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אف ا ا אب ا
[BĀBU’L-KĀFİ’L-	ARABİYYİ’L-

MEFTŪḤA]

 ا
[ma	a’l-elif ]

א אِر   [kār-ı giyā]: Kesr-i rā-i mühmele 

vü kāf-ı Fārsī ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. İki 

ma
nāya gelir. 

Evvel, pādişāh ma
nāsınadır. Ḥakīm Senāyī, 

beyt:

ور  وران  א   د  و   
א א  אر  א  د  ی  א

(Başlılara baş olalım diye baş eğdik. Padişahlık 
bulalım diye kölelik ettik.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

א  آن    ا
א אر  א از  او 

(Aşkıyla bütün peygamberlerin padişahlık bul-
duğu O’nun aşkını seç!)

�ānī, 
anāṣır-ı erba
anın her birine “kār-ı 

giyā” derler. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sir-

ruhu, musammaṭ:

א ی  א ای   ر و  ن  ای 
א א   א   אر  א   ا روح 

(Ey nur ve safa madeni olan Şems-i Tebrīzī, gel! 
Zira dört unsura sahip olan bu ruh, senin ışığın 
olmadan solgun ve ölüdür.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

א אل  ا او  ا
א אر  د از  در  

(Dedi ki: “Bu veliler benim çocuklarımdır. Dört 
unsurdan soyutlanmış gariplerdir”.)

א א  [kākā]: Üç ma
nāyadır.

Evvel, eṭfāli mektebe gönderdikte küçük se-

pete ba
ż-ı tenaḳḳulāt koyup eline verirler. 

Ḥakīm Senāyī, eṭfāli mektebe komak revi-

şinde (229a), meẟnevī:

اه زود دوال ه  ا  
אل א  و  

א א אن  ِ آن ز אرش  در 
א ه اش   خ  د  א 

(Eğer okumazsa hemen azarla! Kulaklarını tut ve 
sıkıca çek! Yüzü kırmızı boya gibi kızarınca da 
yanına beslenme/çerez koy!)

�ānī, büyük birāder. Yine küçüğü א א  [kākā]

dır.

�āliẟ, ḫāne-perver iḫtiyār kula derler.

א א  [kākiyā]: Kesr-i kāf ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. Örümcek ağı ma
nāsına. Üstād, 

beyt:

א א א     در 
א   آرد  ا  

(Ayrıca evde asla örümcek ağı olmasın, yoksa fa-
kirlik getirir. Bu öğüdümüzü dinle ha!)

א  [kālā]: Fetḥ-i lām ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, metā
 ve ḳumāş ma
nāsına. Ḥakīm 

Senāyī, beyt:

ر  س  ا ص آ    آ از 
א د  َ ه   اغ آ  א   دزدی 

(Mademki hırs yapıp ilim öğrendin, o zaman bir 
hırsızın geceleyin mumla gelip en seçkin malı 
çalmasından kork!)

Emīr Ḫüsrev, beyt:

ه  او د  دل و د را  
ی د א ا دزد در  

(Onun aşkı göz ve gönle razı olmuyor. Bu hırsız, 
başka malı çalma peşinde.)
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�ānī, ev eẟvābı ki 
Arabīde אث ا -āẟāẟu’l] آ

beyt] derler. Üstād Laṭīfī, beyt:

ر وا א  ا   ا 
א אن را   א  

(Kıymetin yüksek olsun istersen komşularından 
ev eşyası esirgeme!)

�āliẟ, bāng, ṣadā ve feryād. Bu ma
ná kitāb-ı 

Zend’den menḳūldür.

א א  [kāliyā]: Kesr-i lām ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. Ḫām kavun ve karpuz ki Türkīde 

“kelek” derler.

א א  [kānā]: Be-vezn-i א 
Be-ma .[dānā] داnī-i 

ebleh ve aḥmaḳ. Üstād Rūdekī, beyt:

א  א     
א د  د ز  ز

(Ben söz söylüyorum sen ahmaklık ediyor, 
her zaman (iş işten geçince) elini birbirine 
vuruyorsun.)

Ve bī-
aḳl u ḫıred ma
nāsına. Ḥakīm Senāyī, 

beyt:

א ا  و د دا  
א א אن    از دو

(Senin için bilgili düşman, hep akılsız dosttan 
daha iyidir.)

Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm’de ḫurmā ve üzüm 

salkımının dibi olan çöpe derler.

א א  [kāh-rubā] ve א  [keh-rubā]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-hā ve żammi’r-rāi’l-

mühmele ve fetḥi’l-bāi’l-muvaḥḥade. Bir 

nev
 ṣamġdır. Samanı ve çöpü kendine çe-

ker. Ma
nā-yı terkībī, saman kapıcı demek 

olur. Menḳūldür ki ḥāṣıl olduğu ağaca 


Arabīde ر  [ḥaver] derler fetḥ-i ḥā-i müh-

mele ve sükūn-ı vāv ile. Sular kenārında ve 

leb-i deryāda olur. Ṣamġı kendiliğinden akar 

ve aktığı maḥalde deryāya düşer. Mevc, dö-

ğerek katılandırır. Ba
żılar derler ki eczādan 

ṭabḫ u 
aḳd ederler. Aṣlında bu ḥālet ya
nī 

cāẕibe-i kāh yoktur, 
amel ile bu şekle konup 

ol ḥāleti kesb eder. Ḫavāṣtan ḫālī değildir. 

Eyyām-ı vebāda bir miḳdārın ya
nī zih-gīr 

veyāḫud ḫançer ve bıçak ḳabżasını veyāḫud 

tesbīḥini üzerinde götürmek def
-i ṭā
ūn için 

mücerrebdir derler. Ebulma
ānī, beyt:

א ن    ز درد و   
א دارد א  ا  אل  

(Senin dert ve gamında bedenim değersiz bir 
çöpe döndü. Senin güzel yüzün kehribar hassa-
sına sahip.)

Şu
arā-yı Rūm’un ercümendi 
Azmīzāde 

Ḥāletī Efendi’nin bu rubā
īsi maḥalle 

münāsib olmakla taḥrīr olundu. Rubā
ī:

İḳbālimi sāye-i hümādan bilmem

İdbārımı cānib-i semādan bilmem

Rabṭ-ı dil édip müsebbibü’l-esbāba

Ben ceẕbe-i kāhı keh-rubādan bilmem

(İyi talihimi umay gölgesinden bilmem. Kötü 
talihimi felekten bilmem. Sebepleri sebep yapa-
na gönül bağlayıp samanın çekilmesini kehribar-
dan bilmem.)

ا  [kebdā]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ve 

fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Lehim ki gümüşü 

ve bakırı onunla birbirine yapıştırırlar.  

[kebed],  [kebīd] ve  [kefşīr] dahi 

derler. Üstād Daḳīḳī, beyt:

ح   در  و را ازآ 
ا א  و  אر  ا  

(Seni övdüğüm, doğru ve dürüst övdüğüm için, 
tutkal ve lehim benim işime yaramaz.)

א  [keberbā] ve وا  [kebervā]: Kilāhumā 

bi-fetḥi’l-bāi’l-muvaḥḥade ve sükūni’r-rāi’l-

mühmele, evvel fetḥ-i bā-i muvaḥḥade, 
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א او  [kerāviyā]: Fetḥ-i rā-i mühmele vü 

yā-yı taḥtānī ve kesr-i vāv ile. Kemmūn-ı 

berrīdir. 
Arabīde dahi א او  [kerāviyā] 

derler. 

א  [kerpā]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i bā-i Fārsī ile. Ferheng-i Cihāngīrī’de 

bir ottur, ba
ż-ı terākībe cüz ederler. Ve 

ba
żı ferhengde rībās gibi bir ottur ki وز  

[helendūz] derler. Üstād 
Ascedī, beyt:

ی در ا ا ز   ر ای 
א وزه   ی ز و 

(Bulutta senin elinin bereketinden bir sızıntı 
dahi olsaydı, ışkın otu firuze ve zebercet biçi-
minde görünürdü.)

א  [kerenbā]: Fetḥ-i rā-i mühmele, 

sükūn-ı nūn, ba
dehu bā-i muvaḥḥade-i 

meftūḥa ile. Kelem ma
nāsına ki  [ke-

renb] ve م  [kerem] dahi derler.

א  [kernā]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve fetḥ-i 

nūn ile. א  [keryā]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Rīvās cinsinden 

bir ottur. Üstād Rūdekī, beyt:

   روز  د
א ن  داس    

(Savaş günü senin kılıcının karşısındaki düşman, 
orağının karşısındaki ışkın otu gibidir.)

א  [kezbā]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ve fetḥ-i 

bā-i muvaḥḥade ile. Bu dahi rīvās nev
inden 

bir ottur. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

א  [kejġā] ve א  [kejgā]: Kilāhumā bi-

sükūni’z-zāi’l-Fārsī, evvel ġayn-ı mu
ceme, 

ẟānī kāf-ı Fārsī ile. Gāv-ı baḥrī kuyruğu ki 

hotaz ederler. א  [ġajġā] ve אو  [kejgāv] 

dahi derler. Mīr Naẓmī, beyt:

א אی  دن ا  در 
را آو درو ز 

ẟānī vāv ile. Bir nev
 ṭa
āmdır. Kebere ile 

ya
nī ḳabār dedikleri ot ile ederler. Nitekim 


Arabistān’da  [muḳlā] dedikleri ṭa
ām ki 

yumurtayı pişirip ve ṭabağın eṭrāfına dizip 

ortasına haşlanmış ḳabārı yoğurt ile ālūde 

edip üzerine tatlı zeyt yağı dökerler. Ammā 

bu ṭa
ām şūrbā olmak muḳteżīdir ki aṣlı 

א آ  [keber-ābā] ve آوا  [keber-āvā]dır. 

א ر  [keverbā] ve روا  [kevervā] dahi derler. 

Şā
ir, beyt:

ن   א از  
א ا  ب   

(Keberle pişirdikleri yemeğe Arap muklā, Acem 
keberbā der.)

ا  [kerrā]: Rā-i mühmele-i müşeddede ile. 

Ḥaccām ve faṣṣād ma
nāsınadır. Üstād, beyt:

א ه  ه ات در د  ت  ز 
ا ن و  אد ر م    در 

(Kirpiğinin hasretiyle gönlümde humma oluştu. 
Cerrah ve hacamatçıya söyle ciğerime baksın!)

ارا  [kerārā]: Fetḥ-i rāeyn-i mühmeleteyn 

ile. Kapının aşağı cānibinin (229b) ağacı. 

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da ارا  [kevārā] vāḳi
dir 

rā-i evvel yerine vāv ile. Ve Edātu’l-Fużalā’da 

اوا  [kerāvā] rā-i ẟānī yerine vāv ile.

א ا  [kerākā]: Fetḥ-i rā-i mühmele vü kāf 

ile. Çulluk dedikleri kuştur. Ba
żı nüsḫada, 

ṣa
ve dedikleri kuştur. Üstād Daḳīḳī, beyt:

אن ا او از د 
א ا אل از  אز   

(O, düşmanından, keskin pençeli şahinin çul-
luktan çekinmesi gibi çekiniyor.)


Arabīde turna ma
nāsınadır.

اوا  [kerāvā]: Fetḥ-i rā-i mühmele vü vāv 

ile. Be-ma
nī-i ارا  [kerārā]-yı merḳūm, 

ya
nī kapı eşiğinin ağacı. Keẕā fi’l-Edāt. 
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vü zūrmend olmak. Rābi
, çāder eteği 

ma
nāsınadır.

א  [keftā]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile.  [keften] lafẓından ṣīġa-i 

māżīdir, çatladı ve yarıldı ma
nāsına. Ve 

ism-i fā
il dahi olur. Mīr Naẓmī, der-ṣıfat-ı 

izāle-i bekāret, beyt:

אز  زور אی   
אزه و  אر  ن ا א 

(Nazik yerine zorla girip orayı yaş ve taze nar 
gibi yardı.)

 [kelā]: Kurbağa ki و  [kelāv], ور  

[kelāver],  [megel], ک  [ġūk],  [pek], 

 [caġz] ve وزغ [vezaġ] dahi derler.

א  [kelīsā]: Kesr-i lām, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i sīn-i mühmele ile. Kefere 


ibādetḫānesi ki 
Arabīde د [deyr] derler. 

Üstād Laṭīfī, beyt:

אن  ی  ر  م ا د
ا אن  אی  ن 

(Bir camide birkaç güzel gördüm. Orayı put ki-
lisesi zannettim.)

א  [kelīsiyā]: Yā-yı aḫīrin ziyādesiyle de 

isti
māl olunur. Lām yerine nūn ile (א    

kenīsā) dahi cāizdir. Kemāl İsmā
īl, beyt:

אر ا  ا    روز در 
א א  ش  אر آن  ای  

(Dört yönü de kiliseyle çevrili bir göğüs, günde 
beş kez Kābe’nin karşısındadır.)

א  [kemālā]: (230a) Fetḥ-i mīm ü lām ile. 

Ağıl ki gece içinde koyun ve sığır yatırırlar. 

Ebulma
ānī, beyt:

ارش  ارژ ش  و د
א     

(Duvarının ve çatısının işlemeleri Erjeng gibi. 
Ağıl, uyumak için süslenmez.)

(Atın boynunda hotaz yerine huri saçı asılmış.)

ا  [kesdā] ve ا  [kesīdā]: Evvel bi-

sükūni’s-sīn, ẟānī kesr-i sīn ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī, kilāhumā bi-fetḥi’d-dāli’l-

mühmeleteyn. Bir dārūdur. Hindī lisānında 

ش  [kehīlāş] derler. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī. Ve  [kesīlā] dahi derler. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

א  [keşā]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. ن  

[keşīden] lafẓından ism-i fā
ildir, çeki-

ci ma
nāsına. Ve ṣīġa-i emr olur  [bi-

keş] ma
nāsına. Ve אش  [kāş] ma
nāsına da 

isti
māl olunmuştur. א א  [kāşā] dahi denilir. 

Üstād, der-ma
nī-i emr, beyt:

אن درد و  א א در  
א آرام و را א 

(Sevgilinin aşkında dert ve sıkıntı çek! Sonunda 
huzur ve rahat bulursun.)

א  [kefā]: Fetḥ-i fā ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, zaḥmet, şiddet ve miḥnet ma
nāsına. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

אن    ل   آ אن  
א אر  ر روز   د ر از 

(Dünya senin adaletinle öyle bir hale geldi ki ar-
tık feleğin zulmü yüzünden bir gönlün sıkıntı 
çekmesine imkān yok.)

�ānī, boğaz sıkılmak ya
nī şiş sebebiyle 

yāḫud āḫar 
illet ile boğaz kasılıp loḳma 

mürūrunda 
usret ẓāhir olur. 

Ve 
Arabīde dahi iki ma
nāyadır. Evvel, yüz 

üzerine bırakmak. �ānī, cāme döndürmek. 

Ya
nī cāmenin yüzü kirlenip ve eski olup 

içerisin taşra eylemeye derler. 

Ve yine 
Arabīde kesre ile (א ِ  kifā) dört 

ma
nāya gelir. Evvel, cezā ya
nī mükāfāt. 

�ānī, birbirine benzemek. �āliẟ, tüvānā 
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Müncīk, beyt:

א   آن را  د 
ا ا  و  

(Düşmanın senin korkunla kemendi süs, ağılı 
barınak yapar.)

�āliẟ, ol zünnārdır ki Zerdüştiyān miyān-

larına bağlarlar. Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, 

beyt:

ی  روم ن    
ای  درآورد و   

(Sen savaş kemerini kuşanınca Bizans imparato-
ru zünnar çıkarıp senin kemerini bağladı.)

Ḫüsrevānī, beyt:

   ز  روی آن 
אر ای  אن  م  

(O put gibi güzelin yüzünün aşkıyla belime kāfir 
zünnarı bağlasam şaşılmaz.)

א  [kenā]: Fetḥ-i nūn ile. Saḫtī, zaḥmet ve 

meşaḳḳat. Ebulma
ānī, beyt:

א א  אن  رد دو
א א  אن  رد د

(Dostların tatlı yiyişi sevinçle olur. Düşmanların 
zehir yiyişi sıkıntı ve zorlukla olur.)

ا  [kenzā]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, 
ālim, dānā ve ẕū-fünūn ma
nāsına.

�ānī, giyāh-ı ḫod-rū ya
nī kendi bitmiş ot 

ma
nāsına. Şā
ir, iki ma
nāya, beyt:

ا     
ا א   ت  ا   

(Bütün otlar Allah’ı tespih eder. Bilgiliysen ib-
retle bak!)

א  [kenīsā]: Be-ma
nī-i א  [kelīsā]-yı 

merḳūm.

א  [kemā]: Mīm ile. Āstīn-i refīde 

ma
nāsına. ه  nin bābu’r-rā’da[refīde] ر

ẕikri mürūr eyledi. Ve 
Arabīde bir nesnedir, 

eyyām-ı bahārda kumsal yerde ḥāṣıl olur, א  

[kemā] derler, mantar gibi. Yaprağı olmaz, 

ancak toprağı yukarı kaldırır. Türkīde “to-

malan” derler.

ا  [kemrā]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, çārṭāḳ-ı bülend ve dergāh-ı selāṭīn ü 

vüzerā vü ümerā ma
nāsına. Ḥakīm Ezraḳī, 

der-ṣıfat-ı ebr, beyt:

ز  دون  ان   دش   از 
ا د  ان   دون   دش   از 

(Bazen Zuhal’in dönüşüyle göğe otağ kurar. Bazen 
de dünyanın dönüşüyle çardağı Zuhal’e yükseltir.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

אن א  دوزخ  ر  از  
ا ا  אق و  אق  ه  راه 

(Mezar lahitinden yakıcı cehenneme dek kemer 
kemer ve çardak çardak yol olmuş.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

א  א و د و د אن   
ا א      אه و  ز 

(Sen insanlığın, dinin ve dünyanın kahramanı-
sın! Göğün zirvesinde senin itibar ve şeref eyva-
nın yer alır.)

�ānī, muḥavvaṭa ya
nī ol çevirme ki çehār-

pāyān ve sütūrān gecelerde içinde yatar. 

Ya
nī sığır ve koyun duracak yer. Am
aḳ-ı 

Buḫārī, beyt:

אزوی  ُ  زور گ  را   
ا ن  אه   ای در ه  ز ا 

(Adaletinin kol gücüyle zulüm kurdunu öldü-
rünce kapının önündeki meydan, oradaki yığın-
dan ağıla dönmüş.)
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cem
 için olur. Egerçi אن  [keyān] gerek-

tir ki edāt-ı cem
 buluna, ammā nūn’un 

suḳūṭuyla da ma
nā-yı cem
 ifāde olunur. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

א ی   ای  زا
ا   دار از  

(Bir zahit görünce de “Efendi! Allah rızası için 
bir yardımda bulun!” der.)

�ānī, 
anāṣır-ı erba
anın her birine “keyā” 

derler. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, 

ḳıṭ
a:

אس  درو אن   و ا 
א א را ازو دان  ز   

א را  אن  
א אر ا  و  א دان  ن 

(Can şahıs gibidir, bu da onun elbisesidir. Bizim 
hareketimizi ondan bil, bizden değil! Dünyanın 
varlığını da bunun gibi gör! Bu dört unsuru da 
onun elbisesi gibi bil!)

Bu iki ma
nāya, Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

א  אن وارث  אج  ه 
א אن را  ا و  ز    

א א   او  א و  אن 
(230b)א اج  م و ز ا ان  ز ا

(Key hanedanı padişahlarının görkemi, Cem 
saltanatının vārisidir. Keyler tahtının padişah-
lar padişahı odur. Dünyanın sığındığı öyle bir 
padişahlar padişahıdır ki yıldızların yakınlaşma-
sı ve dört unsurun karışmasından onun gibisi 
gelmedi.)

Bu ma
nāya, Ḫˇāce Selmān, beyt:

אن و א  א  א  א  א  در 
א אر  אن  د در  א     

(Yazılışta “keyā” ile “keyā” aynı olabilir. Ama 
dünyada dört unsurdan başka daimi padişahlığı 
kim yapmış!)

ارا  [kevārā]: Fetḥ-i vāv u rā-i mühme-

le ile. Be-ma
nī-i ارا  [kerārā]-yı merḳūm. 

Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

א ر  [keverbā] ve روا  [kevervā]: Kilāhumā 

bi-fetḥi’l-vāv ve sükūni’r-rāi’l-mühmele. 

Bir nev
 ṭa
āmdır, kebere ile ederler. 
Arabīde 

אر  [ḳabāriye] derler. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

א  [kehā]: Fetḥ-i hā ile. Be-ma
nī-i ḫacil ve 

şermende. Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

دم د ا    א  د     د 
א  אی  ام آ ز ا 

(Benim kendi elimle yaptığımı kim kendine 
yapar! Ahmaklığım yüzünden ettiğim tövbenin 
utancı ne zamana dek sürecek!)

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, ḳıṭ
a:

  ا      روی و 
ت א ان  خ و ار אردا   ا

א ا ز  رد אی   
ت א אن  אن  א  אن  אن ز ز

(Senin yüzüne ve dudağına nar tanesi, kırmızı 
gül, erguvan ve yakutu nasıl nispet edeyim! Za-
man zaman redif için birer birer yakut koyarsam 
senin lal dudağın için utanç olur.)

א א  [kehyānā]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i yā-

yı taḥtānī vü nūn ile. İbre dedikleri ottur 

ki 
Arabīde א אوا  [fāvāniyā] ve ا د   
[
ūdu’ṣ-ṣalīb] dahi derler.

 [kehiylā]: Kesr-i hā, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i lām ile. Īrānīlerden bir 

pehlivān adıdır.

א  [keyā]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Üç 

ma
nāyadır.

Evvel, pādişāh. Gāhī cem
 isti
māl olu-

nur. Zīrā ki elif ’siz oldukta yine pādişāh 

ma
nāsına olur. Ol i
tibār ile gāhī elif 
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א  [keyhā]: Cem
-i  [key]dir ki pādişāhān 

demek olur. Bu lüġatte cem
 iki vechle de 

cāiz görülmüş; hem elif ve nūn ve hem hā 

ve elif ’le.

�āliẟ, be-ma
nī-i pākīze. Bu ma
ná kitāb-ı 

Zend’den menḳūldür.

אرا  [keyārā]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī vü rā-i 

mühmele ile. Tāsa ya
nī ġam, ġuṣṣa ve elem. 

Bu ma
nāyı müeyyid, Ebulma
ānī, beyt:

א ر از  دور  ذوق 
א אرا در د   ا 

(Gönül zevki benden gidip uzaklaştı. Bu tasa 
gönlüme yerleşti.)

א א  [keyānā]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī vü nūn 

ile. 
Anāṣır-ı erba
aya derler. Şems-i Faḫrī, 

beyt:1

ا از  א   وارث 
א א دی در     

(Padişahların vārisi sensin. Senin korkundan 
dört unsurun arasında olan zıtlık ortadan kalktı.)

Ve cem
-i  [key] olur. Mīr Ḫüsrev, beyt:

 آزاد  او
א را א د    

(Onun daima soylu olan himmeti, padişahları 
kahretmiştir.)

א  [keyfā]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

fā ile. Kanlı cerāḥat, renc-i şedīd ve zaḥmet 

ma
nāsına. Ebulma
ānī, beyt:

א و را ه از   د آ
א א  در د  א ا  د 

(Gönlüm senin gamından asla huzur ve rahat 
görmemiş. İçinde hep sıkıntı oldukça yarası 
daha da kanlanıyor.)

א  [keyfā]-yı evvel renc-i şedīd, ẟānī kanlı 

ma
nāsınadır.

 [keylā]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i lām ile. Be-ma
nī-i ا  [kesīdā]-yı 

merḳūm. Keẕā fi’l-Mecma
.
1 Manaya daha uygun olduğu için, Mīr Hüsrev ile Şems-i 

Fahrī’ye ait şahit beyitleri arasında tarafımızca takdīm-

tehīr yapılmıştır.
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mażmūnda demiş, beyt:

אب م ز آ   
אب א  ه   رو  ا

(Ciğerim gam ateşiyle kebap olmuş. İçimde bı-
rak çömlek kebabı olsun!)

א  [kāleb]: Fetḥ-i lām ile. Be-ma
nī-i 

א  [ḳāleb]. א  [kālbud] lafẓından iḥtiṣār 

olunmuştur. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

א ا ا  و ا   در 
א  ا    ا 

(Bu kalıpta var olan “bu benim, bu benim” da-
vasını bırak! Onun hareketi ağıza kadardır.)

Buna ب  [kelūb] ve א  [kālbud] dahi 

derler. Ve bir ma
nāsı dahi perverde-i mīve. 

Ve rīçāl ma
nāsına dahi gelir. 

אب א  [kām-yāb]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i 

yā-yı taḥtānī ile. אم  [kām] ile אب  [yāb]dan 

mürekkeb lafẓdır. Murād bulmuş ve murād 

bulucu demek. אب  [yāb] א  [yāften]den 

gāhī ism-i fā
il olur gāhī ṣīġa-i emr. Ve vaṣf-ı 

terkībī dahi olur. Ebulma
ānī, beyt:

אب א א  دم     
אب א  از و  

(Muradıma ermek için çabaladım. Lākin sana 
kavuşma muradına eremedim.)

א  [kāhūkeb]: Żamm-ı hā ve fetḥ-i kāf 

ile. Tābūt ma
nāsınadır. Ḥakīm Firdevsī, 

meẟnevī:

ش א   وز آن  
ش אه و   אن 

ر و  א א   
א  را    د

אج א زر و در    
אج او  אرس ر آن  ی 

ه אء ا  ا
[ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

אب  [kāb]: İki ma
nāyadır.

Evvel,  [keb] ma
nāsınadır ki lāf demek-

tir. Keb-zenende, lāf-zenende demektir.

�ānī, gāv-ı 
Irāḳī ma
nāsınadır. Bu ma
nāda 

bā vāv’dan bedel olur. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

آب אِر   [kār-ı āb]: İżāfetle ya
nī kesr-i rā-i 

mühmele ile. Şarāb içmek ma
nāsına. ِ א  

] آبālem-i āb] dahi derler. Ḫālet-i şarāb 

ḫorden. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אِر آب     ای دل ز 
ار אر او   از آب 

(Ey gönül! Parlaklığıyla aklı sıkıntıya sokan şara-
bı içmek yeter, yeter!)

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אر د آب  אر آب     
אر آب د  אد  ن د  د   

(Ben şarap içmem, çünkü o iradeyi elden alır. 
Akıl sabahı belirince şarap içmek de yok olur.)

ب אر  [kār-çūb]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ve żamm-ı cīm-i Fārsī ile. Çullāhlar, doku-

dukları bezi üzerine sardıkları ağaca derler. 

Bir rivāyette bez sarılan ağacı döndürdükleri 

kısa ağaç. Ammā Cihāngīrī ṣāḥibi, 
Arabīde 

 [minsec] dedikleri ağaçtır demiş.

אب א   [kāse-kebāb]: Fetḥ-i sīn-i müh-

mele vü kāf u bā-i muvaḥḥade ile. İżāfetsiz. 

Çömlek kebābı dedikleri ṭa
āmdır ki eti 

sāir levāzımıyla bir çömlek veyā destī içine 

koyup ağzın berkitip nerm āteş üzerinde 

pişirirler. Egerçi leẕīẕ olur, ammā maḥsūs 

pişmekle hażmı 
asīr olur. Bir şā
ir bu 
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 [keteb]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. 

Bal arısı ki 
Arabīde  [naḥl] derler. 

Ebulma
ānī, beyt:

אل ه       او 
ر ه ز ز   او را  

(Onun döneminde herkes iyilikle geçinip hali 
vakti yerinde yaşadı. Onun yardımının bereketi 
sayesinde eşek arısı, bal arısına döndü.)

Mecma
u’l-Fürs’te kesr-i tā-i müẟennāt ile 

( ِ  ketib) be-ma
nī-i ḳayd u bend ki  

[ġal] dahi derler.

 [keresb]: Fetḥ-i rā vü sükūn-ı sīn-i 

mühmeleteyn ile. Kerefs dedikleri sebzedir. 

Ve ma
denūs dahi onun nev
indendir diye 

rivāyet olunmuştur.  [keresf ] dahi der-

ler. Üstād Laṭīfī, beyt:

ا  آ و را ا
ن  ه  ا    ا

(Eğer kılıç çekip at sürerse düşmanı pırasa gibi 
parçalar.)

 [kerenb]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Şalġam aşı ve şalgama dahi 

derler. Ammā Mecma
u’l-Fürs’te bir dārūdur, 

köpeği öldürür. Ona 
Arabīde ا א   

[ḳātilu’l-kelb] derler. Mīr Naẓmī, beyt:

אن   א   درآ  
א  אن   ر

(Sevgili geceleyin meclise gelirse rakiplerin nasi-
bi köpeköldüren olur.)

אب  [keşkāb]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ve fetḥ-i kāf ile. Tarhana aşı ki אو  

[keşkāv] dahi derler. Ba
żı nüsḫada arpa 

suyu ma
nāsına ki اب  [cevāb] dahi derler. 

Miẟāl-i ma
nī-i evvel, Şemseddīn-i Ḳavvās, 

rubā
ī:

(Sonra rahip onun göğsünü, bağrını ve kafasını 
yardı; içlerini tamamen kāfur ve miskle doldur-
du. Bedenini kurulayıp ipekle sıkıca bağladılar. 
Taç sahibi o padişah, fildişi lahitteki altın bir ta-
but içinde Pārs tarafına yöneldi.) 

Cenāze ma
nāsına olmak da fehm olunur.

 [keb]: İki ma
nāyadır.

Evvel, lāf ve öğünmek ki ز  [keb zened] 

ya
nī  ف  [lāf kuned] demektir. Ḫaffāf, 

beyt: 

د ف  א  از   و ا 
د אف  ن    

(Şu övünme ve şu lafı ne zamana dek edeceksin! 
Senin gibi birisi Haffāf ’a nasıl denk olabilir!)

�ānī, avurd içi ma
nāsına. (231a) 
Abdullāh-ı 


Āriżī, beyt:

אرش روان  دا دو  از 
ری ز دو   ز دو  

(Daima dörtten ikisi meydana gelmiş: İki göz-
den körlük, iki yanak boşluğundan dilsizlik.)

Bu ma
nāya, Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

ان ا ا א אد  אی  د
אن در  دل  در  و ز

ده اش       از 
אدر او زا ا و ز    

(Muradını sürücü padişah Ebu İshak’a dua et-
mek için halkın yüreği göğsünde ve dili ağzın-
dadır. Bir kimse onu sevmekten kıl ucu kadar 
yüz çeviriyorsa bil ki onun anası zinacı, karısı da 
celeptir.)

אب  [kebāb]: Ma
rūf ṭa
āmdır. Nitekim de-

mişlerdir, beyt:

אب    ر  
اب    ر  

(Hiçbir nimet, kebaba ulaşamaz. Hiçbir şerbet, 
şaraba erişemez.)
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אف ف    ز  
אدۀ  ش  א از 

א   ا 
א  א   

(Üzüm şarabı içmekten gāfil olan korkak mür-

şit, saf afyon içiyor. “Şeyh peygamber gibidir” 

deseler de bizim şeyhimiz peygamber gibi değil, 

afyoncu gibidir.)

Kendir ağacıdır ki yaprağı ve toḫumu beng 
olmakla bengīye  [kenebī] derler.


Arabīde  [keneb], iş işlemekten veyāḫud 

illet-i āḫardan elde olan çirke derler.

אب  [kengāb]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i kāf-ı 
Fārsī ile. Arpa suyu. Ve dahi bir şerbete 
derler.

 [kehib]: Kesr-i hā ile. Neng ve 
ār 
ma
nāsınadır. Mīr Naẓmī, beyt:

ب د  אن  אع دو ز او
א     آن   

(Utanma duygusu olanlar, alçakların hal ve hare-

ketlerinden muztarip olurlar.)

אب  [kehāb]: Fetḥ-i hā ile. Be-vezn-i אب  ر
[rebāb]. אب  [kehtāb]: Sükūn-ı hā ile. Be-
vezn-i אب  [mehtāb]. Kilāhumā, ol 
ilāc u 
devāya derler ki germ iken veca
 olan 
użv 
veyāḫud verem üzerine korlar ve bağlarlar. 
Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

ان    א  ن او  אم   
אب د  ر  دود داغ و دود 

(Büyükler ad bakımından onun gibi olabilirler 

ama akıl bakımından olamazlar. Yara dumanıyla 

yakı dumanı aynı renkte olabilir.)

Ḥakīm Enverī, ḳıṭ
a:

אه و   دی    
אب م در  ادی از آن  ن 

اب در ردن در  אن  د   ای 
אب در ده  אل  در  ز 

ن  אن از     אی  و 
א و آب در داری ز  

(Ey rüyada dahi ekmek yemeyi esirgeyen, gecele-
yin çoluk çocuktan tarhanayı esirgeyen! Senden 
ekmek ve kalacak yer niye isteyeyim! Zira sen bir 
garipten gölge ve suyu esirgersin.)

ب  [kelāb]: Fetḥ-i lām ile. Kelep ki üzeri-

ne iplik sararlar. Ve sarılan ipliğe de derler.

 [keleb]: Fetḥ-i lām ile. Kuş minḳārı 

ki  [kelef ] ve  [kelepte] dahi derler. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ب   [kelte-çūb]: Sükūn-ı lām, fetḥ-i 

tā-i müẟennāt ve żamm-ı cīm-i Fārsī ile. 

İki karış miḳdārı yāḫud daha uzun ağaçtır 

ki ب  dahi derler. Ekẟer [deste-çūb] د 

ḳalenderān ve dervīşān ellerinde götürürler.

ب  [kelūb]: Żamm-ı lām ile. Be-ma
nī-i 

א  [kāleb]-i merḳūm ki א  [kālbud] dahi 

derler.

 [keneb]: Fetḥ-i nūn ile. Bir nebāt kabu-

ğudur. Tāze iken soyup ip bükerler. 
Arabīde 

 [ḳunneb] derler. Ḥakīm Senāyī, beyt:

אده ز  از  אب   אی ا
ار از  ای    د ا

(Dostlarının ayağından utangaçlık zincirini çı-
karıp düşmanlarının elini iple bağlı tut!)

Ḥakīm Enverī, beyt:

ی א د אرم  د رز    
ش در  ا    در اور 

(Asmanın tepesinde gördüğün üzüm kızı, bir sü-
redir onun arzusu hevengine bağlıdır.)

Kemāl-i Ḫocendī, ḳıṭ
a:
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אت אء ا  ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]

אت  [kāt]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, Māverāünnehir’de vilāyet-i 

Ḫorāsān’da vāḳi
 Ḫˇārezm’e ḳarīb bir şehir 

adıdır. Mevlānā Hātifī, beyt:

(231b) אت אج  ۀ  א   
אت אراج  א    آ 

(Kāt’a vergi tahsildarının gelmesiyle Kāt’ı yağ-
malamak için kıyametin geldiği duyuruldu.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

ت  ا ا آن   او  
אت א   و  א  دارد   

(Şeyh Ebu İshak öyle bir padişahtır ki onun ül-
kesindeki en küçük dağ köyü diğer ülkelere, bil-
hassa Gürgenc ve Kāt’a böbürlenir.)

�ānī, bir dārūdur. Hindūstān’da biter. אِت  
ی  [kāt-ı hindī] derler. Ba
żı cerāḥatlere 

korlar, ıṣlāḥ eder.

�āliẟ, bir nev
 pirinçtir. Vilāyet-i Şūşter’de 

ḥāṣıl olur. Rivāyet olunur ki bir sene zirā
at 

ederler, yedi seneye dek maḥṣūlün alırlar.

א  [kāst]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ile. 

Nāḳıṣ ve naḳṣ ma
nāsına א  [kāsten]den 

fi
l-i māżīdir. Gāhī ism-i maṣdar olur. Şā
ir, 

beyt:

א  א  א را  
א  ا  ره  

(Sözü kısa kesmeniz, kendi yolunuzu tutmanız 
gerekir.)

 [kem] dahi nāḳıṣ ma
nāsına olmakla 

ba
żı Fārsī-şināslar  [kem] ile א  [kāst]

ı bir ma
nāya sanırlar. Lākin farḳı var idiğin 

fehm-i daḳīḳ ṣāḥibi vāḳıftır. א  [kāst] ek-

ام אت  ران و ا  
אب אد و   אب  אه 

(“Saman ve arpa veririm” demiştin, vermediğin 
için sıkıntıya düştüm. Sığırların üstünde ve kır-
balarda daima saman, yakı, arpa ve arpa suyu 
olsun!)



BĀBU’L-KĀFİ’L-
ARABİYYİ’L-MEFTŪḤA2866 א 

(Yahudiler, halk bu yok oluşu açıkça görsün diye 
apaçık bir çarpılmaya uğradı.)

Kesr-i kāf ile ( ِ  kibt), Ferheng-i 
Cihāngīrī’de “bal arısı” ma
nāsına mervīdir. 

Ammā Şems-i Faḫrī ma
nā-yı meẕkūra fetḥa 

ile naḳl eylemiştir. Ḳıṭ
a:

אر א אه  אل د و د  ا 
ای او   ر ز ا   ا

אه دو  و و د در
ش  ام درد دم  و  دارد 

(Dünya ve dinin en büyüğü Şeyh Ebu İshak, 
muradını sürücü bir padişahtır. Onun düşman-
ları mertebe bakımından Yahudilerden daha aşa-
ğıdır. Onun devlet kapısı daima dostları için bal, 
düşmanları için de iğne barındırır.)

Ve 
Arabīde nesne çiğneyip tükürmek 

ma
nāsına Kenzü’l-Lüġa’da masṭūrdur.

 [kebest]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ve 

sükūn-ı sīn-i mühmele ile. Ebūcehil karpu-

zu ki 
Arabīde  [ḥanẓal] derler. İḫrāc-ı 

ṣafrāya laṭīf müshildir. Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

رد د א  ا  
אن  ا  د  

ا ز     
ت و  و   و  א  

(Onun düşmanı gömeç balı yese, damağında 
ebucehil karpuzuna dönüşür. Onun bahşiş gö-
züne kıymetsizlik bakımından yakut ve lal ne, 
yün ve boncuk ne!)

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

א   אن  ۀ د א
אش     ای 

(Dünyanın ağzında şeker kamışı gibi çiğnen-
dim. Keşke şeker kamışı değil de ebucehil kar-
puzu olsaydım.)

 [ket]: İki ma
nāyadır.

silmek ile nāḳıṣ olandır.  [kem] ibtidādan 

nāḳıṣ olandır. Ḥakīm Firdevsī, İbn Yāmīn 

ḥaḳḳında kardeşleri lisānından der ki, beyt:

א  را אه ا 
א אد و  ب   د   او

(Günah, uğursuz Bünyamin’in günahıdır. 
Yakup’un çocuklarından olmasın, eksilsin!)

א   [kāse-puşt]: Fetḥ-i sīn-i mühmele, 

żamm-ı bā-i Fārsī ve sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ile. Kaplubağa ki   [seng-puşt] ve ک  
 [lāk-puşt] dahi derler. Seyf-i İsferengī, 

beyt:

א  د وز   ب  ر   
אن א ی   دا ا ور 

(Felek kaplumbağasından yağlı lokma yedi. Aksi 
takdirde çocukların dadısının (bulutun) sütü 
kuruyacaktı.)

א  [kāşt]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, א  [kāşten]den fi
l-i māżīdir, zirā
at 

eyledi ma
nāsına.

�ānī, دا  [ber-gerdānīd] ya
nī döndür-

dü. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

א ا אن را  و 
دار آذر א  

(Dizgini kavradığı gibi atını döndürdü. 
Āzergeşesb gibi çıkageldi.)

ت א  [kālālūt]: Fetḥ-i lām-ı evvel 

ve żamm-ı ẟānī ile. Bir şehir nāmıdır. 

Hindūstān lüġatidir.

 [kebt]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ile. 

Be-vezn-i  [ẟebt]. Helāk ma
nāsına. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

د ا  را א   
א  را א   
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ma
nī-i  [berġast]-ı merḳūm, ya
nī 

çār-pā ḥayvān yediği ot. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī. (232a)

 [kest]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ile. Be-

vezn-i  [pest]. Be-ma
nī-i zişt ve çirkīn. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

دد אه  א  אل  ا 
د  رت   د   

(Mānī’nin yaptığı resim ay olsa, Hz. Yusuf ’un 
güzelliği yanında çirkin kalır.)

 [keşt]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. Be-

vezn-i د [deşt]. Üç ma
nāyadır.

Evvel, zişt.

�ānī, şūr.

�āliẟ, iplik gibi bir ottur. Yere döşenip bir-

birine sarılır. Kızıl renk olur. Bir bāġçeye 

yayılsa nesne ḥāṣıl ettirmez. Bāġçevān onu 

ayırtlayıp bāġçeyi pāk edinceye dek cānı ip-

likçe kalır.

 [keşeft]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ve 

sükūn-ı fā ile. Be-ma
nī-i د אن   [perīşān 

kerd]. Şems-i Faḫrī, beyt:

אد א   א  א  ل او 
ا  אد  ۀ 

(Onun adaleti öyle bir noktaya ulaştı ki rüzgār 
şimşir ağacının saçını dağıtamaz.)

 [keşkeft]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme vü 

fā ve fetḥ-i kāf ile. Be-ma
nī-i  [şukuft] 

ki bābu’ş-şīn’de ẕikri mürūr eyledi ki “açıldı” 

ve “
aceb” ma
nāsınadır. Ebulma
ānī, beyt:

א אغ  א  א  אن 
א אر   ز ر 

(Dünya bahçesi senin yanağını kıskanıp da gül-
ler açınca güzelleşir.)

Evvel, Hindūstān pādişāhları oturduğu 

taḫtın adıdır. Şems-i Faḫrī, beyt:

  او ا   
א دراو از  אن  

(Onun saltanatından Hindistan’da bahsedecek 
olsalar, Hint racaları birer birer tahttan düşerler.)

Ḥakīm Esedī, meẟnevī:

اج را رو  و  
ی رزم  אز آ د ره  

אن از  ر و د   
م ر ر و  آدم و   

ت ا  و ا ن    
ت م زی    

(Ona dedi ki: “Git Mihrāc’a söyle bir dahaki se-
fer savaşmak için geri geldiğinde evvela güneşe, 
ateşperestlerin dinine, Hz. Ādem’in çamuru ile 
mezarına ve de yeryüzüne andolsun ki tahtını ve 
tacını kana boyar Serendip’ten bedenini başsız 
gönderirim”.)

Üstād Ferruḫī, beyt:

אن را א د  ا   
ر א ز א אی زر و  ز 

(Sana karşı gelmek, Çīpāliyānları altın tahtların-
dan ve şahane süslerinden ayırdı.)

�ānī, kārīz-i āb ma
nāsına ki  [ket-ken] 

ya
nī kārīz-ken demektir.

 [keduft]: Żamm-ı dāl-ı mühmele ve 

sükūn-ı fā ile. Be-ma
nī-i kāse-i ser, ya
nī 

tepe kemiği. Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, 

beyt:

آ אل  ار  אن دو ا    
ون رود ز  دا     

(Dostun canına andolsun ki yüz bin yıl geçse de 
kafatasımdan aşkın çıkmasına imkān yoktur.)

 [kerġast]: Sükūn-ı rā vü sīn-i müh-

meleteyn ve fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile. Be-
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ار א ق آن   زد   
אر ن ا ش  از آن ز 

(Kılıçla vurunca o namlı kişinin başı o darbeyle 
nar gibi çatladı.)

ت  [kelāt]: Fetḥ-i lām ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, dağ başlarında olan köy, ḳal
a, ḳulle 

ve emẟāli; ma
mūr olsun, ḫarāb olsun. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

ت  ا ا آن  از  او  
אت א   و  א  دارد   

(Şeyh Ebu İshak öyle bir padişahtır ki onun ül-
kesindeki en küçük dağ köyü diğer ülkelere, bil-
hassa Gürgenc ve Kāt’a böbürlenir.)

Üstād Daḳīḳī, beyt:

ود آورد  ت    از 
ون  آرد  ات    از 

(Senin okun, dağ başındaki aslanı aşağı indirir. 
Senin kılıcın, Fırat nehrindeki timsahı dışarı 
çıkarır.)

Ba
żı nüsḫada dağ başı ve dağda olan yol. 

Ve ba
żı nüsḫada bāzārı duran köy. Ve şol 

binālara derler ki vāsi
 yeri muḥavvaṭa ola 

ya
nī dīvār çevrilmiş ola. Üstād Menūçehrī, 

beyt:

ت د   א   زراد
אر د   א   אر ا

(Senin cephaneliğin yedi yüz dağ köyü kadardır. 
Senin ambarın sekiz yüz kale kadardır.)

Ḥakīm Esedī, meẟnevī:

زش    ی  
אن و  אر و راغ و   از 

ز    و آ
ان و    دو و

(Yarısında diken, çayır, kamışlık ve kamıştan 
başka şey olmayan bir adaydı. Bir tarafında or-

 [keft]: Sükūn-ı fā ile.  [keften] 

lafẓından ṣīġa-i māżīdir, çatladı ma
nāsına. 

Ḥakīm Esedī, beyt:

دون  ز   د و 
ن  א ه و  א   ز 

(Yerler ve gökler kılıcıyla yandı. Dağlar ve boz-
kırlar narasıyla çatladı.)

Gāhī “kefte” ma
nāsına maṣdar maḳāmında 

isti
māl olunur. Ḥakīm Senāyī, beyt:

 آ  از 
ه   ازو دل  و ز

(Yediden sonra ateş cevheri gelir. Onunla yürek 
oynar, öd yarılır.)

Ve be-ma
nī-i şikāfte. Ḥakīm Esedī, 

meẟnevī:

ن א   אر  رخ 
ن  آن ز  و  ر 

אن   ن دل   
ان دو ده ز ن  د 

(Zincifre renkli elmayla narın yüzü... Birinde 
kılıç yarası, birinde kan rengi. Birisinin mer-
hametli kalp gibi kabuğu yarık. Diğeri dostun 
çenesi gibi yaralı.)

Be-ma
nī-i ن  [terkīden] ya
nī yarıldıkta 

ṣadā vermek. Li-vāḥidin mine’ş-şu
arā, ḳıṭ
a:

אل م ای  ق رو  د
ک אک  ز   ه ام  ز
د خ  א ر   
ک א  ا ه   دل 

(Ey acımasız katil! Yüzündeki öfke yıldırımını 
görünce ölüm korkusuyla ödüm koptu. Gökyü-
zündeki ses bir gökgürültüsü değil. Mavi gök-
yüzünün kalbi çatlayınca göklerde nara koptu.)

Be-ma
nī-i ن  [terkīden], Üstād Daḳīḳī, 

beyt:



BĀBU’L-KĀFİ’L-
ARABİYYİ’L-MEFTŪḤA 2869

dışlı olman gerekir, sonra da herkesten bal kova-
nı toplaman gerekir.)

 [kenaḫt]: Fetḥ-i nūn ve sükūn-ı ḫā-i 

mu
ceme ile. Cevher ma
nāsınadır. Mevlānā 

Kelāmī, beyt:

وی     ۀ   
אرزار  א  و در  א 

(Mücevhersiz kılıç senin düşmanının yüzünde 
kehribarla süslenip savaş meydanında lal taşına 
dönüşür.)

 [kenest]: Fetḥ-i nūn ve sükūn-ı sīn-i 

mühmele ile. Be-ma
nī-i āteşgede. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

 [kevest]: Fetḥ-i vāv ve sükūn-ı sīn-i 

mühmele ile. Be-ma
nī-i  [kebest]-i 

merḳūm, ya
nī ḥanẓal. Bā ile vāv miyānında 

tebādül ve tevāḫī olduğu cihetten vāv ile 

dahi cāiz görmüşler.

man ve göl, iki harap dağ köyü ve yüksek bir 
dağ vardı.)

�ānī, Ḳandehār mużāfātından bir 
aẓīm dağ 

üzerinde vāḳi
 bir ḳal
a nāmıdır. Ḥakīm 

Firdevsī, meẟnevī:

دش  אه آ  ز  
ان  אن و از 

אک ز  و  آ زان دا 
אک ر آورد  ت ا   

(Ordu gelecek korkusuyla koyun ve deve sürü-
lerini, adamlarını ve eşyalarının tamamını alıp 
Kelāt kalesine getirdi.)

Şerefnāme’de, Türkistān’da vāḳi
 bir şehir ve 

bir ḳal
a adıdır. Fürūd bin Siyāvuş, Cüzeyre-

nām māderiyle onda olurdu.

 [keleft]: Fetḥ-i lām ve sükūn-ı fā 

ile. Kuş burnu. 
Arabīde אر  [minḳār] 

ma
nāsına. Üstād Laṭīfī, beyt:

אز  زد  دل  و 
م دل  א ه  و   ز

(Aşkının doğanı, kalbime pençe ve gaga attı. İl-
ginç olan şu ki kalbim yarıldı, ben canlı kaldım.)

 [kemest]: Fetḥ-i mīm ve sükūn-ı sīn-i 

mühmele ile. Cevāhirden bir nev
dir. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 [kent]: Sükūn-ı nūn ile. Bal kovanı ki 

içinde arı bal eder.

Ve ẟānī, be-ma
nī-i kend ya
nī ḳarye. İki 

ma
nāya, Mīr Naẓmī, meẟnevī:

אر   دی ا  
ا د  א  א  از
ا א  א  اول   

(232b) א د   از  
(Bir kentte ikamet etmeyi seçtiysen birtakım ge-
reksinimleri sağlaman gerekir. Evvela halkla içli 
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 ا
[ma	a’l-cīm]

אج  [kāc]: Beş ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i kāş ya
nī kāşkī. Ḫˇāce 

Ḥāfıẓ, ḳıṭ
a:

אج א  ان  د  از  د
אج ن  ری  אن      

ن   ای  א  אد در  
אج دی  אک در   ۀ   

(Bütün güzellerden vergi alsan yakışır. Zira bü-
tün ülkelerdeki güzellerin başına taç olan sen-
sin. Hāfız’ın başına senin gibi bir padişahın aşkı 
düştü. Keşke senin toprağının değersiz bir kölesi 
olsaydı.)

Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

אه    او אد
אج אق  دی در  آ אج 

ن  او א    
ج د    در  

(Bütün dünyada onun gibi mülk bağışlayıcı 
padişah keşke olsaydı keşke! Onun kutlu dö-
neminde ülkedeki bir kimsenin feryat etmesi 
mümkün değildir.)

�ānī, be-ma
nī-i aḥvel ya
nī şaşı. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אج دا ای   اُخ اُ 
א رواج ت  ی  א א  

(Ey ahmak şaşı! Adi kumaşın revaç bulsun diye 
oh oh diye hoşnutluk gösterdin.)

�āliẟ, bir ağaçtır ki אژ  [nāj], אژو  [nājū] ve 

ژ  [nūj] dahi derler. Ez-musammaṭ-ı İbn 

Yemīn:

ف  ن  رو و ز د دارد 
א אخ  אن و  ی و  و ر از 

אء ا  ا
[ma	a’ẟ-ẟāi’muẟelleẟe]

ث  [keyūmerẟ]: Meşhūr pādişāhtır ki 

ibtidā dünyāda pādişāhlık eden odur. Ve 

rüsūm-ı şāhāne bunun iḫtirā
ıdır. Laḳabı 

 dir. Erbāb-ı tevārīḫ bu[dīv-bend] د

ḳavilde müttefiḳlerdir. Bir rivāyette ḥażret-i 

Ādem 
alá-nebiyyinā ve 
aleyhi’s-selām’ın 

oğludur. Bir rivāyette Ṭahmūreẟ oğludur.
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alması sayesinde tokat yeyip dünyadan gitti. 
Onun düşmanının kalbi, sıkıntı yanışıyla aba-
noz dalı gibi paramparça oldu.)

Ḫāmis, şehr-i Ḳum ile şehr-i Rey miyānında 

vāḳi
 bir ribāṭ adıdır. 

Ve Çağatay lisānında dahi silleye “kāc” der-

ler. Nitekim, Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Demim buḫārı bulutıda derd kācıdın

Közümge hīç nefes yoḳ ki ot çaḳılmaydur

(Nefesimin buhar bulutunda dert sillesinden gö-
züme ateş çakılmayan bir an bile yok.)

א  [kāḫic]: Kesr-i ḫā-i mu
ceme ile. 

Cāme ve emẟāli eẟvābda olan kir ve pas 

ma
nāsınadır. Mīr Naẓmī, beyt:

א  א اش  א  ا
ک  א  א  دش  و

(Elbisesi tamamen kirlenmiş. Sanki bedeni pis-
likle yoğrulmuş.)

א  [kāḫinc]: Kesr-i ḫā-i mu
ceme ve 

sükūn-ı nūn ile. Teğel dedikleri dikiş ki 

ba
żı cāmelerde ve sāir eẟvābda ederler. Mīr 

Naẓmī, beyt:

خ אن  א آ א   
א دوخ א   א آ  

(Giysileri öylesine kirlenmiş ki teğel gibi delik 
deşik olmuş.)

א  [kāsuc]: Żamm-ı sīn-i mühmele ile. 

Be-ma
nī-i ḫār-püşt ya
nī kirpi ki ک א  

[kāscūk], ل  [sīḫūl], א  ve [rikāse] ر

א  dahi derler. Ḥakīm Nizārī-i [rīkāse] ر

Ḳuhistānī, beyt:

א  روی   از ز 
א ن   אش   ا

(Ok yarası yüzünden zaafa uğradı. Bütün organ-
ları kirpi sırtına döndü.)

אرون אج و  אد و   و  و و 
ی  دردئ دن א د  ور  

אد א را    ا א   ه   
(Bugün çimenlik tarafı papatya, hatmi, fesleğen, 
yasemin dalı, selvi, şimşir, çam, söğüt, abanoz ve 
nar çiçeğiyle bir başka güzellik ve tazeliğe sahip. 
Ey sāki! Kadeh tortusundan başka bir şey gerek-
mediğine göre bize şarap ver! Zira ömre artık 
itimadımız kalmadı.)

Rābi
, be-ma
nī-i sīlī. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, ḳıṭ
a:

دن  دارد   
אج א دارد    אی   

و   ا  
אج د آن دم دو   ن  

(Teslim boynuna sahip olup “kerremnā1”mızı 
başına taç yapan kimsenin asi aklı varlık taslarsa 
işte o zaman boynuna iki yüz tokat vur!)

Bu ma
nāya, Ḥakīm Enverī, beyt:

ه وار  در   
ه د د אج در  دن از 

(Düşman senin meclisinde maskara gibidir. 
Boynu tokattan görünmez.)

Üstād 
Ascedī, beyt:

دن و  و  د  د را 
אج و      

(Adamın sırtı, başı ve boynunun etrafı yumruk 
ve tokatla tamamen ezilmişti.)

Meẕkūr iki ma
nāya, Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

אم  ا ا ر ز ا
אج رده  ی  אن  و  از 

ای او از   دل ا
אج אخ  אن  אخ آ  אخ 

(Zulüm ve eziyet Şeyh Ebu İshak’ın intikam 

1 Kurān-ı Kerīm, İsrā 17/70: “…mükerrem kıldık”.
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�ānī, kireç ki taştan ederler.

�āliẟ, ibrīşimin fenāsı ki  [kej] dahi derler.

Rābi
, elif-i memdūdede ẕikri mürūr eden 


ma [ākec] آnāsınadır.

  [kec mec]: Elfāẓ-ı mütetābi
adandır 

ki emẟāli mürūr eyledi. ت ت   [turt murt], 

د د   [ḫurd murd] ve אر אر و   [tār u mār] 

gibi. Bunun da ma
nāsı Türkīde “eğri büğ-

rü” dedikleridir. Mīr Naẓmī, beyt:

ن    ا د  אر   
א      ا

(Onun sözleri de yaradılışı gibi eğri. Söylediği 
sözler hep eğri büğrü.)

 [kerfec]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i fā ile. Bir nev
 kuru otluktur ki onun-

la āteş yakarlar, ġāyet müşta
il olucudur. 

 [ġarfec] dahi derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [kerinc]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Ḫarman geç kalıp yerinde 

kalmak iḳtiżā ettikte yağmurdan muḥāfaẓa 

için üzerine ettikleri dam. Eyżan minhu.

 [kernec]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i nūn ile. Sütlü pirinç ya
nī sütlü aş.

ج  [kesperec]: Sükūn-ı sīn ü fetḥ-i bā-i 

Fārsī vü rā-i mühmeleteyn ile. Mürvārīd 

ya
nī inci. Raḍıyeddīn-i Lālā-yı Ġaznevī, 

beyt:

ج א  از   
ا  ی  و د  

(İnciyle dolu yakut hokkası görmediysen onun 
dudağına ve dişlerine bak!)

 [kesbec] ve אج  [kesnāc]: Kilāhumā 

bi-sükūni’s-sīni’l-mühmele, evvel bi-fetḥi’l-

bā ve’ẟ-ẟānī bi’n-nūn. Be-ma
nī-i kesnī. 

Hindibā dedikleri ottur ki suyu maḥrūru’l-

mizāc olanlara nāfi
dir. Keẕā fi’l-Mecma
.

א  [kākunec]: Żamm-ı kāf ve fetḥ-i 

nūn ile. Ḳinbīl derler bir ottur itüzümü 

nev
inden. Nārencī renk çiçeği olur. Āş-

pezler onunla ba
żı ṭa
āma ḫuṣūṣan ḫamīr 

işine renk verirler. A
lāsı Ṭāifīdir.

א  [kālenc]: Fetḥ-i lām ve sükūn-ı nūn 

ile. Bir meyvedir gülnāra müşābih. Kırmızı 

ve sarı dahi olur. Mīr Naẓmī, beyt:

א אخ  א     
(233a) אر א   א ازو   

(Alıç dalı her zaman olduğu için ondan hep tu-
runçgil gibi meyve çıkar.)

 [kebec]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Ve 

kesr ile ( ِ  kebic) de cāizdir. Boğazı şiş çār-pā 

ḥayvān. Ve sükūn-ı bā ile (  kebc), eşek yav-

rusu, ḫar-kürre ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

אری   ر   در ز 
ن  ش رود    ز  

(Yük altında eşek gibi sıkıntı çekiyor. Oğlu da 
önünce sıpa gibi gidiyor.)

Ve dahi be-ma
nī-i behre ya
nī naṣīb. Ve bo-

zacıların boza karıştırdıkları ālet.

 [kebīkec]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i kāf ile. Bir 

ottur, sarı çiçeği olur.  [kebīke] dahi 

derler. Türkīde “düğünçiçeği” dedikleridir.

 [kec]: Dört ma
nāya gelir.

Evvel, ma
rūf ki eğridir.  [kej] dahi derler. 


Arabīde ج 
a] اvec] Çağatay’da “igme” ve 

“igri” dahi derler kesr-i elif ’le. Bu diyārda 

elif-i meftūḥa ile isti
māl olunur. Mīr 

Naẓmī, beyt:

א א روا  ص  د  
ف  آ    

(Hālisane olmayan dua nasıl yerini bulsun! Eğri 
ok hedefe ulaşamaz.)
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(Zor iş için sabır ve önlem lazımdır. Hayırlı iş 
içinse ne danışma ne de erteleme gerekir.)

 [kenc]: Sükūn-ı nūn ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, dilçek ki dilin intihāsında ve 

ḥulḳūmun evvelinde asılmış bir pāre ettir 

ki 
Arabīde زه  [melāze] derler. Ḥakīm 

Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

دش אم  א دا  و   
دش אم  زا   ر 

(Dadısı damağını kaldırdı, babası da adını 
Ferzāne Hürmüz koydu.)

�ānī, mu
cib ve mütekebbir. Ḫüsrevānī, 

beyt:

אن  א   ان  و  א  
אن  א   א  دزدان دزد و 

(Bütün beylerle bey, bütün mağrurlarla mağ-
rur. Bütün hırsızlarla hırsız, bütün haydutlarla 
haydut.)

�āliẟ, tarḫāna ki 
Arabīde  [keşk] derler. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

وج  [kendūc]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

dāl-ı mühmele vü vāv-ı ma
rūf ile. Küp gibi, 

topraktan bir ẓarftır. İçine ġalle korlar ki و  

[kendū], وک  [kendūk] ve و  [kendūle] 

(233b) dahi derler. Ebulma
ānī, beyt:

ده زر و  אی     
א  وج در   و 

(Evde sepet, fıçı ve çömleği buğday yerine altın 
ve gümüşle doldurdu.) 

ج  [kevec]: Fetḥ-i vāv ile. Ṣamġ ki ağaçlar-

da olur. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [kehc]: Sükūn-ı hā ile. Alıç dedikleri 

dağ yemişidir ki 
Arabīde ور 
zu] زrūr] der-

ler. Ba
żı nüsḫada kocayemişe derler.

 [kehīc]: Kesr-i hā ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

 [keşec]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, ḫurde mantar.

�ānī, bir nev
 oktur. Üstād, beyt:

ده    را   
אن  را    را رو  

(Terkeşini her biri eğri cana doğruca girecek ke-
şec okuyla doldurmuş.)

 [keşnic]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

kesr-i nūn ile. Laṭīf rāyiḥalı bir ottur.

 [kefenc]: Fetḥ-i fā ve sükūn-ı nūn ile. 

Bir nev
 balıktır, saḳanḳūr gibi. Bāha 
aẓīm 

ḳuvvet verir. 
Arabīde ا   [semeke-i 

ṣaydā] derler. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ی ا  ۀ  د  א 
ر و  د  ر  

(Hamdānının midesi güçlensin diye sakankur ve 
kefenc bir araya getirip ye!)

 [kelkelānic]: Sükūn-ı lām-ı evvel, 

fetḥ-i kāf u lām-ı ẟānī ve kesr-i nūn ile. 

Hindī-terkīb bir ma
cūndur. Veca
-ı mi
de 

vü sedeye ve meẟāneye nef
i vardır.

ج  [kelūc]: Żamm-ı lām u vāv-ı mechūl 

ile. Nā-puḫte iken tennūra düşüp ḫurd olan 

ekmeğe derler isti
āre tarīḳıyla. Ebulma
ānī, 

beyt:

אن  ان  אی در  א 
ج ا ن  אر  א  در 

(Pişmiş ekmek sofrada yer bulur. Pişmemiş ek-
mek ise hiçbir işe yaramaz.)

אج  [kenāc]: Fetḥ-i nūn ile. Tanışmak 

ma
nāsına ya
nī müşāvere. Şā
ir demiştir, 

beyt:

א  و  אر    
אج و   د   אر    
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אر  ا ا
[ma	a’l-cīmi’l-fārsī]

א  [kābilīç]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade 

vü lām ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, sırça parmak ki 
Arabīde  [ḫinṣir] 

derler. Şems-i Faḫrī, beyt:

א زان او א   אق  ن  ا
א ر  אن دارد ا א  

(Padişahın adalet dağıtması sayesinde her ülke-
nin serçe parmağında Hz. Süleyman mülkünün 
yüzüğü takılıdır.)

Ḥakīm Esedī, ayağın sırça parmağı diye 

taḫṣīṣ eylemiş. Üstād 
Ascedī, beyt:

א ر  و آ   א   ا
א אی  א  ا  از  

(Ayak ayakkabı içinde yarıldı, serçe parmağı na-
sır tuttu. Bunca gam yüzünden bizim alın yazı-
mız da böyle yazılmış.)

�ānī, evlerde kuş yavru çıkarmak için dīvāra 

astıkları küçük seped ḫuṣūṣan ve her kuş 

yavru çıkardığı yuvaya derler 
umūmen. 

Ebulma
anī, beyt:

غ  و  را אن    دل  آ
راخ א    אزد   آن   

(Gönlüm gam ve sıkıntı kuşuna yuva olmuş. 
Öyle bir kuş ki her delikte başka bir yavrusu 
var.)

אچ  [kāç]: Dört ma
nāyadır.

Evvel, sırça ki beyāż veyā elvān olur. Top-

raktan ettikleri ẓurūf ve evānī üzerine dö-

kerler. Ol ẓurūfa א  [kāçī] ve א  [kāşī] 

dahi derler.

Evvel, Sīstān’da bir ḳal
a adıdır. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

א  آرام  
אه  א  א  اران 

(Süvarilerimizin Kehīc askerleriyle oturup kalk-
masına asla izin vermeyiz.)

�ānī, dağ eriğidir.

 [keykec] ve  [keyīkec]: Kilāhumā 

bi-sükūni’l-yāi’t-taḥtāniyyeyn. Bir ottur, 

suda biter. Su kerdemesi derler.

 [keyhic] ve  [keyhīc]: Kilāhumā 

bi-sükūni’l-yāi’t-taḥtānī ve kesri’l-hā. Koca-

yemişidir. Mīr Naẓmī, beyt:

ن  و آ رد  
د ز و  د آن    

(Nezdinde güzel çirkin ayrımı olmayan, elma ve 
erik yer gibi kocayemiş yer.)
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(Padişahın görkemi, düşmanının mazı gibi olan 
yüzüne kara boya etkisi yapar.) 

چ  [kereç]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. 

Şikāf-ı girībān-ı pīrehen ya
nī gömlek yaka-

sı. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī ve Ferheng-i 
Mīrzā İbrāhīm. Ammā Kitābu’s-Sāmī’de 

kesr-i kāf ile (چ ِ  kireç), şikāf-ı pīrehen. Ve 

dahi 
Arabīde اره  [ḳuvāre] derler. Bu ḳavl 

mu
temeddir lākin ma
nā-yı evvele sükūn-ı 

rā-i mühmele ile (چ  kerç) Mecma
u’l-
Fürs’te masṭūrdur ve bu beyte mütemessik 

olmuş. Raḍıyeddīn-i Nīşābūrī, beyt:

د  وز او אن    
א ت  ر ی  ز  

(Gömleğinin yakası değnek gibi eğik. İşte bu 
yüzden tatlılık topunu şekerden kapıyor.)

 [kefç]: Sükūn-ı fā ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i kefçe ki ṭabbāḫlar ve 

ḥalvācılar āletidir. Mevlānā Cāmī, ḳıṭ
a:

و     ه   ای 
ی  دن آن د     

دۀ  ا אه  د   א 
و داز از  و  א  

(Ey kabak gibi sadece karından ibaret olan! O 
karnı doldurmak için tamah elini kepçe yapıp 
her tarafta açma! Evini bu kabak ve kepçeden 
arındır ki orası aşk otağı padişahının has meclisi 
olsun!)

�ānī, be-ma
nī-i kef. Meẟelā آب  ِ  [kef-i 

āb],  ِ  [kef-i şīr], ن א  ِ  [kef-i 

ṣābūn], אن د  ِ  [kef-i dehān] ve emẟāli 

ki Türkīde “köpük”, 
Arabīde ز [zebed] 

ve ه  dahi derler. (234a) Ḥakīm [raġve] ر

Firdevsī, beyt:

آورده  و   و 
   و   

Ve üç ma
nāsı cīm-i 
Arabī ile ẕikr olunan 

אج  [kāc]ın ma
nālarıyla müterādiftir. İki 

ma
nāya, Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

אم  ا ا ر ز ا
אچ رده  ی  אن  و  از 

ای او از   دل ا
אچ אخ  אن  אخ آ  אخ 

(Zulüm ve eziyet Şeyh Ebu İshak’ın intikam 
alması sayesinde tokat yeyip dünyadan gitti. 
Onun düşmanının kalbi, sıkıntı yanışıyla aba-
noz dalı gibi paramparça oldu.)

אر  [kār-pīç]: Sükūn-ı rā-i mühmele, 

kesr-i bā-i Fārsī, ba
dehu yā-yı sākine ile. 

Yük sargısı ve ḳumāş boğçası. Ve onları 

sarıp bağlayana dahi derler. Laṭīfe-gūne, 

Ebulma
ānī, beyt:

אر  אع  دارد  ن 
אر ار  د   آن 

(Sevgili, kendi malına değer verdiği için şalvarını 
sıkıca bağlamış.)

چ א  [kālūç]: Żamm-ı lām u vāv-ı ma
rūf 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, sırça parmak. 

�ānī, kebūter-beçe ma
nāsınadır. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī. Miẟāl-i ma
nī-i evvel, 

Ebulma
ānī, beyt:

ا   وزارت
ا ده   چ او  א ز 

(Vezirlik mührü kıymetli olabilir ama onun ser-
çe parmağı sayesinde şeref kazanmıştır.) 

 [keḫaç]: Fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. Sü-

pürge ettikleri ot. Ve sükūn-ı ḫā ile (

kaḫç), kara boya. Ba
żılar zācdır dediler. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

אزو ن   رخ د  
אر   אه   
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א  ا ری     
ای وی و     از ر او 

(Pis ve uğursuz suratlı bir kördür. Öyle ki 
eşek kīrinin pisliği onun sakalından daha iyi 
görünür.)

Pūrbahā-yı Cāmī, beyt:

  و  ور و   و  
ل و   س و   ن و    

(Çok pis, çok çirkin, çok alçak, çok iğrenç. Pek 
hileci, pek alavereci, pek fodul, pek fitneci.)

 [kelīç]: Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, mu
cib ve ḫod-fürūş.

�ānī, çirk, rīm ve irin ma
nāsınadır. 

Ḥarekāt-ı ẟelāẟede ma
nā-yı āḫar ile vārid 

olmuştur. Miẟāl-i ma
nī-i evvel, Mīr Naẓmī, 

beyt:

ان دم ز م ر آن  در 
 دم از  آدم ز

(O kendini beğenmiş, rintler meclisinde laf söy-
lüyor. Yani insan olmaktan bahsediyor.)

(Öfkeyle kalın dudağı sarkıp köpürmüş. Bütün 
dudak köpük içinde, bütün salya dudakta.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

آورده  و   و 
دار  و   و   

(Öfkelenip köpürmüş, katran gibi salya ve tükü-
rük çıkarmış.)

 [kelç]: Sükūn-ı lām ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i çirk.

�ānī, mu
cib ve ḫod-fürūş. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī. Ammā Mecma
u’l-Fürs’te be-

ma
nī-i pīç ü şiken ü çīn-i zülf ve emẟāli 

nesneler. Miẟāli, şā
ir, beyt:

ی  و آن ز  ز  
اران    אده  

(Zincir gibi kıvrım kıvrım olan o saçta yüz bin-
lerce büklüm oluştu.) 

 [kelaḫç]: Fetḥ-i lām ve sükūn-ı ḫā-i 

mu
ceme ile. Vücūdda ve cāmede olan çirk 

ü vesaḫ ya
nī kir ve pas. Mīr 
Umāre, beyt:

ه و   و دون و 
ه و    ر  از 

(Kokmuş, değersiz, alçak ve hakir. Sakalı pislikle 
dolu, bütün bedeni kirli.)

Ve Ṭayān-ı Merġazī, beyt:

אن   אی و روی  د و 
ان زرد از  دود  ر 

(Güzellerin eli, ayağı ve yüzü kirlenmiş. Kuşların 
tüyü hasır dumanından sararmış.) 

Bu ma
nāyı müeyyid, Şems-i Faḫrī, beyt:

  ا  از آن 
אن د آن    ز

(Düşman çok kirli olduğundan Ebu İshak’ın kı-
lıcının dili o kiri siler süpürür.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:
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خ א   ا   ا 
א אر ز  א دو   

(Kutlu bir talihe sahip olmak istersen, dosta gizli 

gizli düşmanlık yapma!)

خ א  [kālūḫ]: Żamm-ı lām ile. Bir ottur 

ġāyet bed-būy. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

خ א ی   א   ه د
אی   א   ه د

(Burnun kokmuş, yer hadisesi değil menekşe 

kokla! Ağzın kokmuş, eşek hıyarı değil pırasa 

çiğne!)

 [ketec]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Ku-

rut ki  [ketaġ] dahi derler. 
Arabīde  

[keşk] derler. Aṣlında yoğurt kurusudur. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

אن א ا   و رو آ 
ب و  ش      روی 

(İyilikte süt ve yağın karışması gibidir. Turp ve 

kurut gibi asık suratlı ve ekşi yüzlü değildir.)

 [kaḫ]: Eṭfāl korkutmak için ettikleri 

çirkīn ve korkunç nesneler, her ne olursa. 


Arabīde אزو  [fāzū
a] derler. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

وی    אل د و د 
אن   א او  د   

(Dinin ve dünyanın yüzü olan öyle bir padişah-

tır ki ayın yüzü ona nispetle Yusuf korkuluğu 

gibi kalır.)

  [kaḫ kaḫ]: Elfāẓ-ı mükerrere 

ḳabīlindendir. Bir kelimedir ki eṭfāle te-

neffür ve nefret maḥallinde derler. Faḳīh 

Ebu’l-leys-i Semerḳandī, muṣannefātından 

Bostānu’l-
Ārifīn-nām kitābında lüġat-i 


Acem ẕikrinin tafṣīlinde der ki: Ḥażret-i 

Resūl-i ekrem ve Seyyid-i 
ālem ṣalla’llāhu 


aleyhi ve sellem Fārsī tekellüm buyurmuş-

lardır deyip bu ḥadīẟ-i şerīfi böyle naḳl eder 

אء ا  ا
[ma	a’l-ḫāi’l-mu	ceme]

אخ  [kāḫ]: İki ma
nāyadır.

Evvel, köşk-i bālā-bīn ki 
Arabīde  [ḳaṣr] 

derler. Şems-i Faḫrī, beyt:

אر دا ای   
אخ ه و  אغ و  אدت    

(Mutluluk onun kutlu yaradılışının mesiresi için 

daima köşk, oda ve bahçe düzenler.)

Ve ḫāne-i bālā ma
nāsına. Mevlānā Hātifī, 

beyt:

ک אخ ا ۀ   دار
אک ۀ آدم از   אز

(Göklerin yedi eyvanının sahibidir. Bir avuç 

topraktan insanı yaratmıştır.)

�ānī, temāşāgāh. Ve bāġlar ve bāġçelerde 

olan ḳulle gibi yüksek ḫāneler ki 
Arabīde 

ona ه  [manẓara] derler. Ḥakīm Esedī, 

beyt:

אه د  م  رون  אخ ا  
اه رد    אدی    

(Padişah yüksek çardakta meclis düzenledi. İnti-

kam arzusuyla mutluluk içinde şarap içti.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de meẕkūr ma
nālardan 

mā
adā be-ma
nī-i bārān. Ve dahi Tūn 

mużāfātından bir ḳaṣaba adıdır.

א   [kāsnī-i telḫ]: Acı hindibā ki “gü-

neyik” dedikleri sebzedir. Ġāyet nāfi
dir. Sa-

lata ederler ve kaynatıp istiḳṭār ile suyun çı-

karırlar. Bostānīsi tatlı ve berrīsi bir miḳdār 

acıraktır.

א  [kāşuḫ]: Żamm-ı şīn-i mu
ceme ile. 

Düşmen-i maḫfī. Ya
nī ṣūreten dost gö-

rünüp gizli düşmenlik edene derler. Mīr 

Naẓmī, beyt:
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(Nefs kuyusuna düşenlerden bir haber alan yok. 

O, karanlık ve biçimsiz bir kuyudur. İnsan yiyici 

bir yılandır, acı verir. Böylesi bir kuyunun başın-

da uyuşma! Çünkü orası cehennemin kıyısında-

ki bir kuyudur.)

Bir 
illettir vücūd-ı insānda 
ārıż olur ki 

muttaṣıl a
żāsı uyuşmuş, ḥiss ü ḥareketi kal-

maz. Ṭabīb Yūsufī, rubā
ī:

د ن   را  روی 
د ش   א ج  از روی 

א  از آن رو  א 
د آ  ا ز  

(Bir kimsenin organında felç meydana gelmiş-

se, tedavi için evvela kusturmak gerekir! Ondan 

sonra da uyuşan organı iyileşene kadar kust ya-

ğıyla ovmak gerekir.)

Ve sükūn-ı rā-i mühmele ile (خ  kerḫ) 

Baġdād nevāḥīsinde bir büyük ḳarye adı-

dır ki ḳuṭbu’l-evliyā Şeyḫ Ma
rūf-ı Kerḫī 

raḥmetu’llāhi 
aleyh ol ḳaryedendir. Ve 

Şāpūr-ı Ẕü’l-ektāf onda bir 
aẓīm binā ko-

muştur ki ārāyiş-i zīb ü zīnet ile meşhūr-ı 

āfāḳtır. Üstād Ferruḫī, beyt:

אد را אدئ    روز 
خ وار אخ  אغ  آ ز  ز 

(Bu cennet benzeri bahçede, bu Kerh’i andıran 

köşkte her gün yeni bir mutluluk ve eğlence var.)

  [kesnī-i telḫ]: Be-ma
nī-i א  
 [kāsnī-i telḫ]-i merḳūm ki ondan 

muḫaffeftir.

خ  [kelāḫ]: Fetḥ-i lām ile. Dülbend bör-

kü. Mīr Naẓmī, beyt:

אخ خ  ش  א   ه 
خ אر  ق  אده    

(Tepesindeki börkten sarkan ip, başında kırmızı 

boynuz gibi olmuş.)

ki:  ا ا  و  ا   ا    روی  
 (234b) א ه ا وا ر ا   و

ل ا  ا אد ر א    ة واد א   
ة ج ا אل   وا   و ا   و
1  
وخ  [kedūḫ]: Żamm-ı dāl-ı mühmele ile. 

Ḥammāmdır, germābe ma
nāsına. Üstād 

Rūdekī, beyt:

وخ אر از راه  ادان  آ  א
خ אر و  و  و  א دو   

(Sevgili sabahleyin hamamdan çıkıp mahmur-

lukla dolu, nergisi andıran, sarhoş ve şuh iki 

gözle yanıma geldi.)

Ebulma
ānī, beyt:

א   ض  אن را  א ان   د
وخ م در  ده دوش د א  ذ   

(Dün gece hamamda belleri peştemalli, yoldan 

çıkarıcı dilberlerin āşıklara mal sunmakta oldu-

ğunu gördüm.)

اخ  [kerāḫ]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Ta-

vuk yumurta çıkardıkta eylediği feryād ve 

ṣadāya derler.

خ  [keraḫ]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Uyu-

şuk ki  [keraḫt] dahi derler. 
Arabīde 

ر  [ḫader] derler. Şeyḫ Āẕerī, meẟnevī:

ر אه  ا   ا  
اد  א د   ز 

ار א  אه   و 
ار دم  אر  א و  ذ

خ אش  אه    
א   دوزخ زا 

1 Hz. Peygamber’den (Allah’ın salatı ve selamı üzerine ol-

sun) şöyle nakledilir: Bir gün kendisine sadaka olarak 

hurma getirildi. O sırada yanında Hasan ve Hüseyin 

(Allah onlardan razı olsun) vardı. Onlardan biri hur-

malardan birini ağzına attı. Hz. Peygamber hemen “kah 

kah” diyerek hurmayı onun ağzından çıkardı.
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د و  אر   [kār u kerd]: İş güç ma
nāsınadır 

אر אر و   [kār u bār] gibi. Ebulma
ānī, beyt:

אن ر و درد אر  ا ز 
د אر و  א  و 

(Dünya işi, dert ve sıkıntıyı çoğaltır. Meşguliyet 
ve iş güç gerekmez.)

א   [kāse-bend]: Fetḥ-i sīn-i mühmele 

vü bā-i muvaḥḥade ve sükūn-ı nūn ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i kāseger, ya
nī kāse düzücü.

�ānī, evānī-i şikesteyi kenedleyici 

ma
nāsınadır.

رود א   [kāse-rūd]: Fetḥ-i sīn ü żamm-ı 

rā-i mühmeleteyn ü vāv-ı ma
rūf ile. Bir ır-

mak adıdır. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

א رود    از در 
د א  ف   אن را  و 

(Kāserūd içinden zorlukla geçti. Dünya kāsesi 
buz ve karla dolmuştu.)

رود אش   [kāş-rūd]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ve żamm-ı rā-i mühmele vü vāv-ı ma
rūf ile. 

Bu dahi bir ırmak adıdır. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

א  [kāġad]: Fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile. 

Gāhī ẕāl-ı mu
ceme ile ( א  kāġaẕ) okurlar. 

Mīr Naẓmī, beyt:

אد א  و  אره  د 
ح  داد אل زار دل را   

(Bir başka sefer ona zavallı gönlün halini bildi-
ren bir kāğıt/mektup gönderdi.)

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ر و   א 
ان ر ف  אن  وز د و ز

(Kāğıt yırttılar, kalem kırdılar. Dedikoducuların 
dili ve elinden kurtuldular.)

ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]

אد  [kād]: Be-ma
nī-i ḥırṣ ve şereh ya
nī 

ṭama
. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, 

beyt:

رد אن  ه   را    ز
د אدش  א  زا آن  ر

(Kimsenin bir lokma ekmek yemeye cesareti 
yoktu. Çünkü o lokma hırsızı, açgözlülük edip 
çalardı.) 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

א او    אن  אن 
ه   אد آرد  ن  

(Sakın ha! Onunla fazla arkadaşlık etmeyin. Aç-
gözlülük yaparsa da sıkıca bağlayın!)

אِر   [kār-ı bed]: Kesr-i rā-i mühmele ile. 

Fi
l-i ḳabīḥ ma
nāsınadır. Ebulma
ānī, beyt:

אر و  د   אن 
אر  אر   ای 

(Bel ince, semiz kalça tüysüz. Çirkin eylem için 
gayet iyi.)

ورد אر  [kār-perverd]: İyi iş işleyici, pāk-

żamīr ve ṣaḥīḥ fikirli ma
nāsına. Ebulma
ānī, 

beyt:

آ א  ن  א אن 
ورد אر אن    آن  در 

(Dünyada iyi amel işleyenler, akıllılar arasında 
öne çıkar.)

אرد  [kārd]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Bı-

çak ma
nāsınadır. Şā
ir, beyt:

אرد و   ز אن را  א
د و   ۀ 

(Cellat kıyabakışı ve katil gözü, āşıklara bıçak ve 
hançer sokuyor.)
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אر      
خ  اق   د از 

(Ey padişah! Senin namınla su üstünden köpük 
kapmak mümkündür. Felek senin şöhretin to-
marını yapıştıracakları zaman, tutkalı ay ışığın-
dan verir.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i ferbih 

masṭūrdur. Ve Edātu’l-Fużalā’da keẕālik. Ve 


Arabīde kesr-i bā-i muvaḥḥade ile ( ِ  ke-

bid) ciğer ma
nāsınadır.

د  [kebūd]: Żamm-ı bā-i muvaḥḥade vü 

vāv-ı ma
rūf ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, gök renge derler. Ebulma
ānī, beyt:

 رود  اوج  دم دود دل
د אن ر  زا  آ

(Gönüldeki ahımın dumanı her an göğe yükseli-
yor. Göğün gök renge boyanma sebebi bu.)

�ānī, Mecma
u’l-Fürs’te bir dağ adıdır. Ve 

dahi bir nev
 mavi kuzu derisi olur, kalpak 

ederler. A
lāsı Ḫorāsān memleketinde olur.

 [kebīd]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. ا  [kebdā]-yı 

merḳūm ma
nāsınadır ki lehimdir.  

[kebd] ve  [kefşīr] dahi derler. 

א  [ketābed]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt u bā-i 

muvaḥḥade ile. Ceng-i Devāzdeh-ruḫ’ta 

Gūderz dağdan indiği maḳām adıdır.

 [ked]: Be-vezn-i  [bed]. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i ḫāne. Üstād Ferruḫī, beyt:

د ا ای  ر  را    ا
אی   و ا   در آن 

(Kilisede putun içinde bir mahzen yaptılar. O 
mahzende büyük inci sandıkları var.)

�ānī, be-ma
nī-i nuḫust ya
nī evvel. 

Ve 
Arabīde teşdīd-i dāl-ı mühmele ile ( ّ  

א  [kāfed]: Fetḥ-i fā ile. Ya
nī א  

[şikāfed] ki ondan iḫtiṣār olunmuştur. Şā
ir, 

beyt:

אر   آ از  
א د را      

(Hünerden çokça söz eden kimse, kendi başını 
kınama kılıcıyla kesti demektir.)

א  [kālbed]: Lām’ın sükūnuyla (235a) ve 

kesriyle de cāizdir ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade 

ile. Heyet-i müşaḫḫaṣa-i maḫṣūṣa ki א  

[ḳāleb] ondan mu
arrebdir. Cesedden 


ibāret olduğu bu beyitlerden fehm olunur. 

Şā
ir, beyt:

א ن  אن  א و  او  
د  و  אن  א از 

(O can, dünya da beden gibidir. Beden candan 
iyiyi ya da kötüyü kabul eder.)

Dīger, beyt:

د دد  م  א אن  از  א 
د ا  אر   آن   

(Canım bedenden ayrılana dek hangi iş daha 
iyiyse onu yapacağım.)

א  [kālīd]: Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile.  در [derhem şud] ya
nī in-

cindi demektir. Şeyḫ 
Aṭṭār, beyt:

אن   ن  אن  ز 
א و  א و 

(Hz. Süleyman kuşlardan bu hikāyeyi işitince 
homurdandı, incindi ve galeyana geldi.)

 [kebd]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ile. 

Lehim ki gümüş ve altın pārelerin onunla 

birbirine yapıştırırlar. Ve tutkal ma
nāsına 

da mervīdir. Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

אم  א    אد א  ا
ان  از  آب ز
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د  [kerdmend] ve  [kermend]: 

Kilāhumā bi-sükūni’r-rāi’l-mühmele ve 

nūn ve bi-fetḥi’l-mīm. Be-ma
nī-i tünd, tīz, 


acele ve şitāb. Ḫüsrevī, beyt:

 ا دور و آز دراز
خ    دش 

(Uzak umut ve uzun hırsta olma! Dünyanın hız-
la dönüşünü gör!)

اد  [kezād]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Be-

vezn-i اد  [mezād]. Be-ma
nī-i cāme-i kü-

hen. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ا  [kejāġand]: Fetḥ-i zā-i Fārsī vü 

ġayn-ı mu
ceme ve sükūn-ı nūn ile. İçi 

penbeli yāḫud ibrīşimin kejiyle dolmuş 

kaftan ki cenk günlerinde zırh altına giyer-

ler zırha ẟiḳlet vermesin diye. Ona ا  

[kejāgend], ش ا  [kejāġandiş] ve ش ا  

[kejāgendiş] dahi derler. Ammā cümle-

den ا  [kejāgend] ta
bīri ṣaḥīḥtir. Zīrā 

 [kej] ki ibrīşimin fenāsına derler ve آ 
[āgend] “dolmuş” ma
nāsınadır. Ḥakīm 

Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

א אش    
ا ه  در   

(Tedbirli ol, āciz olma! Kaftan içinde şaşkın 
dolanma!)

ا  [kejāgend]: Ġayn yerine kāf-ı Fārsī 

ile. ا  [kejāġand]-ı merḳūm ma
nāsına. 

(235b) Şeyḫ Sa
dī, beyt:

د א  د  ا  در 
د ح      

(Zırh içinde yiğit olmak gerek. Puşta savaş sila-
hından ne fayda!)

د  [kezbūd]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ve 

żamm-ı bā-i muvaḥḥade ile. Be-ma
nī-i 

ked-ḫudā. Keẕā fi’t-Tuḥfe. Bu ma
nāya, Mīr 

kedd), renc ve zaḥmet ma
nāsınadır. Kaza-

nılmış māla  ِ  [kedd-i yemīn] ve  
 [keddun bi-nefsihī] derler.

اد  [kedīzād]: Kesr-i dāl-ı mühme-

le, sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. Be-ma
nī-i ḫāne-zād 
umūmen 

-ādem olsun, ḥayvān olsun- ve ġulām ve 

cāriye ḫuṣūṣan, evde doğmuş ma
nāsına. 

Ebulma
ānī, beyt:

ده ا درد و اد  
 زا  ا  از د

(Bu dert ile gam benim ev halkım oldu. Gön-
lümden hiç gitmiyorlar.)

د  [kerd]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Üç 

ma
nāya gelir.

Evvel, دن  [kerden] lafẓının māżīsidir, “etti” 

ma
nāsına. Şeyḫ Sa
dī1, beyt:

ف  د ا ی    د
א  زر د و  او  

(Eşek Eşref ’in ne yaptığını gördün mü? O ada-
letsizlik yapıp bir altına bir can götürdü.)

�ānī, be-ma
nī-i kerdār ya
nī 
amel. Ḥakīm 

Senāyī, beyt:

د  آر و   
ه  د  א   

(Davranış göster, sözü kısa kes! Böylece sözle 
davranışı birleştir!)

�āliẟ, ağaç budandıkta kesilen dallarına derler.

داد  [kerdād]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. Binā-yı dīvār u 
imāret ve 

emẟāli nesnelere derler. Mīr Naẓmī, beyt:

אس ه دل  ا  و ا 
אس ارد ا א  داد د  

(Bu nimete ve bu giysiye gönül verme! Dünya 
binasının temeli yoktur.)

1 Beyit, Üstād Latīfī’ye aittir.
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ile. ن  [kefīden] lafẓından fi
l-i māżīdir, 

yarıldı ve çatladı ma
nāsına. Evḥadeddīn-i 

Kirmānī, beyt:

אرم  از   ذ دل  
ارد ا   او   ا  دل 

(Çene elmasının gamıyla kalbim nar gibi yarıldı. 
Sen ona kalp deme! Çünkü o düşünen bir akla 
sahip değil.)

Üstād Rūdekī, beyt:

אر ش دل از   آن  
ار אر د   ه 

(Kalbi gamla nar gibi yarıldı. Baskı gören taş 
yarılır.)

د  [kelācūd]: Fetḥ-i lām ve żamm-ı cīm 

ile. Sağraktır ki meclis āḫirinde yārān birbir-

lerine muḥabbeten bāde içerler.

אد  [kelbād]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i 

bā-i muvaḥḥade ile. Tūrānī bir mübāriz 

nāmıdır ki ceng-i Devāzdeh-ruḫ’ta Ferīburz 

bin Keykāvus elinde helāk oldu. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

אد  ان   آ 
א     

(Pīrān öfkelenip Kelbād’a “Böyle bir acayipliği 
gizlemek yakışmaz” dedi.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אد را ن و  و  א  ا
אد را   ز آ و 

(Ateşle havayı birbirine karıştıran Gīv oğlu 
Bījen’in Kelbād’la (savaşmasına))

אد  [kelcād]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i cīm 

ile. Kel başlı ādeme derler. Mīr Naẓmī, beyt:

אد ده  ن  א    
אد אدان و     

(Herkesle inatlaşmayı alışkanlık yapmış. Cahil-
lik yapıyor, hem kel hem fodul.)

Naẓmī, beyt:

آرد א  ده اش   آ
א د  א   آن   دو 

(Bir iki yerde ev sahibi olan kişi, dertsiz başını 
derde sokar.)

د  [kezd]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ile. Be-

vezn-i د  [yezd]. Ağaçtan zāid dalları kes-

mek. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

رود   [keşef-rūd]: Bir ırmak adıdır. 

Kenārında Sām bir ejder helāk eyledi. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ن و زرداب   رود  
اب  אی آرا و  אن 

(Keşefrūd ırmağı kan ve safrayla doldu. Dünya, 
uyku ve dinlenme yerine döndü.)

א  [kefāned]: Fetḥ-i fā vü nūn ile. Bir nes-

ne ayrılıp ṣadā vere. Menūçehrī, beyt:

א אس  را   ا
د אر ز א دو   ن 

(Onun görkemi, sert elması yılanın iki gözünün 
zümrüt görünce çatlaması gibi çatlatır.)

 [kefed]: Fetḥ-i fā ile. Ya
nī د ا   از 
[ez-hem cudā şeved], birbirinden ayrılır 

ma
nāsınadır. Ebū Şekūr, beyt:

ز او ن  د ر از د
ز او خ از    

(At onun azmini görünce uçar. Felek onun to-
puzunun görkemiyle paramparça olur.)


Abdurrezzāḳ-ı Cemāleddīn-i Kāşī, beyt:

א دارم    
ا اد  در   د د 

(Öyle bir talihim var ki Bağdat’ın Diclesinde 
sürekli kulaç atsam bile susuzluktan dudağım 
yarılır.)

 [kefīd]: Kesr-i fā ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī 
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Rābi
, bir ağaçtır ki köpeğin ḳilādesin 

bağlarlar. Ona ر א  [sācūr] dahi derler. 

Mes
ūd-i Sa
d-ı Selmān, rubā
ī:

ی دارم از   ا 
ی دارم ه ام  وز  
ی دارم دن     
ی دارم אی      

(Söyledikleri her şeyden bir öğüt alırım. Duy-
duğum her şeyden bir zararım var. Bazen köpek 
gibiyim, boynumda tasma olur. Bazen de fil gi-
biyim, ayağımda zincir olur.)

 [kelvend]: Sükūn-ı lām u nūn ile. Bir 

dağ adıdır.

 [kemend]: Fetḥ-i mīm ve sükūn-ı nūn 

ile. Bir iptir. Ḥalḳa ḥalḳa edip tutulmayan 

at ve ġayrı ḥayvānın boğazına geçirip tutar-

lar. Ve bir nev
 kuşaktır. Ve isti
āre ṭarīḳıyla 

zülf-i maḥbūbana derler gönlü tuttuğu için. 

Ebulma
ānī, beyt:

ه  دن دل را    ز 
ش א ۀ   دن  از آن   

(Onun saçının kıvrımlı kemendi gönlü sıkıca 
bağladı. Bu yüzden gönül, onun dünyayı fethe-
den güzelliğinin boynu bağlı kölesi oldu.)

  [kend mend]: Tetābu
-ı elfāẓ 

ḳabīlindendir, ḫarāb yebāb (236a) 
ma
nāsına. Ġażāirī-i Rāzī, ḳıṭ
a:

אخ د  آورده  خ  א  
אل א  ه ز  زوال و  אر

אه ه    אب ز رد  و  אز   
ل אر    م د ن ر

(Senin düşmanın dünyada nice saray yükselt-
ti. Senden zeval geleceği korkusuyla da içinde 
huzur ve rahat bulmadı. Sen padişahın devasa 
filinin gücüyle karşılaşan, şimdi yıkık ve harap 
biçimde ibret-i ālem oldu.)

 [kelend]: Fetḥ-i lām ve sükūn-ı nūn ile. 

Üç ma
nāya gelir.

Evvel, gilkārların bir āletidir ki onunla 

toprak kazarlar.  [kenend] dahi derler. 

Türkīde “kazma” dedikleridir. Ve ه  [ke-

nende] dahi “kazıcı” demek olur. 
Arabīde 

س  [fes] derler. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise 

sirruhu, beyt:

אل آ ۀ   آن  ا  د
אن   ا  دو د אد  ه 

(Gözüme ondan başka bir hayal gelirse her iki 
gözüm de kazmayla çıksın!)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, ḳıṭ
a:

א ا  ذوق   را  
ا  ش را   אل دل  

د از     و وداع  
ه    אد  از  او  

(Kendinden geçmişliğin zevkini kendinde olan 
kişi asla bilemez. Bilincini kaybetmiş gönlün 
halini bilinci yerinde olan asla bilemez. Hüsrev, 
Şirin için kendi saltanatından vazgeçer. Ferhat 
da Şirin için dağda kazma sallıyor.)

�ānī, ağaç kilīd ma
nāsınadır. ان  [kelīdān] 

dahi derler. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirru-

hu, beyt:

א אر درآ دِر دو   آن 
א   אر  و   آن 

(O sevgili de gelir, devlet kapısını açar. Çünkü o 
sevgili anahtardır, siz de kilit gibisiniz.)

�āliẟ, kende-i nā-terāşīde 
umūmen. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ودن אک ا زد  آب  א ی را 
ن ان را  زد  א ی را 

(Pislere temiz suda yıkanıp paklanmayı öğre-
tir. Yontulmamışlara da kazmaları kandırmayı 
öğretir.)
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א  ا א    و  א  א  א  ا
1 ل     

Bu sebebden Semerḳand denilmiştir”. 

İntehā kelāmuhu.

Ba
żı nüsḫada kend, kendire ve dahi ālet-i 

recule denildiği masṭūrdur.

ژد  [kengerjed]: Sükūn-ı nūn u rā-i 

mühmele ve fetḥ-i kāf u zā-i Fārsiyyeyn 

ile. Bir köktür, sakız gibi çiğnenir. Türkīde 

“kenger” derler. Ve Fārsīde زد  [kenger-

zed] dahi denilir.

 [kenend]: Fetḥ-i nūn-ı evvel ü sükūn-ı 

ẟānī ile. Çapa, kazma ve çatal bel. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

אداب ا אغ   
אر و ر  אی   

(Senin talihinin bahçesi, nadas ve çapa zahmeti 
olmaksızın daima tazedir.)

 [kehbed]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Ḫazīne-dār ma
nāsınadır. 

Ba
żı ferhenglerde ṣarrāf ve vezne-dār 

ma
nāsınadır. Miẟāl-i ma
nī-i evvel, Şems-i 

Faḫrī, beyt:

א  در   אد  آن 
אرد د و  

(Sen öyle bir padişahsın ki senin ülkende Utarit 
kātip, Müşterī de hazinecidir.)

Ba
żı nüsḫada 
āmil ma
nāsına ki re
āyādan 

māl-ı mīrī cem
 eder. Ve ba
żı nüsḫada metā
 

dellālı. Ve ba
żısında be-ma
nī-i dihḳān 

vāḳi
dir. Bu lüġat her ferhengde bir ma
nāya 

naḳl olunduğu ecilden bu ḥaḳīr taṣḥīḥ-i 

1 Şemer İskender’in cariyesi ismidir. Hastalandı ve he-

kimler onun için (İskender’e) havası güzel bir yer tavsi-

ye edip Zāhir-i Sogd’u işaret ettiler. İskender onu oraya 

yerleştirdi. İyileşince orada bir şehir kurdu. Kend, Türk-

çede şehir demektir. Galiba şöyle derler: Şemer kenti.

Ḥakīm Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ی و ز אر  אدر 
אن    ارداری 

(Çok çocuk sahibi bir anasın ama onları besleyi-
şin hep darmadağınık.)

 [kend]: Sükūn-ı nūn ile. Dört ma
nāya 

gelir.

Evvel, be-ma
nī-i şeker ki mu
arrebi  

[ḳand]dır. א  [kānd] dahi derler. Ḥakīm 

Sūzenī, beyt:

ا       دو  
אدام  אن  دو  ز دو  

(Miskten iki yay (kaşlar) altına kalemle iki şeker 
badem çizsen, senin iki lal dudağın gibi olmaz.)

�ānī, rīş ya
nī cerāḥat. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

ان אن  و  ر    
א א را ز    ه   وا

(Mutlak rahmet senin canını belayla yıkmaz. 
Ana bizi yaralamak amacıyla hacamat etmez.)

�āliẟ, be-ma
nī-i gürīz ya
nī kaçmak.

Rābi
, be-ma
nī-i ḳarye. Kemālpaşazāde 

merḥūm der ki: “  [kend]i erbāb-ı lüġat 

‘köy’ ma
nāsına yazmışlar ammā bilmemiş-

ler. Şehir ma
nāsınadır. Bu müdde
āya şāhid 

 [semerḳand]dır ki aṣlı  [şemer-

kend] idi. Ta
rīb edip  [semerḳand] 

dediler. Zīrā şehr-i mezbūr Şemer-nām bir 

cāriyeye binā olunmuştur. İbtidā-i emr-

de  ِ  [kend-i şemer] denildi, ba
dehu 


alem olmak için mużāfun ileyh taḳdīm 

olundu. İbn Ḫallikān tārīḫinde yazmış ki: ان 
אء א ا ر    אر ا   ا 
א א א   אروا ا  اء  وا א ذات   ار
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اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]

ار א  [kātuvār]: Żamm-ı tā-i müẟennāt ile. 

Ser-geşte ve ḥayrān. ره א  [kātūre] dahi der-

ler. Şems-i Faḫrī, beyt:

א א  א و  دو 
ره א א و  د 

(Dostu akıllıdır, ayağı yere basar. Düşmanı cahil 
ve kendinden geçmiştir.)

אر א  [kāçār]: Fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Eẟvāb-ı 

ḫāne ki ferrāşāt, evānī ve emẟāl-i sāire. אل א  

[kāçāl] dahi derler. Emīr Ḫüsrev, ḳıṭ
a:

א  د در  آ 
אر  א دی و  ز و ز 

אن ادی    ه 
אر  א و د ا ُدر 

(Elde edilmeyecek şeyi isteyip evinin eşyasını alt 
üst ettin. Pahalı incin ile altınını, dünya mangırı 
uğrunda yok pahasına verdin.)

א  [kāçġar]: Sükūn-ı cīm-i Fārsī ve fetḥ-i 

ġayn-ı mu
ceme ile. Māverāünnehir’de bir 

şehir adıdır. Ḥālen (236b) א  [kāşġar] de-

mekle meşhūrdur. Ḥakīm Ezraḳī, beyt:

خ אن   אن    אغ  د  
ی א אن  אغ  از  ر ای 

(Kırmızı gül Mihricān’da yine bahçeye gizlendi. 
Bahçenin sarayı Kaşgar’ın gül yüzlüleriyle dolu.)

א  [kāḫar]: Fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, yereḳān dedikleri 
illet.

�ānī, zirā
ata düşen sarılık ki daha baş bağla-

madan bir āfet sebebiyle vāḳi
 olur. 

ma
ná edemeyip cümlenin naḳlini işāret 

ettim. Ḥāl bu ki kimi meftūḥada, kimi 

meksūrede ve kimi mażmūmede yazmışlar.

אز  [keyāzend]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī vü 

zā-i mu
ceme ve sükūn-ı nūn ile. Pādişāh 

demektir. Keẕā fi’t-Tuḥfe.

 [keyd]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-

vezn-i  [şeyd]. İki ma
nāyadır.

Evvel, nām-ı rāy-ı Kennūc ki Hind pādişāhı 

idi. İskender ile mu
āṣır olmakla İskender 

onun kızını ḥabāle-i izdivāca getirdi. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

אم  אه   را   
دی  از دا و رای 

(Hint’in Keyd adlı bir padişahı vardı. Bilgi ve 
düşünce dışında bir şey avlamazdı.)

�ānī, lehim ki altın ve gümüş nesneleri bir-

birine onunla yapıştırırlar. 

Ve 
Arabīde üç ma
nāya gelir. Evvel, mekr ve 

ḥīle. �ānī, ceng ü cidāl. �āliẟ, ḥāyiż 
avrat.

אد  [keytbād]: Bir ẕī-şevket ü ẕī-ḳudret 

pādişāh adıdır. Keyḫüsrev’in māderi onun 

duḫteridir.
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(Ey padişah! Senin bu harcamanı mülk sahibi 
binlerce padişahtan birisi dahi yapmadı.)

אرزار  [kārzār]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ve fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Ceng ü cidāl 

ma
nāsına. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

א   آ   
אد אرزار   א د    

(Ey padişah! Kılıcının yaseminle karışmış me-
nekşesi, savaş meydanına ektiğin lale olsun!)

אر  [kārger]: İş işleyici. Ve teẟīr ve 

nüfūẕ bulmak ma
nāsınadır. Ve nüsḫa-i 

Ḥüseyn-i Vefāyī’de murād ve püşt ü penāh 

ma
nāsınadır. Mīr Naẓmī, beyt:

אه  אر  و 
אه  ان  אر در  ا 

(Senin itibar ve saltanatın sığınak olur. Bunların 
hepsi işçi, sense padişahsın!)

אر  [kār-gīr]: Sükūn-ı rā-i mühmele vü 

yā-yı taḥtānī ve kesr-i kāf-ı Fārsī ile. İş tu-

tucu. Ve 
imāret ve binānın metānet ve 

istiḥkāmı ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

אر   אر ا  א 
א روی    در 

(Bu iş sensiz sağlam olmaz. Herkes burada gü-
leryüz görür.)

אژ  [kājġar]: Sükūn-ı zā-i Fārsī ve fetḥ-i 

ġayn-ı mu
ceme ile. Kāşġar dedikleri şehir-

dir. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

א   [kāseger]: Fetḥ-i sīn-i mühmele vü 

kāf-ı Fārsī ile. Dört ma
nāya gelir.

Evvel, kāse ve ṭabaḳ yapıcı. Bu, ma
nā-yı 

terkībīdir.

�ānī, mūsīḳīde bir nevā ismidir. 

Necībeddīn-i Cerdpādḳānī, beyt:

א  ذو دارد و  א 
ی א    و آن د 

Ebulma
ānī, beyt:

א  ار   
دم  א و زان  

(Beden tarlam sarardı. Bu yüzden varlığımın bir 
mahsulü yok.)

אر  [kār]: Üç ma
nāyadır.

Evvel, ma
rūf. Şuġl ve 
amel.

�ānī, zirā
at ma
nāsına ki ن אر  [kārīden] 

lafẓından ism-i maṣdardır ki אر و    [kişt 

u kār] derler.

�āliẟ, cenk ma
nāsınadır ki אرزار  [kārzār] ve 

אر  [peykār] dahi derler. Üstād Ferruḫī, beyt:

אر אده   ه و روی  אر آ ای ز 
אر د ز       

(Ey savaştan gelip de ava yönelen! Senin keskin 
kılıcın asla savaşa doymaz.)

Üstād Ferruḫī, beyt:

א   ر    ا
אر א   א  ر    ا

(Bazen savaşta kılıçla el eledir. Bazen de orman-
larda aslanla savaşır.)

אر אر و   [kār u bār]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. İş ve güç ve 

kesb ü kār ma
nāsına.  و אر   [kār u ker] 

dahi derler. Ebulma
ānī, beyt:

אر אن    אرم در  אر و 
אر אر و  אن   زا  در 

(Dünyada işim gücüm sevgilinin aşkıdır. İşte bu 
yüzden dünyada işsiz güçsüz değilim.)

אردار  [kār-dār]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. 
Āmil, müştaġil, cāmi
-i 

emvāl, ṣāḥib-dīvān ve vezīr ma
nāsınadır. 

Zerātüşt Behrām, beyt:

אرداران אل  در  ز 
اران ف از   ای   
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ve zu
m-ı fāsid ü 
āṭılları böyledir ki Zer-

düşt ol ağaçları Cennet’ten getirmiş ola. 

Mütevekkil 
Ale’llāh-ı 
Abbāsī, Ca
feriyye 

(237a) Sürremen-Rāy şehrini 
imāret ettiği 

eẟnāda ḥākim-i Ḫorāsān ol vaḳitte Ṭāhir 

bin 
Abdi’llāh bin Ṭāhir-i Ẕü’l-Yemīneyn 

idi, ona ḥükm gönderip emr eylemiş ki 

ol ağacı kesip gerdūnelere taḥmīl edip ve 

şāḫların develere yükletip Baġdād’a gön-

dere. Cemā
at-i Mecūs, Ṭāhir’e “Elli bin 

dīnār-ı surḫ verelim kesme!” dediler. Ṭāhir 

ḳabūl eylemeyip ağacı kestirdi. Mervīdir 

ki ol ağacın sāyesinde on bin kadar koyun, 

keçi ve sığır ḳarār idi ve muḫtelifü’n-nev
 

ṭuyūr, üzerinde āşiyān etmişler idi. Ağaç 

ki yere düştü, ol eṭrāfın zemīnine lerze gel-

di ve yakınında ḫayli 
imāret ve kārīz-i āb 

olan yerlere ḫalel iṣābet eyledi. Ve ḥadd ü 

ḥaṣrdan bīrūn āsnāf-ı ṭuyūr, ağacın içinden 

uçup gittiler, şöyle ki hava yüzün tuttular 

ve envā
-ı ṣavt u ṣadā ẓāhir oldu. Mezbūr 

ağacın gövdesin Baġdād’a naḳl için beş 

yüz bin dirhem sīm maṣraf oldu. Şāḫların 

bin üç yüz deveye taḥmīl eylediler. Ol ağaç 

Ca
feriyye’ye vuṣūle bir menzil kaldıkta bi-

emri’llāhi te
ālá Mütevekkil 
Ale’llāh ḳatl 

olundu. Emīr Mu
izzī, beyt:

ر א ا ا     ک 
ر א ا و     

(Kāşgar’da senin gibi güzel doğmaz. Kāşmer’de 
senin gibi uzun selvi olmaz.)

א  [kāşmīr] ve  [keşmīr]: Kilāhumā 

bi-sükūni’ş-şīni’l-mu
ceme ve kesri’l-mīm. 

Hind ile 
Acem ḥudūdunda vāḳi
 āb u hevāsı 

laṭīf bir vilāyettir. Ve şehrine dahi Keşmīr 

derler. İnce ve laṭīf şāl ederler ki dānesi 

elli ġuruş ḳıymetli. Ve dahi niçe laṭīf ve ẕī-

(Selvi, bülbülün kāseger makamıyla ötüşünden 
zevk alacak bir hale gelmiş.)

Seyf-i İsferengī, beyt:

ر او אط  ن   א ز   
א   א د  ره   د

(Onun düğününün sevinciyle büyük kös çalıp 
davul gibi de kāseger makamında nağme yap!)

�āliẟ, cām-ı Cem’de olan ḫuṭūṭ-ı seb
adan 

bir ḫaṭṭın adıdır.

Rābi
, naḳḳāre-zen ma
nāsınadır.

א  [kāşġar]: Sükūn-ı şīn ü fetḥ-i ġayn-ı 

mu
cemeteyn ile. Māverāünnehir’de bir 

vilāyet ve bir şehr-i 
aẓīm adıdır. Nehr-i 

Kāşġar ve āb-ı Āmū derler bir büyük ır-

maktır. Gemisiz geçilmez. İçinde seng-i 

yeşm ḥāṣıl olur. Ve bir cānibi Īrān öte 

ṭarafı Ṭūrān’dır ki Māverāünnehir deme-

nin sebebi budur. Mecma
u’l-Fürs’te, şehr-i 

mezbūrun maḥbūb ve ḫūb-rūları çoktur. 

Üstād 
Unṣurī, beyt:

ی א ک  א   ز  ا
ی אن     

(Ey saçının ucu büklümlü Kāşgar güzeli! Saçının 
büklümü Şūşter ülgerinden yapılma sancaktır.)

Ve dahi mevzūn ve ḫoş-nümā servleri olur 

Ġātfer’de olan serv gibi. Üstād 
Unṣurī, beyt:

و  אغ  آرا   ای و 
ی א و  ی و   א و   

(Senin bahçen ve sarayın Kāşgar selvisi ve Gātfer 
selvisi gibi uzun boylu selvilerle süslüdür.)

א  [kāşmer]: Vilāyet-i Terşīz’de vāḳi
 bir 

ḳarye ismidir.  [keşmir] dahi derler. 

Rivāyet olunur ki Zerdüşt iki serv ağacını 

ṭāli
-i sa
d vaḳitte birin ḳarye-i mezbūra ve 

birin dahi ḳarye-i Ferūmed-i Ṭūs’ta dik-

miş idi. Mecūs milletinin i
tiḳād-ı bāṭıl 
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د م ا د ا ای  
אن را א و  م  ی    

(Allah ayrılıkla geçen bir gecemin mükāfātını 
verirse, kāfiri de müslümanı da cennete 
götürürüm.)

Ve cem
i 
Arabīde אر  [kuffār] ve ه  [ke-

fere] gelir. Fārsīde cem
 olundukta ان א  

[kāferān] denilir. Nitekim bu beyitte 

vāḳi
dir. Şā
ir, beyt:

دی ز  אن      آن  در 
وی  ان در  ا א ی   ز

(Canımdaki gam devenin üstünde olsaydı 
kāfirler yüce Cennet’te sancak açardı.)

Bu beytin 
Arabīsi vardır. Aṣl-ı mażmūn ol 

beyittedir. Li-vāḥidin mine’ş-şu
arā, beyt:

א ی و  א    و ان 
א אر       ا

(Bendeki aşk ve özlem bir devede olsaydı cehen-
nemde hiçbir kāfir kalmazdı.)

Bu ḥaḳīr rāḳımu’l-ḥurūf, merḳūm iki beyte 

ẟāliẟ Türkī olmak üzre demiş idim. Beyt:

Bār olsa üştüre derd-i derūnum fi’l-meẟel

Cennet-i a
lá olurdı dūzaḫ ehline maḥal

(Gönlümün derdi deveye yüklenseydi, mesela, 
cehennemliklerin yeri en yüksek cennet olurdu.)

Ve geceye de “kāfir” derler gündüzün 

nūrunu setr ettiği için. Nitekim Şeyḫ 
Ömer 

İbnü’l-Fāriż ḳuddise sirruhu, beyt:

א   آ 
א ان  ان ا 

(Gece gerçekten kāfir sayılırsa benim bir müca-
hit kadar sevabım vardır.)

(237b)

ر א  [kāfūr]: Żamm-ı fā vü vāv-ı ma
rūf ile. 

Bir ḫoş-bū dārūdur. Ṭabī
atı bārid ü yābistir 

ḳıymet emti
a işlenir. Ve ġāyet maḥbūb ve 

maḥbūbeleri çok olur. Ḥakīm Enverī, beyt:

אن    אر د ز 
אه رخ  אن  אن ر ز 

(Dicle kıyısında Halluh’un gümüş tenli güzel-
leri. Rahbe’nin ortasında Keşmir’in ay yüzlü 
güzelleri.)

Āb u hevāsı vaṣfında, Mevlānā 
Urfī, beyt:

א    درآ   
אل و  آ א  א   غ   

(Keşmir’e gelen her yanmış gönül, kebap olmuş 
kuş olsa bile yeniden kanatlanır.)

Bu ḳaṣīde Keşmīr’in vaṣfındadır. 

ِ زر א  [kāġaz-ı zer]: Kesr-i ẕāl u fetḥ-i zā-i 

mu
cemeteyn ile ya
nī iżāfetle. Meşhūr yar-

lığ ya
nī ḥükm-i şāhīdir ki 
Acem şāhları bir 

kimesneye in
ām u iḥsān ettikte “be-her rūz 

şu kadar dīnār u dirhem vaẓīfe verilsin” diye 

eline verirler. Ol ādem ol ḥüküm mūcebince 

meblaġ-ı mu
ayyeni alıp mutaṣarrıf olur. 

Bizim vilāyetimizde “vaẓīfe berātı” derler. 

Şeyḫ Sa
dī, Gülistān kitābının dībācesinde 
1 ِ زر   א ن   dediği bu ma
nāyadır. 

Gülistān şāriḥleri bu ma
nāyı bilmedikle-

rinden “altın varaḳ gibi el üzerinde tutar-

lar” diye yazmışlar. Altın varaḳın i
tibār 

u ḳabūlüne mūcib ne idiğin bilmezler ki 

ma
nāsı budur diye ta
bīr edeler.

א  [kāfer]: 
Acem fetḥ-i fā ile ve 
Arab kesr-i 

fā2 ile isti
māl eder. Ma
nāsı sātir ya
nī örtü-

cü demektir. Zirā
at edene “kāfer” dedikleri, 

dāneyi yerde setr ettiği için ve müselmāndan 

ġayrıya “kāfer” denildiği ḥaḳḳı setr ettiği 

içindir. Ol ecilden müselmāndan ġayrı mi-

lele “kāfer” derler. Mīrzā Ġāzī, beyt:

1 Altın kāğıt gibi götürürler.

2 Metinde kāf yazılmıştır.
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אف ر  و   א  ا  
אرا א  ر و  א ا  آن   

(Gözyaşı selim sel çukuruna dönmüş, göğsüm 
yarık. Onun kalbi yumuşak taştan mı kayadan 
mı hiç bilmiyorum.)

אر א  [kālcār]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i cīm 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, zebān-ı Geylānī’de kārzār ya
nī cenk 

ma
nāsına.

�ānī, mezra
a-i birinc ma
nāsınadır ki 

Geylānī lüġatidir.

א  [kālencer]: Fetḥ-i lām u cīm ve 

sükūn-ı nūn ile. Hindūstān’da bir ḳal
adır. 

Onda çivīd ḥāṣıl olur. 
Abdulvāsi
-i Cebelī, 

beyt:

אن אک  א  ا او در   
א א   او در    

(Bazen Türkistan toprağında atı kişner. Bazen 
Kālencer sınırında kılıcının şakırtısı duyulur.)

אر א  [kām-kār]: Pādişāh. Ve devlet ü 


izzet ü rütbet ṣāḥibi ma
nāsınadır. Nüsḫa-i 

Mīrzā’da bir şikārī kuştur, ġāyet avcı olur.

ر א  [kāmver]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i vāv 

ile. Murāda lāyıḳ demek olur. Murād ṣāḥibi 

dahi demek olur. Mīr Naẓmī, beyt:

ر א م   א  و    
ر א ش  د  אن  در 

(İyilik ve cömertlikte adı öyle çok duyuldu ki 
dünyada onun kadar muradına erişen yok.)

ر א  [kānūr]: Żamm-ı nūn u vāv-ı ma
rūf 

ile. Ġalle enbārı ki ر  [kenūr] dahi derler. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

ر אو  [kāv-kelūr]: Sükūn-ı vāveyn ve fetḥ-i 

kāf ile. Ḫarze ki 
Arabīde  [ḳaḍīb] der-

ler. Keẕā fi’l-Mecma
.

derece-i rābi
in evvelinde. Hindūstān’da 

bir maḫṣūṣ ağaçtan ṣamġ gibi damlar. Ev-

vel sıvık ve gök renk olur, müncemid ol-

dukta birkaç levni olur. A
lāsına ری  

[ḳayṣūrī] derler, Serendīb ḳurbunda bir 

mevżi
e mensūbdur. Ve bir nev
i bir miḳdār 

kızıllığa māil olur. Ve bir nev
i dahi א  ر
[rubācī]dir żamm-ı rā ile. Rubāc-nām 

mevżi
e mensūbdur. Ġāyet beyāż olur. Ba
żı 

rivāyette ibtidā kāfuru bulup şöhret veren 

Rubāc-nām pādişāh yāḫud bir ḥakīm ola. 

Bir nev
i dahi ġalīẓ ve siyāhrak olur. Ve bir 

nev
i dahi çūb ile maḥlūṭ olur, taṣ
īd ederler, 

rubācī olur.3Bir rivāyette ḳayṣūrī, rubācīnin 

muṣā
ididir ya
nī ondan taṣā
ud etmiştir. 

Şu
arā, beyāżlığını ba
żı nesneye müşebbe-

hün bih eylemişlerdir. Ez-cümle rūz-ı rūşeni 

ona teşbīh edip Mīr Sencer demiştir, beyt:

آ ه در  ن  ی آ دم  آ
ا א    دد  ر   א

(Ateş nefesli ceylan Koç burcuna girince kuru 
kāfur taze miskle birleşir/Güneş Koç burcuna 
girince geceyle gündüz bir olur.)

ر א  [kālār]: Be-vezn-i ر א  [sālār]. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, āb-kend ya
nī seyl suyu yırttığı yer ki 

çukur olup ādem ve ḥayvān geçmesi 
asīr ola. 

Ḫorāsānīler beyninde meşhūr meẟeldir: א  
ر א م   א   م  و  ر  א   
4 . Bu meẟel ol ecilden olmuştur ki zūrlu 

seyl aktığı yerin ağacı dibi kazılıp kopar gi-

der, onda ağaç kalmaz.

Ma
nā-yı ẟāniye, yufka olan taşa derler. İki 

ma
nāya, Ebulma
ānī, beyt:

3 Anlama katkısı olduğu için alınan bu cümle: M: -, Esad 

Efendi 3241: 99b.

4 Sel çukuru olan yerde odun/ağaç olmaz, odun/ağaç olan 

yerde sel çukuru olmaz.



BĀBU’L-KĀFİ’L-
ARABİYYİ’L-MEFTŪḤA2890 א

ان گ و   א  ه 
واز خ  א     

(Koç, vahşi kurtla diz dize oturuyor. Güvercin, 
doğanla birlikte uçuyor.)

א   ِ  [kebūter-i nāme-ber]: Mektūb 

iletici güvercin. Bir vilāyette dişisinden 

(238a) erkeğin ayırıp āḫar vilāyete götürür-

ler. Żarūret maḥallinde bir küçük nāmede 

aḥvāli icmālen yazıp erkek güvercinin kana-

dına bağlayıp salıverirler. Bi-emri’llāhi te
ālá 

dişisi olduğu vilāyette āşiyānesine varır.

در  [kebūder]: Żamm-ı bā-i muvaḥḥade 

vü vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i dāl-ı mühmele 

ile. Suda olur bir böcektir. Küçük balıkları 

tutup yer. Ve murġ-ı ābīdir dahi demişler. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

אدت א  اوج  ن   
در ن  د  در آب  

(Sen mutluluk göğünde uçan bir umay gibisin. 
Düşmanın ise gam suyundaki bir su kuşuna 
benzer.)

Üstād Rūdekī, beyt:

د در  א  ی  א ای د
در א  א ای د  

(Su böceği yakalayan balığı gördün mü?! Senin 
kılıcın bir balık, düşmanların da su böceğidir.)

ر  [kebver]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ve 

fetḥ-i vāv ile. Kābil-i Hindī’ye derler.

  [ketaḫ-şīr]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt ve 

sükūn-ı ḫā vü kesr-i şīn-i mu
cemeteyn ile. 

Ve iżāfetle (  ِ  ketaḫ-ı şīr) dahi mervīdir. 

Ol māstebādır ki süt ve yağ ile ederler. 

Keẕā fī-nüsḫa-i Mīrzā. Ammā Mü�eyyidü’l-
Fużalā’da çuġrāt ki nemek ve süt ile āmīḫte 

edip yerler.

א  [kāh-gīr]: Sükūn-ı hā ve kesr-i kāf-ı 

Fārsī ile. Çāmiş-i katır u at. Ve kūre davar 

ma
nāsınadır. Ve dahi beyābān ma
nāsına. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [kebter]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Muḫaffef-i  

[kebūter]dir. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

روان   د   
ن   ن  אم   

(Sülünlerin gözüne benzeyen bir çeşme gördü. 
Güvercin kanını andıran bir kadeh içti.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ده   א     
אواک א    ی ره  אر   

(Tibet güvercini gibi, her bulduğu oyuğa yuva 
yapmış. Soğd yılanı gibi, her gördüğü yarığa yol 
bulmuş.)

 [keber]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Bir 

ottur, turşī ederler. 
Arabīde אر  [ḳabbār] 

derler fetḥ-i ḳāf u bā-i muvaḥḥade-i mü-

şeddede ile. Mecma
u’l-Fürs’te sükūn-ı bā ile 

(  kebr) peyli ḫaftān ya
nī cenge maḫṣūṣ 

bir ḫaftāndır. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ه زال د   
دار  ر آ     ا

(Yiğit Zāl bir kaftan giyip savaş meydanına aslan 
gibi girdi.)

ا   [kebk-incīr]: Sükūn-ı bā-i 

muvaḥḥade vü kāf u nūn u yā-yı taḥtānī ve 

kesr-i hemze vü cīm ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i felāḫan ya
nī sapan.

�ānī, bir kuştur tīz-per ve bülend-pervāz. 

Ba
żılar dürrāc dediler. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

 [kebūter]: Żamm-ı bā-i muvaḥḥade 

ile. Ma
rūf. Güvercin envā
ına derler. Mīr 

Naẓmī, beyt:
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(Dünya göze görünen serap gibidir. Kıymetli 
ömür ok gibi geçer gider.)

 [kec-ber] ve  [kecger]: Kilāhumā 

bi-sükūni’l-cīm, evvel bi-fetḥi’l-bā, ẟānī bi-

fetḥi’l-kāfi’l-Fārsī. Kireç edici ma
nāsınadır.

 [keçīr]: Bi-kesri’l-cīmi’l-Fārsī ve 

sükūni’l-yāi’t-taḥtānī. Be-ma
nī-i pīşvā 

ya
nī ileri gidici ve ileri olucu.

ر  [kedīver]: Kesr-i dāl-ı mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i rūzgār.

�ānī, ketḫudā. Bu iki ma
nāya, Şems-i 

Faḫrī, beyt:

دی ش داری    ا 
ر دی  ر  د در 

(Senin adaletine kulak tutucu olmasaydı, zama-
nede artık kāhya kalmazdı.)

Ve Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i muzāri
. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Ḥakīm Ḫāḳānī, 

ḳıṭ
a:

ری אه   אه    אه  
ی ا ده را  د  א  א 
ان ا ه    אزد از  ه  א
ری אو از   ی    ز

(Gökyüzünün padişahı güneş, aydan aya ev sa-
hipliği yapıyor. Bir zengin, fakirlik çeken dünya-
ya azık dağıtıyor. Zenginler gibi kuzu sofrası ku-
ruyor, öküzle ekincilik yapıp tarımla uğraşıyor.)

ر  [keẕer]: Fetḥ-i ẕāl-i mu
ceme ile. Merd-i 

aḥmaḳ. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [ker]: Bi’t-taḫfīf. Sağır ki 
Arabīde ا 
[aṣamm] ma
nāsınadır. Üstād Laṭīfī, beyt:

אس א  אش از  ر و  
اس אوی و و دور  از 

(İnsanların ayıplarına karşı kör ve sağır ol! Gıy-
bet ve dedikodudan uzak dur!)

אر  [ketgār] ve  [ketger]: Kilāhumā 

bi-sükūni’t-tāi’l-müẟennāt ve fetḥi’l-kāfi’l-

Fārsī. Be-ma
nī-i dürūger ya
nī neccār ki 

“dülger” dahi derler. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

אر   א و دوری ای  آن  ر و 
אر   א  ز ا  א  دل و 

(Kötülük, cefa ve eziyet eden sevgili, gönül ve 
canlara eğe demirinden daha beter etki yapıyor.)

Ḥakīm Esedī, meẟnevī:

אر م  ا    
אر ر  ان  د وی ا  
ان ر    א ز  
ان ان درآو  ز ا

(Güzellikte yeni açılmış çiçeği andıran bir saray. 
Çevresinde dört tane camdan köşk var. Dülger-
ler her türlü hayvandan sayısız yontuyu o köşk-
lere asmışlar.)

 [ketenber]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt, 

sükūn-ı nūn, ba
dehu bā-i muvaḥḥade-i 

meftūḥa ile. Kāhil ve bisyār-ḫˇār. Keẕā 

fi’t-Tuḥfe.

ر  [ketūr]: Żamm-ı tā-i müẟennāt ile. 

Topraktan küp gibi yapıp içine ġalle korlar. 

Üstād Laṭīfī, beyt:

א درم از  دارم  در 
ر م در  وز  دارم  

(Evimin içindekilere sayende sahibim. Amba-
rımdaki buğdaya sayende sahibim.)

 [ketīr]: Kesr-i tā-i müẟennāt ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i serāb 

ki beyābānda su gibi görünür. Ḥakīm 

Ferazdaḳ, beyt:

אن   در  آ 
א   ا  رود  
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אر  [kerkesār]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i kāf u 

sīn-i mühmeleteyn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir vilāyet adıdır.

�ānī, Tūrānī bir pehlivān adıdır ki āḫirü’l-

emr onu Behmen ḳatl eyledi. Şihābeddīn-i 

Mihmeze, beyt:

گ و  از او   ا از  زو 
אر אن  آن ر   رو   

(Onun aslan savurucu topuzunun kurt ve file 
ulaşması, Rūyīnten’in kılıcının Kerkesār’ın canı-
na kastetmesi gibidir.)

و  [kerūger]: Żamm-ı rā-i mühme-

le ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Be-ma
nī-i  

[kerger]-i merḳūm. Üstād 
Unṣurī, beyt:

و دان  א   ان 
آورد د אن   

(Yüce yaratıcı Allah, senin için bambaşka bir ci-
han yaratmışa benziyor.)

Nüsḫa-i Vefāyī’de kerger be-ma
nī-i kām-

kār. Ve Edātu’l-Fużalā’da  [gerger] ve 

و  [gerūger] kāf-ı Fārsī ile ṣāni
u’ṣ-ṣanāyi
 

ma
nāsına.

 [kerīger]: Kesr-i rā-i mühmele ile. 

Sığır yatağı edene derler. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

ور  [kejūr]: Żamm-ı zā-i Fārsī ile. Bir acı 

ot köküdür. Ba
ż-ı terākībe cüz ederler. 


Arabīde אد  derler. Ve Hindī [zurunbād] زر

lisānında ر  [keçūr] derler. Ḥakīm Nāṣır-ı 

Ḫüsrev, ḳıṭ
a:

א دن     
ر ادر  د ای 

 را   
ور ادر  ش را 

Kemāl-i Ḫocendī, beyt:

א د از  او   ای 
ی ی   ر  ا   

(Ey rakip! Onun gamıyla inleyecek olsam niçin 
kör oluyor da sağır olmuyorsun!)

ّ  [kerr]: Bi’t-teşdīd. Murād ma
nāsına. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

د א ر رد   
אی      در 

(Güneş, her ne muradın varsa ayağına saçmak 
için gökyüzünün tepesine geçer.)

Üstād Daḳīḳī, beyt:

אن آ אه  ی  אن آ   
אم دل    א داد داد او  

(Kutlu Mihricān geldi, dünya padişahının yanı-
na geldi. Onun hakkı olan her ne muradı varsa 
gönlünce verse gerek.)

ا  [kerāger]: Fetḥ-i rā-i mühmele vü kāf-ı 

Fārsī ile. Ḥaccām ve faṣṣād ma
nāsınadır. 

Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i zāġ 

mervīdir.

 [kerger]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. אر  [kārger] lafẓından 

iḫtiṣār olunmuştur, iş edici ma
nāsına. Ve 

cenāb-ı Bārī te
ālá celle ẕikruhu esmāsından 

ṣāni
u’ṣ-ṣinā
a ma
nāsınadır. Üstād Daḳīḳī, 

beyt:

אد  אره     
دان  אن    ا

(Çaresiz kalıp yardım istediklerinde yüce yaratı-
cı Allah onlara bağışta bulundu.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

ت   د را  
(238b) א ا د   

(Allah’ın verdiği güçle din mülkünün yıldızı so-
nunda kutlu oldu.)
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 [keşkencīr] ve  [keşencīr]: 

Evvel sükūn-ı şīn-i mu
ceme vü nūn ve kesr-i 

cīm ve ẟānī fetḥ-i şīn-i mu
ceme, sükūn-ı 

nūn ve kesr-i cīm ile. Kemān-keşliğe heves 

ü meşḳ eden, bir ağacı yere dikip başına de-

lik edip yāḫud bir çatal ağaç berkitip bir ip 

geçirirler ve ipin ucuna bir ağır taş bağlayıp 

bir eliyle tutup çekerler, ya
nī yay çekmeye 

kolda ḳuvvet bulunsun diye meşḳ ederler. 


Arabīde  [mucīr] derler. Menūçehrī, 

beyt:

אدل د אن ا  داد  
ازد  א    א  آن 

(Sadece keşkencirle ok atan adaletli komutan, 
Mihrican bayramının hakkını da verecektir.)

Ḥakīm Sūzenī, ḳıṭ
a:

א     در روش  
א  א  ا و  ت  א    

אن را  او  אن را و   
אن  אن زال و  او   

(Şiir tarzında benim gibisinin yayını kim çekebi-
lir! Ben güçte Mars, düşüncede Utārit gibiyim. 
Yayın sahibi Zāl yay da keşkencīr olsa, ben yayı 
sahibiyle birlikte çekerim.)

Keẕā fī-nüsḫa-i Vefāyī.

ر  [keşmūr]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

żamm-ı mīm ile. Bir ṣaḥrā adıdır. Mecma
u’l-
Fürs’te bir maḳāmdır ki ḥavālīsinde deşt ü 

beyābān vāḳi
dir. Ona ر  [mūr] dahi derler. 

Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

אر  [keftār]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Sırtlan dedikleri yırtıcı 

cānverdir. 
Arabīde  [ḍab
] ve א  ام 
[ummu 
āmir] dahi derler. Ġāyette aḥmaḳ 

cānverdir. Gündüz çokluk gezmez ammā 

gece pek gezer. Ekẟer mezārdan meyyit çı-

(Kardeş! Zamane bütün yenileri eskitmek için 
görevlendirilmiştir. Onun balı ebucehil karpu-
zuyla soydaştır. Tatlısı erdel köküyle kardeştir.)

 [kester]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Be-ma
nī-i ḫār-ı 

siyāh. Keẕā fi’l-Mecma
. Bu ma
nāya, 

Ebulma
ānī, ḳıṭ
a:

ش  ی  א  د  ز
د   او را   

د داری     
دا رش   از آن 

(Güzel gülün hoş koktuğunu görürsün ama 
onun siyah dikeni göze batar. Aklın varsa hiçbir 
şey satın alma! Çünkü yarın zararını çekersin.)

ر  [kesender]: Fetḥ-i sīn ü dāl-ı 

mühmeleteyn ve sükūn-ı nūn ile. Bir 

rivāyette żamm-ı dāl ile. Nā-ehl ve nā-kes 

ma
nāsınadır. Üstād 
Unṣurī, beyt:

د را    د 
ر  א     

(Padişah ehil olmayana iyilik yapıyorsa mert kişi 
de kibirlense yeridir.)

 [keştīger]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme, 

kesr-i tā-i müẟennāt, yā-yı sākine ve fetḥ-i 

kāf-ı Fārsī ile. Gemi yapıcı. Türkīde “maran-

koz” derler. Ebulma
ānī, ḳıṭ
a:

د او ق   و    ارد 
א ا  د  دو    ا  

א م  אن   א آ ال   ا
א א   و   אن   אب  د ار

(Onun nezdinde gemi marangozu ile güreşçinin 
bir farkı yoktur. Sorsan ikisinin de aynı mana-
ya geldiği cevabını verir. Dünyanın işlerine bak! 
Şöyle bir adam hürmet görüyor, ilim irfan sahip-
leri ise bir ekmek için elden ayaktan kesiliyor.)
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אره ی   از  
و     د  

(Senin mutfağının testisi tamamen altındandır. 
Düşmanının talih kazanı gibi baştan başa kalay-
lanmış değildir.)

Mīr Ḫüsrev, meẟnevī:

ا  آن  ا ک  א ا
אو دۀ   א  ر

אز אد زر د ا از آن زر  
אز د   א    

(Nice kısa süreli ayrılık, umutla birlikte sonsuz 
kavuşma müjdesine ulaştırır. Altın yapıcı usta-
nın altın kesme sebebi, onu lehimle yeniden bir 
araya getirmek içindir.)

Ve paşmak ve edik ma
nāsına da mervīdir.

 [kef-gīr]: Ma
rūf. Bakırdan, delikli bir 

ẓarftır. Bal ve yağ köpüğün ve çirkin alırlar. 

Ve sāir işe dahi isti
māl olunur. Ona  

[kefçe] de denilir.

 [kelāger]: Fetḥ-i lām u kāf-ı Fārsī 

ile. Boyacılar bezi. Ve cāmeyi boyamazdan 

muḳaddem şap suyuna çekerler, tā ki kiri, 

nişāstası ve āhārı gidip bir ḫoşça boya tutsun 

derler, ona  [kelāger] denilir. Iṣṭılāḥ-ı 

ṣabbāġīnde “ağşar” derler. Ebulma
ānī, beyt:

א  ر را د ر 
ش  اول   

(Sakalını siyaha boyamak istediğinde önce idrar-
la mordanla!)

 [kelānter]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Büyükrek ya
nī ziyāde iri de-

mek olur ki ن  [kelān] büyük ve  [ter] 

edāt-ı tafḍīldir. Ebulma
ānī, beyt:

م  ه ام  ا د
א   ات 

karıp yer. Onun maḫṣūṣ avcıları vardır. İni 

kapısına gelip biri içeri girer ve birkaçı taşra-

dan çağırırlar ki “Ümmü 
āmir bunda mı?” 

diye. İçeri giren “Bunda yoktur” diyerek ya-

nına varıp “Bunda yoktur” diyerek ellerin ve 

ayakların muḥkem bağlayıp ipin ucun taşra 

çıkarıp yine “Bunda yok” der. Bu sözü ol 

ḥayvān gerçek sanıp aṣlā tınmaz. Avcı taşra 

çıkıp “Bunda imiş” dediği gibi başlar çabala-

maya. Ammā ne çāre! Eli ve ayağı muḥkem 

bağlı. Ba
dehu çekip çıkarırlar, döğe döğe 

zebūn ederler. Ebulma
ānī, beyt:

د دا ن   و دا و  و  ا 
(239a) אری אدان  دون   ا    

(Sende hiç akıl, bilgi, anlayış ve bilinç olmadı-
ğından dünya seni sırtlan avcılarının sırtlan al-
datması gibi aldatır.)

Meyyit yemek 
ādeti olmakla kefen soyu-

cuya da אر  [keftār] derler ona teşbīhen. 

Ebulma
ānī, beyt:

אن א אن  ار א در  אر  ه 
ده آزاری אن  א אر   از آن 

(Ölü soyucular, mezarlıktaki sırtlan gibidir. 
Ölüyü rahatsız ettikleri için onların da adı keftār 
(sırtlan) olmuştur.)

 [kefter]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Be-ma
nī-i kebūter. Ve  

[kebter] dahi denildiğinden fā ile bā’nın 

tebādülü olmakla  [kefter] dediler. 

Ḫorāsānīler lüġatidir.

 [kefşger]: Sükūn-ı fā vü şīn-i mu
ceme 

ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Pabuç dikici ki 

 [kefş] pabuçtur,  [ger] אر  [gār]dan 

muḫaffeftir.

 [kefşīr]: Sükūn-ı fā vü yā-yı taḥtānī ve 

kesr-i şīn-i mu
ceme ile. Lehim ki kalay ve 

eğer gümüş, her ne olursa. Şems-i Faḫrī, beyt:
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א  [kemān-gīr]: Āreş-nām bir kimsenin 

laḳabıdır ki ok atmakta ol kadar kimesne 

gelmemiş. Bī-miẟl olduğu meşhūrdur. Ḥattá 

derler ki Menūçehr Şāh zamānında Īrān ile 

Tūrān ḥudūdu ve sınırında 
aẓīm nizā
 olur. 

Āḫirü’l-emr onun ok atmasına ṭarafeynden 

rāżī olurlar. Ve şehr-i Āmul’dan bir ok atar, 

tecessüs ederek nehr-i Āmū kenārında bu-

lurlar. Ok bulunduğu yerden Īrān ve Tūrān 

miyānın faṣl ederler. Bu bābda söz çoktur. 

Bu maḥalle lāzım olmamakla ṭayy-ı kelām 

olundu. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

א از آن  آرش را 
ا  و ا א از آ  

(Āreş, Āmul’dan Merv’e ok atabildiği için kendi-
sine “Kemāngīr” dediler.)

 [kem-pīr]: Sükūn-ı mīm, kesr-i bā-i 

Fārsī, ba
dehu yā-yı sākine ile. Be-ma
nī-i 

pīr-i fertūt. Ez-Gülşen-i Rāz, beyt:

ان و  و  د  و 
ا  و رای و  و 

(Çocuk, genç, orta yaşlı ve yaşlı olur. Akıl, dü-
şünce, ilim ve tedbir bilmez.)

 [kemter]: Eksikrek ya
nī ziyāde nāḳıṣ. 

Mīr Naẓmī, beyt:

א ان     از د
א א   אن در  

(Aşkta başkalarından daha az değilim. Olmasam 
bile aşkla var olurum.)

 [kemer]: Üç ma
nāyadır.

Evvel, kuşak. Kemāl İsmā
īl, beyt:

אی ر  ش در  א ازی  אن از  ن 
(239b)  د ن  در  ر     ا

(Senin hizmetinde kılıç gibi kemer kuşanan 
kimse, mızrak gibi baş yükseltip seçkin makam-
da yer bulur.)

(Bir filin hortumunu görmüş olsam da senin 
burnun kadar büyüğü yok.)

ور  [kelāver]: Fetḥ-i lām u vāv ile. Kurba-

ğa ki  [kelā], و  [kelāv],  [mekil],  

[pek], ک  [ġūk],  [caġz] ve وزغ [vezaġ] 

dahi derler. Ebulma
ānī, beyt:

ا آواز ز ش آ  
ور ارد  ه 

(Çirkin sesin sana güzel geliyor. Duyansa kurba-
ğa zannediyor.)

ر  [kelāhūr]: Fetḥ-i lām ve żamm-ı hā 

ile. Māzenderānī bir pehlivān adıdır.

ر  [kelender]: Fetḥ-i lām u dāl-ı mühmele 

ve sükūn-ı nūn ile. Yonulmamış künde ağa-

cı ki Türkīde “künde” dedikleridir. Ve gāhī 

kapı açılmamak için kodukları ağaca da der-

ler. Ve gāhī ol ağacı delip mücrimlerin elin 

veyāḫud ayağın geçirirler. Pūrbahāeddīn-i 

Cāmī, beyt:

אی د א و   دن   
ری א و     دو 

(Kötülük, sana ters gidenin boynuna boyun-
duruk olur. Sıkıntı, düşmanının ayağına künde 
olur.)

א  [kemāşīr]: Fetḥ-i mīm, kesr-i şīn-i 

mu
ceme ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. 

Cāvşīre benzer bir ṣamġdır. Hindūstān’dan 

getirirler. 

ار א  [kemān-dār]: Yay tutucu ya
nī 

kemān-keş. 
Arabīde اس  [ḳavvās] derler. 

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

رد אن     از 
د ار دا ا  א از 

(Ok yaydan çıkıyor olsa da akıllı kimseler onu 
atanın yay sahibi olduğunu bilir.)
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אن را ا  دارد  אد  ور آ
ا و   ا  زو 

ه  אن  آب و  א
ر ی و  و از  دو  ره 

(Dünyayı bayındır tutmak istiyorsa, dünyanın 
çoğu niçin harap ve temelsiz! Susuz çöl ve par-
çalanmış dağ, köy ve şehirden iki yüz kat daha 
fazla.)

Ve dahi Ḫorāsān vilāyetinde bir şehrin 

adıdır. Ḫuṣūṣan ki Ebū Naṣr-ı Kenderī ol 

şehirdendir.

אر ه   [kende-kār]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

dāl-ı mühmele vü kāf ile. Oyma ve kazıma 

işini işleyene derler. Ḳalem-kārī, füsūs-kārī 

ve ona miẟāl nesneleri işleyici.  ه  [ken-

deger] dahi derler ḥaẕf-ı elif ’le.

 [kenger]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i kāf-ı 

Fārsī ile. İki nev
 olur dikenli bir ottur. Bir 

nev
ini benī Ādem yer, yoğurda āmīḫte 

ederler. Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, beyt:

آورد   ز    
אر   رد از  ان  א 

(Yaban enginarı toprağın yakasından baş kaldı-
rıp “Beni ektiğin bu dikenlikten hurma yemek 
mümkün değil” dedi.)

Ve bir nev
ine eşek kengeri derler. Ādem 

yemez. Ekẟer ḫarāb yerlerde biter. Ḫˇāce 

Selmān, beyt:

אم ا  ا   از 
א ش   ۀ  از 

(Bu kenger harabesinin makamını soracak olur-
san, arş kubbesinin tepesine yerleşmiş bulursun.)

ر  [kenūr]: Żamm-ı nūn u vāv-ı ma
rūf 

ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, ر  [kenbūr]-ı merḳūm ma
nāsına 

ya
nī mekr ü firīb.

�ānī, dağdan yuvalanıp düşen kaya pāresi. 

Kemāl İsmā
īl, beyt:

و ر  آب  א    ای 
אل   و  אی آن آب  

(Ey memduh! Nice baş senin kılıcının parıltısıy-
la öne eğildi. O parıltının makamı yıllar boyu 
dağ ve kaya hükmündedir.)

�āliẟ, ṭāḳ ma
nāsına ki kemer-i eyvān ve 

ġayruhu.

אر  [kenār]: İki ma
nāyadır.

Evvel, ṭarf ve evc. Ḫˇāce Selmān, beyt:

م אر   دا آن 
م אر  אن  وز  دو 

(Ben o sevgilinin eteğini tutar, her iki dünyadan 
da el çekerim.)

�ānī, kucak, āġūş ma
nāsına. İki ma
nāya 

tertīb üzre, ḥażret-i Sulṭān Veled ḳuddise 

sirruhu, beyt:

אر د  د   را 
אر ر   دا  را ا

(Aşk sözünün ucu bucağı yoktur. Daima aşkı 
kucağına al!)

אر  [kenār-gīr]: Fuçı, kutu ve emẟāli nes-

nelerin çenberi. אر ۀ   [gīrende-i kenār] 

taḳdīrindedir.

ر  [kenbūr]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı bā-i 

muvaḥḥade ile. Mekr ü firīb ma
nāsına. 

Maṣdarı ن ر  [kenbūrīden] gelir. Şā
ir, beyt:

ر او را ز    د 
א  را م او   دل 

(O her taraftan vesvese verir. Gönül onun mecli-
sini dedikoduyla anar.)

ر  [kender]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Her şehre derler 
umūmen. 

Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, ḳıṭ
a:
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�ānī, gendnā ma
nāsınadır.

 [kevter]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Be-ma
nī-i kebūter ki  

[kebter] ve  [kefter] dahi derler. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

روان   د   
ن   ن  אم   

(Sülünlerin gözüne benzeyen bir çeşme gördü. 
Güvercin kanını andıran bir kadeh içti.)

ر  [kever]: Fetḥ-i vāv ile. Keber dedikleri 

ot ki turşī ederler. 
Arabīde אر  [ḳabār] der-

ler. Sükūn-ı vāv ile (ر  kevr) be-vezn-i ر  

[cevr], ḫarāb olmuş yer ki bināsı yıkılıp püş-

te püşte olup bī-nef
 ola. Ve dahi ol zemīne 

derler ki 
imāret veyāḫud zirā
ate ḳābiliyyeti 

olmaya. Ḥakīm Ḫāḳānī, ḳıṭ
a:

ان ه زد د م  از 
ی ان  ت  א آ ز زر 

ر  ی در  א ه  ا ز
ی ان  א د  

(Unsurī’nin gümüşten ocak, altından sofra alet-
leri yaptığını duydum. Unsurī bu soğuk mezar-
da (dünyada) canlı kalmış olsaydı, şimdi ocağını 
çerçöpten yapardı.)

 [kevīr]: (240a) Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Bidūnu’l-işbā
 kūre-i zemīn, 

serāb ve zemīn-i şūre. Keẕā fi’l-Mecma
. 
Ammā Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da be-ma
nī-i şīr-i 

jiyān.

 [kehber]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Be-vezn-i ر [reh-ber]. 

Hindūstān’da bir vilāyet nāmıdır. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 [keher]: Fetḥ-i hā ile. Be-vezn-i  

[ḫaber]. Doru renk at ve katıra maḫṣūṣ 

isimdir. 
Arabīde  [kumeyt] derler. 

�ānī, topraktan küp gibi bir ẓarftır, içine 

ġalle korlar. و  [kendū], وک  [kendūk], 

و  [kendūle], Āẕerbaycanīler و  [kendū] 

ve İṣfahānīler א  [tāpū] derler. Keẕā fi’l-

Mecma
. Bu ma
nāya, Üstād Rūdekī, beyt:

ر א  از  دارم  در 
ر م در  وز  دارم  

(Evimin içindekilere sayende sahibim. Küpüm-
deki buğdaya sayende sahibim.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

א و درو ده  אع    از ا
ر אر و  ه و  ز  و زر  و 

(Dilenci ve fakir, senin cömertliğin sayesinde 
sepet, küp, dağar ve testisini altın ve gümüşle 
doldurmuştur.)

�āliẟ, ra
d ma
nāsına ki ر  [tender], ور  

[tendūr] ve ر  [baḫnūr] dahi derler. 

Ḥakīm 
Aliyy-i Ferḳadī, beyt:

ر ه از  ا و  ز 
ر ق آ زد      

(Bozkır ve dağ, gökgürültüsüyle titredi. Görsen, 
“Yıldırım, Tur dağını ateşe vermiş” derdin.)

 [kenīr]: Kesr-i nūn ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Kāhil ve bisyār-ḫˇār. Mīr Naẓmī, 

beyt:
אم د را   در 

אن و  دان   د را 
(Başkasının yiyeceğine açgözlülük etme! Mertler 
ekmek ve peynire razı olur.)

ار  [kevār]: Be-vezn-i ار  [hezār]. İki 

ma
nāya gelir.

Evvel, uzun sepeddir ki اره  [kevāre] dahi 

derler. Şems-i Faḫrī, beyt:

ه اش אدی    אن  آ
ار ُدر  دا  و  از 

(En değersiz kölesine inciyi etekle, lal taşını şe-
lekle bağışlayan bir padişahtır.)
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אن  [şeyān] dahi derler.

�ānī, ol ẓarftır ki içinde yoğurt ederler. 

Meẕkūr iki ma
nāya, Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

  در  او  ا
 از   او 

زد אد  ار  אن   
אز  در  د  ن 

(Onun ülkesinde kötü düşünen herkes, yine 
onun kılıcından cezasını bulur. Öfkesinin 
rüzgārı dünyada esecek olursa, bakraçtaki süt 
tekrar kana dönüşür.)

�āliẟ, ḥiṣār dīvārı üzerinde olan taşlar ki ara-

sından cenk ederler.

Rābi
, peşīmānlık ma
nāsınadır.

Ḫāmis, nüsḫa-i Ḥüseyn-i Vefāyī’de ba
żı 

vilāyet ḫalḳı lisānında ırmak ya
nī nehir 

ma
nāsınadır.

 [keykir]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve kesr-i 

kāf ile. Be-ma
nī-i tere. 
Arabīde אد  [reşād] ر

ma
nāsına. Keẕā fi’l-Mecma
.

Üstād Ferruḫī, beyt:

ی را   دادی  ر آن  ا 
אل د      ورا  

(Nalbant, kölene verdiğin o doru atı, altı mıh 
dışında nallamıyor.)

 [kehīr]: Kesr-i hā ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Be-vezn-i د [debīr]. Alıç ki 

ا  ِ  [sīb-i ṣaḥrāyī], ا  ِ  [nuḳl-i 

ḫˇāce], س ۀ   [mīve-i ḫirs] ve  [ke-

yel] dahi derler. 
Arabīde ور 
zu] زrūr] 

dedikleridir.

ر א  [keyācūr]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ve 

żamm-ı cīm ile. Dānā, fāẓıl, 
ālim ve kāmil 

olana derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [keyber]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Derūn-dār 

ya
nī derūnunda ḫuṣūmet tutucu. Mevlānā 

Hātifī, beyt:

ش ز آ   
ش ب  ا    آ 

(Nifak için uğraşan kindarların gelip gitmesin-
den hava odunla örtülü bir tavana döndü.)

 [keyġar]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

ġayn-ı mu
ceme ile. Kīn tutmak ve kīn tutu-

cu ma
nāsınadır. Ebū Şekūr, ḳıṭ
a:

وری אر را    
ی ن   آورد  
ف אر دارد     
ی א روی     

(Yılanı ne kadar iyi beslersen besle, öfkelenin-
ce kinini tadarsın. Kuşkusuz, alçak da yılan gibi 
davranır. Alçağın yüzünü görmemeye çalış!)

 [keyfer]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

fā ile. Beş ma
nāya gelir.

Evvel, cezā-yı bed ki اه אدا  [bād-efrāh] ve 
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mının dibi ki ağacında bittiği yerdir. אز  

[kenāz] ve  [kenez] dahi derler. Üstād 

Rūdekī, beyt:

ه ام    ان آ  
אزم א آ ر ز  א 

(Ben senin huzuruna, bana hurma salkımından 
taze hurma erişsin diye geldim.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

א א ا از    
אز א אن ورا ز رو از  א

(Ona ters gidenlerin uğursuz talihleri yüzünden, 
kendilerine hurma dalı dibinden hurma yerine 
zehir bitse şaşılmaz.)

א  [kāh-rīz]: Sükūn-ı hā vü yā-yı taḥtānī 

ve kesr-i rā-i mühmele ile. Göze çöp düş-

meye derler, rūzgār sebebiyle veyāḫud āḫar 

vechle. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

אز  [kebūter-bāz]: Güvercin besleyen ve 

besleyip satıcı. Ve dahi eṭfāl ki güvercin bes-

leyip uçururlar, onların cümlesine “kebūter-

bāz” derler. Mīr Naẓmī, beyt:

א אز  ن آن  
א אز  אن  אر   

(O tıfıl, güvercin uçurmaya başlayınca oğlancı-
ların işine uygun hale gelir.)

אز  ِ  [kebūter-i niyāz]: İżāfetle. Bir nev
 

gök güvercindir. Ġāyet lu
bet-bāz olur. 

Ekẟer güvercine māil olan meḫādīme hedi-

ye ederler.

 [kebūnez]: Żamm-ı bā-i (240b) 
muvaḥḥade ve fetḥ-i nūn ile. Be-ma
nī-i 

kebūter.

אز   [kec-bāz]: Sükūn-ı cīm ve fetḥ-i 

bā-i muvaḥḥade ile. Ḥīle-bāz ma
nāsınadır 


umūmen ve nerd ve şaṭrancda ḥīle ediciye 

derler ḫuṣūṣan. Kemāl-i Ḫocendī, beyt:

اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

אز אر  [kār-sāz]: Muvāfıḳ ve iş düzücü. 

Ebulma
ānī, beyt:

א ازی  אد  دل  د   ا
א אزی  אر אن  א א و  אن  در 

(Talihim için Allah’a şükürler olsun! Bir gönül 
okşayıcı buldum. Bizimle sevgili arasında bir 
aracı buldum.)

אز  [kāz]: Dört ma
nāya gelir.

Evvel, nāḫun berāy-ı zer.

�ānī, leked ve sīlī ya
nī tepme ve tabanca. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

�āliẟ, dıraḫt-ı ṣanevber ya
nī çam ağacı. 

Ḥakīm Ezraḳī, beyt:

ی  و دراز אدری   
אز ی  א אدر   אو 

(Geniş ve uzun bir örtü ara! Örtüyü çam ağacı-
nın üstüne as!)

Rābi
, 
Arabīde maġāra dedikleri nesne ki 

dağ eteklerinde ve ba
żı yerlerde ederler ki 

eyyām-ı şitāda gece içine koyun ve sığır 

korlar. Ve żarūreten kar ve yağmur ziyāde 

oldukta müsāfir ve ebnā-yı sebīl konarlar. 

Üstād Ferruḫī, beyt:

אری    زود ا
אز אخ   אن وز  אر ار   از 

(Öyle bir padişahtır ki onun tersine giden kimse 
çarçabuk yaseminlikten dikenliğe, köşkten ma-
ğaraya düşer.)

Keẕā fi’t-Tuḥfe. Nüsḫa-i Mīrzā İbrāhīm’de 

be-ma
nī-i א ده    ِ     1.

אز א  [kānāz]: Fetḥ-i nūn ile. Ḫurmā salkı-

1 Dağ başına yaptıkları tekke.
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Evvel, ekinci ya
nī zirā
at edici. 
Arabīde 


zerrā] زراع] ve اث  [ḥarrāẟ] derler. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

اد אن  د د א  אورز 
אم داد א      

(Çiftçi soyundan gelme bir ekinci, adalet zamanı 
benim yanıma geldi.)

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

د אز  אورز   
د אز  אورزی آ א 

(Ekinci, askerlikle uğraşmaya başladı. Asker, 
ekinciliğe başladı.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

א   ر א  
אورز אد ز   אغ ا در 

(Senin yüceliklerinin şöhretine nispetle Ay ne-
dir? Bir elçi. Senin cömert ellerinin bahçesinde 
Zuhal nedir? Ekinci.)

�ānī, zirā
at olunmuş zemīn. Ve zemīn-i 

zirā
ate dahi derler. Ḥakīm Nāṣır-ı Ḫüsrev, 

beyt:

אورز د  در 
אر אن  و  א و ا 

(Bu soysuzlar, Hz. Peygamber’in din tarlasındaki 
çerçöplerdir.)

Ḥakīm Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

אر  گ و  אورز  ن 
אوان د     

(Tarlayı domuz ve diken tuttu. Eğer tohum saç-
sam zarar ederim.)

א  [kefçālīz] ve  [kefçelīz]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-fā ve fetḥi’l-cīmi’l-

Fārsī ve kesri’l-lām. İki ma
nāyadır.

Evvel, kefçe ma
nāsınadır ki delik delik bir 

bakır ālettir. Aşçılar ve ḥalvācılar kullanırlar. 

ز ه  ا אل   ق 
ده  אز دو رخ  ۀ  

(Senin ben piyonun henüz sürülmemişken 
hile yapıcı perçem, bedavadan iki kale/yanak 
kapmış.)

 [ker-çaġz]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

vü ġayn-ı mu
ceme ve fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. 

Baykuş cinsinden bir kuş adıdır.

 [kerkez] ve ز  [kerkūz]: Kilāhumā 

bi-sükūni’r-rāi’l-mühmele ve żammi’l-kāf. 

Be-ma
nī-i 
alāmet ve delīl. Şeyḫ Āẕerī, 


Acāibü’d-Dünyā-nām kitābında tefeül-i 

ḥayvānātta demiştir, beyt:

ان   آ  ور ز 
 آن  ز  

(Önüne keçi hayvanının çıkması, ayrılık ve bö-
lünmeye işarettir.)

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

אل  אن  א وی  ز
ز א   ا  

(Ona bu hikāyeyi delil olsun diye hal diliyle 
anlattım.)

 [kerkefīz]: Sükūn-ı rā-i mühmele vü 

yā-yı taḥtānī, fetḥ-i kāf ve kesr-i fā ile. Kef-

gīr ma
nāsına. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

א   אری دارم 
و א از   

(Gözünün halkası kevgir gözünden daha fazla 
olan bir sevgilim/dostum var.)

 [kez]: Be-ma
nī-i ḳazz ya
nī ibrīşim. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

אورز  [keşāverz]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme 

vü vāv ve sükūn-ı rā-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.
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د א  د    آ
د ر  א   و   آ

(Usta biniciye layık olan yağız attır. Kazana layık 
olan kāse ve kepçedir. Bir uğursuz kocakarının 
gelin olacağı yerde çeyiz olsa ne şeker şerbeti olsa 
ne!)

 [kelīz]: Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Zenbūr ma
nāsına ki دان  

[kelīzdān] petektir ki içinde arı bal çıkarır. 

Şā
ir, der-ṣıfat-ı ḫarbuze, rubā
ī:

ل و   ه  در  آن 
א رب     
 دا آن    ا
אی  و د  ا از آن 

(Ya Rabbi! Tadının eşi benzeri olmayan o mey-
venin hiçbir türüne zarar gelmesin. Onun her 
tanesi bal arısının balıdır. Ondan bir tane, bal 
kabaklarına dönüşür.)

אز  [kemer-sāz]: Kuşak düzücü, her ne 

nev
 olursa. Ve dahi kuşak, kılıç ve terkeş 

bendine dikilen toka ma
nāsınadır.

אز  [kenāz] ve  [kenez]: Kilāhumā bi-

fetḥi’n-nūn. İki ma
nāyadır.

Evvel, אز א  [kānāz]-ı merḳūmdan 

muḫaffeftir. Üstād Rūdekī, ḳıṭ
a:

א א از   א א  א
א א و    אر 

م    از  ا ر
(241a) א د از   אزم ر 

(Ey padişah! Bu günahsızlıkla birlikte günahkār 
biziz sen günahsızsın. Huzuruna gelmemin se-
bebi, padişahın lütfuyla umut ağacımın dal di-
binden hurma bitmesidir.)

�ānī, dāmen ma
nāsınadır. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

 [keflīz], ک  [kefçelīzek] ve ه  

[kefçelīze] dahi derler. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

ش אی  آ ر از د   ا  
אن  آ ا  אخ     

(Tahta kazandan ateşsiz ne güzel helvalar çıkıyor! 
Her dalın ucu helvayla dolu kepçeye dönmüş.)

Mücīr-i Beyleḳānī, beyt:

   را   آب د
ا آ از ا و  د 

(Deveye kepçeyle su veren kimse, elbette ah-
maklık ve deliliğinden verir.)

�ānī, bir ābī cānverdir. Başı ve teni müdev-

ver olur ve incecik kuyruğu olur. 
Arabīde 

ص 
du] دmūṣ] derler. Ba
żılar derler ki 

mürūr-ı eyyāmla kurbağa olur. Eẟīreddīn-i 

Aḫsīketī, beyt:

و   از  د   
א دی ای  آ אدی    ز 

(Sen tufan gibi Cudi’ye eyer vurunca timsah 
olan düşman da korkudan iribaşa döndü.)

دوز   [kefş-dūz]: Sükūn-ı fā vü şīn-i 

mu
ceme ile. Pabuç dikici.  [kefşger] 

dahi derler.  [kefş] pabuçtur ve دوز [dūz] 


den ism-i fā[dūḫten] دوil olur. Şeyḫ 

Sa
dī, beyt:

اد د  در 
د   دوزی داد د 

(Bağdat’ta iyi kalpli bir yaşlı adam, kızını bir 
ayakkabıcıya verdi.)

 [keflīz]: Sükūn-ı fā vü yā-yı taḥtānī 

ve kesr-i lām ile.  [kefçelīz]in ma
nā-

yı evveliyle müterādiftir. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, rubā
ī:

د ار   ر  ر  ا
د א و   ر د  ر  ا
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رز  [keverz]: Fetḥ-i vāv ve sükūn-ı rā-i 

mühmele ile. Kebere çiçeği ki yumruca olur. 

Yaprağıyla turşī ederler. رزه  [keverze] ve 

رک  [keverk] dahi derler.

 [kevīz]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Ferheng-i Cihāngīrī’de gūşe-i 

ḫāne ma
nāsına masṭūrdur. Mīr Naẓmī, 

beyt:

ه آن   א آ  
אه  ن   در  

(O kan dökücü göz, eve geldi. Yeni doğmuş ay 
gibi bir köşeye yerleşti.)

 [kehrīz]: Sükūn-ı hā vü yā-yı taḥtānī 

ve kesr-i rā-i mühmele ile. Su yolu ki zīr-

zemīnde olur. Şems-i Faḫrī, beyt:

א אد و آب رخ  ز    
אره    روان   ز  

(Rüzgār ve su onun tabiatı güzelliğinden nasip-
lenirse, kayadan her tarafa kaynak suyu akar.)

دز   [kenk-diz]: Sükūn-ı nūn u kāf ve 

kesr-i dāl-ı mühmele ile. Mecma
u’l-Fürs 
ṣāḥibi Sürūrī-i Kāşī kāf-ı 
Arabī ile “Bir şe-

hirdir Tūrān-zemīn’de vāḳi
. Ferīdūn Şāh 

binā etmiştir. Ḥālen ona Bī-kendiş derler” 

diye yazmış. Ammā Ferheng-i Cihāngīrī 
müellifi Yūsuf-ı Encevī kāf-ı 
Acemī ile naḳl 

etmiş. Tafṣīli olmakla kāf-ı Fārsīde taḥrīri 

revā görüldü.

 [kenīz]: Kesr-i nūn ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ḫuṣūṣla cāriye ma
nāsınadır. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

אن دو  ی    روی 
و  אه روزی  א  

(Bir gün ansızın yanından geçen bir cariyenin 
yüzüne can u gönülden āşık oldu.)

Gāhī cem
 ile ان  [kenīzān] derler. Ḫˇāce 

Selmān, beyt:

اری دو אر  ا   از 
ور ا  ا  א   وز 

(Talih onun cariyeleri arasında basit bir işçidir. 
Sevinç onun köleleri arasında küçük bir harem 
ağasıdır.)

�ānī, duḫter ma
nāsınadır. Ḥakīm Firdevsī, 

meẟnevī:

אه روی אورز را د 
ی א  روی ا ر و 

و   راه داد ک 
ش زاد ک   د 

(Ekincinin ay yüzlü kızının yüzü, rengi ve ko-
kusu yeryüzünde yoktu. Kız, padişaha usulca 
“Mihrek-i Nūşzād’ın kızı benim!” dedi.)

از  [kevāz]: Fetḥ-i vāv ile. Ağzı dar bardak. Ve 

yolcu ve müsāfirlerin yola götürdükleri ağaç ve 

bakır bardak ki ازه  [kevāze] dahi derler.
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אر  و  را    ازو 
אن   ن  د از   ا 

(Onun sayesinde ülkenin ve milletin daha önce 
yay gibi pek eğri olan işi, ok gibi doğru ve düz-
gün oldu.)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

א אه   א ا و   
א א   ا 

(Halk gölgedir, padişah esastır. Eğri esas eğri göl-
ge bırakır.)

Muḳābili را [rāst]tır. Ḥakīm Senāyī, 

beyt:

א د    آرا ز
א را א   را    

(Zamane şu düşmanlığı uzun zamandır yapıyor: 
Eğri eğriyle, doğru doğruyla oturuyor.)

Gāhī jā yerine cīm ile  [kec] derler. Şeyḫ 

Sa
dī, beyt:

אد   ف       
وری دا ه داری و آ 

(Başlığının kenarını kıvırıp görkemle oturan her-
kes, padişahlığı ve padişahlık usulünü bilmez.)

�ānī, bir nev
 alçak ibrīşimdir. ی  [kejī] 

dahi derler.

�āliẟ, aḥvel ma
nāsınadır ki אژ  [kāj]-ı 

merḳūmdan muḫaffeftir. Ebulma
ānī, beyt:

אه د  ا  ز  
ر א  و  و  د  

(Senden başka bir padişah var diyorsa, düşma-
nın gözü ya kör ya da şaşı olmalı.)

  [kej mej]: İttibā
-ı elfāẓ ḳabīlindendir, 

eğri büğrü ma
nāsına. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

ر آب و  م ا    د
د دل ا  ن  ا

אر اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-fārsī]

אژ  [kāj]: İki ma
nāya gelir.

Evvel, şaşı, aḥvel ma
nāsına ki  [kej] dahi 

derler. Ma
rūfī, beyt:

אی  و   د    
אژ ر و        

(Topal bir ayak, çolak bir el, bir gözü kör, bir 
gözü şaşı...)

Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

א ژاژ אن آ   ای  ز
אژ אن  אن  ی  ه  א    

(Ey eğri kafilesine dil kılıcını çeken! Gözün baş-
kalarının ekmeğine tamah etmekten şaşı kalmış.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

خ    ا  او 
אژ ه  ا و    او 

(Felek onun benzeri olduğunu söylerse, onun 
gözü kararıp şaşılaşmış demektir.)

�ānī, bir nev
 ağaçtır ki אچ  [kāç], אژ  [nāj], 

אژه  [nāje] ve ژ  [nūj] dahi derler. 
Arabīde 

 [ṣanevber] dedikleridir. Eẟīreddīn-i 

Aḫsīketī, beyt:

ا ن  ا ا  ض 
אر ژ   روز ده   אژ و  ز 

(Amaç deve gezdirmek. Yoksa bir günde çam 
ağacından on deve yükü diken yontar.)

ر و  א   [kāmed u rīj]: Vāv-ı 
āṭıfe ile. 

Be-ma
nī-i hevā, murād ve meyl. Keẕā fī-

Ferheng-i Ḥüseyn-i Vefāyī.

 [kej]: Üç ma
nāyadır.

Evvel, eğri ma
nāsına ki  [kec] dahi derler. 

Şems-i Faḫrī, beyt:
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 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]

س א  [kābūs]: Żamm-ı bā-i muvaḥḥade 

ile. Türkīde “ağır basmak” ki Fārsīde birkaç 

adı vardır.

אس  [kās]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, bir nev
 büyük ve yassı cāmdır ki 

şarāb içmekte ve ba
ż-ı eşribe komaya 

isti
māl olunur. Mecma
u’l-Fürs’te, ağaçtan 

veyā topraktan ola ki zīr-i beġalde götüreler. 

Ebul
abbās, beyt:

אس ا א  ن   ا ا م  
אس ا ت   א     

(Tutalım ki bugün senin üç evlik yatığın var. 
Toplam kaç kadehin olduğuna dair bir belge 
yaz!)

Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm’de be-ma
nī-i 

keşkūl mervīdir.

�ānī, kūs ma
nāsınadır ki büyük naḳḳāredir. 

Emīr Ḫüsrev, beyt:

ل אس  ز  ر در 
אس  دوال    

(Karanlık tasa saf su döken odur. Nöbet kösüne 
tura vuran odur.)

Emīr Ḫüsrev, beyt:

ش אس  آواز  د 
א وش א   س زده 

(Güzel sesli kös nağmesi, kāse gibi olan gökyü-
züyle birlikte kös dövmüş.)

�āliẟ, erkek tonuza derler. Bundandır ki 

tonuz kılına ی א  [kās-mūy] derler. 


İzzeddīn-i Ṭabesī, beyt:

ه  داج ر  آن  در ا
آ אس      از ز 

(Balçıkta eğri büğrü bir resim gördüm. Gönül, 
melekler gibi şaştı kaldı.)

اژ  [kevāj]: Fetḥ-i vāv ile. Ser-zeniş 

ma
nāsına. اژه  [kevāje] dahi derler. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Ḥakīm Ezraḳī, beyt:

ان  آن   او ا  ا
ر ئ  اژ ز    

(Ebulmuzaffer Mīrān Şāh öyle bir padişahtır ki 
onun himmeti dünyanın itibarına hep veryan-
sında bulunur.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

ز   او  را 
(241b) اژ אدل  د او   ز 

(Onun yaradılışı, denize serzenişte bulunur. 
Onun cömertliği, benzerlerine veryansın eder.)

ژ  [kevij]: Kesr-i vāv ile. Kīle ma
nāsına 

ki 
Arabīde  [ḳafīz] derler. Ebulma
ānī, 

beyt:

ه  א א   در ز
ژ    د  و زر  

(O padişahın zamanında fakir kalmadı. Herkese 
kileyle altın ve gümüş verir.)

 [kevīj]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Künc-i ḫāne ya
nī ev bucağı. 

Keẕā fi’l-Mü�eyyid.
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س א  [kālyūs]: Sükūn-ı lām ve żamm-ı yā-

yı taḥtānī ile. Bir nev
 mā-ḥażar ṭa
āmdır. 

ش א  [kālcūş] dahi derler. Tafṣīli 
an-ḳarīb 

ẕikr olunur inşāallāhu te
ālá.

אوس  [kāvūs]: 
Acem pādişāhlarından bi-

rinin nāmıdır ki  [key] iżāfetiyle אوس  

[keykāvūs] demekle meşhūrdur. Mevlānā 

Hātifī, beyt:

دو  אر  ز 
אوس و    אم   

(Akıllı Firdevsī’nin sözü sayesinde Kāvus ve 
Key’in namı epeyce yayıldı.)

س  [kebūs]: Żamm-ı bā-i muvaḥḥade 

ile. Be-ma
nī-i kec ve nā-rāst. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

ار  א   ز  ا ز 
س אی  א ز   ر  

(Piyondan şahlık gelmiyorsa şaşırma! Zira eğri 
çubuklar düzgün mızrak olamaz.)

אس  [kerbās] ve  [kerbes]: Kilāhumā 

bi-fetḥi’l-bāi’l-muvaḥḥade. Bir cānverdir. 

Evlerde mekān eder. א  [çelpāse], وز 

[vezġa] ve א  [mātureng] dahi derler. 

Ġāyet kerīh nesnedir. Ba
żı nüsḫada kerten-

kele cinsi masṭūrdur. Şems-i Faḫrī, beyt:

א ز  وارون در   و  
א   ب  א  

(Uğursuz talih yüzünden gam ve dert köşesinde 
kalır. Bazen sohbet arkadaşı akrep olur, bazen 
kertenkeleyi dert ortağı edinir.)

אس  [kerkās]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le ve fetḥ-i kāf ile. Bir ot toḫumudur ki 

 dahi derler. Arpa ve buğday [dūser] دو

mezrū
ātı arasında biter.

(Karanlık gecede avucunun içindeki o parlak kı-
lıcı görsen, domuzun ağzında azı dişi görünüyor 
sanırdın.)

Mecma
u’l-Fürs’te 1 א ک    deyip bu 

beyte mütemessik olmuş. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

اس ا  از  אز  ا 
אس אده  اری   א   

(Dedi ki: “Eğer geri dönerlerse korkudandır. 
Her namlı kişiye bir dişi domuz”.)


Arabīde ḳadeḥe אس  [kās] derler. Ḫˇāce 

Ḥāfıẓ, beyt:

א אو א و א א ادر  א ا א ا ا 
א אد  د اول و ا אن    آ

(Ey sāki! Hadi! Kadehi döndür ve sun! Zira aşk 
başta kolay göründü ama sonra zorluklar ortaya 
çıktı.)

א   [kāse-līs]: Türkīde “çanak yalayı-

cı” ya
nī ektī ve cimri. Şeyḫ Bahāeddīn-i 

Āmulī, beyt:

ر  وزان از آن  ا دل 
א    א   

(Kalbini o parlak nurla aydınlat! Ebu Ali Sīnā’nın 
çanağını daha ne kadar yalayacaksın!)

س א  [kālūs]: Żamm-ı lām ile. Ebleh ve 

aḥmaḳ ma
nāsınadır. Ebulmüeyyed, beyt:

א س    א دم  ل 
ار אرا ا  و  را   

(Ahmak kişi yersiz yere üzüntü çeker. Sevdiğim! 
Bu huyda olma, bu yaradılışı bırak!)

Bu ma
nāyı müeyyid, Şems-i Faḫrī, beyt:

אه دا  ر ار   
س א א از  ر  وری و   

(Padişahın düşmanı büyüklük istiyor olabilir; 
ancak akıl da ahmak kişiden büyüklük ve önder-
lik gelmeyeceğini bilir.)

1 Mutlak domuzdur.
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אس  [kemās]: Fetḥ-i mīm ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, yatık dedikleri ẓarf ki ağaçtan ve 

aḥyānen bakırdan yassı edip içine şarāb ve 

su korlar. Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

آرد  د   א 
אس ش  خ   ز راه  ز 
اب אده  م    ی  دود  
אس א در    رود  راه 

(Düşmanının başı nasıl yükselsin! Öfkeli fe-
lek sürekli olarak onun başına demir vurmada. 
Omuzuna dağarcık koymuş yokluk tarafına 
koşuyor. Koltuğuna yatık almış fenā yolunda 
yürüyor.)

Ebul
abbās, beyt:

אس ا א  ن   ا ا م  
אس ا ت   א     

(Tutalım ki bugün senin üç evlik yatığın var. 
Toplam kaç kadehin olduğuna dair bir belge 
yaz!)

�ānī, be-ma
nī-i kem ya
nī eksik. Emīr 

Ḫüsrev, beyt:

ه ام אش  آن   از درد  
אن  אس ار د  و  از  

(Dertlenip de sıkıntı çekme! Çünkü onun azdan 
çoktan ne varsa armağan ettiğini duydum.)

א  [kemāsī] ya
nī kemī.

س  [kenkūs/kengūs]: Sükūn-ı nūn ve 

żamm-ı kāf-ı 
Arabī vü Fārsī ile olmak dahi 

mervīdir. Dīv ma
nāsınadır. Ebulma
ānī, 

beyt:

ب  آن  ه  آن ا  آن 
رت אف ا  س  ه 

(O yüz, o üslup ve o boyla Kāf ’ın İblis suratlı 
devi olmuş.)

 [kerkes]: Ma
rūf kuştur. Türkīde “ak-

baba” derler. Ve menḳūldür ki ġāyette çok 

yaşar imiş. 
Arabīde ر [reḫam] derler. 

Ebulma
ānī, beyt:

א    ک    ا
אو ت دراز و   د 

(Ömrün uzun yiyeceğin sonsuz da olsa akbaba 
gibi olup az şeyle yetin!)

و  [kerūnīs]: Żamm-ı rā-i mühmele, 

sükūn-ı vāv ve kesr-i nūn ile. Bir cezīrenin 

nāmıdır ki Vāmıḳ onda sākin olmuştu. 

Üstād 
Unṣurī, beyt:

ان ز د ا ه  
אم و   و  

(İran’da Kerūnīs adında bir ada vardı, seçkin bir 
yerdi.)

 [kes]: Kimesne ve ādemden 
ibārettir ki 

ن   [fulān kes] derler “fülān ādem” de-

mek olur. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אده ا آزاده ی ا
(242a) אده א   ا  

(Sadī her şeyden elini çekmiş bir zavallıdır. Za-
vallıyla savaşmaya kimse gelmez.)

Ve א ن   [fulān nā-kes] derler, ādem de-

ğil demek olur. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ن     ز آ  
د ای   א    

(Ey hikmet sahibi! Bir kimse kötü demirden iyi 
kılıcı nasıl çıkarsın! Adam olmayan, terbiyeyle 
adam olmaz.)

 [kesīs]: Kesr-i sīn-i mühmele ile. Be-

vezn-i  [ḫasīs]. Ol nesnedir ki onunla 

pūlād cevherin ẓāhir ederler. Keẕā fi’l-Edāt.

 [kelkīs]: Sükūn-ı lām u yā-yı taḥtānī 

ve kesr-i kāf ile. Pırlağınç ki eṭfāl, ellerinde 

oynarlar.
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ṭa
āmın ṣāfīsi māsārīḳādan ciğere varıp 

onda dahi tekrār hażm olduğuna derler. Ol 

ḥālette 
anāṣır-ı erba
a tevellüd eder. Ya
nī 

ṣāf u laṭīfi dem olup şereyān damarlarından 

cemī
 bedende olan 
urūḳa gider. Ve onda 

nużc bulduğu maḥall, köpüğü ṣafrā olup 

merāreye gider. Ve dürdü ya
nī esfele çöke-

ni sevdā olup ṭaḥāle gider. Ve ḫāmı balġam 

olup külyetān vāsıṭasıyla mi
deye 
avdet 

eder. Ḥakīm Şīrāzī, beyt:

ار א ا אر  א   
אر س  א در   

(Yiyeceğin safı bağırsak yoluyla ciğere gidip dört 
unsura dönüşür.)

س  [keyūs]: Żamm-ı yā-yı taḥtānī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, Ferheng-i Cihāngīrī’de “kec” 

ma
nāsına.

�ānī, Mecma
u’l-Fürs’te bir cezīre adıdır ki 


Aẕrā’yı onda sattılar, Menḳalūs satın aldı.

אس ا   [kevākib-şinās]: Be-ma
nī-i 

aḫter-şinās ya
nī müneccim ve ehl-i heyet. 

Mevlānā Hātifī, beyt:

אس ا  وه  وز آن  
אس ن ا א  ار 

(Ondan sonra Aristo sermayeli ve Platon temelli 
müneccim topluluğu...)

س  [keybūs]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

żamm-ı bā-i muvaḥḥade ile. Be-ma
nī-i 

kec 
umūmen ve dıraḫt-ı kec ḫuṣūṣan. س  

[keyūs] dahi derler.

א  [keyġānis]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī, 

fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ve kesr-i nūn ile. Bir 

müte
ayyin ḥakīm-i fāżıl u kāmil nāmıdır. 

Ḥakīm Şīrāzī, beyt:

אل  ا אل آ   
א ا اث   אرۀ 

(Keygānis’in bıraktığı miras parçası, yarım mis-
kal bakır kırıntısıdır.)

אوس  [keykāvūs]: Bir meşhūr ve ẕī-ḳuvvet 

pādişāh nāmıdır. Bu ma
nāya, üstād, beyt:

س  א  ورا  آن  
אوس  ت او ر 

(Onun kahrına yakınlaşanın gücü, Keykāvus’u 
kıskandırır.)

س  [keylūs]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

żamm-ı lām ile. Mi
dede ṭa
ām ba
de’l-hażm 

nużc bulup keşk-i taḥīn şekline girdiğine 

derler. Ḥakīm Şīrāzī, beyt:

אب  ه   رده در 
س    د   

(Yenilen gıda midede tahin gibi olunca buna 
keylūs derler.)

س  [keymūs]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

żamm-ı mīm ile. Ba
de’l-hażm mi
deden 
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אوا در  [kāvānī direfş] ve א در אو  

[kāvyānī direfş]: Ferīdūn Şāh’ın 
alemi 

nāmıdır ki در [direfş] 
alemdir ve א אو  

[kāvyānī] Kāve-i Āhenger’e mensūb de-

mektir. İcmāl-i aḥvāl böyledir ki Ḍaḥḥāk 

zamān-ı salṭanatında Şeyṭān-ı la
īn tāze dil-

ber ṣūretinde ona ḫidmetkār olup berberi 

olur. Bir gün Ḍaḥḥāk ḥammāmda Şeyṭān’a 

“Benden ne murād edersin? Söyle vereyim” 

diye iltifāt gösterdikte Şeytān 
aleyhi’l-la
ne 

dahi “Aḳrānımdan tefevvuḳ için iki omuz-

larından iẕin ver būs edeyim” dedikte iẕin 

verip Şeyṭān dahi iki omuzun būs edip ġāib 

olur. Ba
dehu Ḍaḥḥāk’e sereṭān zaḥmeti 


ārıż olup omuzunda iki pāre laḥm-ı zāid 

ẓuhūr edip giderek başları yılan başları gibi 

olup kulaklarına girmeye başlar. Ḫalḳ onu 

mār ṣūretinde görürler idi. Kendine ziyāde 

zaḥmet verip ḥükemā mu
ālecesinden 
acz 

getirip bir gün yine Şeyṭān, ṭabīb ṣūretinde 

gelip “Buna 
ilāc ādem beynisidir” diye her 

gün iki ādem ḳatl edip beynilerin üzerine 

korlar, kendi rāḥat ederdi. Bu sebeble bī-

ḥadd ü bī-ḥisāb ādem ḳatl eyledi. İṣfahān’da 

Kāve-nām bir āhenger vardı. Üç oğlu vardı. 

İki oğlunu alıp ḳatl eylediler. Bir rivāyette 

dört oğlu vardı, ikisini helāk eylediler, iki 

oğlu kaldı. Birinin nāmı Ḳubād ve biri-

nin Ḳārūn idi. Çün nevbet onlara geldi, 

ol 
aṣırda İṣfahān’da bir üstād ḥakīm vardı 

ve Kāve’nin onunla ziyāde dostluğu var-

dı. Ḥakīme aḥvālinden şikāyet gösterdi. 

Ḥakīm ona cevāb verdi ki “Eğer sen şecā
at 

ve merdlik edersen bu beliyyenin def
ine 

çāre edeyim” dedikte Kāve cānı acısından 

ḥakīme ziyāde minnet, tażarru
 ve niyāz 

eyledi. Āhengerlik ederken önüne tuttuğu 

 ا ا
[ma	a’ş-şīni’l-mu	ceme]

אش  [kāş]: Kāşkī ki אج  [kāc] dahi der-

ler. 
Arabīdeki  [leyte] ma
nāsınadır. 

Ebulma
ānī, der-na
t-ı şerīf, beyt:

אب او ۀ ا دم  אش 
אب او م در  ه    

(Keşke onun ashabının kölesi olsaydım. Köle 
değil, onun kapısında köpek olayım.)

א  [kāfir-kīş]: Kesr-i kāf ile.  [kīş] 

meẕheb ve millet ma
nāsınadır. א  [kāfir] 

ma
lūm. Ma
nā-yı terkīb “kāfir meẕhebli” 

demek olur. Mevlānā Cāmī, beyt:

ی و  درو ا  
א א و  א 

(Bu ne sofuluk ne de dervişliktir. Müslümanlık 
dışıdır, kāfir mezhepli olmaktır.)

ش א  [kāgūş]: Żamm-ı kāf-ı Fārsī ile. Be-

nefşeye derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ش א  [kālcūş]: Sükūn-ı lām ve żamm-ı 

cīm ile. Bir nev
 ṭa
ām-ı mā-ḥażardır, (242b) 
dervīşān ederler. İki üç ekmeği ḫurde edip 

bir çömleğe korlar. Üzerine suda ıslanmış 

keşki bir miḳdār yağla kavurup pişirirler. 

Biraz kemmūn ve fülfül dahi koyup cüzvī 

kaynatıp indirirler ve tenāvül ederler. Kemāl 

İsmā
īl, ḳıṭ
a:

ر ن  ا ا א  אن  ا
ت  אج و  א و 

د  אن     ا  
ش   א אی  א 

(Bugün varlık sahibi efendiler, madeni helva, tut-
maç ve börek yiyorlar. Fakirler de bir batmanlık 
derviş bulamacı kāselerini yanlarında taşıyorlar.)
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اش  [kerāş]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i perīşān. Kerāşīde ya
nī perīşān-şüde. 

Raḍıyeddīn-i Nīşābūrī, beyt:

אن وا  دو از   ز
اش ا    ا   ر 

(Devletin yüce sığınağı! Her zaman bu bölgeden 
gitmek sana, lākin perişan olmak bana düşüyor.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

אن ز  در אن د دل   در 
ن א  د   اه و ز  د  اش 

(Sen gönlün ortasındasın, gönül senin saçının 
arasında. Kendi perişanlığını isteme ve saçını 
tarakla tarama!)

Ḥakīm Sūzenī, beyt1:

אن ز و ه  ا אن و  ر
ت و آ دان  د ا  ز 

(Korkmuşlar ve vatandan ayrı kalmışlar, seni 
Allah’tan dua ve aminle isterler.)

אش  [kerbāş]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile.  [kerbeş] 

ma
nāsınadır. Keẕā fi’l-Mecma
. 

 [kerbeş]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Ba
żı nüsḫada 

bā-i Fārsī ile. Bir nev
 kısa ve yoğun yılan-

dır. Beriyyelerde ve susuz bādiyelerde olur. 

Üstād 
Unṣurī, beyt:

د  او ز آ ه   
دم و  ان   د

(Gözünün etrafında ateşten, akrep ve yılan ısırı-
ğı atan yüz kirpik var.)

Mi
yār-ı Cemālī’de kertenkele ma
nāsına 

masṭūrdur. Sīn-i mühmele ile (  kerbes) 

de mervīdir. Mecma
u’l-Fürs’te, bir mūẕī 

zehrnāk cānverdir, eli ve ayağı kūtāh. Ekẟer 

vīrānelerde olur. 
Arabīde א  [ḥarbā] ve 

1 İkinci mısra: M: -, Esad Efendi 3241: 107a.

deri bebr derisinden, bir rivāyette kaplan 

derisinden idi. Ḥakīm ol deriyi perdāḫt u 

pāk ettirip bir sa
d sā
atte üzerine ṣad-ender-

ṣad vefḳ vaż
 edip verdi ve dedi ki: “Kaçan 

oğlunu tutmaya geleler, bu deriyi bir nīze 

gibi ağaca bağlayıp Ḍaḥḥāk ẓulmünden dād 

u feryād eyle! Ḫalḳ, üzerine cem
 olurlar”. 

Kāve dahi ḥakīmin sözüyle 
amel edip oğlu-

nu girifte geldiklerinde vech-i meşrūḥ üzre 

ḥareket ettikte Kāve’nin başına bī-nihāye 

ādem cem
 olup giderek Ḍaḥḥāk’le cenge 

müeddī oldu. Ḍaḥḥāk 
askerinden her kim 

ol direfşi gördü ise yanına geldi. Āḫirü’l-emr 

Kāvyānīler varıp Ferīdūn’u maḫfī olduğu 

yerde bulup kaldırıp ve getirip şāh eylediler. 

Ḍaḥḥāk’in devleti ber-geşte olup kaçan ki 

naẓarı ol direfşe rāst geldi ise ḳalbine ḫavf ve 

endāmına lerze düşüp firār eyledi. Tutup ḳatl 

eylediler. Allāhu a
lem bi-ḥaḳīḳati’l-ḥāl.

אو  [kāvīş]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Ayran ẓarfı.  [kevīş] dahi 

derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

א  [kāhiş]: Kesr-i hā ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ism-i maṣdar olur, eksilmek ma
nāsına.

�ānī, ince ağrı dedikleri 
illet ki 
Arabīde ّ  

[sill] derler kesr-i sīn ile. Bu 
illetin sebe-

bi rīh ki akciğerdir, onda verem ḥāṣıl olur, 

gittikçe ciğer eksilir. Tamām eridikte ṣāḥibi 

fevt olur. Ol münāsebetle ona da isim et-

mişlerdir. İki ma
nāya, Mīr Naẓmī, beyt:

א   در درون   
א ر زود   را 

(İçinde ince ağrı meydana gelenlerin ömrü ça-
bucak eksilir.)

 [kebş]: (243a) Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade 

ile. Koç koyun.
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(O anda senin korkundan düşmanın kefeni, 
ipekböceği gibi, kendi zırhının içliği olur.)

 [keş]: On ma
nāya gelir.

Evvel, Māverāünnehir’de bir şehir adıdır 

Semerḳand’a ḳarīb. Ona  ِ  [şehr-i sebz] 

dahi derler. İbn 
Aṭā ki Ḥakīm Muḳanna
 

demekle meşhūrdur, ol şehir ḳurbunda bir 

dağda bir kuyu içinde ṣan
atla bir ay çıkarıp 

altmış gün kadar dört fersaḫ yere dek perte-

vi düşer idi. Ona  אِه  [māh-ı naḫşeb] 

derler. Maḥallinde tafṣīl olunmuştur. Seyf-i 

İsferengī, beyt:
אب را      آ

אن א אه  אه     ن  
(Bakıştan yardım alan aşk, güneş Yusufunu Keş 
kuyusunun ayı gibi āşıklar kuyusuna kapatır.)

Ḥakīm Sūzenī, ḳıṭ
a:

ی ی را  از  ه  אد  دا 
אه  آرد ز  אه  אب و   آ

ا    را  ی   د
ع و از  د از  ان  د 

(Şaşkının biri, eşekliğinden dolayı Keş kuyu-
sundaki ay ve güneşi çıkarma sevdasına kapıldı. 
İlahlık iddiasında bulunur ama halkın hiçbiri-
nin açlık ve susuzluğuna çare bulamaz.)

�ānī, her gūşe ve peyġūle ma
nāsına 


umūmen ve koltuk, but içi ve köşeleri 

ḫuṣūṣan. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

אد  دوش אدۀ ز   ز  و 
م و د وا ا  وای   

(Şarap koltuğumun altında, yobazların seccadesi 
omzumda. Halk bu hilemi anlarsa vay halime!)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אده   ا  ا ا אک در 
ت    ت  אی  ر و

(Düşmanlar senin sarayın kapısının toprağını 

ص אّم ا  [sāmmu ebraṣ] dahi derler. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

א ز  وارون در   و  
א   ب  א  

(Onun düşmanı, uğursuz talihi yüzünden, gam 
ve sıkıntı köşesinde bazen akreple sohbet bazen 
de alaca kertenkeleyle arkadaşlık eder.)

 [kerfeş] dahi derler.

ش  [kereş]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i ḥīle vü firīb. Ve żamm-ı 

kāf u rā-i mühmele ile (ُش ُ  kuruş), kıldan 

bükülmüş ip. Bu iki ma
nāya, Pūrbahā-yı 

Cāmī, beyt:
ش ده  א دو     
ش א  د ز ده در 

(Zamane senin devletinde hile yapanın boynuna 
ip takar.)

�ānī, sükūn-ı rā-i mühmele ile (ش  kerş). 

Dağ tepesinden kar birbiri üzerinde du-

ramadığından düştüğüne derler. Ve ba
żı 

nüsḫalarda fevḳānī pencereden ve bacadan 

ḫāne içine düşen żiyāya derler.

 [kerfeş]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ve fetḥ-i fā ile. אش  [kerbāş]-ı merḳūm 

ma
nāsınadır.

ش ا  [kejāġandiş]: Fetḥ-i zā-i Fārsī vü 

ġayn-ı mu
ceme, sükūn-ı nūn ve kesr-i dāl-ı 

mühmele ile. ش ا  [kejāgendiş]: Fetḥ-i 

zā vü kāf-ı Fārsiyyeyn, sükūn-ı nūn ve kesr-i 

dāl-ı mühmele ile. Bir nev
 ġalīẓ cāmedir. İçi 

kej ibrīşimi ile dolmuş zırh altına giyerler. 

ا  [kejāġand] ve ا  [kejāgend] dahi 

derler kemā ẕukira. Kemāl İsmā
īl, beyt:

م  ران  ز     ا
א אن  ش  ا   
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�āmin, Mü�eyyidü’l-Fużalā’da be-ma
nī-i rīş 

ki dest ü pāda şermīde olur ve onun ḫavfıyla 

üzerine dāğ ederler.

Tāsi
, Mecma
u’l-Fürs’te sitāre-i Zuḥal.


Āşir, be-ma
nī-i şādī, sürūr ve feraḥ.

א  [keş-ā-keş]: İki ma
nāyadır.

Evvel, nizā
 ve ḫuṣūmet.

�ānī, cenk ve ġavġā ki ṭarafeyn müsāvī ola. 

İki ma
nāya tertīb üzre, şā
ir, beyt:

د  אر  א  
א  د    

(Düşmanlık yapmak akıllı işi değildir. Gitgide 
kavgaya sebep olur.)

 [keşiş]: Kesr-i şīn-i mu
ceme-i evvel 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, nāz u kirişme-i maḥbūbān. Ebul-

ma
ānī, beyt:

ام و   אن ا  א  
א اداد  دی     

(Āşıklar bu salınış ve cazibeyi çeker. Çünkü Al-
lah vergisi güzelliğiyle bir tanedir.)

�ānī, ن  [keşīden] lafẓından ism-i 

maṣdardır, çekiş ma
nāsına.

 [keşmiş]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

kesr-i mīm ile. Kuşüzümü.

 [keş-me-keş]: Sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ve fetḥ-i mīm ü ḳāf ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, cenk, nizā
 ve mücādele ma
nāsına.

�ānī, 
arūsu dāmāda getirdikte tevaḳḳuf 

edip dāmāddan baḫşiş istediğinde çeke çeke 

götürdüklerine derler. Ḥakīm Şifāyī, beyt:

ن   ت از ره   ا ا
אده אن زاده و در   در 

(Ey dırdırcı kadın! Sana keşmekeşlerde kūndan 
çocuk doğurup kenara koymak kolay olsa da...)

baş üstüne koymuş. Zafer senin sevgin ve vefan 
eşyasını koltuğuna almış.)

�āliẟ, maḥbūb ve dilber ma
nāsına. İki 

ma
nāya, Mīr Naẓmī, beyt:

ن دل    د  
אن و  در  د  

(Bir dilber gören gönül, sakin olmaz. Can para-
sını verip bir köşeye çeker.) 

Rābi
, sīne ma
nāsına. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אن ا دار ا ا  
אن אده  و   

(Bir genç, İranlıların ādeti olduğu üzere bağır 
açıp belini sıkıca bağlamıştı.)

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אد ا  و  
אد אن د    אر  

(Kılıç attı, terkeş bıraktı. Zavallılar gibi elini 
göğsüne koydu.)

Ḫāmis, ن  [keşīden] lafẓından (243b) 
ṣīġa-i emr ve vaṣf-ı terkībī olur آ [āb-

keş] ve אر  [bār-keş] gibi. Ḥakīm Esedī, 

beyt:

    ز   
אن آر ز  ن   ا

(Eyer üstünde intikam arıyor olsa da şimdi bul 
koltuğumun altına alayım.)

 [keş]-i ẟānī koltuk içidir.

Sādis, Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i 

tehī.

Sābi
, be-ma
nī-i ḫoş ve ḫoşī ki אر ِ ر  [keş-i 

reftār] dahi derler. Ḥakīm Senāyī, beyt:

ام ل   در  ر
ار ای  م  ش در 

(Hz. Peygamber’in bahçesinde güzelce dolaş! 
Allah’ın hareminde hoşça yerleş!)
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وش راه אده    
אه د  و دا  א  در آ

(Yolu sarp bir dağa düştü. Orada akıl ve zihin 
harcanıp giderdi.)

ش  [kenūş]: Żamm-ı nūn u vāv-ı 

ma
rūf ile. Çam ağacı. Ba
żılar serv ağacı 

demişlerdir.

 [kevīş]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Ayran çıkardıkları ẓarf. Keẕā 

fi’l-Mü�eyyid.

 [keyş]: Be-vezn-i  [ceyş]. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, 
arūs için olan kābin ki Türkīde 

“ağırlık” derler. Ve 
Arabīde  [mehr] 

dedikleridir.

�ānī, kir ve pas ma
nāsına.

 [keşīş]: Kesr-i şīn-i mu
ceme ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Pīşvā-yı Naṣārá 

ve muktedā-yı tersāyān. Mu
arrebi  

[ḳissīs]tir. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ده אز  ی  د د אرا  ز 
رده א روش  אن ا

(Kayadan bir kilise yapmıştı. O kilisenin içinde 
yaşlı keşişler vardı.)

 [kefş]: Sükūn-ı fā ile. Pabuç ve paşmak 

ma
nāsınadır.

 [kekiş]: Kesr-i kāf-ı ẟānī ile.  

[keykir]-i merḳūm ma
nāsına ya
nī tere-tīzek 

ki Türkīde “kıcı” derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

ش  [kelāş]: Fetḥ-i lām ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, küf ve pas ma
nāsına. Üstād Laṭīfī, 

beyt:

אش  ا راه را   و 
ش אرۀ ارز  א  

(Bu yolun azığı bakla ve börülcedir, küflü darı 
ekmeği değil.) 

�ānī, Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i 


ankebūt. Ve onun yaptığı ağa א  

[kelāşḫāne] derler.

ش ک   [kelāk-mūş]: Fetḥ-i lām, sükūn-ı 

kāf ve żamm-ı mīm ile. Mūş-ı deştī ki tarla-

da mezrū
āta żarar eriştirir.

ش   [kelīm-gūş]: Bir vaḥşī cānverdir. 

Kulakları ġāyet büyük olduğundan kināye 

ederler.

روش  [kenderūş] ve وش  [kendūş]: 

Kilāhumā bi-sükūni’n-nūn. Zaḥmetli ve 

meşaḳḳatli sarp yol. Ve taşlı olup yol bilin-

meyen yerlere derler. Mīr Naẓmī, beyt:
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(Ya Rabbi! O yüce Burak nasıl bir varlık! Her bir 
hareketiyle şimşek çakar. Sağlam dağ, bedenine 
ondan darbe yer. Aceleci rüzgār onun koşuşun-
dan feryat eder.)

Ve feryād-ı kelāġ ḫūṣūṣan. Ya
nī karga 

feryādı. Mevlānā Cāmī, beyt:

א  אن    א از  ز
غ אغ     از 

(Cāmī söylemekten vazgeçti. Çünkü şeker ezici pa-
pağanla karga bağırışını ayırt edebilen kimse yok!)

Mecma
u’l-Fürs’te “āvāz-ı ṭās ve muṭlaḳ ṣadā 

ma
nāsınadır” deyip Ḥakīm Senāyī’nin 

merḳūm beytine mütemessik olmuş.

אغ אغ   [kāġ kāġ]: Karga ve kuzgun āvāzı. 

Burhāneddīn-i Bezzāz, beyt:

אغ אغ  א  ن  ن    ز 
אغ אغ  ر  א ا אغ و  ون  ز  زاغ 

(Bahçe muhtelif renklerle boyacı fırçasına dön-
dü. Karga bahçeden çıktı ve bağırış içinde kaldı.)

Üstād 
Ascedī, beyt:

غ ن  א  אغ از   אغ  ای  
אغ אغ  غ  ن  ده  אی  ه و  

(Ey öfkemiz yüzünden kuzgun gibi bağırıp du-
ran! Kuzgun gibisin, dağ ve ormanı yuva yapmış 
bağırmadasın.)

 [ketaġ]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Yoğurt 

kurusu ki  [keşk] dahi derler. Ḫˇāce 


Amīd-i Lūyegī, beyt:

ا را א ا  א  ز  ام 
אردان و  ا   

(Ekşiyi sevenlerin yapısına hayat boyu yoğurt 
kurusu ve nar tanesi uygun geldikçe...)

اغ  [kezāġ]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. 

İbrīşim teli ki yarılıp yine büküle kıvrık ol-

mak için, ona derler. Ebulma
ānī, beyt:

 ا ا
[ma	a’l-ġayni’l-mu	ceme]

אغ  [kāġ]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i āteş. Ḥakīm Ḳaṭrān-ı 

Urmevī, beyt:

אک א  روز  ق  ه  از ا 
אغ ه ز دود  خ زاغ از   ن 

(Pürüzsüz günde kara buluttan şimşek çakması, 
karanlık gecede ateş dumanından kırmızı karga 
görünmesi gibidir.)

�ānī, geviş ki ḥayvānāt, yediği 
alefi çıkarıp 

tekrār çiğneyip yutar. Ḥakīm Senāyī, beyt:

 د    زاغ
אغ  او  ز ز  

(Senin din İsan, karga gibi aç. Onun eşeği de 
iğdeyle geviş getirmede.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

א ر ن  اب ر  ان 
אغ ده  אک از   אن 

(Bahar sākisi bugün o kadar çok şarap döktü ki 
susamış topraklar bu bereketle geviş getirdi.)

�āliẟ, nāle ve feryād ma
nāsına 
umūmen. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

د אغ  א ز آ او  אی  آن  آ
ا  و  دل او  د  ن   א 

(244a)

(Aşk efsun okuyup onun gönlüne üfürdükçe 
dünya ateşleri de onun ateşiyle yanar yakılır.)

Ebulferec-i Rūnī, ḳıṭ
a:

א رب ا  اق    ا آن 
א و    
א ه  رده  س    زو 

א אد  ده  אغ    زو 
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א  ا
[ma	a’l-fā]

אف  [kāf ]: Yarık ma
nāsına א  [kāften]

den. Ve yarmak ma
nāsına da gelir. Şā
ir, 

beyt:

א ز را ز  אز  א  ا
رون  و  אک ا אن  

(Yine yeri ortasından yarayım. Toprakta az çok 
ne varsa onlara ver!)

Ve ism-i maṣdar, ṣīġa-i emr ve vaṣf-ı terkībī 

olur. Şems-i Faḫrī, beyt:

 ا ا   
אف אف  אر  א در  روز 

(Şeyh Ebu İshak öyle bir padişahtır ki savaş 
günü onun kılıcıyla Kaf hisarı yarılır.)

Gāhī “şikāf” ma
nāsına da gelir. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ان א א  א  د  א  در  
אِف ران ن  אی  و  

(Kāfirlerin kāf ’ı sende olduğu sürece uyluk deli-
ği gibisin, şehvet ve pislik yerisin.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de אف  [şikāf ] 

lafẓından muḫaffeftir demiş. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

אن و  א   ی   
دد ز داد    آب 

(Her tarafı temren ve okla delersin. Senin adale-
tin aslanı eritir.)

Ḥakīm Esedī, beyt:

אف ه  ۀ  ا زد 
אف ه  ز در  غ   

(Dağ delici narayı öyle bir attı ki Kaf dağındaki 
anka kuşu titredi.)

אب و  او  ز او   و 
א א د  اغ او   ن  

(Onun saçı kıvrım kıvrım ve kıvrımı amber ezi-
yor. Tan yelinin eliyle, kıvrık ipek tele dönmüş.)

غ  [kezaġ]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. ا 
[uşşaḳ] dedikleri ṣamġ gibi bir dārūdur.

وغ  [kezūġ]: Żamm-ı zā-i mu
ceme vü vāv 

ile. Kāġıd, altın ve gümüşe mühre eylemek. 

Üstād 
Ascedī, beyt:

د د  وغ ورا   ز 
د دان  אز  ب   

(Bir darbede boğaz kemiğini parçaladı. Mert yi-
ğitler işte böyle savaşır.)

غ  [kelāġ]: Fetḥ-i lām ile. Kuzgun ki 


Arabīde اب  [ġurāb] derler. Üstād 
Unṣurī, 

beyt:

غ  ی  ا ر  
אن دل  ز داغ   

(Kargayı kılavuz edinen, gönlünü darbeyle yara-
lar. Bunda şüphe yoktur.)

Bu mażmūnu 
Arabīde dahi etmişler. Beyt:

م اب د  אن ا اذا 
ار  ا دار ا

(Bir kavim kargayı kılavuz edindiğinde karganın 
onları götüreceği yer cehennemdir.)

غ  [kel-murġ]: Sükūn-ı lām u rā-i müh-

mele ve żamm-ı mīm ile. Kerkes kuşu ki 


Arabīde  [nesr] derler. Emīr Ḫüsrev, beyt:

אی غ  ز   
د  دار از   

(Akbaba yumurtası umayın altında olsa bile yine 
kendi soyundan yavru çıkar.)

غ  [keyūġ]: Żamm-ı yā-yı taḥtānī vü vāv 

ile. Samansız balçık ki ba
żı işe kullanırlar. 

Keẕā fī-Şerefnāme.
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mak mümkün olduğu sürece; dostlarının yüzü 
ak olsun, düşmanlarının kalbi zift gibi kararsın!)

Ba
żı nüsḫada teşdīd ile (ف ّ  kezzef ), altın 

ve gümüş üzerine ettikleri sevād ve sīm-i 

siyāh ma
nāsına da mervīdir. Üstād Kisāyī, 

beyt:

ف    א  و  زر 
ف م  زده   א אز   

(Kuyumcu gümüşün ortasına savat döküyor. 
Ben de saf gümüşü yeniden savatın üstüne 
döktüm.)

Żamm-ı kāf ile (ف ُ  kuzef ) de rivāyet 

olunmuştur.

رف  [kejref ]: Sükūn-ı zā-i Fārsī ve fetḥ-i 

rā-i mühmele ile. Bir ottur. Be-ġāyet bed-

būy olur bir ḥadde ki bir ādem elinde tut-

sa niçe gün rāyiḥası gitmez. Şāh Nāṣır-ı 

Ḫüsrev, ḳıṭ
a:

ب     
אزری ه      و 
م ن  ش      
ی ه  رف     

(Böyle sağlam ve makbul çamaşırcısın, kendi 
yağlı elbiseni yıkamazsın! Sen sürekli kokmuş 
osurukotu otlarken ben senin arkanda güzel 
sümbülü nasıl otlarım!)

 [keşef ]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, kaplubağa ki   [seng-puşt] 

dahi derler. Ḫˇāce Selmān, beyt: 

אن אی را در دا آ ز اژد
א אن  ن   در  א را   

(Ahir zamanın eteğinde senin sancağının ej-
derhası, fitneleri kaplumbağa gibi başı içerde 
yapmış.)

Ve ism-i fā
il olur be-ma
nī-i şikāfende. 

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

א د    دو   از 
אف ا د     از 

(Her ikisi sabah gibi kubbe delici bir sütun. Sa-
bah evet ama kubbe delici bir sütun.)

Ve ṣīġa-i emr olur א  [şikāften] lafẓından. 

Ebū Şekūr, beyt:

אف אی  אورز و آ و 
אف אن  אر     

(Çiftçi, demirci ve dokumacı işsiz kalırlarsa baş-
larını kopar!)

Mevlānā muḥaḳḳıḳ Kemālpaşazāde 

Daḳā�iḳ’te yazmış ki: Erbāb-ı lüġat אف  [kāf ]

ı אف  [şikāf ] ma
nāsıyla tefsīr eylemiş-

ler ammā farḳı var idiğin bilmemişler. אف  

[kāf ]ta ayrılıp gitmek lāzım değildir, ancak 

yarıktır. Ammā אف  [şikāf ]ta ayrılmak 

lāzımdır. Lisān-ı 
Arab’da  [ḳism] ile  

[ḳasīm] gibidir. אف  [kāf ] ile אف  [şikāf ] 

ma
nā-yı ḥaḳīḳatleri ki meẕkūrdur, mecāzen 

eḥaduhumā āḫarda isti
māli cāizdir. Beyn-

lerinde 
alāḳa-i mecāziyye ẓāhirdir.

 [keresf ]: Fetḥ-i rā vü sükūn-ı sīn-i 

mühmeleteyn ile. Be-ma
nī-i kerefs. Türkīde 

“kereviz” derler. Ba
żı nüsḫada ma
denūs 

vāḳi
dir.  [keresb] dahi derler. (244b)

ف  [kezef ]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Kara 

sakız ki ز [zift] dahi derler. Şems-i Faḫrī, 

ḳıṭ
a:

ان ن  ا א     
ف ق را  ق و  ق را  

אدا  אن   رخ دو
ف אدا  אن   دل د

(Şarak (güneş) ile şark (doğu) ve hazak (mızrak 
darbesi) ile hazef (testi) kelimelerini yanlış oku-
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Li-İbni Ḥamdīs eṣ-Ṣaḳlī, beyt:

אح א   ذات ا א  
אح   ا  ا

(Kalk onu süslü kadının avucundan getir! Mu-
hakkak ki sabahın tebessümü gecenin ölümünü 
haber verdi.)

�ānī, men
 ma
nāsına.

�āliẟ, kifāyet eylemek ma
nāsınadır.

 [kelef ]: Fetḥ-i lām ile. Yüzde ve sāir 

a
żāda ẓāhir olan lekeye derler. Mīr Naẓmī, 

beyt:

دش ۀ     در 
دش אی و ا ه   در 

(Biçimi bozuk yüzünde leke var. Ne yüzü! Bü-
tün vücudu lekeyle kaplı.)

Ve dahi kuş minḳārı ki  [keleb] dahi 

derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [kenef ]: Fetḥ-i nūn ile. Kettān kabu-

ğundan bükülmüş ip ki  [keneb] dahi 

derler. Ammā  [keneb]  [ḳaneb]den 

ta
cīm olmuş ise kendirdir ki kabuğun so-

yup ip bükerler. Ḥakīm Enverī, beyt:

אل و  ه ای     و  و
د و دوال      و 

(Sözü yerde bırakmayacağım, acele et! İşte ben, 
ip bükücü ve bükülmüş ip! Bir mühlet vermeye-
ceğim, acele et! İşte ben, cellat ve urgan!)

אل  [fettāl] fetḥ-i tā-i müşeddede ile “bü-

kücü” ve د  [cellād] fetḥ-i lām-ı müşed-

dede ile “deri yüzücü”. 
Arabīdir. Ve  

[kenef ] 
Arabīde sığınacak yer ve ḥimāye 

ma
nāsınadır.

 [keyef ]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile.  

[kef ]-i merḳūm ma
nāsına. Ve avuç içidir. 

Ve sükūn-ı yā ile (  keyf ), bir ḥālettir ki 

insāna sürūr ve ḫader verir.

�ānī, burc-ı Sereṭān’a derler. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

אه ج  خ ا د ا   
אه او  א   د 

(Müneccim, Īrec’in kutlu yıldızına bakınca Yen-
geç burcu gördü.)

Mecma
u’l-Fürs’te kūze-i pehn ya
nī yassı 

bardak ki ان  [berfdān] dahi derler. Bir 

nev
 yassı ẓarftır. İçine su ve üstüne kar ko-

yup suyu soğuturlar.

 [kef ]: İki ma
nāyadır.

Evvel, köpük ki 
Arabīde ز [zebed] derler; 

deryānın olsun ve sāir nesnelerin olsun, 

cümleye isimdir.

�ānī, siyāh vesmedir ki meşşāṭalar ebrū-

yı zenāna sürerler. Keẕā fi’l-Mecma
. Ve 

dahi א  [şikāften] ve ن  [kefīden] 

lafẓlarından ṣīġa-i emr olur. Sirāceddīn-i 

Ḳumrī, beyt:

ب א و  א אغ  ش  در  ن   
ن   א را  ز  

(Sen sevinç ve temaşa bahçesinde gül gibi güzel-
ce gül! Düşmanın bırak bu dertten gonca gibi 
çatlasın!)

Ve 
Arabīde üç ma
nāya isti
māl olunur.

Evvel, el ayasına derler. Şeyḫ Ebū Sa
īd 

Ebulḫayr, rubā
ī:

אرم  زد אرۀ  را  
א  زد د  ان ز    ر
ف زد אل   آن رخ  ا 
ال ز     زد ا

(Huriler sevdiğimi görmek için saf saf dizildi. 
Rıdvan şaşkınlıktan ellerini birbirine vurdu. Bu 
kara ben, o yanak üstünde otağ kurdu. Abdal 
korkudan elini mushafa koydu.)

Ve 
Arabī şi
rlerde dahi vārid olmuştur. 
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א  [kāçek]: Fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, tārek-i ser ya
nī başta tepe. 
Azīz-i 

Müştemilī, beyt:

ر رزم א ا ردن   ز 
م و در   از  

(Savaşta kafadan yaralanmak, mecliste düşma-
nın kınamasından iyidir.)

�ānī, birāderzādeye derler.

א  [kāçīk]: Kesr-i cīm-i Fārsī ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. 
Aḳīdeye derler; gerek bal 

gerekse bekmezden olsun. Şā
ir, beyt:

א  ان  د را  د
ر ن     

(Ağızda diş gibi akide şekeri, sözü kaynamış şe-
ker gibi olmuş.)

אروا  [kārvānek]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le ve fetḥ-i vāv u nūn ile. Bir kuştur, sular 

kenārında olur. Türkīde “kervan” derler.

א  [kāşk]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve kāf-ı 

mevḳūf ile. Kāşkī ma
nāsınadır ki 
Arabīde 

 [leyte] derler.

א  [kāġak]: Fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme 

ile. Neşāṭ ve sürūr ma
nāsınadır. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī. Bu ma
nāya, Mīr 

Naẓmī, beyt:

ش אن   א در   
אدی م  و   و روزش  

(Dünyada ömrü neşeyle geçti. Gece gündüz eğ-
lence ve mutluluk meclisinde.)

אک  [kāk]: Sekiz ma
nāya gelir.

Evvel, Māverāünnehir’de be-ma
nī-i mer-

düm. Ḳarī
uddehr, beyt:

אر  ن  אن   א ل  ن   
אک  ن  ی   ۀ  ن   

אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

א  [kābuk] ve ک א  [kābūk]: Kilāhumā bi-

żammi’l-bāi’l-muvaḥḥade. İki ma
nāyadır.

Evvel, āşiyāne-i murġ 
umūmen. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

ا אی  ه  د آ
ک א  در آب و  و 

(Yuva, orman ve suda olan bütün yaratıklar se-
nin için dua eder.)

Ebū Şekūr, ḳıṭ
a:

د אر   ن   
א زرد ی  آن  د  اره 

אخ آرزو  א و  ک را  א
د د  אز  د  אغ  ی  אخ  وز 

(Güvercin yavrusunun gagası kuvvetlenince 
tüyleri etrafındaki tüycükler hep sararır. Yuvaya 
layık olmaz ve dal arzular. Daldan bahçeye gider 
ve tekrar geri döner.)

Ve ḫāne-i kebūtere derler ḫuṣūṣan. Seyf-i 

İsferengī, beyt:

אن א א رو آن   در 
(245a)   א ک  ف ا אز  وج  از 

(Onun yaradılışı ruhānīler güvercinliğindedir. 
Göklerin en yüksek burçlarında yuva yapar.)

Ḥakīm Enverī, der-merẟiye, beyt:

دی אن  ک آ א ۀ  ور  
א  دی در آ ار  از آن 

(Sen gökyüzü yuvasında beslenmiş bir güvercin-
din. O sebeple alçak yuvada durmadın.)

�ānī, bez pāreleridir ki bir yere bağlayıp 

tennūr süpürürler ekmek pişirmek için ki 

 [terfend] dahi derler.
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Ḫāmis, kuru et ki laḥm-ı ḳadīd ma
nāsınadır.

Sādis, merd-i lāġar ya
nī arık ādem. Kuruluk 

lāzıme olup vücūdunda ṭarāvet ü nażāret 

olmadığından kināyedir. Ḥakīm Enverī, 

Reng-i Lāġarī hicvinde, ḳıṭ
a:

א  אن ز  ن ا دوش 
م אک  ی  
دن و ر א    ا 

م אک    در 
(Dün gece ahmaklar gibi kendi evimden arık de-
mir cevhercisinin yanına gittim. Hasılı çulhalar 
gibi boynuma ve sakalıma dek çukura girdim.)

Sābi
, ḳurṣ-ı māha derler. Ġālibā isti
āre 

ṭarīḳıyladır. Raḍıyeddīn-i Nīşābūrī, beyt:

ه ز   اوج   ا 
אک م از آن     زردرو ای 

(İlimden bir nasibi yoktu, minberin tepesine 
sıçradı. Sarı yüzlülükle bilindiği için lakabı “ay 
halesi” oldu.)

�āmin, Āẕerbaycān nāḥiyesinde bir ḳal
anın 

adıdır.

א  [kālek]: Fetḥ-i lām ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ḫām kavun. Ammā Türkīde kavu-

nun ve hem karpuzun ḫāmına “kelek” der-

ler. Fārsīde kavunun nā-puḫte ve bī-leẕẕet 

olanına ki kabak olur א  [kālek]ten ġayrı 

د  [şeklūd] dahi derler. Ammā Ferheng-i 
Cihāngīrī’de be-ma
nī-i kedū ya
nī kabak 

masṭūrdur.

�ānī, ālet-i ḥacāmet ki אل  [kāl] ve א  [kāle] 

dahi denilir. Emīr Ḫüsrev, beyt:

א  آن     او 
א א و   ه و  אز او ا

(Mesela yaptığı iş hacamatçılık olan kimsenin 
āletleri ustura, hacamatçı şişesi ve neşterdir.)

(Hepsi de gulyabani gibi, hepsi de sarkmış yılan 
gibi. Hepsi de kūn deliği gibi, hepsi de adam 
ahmağı gibi.)

�ānī, ṭıfıl oğlancık ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

  زد د و دو
אک ا زن و  אل دل   

(Düşman ve dost benim için ağladı. Kadın erkek 
benim gönlümün haline yandı.)

�āliẟ, gözbebeği, merdüm-i çeşm ma
nāsına. 

Ebulmeẟel, beyt:

אد אد و  رو  و  אن  
אک א  ه  ش  ا   د 

(Dünya onunla daima mutlu olsun, göz aydın-
lığına kavuşsun! Onu görmek istemeyenin gözü 
oyulsun!)

Rābi
, yağlı kuru ekmek ki 
Arabīde  

[ka
k] derler. Sirāceddīn-i Ḳumrī, beyt:

آرای د ذروۀ  אن  א אی 
دد د    א   אک 

(Hakanın yeri minberin tepesini süslemek değil-
dir. Minbere layık olan pişmemiş kuru ekmek/
adamdır.)

Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, beyt:

ی אک  د آب ار    ز 
د ان  ی  אن  אن    

(Nohut suyu darbesinin/kokusunun önüne 
kuru ekmek kalkanı koysan bile, yufka ekmek 
gibi can feda edicilik yapamaz.)

Ve beksemāt ki ma
rūftur. Bir nev
 kuru ek-

mektir. Ehl-i sefer götürüp zād-ı rāh ederler. 

Üstād Laṭīfī, beyt:

אک د و  א ه و  ا  ن 
אک א را   אت   از 

(Yoldaş, at ve peksimet olduktan sonra yolculuk 
zahmetlerinden ne korkumuz olur!)



BĀBU’L-KĀFİ’L-
ARABİYYİ’L-MEFTŪḤA ک2919

ه را ا  אن  آن    ز 
אو אر  ش   

(Senin bostanından kavun isteyen kimseye iri 
hıyardan başka bir şey nasip olmaz.)

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da vāv yerine rā ile 

( אر  kārīḫak) mervīdir.

אک  [kebāk]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. 

Līf-i ḫurmādan olan resen ma
nāsınadır. 

אل  [kebāl] dahi derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [kebk]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ile. 

Be-ma
nī-i dest-i rāst ya
nī sağ el ve sağ ṭaraf. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Mecma
u’l-
Fürs’te be-ma
nī-i kef dahi mervīdir.

 [kepk]: Sükūn-ı bā-i Fārsī ile. Keklik ki 


Arabīde  [ḥacel] derler. Ḫˇāce Selmān, 

beyt:

אز  ر در   אن   آن  در ز
ت  ا  د ز  ر  

(Senin zamanında keklik peşinde giden her do-
ğan, hasretten ipini kaybedip parmak ucunu 
ısırdı.)

ک  [kepūk]: Żamm-ı bā-i Fārsī ile. Bir 

kuştur. Hem-cinsi olmayan kuşlarla uçup 

konar. Ve erkeği aḥyānen ġayrı erkek kuşa 

dişi olup cüft edinir. Ve mervīdir ki mezbūr 

kuşun üstüḫˇānını maḥbūb-dūst olanlar 

yanlarında götürseler bi’l-ḫāṣṣa maḥbūbu 

kendine rām eder. Ve dahi tenāvülü bāha 

ḳuvvet verir. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. 
Ḥakīm Sūzenī, ḳıṭ
a:

ک    و 
ک     و  

ک غ ز     
د از آن   د  אده 

(Maymun ve çayırkuşu gibidir, eşek başlıdır. 

אواک  [kāvāk] ve אوک  [kāvek]: Kilāhumā 

be-ma
nī-i mücevvef ya
nī içi boş, her ne 

olursa, miyān-tehī ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

ا دای    
אواک ه  م از آن  دل و 

(Sevdan, kalbimdeki süveydayı yaktı. Kalbim ve 
beynimin içi o yüzden boş.)

Bu ma
nāyı müeyyid, Üstād Lebībī, beyt:

ر ان  روز و   د   
אوا   ازو   

(Onun yiyeceği gece gündüz ağır topuzdan baş-
ka bir şey değil. Bu yüzden karnının oyuk olma-
sına şaşılmaz.)

אورک  [kāverk]: Fetḥ-i vāv ve sükūn-ı rā-i 

mühmele ile. Āşiyāne-i murġān ki א  

[kābuk] u ک א  [kābūk]-i merḳūmeyn 

ma
nāsına. Ve sükūn-ı vāv ve fetḥ-i rā-i 

(245b) mühmele ile (אورک kāvrek), keber 

ma
nāsınadır ki ḫıyār gibi bir nesnedir, אِر  
 [ḫiyār-ı keber] derler. Sirkeye koyup 

turşī ederler.

אو  [kāvelcek] ve אو  [kāvencek]: 

Kilāhumā bi-fetḥi’l-vāv ve sükūni’l-lām 

ve’n-nūn, ba
dehumā cīm-i meftūḥa ile. 

Be-ma
nī-i bādreng-i sebz ya
nī tāze ḫıyār. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

ان אر   دان   د
אو ه و دل    ز ذوق 

(Bil ki bir kavuna ve taze hıyara gönül vermiş 
kimsenin ahlak hıyarı diş söker.)

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

אو  [kāvīḫak]: Kesr-i vāv, sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. 

Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i ḫıyār-ı bādreng 

ki sebz ve buzurg ola. Müncīk, beyt:
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�ānī, bir başı eğri ağaçtır, başına kabak ber-

kitip ok nişānı ederler. Ol nişāna vurana 

ḫil
at ve akçe verirler. Ḫān Ḫānān bin Bay-

ram Ḫān, beyt:

ده   از    ر
د  و  رت  ل  א از 

(Senin okun kecekte bağlı kabağı kapmış ya da 
yeni aydan Ülker yıldızı sureti kazınmış.)

�āliẟ, kūs ve ṭabl ṭurası ki ol dahi başı eğri-

ce bir ağaçtır. Ṭabl-zenin bir elinde meẕkūr 

ağaç ve bir elinde bir ince çubuktur. Uṣūlü 

düm-tektir. Mevlānā Şihābī, beyt:

س س     داده  
س א  دون  از  ش  ه 

(Kös turası her an kösü öpmede. Feleğin kulağı 
kös sesinden sağır olmuş.)

Mevlānā Hātifī, beyt:

  د  ا 
א د     ز 

(Davul turası fitne uyandırmış. Fitne, davul se-
siyle çabucak sağır olmuş.)

Rābi
, başı eğrice bir yelektir ki kazın ve 

ḫorūsun kuyruğunda olur. Şāṭırlar ve 


avratlar, başlarına sokarlar.

Ḫāmis, bir nev
 toprak bardaktır. İçine 

gül-āb ile āmīḫte tāze ḫurmā koyup ağzın 

sıvarlar.

Sādis, ḳullāb ki balık ṣayd ederler. Türkīde 

“olta” derler.

Sābi
, bir dārūdur. Şīrāzīler  [ḳaṣbek] 

ve 
Arabīde  [şunc] (246a) derler. Göz 

ağrısına devā ederler.

اک  [kerāk]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Bir 

kuştur. Ekẟer su kenārlarında olur. Uzun 

kuyruğu vardır, saldıkça yere dokunur. 

Kirmānīler א  [sīsāleng] ve İṣfahānīler 

Maymun gibi suratsız ve çayırkuşu gibi fahişe-
dir. Çayırkuşu hangi cins kuş görürse görsün dişi 
olup o türün erkeğini alır.)

Bu ma
nāya, Müncīk, ḳıṭ
a:

ا א ا      
אم אم  א  ز  اخ  آ 

ه  ر  ی ا אرش  و  
אم אم  ک  و    ن 

(Sürekli çift aradığımı belirten bunca söze rağ-
men ona aba dolayıcı (?) bu bölgenin her tarafı 
ferah gelmiş. Çayırkuşu gibi yorgun ve çiftsiz 
adım adım gidip sıkıntıya düşmüş, kan ter için-
de gamlanmış.)

Bā-i muvaḥḥade ile (ک  kebūk) tavuk 

kümesidir. Mecma
u’l-Fürs’te surḫ renk bir 

murġābīdir. 
Arabīde  [
anḳad] derler. 

Şerefnāme’de kepūk, çekāvek dedikleri kuş-

tur ki 
Arabīde ا .derler [ebulmelīḥ] ا

 [ketek]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Bir 

nev
 gūsfenddir. Ayakları kısa olur. Ve lisān-ı 

Hindīde bir ḥabbenin adıdır ki ezip bulanık 

suya dökseler fi’l-ḥāl ṣāf eder.

 [kecek]: Fetḥ-i cīm ile. Yedi ma
nāya 

gelir.

Evvel, ucu eğri ve sivri demirdir külünk 

gibi. Ağaç sap geçirip fīlbānlar onunla fīli 

żabṭ ederler, ya
nī üzerinde iken tepesine 

vurup sağ ve sola döndürürler. Keennehu 

fīlin 
inānıdır. Mevlānā 
Abdullāh-ı Hātifī, 

beyt:

داد از    
ح   د س و  از 

(Azgın fili zaptetmesi için eline gökkuşağından 
bir küskü verdi.)

Ve dahi her başı eğri demire derler 
umūmen. 

Ve külünge dahi derler.
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د2  . Ve nüsḫa-i Mīrzā’da   
د ُدم3  vāḳi
dir.

�ānī, Beytü’l-maḳdis mużāfātından bir şehir 

adıdır. Ḥakīm Zeccācī, beyt:

ک אن و از ر و از  ز 
אن   دن  ر 

(Asiler Kenān, Remle ve Kerek’ten birer birer 
geldiler.)

Ve sükūn-ı rā-i mühmele ile (گ  kerg) be-

vezn-i گ  [berg]. Beş ma
nāya gelir.

Evvel, ن  [kergeden] lafẓından taḫfīf olu-

nup ol ma
nāya isti
māl olunmuş. Ḥakīm 

Esedī, meẟnevī: 

ون دی  و دارد از  
ن אن   ز آ  ن  ش 

אن   ه   
ان  אی  و د و

(Epeyce adamın uzun boynuzu vardı. Başları 
mızrak, bedenleri demirden sütun gibiydi. On-
ların önüne yer yer gergedan boynuzları ve fil-
dişleri bırakılmıştı.)

�ānī, zırh ma
nāsınadır. Ḥakīm Esedī, beyt4:

گ ای  گ و  אن زدش  
ر  گ آ ا   ز 

(Ey şaşkın! Zırh ve miğfere öyle vurdu ki zırhı 
miğferi yüzünden ateş içinde kaldı.)

Ḥakīm Esedī, beyt:

گ ن  ارش  داد و 
گ  ا  و  درع و 

(Bin tanesi kalkanlı ve zırhlı. Kırk savaş atı, yüz 
zırh ve miğfer.)

�āliẟ, be-ma
nī-i mākiyān, tavuk ma
nāsına. 

2 Hemcinsiyle çift olmayan mavi renkli kuş.

3 Mavi kuyruklu beyaz bir kuştur.

4  Metinde “mesnevī” yazılmıştır.

ی א    [
āyişe-i leb-cūy] ve א  

[
āyişe] dahi derler. 
Arabīde ه  [ṣa
ve] 

derler. Şems-i Faḫrī, beyt:

אم رأ او زا از ا
اک א   אز   

(Onun merhametinin intikamı sayesinde şahin 
bıldırcına kastedemez.)

Ḥakīm Esedī, beyt1:

و אوک ز  אر و  ه  ا
رو اک و  א  אن در 

(Sığırcık ve toygar, selvi üstünde şarkı söylüyor. 
Bıldırcın ve sülün, çimenlerde salınıyor.)

Üstād Daḳīkī, beyt:

אن ا او از د 
א ا אل از  אز    

(Keskin pençeli doğan bıldırcından nasıl kor-
kuyorsa o da düşmanından öylece korkar, yani 
korkmaz.)

 [kertek]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Tokmak ki  

[gezīne] ve  [petk] dahi derler.

ک  [kerek]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i اک  [kerāk]-ı merḳūm ki 

ondan muḫaffeftir. Ḥakīm Enverī, ḳıṭ
a:

اب א در   א  א   א 
ک رت  א در  א  א   א 

אخ  غ ا   אن  از  
אن  از  ن  ش  زان در  אد 

(Karga köşeye çekilme bakımından anka gibi 
sayılmadıkça ve bıldırcın şahin kadar güçlen-
medikçe; düşmanın ömür dalındaki canı senin 
simurg savurucu okunun etkisiyle serçenin canı-
nın tüfekten tir tir titremesi gibi titresin!)

Mecma
u’l-Fürs’te  א א   د  ِغ   
1 Metinde “mesnevī” yazılmıştır.
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Lafẓ-ı mürekkebdir  [kej] ile kāf-ı 

taṣgīrden ki “eğrice” demek olur.

�ānī, Mecma
u’l-Fürs’te kūs ve ṭabl turası ki 

 [kecek] dahi derler. Emīr Ḫüsrev, beyt:

אر ه  ا را  אی  ذ 
אر ه  ک د د زن را 

(Kuyruk, yıldızların ayağına diken oldu. Davul 
turası davulcunun elinde yılana döndü.)

Mevlānā Şihābī, beyt:

م ک ز  روی  אن زد 
م   درد   را روی 

(Tura, davul derisinin üstüne öyle vurdu ki pos-
tun yumuşak yüzü dertle doldu.)

�āliẟ, bir eğrice ağaçtır. Başına kabak bağla-

yıp ok nişānesi ederler.

Rābi
, ḳullāb ki balık oltası ve kanca dedik-

leri ālet-i keştī.

Ḫāmis, kaz ve ḫorūs kuyruğunda olan uzun 

eğrice tüy.

Sādis, topraktan bir nev
 bardaktır. İçine 

ruṭab-ı ḫurmā korlar. Bu altı ma
nāda da 

 [kecek]-i merḳūm ile müterādiftir.

 [kezlek]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ve 

fetḥ-i lām ile. Başı geriye eğri olan bıçak, 

sopa, ḳalemtırāş ve emẟāli nesneler. (246b) 
Mevlānā Cāmī, meẟnevī:

א  را  د د
ا   
اد دل  ود  

א    ر ش 
(Kātibin eli evvela kalemi tedbir kalemtıraşıyla 
tıraş etmedi mi o kalem gönlün muradınca iler-
lemez, yazısı kimsenin gözüne hoş görünmez.)

Mevlānā Cāmī, beyt:

אک א   ز  
אک ی در  د ار 

Kemāl-i Ġıyāẟ, der-tevḥīd-i Bārī celle 

ẕikruhu, beyt:

א  ش  א  رو و از  از  
گ א   گ  א   و از  از  

(Aslandan tilkiye, fareden kaplana, keklikten ak-
babaya, keklikten tavuğa dek...)

Rābi
, be-ma
nī-i kebk ya
nī keklik.

Ḫāmis, be-ma
nī-i sereṭān ya
nī yengeç. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ا  [kerkerānek]: Sükūn-ı rā-i evvel 

ü fetḥ-i ẟānī vü kāf u nūn ile. Ol yumu-

şak kemiktir ki yemek mümkin ola. Kürek 

ucunda ve sīnede olur.  [kurcen] ve 

ی  [kerkerī] dahi derler. 
Arabīde وف  

[ġuḍrūf ] dedikleridir.

ک  [kerkerek]: Sükūn-ı rā-i evvel ü fetḥ-i 

ẟānī vü kāf ile. Be-ma
nī-i اک  [kerāk]-ı 

merḳūm. Ḥakīm Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ش ارد  א  د  را  از 
אس ارد  ک   را  از 

(‘Her dem bahar’ çiçeğinin hardemā kuşundan 
başka gözcüsü yok. Menekşenin kırlangıçtan 
başka bekçisi yok.)

ک  [kejek]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ile. Altı 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i  [kecek]-i merḳūm. 

Mevlānā Hātifī, beyt:

ده   א  ا 
ن  ک را در   ز 

(Böylece on üç azgın fil, küskü darbesiyle tama-
men kan içinde kaldı.)

Mīr Ḫüsrev, beyt:

ه אرک  از  ک   آن 
ه ی  א ه   د  

(Filin tepesindeki o küskü, görkem bakımından 
dağın üstündeki zirveyi andırıyordu.)
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(Binlerce güvercin, kumru ve saksağanı hazırla-
yalım da birisinin burcunda uçursun.)

 [kefçek]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i cīm-i 

Fārsī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i dāmen-i zīn ya
nī eyer ete-

ği. Sirāceddīn-i Segzī, beyt:

א  از   ز  
را ا אدر  ا د از   

(Cennet sorumlusundan atının eyerine etek is-
teyecek olsan, sana huri örtüsünden atlas kumaş 
verir.)

�ānī, be-ma
nī-i kefçe. Bu ma
nāda kāf 

taṣġīrī olur.

ک  [kefçelīzek]: Sükūn-ı fā, fetḥ-i 

cīm-i Fārsī vü zā-i mu
ceme ve kesr-i lām 

ile. Kef-gīr ma
nāsınadır ki  [kefçelīz] 

ve ه  [kefçelīze] dahi derler. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī. Ammā Mecma
u’l-
Fürs’te sūsmār-ı kūçik ma
nāsınadır. Keẕā 

fī-Ferheng-i Mīrzā. Ve Edātu’l-Fużalā’da bir 

cānverdir, eli ve ayağı surḫ olur. 
Arabīde 

ص 
du] دmūṣ] derler.

 [kefk]: Sükūn-ı fā ile. Be-vezn-i ا 
[eşk]. Be-ma
nī-i  [kefc]-i merḳūm ya
nī 

köpük, deryānın ve ġayrıların. Muḫtārī, 

beyt:

د او  אد  و  د آب و  א   در
ش  ر  ُدر  و د    ا

(Su ve rüzgār, köpük ve tozu denizde sürüklüyor. 
Birisiyle denizin dibinde inci, diğeriyle denizin 
üstünde amber oluşuyor.)

Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

اب و ژا درو אم     
اب אم  אن  ر  אن ا   ر

(Lale şarap kadehi gibi açıldı. Ondaki çiy tane-
si, şarap kadehinin ortasındaki parlak köpüğü 
andırıyor.)

(Bize oymacı sanatından ucu eğri bıçakla fayda 
sağlarsan mükemmel olur.)

Mevlānā Cāmī, beyt:

د ف   دل  
د ا  אن   

(Küçük çocuğun kalbine yazılmış harfi, meme 
kalemtıraşı silemez.)

Mecma
u’l-Fürs’te kesr-i kāf ile ( ِ  kizlik) 

mervīdir.

 [kesek]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. Bir 

nev
 kuştur ki 
Arabīde  [
aḳ
aḳ] derler. 

Türkīde “saksağan” dedikleridir. Keẕā fī-

Ferheng-i Vefāyī ve Tuḥfeti’l-Aḥbāb. Ammā 

Risāle-i Ebū Ḥafṣ-ı Soġdī’de be-ma
nī-i 

 [telīse]-i merḳūmdur deyip bu beyt-i 


Am
aḳ-ı Buḫārī’ye mütemessik olmuş. Beyt:

ری   אک   د   
אز  אه    از 

(Toprak tuzluluk bakımından asla tuz gibi ol-
maz. Samandan heybe yapılmaz.)

 [keşek]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, yoğurt kurusu ki Türkīde “keş” derler.

�ānī, çulāhlar, dokudukları bezin 
arżını ger-

mek için arkurı kodukları demir ki iki başı, 

tarak gibi dişleri vardır. Ona آ [āhence] 

dahi derler.

ک  [keşkerek]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī vü rā-i mühmele ile. Bir 

kuştur ki siyāh renk ve beyāżı dahi olur ve 

kuyruğu uzun. Ona  [
akke] dahi derler. 


Arabīde  [
aḳ
aḳ] Türkīde “saksağan” 

derler. Mevlānā Ḥāfıẓ-ı Ṣābūnī, be-zebān-ı 

Ḳazvīnī, beyt:

ک ی و  ار  و   
ا ج  او  د   א



BĀBU’L-KĀFİ’L-
ARABİYYİ’L-MEFTŪḤA2924

(Ne zamana dek ona buna kıskançlık duyup 
cimrilik yapalım, güzellerin saçı ve gül yanağı 
için neşter vuralım/harekete geçelim!)

Żiyāyī-i Baḫşī, beyt:

رد ت   ۀ  אل  در دل 
ن    زد  دل  

(Keskin kıyabakışının hayali gönlümden geçince 
kanla dolu gönlüme neşter vurulmuş gibi olur.)

�ānī, arpa ve buğday sapından ve ağaçtan 

dahi yassı taḫt gibi nesne (247a) yapıp bü-

yük suları geçmek için sal gibi ederler. Ve 

gāhī kırk elli boş tulumu üfürüp, ağzın bağ-

layıp, birbiri yanına koyup, üzerine direkler 

ve taḫtalarla büyük ṣuffe gibi edip, üzerine 

eẟvāb ve sāir ẕaḫāir ve emẟāli nesneleri ko-

yup büyük suların üzerinde murād ettikleri 

yere götürürler. Şaṭṭ ve Furāt sularında çok 

kullanırlar. Türkīde dahi “kelek” derler. 

Ebul
alā-yı Gence, beyt:

אن ر  ب و   ا  ز  
د  ا  د  

(Allah’ın takdiriyle dünyadaki bütün odun ve 
kamışlardan kelek yapsalar...)

�āliẟ, Dāmġān mużāfātından bir mevżi
 

nāmıdır. Onda bī-naẓīr buğday ḥāṣıl olur. 

Üstād Müncīk, beyt:

אن  אر از  از دا م 
א אم   א وز ا اع  ز ا

(Kelek’ten buğday getir! Dāmgān’dan envayi çe-
şit meyveler, türlü türlü tahıllar götür!)

Rābi
, be-ma
nī-i derd-i ser ya
nī baş ağrısı. 

Ḫˇāce 
Amīd-i Lūyegī, beyt:

وان אط  د  اع   م   
א رزق     دِر  

(Padişahların sofrası etrafında ne zamana dek 
baş ağrısı çekeyim! Dünya senin kapından baş 
ağrısı çekmeksizin rızıklanıyor.)

 [kek]: Üç ma
nāyadır.

Evvel, bir nev
 ekmektir ki piştikten sonra 

kuruturlar. אک  [kāk] dahi derler.

�ānī, bir acırak ottur. Kurutup ve toz katıp 

ekmekle yerler. Türkīde “kekik” 
Arabīde 

 [ṣa
ter] derler.

�āliẟ, kendini bezeyip zīb ü zīnet veren er-

kek ādeme derler. Üç ma
nāya tertīb üzre, 

Ebulma
ānī, beyt:

אب دل ر ار א    א     
د  دش   ن زن د آرا 

(Kadınsı erkekler, baştan çıkarıcı kadın gibi ken-
dini süsleyince kek gibi olur, āşıklar onu kekikle 
birlikte yerler.)

 [kekmek]: Sükūn-ı kāf ve fetḥ-i mīm 

ile. Kelef ma
nāsınadır ki çehrede ve sāir 

a
żāda ẓāhir olur. א  [tābiş] dahi derler. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ک  [kelāk]: Fetḥ-i lām ile. Ol deşt ü 

ṣahrāya derler ki muṭlaḳan zirā
at olunma-

mış ola. Ḥarekāt-ı ẟelāẟede ma
nā-yı āḫar 

ile vārid olmuştur. Mecma
u’l-Fürs’te bālā-yı 

pīşānī mervīdir ki ل  [kelāl] dahi derler.

 [kelek]: Fetḥ-i lām ile. Be-vezn-i  

[felek]. Sekiz ma
nāya gelir.

Evvel, neşter-i faṣṣād ki  [nīşter] ve  

[şest] dahi derler. 
Arabīde  [mibḍa
] 

derler. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ی        
ن   از     

(Senin misk kokulu başlığını gülün önüne çeke-
cek olursam bana neşter vurma! Ben neşterden 
korkarım.)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

א  ز راه ر و  ز ا و آن
אن  ز   و  
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 [kelīk]: Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Baykuş ki  [cuġd] ve ف  

[kūf ] dahi derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

ک א  [kemāyūk]: Fetḥ-i mīm ve żamm-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i refīde. Ya
nī bez 

pārelerin bir yere bağlayıp tennūru pāk eder-

ler ekmek pişme için. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

אک  [kenāk]: Fetḥ-i nūn ile. Pīçiş-i şikem 

ya
nī yürek burusu. 
Arabīde  [maġṣ] 

derler. Ṭabīb Yūsufī, rubā
ī:

אدق د  אک  د  אرض  
אذق د    دان   
دد ن   ردن  از 

א ض   אدۀ   
(Bil ki karın ağrısı başgösterince usta hekim yar-
dımıyla dahi düzelmez. Bu hastalık, menekşe 
macunu yemekle düzelir.)

 [kencek]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm 

ile. Bir ağaçtır. ار אر  [sāreşkdār], م  

[kejm] ve ه  [sede] dahi derler.

وک  [kendūk]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

dāl-ı mühmele ile. Küp gibi bir büyük 

ẓarftır, içine ġalle korlar. وم  [kendūm], 

و  [kendūle] ve و  [kendū] dahi derler. 

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

ا را אل   درو و   
אن אن  א ز  وک و   م    از 

(Zengin ve fakir, zorlu kıtlık yılını görüyor. Hem 
küpte buğday hem de kavatada ekmek yok.)

 [kenk]: Sükūn-ı nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ādemin kolu ki parmak ucundan 

omuz başına varınca. Ve ṭuyūrun kanadı. Ve 

ağacın dalları ma
nāsına. Şā
ir, beyt:

א  آن  از 
    

Ḫāmis, be-ma
nī-i şūm ve nā-mübārek. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu’l-
azīz, 

beyt:

ری د  دی  زان   ری  ز  
ا دی از آن   ی  ی  ز  ا

(Bu şaraptan içersen melek, diğer şaraptan içer-
sen uğursuz şeytan olursun. Bu şarapla bir Ebū 
Bekir olurken diğer şarapla Ebu Cehil olursun.)

Ve şeāmet ü nuḥūset sebebiyle baykuşa 

dahi derler.

Sādis, ḫām kavun ve karpuz ki א  [kālek] 

ve  [sefçe] dahi derler.

Sābi
, henūz açılmamış penbe kozağı.

�āmin, gāv-mīş-i ner ü cüvān ya
nī genç ve 

erkek su sığırı. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

Ba
żı ferhenglerde “aḥvel” ma
nāsına da 

rivāyet olunup Üstād Laṭīfī’nin bu beyti 

īrād olunmuş. Beyt:

ت  د  در  
ت    

(Bu ülkede sana benzer melek olmaz. Benzerin 
görülmez, görse görse bir şaşı görür.)

Ammā Ferheng-i Cihāngīrī’de bu ma
nāya 

kesr-i kāf ile ( ِ  kilek) rivāyet olunmuş-

tur. Ve sükūn-ı lām ile (  kelk) be-vezn-i 


be-ma ,[delk] دnī-i beġal ya
nī koltuk içi. 

Eṭibbānın biri demiştir, beyt:

ت درد در ران و  ا آ
     و د

(Uyluk ve koltuğunda ağrı olursa ilacını ovuş-
turmayla yap!)

 [kelūtek]: Żamm-ı lām u vāv-ı ma
rūf 

ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Ol kısa ağaçtır ki 

ḳaṣṣārlar onunla bez ağartırlar.  [kedīn] 

dahi derler.
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אر אف ا  ا
[ma	a’l-kāfi’l-fārsī]

אر  [kārenceg]: Fetḥ-i rā-i mühmele vü 

cīm ve sükūn-ı nūn ile. Be-ma
nī-i bādreng-i 

sebz ya
nī tāze ḫıyār. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

אر  [kāreng]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Ṣāḥib-ṭarab. Ve dahi çerb-

zebān ya
nī kelāmı ṣaḥīḥ ü faṣīḥ ve muntaẓam 

söyleyen. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Bu 

ma
nāyı müeyyid, Ebulma
ānī, beyt:

א אری    و 
אر دی    و 

(Talih yaver gitmeyince aklın ve güzel konuşma-
nın bir faydası olmaz.)

אزر  [kāzirīsg]: Kesr-i zā-i mu
ceme ve 

sükūn-ı rā vü yā-yı taḥtānī vü sīn-i mühme-

leteyn ile. Muḫallaṣa dedikleri dāneciklerdir. 

Türkīde “nevrūzotu” derler. Nevrūz günün-

de yedi kerre yedişer yutarlar.

א  [kāling]: Kesr-i lām ve sükūn-ı nūn 

ile. Na
l-bend āletlerinden “sümterāş” de-

dikleri ālettir.

א  [kālūseg]: Żamm-ı lām u vāv-ı 

mechūl ve fetḥ-i sīn-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i bāḳila ki Türkīde “bakla” der-

ler.  [kevesk] dahi denilir. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 [keçeg]: Fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Bir 

cānverciktir, su meşketi derler. Ve  

[meşk] dahi derler.

دا  [kerdāneg] ve د  [kerdeneg]: 

Kilāhumā bi-sükūni’r-rā ve fetḥi’d-dāli’l-

mühmeleteyn ve’n-nūn. Be-ma
nī-i deyyūẟ, 

ebleh, nādān, ḳaltabān ve bī-endām. Keẕā 

(O cimri son derece cimri olduğu için kimseye 
bir serçecik kanadı dahi vermez.)

�ānī, şāḫ-ı nebāt ma
nāsına. Büsḥāḳ-ı 

Eṭ
īme, beyt:

ه  אت آن  در   از  
رت   و   در   او 

(Bu şişede bitki dalından tereyağı yapan kimse, 
resimde de küçük somun ekmeği resmiyle küçü-
ğü büyüğü bağladı.)

Mecma
u’l-Fürs’te bir ottur ki ondan rīsmān 

ederler. Ve dahi içi boş koz masṭūrdur.

ک  [kenīzek]: Kesr-i nūn, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Cāriye 

ma
nāsınadır ki  [kenīz] dahi derler. 

Üstād Laṭīfī, beyt:

א ت و   اب و 
א ن  ک  و  

(Meclis, şarap ve meze hazır. Beş altı da süreyya-
ya benzeyen genç cariye var.)

رک  [kevrek]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. Kebre dedikleri otun mey-

vesidir. Ağacın, yaprağın (247b) ve çiçeğin 

ḫurde ve tāze dikenleriyle sirkeye koyup 

turşī ederler.

 [keyk]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Ve 

kāf-ı meksūre ile ( ِ  kiyk) de mervīdir. 

Pūre ki 
Arabīde ث  [burġūẟ] derler. Ve 

imāle ile (  kīk), gözbebeği, merdüm-i 

çeşm ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, beyt:

א אع  و  אم ا
ه اش  از    از د

(Öfkeli güneş, savaş zamanı karşı karşıya gelince 
onun (düşmanın) gözündeki göz bebeğini söküp 
çıkarır.)
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(Ay yüzlü dilberle ırmak kıyısındaḳ Kabakta gül 
renkli ve güzel kokulu şarap...)

 [kefesg]: Fetḥ-i fā ve sükūn-ı sīn-i 

mühmele ile. Buğday kepeği ya
nī buğday 

döğdükte çıkan kabuğu.

 [kefeşg]: Sīn-i mühmele yerine şīn-i 

mu
ceme ile de “kepek” ma
nāsınadır.

گ  [kefgūg]: Sükūn-ı fā ve żamm-ı kāf-ı 

Fārsī ile. Eski börk ve emẟāli eski nesnelere 

derler. Mīr Naẓmī, beyt:

ک خ و  א    دو 
گ אره   אر     د

(Sırtında kirli ve pasaklı bir giysi. Başta yüz par-
ça olmuş eski bir sarık.)

 [kelāseng]: Fetḥ-i lām u sīn-i müh-

mele ve sükūn-ı nūn ile. Sapan taşı ki  

[felāseng] dahi derler. 
Arabīde ع  [miḳlā
] 

dedikleridir. Mīr Naẓmī, beyt:

د  א  دان 
ن  ا   دور ا

(Düşmanlar sonunda nazar değdirip beni sapan 
taşı gibi uzağa fırlattılar.)

 [kelfaḫşeng]: Sükūn-ı lām u ḫā 

vü nūn u fetḥ-i fā vü şīn-i mu
cemeteyn ile. 

Oluktan yāḫud yüksek yerden su akarken 

donup ağaç gibi uzun olup kaldığına derler. 

Ferālāvī, beyt:

دن ای  آب   از 
ن آو ن    אن 

(Şaşılacak şey, su akarken ağaç gibi donmuş. Gü-
müş renkli şişe gibi asılıp kalmış.)

 [kelfeşeng] ve  [kelfehşeng]: 

Kilāhumā be-ma
nī-i  [kelfaḫşeng]-i 

merḳūm.

 [keleng]: Fetḥ-i lām ve sükūn-ı nūn 

ile. (248a) Çapa dedikleri demir. Bostāncı 

fi’l-Mecma
. Bu ma
nāya, Ebulma
ānī, beyt:

אن אه  ی  دد در  אر   ا
אن ه  د  ز   آن 

(Köpek rakip güzeller şahının köyünde dolanıp 
duruyor. O kaltaban zannınca gözcülük yapıyor.)

ر  [kejreng]: Sükūn-ı zā-i Fārsī vü 

nūn ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. Boz renk 

ma
nāsına, ya
nī ne beyāż ve ne siyāh olur. 

At olsun ġayrı olsun, 
ārıża ve ma
rūża ıṭlāḳ 

olunur. Mīr Naẓmī, beyt:

ر ه در ز ا   د 
خ را  ده     

(Elinde mızrak, altında boz at; düşmanın gözü-
ne dünyayı dar etmiş.)

אزگ  [kezmāzug]: Sükūn-ı zā-i evvel ü 

żamm-ı ẟānī-i mu
cemeteyn ve fetḥ-i mīm 

ile. Ilgın ağacı. Ta
rīb edip אزج  [cezmāzuc] 

dediler. Mīr Naẓmī, beyt:

אزک د  رت ز  
אزگ ن   د 

(Çirkin yüz nasıl nazik olsun! Yaban gülü, ılgın 
ağacı gibi olmaz.)

Mecma
u’l-Fürs’te ılgın ağacının meyvesine 

derler ki אزج  [kezmāzuc] dahi denilir.

گ  [keştūg]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

żamm-ı tā-i müẟennāt ile. Kaplubağa ki ک  
 [lāk-puşt] ve   [seng-puşt] dahi 

derler.

ا  [keşdāneg]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ve fetḥ-i dāl-ı mühmele vü nūn ile. Kir ve 

pas ki cāmede ve ġayrı yerde olur.

 [keşneg]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i nūn ile. Yassı kabak ki yatık gibi olur. 

Ekẟer şarāb ẓarfı ederler. Mīr Naẓmī, beyt:

ار  رو א د אر آب 
ش  אدۀ  و    
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(Bu ikisinden asla ayrı kalmadın. O padişah 
oldu, sen vali oldun.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ان    א  אر 
د א ز  داد  

(Vali ya da muhafız, kim varsa, hepsi de halk 
için adalet istedi.)

Ḥakīm Esedī, beyt:

د اه      
د אه  אر ا    از 

(Vali ya da padişah, senin düşmanın olan kim 
varsa hepsini bozguna uğrattım.)

گ  [kendeg]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Ḫandaḳ ki گ  [ḫandeg] 

dahi denilir. Mīr Naẓmī, beyt:

אن گ  ا    
אن אره  آ ه   ر

(Kalenin çevresinde bir hendek varmış. Kale 
burcunun başı göğe dek yükselmiş.)

 [keng]: Sükūn-ı nūn ile. Be-vezn-i  

[şeng]. Türkistān’da bir bütḫāne adıdır. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

א  אر א   אد   ز 
ر אخ درآو   وس 

(Bahçe tan yeli sayesinde Keng puthanesine 
döndü. Dal gelini, yüz renkli/bindallı bir elbise 
giydi.)

Ba
żı ferhenglerde, Türkistān’da bir şehir adı-

dır. Ve ba
żılar, cezīredir dediler. Ve ba
żılar, 

bir ırmak adıdır dediler. Ve ba
żılar dahi 

bir ḫazīne adıdır dediler. Irmak adı olmak 

Hātifī’nin bu beytinden fehm olunur, beyt:

ازان  دن  ه  
א آب  א   ز در

(Hintli asiler, Keng ırmağından Sind ırmağına 
dek toplanmış.)

ve bāġbān āletidir. Ebulma
ānī, der-hecā, 

beyt:

ه ر אن  ن  ه اش 
ن  ه  א   اش آ

(Yüzü dışkı renginde bir bostanı, burnu da ora-
daki çapayı andırıyor.)

 [kelīg]: Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, şaşı, aḥvel ma
nāsına. Muẓafferī, beyt:

د ا ز   ن  
אزم زود  را  

(Seni görünce rakip korkusundan hemen kendi-
mi şaşı yaparım.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

دون   ر ز  אه    
ۀ  ی دِر  از د

(Yarı kör olan ay, padişahlar padişahının kapısı-
na doğru gökten bakıyorsa bu şaşılıktandır.)

�ānī, gül toḫumu ma
nāsına.

 [kemesg]: Fetḥ-i mīm ve sükūn-ı 

sīn-i mühmele ile. Süte yoğurt karıştırıp 

tenāvül ederler. 
Arabīde از  [şīrāz] derler. 

Keẕā fi’l-Mecma
. Rūm diyārında çobanların 

müte
ayyin ṭa
āmlarıdır. Kendi lisānlarında 

“köremez” derler kāf-ı 
Arabī ile.

אر  [kenā-reng]: Fetḥ-i nūn-ı evvel ü 

rā-i mühmele ve sükūn-ı nūn-ı ẟānī ile. Bir 

pādişāh-ı ẕī-ḳuvvet ü ṣāḥib-memleketin zīr-i 

ḥükmünde olan vilāyet żābiṭleri ve ser-ḥadd 

beyleri ma
nāsına. Lafẓ-ı mürekkebdir. Bir 

cüzü א  [kenā]dır ki zemīn ma
nāsına ve bir 

cüzü de ر [reng]dir ḫudāvend ma
nāsına 

ki ṣāḥib-zemīn demek olur. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

ا از  دو   
א אد دی و او  אر 
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م  ا
[ma	a’l-lām]

א  [kābil]: Hind ser-ḥaddine ḳarīb bir 

vilāyet-i vāsi
de vāḳi
 bir şehr-i 
aẓīm adıdır. 

Mevlānā Hātifī, beyt:

א א  ز  ی  א  وز آ
א אز  אم دل  م و   وز آن 

(Oradan hızla Kābil sınırına doğru gitti. İstedi-
ğini orada yeniden elde etti.)

א  [kābīl] ve אو  [kāvīl]: Kesr-i bā-i 

muvaḥḥade vü vāv ve sükūn-ı yāeyn ile. 

Be-her dürā1 bakırdan düzülmüş hāvan ki 

içinde ba
ż-ı eşyā döğerler. א  [kābīle] ve 

אو  [kāvīle] dahi derler.

אل א  [kāçāl]: Fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Eẟvāb-ı 

ḫāne ki 
Arabīde אث ا -der [eẟāẟu’l-beyt] ا

ler. Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

د  در ر א دا  א ا
אل م دا  و  د 

א را ادث در   אز  ز 
אل א אن  ر و   א و   אن   

(Efendim! Akıl, rütbe bakımından, ben duacına 
ait sözün şiir, diğerlerine ait şiirlerin de paçavra 
olduğunu bilir. Bu fitneler içinde olayların saldı-
rısıyla bizim ne evimiz barkımız ne de yükümüz 
eşyamız kaldı.)

Üstād 
Unṣurī, beyt:
ش د אز  زود  و 
ش د א  א א  

(Çabucak söküp yeniden deldiler. Bütün eşyaları 
ona gösterdiler.)

ل א  [kāḫūl]: Żamm-ı ḫā-i mu
ceme vü 

vāv-ı mechūl ile. Ala sığırcık ki çekirge ile 

cenk edip çekirgeyi helāk eder. Bir vilāyete 

1 “Her ikisi” demektir.

Bundan şehir olmak dahi muḥtemeldir. Ve 

Ferheng-i Cihāngīrī’de gūz-püşt ma
nāsına 

da naḳl etmiş.

 [kevseg]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i sīn-i 

mühmele ile. Be-ma
nī-i א  [kālūseg]-i 

merḳūm. Keẕā fi’l-Mecma
.

אر  [keyāreng]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī 

vü rā-i mühmele ve sükūn-ı nūn ile. Be-

ma
nī-i reng-i sefīd. Keẕā fi’t-Tuḥfe.
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(Sevgilinin misk yağdırıcı saçına gönül bağlayan 
kimse, miskten perçemi de yaralı gönlün eline 
getirir.)

Ve dahi be-ġāyet acı bir ottur. 
Arabīde 

م  [ḳullām] derler. Ve dahi ol nesne ki 

üzerine eẟvāb sererler; ip olsun, ağaç ol-

sun. Mecma
u’l-Fürs’te bir nev
 buğdaydır 

ki ona رو   [ḥinṭa-i rūmī] derler. Ve 

Kitābu’s-Sāmī fi’l-Esāmī’de אل ا אت ا    
 .1 ا   [ḥimmaṣ]tan murād şūre 

giyāhtır ya
nī acı ottur.

ل א  [kākūl]: Bi-ziyādeti’l-vāv. Be-ma
nī-i 

א  [kākul]-i merḳūm. Keẕā fi’l-Mecma
.

אل  [kāl]: Yedi ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i ḫam ya
nī eğilmiş. Emīr 

Ḫüsrev, beyt:

ای د א  آن   ح   
אل אه  زو    و از  

(Hz. Peygamber naibinin övgüsüne bak! Din için 
birisi ayın kalbini böldü diğeri ayın sırtını eğdi.)

�ānī, bir yerin ortası ki אن א   [miyāne-

kān] ve אل א   [miyāne-kāl] dahi derler. 

Emīr Ḫüsrev, beyt:

א  از ر رای او ا و آن 
אل א  ل را   ا از   

(Bu, düşüncesinin kıskançlığıyla ayın sırtının 
ortadan ikiye bölündüğü o nurun vasfıdır.)

�āliẟ, be-ma
nī-i jūlīde ya
nī karış murış. 

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ه ای א ی  از  
ه ای א ی  در روی 

(Saçı karmakarışık, yüzüne sirke sürülmüş bir 
suratsızdı.)

Rābi
, her ḫām nesneye derler, ḫuṣūṣan 

meyveye.

1 Himmas bitkilerinden olup yabani bir ottur.

çekirge müstevlī olsa ol kuşun maḫṣūṣ suyu 

vardır, varıp ol sudan ṭaleb ederler. Suyun 

üzerinde meşāyiḫten kimesneler olur, ken-

dileri bir şīşeye nıṣf şīşe miḳdārı su koyup 

verirler. Şarṭı böyledir ki götüren ādem, 

maḥalline vāṣıl oluncaya dek ma
ṣiyet et-

meye, ābdestsiz tutmaya, kemer gibi ve kapı 

gibi 
imāret altından geçirmeye ve konağa 

kondukta yere (248b) komayıp yüksek yere 

asa. Çekirge olduğu vilāyete varıncaya dek 

meẕkūr kuşlar ardına düşüp giderler, hemān 

çekirgeyi gördükleri gibi cenge başlayıp bi-

emri’llāhi te
ālá çekirgenin ol diyārda nām 

u nişānın komaz. Ġarīb, ḥikmet ü ḳudret-i 

Rab 
azzet esmāuhu ol kuşa bir ḫāṣṣiyyet 

vermiştir ki çekirge, kuşun āvāzın işittiği 

gibi kırılmaya başlarlar. Ve kuşlar ise ol mer-

tebe cenk ederler ki sā
at-be-sā
at burnu kan 

oldukça akarsulardan burnun yuyup yine 

cenge gider. Bu lüġat Cürcānīler lisānıdır. 


Arabīde  [semermer] derler.

ول אرا  [kār-efjūl]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le vü fā ve żamm-ı zā-i Fārsī ile. Ecīr ve 

müstecir ya
nī ücret ile iş işletici ve iş işle-

yici ma
nāsına hem fā
il ve hem mef
ūl olur. 

Ebulma
ānī, beyt:
א   آ   אر אر را  
و  אرا א     

(İş, iş buyurucu olmaksızın yapılmaz. Ancak 
herkes de ücretli işçilik yapmaz.)

אروژول  [kārūjūl]: Żamm-ı rā-i mühmele 

vü zā-i Fārsī ile. Be-ma
nī-i ول אرا  [kār-

efjūl]-i merḳūm.

א  [kākul]: Zülf ve perçem ma
nāsına. 

Mīr Naẓmī, beyt:

אر אر   د ز  دد دل    
אر א   د دل  آرد   
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دون ز اول אدت   ا 
אدان  ر و و   

א א  و  د دا
א      

(Feleğin ādeti en başından beri şöyledir: Cahil 

kimse, samur ve vaşak kürk giyer. Bilgili kimse 

ise kış vakti çıplak kalır. Ne kadar uğraşırsa uğ-

raşsın aba dahi bulamaz.)

אل  [ket
āl]: Sükūn-ı tā-i müẟennāt ve 
fetḥ-i 
ayn-ı mühmele ile. Nekbetī ve 
muḫanneẟ oğlan ki bī-neng ü 
ār olup dāimā 
ḫazele ve nekebāt ile mu
āşeret ü muṣāḥabet 
ede. Bu maḳūle zenāna א  [ket
āle] derler. 
Mīr Naẓmī, beyt:

א אل  ن  ا  
א אل   آ او 

(Terbiyesinde ihmal gösterilen çocuk gitgide oğ-

lana dönüşür.)

 [ketel]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Dağ 
eriği ma
nāsına.  [tilk] dahi derler.

ل  [keçkūl]: Sükūn-ı cīm ü żamm-ı 
kāf-ı (249a) Fārsiyyeyn ile. Kāse-i dervīşān 
ki ل  [keşkūl] dahi derler. Mevlānā 
Hātifī, beyt:

אم زر א  زه  ل در ز 
אرا אن  د 

(Yağmacı Türkler dilenci çanağından altın taca 

dek ne varsa götürdüler.)

 [keçel]: Fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Üç 
ma
nāyadır.

Evvel, başı kel olan ādem. 
Arabīde ع  ا
[aḳra
] derler. Şerīf-i Tebrīzī, der-hecā, beyt:

ن ر ره ر وز  ام   ز  
ره آ و زر ت ز   א  

(Hangi keçelin başından saç dökülüp kūnundan 

dışkı çıktı da (bunlar) sana tüy dökücü yapılsın 

diye alçı ve zırnık oldu!)

Ḫāmis, be-ma
nī-i kedū ya
nī kabak.

Sādis, bir nev
 güldür. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

Sābi
, Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i hezīmet 

ya
nī kaçmak. Şems-i Faḫrī, beyt:

م      
אل د   ئ   ا ز 

(Onun keskin kılıcından kaçmak niyetin-
de olunsa yokluk köşesi dışında bir kaçış yeri 
olmaz.)

Mehzūm ya
nī kaçkına א  [kālīd] derler. 

Nüsḫa-i Mīrzā İbrāhīm’de bir nev
 güldür.

אول  [kāvul] ve אوول  [kāvūl]: Kilāhumā 

bi-żammi’l-vāv. Be-ma
nī-i çāşnī-gīr. Keẕā 

fi’l-Mü�eyyid.

א  [kāh-gil]: Sükūn-ı hā ve kesr-i kāf-ı 

Fārsī ile. Samanlı balçık.  [keh-gil] dahi 

derler. אه  [kāh] saman ve  [gil] balçıktır. 

Mīr Naẓmī, beyt:

א אرت را    
אه  א  א  زان  

(İmaret için samanlı balçık önemlidir. O yüzden 
orada saman balçık bulmadığın olmaz.)

א  [kāhil] ve א  [kāhīl]: Kilāhumā 

bi-kesri’l-hāst. Üşengen ve işinde mühmil 

ādem. Ve yürümekte iḳdāmsız at ve sāir 

ḥayvān.

אل  [kebāl]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. 

Ḫurmā līfinden örülmüş ip. Ba
żı ferheng-

lerde אک  [kebāk] vāḳi
 olmuştur.

 [kebel]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Be-

vezn-i  [cebel]. Koyun derisinden olan 

uzun tüylü kürk ki be-ġāyet ḫaşīn, dürüşt ve 

nā-mülāyim olur. Ekẟer Türkmān ve Ekrād 

giyerler. 

Ebulma
ānī, ḳıṭ
a:
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kāfi’l-Fārsī. Kāse-i gedāyān u ḳalenderān 

u sāilān. Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i 

gedā ki ل  [çeçkūl] ve ل  [keçkūl] 

dahi derler. Ebulma
ānī, beyt:

ا را د  ا  אه   در
ل ی در د  אه  د 

(Allah’ın kapısında, yeni ay Allah dostunun elin-
de keşkül olur.)

ه   [keşīde-
aḳl]: Ya
nī dīvāne. 

Ebulma
ānī, beyt:

و א آن  ا ه   
אل آن  رو ی  و  ه دل  

(O çekik kaş, akıllıyı deli eder. O ay yüz, gönlü 
ben ile yanak tarafına çeker.)

 [kefçel]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i cīm-i 

Fārsī ile. At, katır ve sāir ḥayvānātın sağrısı 

ki  [kefel] dahi derler.

ل  [kefçūl]: Sükūn-ı fā ve żamm-ı cīm-i 

Fārsī ile. Eyer yastığı. Ya
nī eyerin oturağı-

na keçe veyāḫud penbe korlar ki nerm olup 

ağaç zaḥmet vermeye. Mīr Naẓmī, beyt:

ل ده  گ   ز را  ز 
ول א آن  را ر ا

(Eyer yastığını gül yaprağından yapmış. O sürīni 
çok zahmet görmemiş.)

ل   [kefçe-nūl]: Sükūn-ı fā, fetḥ-i 

cīm-i Fārsī ve żamm-ı nūn ile. Bir kuştur, 

burnu yassı olur.

 [kefel]: Fetḥ-i fā ile. Sağrı. Cemī
-i 

ḥayvānātın, atın, katırın ve sāirin.

ل  [kelāl]: Fetḥ-i lām ile. Altı ma
nāya 

gelir.

Evvel, be-ma
nī-i kāseger ve kūzeger ya
nī kāse 

ve bardak yapıcı. Mevlānā Āṣafī’nin Reşeḥāt-

nām kitābında meẕkūrdur ki Burusa şehrin-

de āsūde olan 
umdetü’l-kāmilīn ve üsvetü’l-

�ānī, eğri ayaklı ādem ve ḥayvān. Emīr 

Ḫüsrev, beyt:

ِ زار   אی  از    
د    ا     

(Senin acele acele gidişlerin yüzünden ben za-
vallının ayağı topal oldu. Ben artık gitmiyorum, 
sen gidersen git!)

�āliẟ, bir cānverdir, su meşketi derler.

ل  [keçūl]: Żamm-ı cīm-i Fārsī vü vāv 

ile. Raḳṣ ederken belinden aşağısın ḥareket 

ettirene ya
nī göt çalkamaya derler. Şems-i 

Faḫrī, ḳıṭ
a:

ص ت و  ای  א   
ل ۀ  אی   
دم ۀ  אه از  

ل ی و  אل  א
(Ne zamana dek şehvet ve hırs için büklüm 
büklüm saça bağlanacak, bazen de insanların 
gülmesi için maskaralık ve kalça kıvırma altında 
ezileceksin!)

Şeyḫ Ebū Sa
īd Ebulḫayr, rubā
ī:

אد ل ا ار      ا
אد ل ا وان  زر    

ن دان ز دو  ن  א ا آن د 
אد ل ا ا  ن   ا

(Gulyabaninin eline geçmiş olan melek sırları-
na bak! Mangıra dönüşmüş olan altın sikkesine 
bak! İnsanların iki dünyadan el silkmesi, bugün 
kalça kıvırma nağmesine dönmüş.)

Şeyḫ Evḥadī, beyt:

ی  ل و   ز 
אن     ر 

(Bu kıvırıcı ve kel başlı birkaç kişi, sürekli onun 
sakalına gülüyordu.)

 [keşkul] ve ل  [keşkūl]: Kilāhumā 

bi-sükūni’ş-şīni’l-mu
ceme ve żammi’l-
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Kemāl İsmā
īl, der-ḫiṭāb-ı bād, beyt:

م  אی  ن     
ل א  دا و  ر و    آ

(Senin kadar hızlısını asla görmedim. Ne din-
lenmek biliyor ne de bıkkınlık ve tembellik 
gösteriyorsun.)

 [kelkel]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i (249b) 
kāf ile. Herze-gūyluk ve ıżṭırāb-ı ḫāṭır 

göstermek ma
nāsına. 
Arabīde “sīne” 

ma
nāsınadır.

 [kelel]: Fetḥ-i lām ile. Be-vezn-i  

[ḫalel]. Ol kuş kanadıdır ki pādişāhān u 

dilāverān u tāze-cüvānān bezm ü rezmde 

zīnet ü ferr ü şükūh için başlarına sokarlar 

turna ve balıkçīn telleri gibi ki  [cīġa] ve 

 [kelekī] dahi derler. Sorguçtan ġayrıdır. 

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ر  رو ب ز  ق و  אن 
אه از  אب   אه از  

(Doğunun ve batının sultanı, güneşten korun-
mak için yüzüne bazen başlık bazen de otağa 
kapatır.)

אل  [kemāl]: Żıdd-ı אن  [noḳṣān]dır. 

Şā
ir, beyt:

אن אل   د  ف  از آن 
א א  אر  ف روز ف  وز 

(Senin kemālin bir yandan noksan kabul etme-
diği gibi diğer yandan da bizim zamanımızın 
şerefidir.)

אل  [ken
āl]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 
ayn-ı 

mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, şikār gözetici ma
nāsına 
umūmen ve 

şikārī doğan ḫuṣūṣan.

�ānī, şehvet-perest, bī-kār ve herze-gerd 

ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, beyt:

אم ذ و ا אذت  אب و  ز ا
אل א و  د از     

vāṣılīn Emīr Sulṭān ḥażretlerinin vālid-i 

mācidleri kūzegerī ṣan
atıyla kesb-i ḥelāl ey-

lediği ecilden “emīr-i kelāl” laḳabıyla şöhret-

şi
ārdırlar. Mevlānā 
İṣmet-i Buḫārī, beyt:

אزد ح  ل از   دد  אک    از 
د ح را در د  אرم  رد   روزی  

(Bedenim topraktan çamura döner, çömlekçi 
çamurdan kadeh yapar. Günün birinde de sev-
gilim kadehi ağzına alıp şarap içer.)

�ānī, Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i 

tārek-i ser ya
nī başın tepesi. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

خ אی او را  א ف  ای   
ل از  وز   אی ا ا  

(Felek bugün şeref kazanmak için başının üstü-
ne taç yerine onun ayağı toprağını koyar.)

�āliẟ, Mecma
u’l-Fürs’te bālā-yı pīşānī 

meẕkūrdur, ya
nī alnın yukarı ṭarafı. Ve bu 

beyte mütemessik olmuş. Ḥakkāk, beyt:

אک א  ر و  א ز 
ل م     א ز

(Onu ya döverim ya da parçalar yaralarım yahut 
birisi başımın üstüne taş atar.)

Bu beyitten “baş tepesi” olmak ziyāde 

mefhūmdur.

Rābi
, 
āciz kalmak, fürū-mānde ma
nāsına. 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

אن א      ه را در  
ل آ  א   ق را در  

(Senin sabırlı duruşuna nazaran dağ süratle ha-
reket etmektedir. Senin iradene nazaran şimşe-
ğin doğasında ācizlik vardır.)

Ḫāmis, bu ma
nādandır ṭabī
ata fütūr ve ke-

sel 
ārıż olmak.

Sādis, tīġ ve ḫançer kesmez olmak. 

Ve 
Arabīde göz ḫīrelenmek ma
nāsına. 
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 ا
[ma	a’l-mīm]

א  [kāşim]: Kesr-i şīn-i mu
ceme ile. Be-

vezn-i א  [hāşim]. Bir ottur, “mendik” 

derler.

م ر א  [kāfūrisperem]: 
Abeyẟurān dedik-

leri ottur. Kurudukta dahi tāzesi gibi kāfūr 

rāyiḥasın verir. Ba
żı ferhengde, beyāż fesle-

ğen mervīdir.

אم  [kām]: Beş ma
nāya gelir.

Evvel, murād ve maḳṣūd. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

א אم  وز  ا אده  ر  א  
א אم  אن    אر  ب   

(Ey sāki! Kadehimizi şarabın ışığıyla parlat! Ey 
şarkıcı! Söyle! Zira dünya bizim muradımızca 
dönüyor.)

�ānī, damak ma
nāsına. Bu iki ma
nāya, 

Mevlānā Cāmī, beyt:

א אم او  אم از  אم  אن در  ز
א אم او   از  ا

(Dil damakta muradını onun namıyla buldu. 
Nemi onun bağış çeşmesinden edindi.)

Mevlānā Cāmī, beyt:

אم אم در        
אم  אم  ر آ و    

(Bu denizde kām (heves, arzu) için adım atan 
kimse, sonunda kāma (murada) ulaşır ama tim-
sah kāmına/ağzına.)

Kāf-ı אم  [gām]-ı evvel 
Acemīdir, adım 

ma
nāsına. אم  [kām]-ı evsaṭ murāddır. אم  

[kām]-ı āḫir damaktır.

�āliẟ, be-ma
nī-i güvārende ya
nī ṭa
āmı 

hażm ettirici, her ne olursa. Şā
ir, meẟnevī:

(Bundan önce günahkār ve şehvet düşkünü olan 
kimse, senin geçerli hükmün sayesinde imam ya 
da müezzin oldu.)

 [kenfelīl]: Sükūn-ı nūn, fetḥ-i fā ve 

kesr-i lām ile. Be-ma
nī-i rīş-i buzurg ya
nī 

kaba sakal. Ebulma
ānī, beyt:

رگ و دراز  و  ر  
د   ا ا  

(Karnı büyük, boyu uzun ve kabasakal... Tam 
bir ahmak olmasına şaşılmaz.)

ل  [kevel]: Fetḥ-i vāv ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, tüyü kaba koyun derisinden olan 

kürk ma
nāsına. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ت ار آ ل    
ت אر آ א   אم   

(Sana değersiz gelse de kürkü elden bırakma! 
Zira soğuk zamanlarda işine yarar.)

�ānī, vilāyet-i Fārs’ta bir ḳaṣaba adıdır.

ل  [kehzel]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. Bir ottur. 
Arabīde  

[circīr] derler. Müleyyin ü musaḫḫin ve 

müneffiḫ u müheyyic-i bāhtır.

 [keh-gil]: Sükūn-ı hā ve kesr-i kāf-ı 

Fārsī ile. Samanlı balçık. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

ار ار  ا  א و    روی 
د א از   وزه  خ 

(Toprak rengi yüzüm ile gözyaşımı hor görme! 
Lacivert gökyüzü, bu samanlı balçıkla mutluluk 
evi yaptı.)

אل  [keycāl]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i cīm ile. İçi tatlı çekirdek, kayısının ve 

şeftālūnun ve her neyin olursa.
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Evvel, ata eyer üstünden vurulan nesne, zīn-

pūş ma
nāsına.

�ānī, Türkīde “keçim” ve “yancık” dedikleri 

nesne ki mehābet ü şükūh için atın iki ya-

nına bağlarlar. Ḳadīm zamānda parça parça 

demirden ederler idi. Giderek gümüş pul-

lar ve pādişāhların atına altın ve muraṣṣa
 

pullarla ederler idi. Dahi giderek nezāket 

ü ẓarāfete çekip ḳaṭīfe üzerine zer-dūz ve 

ser-ā-serden eylediler. Ḥaḳḳā ki “beş pāre 

yancık” dedikleri, 
Arabī küḥeylān atlara 

zībā revnaḳ verip ziyāde mehābetli gösterir. 

Mevlānā Hātifī, beyt:

دان  و و   
אزی   אن   ا

(Yiğitler korku ve evham salmak için Arap atla-
rına yaldızlı yancık taktılar.)

Mevlānā Kātibī, beyt:

خ ا ز آ      
 ُ א  د  א  خ  ۀ  

(Senin öfke kılıcının ateşinden gökyüzüne alev 
saçılırsa, göğün kül renkli atı dokuz yancığıyla 
birlikte bakıra dönüşür.)

 [kersem]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i sīn-i 

mühmeleteyn ile. Be-vezn-i  [sersem]. 

Za
ferānın adıdır. Ziyāde tenāvülü bedeni 

taḫdīr edip sersem eder.

 [kergem]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Ḳavs ü ḳuzaḥ 

ma
nāsınadır. Behrāmī, beyt:

א ازرق א ای را    
ب  ازی  ن   ورا 

(Felek mavi renkli elbiseye benzer. Gökkuşağı da 
onun güzel süsüdür.)

م  [kerem]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

ردن آرد ا ب و  
ا ش  אم آن  אج  د   

א  ا   دو د
ر ا   را ا

(Yağlı ve tatlı yemek hazımsızlık getirir. O hoş 
gıda, hazmettirici ister. Dünyanın iyi günleri de 
böyledir, anla! Rahatlık azdadır, söz dinle!)

Ba
żı nüsḫada loḳma-i ḫāyīde ma
nāsınadır.

Rābi
, ağaç kilīd.

Ḫāmis, ağıl ki gecelerde koyun ve sığır 

yatırırlar.

م  ِ  [kebūter-i ḥarem]: İki ma
nāyadır.

Evvel, bi-ḥayẟi’l-lüġa ṣaydı memnū
 olan 

güvercin ki Mekke-i Mükerreme’de olur. 

Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

م ن  א رب  ا دل 
ا م  ت   ا و  و 

(Ya Rabbi! Harem avına saygı göstermeksizin 
güvercin gibi olan gönlümü yıkıp öldürse de 
sevgiliyi cezalandırma!)

�ānī, bi-ḥayẟi’l-ıṣṭılāḥ ve’l-isti
āre maḥbūb-ı 

buzurgzāde ki ṣayd u vaṣlı emr-i müşkil ol-

duğundan kināyedir. Ebulma
ānī, beyt:

אن א از آن    ا و
م ا د آن   אر  

(O güzeller şahına kavuşmayı bekleme! O Ha-
rem güvercini kimseye av olmaz.)

م  [ketūm]: Żamm-ı tā-i müẟennāt ile. 

Çanak kuşu derler bir kuştur.

 [ketīm]: Kesr-i tā-i müẟennāt ve 

sükūn-ı nūn ile. Meşkten ve tulumdan ve 

maṭara ve emẟālinden su sızmak, teraşşuḥ 

(250a) ma
nāsına.

 [kecīm]: Kesr-i cīm ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.
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Ve 
Arabīde üzüm ağacına derler, ya
nī 

bāġda bitmiş üzüm ağacı. Şā
ir, beyt:

رد م  ِ د و  م  אغ ارم  م  
م م   ش      

(İyilik, cennet bahçesindeki üzüm asmasıydı ve 
kurt yedi. Kimin kulağına “kerem (iyilik, cö-
mertlik)” desem “kerem (sağırım)” dedi.)

 [kerīm]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ecdād-ı Rüstem’den birinin adıdır ki 

Nerīmān’ın pederidir. אن  [kerīmān] dahi 

derler.

�ānī, Kirmān şehrinin ism-i ḳadīmidir ki 

אن  [kerīmān] dahi derler. Rivāyet olunur 

ki Kerīmān-ı mezbūrun 
imāretidir ki ken-

di ismini vaż
 etmiş, şehr-i Kerīmān diye ad 

vermiş. 

Ve 
Arabīde م  [kerem]in fā
ili olur; 

cüvānmerd, saḫī, ṣāḥib-i mürüvvet ü 
aṭā. 

Ve esmā-i ḥüsnádan bir isimdir.

 [kej-çeşm]: Sükūn-ı zā-i Fārsī ile. 

Şaşı, aḥvel ma
nāsına ki gözün eğriliğinden 

kināyedir.

دم  [kej-dum]: Sükūn-ı zā-i Fārsī ve 

żamm-ı dāl-ı mühmele ile. 
Aḳreb adıdır. 

Dāimā kuyruğunu eğri tuttuğundan “eğri 

kuyruk” diye isim vermişler. Ve meşhūrdur 

ki 
aḳreb, anasından doğmaz. Anasından 

doğuracak maḥall oldukta karnında olan 

yavrusu karnını yırtıp çıkar, anası helāk 

olur. Ebulma
ānī, ḳıṭ
a:

א    ا  
אی  دو رود در  او د
دم او زا در ر  

رد אدر و    ُ

Evvel, be-ma
nī-i kelem ki  [şekend] 

dahi derler,  [kerenb] ve א  [kerenbā] 

ma
nāsına. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

م گ  ف و  و  ک و  ز و   و 
א    ز ری  م   

(Birkaç kelām etmek için sarımsak, ceviz, lāk, 
karakurut, şalgam ve lahana yaprağını sıcak sı-
cak yersin.)

�ānī, Edātu’l-Fużalā’da, su kenārlarında ve 

ḥavuż eṭrāflarında biten sebzeye derler. Bu 

ma
nāda zā ile م  [kezem] dahi mervīdir. 

Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, ḳıṭ
a:

א א    زا ای 
ان א  د  آزاده ای 
م ی از  אن د אر   در روز
אن اف  ۀ ا אن   در 

(Sıkıntıyla sersemlemeyen bilge hani! Hakaret-
ten kalbi kırılmayan özgür hani! Dünyada, bos-
tan etrafındaki yeşilliğin ortasından başka yerde 
“kerem” gördün mü hiç!)


Arabīde cüvānmerdlik, seḫā, mürüvvet ve 

iḥsān ma
nāsına. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

א  رواق    آ
א  א  ود آ   א و  م 

(Gözüm sundurması, senin yuvandır. İyilik edip 
oraya otur, çünkü ev senindir.)

Ve sükūn-ı rā-i mühmele ile (م  kerm) 

be-vezn-i م  [nerm] ü م  [şerm], kenār-ı 

cūybārda bitmiş sebzeye derler. Üstād 

Ferazdaḳ, beyt:

אه אن  אه  אر دو   
م دا ز  و ز  آب و 

(Dünyanın sığındığı padişahın devlet ırmağı üs-
tündeki su ve yeşillik daima selsebīl ve tūbādan 
olur.)
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و   אز از  ر   ا
م  א  א  و در و

(Gülün naziklikte selviden aşağı kalır yanı yok. 
Lākin vefada sabitkadem değil.)

Çağatay lisānında żamm-ı hemze ile “ök-

sük” derler. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Mini ki muġ-beçe deyr içre eyledi ösrük

Ni taŋ közümge ḳuyaş bolsa ẕerredin öksük

(Meyhaneci güzeli beni kilisede sarhoş etti. Gü-
neş, gözüme zerreden daha eksik görünse şaşılır 
mı!)

Ve bir beytinde mużāri
 vāḳi
 olmuştur. 

Beyt:

Fenā meyḫānesiġa sal mini iy rind-i 
ārif kim

Ġamımnı öksütür deyr-i fenā meyḫāne andın köp

(Ey ārif rint! Beni yokluk meyhanesine bırak! 
Zira yokluk kilisesi gamımı eksiltir, meyhane 
ondan da çok!)

ر אِن   [kemān-ı rustem]: Ya
nī ḳavs ü 

ḳuzaḥ ki אم אِن   [kemān-ı sām] ve אِن  
אن  dahi derler. Ḫˇāce [kemān-ı āsmān] آ

Selmān, beyt:

אروار د  אن ر   
از  وی   از   رود

(Behmen (Ocak ayı), tıpkı ilkbahar gibi, (attığı 
ok) Tīr’den daha hızlı gitsin düşüncesiyle Rüs-
tem yayı (gökkuşağı) tutuyor.)

Ḥakīm Enverī, beyt:

אن  א  در زه آرد د  آ
אن ر د زه   ُ ا از  

(Senin elinin bağış yayını kirişe geçirdiği yerde, 
bulut kıskançlıktan gökkuşağının kirişini keser.)

אم אِن   [kemān-ı sām] dahi ḳavs ü ḳuzaḥtır. 

Ḥakīm Senāyī, beyt:

(Hayırsız oğul ne uğursuzdur! Onun hakkında 
her ikisinin de duası gider. Zira o akrep gibi-
dir, ana rahminde anasının karnını yırtıp onu 
öldürür.)

م  [kezem]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i ẟānī-i م  [kerem]-i merḳūm, ya
nī 

su kenārında ve ḥavuż eṭrāfında olan sebze. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

 [kelkem]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i 

kāf ile. Mancinīḳ ma
nāsınadır. Keẕā 

fī-Tuḥfeti’l-Aḥbāb.

 [kelem]: Fetḥ-i lām ile. Ma
rūf. 

Türkīde dahi “kelem” derler. (250b) Sebze 

maḳūlesindendir. A
lā ṭa
āmı olur.

אم  [kemkām]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i kāf 

ile. Bir dārūdur. 
İnde’l-eṭibbā و  [ḍirv] ve 

اه .derler [efvāh] ا

 [kem]: İbtidādan eksik olandır. Muḳābili 

 [bīş]tir. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

א ا ۀ    ا  
     روزی  ا

(Şehirdeki şu atasözü dünyaca meşhurdur: Her-
keste hüner çok, nasip az.)

Ve “az” ma
nāsına da mecāzen  [kem] der-

ler. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

א  زان    אل  ر  
ه ای ن   אل ا  د ا

(Bu kalbi kırık āşıkların benzerini az görmediğin 
(çok gördüğün) için halimize acımıyorsun.)

א  [kāst] dahi “eksik” ma
nāsınadır. Lākin 

 [kem] ile farḳı budur ki eksilmekle nāḳıṣ 

olana א  [kāst] derler, ibtidādan nāḳıṣ 

olana  [kem] derler.  [bīş] ile ون  ا
[efzūn] dahi böyledir. ون  giderek [efzūn] ا

artmak ve  [bīş] ibtidādan artık olandır. 

Şā
ir, beyt:
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ن  ا
[ma	a’n-nūn]

א  [kābin] ve א  [kābīn]: Kilāhumā bi-

kesri’l-bāi’l-muvaḥḥade. 
Arūsa muḳaddem 

verilen ağırlık; akçe olsun, ḳumāş ve 

ġayruhu. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ا    א 
א     

(Gümüşten bir genç kız, bir delikanlıyla belli tu-
tarda ağırlık karşılığı nikah yaptı.)

ن א  [kābīden]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i ن אو  

[kāvīden]. Bā vāv’dan bedeldir. Kemāl-i 

Ḫocendī, ḳıṭ
a:

ه  آ ا  
اب ه  ا داد   

א א  ای   
אب אن  ر א  ار ادب 

(Sehend dağını yaratan yüce Allah, sana Serāb dağı 
gibi bir burun verdi. Dağ kazıcı değilsin, ne zama-
na dek kazacaksın! Büyüklere saygılı ol, kazma!)

אن א  [kātān]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Bir 

şehir ismidir. Ammā ba
żı ferhengde ẕikri 

mürūr eden אت  [kāt] şehri ile ḳurbunda 

vāḳi
 bir şehirden 
ibārettir ki “kātlar “de-

mek olur.

אن א אرآ  [kār-āgāhān]: İş biliciler demek-

tir. אه אرآ  [kār-āgāh] ve אرآ  [kār-āgeh] 

müfredidir. Elif ve nūn ki edāt-ı cem
dir, 

cemā
atten kināye olur. Mīr Naẓmī, beyt:

אن را   آ אرآ  
ز     را دم زد

(İşi bilenler her taraftan toplanıp çare için söz 
söylediler.)

خ را א   د آورد  
אم را אن  را را   آرد 

(Onun erdemindeki maya, feleğin okunu 
(Utārit’i) eline alır. Onun düşünce sancağı, 
Sām’ın yayını (gökkuşağını) sırtına takar.)

Muvāfıḳeddīn, beyt:

א  אر  ا  از
אم دارم אن  אزو    

(Elimde Sām’ın yayı var. Okumun etkili olma-
ması bundandır.)

Bu ma
nāyı müeyyid, Şems-i Faḫrī, beyt:

و אق    
د אم  אن  ن  در  

(Padişahın görkemine ait en basit kemer, yük-
seklik bakımından gökkuşağına denktir.)

م ه   [kende-hīzum]: Sükūn-ı nūn, 

fetḥ-i dāl-ı mühmele ve iḫfā-yı hā-i evvel ü 

kesr-i ẟānī ile. Dağda kesilip ve kazılan odun 

ma
nāsına. Ve ه  [kende] م  [hīzum]

a mużāf oldukta odun kazıcı ya
nī oduncu 

demek olur.
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lici birisine teslim etti. Onun sayesinde bütün 
dünya, Havernak ve Sedīr saraylarına döndü.)

אرران  [kār-rān]: Sükūn-ı rā-i mühmele-i 

ūlá vü fetḥ-i ẟāniye ile. Be-ma
nī-i vekīl. 

Ma
nā-yı terkīb “iş sürücü” ya
nī maṣlaḥat-

güẕār. Mīr Naẓmī, beyt:

אن را د  אرران   
ان را   او را د

(Sultanın bir veziri vardı. Divan ona teslim 
edilmişti.)

אن אر  [kārsibān]: Sükūn-ı rā vü kesr-i sīn-i 

mühmeleteyn ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade 

ile. Ṣandūḳ gibi bir ẓarftır; müdevver, 

ağaçtan olur. Ve topraktan dahi ederler. 

İçine mekūlāt ve meyve korlar. Ona אن  

[kersān] ve ان א  [çāşdān] dahi derler.

אر  [kār-kun]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

żamm-ı kāf ile. İşçi. Ma
nā-yı terkīb “iş edi-

ci” demek olur.  [kun] ṣīġa-i emrdir lākin 

bunda ism-i fā
il olur. Ebulma
ānī, beyt:

אر אر ا  א   
دن  א روا   

(İşçi bir kez hata yaptı diye söz söylemek yakışık 
almaz.)

אروان  [kārvān]: Ma
rūf. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

אروان א  د  ر   د
אروان ن آرد از د  

(Deveciye bozkırdan yüz kervanlık deve getir-
mesini buyurdu.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ی אروان  ا      
ت  از   و ز د آ

(Sana bir eşek diye seslenmem, bir kervan 
eşeğisin. Ahireti küfür ve zındıklık alafıyla 
doldurdun.)

אن אر  [kārbān]: Ma
rūf. א  [ḳāfile] dahi 

derler. Ḥakīm Firdevsī, meẟnevī:

ه و  د אورد   
د    از 

אن אر ه   د    
אن אر א   אر   

(Dağa ve ovaya asker getirdi. Koyunların had-
di hesabı yoktu. Dağda yüz kervanlık deve, her 
kervanın başında da bir deveci vardı.)

אر  [kār-ten]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Be-ma
nī-i 


ankebūt ya
nī örümcek. Mīr Naẓmī, der-

na
t-ı şerīf, beyt:

ده ای אر  ه  در 
ه ای ا ر د ده  ا  

(Örümcek kapıya bir perde ördü. Ne perde! 
Düşmanların gözüne katarakt inmiş gibi oldu.)

אن אر  [kārçān]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ṭuyūrun kuyruğu dibi. Mīr Naẓmī, 

der-ta
rīf-i bāz, beyt:

אن ر אر א   ر 
   د  ا

(Bütün tüyleri kuyruk dibine dek dökülmüş. 
Görsen birisinin eline geçmiş sanırdın.)

�ānī, 
alem-i şaḫṣtır.

אردان  [kār-dān]: İş bilici. Murād, kāmil, 


āḳil (251a) ve ḫaber-dār demektir. Üstād 

Ferruḫī, ḳıṭ
a:

א وز او  د  אر   ا
אن   د  אر  ز ا

د אردان  אن  د   אر 
ر  و  אن   א زو  

(Padişahımız iyi bir vezir seçti. Bu seçimiyle 
dünyayı tamamen aydınlattı. Dünya işini iş bi-
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א א   [kāse-i sifālīn]: Topraktan olan 

ẓurūf; çanak, çömlek ve emẟāline derler. 

Ebulma
ānī, beyt:

אت  و زر א א    دارم در ا
א א א  د او را   م  آن  

(Burada altın ve gümüş çanaklara sahip olma-
sam da mutlu olan kimseye toprak çanak da 
yeterlidir.)

دان א   [kāse-gerdān]: Fetḥ-i sīn-i 

mühmele ve iḫfā-yı hā ile. Tekrār demek 

ma
nāsına ıṣṭılāḥīdir. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

א را خ زر  אن  در   
ه ا دان د א  א  زه  از  در

(Hacılar, elinde altın kadeh/güneş tutan gökyü-
zünü can Kābesi yolunda yine bir can dilenirken 
gördüler.)

אن א   [kāse-i yetīmān]: אن درو א   

[kāse-i dervīşān]-ı merḳūm ma
nāsınadır.

אن א  [kāşān]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Bir 

memleket ve bir şehr-i mu
aẓẓam nāmıdır. 

Iṣṭılāḥāt-ı Ṣūfiyyūn ṣāḥibinin şehridir. 

Ḳāşānī demekle meşhūrdur. Ve şu
arā-yı 

müteḳaddimīnden Mevlānā Muḥteşem 

ve Mecma
u’l-Fürs müellifi Sürūrī ol şe-

hirdendirler. Ahālīsi ġāyet müsta
iddirler. 

Mu
arrebi אن א  [ḳāşān]dır.

א  [kāşten]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Zirā
at ve 

ḥarāẟet ma
nāsına maṣdardır. Mevlānā 

Ebulmüeyyed, beyt:

א אه زر   ا 
א  ز دو د 

(Onu altın ekme zamanı görsen, talihi sayesinde 
başka bir şey ekerken görmezsin.)

Mevlānā Ẓuhūrī, beyt:

א א  א   و   
א ز  دا   ا

ن אر  [kārīden]: Kesr-i rā vü sükūn-ı yā-

yı taḥtānī vü fetḥ-i dāl-ı mühmeleteyn ile. 

Zirā
at eylemek, א  [kāşten] ma
nāsına.

אزران  [kāzirān]: Kesr-i zā-i mu
ceme 

ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. Bez ağartıcı. 


Arabīde אر  [ḳaṣṣār] derler. אزر  [kāzir] 

ḳaṣṣārdır, elif ve nūn edāt-ı cem
dir ammā 

müfred maḥallinde isti
māl olunur. Şeyḫ 

Sa
dī, beyt:

אک ادر از   ار ای  אش و  אک   
אزران   אک  א  א  ز 

(Kardeş! Sen temiz ahlaklı ol ve kimseden çekin-
me! Çamaşırcılar kirli bezi taşa çarparlar.)

אن א  [kāsān]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. 

Semerḳand nevāḥīsinde bir ḳarye ismidir ki 

Aḫsīket-nām ḳaṣabanın cānib-i şimālīsinde 

vāḳi
dir. Seyyid 
İzzeddīn-i Şirvānī, beyt:

אن א ده ای  از  
אت א رده ای رو از  

(Kāsān’ı hünerle gül bahçesi yapmış, kadehleri 
zaferle parlatmışsın.)

א  [kāsten]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Eksilmek ma
nāsına 

maṣdardır. Bununla  [kem] aḥvāli birkaç 

yerde ẕikr olundu. Ḫˇāce Selmān, beyt:

א رت  س   א אم   
א אزل   د آ در   א و

(Ay birçok menzil dolaşıp bedenini zayıflatsa da 
senin itibar Kābenin toprağını öpme şerefine 
kavuşamadı.)

אن درو א   [kāse-i dervīşān]: Birkaç yıl-

dızdır ki ḥalḳa gibi görünür. Bir ṭarafı ge-

dik olur. אن א   [kāse-i yetīmān] dahi 

derler. Ehl-i heyet katlarında א ا   

[ḳaṣ
atu’l-mesākīn] nāmıyla ma
rūftur.
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ve ṣāḥib-i 
izz ü cāh ma
nāsına. Ma
nā-yı 

terkīb, murād görücü demektir.

ران אم   [kām-rān]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i 

rā-i mühmele ile. Bu dahi devletmend ve 

ṣāḥib-i 
izz ü cāh ma
nāsınadır ki ma
nā-

yı terkīb “murād sürücü” demektir. Redd 

ma
nāsı olan “sürmek” değildir. Bu iki 

lüġatin miẟāli, Mīr Naẓmī, beyt: 

אن أ א  ا   و   
אم ران אم  و  אن   در 

(Baht ve talihi ikiz olan kişi, dünyada hem mu-
radını görücü hem de muradını sürücü olur.)

ن א  [kāmūn]: Żamm-ı mīm ü vāv-ı 

mechūl ile. Rāziyāne toḫumu. 
Arabīde 

żamm-ı şīn ile ه  [şumre] derler.

אن  [kān]: İki ma
nāyadır.

Evvel, ma
den ma
nāsına.

Ve ẟānī, ن  [kenden] lafẓından ṣīġa-i emr 

ve vaṣf-ı terkībī dahi olur אن م   [kerem-

kān] ve אن א   gibi. Meẕkūr iki [vefā-kān] و

ma
nāya, Üstād Ferruḫī, beyt:

אن   آرزوی  راد او ز 
אن و   ه  ا    

(Onun cömert elinin arzusuyla mücevher ma-
deninden dağ delici ve kazma olmaksızın mü-
cevher çıkar.)

Miẟluhu, Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

ر رون   اش ا ا   
אن  ُ رون   אش ا אن و و  

د   ر    را ا
אن د   ر  אر دا ا  

(Onun heves mahzenindeki hazine sen olsan, 
onun vefa madenindeki dağ delici sen olsan; yeri 
daima huzur köşesinde olur, mekānı daima ilim 
işinde olur.)

(Vefa tohumunun ekildiği her yerde bir taneden 
yüz harman devşirirler.)

א  [kāften]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Yarmak, א  [şikāften] 

ma
nāsına. Ebū Şekūr, beyt:

אف אی  אورز و آ و 
אف אن  א  אر    

(Çiftçi, demirci ve dokumacı işsiz kalırlarsa baş-
larını yar!)

אن א  [kākiyān]: Kesr-i kāf ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. 
Uṣfūr dedikleri toḫumdur ki 


Arabīde  [ḳirṭim] derler.

א  [kālāşken]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

(251b) ve fetḥ-i kāf ile. Bir nev
 laṭīf ve 

ma
rūf ḥalvādır.  [kelāşken] dahi 

derler. Keẕā fī-nüsḫa-i Mīrzā İbrāhīm. Bu 

ma
nāya Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime gūyed, beyt:

אد א   ا از  ا
ل و داد א   ز 

(Yel gibi onun tepesinde kālāşkenden adalet san-
cağı çektiler.)

دان א   [kāledān]: Fetḥ-i lām u dāl-ı müh-

mele ve iḫfā-yı hā ile. Ḳumāş sandığı ki içi-

ne emti
a koyup bir yerden bir yere ilterler. 

א  [kāle] ve א  [kālā] metā
dır, دان [dān] 

ism-i ẓarftır دان א   [cāmedān] ve ان  

[ḳalemdān] gibi. Ebulma
ānī, beyt:

אع و  אش  ارم 
א دان א    

(Değerli kumaşlarım yok. Galiba sandığa gü-
nahlarımı koyacağım.)

ن א  [kālīden]: Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. ن 
ya [derhem şuden] در nī 

incinmek. Keẕā fi’l-Mecma
.

אم   [kām-bīn]: Sükūn-ı mīm, kesr-i bā-i 

muvaḥḥade ve yā-yı sākine ile. Devletmend 
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ye üzre mużāfun ileyh taḳdīm olundu. Mīr 

Naẓmī, beyt:

رد       
א را  درد و  

(Harman öncesinde buğday yiyen, harman za-
manı saman dibi yırtar.)

ان א  [kāhdān]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i 

dāl-ı mühmele ile. Samanlık ma
nāsınadır. 

Ebulma
ānī, beyt:

ن  رد  ان   در  
ان א א   در  אوآ

(Sofra başında, samanlığa oturup alaf yiyen öküz 
gibi yiyor.)

אن א  [kāhkeşān]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i 

kāf u şīn-i mu
ceme ile. Rūy-ı semāda çekil-

miş uzun nesne ki “ḥacılar yolu” ve “saman 

uğrusu” dahi derler. Be-ġāyet ḫurde yıldız-

lardır. Birbirine ḳarīb vāḳi
 olmakla bulut 

gibi görünür. אن  [kehkeşān] dahi derler. 


Arabīde ehl-i heyet ه  [mecerre] ta
bīr 

ederler. Şems-i Faḫrī, beyt:

ک אم  אر را ز ازد אب 
אن א א      א  ز

(Dünya senin sarayının avlusunu kalabalık bakı-
mından samanyoluna benzetmek istedi.)

א  [kāhin]: Kesr-i hā ile. Falcı ve 

muġayyebāt söyleyici. 
Arabīde اف  [
arrāf ] 

derler. Zamān-ı Cāhiliyyet’te çok gelmiş 

Saṭīḥ ve Şaḳīḳ gibi. Ba
de’l-ba
ẟ ol maḳūle 

olmaz (252a) oldu, ancak adları kaldı. 

Īrādından meāl, bir maḥalde א  [kāhin] 

yazılmış bulundukta ma
nāsı ne olduğu bi-

linmek için taḥrīr olundu. Şā
ir, beyt:

אم א    د 
אم ل  داده از  ر

ن א  [kānūn]: Lüġat-i müşterekedir 
Arabī 

ile Fārsīde. İki ma
nāya.

Evvel, ocak ma
nāsına, demirden veyā ba-

kırdan veyā topraktan.

�ānī, Rūm aylarından iki kış ayına derler. 

Neyyir-i a
ẓam Kānūn-ı Evvel’in on üçün-

cü günü Cedy burcuna ve Kānūn-ı �ānī’nin 

on ikinci günü Delv burcuna taḥvīl eder. 

Tārīḫ-i Rūmiyān’da evvel-i sene i
tibār olu-

nur ya
nī rūznāmelerde ṣaḥīfede olan on do-

kuz sāl Kānūn-ı ẟānī evvelinde naḳl ü tebdīl 

olunur. Mezbūr iki ma
nāya, Ebulma
ānī, 

beyt:

א א از  ازت  ن ا א אه   آ 
אر آ א و  دور از    ز 

(Kānūn ayı gelince soğuktan kaçınman gerekir. 
Kānūn-ı Sāni’den gafil olma, ateş kenarından 
uzak kalma!)

אن אو  [kāvbān]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Be-ma
nī-i kārvān. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

ن אو  [kāvīden]: Kesr-i vāv ile. Muṭlaḳ 

“kazmak”; yer ve eğer taş ve eğer mühr ol-

sun. Meẟelā אو   ,[zemīn-kāv] ز 

[kūh-ken] ve  [muhr-ken] gibi.

אو  [kāvīn]: א  [kābīn]-i merḳūm 

ma
nāsına. Vāv bā’dan mübeddeldir.

אن א  [kāhbān]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i 

bā-i muvaḥḥade ile. Ḫarman bekçisi. אه  

[kāh] samandır ve אن  [bān] bekçidir, אن א  

[bāġbān] gibi.

א  [kāh-bun]: Sükūn-ı hā ve żamm-ı bā-i 

muvaḥḥade ile. Mezrū
āt ya
nī ġalle biçil-

dikten sonra tarlada dökülüp kalan saman 

dibi ki  [bun] diptir, אه  ِ  [bun-i kāh] idi, 


alemiyyete naḳl olundukta ḳā
ide-i külliy-
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אن  [kettān/ketān]: Fetḥ-i tā-i müşedde-

de ile. Muḫaffefe ile de cāizdir. Ma
rūf. 


Arabīde dahi אن  [kettān] derler. Ancak 

farḳı bu kadardır ki 
Acem taḫfīf ile, 
Arab 

teşdīd ile, Türkī elif ’siz “keten” isti
māl eder-

ler. Meşhūru budur ki gece māh-tābda kal-

sa lābüd çürüyüp fenā bulur. Bu mażmūnu 

şu
arā, naẓmlarında çok isti
māl eylemişler-

dir. Ez-cümle, Mīr Naẓmī, beyt:

אب אورم  آن  رو 
אب אن    א 

(Ay ışığı önündeki keten gibi, o yüzün ışığına 
dayanamıyorum.) 

ن א  [ketāyūn]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt ve 

żamm-ı yā-yı taḥtānī ile. Nām-ı duḫter-i 

ḳayṣer-i Rūm’dur ki Güştāsb Şāh onu 

ḥabāle-i izdivācına getirmiştir. İsfendiyār 

ondan vücūda geldi. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ان   درد  ز ا
د אد א و  ن و  א

(Ketāyūn, Güştāsb ve Bādserd, kayserin sarayın-
dan dertle ayrıldılar.)

Emīr Mu
izzī, beyt:

אزد ز  او אه   א 
ن א אزد از   אر  ا

(Ketāyūn’un yüzüyle İsfendiyār nasıl övünüyor-
sa Sultan Sencer de onun yüzüyle övünür.)

ان  [ketirān] ve ان  [ketīrān]: Kilāhumā 

bi-kesri’t-tāi’l-müẟennāt. Ṣamġ miẟāli bir 

nesnedir. Siyāhrak ve sarırak olur. 
Ar
ar ağa-

cından ve ġayrıdan ḥāṣıl olur. Ammā a
lāsı 


ar
ardan olandır. Ṭabī
atı derece-i rābi
de 

ḥārr u yābistir. Sirke ve kehle def
ine ve 

helākine nāfi
dir bir ḥadde ki mevāşīde bile 

helāk eder. Ve sağır olmuş kulağa tamzırsalar 


aẓīm nef
i vardır. Ve cereb ve ḥikkeye dahi 

(Satīh adında bir kāhin vardı. Hz. Peygamber’in 
gönderileceğini haber vermişti.)

ن א  [kāhīden]: Kesr-i hā ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Eksilmek ve eksiltmek. Hem 

lāzım ve hem müte
addī olur. Mevlānā 

Ẓuhūrī, beyt:

ِد  ه ای   از  א
ِد  ت    ز 

(Varlığından bir arpa tanesi eksilmemiş. Tek ba-
şına oturuyorsun, söyle ne kazancın var!)

אن א  [kāyān]: Be-vezn-i אن א  [pāyān]. 

Ḍaḥḥāk zamānında bir vilāyetin pādişāhı 

idi.

אن  [kepān]: Fetḥ-i bā-i Fārsī ile. Büyük 

terāzū ki bir direk dikip ve başına arkurı bir 

direk koyup bir başına mevzūn ya
nī ağırlığı 

ma
lūm bir taş bağlayıp ve bir başına terāzū 

kefesi gibi edip odun ve sāir eşyāyı çekerler. 

Mu
arrebi אن  [ḳabān]dır. Ḥakīm Senāyī, beyt:

ن  راه دا   آ
אن دا ل دا   ن  

(Mademki yolda koşacaksın, yol nedir bilir mi-
sin: İlim öğrenmek! Mademki adalet arıyorsun, 
adalet nedir bilir misin: Terazi sahibi olmak!)

Pūrbahā-yı Cāmī, beyt:

אد ازوش    ن  אن  د
אن ن  אد آو  و 

(Ağzı terazi gibi taşla dolsun! Kantar gibi aşağı 
sarksın!)

ن  [kepīden]: Kesr-i bā-i Fārsī ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i دن  [rubūden] ر

ya
nī kapmak. Üstād 
Unṣurī, beyt:

م ن    در 
م א  ای از  

(Dudağından bir buse kapmak için ciğer kanın-
da epeyce tepindim.)
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ن  [keden]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Be-

vezn-i ن  [beden]. Nām-ı rūstāyīdir. Ve 

dahi be-ma
nī-i ḥīz ve muḫanneẟ. Ve dāl ye-

rine vāv ile ن  [keven] dahi mervīdir. Keẕā 

fi’l-Edāt.

د وی   [kedū-yı gird-pehn]: Bir yas-

sı kabaktır, yatık gibi. Ekẟer şarāb koyup 

(252b) istedikleri yere götürürler.

ن ا  [kerācīden]: Fetḥ-i rā-i mühmele 

ve kesr-i cīm ile. Tavuk, yumurtasın bırak-

tıkta eylediği feryād ve ṣadāya derler. Keẕā 

fi’l-Mecma
. Bu ma
nāya, Mīr Naẓmī, beyt:

ش م  آن   و   
ش غ   ن  ه   ا

(O akılsız ve sersem, eğlence meclisinde, yumur-
ta çıkaran tavuk gibi gıdaklıyor.)

אن ا  [kerāḫān]: Fetḥ-i rā-i mühmele vü 

ḫā-i mu
ceme ile. Efrāsiyāb Şāh’ın ferzend-i 

mihterinin nāmıdır. Meşhūru אن ا  

[ḳarāḫān]dır.

ن ا  [kerāşīden]: Fetḥ-i rā-i mühmele 

ve kesr-i şīn-i mu
ceme ile. Be-ma
nī-i آ 
[āşuften] ya
nī delirmek. Mecma
u’l-Fürs’te 

אر ِن  אه   [tebāh şuden-i kār] ve  אن  

[perīşān geşten] vāḳi
dir. Mīr Naẓmī, beyt:

د دور אن  از  ا و 
ر א  אل و    ز 

(Perişan oldu, akıldan öyle uzaklaştı ki mal ve 
evden hep ayrı kaldı.)

ان  [kerān]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Kenār. 

Ve iḳlīm intihāsı. Ve ser-ḥadd ma
nāsına ki 

ان א  ان   ,derler [ez-kerān tā be-kerān] از 

bir ucdan bir uca dek demektir. Mevlānā 

Hātifī, beyt:

ان אه  ن آن  ز 
ان א  ان    

fāidesi olur. Mu
arrebi ان  [ḳaṭrān]dır.

אن  [ketelciyān]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt, 

sükūn-ı lām ve kesr-i cīm ile. Çadır meh-

terleri ki pādişāhlar otağına ḫidmet ederler. 

Ba
żı nüsḫada pādişāh sarāyında ḫidmet 

edenler, kimler olursa. Ebulma
ānī, beyt:

ور אن  ای   אن 
א د  و  אر      د

(Dünyayı besleyen padişahın saray hizmetçile-
ri... Her biri düşman diyarına sahip olur.)

ن  [kecūn]: Żamm-ı cīm ü vāv-ı ma
rūf 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel,  [kecīm]-i merḳūm ma
nāsına.

�ānī, mużṭarib olmak ma
nāsına. Mīr 

Naẓmī, beyt:

ون אر از   ن   ر 
ن ه  אر د در ز ا

(İş sınırı aşıyor, borç düşünmekten sıkıntı 
çekiyordu.)

 [kecīn]: Kesr-i cīm ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Eṭfāle maḫṣūṣ bir oyundur, 

“eneke” derler. Ḫˇāce Selmān, beyt:

א و  خ  ر  אن  در 
אن دد در  אل    از  را 

(Dünyada zırh ve çokal usulü kaldırıldı. Bun-
dan böyle kimsenin düşüncesinde eğri hayal 
dolaşmayacak.)

Egerçi bu beyti lüġat-i merḳūmeye istişhād 

eylemişler ammā א  [kecāġand] 

taḳrībiyle  [kecīm] olmak münāsib 

idi. Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime dahi münāsib demiştir, 

beyt:

ش َرو  ش   ا
  آرد و رو

(İyi giden safran yemeği atına un ve yağ çokalını 
bağladık.)
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bir nesne iżāfetine muḥtācdır. Meẟelā אر  
دن  [kār kerden] ve دن   [
amel kerden] 

gibi. Çağatay’da “itmek” derler. Māżīsinde 

“itti” derler. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Ānçi feryād itti muṭribler Nevāyī naẓmıdın

Kim 
Uṭārid şi
ridin çarḫ üzre Nāhīd 

itmegey

(Şarkıcılar Nevāyī şiirinden öyle bir feryat etti 
ki gökyüzünde Zühre, Utārit’in şiirinden öyle 
feryat etmemiştir.)

Ve “itgey” dahi “ede” demektir. Ve “iter” 

“eder” demek. Ve “itkeli” “etmeye” demek 

olur. Üslūb-ı ḳıyāsīdir. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Yār ḳatl itkeli 
uşşāḳını yıġdurġan imiş

Bir bu bezm içre Nevāyīġa taḳaddüm yā 

Rab

(Ya Rabbi! Sevgili, āşıklarını öldürmek için top-
luyormuş. Bu meclis içinde Nevāyī’ye öncelik 
ver!)

Ve bir ṭarz dahi “eylep” derler, “eyleyip” 

demek olur. Ve “eyleben” derler “eyleyü-

ben” demektir. “eylegüm”, “eylesem gerek” 

“alġum” ṣīġası üzre. “eylegüŋ” ḫiṭāb için-

dir, “eylesen gerek” demektir. Bu beyitte 

vāḳi
dir, (Mīr 
Alī Şīr), beyt:

İy kebūter ṭavḳ peydā eylegüŋ ḳumrī kibi

Sūzluḳ nāmemni assaŋ boynuŋa ṭūmār dik

(Ey güvercin! Sen de kumru gibi halka taksan, 
ateşli mektubumu boynuna tomar gibi assan 
gerek.)

زن  [kerzen]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Tāc-ı muraṣṣa
 

ki pādişāhlar başları üzre altun zencīr ile 

taḫta asarlar imiş. Ağır olduğundan baş 

taḥammül eylememekle ancak başı üzerin-

de durur. Bundan murād, tāc-ı mezbūra 

(O ağır ordunun hareketiyle dünya bir ucdan bir 
uca dek sallandı.)

Şeyḫ Maġribī, beyt:

ان  د دادن א  ل 
ارد ان  و   ره  אن  אر ای 

(Ey deveci! Çek dizgini! Bu yolun ucu bucağı 
yok. Kanaat menzilini ele geçirmek mümkün 
değil.)

Çağatay lisānında “ḳıraḳ” derler. Türkīde 

“kıran” dedikleridir.

ن ا  [kerāhūn]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

żamm-ı hā ile. Bir pehlivān adıdır. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

د د אن    
اد  ن و  ا  و 

(Üç asker, üç yiğit pehlivan gözcülük yapıyordu: 
Hecīr, Kerāhūn ve Neşvād-ı Şīr.)

ن ا  [kerāhīden]: Fetḥ-i rā-i mühme-

le ve kesr-i hā ile. Benzemek, müşābehet 

ma
nāsına.

אوان  [kerpāvān]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ve fetḥ-i bā-i Fārsī ile. Bir dārū adıdır ki 

وز  [helendūz] derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

אن  [kerretān]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Ṣabāḥ ve akşam 

ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

אل אم  و  و ن   
אل ا در  و  אن  

(Ömrümün sabahı ve akşamı aylar ve yıllarca 
kavuşma sabahı ve gam gecesi gibi olmuş.)

ان  [kercuvān]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le ve żamm-ı cīm ile. Bir nev
 muraṣṣa
 ve 

cevāhirle müzeyyen tācdır. Zamān-ı ḳadīm 

şāhları giyerler imiş.

دن  [kerden]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. Eylemek ma
nāsına. Lākin 
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vezn ettikleri şeyin karşısına koyup çekerler. 

Bu ma
nāya Zerrīn-kitāb demiştir, beyt:

ا ا   אرش ده و  ا  
ن ا   א زن و  ا  

(İster say ister tahmin yürüt! İster teraziye ister 
kantara vur!)

ن  [kersīden]: Sükūn-ı rā vü yā-

yı taḥtānī vü kesr-i sīn-i mühmeleteyn 

ile. Münāza
a vü muḫāṣame eylemek 

ma
nāsınadır.

ن  [kergeden]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i kāf u 

dāl-ı mühmeleteyn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir büyük cānverdir. At kadar, dahi 

irice olur. Ve alnında bir büyük boynuzu 

vardır, ġāyette ḳuvvetlidir. Şol mertebe ki 

fīli gördükte bī-muḥābā üzerine varır ve 

fīl, korkusundan kaçar. Ardından erişirse 

boynuzun karnına vurup yerinden kaldırıp 

birkaç adım yere atar. Ve mezbūr boynuz 

mühredir, nef
i ġāyet çoktur. Bir miḳdārın 

bir ḫāne içinde yaksalar aṣlā mūẕiyāt kal-

mayıp kimi kırılır ve kimi kaçar. Ve tecrübe-

si budur ki ol boynuzdan bir miḳdārın süt 

içine kosalar fi’l-ḥāl kesip penīr eder. Ve on-

dan ḫançer ḳabżası ve zih-gīr ederler. Elde 

bulunmak lāzımdır ve nāfi
dir. Mevlānā 

Hātifī, beyt:

ن ف ار   زور
ن אش ا از  

(Fil olsa da güçten dem vurma! Gergedanın hile-
sinden emin olma!)

Şā
ir, der-hecā, ḳıṭ
a:

دی ا  אخ وی     
אم ن  ی را  ان  
دش אر  א  א و 

אم א زن     

mālik olan, şehinşāh ta
bīrine lāyıḳ olup 

sāir pādişāhlara tefevvuḳ eylediği için 

i
tibār ederler. Ḥālen kāfiristānda Nemçe 

kralı mezbūr tāc için bendedir. Ol ecilden 

sāir kefereye tefevvuḳ iddi
āsında ve ḫiṭāb-ı 

şehinşāhī sevdāsındadır. Kendi lisān-ı müh-

mellerince “korina” derler. Kāf-ı 
Acemī ile 

زن  [gerzen] dahi denilir. Üstād Menūçehrī, 

beyt:

و   دا   
زن   و  

(Bir gece saç bele doğru asılmış. Eski püskü yaş-
mak, siyah renkli taç.)

אن  [kersān]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i sīn-i 

mühmeleteyn ile. Bir ẓarftır. Yassı ve az 

kenārı olur. Ağaçtan veyāḫud topraktan 

edip içine nān, ṭa
ām, ḥalvā ve meyve kor-

lar. Ve sāir her işe de kullanırlar. Ḥāṣılı ağaç 

ṭabaḳtır. אن אر  [kārsān] ve ان א  [çāşdān] 

dahi derler. Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, 

beyt: (253a)
ا را אل   درو و   

אن אن  א ز  وک و   م    از 
(Zengin ve fakir, zorlu kıtlık yılını görüyor. Hem 
küpte buğday hem de kavatada ekmek yok.)

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

م  אن  آب  אن     
و   در ر دارم  آرد در 

(Ne kavatada buğday ekmeğim ne üzüm suyum 
var. Ne sürüde hayvanım ne de küpte buğdayım 
var.)

Kesr-i kāf ile (אن ِ  kirsān), zebān-ı Hindīde 

mezāri
e ya
nī ekinliğe derler.

ن  [kerestūn]: Fetḥ-i rā vü sükūn-ı sīn-i 

mühmeleteyn ve żamm-ı tā-i müẟennāt ile. 

Ḳabbān-ı kebīr ya
nī iri taş ki vezni ma
lūm-ı 
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אزون  [kej-māzūn]: Sükūn-ı zā-i Fārsī ile. 

Bir dārū ismidir. Keẕā fi’l-Mecma
.

אن  [kej-miyān]: Sükūn-ı zā-i Fārsī ile. 

Beli eğri demektir. Murād, büğrü demektir. 


Arabīde ب 
derler. Şā [aḥdeb] اir, beyt:

א د و  אن  و  
אن  و   و د ز

(Kambur, şaşı, çolak ve topal. Eğri dilli, çarpık 
yaradılışlı, bozuk anlayışlı, sapkın dinli.)

ن  [kezen]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. 

Be-ma
nī-i ن  [keden]-i merḳūm. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 [kejīn]: Kesr-i zā-i Fārsī ile. Be-ma
nī-i 

 [kecīn]-i merḳūm.

אن  [keşān]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Üç 

ma
nāyadır.

Evvel, bir direkli çadırdır ki ی  [gunbedī] 

dahi derler.

�ānī, bir vilāyet adıdır ki אن א  [kāşān]dan 

muḫaffeftir. 

�āliẟ, ن  [keşīden] lafẓından ism-i fā
ildir, 

çekici ma
nāsına. Üç ma
nāya tertīb üzre, 

Mīr Naẓmī, beyt:

אن אن را   ی  אن  א 
(253b) ان אه   آن   دل 

(O cesur pehlivan, sayısız asker ve çadırla Keşān’a 
doğru çekildi.)

אن אن    [keşān-ber-keşān]: 
Unf u zūr 

ile getirmeye derler. Mīr Naẓmī, beyt:

אن  رود אن     
دن دل     

(Gönlünün boynuna kement bağlamış, çekiştire 
çekiştire ona doğru gidiyor.)

אن  [keştībān]: Gemici. 
Arabīde ح  

[mellāḥ] derler. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

(Başındaki boynuzu bir tane olsaydı gidiye ger-
gedan demek mümkün olurdu. Lākin onun çok 
boynuzu var; bu yüzden ona ister istemez yaban 
geyiği diyorlar.)

�ānī, vilāyet-i Zengibār’da bir dağ adıdır.

 [kerken]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i kāf ile. Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm’de 

ġalledir ya
nī nīm-res buğday ve noḫūdu ve 

ġayruhumāyı tāze iken āteşte pişireler. Ve 

kāf-ı Fārsī ile (  kergen) dahi mervīdir. 

Ve Lisānu’ş-Şu
arā’da rā yerine vāv ile  

[kevken] vāḳi
dir.

وان  [kervān]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. 

Bir kuştur. Su kenārlarında olur. Türkīde 

dahi “kervan” derler.

אن  [kerīmān]: Kesr-i rā-i mühme-

le ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Ecdād-ı 

Rüstem’den Nerīmān’ın pederi adıdır. Ve 

dahi Kirmān şehrinin adıdır.

ان  [kejān]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ile. Be-ma
nī-i 

kejāve ki merḳūm ḫˇāhed şüd inşāallāhu 

te
ālá.1 Mīr Naẓmī, beyt:

    وا
وا ان را    در 

(Deveye yüksek bir mahmil bağlayıp oturağa 
korkusuzca oturmuş.)

ن  [kej-terḫūn] ve ن  [kej-

ṭarḫūn]: Kilāhumā bi-sükūni’z-zāi’l-

Fārsī. Bir dārūdur. ه א  [kākere] ve ا  ا
[ekelkerā] dahi derler. 
Arabīde א א  

[
āḳirḳarḥā] derler. Ferheng-i Cihāngīrī’de 

tā-i müẟennāt ile ve Mecma
u’l-Fürs’te ṭā-i 

mühmele ile masṭūrdur.

ن د  [kezdīden]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme 

ve kesr-i dāl-ı mühmele-i ūlá ile. Be-ma
nī-i 

ا  [pīrāsten] ya
nī pāk ve zībā eylemek 

ma
nāsınadır. Keẕā fi’l-Mecma
.

1 Yüce Allah’ın izniyle bahsedilecek.
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fetḥ-i kāf u şīn-i ẟānī-i mu
cemeteyn ile. 

Be-ma
nī-i keşān keşān ya
nī “çeke çeke” 

demek olur. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sir-

ruhu, beyt:

د א  א אر ا ا      
اری אن   ا  د    

(Bak bana! Sevgili beni imtihanlara tābi tuttu. 
Beni hileyle çekiştire çekiştire gül bahçesine 
götürdü.)

 [keşkīn]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

kesr-i kāf ile. Arpa ekmeği. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

 دو ز   دارد
ی  אن  א א   

(Ekmeği hep arpa ekmeği olan topluluk, onun 
devletinde somun ekmeğini uğursuz sayarlar.)

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

اد ه د  אن  م  ا
א د    אن  

(Susamlı ekmeğe elim ermiyorsa her hālükārda 
arpa ekmeğim var.)

 [keşen]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Be-

vezn-i  [peşen]. Her çār-pā ḥayvān erke-

ğine derler 
umūmen ve erkek keçiye derler 

ḫuṣūṣan. Żamm-ı kāf ile ( ُ  kuşen) de 

bu ma
nāya rivāyet olunmuştur. Mecma
u’l-
Fürs’te sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile (  keşn) 

be-vezn-i  [çeşn], be-ma
nī-i bisyār ve 

enbūh. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אه ا د دد  ا  
אه ار  א אم    و  

(Ordu bana destek olursa görkemle ve dünyanın 
sahibi padişahın adıyla...)

Kesr-i şīn-i mu
ceme ile ( ِ  kişen) be-

vezn-i  [mişen] dahi ol ma
nāyadır. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אن ن   ار ا را  دارد    د
אن  ح  א  ج  آن را   אک از   
(Senin gibi bir koruyucusu olan ümmet duvarı-
nın sıkıntısı olur mu! Hz. Nuh’un kaptan oldu-
ğu gemi dalgadan çekinir mi!)

אن  [keşḫān] ve אن  [keşīḫān]: Ev-

vel, sükūn-ı şīn-i mu
ceme, ẟānī kesr ile. 

Kilāhumā bi-fetḥi’l-ḫāi’l-mu
ceme. Gīdī 

ki 
Arabīde ث 
derler. Ya [deyyūẟ] دnī 


avratının fücūruna rıżā vere. Kemāl İsmā
īl, 

ḳıṭ
a1:

א ای ا  ِ   
א دا   در
ا ا      

א ا  ا و 
(Ben bir vazifeye layık olmasam da kapıcılığımı 
beğendiğini bilirim. Yok yok! Allah için! Eğer 
iş ararsam bu benim için eblehlik ve ahmaklık 
olur.)

Bu faḳīrden muḳaddem bu ḳıṭ
ayı şāhid-i 

müdde
ā ittiḫāẕ eylemişler lākin אن  

[keşḫān]da ma
nā-yı muḥarrer fehm olun-

maz, ancak 
ateh ve ḥamāḳat ma
nāsına ol-

mak iḳtiżā eder. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ر خ   زن       
א ر را      و 

(Kör kadın, kelin yanında bu fiyata bırakıyor. 
Kel ve körün deyyuslukta benzeri yok.)

Ḥakīm Ḫāḳānī2, beyt:

א زر  א در  
د َ אن  وت ز دو  אد    

(Sen dülger şairsin, ben kuyumcu şairim. Bu iki 
deyyusun bıyığına kavara çalacak kim!)

אن  [keşkeşān]: Sükūn-ı şīn-i evvel ü 

1 Metinde “rubāī” yazılmıştır.

2 Beyit, Abdurrezzāk-ı İsfahānī’ye aittir.
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زدن   [kef zeden]: Ṭabanca vurmak. 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

د آب   روی از   ز   
ا אد  ر   ن  ا  زدن   

(Su bu gamla yüzüne tokat vuruyor. Lākin elin-
de avucunda bir şeyin kalmadığı şu zamanda 
başa şaplak vurmak neye yarar!)

 [kefen]: Ma
rūftur. Herkese cāme-i 


adem olur.

ن  [kefīden]: Kesr-i fā ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Yarılmak ve yarmak ma
nāsına. 

Şeyḫ Evḥadeddīn, beyt:

אرم  از   ذ دل  
ارد ا   او   ا  دل 

(Çene elmasının gamıyla kalbim nar gibi yarıldı. 
Sen ona kalp deme! Çünkü o düşünen bir akla 
sahip değil.)

Ve dahi “çatlamak” ma
nāsına. Üstād 

Ferruḫī, beyt:

אر   د    
אر אن  دا  ام  و 

(Senin düşmanının gözü, yarılmış nar olmalı. 
Zira sürekli ondan nar tanesi dağılıyor.)

 [kelāşken]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ve fetḥ-i kāf ile. Bir nev
 laṭīf ḥalvādır. Keẕā 

fī-Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm ve Ferheng-i 
Cihāngīrī. Bu ma
nāya, Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, 
beyt:

(254a) ان אر  אن        
אده ا אرش  ح   

(Pirinç çocuğuna bak! Sofranın kenarında na-
sıl da duruyor. Yanına da kelāşken defterini 
koymuşlar.)

ن  [kelān]: Be-vezn-i ن  [melān]. Her 

ne ki cüẟẟede ve heyette iri ola, ona derler. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

اخ אر  אری و   د
אخ אز در     

(Hepsi el birliğiyle güzelce çalışıp sarayın önün-
de bir kulübe yapsınlar.)

ن  [keşīden]: Çekmek ma
nāsına 

maṣdardır. 
Arabīde  [cerr] ve  [seḥb] 

dahi derler. Mīr Naẓmī, beyt:

ن      ر
ن   ز دل را 

(Menekşe güle yaklaşınca gönlü zincirle çekme-
ye başladı.)

Çağatay’da “tartmaġ” derler. Bu beyitte 

nefs-i mütekellim vāḳi
dir. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Niçe cevrin tartayın ol serv-i ḥūrī-zādınıŋ

Yoḳ mıdır pāyānı āyā cevr ile bī-dādınıŋ

(O huri yavrusunun kötülüğünü daha ne kadar 
çekeceğim! Acaba kötülük ve acımasızlığının bir 
sonu yok mu!)

ن א  [kefānīden]: Fetḥ-i fā, kesr-i nūn ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i ن א  

[terkānīden] ya
nī çatlayıp yarılmak. Üstād 

Daḳīḳī, beyt:

אل   آن   دارد 
ن از   א א 

(Kaçma hayali kuran her baş, keskin kılıçla ya-
rılsa gerektir.)

 [keften]: Sükūn-ı fā ile. Yarılmak ve 

çatlamak ma
nāsına maṣdardır. Mīr Naẓmī, 

beyt:

  روز و  در راه  ر
ز  و ز  آ  

(Bir gün ve bir gece durmaksızın yürüdüğü için 
sıcaklık ve susuzluktan dudağı çatladı.)

ن א  [keftānīden]: Müte
addī-i  [kef-

ten]dir.
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אن آ אِن   [kemān-ı āsmān]: Ya
nī ḳavs ü 

ḳuzaḥ. ر אِن   [kemān-ı rustem] ve אِن  
אم  [kemān-ı sām] dahi derler. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

אن  [kemān]: İki ma
nāyadır.

Evvel, ma
rūf. Yay ma
nāsınadır.

�ānī, burūc-ı devāzdehgāneden burc-ı 

Ḳavs’e derler. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אن رون  ز ا    ا
אن א  د و  אره ز 

(Selm orada yıldızların durumunu sordu. Yıldız 
Zuhal, burç Yay’dı.)

 [kemterīn]: Sükūn-ı mīm, fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ve kesr-i rā-i mühmele ile. Eksik-

rek ma
nāsınadır.

دون  [kemerdūn]: Fetḥ-i mīm ve sükūn-ı 

rā vü żamm-ı dāl-ı mühmeleteyn ile. Be-

ma
nī-i ḳavs ü ḳuzaḥ. Keẕā fi’l-Mecma
.

 Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i :[kem zeden]  زدن

zā-i mu
ceme vü dāl-ı mühmele ile. Eksik 

etmek ma
nāsına. Ebulma
ānī, beyt:

ه אر   دل  א رب    
א  زدن  א  א ر آ

(Acaba ne oldu da sevgili böyle merhametsizleş-
ti! Bize acımayı azaltmaya başladı.)

زن   [kem-zen]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i 

zā-i mu
ceme ile. Müdbir ve bī-devlet. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

א دو   زن  آرا
אم  آرام   ا

(İki üç uğursuzla düşüp kalkma! Zamanın talih-
lisi ol, rahatına bak!)

دن   [kem kerden]: Sükūn-ı mīm ü 

rā-i mühmele ve fetḥ-i kāf ile. Eksiltmek 

ma
nāsınadır.

د א  و را   
د م از   ن د ه   

(Düşmanı küçük görmemek gerekir. Çakıl ta-
şından, büyük dağ gördüm.)

ن  [kelāhūn]: Żamm-ı hā ile. Īrānī bir 

pehlivān adıdır.

אن  [kelbetān]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade vü tā-i müẟennāt ile. Na
l-bend. 

Ve ba
ż-ı ehl-i ḥiref 
āletlerinden kısaç ki bir 

demir nesnedir. 
Arabīde  [kelbeteyn] 

derler. İki ṭaraftan muḥkem tuttuğu için iki 

köpeğe teşbīh eylemişler. Ebulma
ānī, beyt:

ن  אن    א ی  ر در 
ان آورد د א را  אن   

(Rakip, sevgilinin köyünde beni köpek gibi ısır-
dı. Kazā kerpetenini dişine geçirdi.)

אن  [keltān]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Kapının dört cānibine konulan 

ağacın iki ṭarafına olana derler ki iki yanıdır.

אن  [kelcān]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i cīm 

ile. Mezbele ya
nī zibil yığdıkları mevżi
. 

Ebulma
ānī, beyt:

اب א  ده   א  آ  
אن אن   در  אی   
(Meyhane dükkānı şaraba bulanmış. Dünyada 
mezbele gibi güzel mesken yoktur.)

ن  [kelendīden]: Fetḥ-i lām, sükūn-ı 

nūn ve kesr-i dāl-ı mühmele-i ūlá ile. Be-

ma
nī-i ن  [kendīden] ya
nī kazmak. Ve 

be-ma
nī-i  [keften] ya
nī yarmak. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

אن  [kelīkān]: Kesr-i lām, sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ve fetḥ-i kāf ile. Be-ġāyet bed 

rāyiḥalı bir ottur. ه  [gul-gende] ve אی  

[kumāy] dahi derler. Kemā merre.
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ن ر  [kenbūrīden]: Sükūn-ı nūn, żamm-ı 

bā-i muvaḥḥade ve kesr-i rā-i mühmele ile. 

Be-ma
nī-i دادن  [firīb dāden] ya
nī alda-

mak. Mīr Naẓmī, beyt:

א   و  ر 
دش و ده    

(Yüzlerce hileyle aldattı. Meğer amacına vesile 
yapıyormuş.)

ن  [kenbīden]: Sükūn-ı nūn, kesr-i bā-i 

muvaḥḥade, ba
dehu yā-yı sākine ile. Kuyu-

dan nesne çekmek. Ve żamm-ı kāf ile (ن ُ
kunbīden), be-ma
nī-i  [ber-cesten] 

ya
nī sıçramak.

ن  [kendulān]: Sükūn-ı nūn, żamm-ı 

(254b) dāl-ı mühmele ve fetḥ-i lām 

ile. Nām-ı ḫayme-i mu
ayyen. Ya
nī bir 

müte
ayyin ve ma
rūf çadırdır. Şerefnāme’de 

lafẓ-ı Türkistānī olmak üzre mervīdir. 

Üstād, beyt:

دۀ  ا   رخ  
ن א ز  אده ر  دو 

(Namus/güven, cennet odasına saklandı. Dev-
let, büyük çadır/gökyüzü altında beka bohçasını 
çözdü.)

Bu beyitte bu teşbīhten murād āsumāndır.

Ma
lūm oldu ki ن  [kendulān] ya bir 

direkli müdevver çadır ola yāḫud direksiz 

oba üslūbunda çadır ola. Ekẟer-i A
cām ol 

maḳūle direksiz çadır isti
māl ederler.

ن  [kenden]: Sükūn-ı nūn ile. Kazmak 

ma
nāsınadır, her ne olursa.  [muhr-

ken] ve sāiri gibi.

ن  [kendīden]: Müte
addīdir, kazdır-

mak ma
nāsına.

אن  [ken
ān]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 
ayn-ı 

mühmele ile. Vilāyet-i Şām-ı şerīf ’te bir 

ن  [kemīden]: Kesr-i mīm ile. Be-vezn-i 

ن  ”Bu dahi “eksiltmek .[remīden] ر

ma
nāsına. Bu ma
nāya, Ebulma
ānī, beyt:

ود ا  م    س   ا
ن  ا א  ا  

(Yazık! Uğursuz nefis günahımı arttırdı. Kıy-
metli ömür azalmaya yüz tuttu.)

 [kemīn]: Be-vezn-i  [yemīn]. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, pusu ki 
Arabīde ص  [ḳurmūṣ] 

derler żamm-ı ḳāf ile. Mevlānā Cāmī, beyt:

ای د ا ا ن در   و  د ر
אه اورده ام א   א  ز  

(Yol kesici şeytan pusuda, nefis ve hırs din düş-
manlığı yapıyor. Bütün bunlardan senin lütfu-
nun gölgesine sığınmışım.)

Ḫüsrevī, beyt:

ن  אی  ا ای 
אده    در د ز

(Ey baştan başa günah madeni olan! Senin gö-
zün, gönlümde pusuya yatmış.)

Çağatay lisānında “arġıdal” derler. Ammā 

aṣlında ol sarp yere derler ki onda pusu dur-

maya ḳābil ola, kemīngāh ma
nāsına.

�ānī, eksikli ma
nāsına ki  [kemīne] 

bundan kināyedir. 
An-ḳarīb ẕikr olunur 

inşāallāhu te
ālá.

אن  [kenān]: Fetḥ-i nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, değirmi çadır ki bir direkli olur. Mīr 

Naẓmī, beyt:

אن א د د   آن 
אن אی  د  و 

(Gönül çekici o yeri görünce otağı ve çadırları 
oraya kurdu.)

�ānī, ism-i fā
il olur, kazıcı ma
nāsına.
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ن ر  [kenūrīden]: Żamm-ı nūn u vāv-ı 

ma
rūf ve kesr-i rā-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i  [firīften] ve دادن   [firīb 

dāden]. Keẕā fi’l-Mecma
.

ن  [kenūn]: Żamm-ı nūn ile. Be-ma
nī-i 

وج  [kendūc] u وک  [kendūk]-ı merḳūm. 

Ve و  [kendū] ve و  [kendūle] dahi der-

ler. Topraktan küp gibi edip içine ba
żı nes-

ne korlar. Ḥaḳīm 
Aliyy-i Ferḳadī, beyt:

ن م در  א را    
رون אری   ا אز د

(Küpte bir avuç buğdayımız, dahası kesede bir 
akçemiz bile yok.)

دان اره   [kevāredān]: Fetḥ-i vāv u rā vü 

dāl-ı mühmeleteyn ile. Köylerin sığır, ko-

yun ve emẟāli ḥayvānātını ra
y eden şaḫṣa 

derler. Keẕā fi’l-Mecma
. 
Arabīde اج  

[serrāc] derler.

ن  [kevetelān]: Fetḥ-i vāv u tā-i 

müẟennāt ile. Yün eğirdikleri iğ ki ol cins iği 

ḳazzāzlar dahi kullanırlar. Bir karış miḳdārı 

bir ağacın başına müdevver bir top geçirip 

tepesine bir demir ḳullāb dahi muḥkem 

edip onunla eğirirler.

دن  [kevden]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Yola gitmez bār-gīr. Ve künd-

ṭab
 ve dīr-fehm ādeme derler ki idrāk ü 

iẕ
āndan ḫālī ola. Ol maḳūle ādeme bu 

i
tibārla دن  [kevden] denilir. Ḥakīm 

Senāyī, beyt:

ق  دوان دن   ا 
ن א اردی  ن   ور 

(Yol yürümeyen at, eşek gibi semer vurmayınca 
soyuyla koşacak değildir.)

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

nāḥiye ismidir ki ḥażret-i Ya
ḳūb 
alá-

nebiyyinā ve 
aleyhi’s-selām ol nāḥiyede 

sākin olurdu. Ve ḥażret-i Yūsuf 
alá-

nebiyyinā ve 
aleyhi’s-selāmı birāderleri 

bıraktıkları kuyu onda yol üzerinde vāḳi
 

olmuştur. Mācerā-yı aḥvālleri 
alá-vechi’t-

tafṣīl müdevven ve maḫṣūṣ kitāblarda yazıl-

mıştır. Mevlānā Cāmī’nin Heft Evrengi’nde 

bir kitābdır. Ve ṣāḥib-i Şehnāme Firdevsī-i 

Ṭūsī dahi Şehnāme’den sonra Yūsuf u Zelīḫā 
naẓm eylemiş. Müstaḳil kitābdır. Ḫˇāce 

Ḥāfıẓ, beyt:

ر אن   د روزی  ان   ا
ر אن   אز آ      

(Hüzünler kulübesi gün gelir gül bahçesine dö-
ner, gam yeme! Kaybolmuş Yūsuf, Ken’ān’a geri 
döner, gam yeme!)

ان  [kengerān]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

kāf-ı Fārsī vü rā-i mühmele ile. Çavdar 

dedikleri ince ve arık dānedir. Ebulma
ānī, 

beyt:

ان   ا א  م و   
אش א   אن  א  ده  ا   

(Buğday ve arpa yoksa, minnetsiz çavdar var. 
Her kim kanaat ediyorsa; ekmek yok mu, bırak 
olmasın!)

 [ken]: İki ma
nāyadır.

Evvel, ن  [kendīden] lafẓından ṣīġa-i 

emr ve vaṣf-ı terkībīdir, א  [çāh-ken], 

 [kūh-ken] ve  [muhr-ken] gibi.

�ānī, ağaç ma
nāsınadır.

دان  [kenūdān]: Żamm-ı nūn ve fetḥ-i 

dāl-ı mühmele ile. Kendir toḫumu ki دا  

[kenūdāne] dahi derler. Ve bu eṣaḥtır ki  

[kenū] kendirdir, دا [dāne] toḫumdur. Aṣlı 


 ,idi [dāne-i kenū] دا alemiyyete naḳl 

olundukta mużāfun ileyh taḳdīm olundu.
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א  [keyāḫan]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī vü ḫā-i 

mu
ceme ile. دن אری  اری و آ و   ا
[üstüvārī ve āhestegī ve nermīkārī kerden] 

ma
nāsına. Keẕā fi’l-Mecma
. Ammā Şems-i 

Faḫrī “süḫan-ı çerb ü şīrīn ma
nāsınadır” 

deyip bu beyti naẓm etmiş, beyt:

دی د را دو  ای   ا
א دی و  אن و    ا

(İyilik, mertlik ve tatlı dille bütün düşmanlarını 
dosta çevirdin.)

Ferheng-i Vefāyī’de kāf-ı Fārsī ile ( א
geyāḫan) mervīdir.

א  [keyākin]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ve kesr-i 

kāf ile. Be-ma
nī-i muḫālif ve nā-hemvār. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

אن  [keyān]: Be-vezn-i אن  [
ayān]. Üç 

ma
nāyadır.

Evvel, pādişāh-ı ḳadīmden bir ṭāifedir. Der-

ler ki evveli Keyūmerẟ, āḫiri Keyḫüsrev’dir. 

אن א  [keyāniyān] demekle meşhūrdur. 

Ḥakīm Esedī, beyt:

ه אن آ אن ر ا و 
ه אن آ א א  אی   

(Keyānīler gitmiş, Keyler gelmiş. Umay yerine 
tavuk gelmiş.)

 [key] aṣl-ı lüġatte “ulu” demektir. 
Acem 

pādişāhlarına laḳab olmuştur. Ve muṭlaḳ 

“pādişāh” ma
nāsına isti
māl olunmak resm 

ü 
ādet olmuştur. Şems-i Faḫrī, beyt:

אزد א    א و  אن 
אن אج  א   ق   ز 

(Dünyanın sığındığı öyle bir padişahlar padi-
şahıdır ki Ferkadān yıldızının sürtündüğü başı, 
daima padişah taçlarıyla övünür.)

ان   راه א   و ر  
دن درآورم אی   ن ر  

(Uygun dost kalmadı. O halde ben ve rintler, 
yol için yorga at olmadığına göre yürümeyen ata 
binelim.)

ن  [kevelān]: Fetḥ-i vāv u lām ile. Bir dağ 

adıdır. Mecma
u’l-Fürs’te bir ottur, su içinde 

biter.

 [kevīsten]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī vü sīn-i mühmele ile. Ġalle döğ-

mek ma
nāsınadır. Keẕā fi’l-Mecma
.

ن  [kevīstīden]: Kesr-i vāv u tā-i 

müẟennāt ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī-i evvel ü 

ẟānī vü sīn-i mühmele ile. Be-ma
nī-i  

[kevīsten]-i merḳūm. Eyżan minhu.

אن  [kehān]: Fetḥ-i hā ile. Be-ma
nī-i cihān 

ki אن  [keyhān] dahi derler. Mīr Naẓmī, 

beyt:

אن ر  ت ا א אم  
אن ِ אن و   א   ا 

(Dünyada iyi ad gerekir. Bu küçük büyük herkes 
için gereklidir.)

אن  [kehkeşān]: Sükūn-ı (255a) hā ve 

fetḥ-i kāf u şīn-i mu
ceme ile. Āsumānda 

uzun bulut gibi gece görünür bir nesnedir, 

ona derler. אن א -dahi de [rāh-ı ḥāciyān] راِه 

nilir. Aṣlında bulut değildir, be-ġāyet ḫurde 

yıldızlardır. Birbirine ḳarīb olmakla öyle 

görünür. Ve onun dahi devri vardır, lākin 

değirmen gibi döner. Şā
ir, beyt:

א אن در خ  از    
א אن  א ه ا  אن  ز 

(Öyle bir padişahtır ki felek onun sarayında-
ki kölelerden biridir. Otağının gölgeliği de 
samanyoludur.)
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daş idiler: Key-kāvūs, Key-peşīn, Key-eriş ve 

Key-ermīn.

 [keygen]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī 

ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Enderūn-ı ferc-i 

zenāndır. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ان      را 
אرش  ز  دد د 

(O kahpe kadına eşek kīri rahat vermediği gibi 
keygeninden de kaşıntı gitmiyor.)

ن  [keylān]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i lām ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, balıkçīn kuşu ki tellerin sorguç 

ederler.

�ānī, bād-ḫāye ya
nī taşak debbeliği.

�āliẟ, ur dedikleri 
illettir.

ان  [keyvān]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, sitāre-i Zuḥal’in adıdır. Ḥakīm 

Enverī, beyt:

رد ا    אن  ا ان 
אد ی   خ را    

(Zuhal senin dostlarını incitmek isterse, (onun 
hanesi olan) Oğlak burcunun ciğeri felek karta-
lına yiyecek olsun!)

Ve felek-i Zuḥal’e dahi ان  [keyvān] denilir.

�ānī, be-ma
nī-i kemān ki yaydır. Ḥakīm 

Firdevsī, der-ṣıfat-ı Behrām-ı Gūr, meẟnevī:

ان  אز  א     
ان    ره  و 

د א  زان     ده 
د د آز ا  א وی   

(Altı yaşına gelince savaş meydanına girdi. Yedi 
yaşında ok ve yay tutmaya başladı. On yaşına 
geldiğinde onunla savaşabilecek bir yiğit yoktu.)

�ānī, bir yerde konup göçen 
Urbān ve 

Ekrād’ın kara evlerine derler. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

אدا ان  وه و   א  ز ا
אن ا    אن 

(Düşmanın gam ve sıkıntıda olsun! Gökyüzü-
nün çadırı, odacılarına kara ev olsun!)

Ebū Manṣūr Ḥakīm Esedī-i Ṭūsī cem
 ettiği 

müsteşhedātta “kara ev” ma
nāsına demiştir 

bu 
ibāretle ki  א د  دد   אن    
1 ر :

אن אز   آ  
אن אن  ده     

(Bu dünyada hep yolculuk vardır. Nitekim kara 
ev gibi perdeyle dolu olduğunu görürsün.)

Nefsü’l-emrde 
Arab’ın kara evlerinde 

müte
addid perde olur. Zīrā otuz kırk di-

rek üzerinde çekilmiş, siyāh kıldan örülmüş 

nesnedir. Ḥaremi, selāmlığı, müsāfirḫānesi, 

ḫidmetkār yerleri, ḫazīne ve kīlārı ve 

maṭbaḫı fi’l-cümle onun altındadır. Cümle 

mā-beynleri perde ile bölünmüştür.

Ma
nā-yı ẟāliẟ, 
anāṣır-ı erba
a ve ṭabāyi
 

ma
nāsınadır. Üstād, beyt:

א אن از    אن   ا 
ا אز و  و ر و   א رب ا 

(Ya Rabbi! Bu tabiatı bozuk padişahlar nimete 
şükretmeyi unutuyorlar. Onlara bu görkem, ra-
hatlık, itibar ve nimet neden!)

ن א  [keypānīden]: Sükūn-ı yā, fetḥ-i 

bā-i Fārsī, kesr-i nūn, ba
dehū yā-yı 

sākine-i taḥtāniyyeyn ile. Çerāġ yandırmak 

ma
nāsına. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

  [key-peşīn]: Nām-ı birāder-i 

Keykāvus. Püser-i Keyḳubād ki dört karın-

1 Keyān “kara ev” demektir, Araplara aittir. Ebū Şekūr’un 

dediği gibi.
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א  [kāsū]: Żamm-ı sīn-i mühmele ile. 

Pardıç derler bir nesnedir ki tennūr kızdık-

tan sonra onunla tennūra su sepip ba
dehu 

ekmek pişirirler. Ebulma
ānī, beyt:

اب אم  ی  א א  ر  را  در 
د א  א  ا دل  א  آب ا

(Bu ham gönlüm pişene dek göğüs tandırına şa-
rap kadehi pardıcıyla su serpin!)

א  [kāşū]: Żamm-ı şīn-i mu
ceme ile. 

Kuskun ki eyer atın boynuna varmasın diye 

eyere ederler. Mīr Naẓmī, beyt:

رش    دوا در  
א אر و  א   ا ی 

(Yularsız ve kuskunsuz eşek gibidir, yemek için 
her tarafa koşar.)

א  [kāġnev]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme ve 

fetḥ-i nūn ile. Ağaç kurdu. Ve tānbūl kur-

duna dahi demişler. Ba
żı nüsḫada güve 

ki eẟvāb keser. Ve Mecma
u’l-Fürs’te, bir 

kurttur, siyāh ve surḫ olur ve zehri vardır. 

Ba
żılar ona ه ز  [ḫarzehre] derler. א  

[kāġane] dahi denilir.

א  [kāflū]: Sükūn-ı fā ve żamm-ı lām 

ile. Bir kuştur. Ba
żı nüsḫada, gönlü bü-

yük ādeme denir. Ve ba
żında “pīrehen” 

ma
nāsına olduğu menḳūldür.

א  [kāfīlū]: Kesr-i fā, sükūn-ı yā-yı taḥtānī 

ve żamm-ı lām ile. Bir ottur. Be-ġāyet süst 

ve bārīk-sāḳ olur. Ona  [çarḫa] derler. 


Arabīde א  [şukā
á] derler żamm-ı şīn-i 

mu
ceme ile. 
Arab, bir kimesnenin ża
fın 

beyān ettikte 2 א د  א   derler. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

אو א  [kākāv]: Ferheng-i Cihāngīrī’de, bir 

oyundur. Ṣūreti böyledir ki: Bir ādem başı 

2 Kalkan dikeni gibi.

او  ا
[ma	a’l-vāv]

אردو  [kārdū]: Sükūn-ı rā vü żamm-ı dāl-ı 

mühmeleteyn ile. Dört ma
nāya gelir.

Evvel, ḫurmā çiçeği.

�ānī, miḳrāż.

�āliẟ, miḳrāżdan çıkan kırpıntı.

Rābi
, bayat olmuş nesneye derler.

אرو  [kārū]: (255b) Żamm-ı rā-i mühmele 

ile. Bir kuştur. Ekẟer su kenārlarında olur. 


Arabīde אری  [ḥubārá] derler. Ve onun yu-

murtasına dahi derler.

אژو  [kājū]: Żamm-ı zā-i Fārsī ile. אژ  [kāj]-ı 

merḳūm ma
nālarıyla müterādiftir.

א  [kāscū]: Sükūn-ı sīn-i mühmele 

ve żamm-ı cīm ile. Be-ma
nī-i ḫār-püşt ki 

א  [kāsuc], ل  [sīḫūl], א  ve [rikāşe] ر

א  dahi derler. Ḥażret-i Mevlānā [rīkāşe] ر

ḳuddise sirruhu, beyt:

אری از آن  دل   
ک ا א ن  و  ا   

(Gönlümün yılan gibi kıvrılma sebebi orada kir-
pi gibi ayrılığının olmasıdır.)

א  [kāsmū]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

żamm-ı mīm ile. Tonuz kılından olan fur-

ça ki kettān işleyenler kettānı onunla nerm 

ederler. ی א  [kāsmūy] dahi derler ki אس  

[kās] tonuza derler,  [mū] ve ی  [mūy] 

ma
lūm ki “kıl”dır. Üstād Ferruḫī, beyt:

گ אن او    א ی  א  
אر אن او    אخ ر در  

(Oranın otları domuz kılı gibi tamamen yaprak-
sız. Oranın ağaçları keçi boynuzu gibi tamamen 
meyvesiz.)
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�ānī, sağır, aṣam ma
nāsına. Şeyḫ Sa
dī, 

meẟnevī:
ش אن   ای   
ش א  אر  ا   

م ا  א دا  
م     و 

א  ن  ا  
ر  دار  دا ا ز 

(Gülümseyerek dedi ki: “Ey zeki kimse! Sağırlık 
boş laf dinlemekten iyidir. Yanımda oturanlar 
beni sağır bilirse, bana dair iyi kötü ne varsa söy-
lerler. Hakkımda kötü konuşulması hoşuma git-
mezse kötü davranıştan elimi eteğimi çekerim”.)

Meẕkūr iki ma
nāya ه א  [kālīve] dahi derler.

א  [kāmū]: Żamm-ı mīm ile. Bir nev
 

kürktür. Türkīde “kami” derler.

و א  [kānīrū]: Kesr-i nūn, sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ve żamm-ı rā-i mühmele ile. 

Bir dārūdur, ن אذر  [māẕeryūn] derler. 

İstisḳā zaḥmetine nāfi
dir. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

אو  [kāv]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, baḥẟ ve suāl ma
nāsına.

�ānī, bahādır ve pehlivān (256a) ma
nāsına 

ki  [kev] dahi derler  [nev] vezninde. 

Şems-i Faḫrī, iki ma
nāya, ḳıṭ
a:

د د  אو  و  و   
אو אم    د   

د او ی  ا  אن و  در  و 
אو و و  دو را  אورت  ور  

(Yiğit, senin mertlik, görkem ve namını duysa 

bir daha kendisine yiğit demez. Onun cömert-

liği deniz, maden ve cennet ırmağında vardır. 

Eğer inanmıyorsan git ve her ikisini de kaz!2)

2 Anlamla örnek uyuşmuyor. Buradaki anlam, “kāv” keli-

mesinin üçüncü manasına örnektir.

aşağı ve elleri yerde durup “kākāv” diye çığı-

rır. Eṭrāfında birkaç ādemler durup götüne 

şallāḳ vururlar ve ol, ayağıyla onları tepme-

ye çalışır. Eğer birini vurabilirse yerine yatı-

rıp kendi kalkar. Şeyḫ Āẕerī, beyt:

א  אو  دل را ز  
אو א אن  د אزی   ز  و   

(Gönül pınarını kaz, başkasından arındır! Kākāv 
oynayan çocuklar gibi ne oynarsın!)

א  [kākū]: Żamm-ı kāf ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, birāder-i māder ki Türkīde “dayı” ve 


Arabīde אل  [ḫāl] derler.

�ānī, Selm bin Ferīdūn oğullarından bir 

mübāriz pehlivān adıdır. Mecma
u’l-Fürs’te, 

Ḍaḥḥāk’in Benesre-nām kızı kızından 

vücūda geldi. Bu iki ma
nāya א  [kākūye] 

dahi derler. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

د אک  ار  ه 
د אک  א  ی  א م  

(Dahhāk’in ordu kumandanı Benesre idi. Uğur-
suz Kākū’nun da orada olduğunu işittim.)

א  [kālīv]: Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, sersem ve aḥmaḳ. Türkīde “bön” der-

ler. Ḥakīm Senāyī, beyt:

א د  آن  زو   
א د     و 

(Aklı ahmağa çevirene nefsin hilesi ve şeytanın 
oyunu ne yapsın!)

Ve be-ma
nī-i müteḥayyir ve ser-geşte. Şeyḫ 

Niẓāmī1, beyt:

و    آ 
א   ن  

(Bir gece sarhoş olup ateş yaktı. Uğursuz şaşkın, 
harman yaktı.)

1 Beyit, Şeyh Sadī’ye aittir.
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 [kebū]: Żamm-ı bā-i muvaḥḥade ile. 

Be-ma
nī-i א  [kāhū]-yı merḳūm. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 [ketestū]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt-ı evvel 

ü żamm-ı ẟānī ve sükūn-ı sīn-i mühmele ile. 

İşnān dedikleri ottur ki ṣābūn gibi köpürür, 

onunla eẟvāb yurlar. Şems-i Faḫrī, beyt:

ای   ش   ا  
ن و  א ز  دل  

(Sen güzelce otur! Zira düşmanlarını gönül ül-
kesinden sabun ve sabunotuyla yıkadılar.)

 [ketemtū]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt-ı ev-

vel ü żamm-ı ẟānī ve sükūn-ı mīm ile. Kı-

cıklamak ki 
Arabīde د [diġdiġa] derler 

kesr-i dāleyn-i mühmeleteyn ve sükūn-ı 

ġayn-ı mu
ceme-i evvel ü fetḥ-i ẟānī ile. 

Ebulma
ānī, beyt:

 د  او در 
אزی  א     

(Onun kılıcı koltuk altı gıdıklıyor, düşmanın 
başıyla oynuyor.)

 [ketū]: Żamm-ı tā-i müẟennāt ile. 

Atın boynu altında olan damara derler. 

Ve Ferheng-i Cihāngīrī’de, bir kuştur ki 

dāimā seng-rīze yer. Ona ود  ve [esferūd] ا

اره  [seng-ḫˇāre] dahi derler.

א  [ked-bānū]: Sükūn-ı dāl-ı mühmele, 

fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ve żamm-ı nūn ile. 

İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i bībī ya
nī ḫātun-ı ḫāne. Ve 

lisān-ı 
örfte ol 
avrata derler ki mu
teber ü 

muvaḳḳar olup ḫānenin tedbīr-i umūrunu 

lāyık u münāsib olduğu vech üzre görmeye 

ḳādir ola.

Ma
nā-yı ẟānī, müneccimler delīl-i cism 

derler. ا  [ked-ḫudā] delīl-i rūḥtur ki 

�āliẟ, ن אو  [kāvīden] lafẓından ṣīġa-i emr ve 

vaṣf-ı terkībīdir. Ve gāhī ṣıfat isti
māl olunur.

אو אو  [kāvkāv]: Iżṭırāb u teşvīş-i ḫāṭır, elem 

ve tāsa ma
nāsına. Ve pāre pāre ma
nāsına 

dahi gelir. Ṭālib-i Āmulī, beyt:

אر   س  א  در 
אه אو  אو  م ز  ۀ  אب د

(Gel artık! Zira senin yanağının hevesiyle sa-
bır gözümün örtüsü, bakış sıkıntısı yüzünden 
kafeslendi.)

א  [kāhū]: Żamm-ı hā ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, marul ki 
Arabīde  [ḫass] derler.

�ānī, tābūt ki א  [kāhūkeb] dahi der-

ler. Ḥakīm Firdevsī, Ferāmurz bin Rüstem 

deşt-i naḫcīre gelip onda kazılmış olan 

çāhlara Rüstem ve yakın tevābi
i düşüp, 

cümlesi helāk olup, tābūtların götürüp 

daḫmesine defn eyledikleri maḥalde der. 

Meẟnevī:

אه ان د  א 
אه د  ه  א  א   

א و  אر  د 
א و ر אد   د

(Avlak olan o bozkıra geldi. Orası kuyu kazılmış 
bir yerdi. Epeyce tabut ve taht götürdüler. Taht 
üstüne ipek kumaş ve eşya koydular.)

 [kebestū]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade, 

sükūn-ı sīn-i mühmele ve żamm-ı tā-i 

müẟennāt ile. Ḥanẓal ma
nāsına ki  

[kebest] ve  [kebeste] dahi derler. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

א אغ آرزوی د  
א  ه ای  ا 

(Senin düşmanlarının arzu bahçesinde hep ebu-
cehil karpuzu olur.)
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şāḫlara derler. (256b)

 [kerencū]: Fetḥ-i rā-i mühmele, 

sükūn-ı nūn ve żamm-ı cīm ile. Uykuda 

ağır basmak ki  [ferencek] dahi derler. 


Arabīde س א  [kābūs] dedikleridir. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

ا دا ت  در   
אده  ز   وی ا

(Senin zamanında fitne hep uykuda, senin kor-
kunla kabus görmede.)

Ferālāvī, beyt:

אد ی   ا אر  א  ز 
א      

(Ansızın bana ihtiyarlık yükü düştü. Nitekim 
uyuyan kişi, ansızın kabus görür.)

و  [kerū]: Żamm-ı rā-i mühmele ile. 


Ankebūtun beyāż kāġıd gibi yaptığı ağ ki 

içinde yavru çıkarır. Ona دو  [kerdū] ve 

ی  [kerī] dahi derler. Ammā Mecma
u’l-
Fürs’te, içi boş ve fenā olmuş diş ma
nāsına. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

ان د   د و  אر    
و א   ون از د د  א 

(Senin öfken, düşmanın işi için diş biledi. O ka-
dar ki ağzında olan çürük diş sallanıp çıktı.)

אو  [kejġāv] ve אو  [kejgāv]: Kilāhumā 

bi-sükūni’z-zāi’l-Fārsī, evveluhā bi-fetḥi’l-

ġayni’l-mu
ceme, ẟānīhā bi-fetḥi’l-kāfi’l-

Fārsī. Be-ma
nī-i אو  [ġajġāv]-ı merḳūm. 

Ya
nī gāv-ı baḥrī ki kuyruğun hotaz edip 

mübāriz pehlivān ve bahādırlar, atları boğazı 

altına asarlar. Ve Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm’de 

“perçem” ma
nāsına mervīdir.

אرو  [kezmāzū]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme-i 

evvel ü żamm-ı ẟānī ile. Ilgın ağacının ko-

zağı ki 
Arabīde  [
aẕbe] derler ve ة  

keyfiyyet ü kemmiyyet-i 
ömr ve ona delāil 

olana derler. Bu iki aṣıl ki ked-bānū ve ked-

ḫudā ola, ḳıyās tutarlar. Ked-bānū, meẟābe-i 

cism ve ked-ḫudā menzile-i rūḥ olup ked-

bānū ked-ḫudāsız ve ked-ḫudā ked-bānūsuz 

işe yaramaz. Onun için ki rūḥ bī-cism ve 

cism bī-rūḥ olmaz. Bu iki aṣıl ki biribiriyle 

olmasa 
imāretḫānede beḳā olmaz. Ve ked-

bānūyā lisān-ı Yunan’da ج  [heylāc] der-

ler, ma
nāsı çeşme-i zindegānīdir.

و  [kedū]: Żamm-ı dāl-ı mühmele ve iḫfā-

yı vāv ile. Kabaktır; yaş olsun, kuru olsun.

א  [kerbāsū] ve  [kerbesū]: Kilāhumā 

bi-sükūni’r-rā ve fetḥi’l-bāi’l-muvaḥḥade 

ve bi-żammi’s-sīni’l-mühmeleteyn ile. Bir 

cānverdir. Ekẟer evlerde olur. אس  [kerbās], 

 [kerbese], אن  [mekān], א  [çilpāse], 

א ve [vezeġa] وز  [mātureng] dahi der-

ler. Şeyḫ Āẕerī, beyt:

    را را
א د ز  ب  گ 

(Gelincik de timsahı öldürür. Akrebin ölümü 
alaca kertenkeleden olur.)

 [kercefū]: Sükūn-ı rā-i mühmele, 

fetḥ-i cīm ve żamm-ı fā ile. Bir kuştur “çil”e 

müşābih, belki daha küçük. Leẕīẕ eti vardır. 

Ve etinin leẕẕeti dürrāc ve süğlün eti gibidir. 

Ol kuşa د  [būdene] ve و [vuşm] dahi 

derler. 
Arabīde ی  [selvá] dedikleridir. 

Ṭayān-ı Merġazī, beyt:

د د را     
و  אز و  א  

(Düşmanın sana ne nispeti olur! Sen doğansın, 
düşmanın bıldırcın.)

دو  [kerdū]: Sükūn-ı rā vü żamm-ı dāl-ı 

mühmeleteyn ile. Ağaçta kesilen zāid 
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�ānī, bir kuştur, kuyruğu uzun.  [
akke] 

dahi derler. Şīrāzīler א  [kālence] ve 


Arabīde  [
aḳ
aḳ] derler.

و  [kelāv]: Be-vezn-i و  [pelāv]. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, iplik kelebi ki  [kelābe] dahi 

derler.

�ānī, kurbağadır. 

Żamm-ı hemze ile (  kelū) Mecma
u’l-
Fürs’te be-ma
nī-i ġūk ki  [kelā] dahi 

derler. Ve Lisānu’ş-Şu
arā’da sükūn-ı vāv ile 

be-vezn-i אو  [çekāv] masṭūrdur.

א  [kelbāse] ve א  [kelbāsū]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-lām ve fetḥi’l-bāi’l-

muvaḥḥade ve żammi’s-sīni’l-mühmele. 

א  [kerbāsū] ve  [kerbesū] dedikleri 

cānverdir ki א  [çilpāse], وز [vezaġa], 

אن  [mekān] ve א  [mātureng] dahi der-

ler. Şeyḫ Āẕerī, min-
Acāibi’d-Dünyā, ḳıṭ
a:

א وی  ب   
د را א  אر د 

ب     
د ا  رود از   از ا

(Alaca kertenkelenin akrebe düşman olması 
gibi gelincik de yılanlara düşmandır. Akrep ala-
ca kertenkeleyi görünce ölmeden evvel kendini 
kaybeder.)

و  [kelkezū]: Sükūn-ı lām, fetḥ-i kāf ve 

żamm-ı zā-i mu
ceme ile. Eski süpürgeye 

derler. Şā
ir, beyt:

א د آن  ه  אن  د
وی  د ر او 

(O suratsızın ağzı kokar. Sakalı eski hela 
fırçasıdır.)

و  [kendū]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı dāl-ı 

mühmele ile. Küp gibi topraktan yapılmış 

א 
dahi derler. Ṭabī [ẟemeretu’ṭ-ṭarfā] اatı 

derece-i evvel āḫirinde ḥārr ve derece-i ẟānī 

evvelinde yābistir.

 [keştū]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

żamm-ı tā-i müẟennāt ile. Engūr-ı nīm-

resīde ya
nī henūz erişmemiş üzüm.

אو  [keşkāv]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i kāf ile. Aş ya
nī ṭa
ām. Şemseddīn-i 

Ḳavvās, beyt:

اب در ردن در  אن  د   ای 
אو در ده ای  אل  در  ز 

(Ey uykuda dahi ekmek vermeye hayıflanan! Sen 
sıkıntı zamanı arpa ekmeğini çoluk çocuğundan 
esirgersin.)

 [keşkū]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

żamm-ı kāf ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, אب  [keşkāb]-ı merḳūm.

�ānī, bir kuştur. ک  [keşkerek] dahi der-

ler. Ebulma
ānī, beyt:

ده אل و   אده  
אز  ه ز د  א ر

(Saksağan, şahinin elinden kurtulana dek mecal-
siz ve yarı ölü kalmış.)

 [keşev]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i  [keşef ]-i merḳūm ki א  [bāḫe] 

dahi derler. Mecma
u’l-Fürs’te bir ottur, on-

dan resen ederler.  [keneb] dahi derler.

ژو  [kelājū]: Żam-ı zā-i Fārsī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, şaşı ki אچ  [kāç] dahi derler. Seyf-i 

A
rec, beyt:

ت  رادی א دت د 
ژو  دو    

(Düşman cömertlikte senin benzerini görmüş. 
Evet öyle, şaşının gözü biri iki görür.)
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 [kev]: Be-vezn-i  [nev]. Pehlivān ve merd-i 

dilīr ma
nāsınadır. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אزی د אن   ا از 
ازی د ان  אن 

(Dünyada sana hiç düşünmeksizin cesur yiğitler 
arasında önderlik verirler.)

Ve zīrek ve 
āḳil ma
nāsına. Ḥakīm Nāṣır-ı 

Ḫüsrev, beyt:

د آن  دن    
دن א و  دن     

(Şarap küpüne tapan asla akıllı değildir. Şarap 
küpüne cahil ve ahmaktan başka kim tapar!)

 [kevestū]: Fetḥ-i vāv, sükūn-ı sīn-i 

mühmele ve żamm-ı tā-i müẟennāt ile. Be-

ma
nī-i  [kevest]-i merḳūm.

 [keytū]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve żamm-ı 

tā-i müẟennāt ile. Bir kuştur. Ġıdāsı ekẟer 

seng-rīzedir.

و  [key-ḫusrev]: Meşhūr bir pādişāh 

adıdır ki Keykāvūs’un kızı oğludur. Üstād, 

beyt:

אل ا   אک و  אن  ای  
אن دارد اوان دا و   از  و 

(Toprağa bir yudum dahi dökme! Görkemlile-
rin halini gör! Cemşīd ve Keyhüsrev’den epeyce 
hikāye kalmıştır.)

 [keyū]: Żamm-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-

ma
nī-i א  [kāhū]-yı merḳūm.

nesnedir ki وج  [kendūc], وک  [kendūk] 

ve و  [kendūle] dahi derler. Ḥakīm 

Nāṣır-ı Ḫüsrev, rubā
ī:

אد   ا ا 
א  ز   ز

ه ه  زا א  ز 
و ن  אن   

(Lā-ilāhe illā hū der, lacivert küpün ortasına 
oturmuş doğurmakta olan bu kötü huylu, ma-
nasız, kokmuş zamane kocakarısından feryat 
ederim.)

 [kenestū]: Fetḥ-i nūn, sükūn-ı sīn-i 

mühmele ve żamm-ı tā-i müẟennāt ile. Bir 

ottur. Kökünü çıkarıp eẟvāb yurlar. Ṣābūn 

gibi köpürür. 
Arabīde אن  .derler [işnān] ا

Şehīdī-i Ḳumī, beyt:

ن   ی ا ا 
ن و  א د از   

(Rahat yaşa! Artık sabun ve sabunotuyla elimi 
senden yıkadım.)

Şems-i Faḫrī gūyed, beyt:

ای   ش   ا  
ن و  א ز  دل  

(Sen güzelce otur! Zira düşmanlarını gönül ül-
kesinden sabun ve sabunotuyla yıkadılar.) 

 [keneştū] ve  [keneşū]: Kilāhumā 

bi-fetḥi’n-nūn ve sükūni’ş-şīni’l-mu
ceme, 

evveluhā bi-żammi’t-tāi’l-müẟennāt. (257a) 
Be-ma
nī-i ġūre ya
nī koruk. 
Arabīde م  

[ḥuṣram] derler żamm-ı ḥā vü sükūn-ı ṣād-ı 

mühmeleteyn ile.

 [kenev]: Fetḥ-i nūn ve sükūn-ı vāv ile. 

Kendir ma
nāsına. Mecma
u’l-Fürs’te be-

ma
nī-i  [keşū]-yı merḳūm mervīdir.
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fetḥi’r-rāi’l-mühmele. 
Uṣfūr toḫumu 

ki 
Arabīde  [ḳirṭim] derler. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

א  [kāçkīne]: Sükūn-ı cīm-i Fārsī vü 

yā-yı taḥtānī, kesr-i kāf ve fetḥ-i nūn ile. 

Saksağan dedikleri siyāh ve beyāż, alaca bir 

kuştur. 
Arabīde  [
aḳ
aḳ] derler.

א  [kāçe]: Fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Be-vezn-i 

א  [pāçe]. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i zenaḫ ya
nī çene. Ve 

Şīrāzīler  [keçe] ve 
Arabīde ذ [ẕeḳan] 

ve  [ḥanek] dahi derler. Ḥakīm Senāyī, 

ḳıṭ
a:

א و ر ان   א  
ا ار و وز درون  

א א و ر 
ا ک و  

(Şairlerin yanlışı elbise ve sakalla, içten içe yüz 
bin yıkıntı. Övgü arayan çenecik ve sakalcık, söz 
bilici gururcuk ve kibircik.)

�ānī, be-ma
nī-i ṭarab ve ḫoş-āmed. Zerātüşt 

Behrām, beyt:

א آ د  א   
א آ אدی و در  د در 

(Mektup Çengerghāçe’nin eline geçince gönlü-
nü sevindirik tuttu.)

א  [kāçīne]: Kesr-i cīm-i Fārsī, sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i nūn ile. Be-ma
nī-i 

ه א  [kāçre]-i merḳūm.

א  [kāḫūste]: Żamm-ı ḫā-i mu
ceme 

vü vāv-ı mechūl, sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Be-ma
nī-i א  

[kāçīne]-i merḳūm.

א  [kāḫe]: Fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. İki 

ma
nāyadır.

א  ا
[ma	a’l-hā]

א  [kābene]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade 

vü nūn ile. Be-ma
nī-i çeşm, ya
nī göz 

ma
nāsına. Bā yerine yā-yı taḥtānī ile ( א
kāyene) de mervīdir. Şems-i Faḫrī, beyt:

خ را א    ای 
א دت   رو از و

(Ey padişahlar padişahı! Senin varlığınla gökteki 
güneşin gözü aydındır.)

א  [kābīle]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Hāvan ma
nāsına 

ki א  [kābīl] dahi derler. Üstād Laṭīfī, 

beyt:

ه ا א  אن    א
ه ا א  ن   ن  

(Senin hāyelerin havan gibi olmuş. Senin kūnun 
kazan kapağı gibi olmuş.)

ره א  [kātūre]: Żamm-ı tā-i müẟennāt u 

vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. Ser-

geşte ve ḥayrān ki ر א  [kātūr] dahi derler 

kemā merre. Şems-i Faḫrī, beyt:

א א  א و  دو 
ره א د ا و 

(Dostu akıllı ve sabitkademdir. Düşmanı ahmak 
ve şaşkındır.)

Üstād Menūçehrī, musammaṭ:

ره ره  ز  א آن  
د  از  ره  ن د 

(O şaşkın bülbül, gizlendiği yerden sıçramış. 
Tambura sapı gibi, ormandan ağaç tutuyor.)

ه א  [kāçre] ve ه א  [kāçīre]: Evvel bi-

sükūni’l-cīmi’l-Fārsī, ẟānī bi-kesrihā ve 

sükūni’l-yāi’t-taḥtānī ve kilāhumā bi-
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(Şehir Engilyūn tezgāhı gibi süslenmiş. Sanki 
güllerin yüzüyle Cennet bahçesi renkleniyor.)

Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

אن ا   ن و  אر  א 
אن ا   אر  א  ش   

(Dünya tezgāhından çıkan mal bir şeye değmez. 
Eğlenmeye çalış! Dünya işinin sonu bir şeye 
değmez.)

א אر  [kār-nāme]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ile. Örnek ve resim ki Türkīde “kernāme” 

derler. Bir 
imāretin veyāḫud taṣvīr ve naḳşın 

üslūbun muḳaddem ettikleri resme derler.

אره  [kāre]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Arka 

yükü ya
nī arkada götürülen nesne ki اره  

[puştvāre] dahi derler. Şā
ir, beyt:

אک دا و  د   ا 
אره אر را     ا

(Bana kendisini namusluymuş gibi gösteriyor. 
Rakipleri ise arkasında taşıyor.)

אه אزر  [kāzergāh]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme, 

sükūn-ı rā-i mühmele ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī 

ile. Ḳaṣṣārların bez ve cāme yuyup ağarttık-

ları mekān. אزر  [kāzer] ḳaṣṣārdır ve אه  [gāh] 

maḥall ve mekān ma
nāsınadır. Kemāl-i 

Ḫocendī, beyt:

ی ی  אل ا   
אه د אزر و   

(Ey Kemāl! Sadī bu şiiri duysaydı divanını çama-
şır taşına çarpardı.)

אژره  [kājre]: Sükūn-ı zā-i Fārsī ve fetḥ-i 

rā-i mühmele ile. 
Uṣfūr dedikleri boyadır 

ki sarı ve kızıl renk boyar.

אزه  [kāze]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Ol gö-

mültüdür ki bāġbān ve ṣayyādlar ağaçtan 

çatıp üstünü berg ve giyāh ile örtüp için-

de otururlar. Ve dahi muḫtaṣar ve saḳfı al-

Evvel, be-ma
nī-i bārān ya
nī yağmur. Mīr 

Naẓmī, beyt:

אر א   روز  در آن 
א א را ر در و د  در

(Orada birkaç gün yağmur yağdı. Sel suyu her 
tarafa ulaştı.)

�ānī, be-ma
nī-i yereḳān. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī. Lisānu’ş-Şu
arā’da be-ma
nī-i 

sermā masṭūrdur. Ma
nā-yı evvele ḳarībdir. 

Eyyām-ı şitāda yağan yağmur olsa cāizdir.

אه אرآ  [kār-āgāh]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, aḥvālden ḫaber-dār.

�ānī, rāvī ma
nāsına ki ondan ṣaḥīḥ ve 

ma
mūlun bih ḫaber naḳl oluna. Ḥakīm 

Enverī, beyt:

א ز  آ ز  آ 
אه אرآ ار  ز  د    

(Takdirden haberdar olsunlar diye, gökyüzünde 
her bir gönülden binlerce haberci var.)

אر  [kār-tene]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt u nūn ile. Mecma
u’l-
Fürs’te be-ma
nī-i 
ankebūt. Ve Ferheng-i 
Cihāngīrī’de, ḥubūbāttan “boy” dedik-

leri toḫumdur ki  [şemlīt] ve  

[şemlīz] dahi derler. 
Arabīde   [ḥulbe] 

derler żamm-ı ḥā-i mühmele ile. Ve Hindī 

lisānında  [meythī] derler.

א אر  [kār-ḫāne], אه אر  [kārgāh] ve אر  

[kārgeh]: (257b) Kilāhumā bi-sükūni’r-

rāi’l-mühmele ve fetḥi’l-kāf. İş maḥalli ki 

kārḫāne, destgāh, dükkān ve iş işlenen yer-

ler. Üstād Laṭīfī, beyt:

ن אر ا ن   آرا 
א ر אغ ارم از رخ  ن  א 
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אری    زود ا
אز אخ   אن و از  אر ار   از 

(Öyle bir padişahtır ki onun kötülüğünü iste-
yen, yaseminlikten dikenliğe köşkten kulübeye 
çabucak düşer.)

ه אژ  [kājīre]: Kesr-i zā-i Fārsī, sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. 

Bir çiçektir ki onunla kırmızı ve sarı renk 

boyarlar; ibrīşim olsun, bez olsun. 
Arabīde 

 [
uṣfur] ve  [mu
aṣfer] dahi der-

ler. Kemāl İsmā
īl, rubā
ī:

ه  אژ ن  ر  ا  ز 
ه  وز ر آن دو   
א د אره   ۀ   از د
ه   ا آب ز  دل 

(Gözyaşım kanla aspur gibi kırmızı renge dön-
müştür. Onun gitmesiyle iki gözüm kararmıştır. 
Zavallı gözle görmek mümkün değil. Çünkü gö-
nül pınarından gelen bu su bulanmıştır.)

Mecma
u’l-Fürs’te, ḥubūbāt nev
inden bir 

nev
 dānedir ki 
Arabīde ا [iḥrīḍ] 

derler.

א א  [kāsāne]: Fetḥ-i sīn-i mühmele vü nūn 

ile. Bir nev
 kuştur. Vilāyet-i Ḥūzistān’da 

olur. Ol diyāra maḫṣūṣtur. 
Am
aḳ-ı Buḫārī, 

ḳıṭ
a:

א  د     
א    

ت ت  زا از  
א א א   א  

(Dünyanın etrafında daha ne kadar koşacak, 
koşmak yolunu daha ne kadar söyleyecek-
sin! Kızkuşu gibi şehvet uğruna daha ne kadar 
dinlenmeyeceksin!)

א  [kāste]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Eksilmiş ma
nāsına. 

çak yapılmış eve derler. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, meẟnevī:

ل א  آ ز   ر
ل אن  א در  از 

    
م א  د آ א  ا و ر 

ش  او را   م 
אن رو   را  

אزه ا אن  او را   درو
ی ورا آوازه ا  از 

(Medine’de Hz. Ömer’e epey uzak yoldan Bi-
zans kayserinin gönderdiği bir elçi geldi. Elçi 
“Halifenizin sarayı nerede? Gösterin de atımı ve 
yüklerimi oraya götüreyim” dedi. Orada bulu-
nanlar “Onun bir sarayı yok. Hz. Ömer’in sa-
dece aydınlık gönül sarayı vardır. Evet halifelikle 
şöhret bulmuştur ama fakirler gibi o da derme 
çatma bir evde oturur” dediler.)

Mi
yār-ı Cemālī’de “sāyebān” ma
nāsınadır. 

Ve dahi ol ağaçlara derler ki ṣayyādlar eder-

ler kuşları ürkütüp tuzağa düşürmek için. 

Bu iki ma
nāya, Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

ر א ا   ن   
אزه אدل را  אه  ای 

د  دام آ  אی   
אزه אز  אم او ا   

(Lacivert gökyüzü olanca görkemiyle adaletli 
padişahın sarayındaki gölgelik olmuştur. Onun 
namına korkuluk yapacak olsalar, avlar kendi 
ayağıyla tuzağa gelir.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de ol nesneye derler ki 

eyyām-ı şitāda içine koyun ve sığır korlar. 

Ve dahi yol üzerinde muḫtaṣar yapılmış 

ḫānedir ki ba
żı piyādeler şiddet-i şitādan 

onda sığınırlar. Żamīrsiz de müsta
meldir. 

Ferruḫī, beyt:
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(Sanki güzelce uyusun ve gönlüne az da olsa yük 
gelmesin diye davul ve kös çalmıyorlar.)

א א  [kāşāne]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme vü nūn 

ile. Kış evi. Ve şebistān ve şāh-nişīnli ḫāne. 

Ve cāy-ı ṣoḥbet ü 
işret ma
nāsına. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

אب  و دا را א ار
א א אش و  ا  از 

(Bilgili ve erdemli kimselerin geçimi ve eğlencesi 
onun cömertliğiyle olur.)

Ve muṭlaḳan “ḥücre” ma
nāsına. Üstād 

Kisāyī, beyt:

א   و  
ر ا  روی  א ز  و  א

(Dünya cennete benzemiş, amber yaradılışına 
kavuşmuş. Evdeki oda çirkinleşmiş, kır huri yü-
züne dönmüş.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de ḫāne-i muḫtaṣar 

ma
nāsınadır. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

א א ا   אن آ  ت در   
ار   ن د אی   

(Yalnız kalınca evde mum ışığı istemem. Cennet 
olmasa da olur, çünkü cemāli görüyorum.)

Ve āşiyāne-i murġān ma
nāsına da isti
māl 

eylemişler. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ی از آ د   א  اج ا د از 
א א   אن  א  א  از 

(İnsanların mizacında insanlık pek arama! Çün-
kü kuş yuvasından her zaman umay çıkmaz.)

א  [kāşufte]: Be-ma
nī-i āşufte ya
nī 

muḫtellü’d-dimāġ. Bu kelimede kāf 

zāidedir. Zīrā ne aṣl-ı kelimedendir ve ne 

bir ma
nā için idḫāl olunmuştur.

א  [kāşe]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. İki 

ma
nāyadır.

Mīr Naẓmī, beyt:

ا אن    از  ا
א א  د ز در ه ای 

(Bütün halk senden iyilik ister. (Buna rağmen) 
Denizden bir damla eksilmez.)

א  [kāskīne]: Sükūn-ı sīn-i mühmele 

vü yā-yı taḥtānī, kesr-i kāf-ı Fārsī ve fetḥ-i 

nūn ile. Bir kuştur. Türkīde “arıkuşu”, “bo-

yunburan”, “kızkuşu” ve “orakkuşu” derler. 

Her vilāyette bir nām ile ma
rūftur. Fārsīde 

ک  [sebzek] ve ر  [sebz-reng] dahi 

derler. 
Arabīde ا [aḫyel] derler. Nitekim 

şā
irin biri naẓm eylemiş, beyt:

ر وا א ذر و  
א   ی  א א 

(Beni, işlere dair bilgimi ve huylarımı bırak! An-
cak ben kızkuşu gibi uğursuz değilim.)

(258a)
ره א  [kāsūre]: Żamm-ı sīn ü vāv-ı ma
rūf 

u fetḥ-i rā-i mühmeleteyn ile. א  [kāsū]-

yı merḳūm ma
nāsınadır, ya
nī tennūr sü-

pürdükleri nesne.

א  [kāse]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, ma
rūf. Ve Mecma
u’l-Fürs’te, ol yas-

sı ağaç çanaktır ki çobanlar ve gedālarda 

olur. אس  [kemās], אش  [kemāş], ل  

[keckūl] ve ل  [keşkūl] dahi derler. 

Ṭayān-ı Merġazī, beyt:

א ر א در در د 
א ده زر ه و   د

(Elde keşkül, kapı kapı dolaşıp altın toplamış.)

�ānī, naḳkāreye derler. Üstād Ferruḫī, der-

merẟiye, beyt:

א   زان  א א  د و 
אر دش  دل  ش و   א  
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ان  ز      
ر א د  دا   ا   در 

(İyi bil ki adalarda cevdānenin/arpa tanesinin 
kāfur olması, senin atının otlağına duyulan aşk 
sebebiyledir.)

ه א  [kāgere]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī vü rā-i 

mühmele ile. 
Āḳirḳarḥādır ki  [kelger] 

dahi denilir.

א  [kākule]: Ferzendān-ı Tūr’dan bir 

mübāriz pehlivān adıdır.

א  [kākune]: Żamm-ı kāf ve fetḥ-i nūn 

ile. א  [kākunec]-i merḳūm ki bir ma
rūf 

dārūdur.

א  [kākūye]: Żamm-ı kāf u vāv-ı mechūl 

ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, birāder-i māder ma
nāsına ki Rūm’da 

“kayın” derler.

�ānī, Selm bin Ferīdūn Şāh’ın oğullarından 

bir nām-dār pehlivān adıdır ki Ḍaḥḥāk’in 

Benesre-nām kızından mütevellid olmuştur. 

Bu iki ma
nāsında dah א  [kākū] derler.

א  [kālufte] ve א  [kālufe]: Żamm-ı 

lām-ı evvel, sükūn-ı fā ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Āşüfte, şeydā ve bī-tekellüf 

ma
nāsına. Bunların kāf ’ı א  [kāşufte] 

kāf ’ı gibidir. Üstād Lebībī, beyt:

ن ر  ود آ ز  
س  ن  א  ه 

(Arkasından melun oğul iniyor. Kara ayı gibi pe-
rişan olmuş.)

Bu ma
nāyı müeyyid, Şems-i Faḫrī, beyt:

א אر  د در 
(258b) א א  ای   ز ا

(Onun düşmanı daima felek tezgāhında acı çe-
kip perişan olur.)

Evvel, be-ma
nī-i yaḫ ya
nī buz. Üstād 

Rūdekī, beyt:

אی  א ز   آب 
گ در  زر ورق  

(Şiddetli soğukla su buz tuttu. Ağaç yaprağı altın 
yaprağa döndü.)

�ānī, be-ma
nī-i אزه  [kāze]-i merḳūm. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

א  [kāġne]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme ve 

fetḥ-i nūn ile. Ağukurdu. Nitekim vaṣfında 

demişler: وا אر  א א  א  روح   ا
اد  اء   دو  אح  ا و   ذرار 

אزه1 ن   א م و ا و  ا
א  [kāġe]: Fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile. Cāhil 

ve ebter ma
nāsına. Ebulma
ānī, beyt:

د   א  
א א  א   

(Sözleri manayla doluydu. Ne var ki cahil onun 
manalarını ne bilsin!)

א  [kāġīne]: Kesr-i ġayn-ı mu
ceme, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i nūn ile. 

Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i א  

[kāġne]-i merḳūm. Ammā Mecma
u’l-Fürs’te 

bir kuştur, gece uçar. Ona و  [
arūsek] 

dahi derler. Kitābu’s-Sāmī fi’l-Esāmī’de bir 

kurttur. Siyāh, surḫ ve zehrnāk olur. Ona 

א  [kāġnū] dahi derler. Şerefnāme’de iki 

ma
nāsıyla da mervīdir.

دا ِر  א  [kāfūr-ı cev-dāne]: Kāfūrun 

bir nev
idir. دا  [cev-dāne] fetḥ-i cīm ve 

sükūn-ı vāv ile. Kāfūrun envā
ı ẕikr olundu. 

Bu, ḫoş-bū bir nev
 kāfūrdur. Raḍıyeddīn-i 

Nīşābūrī, beyt:

روح 1 א zamm ile. Farsça ,[ez-ẕurrūḥ] ا  [kāġne]. 

Çokluğu ذرار [ẕerārīḥ] gelir. Sıhāh’ta siyah noktaları 

olan kırmızı bir böcektir, uçar. Zehirlidir. Kānūn’da ahır 

sineğidir.
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tenāvül ederler. Bu ṭa
ām Deylem ḳavmine 

maḫṣūṣtur.

א  [kālūye]: Żamm-ı lām u vāv-ı ma
rūf 

ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Ser-gerdān ve 

müteḥayyir ma
nāsına ki ره א  [kātūre] dahi 

derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

א  [kāle]: Be-vezn-i א  [nāle]. Dört 

ma
nāya gelir.

Evvel, metā
-ı kālā ve eẟvāb-ı ḫāne ma
nāsına. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אزار  ا  ر    
א  אن   א ا א 

(Eski pazara gelen yeni alıcıların kap kacağı da 
değerlenip bir edere ulaşacak.)

�ānī, şarāb konulan kabağın maḫṣūṣ adıdır. 

Ḥakīm Enverī, beyt:

دون  ز درد  ا   
א  אط  אدش  ه     ز

(Zühre onu anarak şarap kabağı eğlencesi dü-
zenlediği gecede gökyüzü kırbasını şafak tortu-
sundan arındırır.)

�āliẟ, nā-resīde kavun ve karpuz ki א  

[kālek] dahi derler. Şems-i Faḫrī, beyt:

א را א ا آن  
א د  و   

(Güneş ve ay onun cömertlik bostanına kelekten 
başka bir şey olamaz.)

Rābi
, zirā
ate āmāde olmuş zemīn 

ma
nāsınadır.

ه א  [kālīde]: Kesr-i lām, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Mūy-ı 

āşüfte vü jūlīde ki üzerine toz ve toprak düş-

müş ola. Şeyḫ Sa
dī, der-Būstān, beyt:

ه ای א ی  ر  از 
ه ای א ی   روی 

Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

אده ک وار درا   
א ان  א   د

(Domuz sürüsü gibi, şuursuz ifritler gibi birbir-
leriyle kapışmışlar.)

א  [kālince]: Kesr-i lām, sükūn-ı nūn ve 

fetḥ-i cīm ile. Fāḫte ma
nāsınadır. Şīrāzīler 

ġalaṭ edip א  [ḳālence] derler. 
Arabīde 

 [ṣalṣal] derler. 

א  [kālūşe]: Żamm-ı lām u vāv-ı ma
rūf 

ve fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i dīg ya
nī çömlek; toprak-

tan olsun, bakırdan olsun. Ḥakīm Firdevsī, 

Behrām-ı Gūr’un Lünbek-i Saḳḳā’ya 

mihmān olduğu maḥalde der ki, meẟnevī:

  و   
א  ار آ 

ا در   و 
 آ را   

د در ز  אر   د
אزار   آورد و   

אد א ای  אورد و 
אد د  אن   وز آن ر 

א رد و   و 
  د آرا

(Lünbek gidip birkaç tulum su satmaya uğraştı. 
Ancak suya kimse alıcı olmadı. Üzüldü, gömle-
ğini çıkarıp orada su çeken birine giydirdi. Kır-
basının altında bir mendili vardı. Pazara gidip et 
ve kurut aldı. Getirdi ve bir çömleğe koydu. Mi-
safir zahmetiyle nefes nefese kaldı. Pişirdi, yiyip 
kalktılar. Bir başka meclis hazırladılar.)

�ānī, bir nev
 ṭa
āmdır. Birinc, noḫūd ve 

ekşi ile pişirip üzerine kişnīz-i tāze ve na
nā
 

döküp ve yağda pişirip korlar, ba
dehu 
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(Eğer bir zaman gelmekten bahsedersen bütün 
kötü düşünceliler muradına ermiş olur.)

�āliẟ, ba
ż-ı terākībe ṣıfat ederler. Ḥakīm 

Senāyī, beyt:

א ا אن را    ز
א ا د خ و  אن را   א

(Kadınların çıplaklığı giysiyle oluyorsa hasların 
çıplaklığı da küstahlık ve kendini beğenmişliktir.)

Rābi
, Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i büssed 

ya
nī mercān ki ḳa
r-ı deryāda ḥāṣıl olur. 

Dal ve budakları olur yeşil ve beyāż. Bād ve 

āfitāb iṣābet ettiği gibi surḫ ve rengīn olur.

Ḫāmis, Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm’de bir nev
 

ḫoş-bū reyḥāndır. Ḥūzistān’da çok olur.

א  [kāne]: Fetḥ-i nūn ile. Be-vezn-i א  

[ḫāne]. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, narḫ ki mekūlata bahā ta
yīn edip 

tenbīh ederler. Ḥakīm Şifāyī, der-hecā, beyt:

א     אن  ق و   
אده א  ان  ه  ی  אر در 

(Kokmuşlar çarşısında yüz meczup ve 
miyānpāçeye bir veresiye mangırlık bedel 
biçilmiş.)

�ānī, Mecma
u’l-Fürs’te ol (259a) berāberliğe 

derler ki 
Arabīde ا  [mirā] derler kesr-i 

mīm ile.

�āliẟ, Mü�eyyidü’l-Fużalā’da be-ma
nī-i 

nişestgāh ya
nī maḳ
ad.

אو  [kāvne]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i nūn ile. 

Be-ma
nī-i א  [kāġne]-i merḳūm. Ba
żı 

nüsḫada kirm-i şeb-tāb ya
nī yıldızböceği.

אوه  [kāve]: Be-vezn-i אوه  [yāve]. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, nām-ı āhenger-i meşhūr ki Ḍaḥḥāk 

üzerine hücūm u ḫurūc edip Ferīdūn’u 

şāh etti. Āḫirü’l-emr Ḍaḥḥāk’i ḳatl ettiler. 

(İşte böyle çirkin yüzlü, saçları dikelmiş, suratı 
sirke gibi ekşi olan soysuz biriydi.)

ه א  [kālīve]: Kesr-i lām, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i vāv ile. İki ma
nāyadır.

Evvel sersem, ebleh ve muḫtellü’d-dimāġ 

ma
nāsına. Üstād Menūçehrī, beyt:

אد   אن و  א א  
ا  ه و  א دم  را 

(Sabahleyin bülbül ötüşü ve misk kokulu tan 
yeli, kendinden geçmiş adamı sersemletip 
çıldırtır.)

�ānī, sağır ve künd-fehm ma
nāsına. Üstād 

Müncīk, beyt:

ه א م   و  ن 
د א آن روز    

(Yarı sarhoş olup sersemleyince o günün bātılı 
bana hak göründü.)

ه ن  א  [kāmūn-şude]: Be-ma
nī-i şöhret-

yāfte ve ārzūmend-şüde. Mīr Naẓmī, beyt:

م ن  א אر را  ن   
م ن  א  و آرام ر و در 

(Sevgiliyle eğlenmeye heves edince sabır ve hu-
zur gitti, yabanda kaldım.)

ده א   [kāme-būde]: Nān, nemek, süt ve 

dahi ṭa
āma konulan levāzım, her ne olursa. 

א 
ma [ābgāme] آnāsına ki tafṣīli mürūr 

eyledi. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

א  [kāme]: Be-vezn-i א  [ḫāme]. Beş 

ma
nāya gelir.

Evvel, her ne ki ekşi ola veyāḫud ekşi ile 

āmīḫte ola. Mu
arrebi א  [kāmec]dir.

�ānī, murād ma
nāsına. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

אن ن دم ز  ز ا ز آ
אن א  آ  
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אه و رخ   ی  و روی 
א ه و   ف   ز 

(Beyaz saç, kara yüz ve kırış kırış yanak süs için 
yan yana gelip göz/bakış olmuş.)

Bu ma
nāya, Şems-i Faḫrī, beyt:

خ را א    ای 
א دت   رو از و

(Ey varlığıyla gökyüzündeki güneşin gözünü ay-
dın eden padişah!)

אده  [kebāde]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade vü 

dāl-ı mühmele ile. Ol nerm kemāndır ki 

onunla kemān-keşliğe meşḳ ederler. Mīr 

Naẓmī, beyt:

א خ  א را  ده  אده 
د را اری   از د   

(Felek bizi talim yayı yapmış gibi. Zira elinden 
hiç bırakmıyor.) 

אره  [kebāre]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade vü 

rā-i mühmele ile. Çalı ve çırpı ve kuru ot 

devşirip yakmak için götüren şaḫṣa derler. 

Żamīrsiz de cāizdir. Üstād 
Ascedī, beyt:

אز   د   را او 
אر د را  א   د 

(Tütsücünün üzerliği tahta tahta vermesi gibi o 
da hokka hokka yaradılış ıtırı veriyor.)

 [kepçe]: Sükūn-ı bā vü fetḥ-i cīm-i 

Fārsiyyeyn ile.  [kefçe]-i merḳūm 

ma
nāsınadır.

 [kebeste]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade vü 

tā-i müẟennāt ve sükūn-ı sīn-i mühmele ile. 

Be-ma
nī-i  [kebestū]-yı merḳūm ya
nī 

ḥanẓal. Üstād Laṭīfī, beyt:

ا  ت   آن  
ه  اج از   ا

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אوه   ز   د
ان  ره و  אن  در د

(Kāve’yim, şeytanın başına çekiç vurayım. 
Dükkānda körük ve örsü ne yapayım!)

�ānī, nāfe-i müşk ma
nāsınadır. Bu ma
nāyı 

Ferheng-i Cihāngīrī’den mā
adā Ḥüseyn-i 

Vefāyī, Muḥammed Hindū Şāh ferhengin-

den naḳl eder.

אه  [kāh]: İki ma
nāyadır.

Evvel, saman ki  [keh] dahi derler. Üstād, 

beyt:

اق אن  ا  א ق روی   ز 
אه ر אن ر  آ  روی 

(Padişahlar senin yüzünün şevkiyle ayrılık esiri 
oldular. Ateş eriştiyse saman çöpünün üstüne 
erişti.)

�ānī, ن א  [kāhīden] lafẓından ṣīġa-i 

emr ve vaṣf-ı terkībī olur אه אن   [cān-kāh] 

gibi. Ve kāhende ma
nāsına ism-i fā
il olur. 

Ḥakīm Enverī, beyt:

אن אل  و    
אه אم و د  دو دو 

(Himmetin; mal bağışlar, mülk alır. Devletin; 
dostun isteğini yapar, düşmanı eksik bırakır.)

اره א  [kāhvāre]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i vāv 

u rā-i mühmele ile. Beşik ki eṭfāli içine ya-

tırırlar. اره  [kehvāre] dahi derler. Ḥakīm 

Senāyī, beyt:

ای  دا  از 
ارۀ  א  را  

(Fakihe zan beşiğinde söz söyleten dadı akıldır.)

א  [kāyine]: Kesr-i yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

nūn ile. Be-ma
nī-i çeşm. Meẟelā و دار א   

[kāyine bedū dār] derler, “ona bak!” demek 

olur. Şehīdī-i Ḳumī, beyt:
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אد آ     د 
ن دل א رو   د    

(Senin aşkın gönlüme ateşten bir şişe koydu. 
Gönül kanıyla beraber ruhumun kaynağını da 
kendine çekti.)

Ve teşdīd-i bā ile ( ّ  kebbe) de ālet-i ḥaccām 

ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, beyt:

ش א   

ّ אه      و 
(Öyle bir padişahlar padişahıdır ki aldığı tedbir, 
ay ve güneşin sırtına şişe koyar.)

 [kebīce]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i cīm ile. 

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da iki ma
nāyadır.

Evvel, çār-pā ḥayvānın çenesinde ẓāhir olan 

verem.

�ānī, kirpinin arkasında olan uzun ok. Keẕā 

(259b) fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ه  [kebīde]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i dāl-ı müh-

mele ile. Biryān olmuş un; buğday olsun, 

arpa olsun. Keẕā fi’l-Mecma
. Bu ma
nāya, 

Ebulma
ānī, beyt:

אح د  ای دل ی 
ه   د    

(Ey gönül! Aşk bozkırının gezgini oldun. Tevek-
kül edip kavrulmuş buğdayı kendine azık yaptın.)

 [kebīse]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i sīn-i mühme-

le ile. Eyyām ḥisābının küsūrdan cem
 edip 

sene āḫirinde ziyāde ettikleri günlerdir ki 

zīc ve rūznāmelerde her dört senede bir sene 

kebīse edip sıçratırlar.

 [kebīke]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i kāf ile.  

[kebīkec]-i merḳūm ma
nāsınadır.

(Safra rahatsızlığıyla hastalanan kimse, ebucehil 
karpuzuyla midesindekini çıkarır.)

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

אن  א و  ز א ا  
ن  ای אه  زدن  א   א 

(Bu kadar güzellik ve tatlı dile rağmen bana söv-
düğün zaman ebucehil karpuzu gibisin.)

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

אن     از 
ب در   ه 

(Ācizlikle tatlı canından geçmiş. Boğazındaki 
tatlı, ebucehil karpuzuna dönmüş.)

ره  [kebenvere]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade 

vü vāv u rā-i mühmele ve sükūn-ı nūn 

ile. Tündī, ḥiddet ve ġażabla söylemek. 

Ebulma
ānī, beyt:

ه خ   ده ام آن  אز  ان 
ره ده ا و  زد   

(O seçkin güzele ne kadar yalvarsam da yumuşa-
madı, öfkeli konuştu.)

ده  [kebūde]: Żamm-ı bā-i muvaḥḥade 

vü vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. 

İki ma
nāyadır.

Evvel, nām-ı şubān-ı Efrāsiyāb ki meşhūr 

kimesne idi.

�ānī, sorkun ağacı ki 
Arabīde ف  [ḫilāf ] 

derler.

ه  [kebve]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ve 

fetḥ-i vāv ile. Bir sebzedir. Yaprağı maġz-

dār ve meyvesi ḫūb u ḫoş-bū olur. Kesr-i 

kāf ile (ه ِ  gibve) kefş çapanıdır. Ammā bu 

ma
nāda kāf-ı 
Acemī iledir.

 [kebe]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ve iḫfā-yı 

hā ile. Ālet-i ḥaccām. Taḫfīf-i bā ile. Üstād 

Laṭīfī, beyt:
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א  [kecābe] ve אوه  [kecāve]: Kilāhumā 

bi-fetḥi’l-cīm, evvel bi-fetḥi’l-bāi’l-

muvaḥḥade, ẟānī bi-fetḥi’l-vāv. Meḥāfe 

ma
nāsınadır ki ا  [kejābe] ve  اوه  

[kejāve] dahi derler. Şeyḫ Sa
dī, Gülistān’da: 

در درآ   در  از  ر   אن   دو از  א    
1 ه  دی و در  אوه ا  
ه آ   [kec-āġande] ve ه آ   [kec-

āgende]: Kilāhumā bi-sükūni’l-cīm. Bir 

nev
 cāmedir. Cenk maḥallerinde zırh altına 

giyerler. İçi ibrīşimin fenāsıyla dolmuş olur. 

Ma
nā-yı terkīb dahi onu iḳtiżā eder ki ol 

maḳūle ibrīşime  [kec] ve  [kej] dahi 

derler. ه ه ve [āġande] آ -dol ,[āgende] آ

muş ma
nāsınadır. Ḥakīm Esedī, beyt:

אرزار אن و از   ز 
ار ه    ز درع و  آ

(Otuz bin kadar savaş zırhı, demiri ve içliği 
vardı.)

 [kecebe]: Feteḥāt-ı ẟelāẟe ile. Muḫaffef-i 

א  [kecābe]-i merḳūmdur.

 [kecele]: Fetḥ-i cīm ü lām ile. Saksa-

ğan dedikleri kuştur ki وه  [kelāve] ve  

[
akke] dahi derler.

ه  [keceve]: Feteḥāt-ı ẟelāẟe ile. Bu dahi 

muḫaffef-i אوه  [kecāve]-i merḳūmdur.

 [keçe]: Fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Yüzük giz-

lemek oyununda, gizledikleri nesneye der-

ler. Ve onu baş olup gizleyene dahi אز   

[keçe-bāz] derler. Mīr Teşbīhī, beyt:

چ אن  אن و آن  دو د ا 
چ چ و آن     ا ا 

(Bu dünya iki el, öteki dünya da yüzük. Yüzüğü 
gizleyen benim, o mu bu mu?)

1 Hal böyleyken, hac yolunda benimle aynı oturağa otur-

muş ve gurbette yoldaşım olan bir dostum, eski dostlu-

ğumuza dayanarak kapıdan içeri girdi.

אره  [ketāre]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt u rā-i 

mühmele ile. Nīze-i kūtāh ya
nī kısa ḥarbe 

ki ekẟer Hindīler āletidir. Emīr Ḫüsrev, 

beyt:

ن وان ر دم     آن دو  
אره ه زده      را ز 

(Yol kesen Hintliler gibi, bütün halkın ciğerini 
kıyabakış kamasıyla yaralayan o iki göze kurban 
olayım.)

Bu ma
nāya, Mevlānā Hātifī, beyt:

אر و   אره درآورد 
אر ار آ روز אره 

(Hintli, kama kullandı. Kama kullanan, zama-
nın afetidir.)

א  [ketāle]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt u lām 

ile. Be-ma
nī-i אره  [ketāre]-i merḳūm ya
nī 

nīze-i kūtāh. Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, ḳıṭ
a:

אن  وس  ن  א  در  
אد د ه ا و  א  ا 

د ن     אش   
א ی   آ   

(Gül gelin gibi duvak altında gizlendi. Bulut 
süsleyici, rüzgār aracı oldu. Sarhoş nergis laleye 
bakınca söğüt laleye doğru kama çekti.)

ه ه   [ketre petre]: Sükūn-ı tāeyn-i 

müẟennāteyn ve fetḥ-i rāeyn-i mühmele-

teyn ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, pāre pāre ma
nāsına.

�ānī, bir dikenli ottur. Deve be-ġāyet sever. 

Türkīde “keven” derler fetḥateyn ile.

�āliẟ, bīhūde ve bī-ma
nī söz ki ه  [kelpet-

re] dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

א  [ket
āle]: Sükūn-ı tā-i müẟennāt 

ve fetḥ-i 
ayn-ı mühmele vü lām ile. אل  

[ket
āl]-i merḳūm ma
nāsınadır.
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Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i bünyād-ı dīvār. 

Şems-i Cendī, beyt:

د ای و ع   ا   ز 
واده دن   א  در 

(Aslı istemek, ikincil olandan önce gelir. Çünkü 
öncelikle vücuda/varlığa sağlam bir duvar yap-
mak gerekir.)

ودا  [kedū-dāne]: Bir 
illettir. Em
āda 

ve kolon dedikleri bağırsakta ta
affün-i 

ṭa
āmdan ḥāṣıl olur. Kabak çekirdeğine 

benzer kurtlar birbirine yapışık olur. İnsāna 

ḫayli zaḥmet verirler. Mu
ālecāt ile çıkar-

madıkça rāḥat olamaz. Eṭibbā ع ا   

[ḥabbu’l-ḳara
] derler.

و  [kedūnīme]: Ya
nī kūze-i şarāb. 

Üstād Rūdekī, beyt:

  را ز درج  
و  و    آر در 

(Lal şarabı fıçı kutucuğundan çekip şarap testisi-
ne koy ve önüme getir!)

Ba
żı nüsḫada mezbūr żamm-ı dāl u vāv, 

kesr-i yā ve fetḥ-i nūn ile و  [kedūyine] 

vāḳi
dir ki kabak gibi yassı bir nev
 şarāb 

ẓarfıdır. Rūm’da “yatık” derler.

ه  [kede]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ve iḫfā-yı 

hā ile. Mecma
u’l-Fürs ṣāḥibi, iki ma
nāyadır 

demiş.

Evvel, be-ma
nī-i meyḫāne ki ه  [meyke-

de], ه  [butkede] ve ه  [
işretkede] 

dahi derler.

�ānī, be-ma
nī-i kām ve melāze ya
nī damak 

deyip Şems-i Faḫrī’nin bu beytine müte-

messik olmuş, beyt:

اد אم و  ن ا را دا  آن  
ه א     و   

Mevlānā Cāmī, meẟnevī:

א در آن  راز د 
אز אی ز او   א ر

אد ز ا  دا   
אد  او  روی روز ا

(Geceleri o sır yuvasında sevdiğinin saçı ipleriyle 
yüzük oyunu oynuyordu. Ancak göğsündeki ya-
rası yanıp tutuşunca gizlediği şey gün gibi açığa 
çıktı.)

Cīm-i 
Arabī ile (  kece), eğrice demek 

olur. Çengāl, kanca ve onlara benzer her 

neyin ki ucu eğrice ola, ona “kece” derler. 

Nitekim merḳūm beyt-i ẟānīde vāḳi
dir. Ve 

cīm-i Fārsī ile bir ma
nāsı dahi zenaḫtır ya
nī 

çene ki אج  [kāc] dahi derler. 
Arabīde ذ 
[ẕeḳan] derler.

 [kaḫşele]: Sükūn-ı ḫā vü fetḥ-i şīn-i 

mu
cemeteyn ü lām ile. Erişte aşıdır.

ه  [kedkede]: Sükūn-ı dāl-ı mühmele-i 

ūlá vü fetḥ-i ẟāniye vü kāf ile. Çekiç ṣadāsı 

ki örs üzerinde kızmış demire vurdukta 

ẓāhir olur. Ebulma
ānī, beyt: 

   را    ز
ه  אن   

(Felek gam çekicini başıma vuruyor. Dünyayı 
baştan başa çekiç sesi kapladı.)

واده  [kedvāde]: Sükūn-ı dāl-ı mühmele-i 

ūlá vü fetḥ-i ẟāniye vü vāv ile. Binā-yı ḫāne 

vü 
imāret. Seyf-i İsferengī, ḳıṭ
a:

אر  אد    א 
(260a) אن א  אر ار  د

ار آ در   ا
אن وادۀ   

(Can kilisesinin duvarı seni hatırlamak sayesin-
de gül resmiyle donandı. Temeli gevşek ömür 
binası, senin döneminde pek sağlam oldu.)
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ا  [kerāye]: Fetḥ-i rā-i mühmele vü yā-yı 

taḥtānī ile ammā taḫfīfle. Sarmaşık ve dola-

mak ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, beyt:

دون א   א  آن  א
ا א   אرد  

(Ey padişah! Sen öyle bir padişahsın ki felek se-
nin huzurundan baş çeviremez.)

Ve teşdīd-i rā-i mühmele ile ( ا ّ  kerrāye), 

boyunburan dedikleri kuştur. Ba
żılar “arı-

kuşu” demişler.

א  [kerbāse] ve  [kerbese]: 

Kilāhumā bi-sükūni’r-rā ve fetḥi’l-bāi’l-

muvaḥḥade ve’s-sīni’l-mühmeleteyn. Bir 

cānverdir. Evlerde olur. אس  [kerbās],  

[kerbes],  [kerbesū] ve א  [çilpāse] 

dahi derler. Kerīh bir cānverdir. Ḥakīm 

Sūzenī, beyt:

אش    א  اژد
אی   אی   آ 

(İlim hazinesinin ejderhası ol! Çünkü öyle bir 
yer, alaca keler yuvası değildir.)

 [kerbeşe]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade 

vü şīn-i mu
ceme ile de  [kerbese]-i 

merḳūm ma
nāsınadır. Üstād Rūdekī, beyt:

אن د א  ه   אر
אن د אن  روی  رده ا

(Çıyan, alaca kertenkele ve akrepler insanın yü-
zündeki deriyi yerler.)

א   [kerbeş-pāye]: Sükūn-ı rā-i 

mühmele vü şīn-i mu
ceme ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade vü bā-i Fārsī vü yā ile. Bir ot-

tur. Deryā-yı Sind sāḥilinde olur.  [ker-

beş] dedikleri cānver parmaklarına benzedi-

ği için tesmiye etmişler. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [kertene] ve  [kerteyne]: 

Kilāhumā bi-sükūni’r-rāi’l-mühmele ve 

(O öyle bir padişahtır ki emel çocukları istek ve 
arzu dadısına onun için şükrediş şekeri ve sütü-
nü istemek dışında ağız açmaz.)

اره  [kerāre]: Fetḥ-i rāeyn-i mühmeleteyn 

ile. Cāme-i köhne vü pāre pāre ma
nāsına. 

Ve rā-i ẟānī yerine dāl-ı mühmele ile (اده
kerāde) de mervīdir. Keẕā fi’l-Mecma
.

ه ا  [kerāşīde]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

kesr-i şīn-i mu
ceme ile. Be-ma
nī-i āşüfte 

vü perīşān-şüde. Aġācī, beyt:

ا  از روی  א  א 
אر  ه   ه و  ا

(Ey güzel! Senin yüzünden ayrı kaldığımdan beri 
işim karanlık ve darmadağın oldu.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

אن ز و ه  ا אن و  ر
ت و آ دان  د ا  ز 

(Korkmuşlar ve vatandan ayrı kalmışlar, seni 
Allah’tan dua ve aminle isterler.)

ا  [kerāġa]: Fetḥ-i rā-i mühmele vü 

ġayn-ı mu
ceme ile. Karga ki زاغ [zāġ] ve 

غ  [kelāġ] dahi derler. Üstād Lebībī, beyt:

אز ود و  אغ   آ ز 
آرد وز  ا   د  

(Gecenin bir vakti bahçeden sessiz sedasız gelip 
karga çağırmak için el kaldırıyorsun.)

ا  [kerāne]: Fetḥ-i rā-i mühmele vü nūn 

ile. Kenār ma
nāsına ki ان  [kerān] dahi 

derler. Şeyḫ Maġribī, beyt:

א ت   او را 
ا אت   او را 

(Sonsuz övgüler onun içindir. Sınırsız vasıflar 
onun içindir.)

Mecma
u’l-Fürs’te, bir siyāh kuştur dīr-

pervāz ya
nī tīz uçamaz. Mü�eyyidü’l-
Fużalā’da mezbūr iki ma
nāya da mervīdir.
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 [kereşe]: Fetḥ-i rā-i mühmele vü şīn-i 

mu
ceme ile. Ḥīle ve firīb ile tevāżu
 göster-

mek. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

אه  [kergāh]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i kāf ile.  [kerger] ü  [kerken]-i 

merḳūmān ma
nālarına ki kārgāh ve kārger 

ma
nāların ifāde eder. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

 [kergemīse]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i 

kāf-ı Fārsī vü sīn-i mühmeleteyn ve kesr-i 

mīm ile. Bir ḫoş-bū çiçektir. Envā
 u elvānı 

olur. Ekẟer kūh-ı Elvend’de çok biter.

وه  [kerve]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i vāv ile. Bir siyāh-reng cānverdir ki 

yılandan ażarr u bedterdir. Keẕā fi’t-Tuḥfe.

ه  [kere]: Be-vezn-i ه  [tere]. Dört ma
nāya 

gelir.

Evvel, çirk ma
nāsına. Ḥakīm Nāṣır-ı 

Ḫüsrev, ḳıṭ
a:

ی אن   آب  و از آن روی 
ه א א   د  א روی ز 

אن و دل אک   אی  ن د و 
ه אک  و آن  دو   ا  دو 

(Mahşer meydanına yüzün tozla dolu olarak gel-
memek için ilim suyunu eline alıp can yüzünü 
onunla yıka! Can ile gönlünün el ve ayağını te-
miz görmediğime göre her ikisi de kirle doludur, 
her ikisini de temiz bulmam.)

�ānī, be-ma
nī-i meske ya
nī tereyağı.

�āliẟ, be-ma
nī-i ḥücre.

Rābi
, 
ankebūt perdesinin bir ḳısmıdır ki 

beyāż ve kāġıd gibi olur. 

Ve zebān-ı Hindīde iki ma
nāyadır. Ev-

vel, dest-berencen ya
nī bilezik. �ānī, 

Hindūstān’da bir şehir adıdır. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

fetḥi’t-tāi’l-müẟennāt. 
Ankebūtun beyāż 

ağıdır ki lu
ābından āşiyāne edip içinde yav-

ru çıkarır. ه  [kere] dahi derler. İḫtiyārāt-ı 

Bedī
ī’de masṭūrdur ki eyyām-ı ṣayfta yaptı-

ğı ağ beyāż ve kalın olur. Ḥummā-yı rub
a 

ya
nī ḥummā-yı sevdāviyyeye mübtelā olan 

ādem, bāzūsuna bağlasa ḥummāsı zāil olur.

زراه خ   [kerḫ-zerāh]: Sükūn-ı rā-i evvel ü 

ḫā vü fetḥ-i zā-i mu
cemeteyn ü rā-i ẟānī 

ile. Piyāde ma
nāsınadır. Keẕā fī-Ferheng-i 
Vefāyī. Bu ma
nāyı müeyyid, (260b) Mīr 

Naẓmī, beyt:

ی دک   و  د  
خ زراه  رود او   

(Gezip öğrenmeyi seven bir adamcağız vardı. 
Her tarafa yayan giderdi.)

زه  [kerze]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve fetḥ-i 

zā-i mu
ceme ile. Büyük çomak. Ba
żılar, 

topuzdur dediler.

 [kersene]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i sīn-i 

mühmeleteyn ü nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir ẓarftır büyük, ṭaşt gibi. Ağaçtan 

ve topraktan dahi edip içine nān, ḥalvā 

ve bunun emẟāli nesneler korlar. אن אر  

[kārsān], אن  [kersān] ve ان א  [çāşdān] 

dahi derler.

�ānī, ġalle nev
inden ṭu
mu māş ile mer-

cimek miyānında, rengi siyāhrak bir 

nev
 
alef-i devābdır. Sığırı ġāyet semir-

tir. Nāḥiye-i Beyżā’da ve Şīrāz’ın germ-sīr 

nāḥiyelerinde çok ekerler.  [kesnek] 

dahi derler. Yunan lisānında “erḫarīs” der-

ler. Ve Hindī lisānında او  [kerāv] ve و  

[kelāv] dahi derler. Şīn-i mu
ceme ile  

[kerşene] dedikleri ṣaḥīḥ değildir. Keẕā 

fi’l-Bedī
ī.
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(Bu oturak bazen bu tarafa ağır basıyor bazen de 
o oturak beni diğer tarafa çekiyor.)

 [kezbe]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ve fetḥ-i 

bā-i muvaḥḥade ile. Be-ma
nī-i kencāre 

ya
nī şīrūġan çıktıktan sonra sıkındısı olan 

nesne ki ḥayvānāta yedirirler. Keẕā fi’l-

Mecma
. 
Arabīde ve Türkīde de “küsbe” 

derler żamm-ı kāf ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade 

ile.

اره دم   [kej-dum-ḫˇāre]: Bir cānverdir. 

Vilāyet-i Ḥūzistān’da olur. Yürüdükte kuy-

ruğun sürüyerek gider. Her kangı cānvere 

zaḫm vursa helāk eder.

د  [kejdume]: Sükūn-ı zā-i Fārsī, żamm-ı 

dāl-ı mühmele ve fetḥ-i mīm ile. Bir 
illettir. 

Tırnak dibinde (261a) ẓāhir olur. Eṭibbā 

ه derler. Hindī lisānında [dāḫiş] دا  ا
[unglīze] derler. Ṭabīb Yūsufī, rubā
ī:

ه ای א אن   د ات  در 
ه ای א د  ا  א  ان   
אز  ر و   א رگ و  

ه ای א ی  ن   از  و ا
(Etyaran hastalığını nasıl iyileştireceğini anla-
tayım da sana şifa sofrasından bir nimet gelsin. 
Damarı yar, müshil iç, sirke ve afyon ezmesi sür 
ki fayda göresin.)

 [kejne]: Sükūn-ı zā-i Fārsī ve fetḥ-i nūn 

ile. Yama ki yırtılmış cāmelere dikerler.  

[pīne] dahi derler. 
Arabīde ر [ruḳ
a] de-

dikleridir. Keẕā fi’l-Mecma
.

ه  [keje]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ve iḫfā-yı hā ile. 

Beş ma
nāya gelir ki  [keçe]-i merḳūm 

ma
nālarıyla müterādiftir.

Evvel, be-ma
nī-i keçek ki fīlbānlar fīli 

onunla żabṭ ederler. Hindīler אک  [kecbāk] 

derler. Emīr Ḫüsrev, beyt:

Ve 
Arabīde sükūn-ı rā-i mühmele ve iẓhār-ı 

hā ile (ه  kerh), cebr ve ikrāh ma
nāsına. Ve 

żamm-ı kāf ile (ه ُ  kurh), be-ma
nī-i düşvār. 

Ve Mecma
u’l-Fürs’te, kurumuş ekmek üze-

rinde olan küf ki ol ekmeğe ه  אِن   [nān-ı 

kere-girifte] derler. 
Arabīde ona ج  [mu-

tekerrec] derler żamm-ı mīm ve fetḥ-i kāf u 

tā-i müẟennāt u rā-i mühmele ile.

وه  [kerve]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve fetḥ-i 

vāv ile. Kāt-ı Hindī dedikleri dārūdur. Ba
żı 

maḥrūru’l-mizāca tebrīd için verirler. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Ammā Mecma
u’l-
Fürs’te, dendān-ı miyān-tehī vü kāvāk ya
nī 

içi boş diş.

و  [kerevye]: Fetḥ-i rā-i mühmele vü yā-

yı taḥtānī ve sükūn-ı vāv ile. 
Arabīde א او  

[kerāviyā] dedikleri ottur. Tāzesin devşirip 

kebere gibi turşī ederler. Ba
żı nüsḫada “ke-

refs” ma
nāsınadır.

ا  [kejābe]: Fetḥ-i zā-i Fārsī vü bā-i 

muvaḥḥade ile. Meḥāfenin bir ṭarafına da 

ve iki ṭarafına da derler, א  [kecābe] gibi. 

Üstād Laṭīfī, beyt:

دم ورا زاری و   
ا د از  ا    

(Ona o kadar çok yalvardım ki oturaktan bana 
eğri bir bakış attı.)

ا  [kejāte]: Fetḥ-i zā-i Fārsī vü tā-i 

müẟennāt ile. İbrīşim kurdu. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

اوه  [kejāve]: Fetḥ-i zā-i Fārsī vü vāv ile. 

Bu dahi meḥāfe ma
nāsınadır, אوه  [kecāve] 

gibi. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, 

beyt:

ان د ا   اوه   ا 
אن د آن   اوه   آن 
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(Herkes insanlık yapamaz. Herkeste insanlık be-
lirtisi bulmak mümkün değildir.)

 [kestīme]: Sükūn-ı sīn-i mühmele, 

kesr-i tā-i müẟennāt, ba
dehu yā-yı sākine 

ile. Devedikeni ki اره  [şutur-ḫˇāre] 

derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [kesme]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i mīm ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, zülfün birkaç telinin başların miḳrāżla 

kesip çehre ve yanak üzerinde ucların kıvır-

cık gösterirler. Ona  [punce] dahi derler. 

Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

אز اران  א  ه  وس  در آن 
ب زده گ     و  

(Talih gelini o odada binlerce nazla saç kıvırıp 
gül yaprağına gül suyu serpmiş.)

Mecma
u’l-Fürs’te, 
āriyetī kıl ki ba
ż-ı 

zenānın saçları kısa olmakla saçına aşılarlar. 

Şā
ir, rubā
ī:

ه ا ون آ روزی  از  
زده ا ا  אد  از  
وی  و  ه  ا از 

ق    א   از 
(Saç ucunun başlıktan dışarı çıktığı bir gün, tan 
yeli havanın yakasına yapıştı. Çimenin kaşına 
yeşillikle rastık çekip yaseminin başına aklıktan 
saç aşıladı.)

�ānī, nān-ı külīçe ya
nī boğaça pişmiş ek-

meğe derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [kese]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i āsānī ya
nī kolay. Keẕā fi’l-Edāt.

א  [keşāne]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme vü nūn 

ile. Muḫaffef-i א א  [kāşāne]dir.

 [keşte]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Be-ma
nī-i aḥvel 

ya
nī şaşı. Keẕā fi’t-Tuḥfe.

1 ر    آن      ا ا
ه אر آ ه   وان  را زر 

(Gökyüzündeki bulut hiç kuşku yok ki bir fili 
andırıyor. O filin altın küsküsü (ay) ise tepesin-
de ters dönmüş durmaktadır.) 

�ānī, eğrice bir ağaçtır. Onunla ṭabl ve kūs 

çalarlar. Emīr Ḫüsrev, beyt:

س س  داد  ه   ن 
س אد ز رو  داد  

(Tokmak bakır köse buse verince kösün bakırı 
tunç kösü yāda getirdi.)

�āliẟ, her çengāle derler 
umūmen ve ḳaṣṣāb 

çengāli ki ona koyun asarlar ḫuṣūṣan. Emīr 

Ḫüsrev, der-ṣıfat-ı hilāl, beyt:

אب ا אن   ه ز د  
ه ا  א      

(Feleğin kasap dükkānında bir çengeli deri yüz-
mek amacıyla böylece asmışlar.)

Rābi
, ol et pāresi ki boğazda dilin 

nihāyetinde olur. 
Arabīde ذ  [melāẕ] 

derler.

Ḫāmis, ol ağaç pāresine derler ki kilīdin 

miftāḥ yerine korlar ki açılmaya māni
 olur.

א  [kesāne]: Fetḥ-i sīn-i mühmele vü 

nūn ile. Be-vezn-i א  [fesāne]. Be-ma
nī-i 

ādemiyāne.  [kes] ādem ma
nāsına taḳdīr 

olunup elif ve nūn ilḥāḳıyla ādemiyāne olur 

א א  [şāhāne] ve دا  [merdāne] gibi. Mīr 

Naẓmī, beyt:

א      و 
א א  ان   در   

1 Matbū ve yazma metinlerde ilk mısra şöyledir:  א  
א   ن     . Ancak bu mısra 

aynı gazelin bir başka beytine aittir (bkz. www.ganjoor.

net, Emīr Hüsrev-i Dihlevī, Dīvān, Gazel: 1720/3). 

Beytin doğrusu yazdığımız gibidir (bkz. www.ganjoor.

net, Emīr Hüsrev-i Dihlevī, Dīvān, Gazel: 1720/8).
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kesr-i kāf ile ḫaṭṭ-ı keşīde ya
nī nüvişte. 

Ammā Mu
cemü’l-Büldān’da  [kuşse-

te] żamm-ı kāf, sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i sīn-i mühmele vü tā-i müẟennāt ile 

be-ma
nī-i ḫaṭ masṭūrdur.

ه  [keşīde]: ن  [keşīden] lafẓından 

ism-i mef
ūldür, çekilmiş ma
nāsına. Ve 

ه روی  [keşīde-rūy] ya
nī uzun çehre. Ve 

ه   [keşīde-bīnī] ya
nī yukarı çekilmiş 

burun. Ve vaṣf-ı terkībī dahi olur.

ه  [ka
bde]: Sükūn-ı 
ayn u bā-i 

muvaḥḥade vü fetḥ-i dāl-ı mühmeleteyn 

ile. ه  [ka
bkede] lafẓından iḫtiṣār olun-

muştur lu
bḫāne ve ḳumārḫāne ma
nāsına 

ki  [ka
b] aşıktır ammā nerdde attıkları 

zara derler.  [ka
beteyn] dahi denilir.

 [ka
be]: Mekke-i Mükerreme 

şerrefe’llāhu te
ālá. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ار א د א  ره  و  
א א  א   و   او 

(Hacı Kābe yolunda, bense yüz/cemāl peşin-
deyim. O sürekli ev arıyor, bense ev sahibini 
arıyorum.)

א  [kefāne]: Fetḥ-i fā vü nūn ile. Ol beçe 

ki raḥim-i māderden zaḥmet ü meşaḳḳat ile 

gele. Ve dahi müddet-i ḥaml tamām olma-

dan sıḳṭ eden cenīn ki א  [fekāne] dahi 

derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [kefte]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. İsm-i mef
ūldür “terkīde” 

ma
nāsına ya
nī yarılmış ve çatlamış. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

אل ا ا ا  
א א   اه  دل 

(Cemāleddin Ebu İshak... Onun korkusuyla, 
saltanatına düşman olanların kalbi yarılır.)

אه  [keştīgāh]: Liman ki onda geminin 

demirin bırakıp yatarlar. Ma
nā-yı terkīb, 

gemi yeridir.

 [keşkele]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i kāf u lām ile. Pāy-efzārdır ki şāṭırlar ve 

piyāde olanlar, ayaklarına çekerler. Ḥakīm 

Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

 ِ ه   א אی 
ن  ر دو אی ا ن  

(Temiz ayağını çoğu zaman çıplak bırak! Ayakta 
postalla koşmak niye!)

Bu beyitten fehm olunur ki “postal” ola.

 [keşkīne]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme, 

kesr-i kāf u yā-yı taḥtānī, ba
dehu nūn-ı 

meftūḥa ile. Be-ma
nī-i  [keşkīn]-i 

merḳūm ya
nī arpa ekmeği. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

א ش ا   
א و   او  د

(Yaradılışı, dünyaya ve onun arpa ekmeğine asla 
dönüp bakmaz.)

 [keşne]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve fetḥ-i 

nūn ile. Bir nev
 mantardır ki mu
arrebi 

 [keşnec]dir. Keẕā fi’l-Mü�eyyid. Ve 

Ferheng-i Züfāngūyā’da be-ma
nī-i āsānī ve 

nev
ī ez-semārūġ.1

 [keşe]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Gedā 

ya
nī dilenci. Ve dahi yük bağladıkları ip. 

Ferheng-i Vefāyī’de çenber kolanı ve sāir 

her ne çekilip bir iş için isti
māl oluna.  

[keşī] dahi derler. Keẕā (261b) fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī. Mecma
u’l-Fürs’te ḥayvān-ı 

pālān-efkende. Ve dahi çekilmiş ḫaṭṭ u 

ḫayṭ ma
nāsına. Ve Mü�eyyidü’l-Fużalā’da 

Ferheng-i Ḳavvās’tan naḳl eder ki ِ  [kişe] 

1 Kolaylık ve bir mantar türü.
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tı çeksin! Düşmanın, olaylar yüzünden daima 
azapta olsun! Bazen olaylar ayağı, düşmanının 
başını def gibi dövsün! Bazen de belalar eli, seni 
kıskananın kulağını saz gibi bursun!)

Ma
nā-yı ẟānī “kesmük” ki ġalle döğülüp 

savrulup samanı ayrıldıktan sonra dāneyi 

ġırbāl ile pāk eyledikte ayırdıkları sap dü-

ğümleri ki ḫurd olmayıp öyle kalır. “Közer” 

dahi derler. 

Ve teşdīd-i fā ile ( ّ  keffe) dahi iki 

ma
nāyadır. 

Evvel, bir şehir nāmıdır. Pūrbahā-yı Cāmī, 

beyt:

اب ه     ا 
م  و  د 

(Rüyada Basra ve Keffe görse, Musul ve Şūşter 
hezimete uğrar.)

�ānī, terāzū kefesi ya
nī içine şey koyup 

vezn ettikleri nesne. Ḥakīm Enverī, beyt:

א وزن دا אت ا  א  
ی אه  آ ان  از  ه 

(Kāinat kefesi tartabilseydi, senin dağ ağırlığın-
daki sabrın samandan daha hafif gelirdi.)

ه  [kefīde]: Kesr-i fā ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Be-ma
nī-i  [kefte]-i merḳūm 

ya
nī yarılmış ve çatlamış. Ḥakīm Ezraḳī, 

beyt:

ه  در אر  א  و ا   
ان א آب روان در آ دون ا  ر 

(Ülker yıldızı mı görünüyor yoksa ağaçta nar mı 
yarılmış?! Bu, gökyüzünün rengi mi yoksa yata-
ğında akarsu mu akıyor?!)

Mes
ūd-i Sa
d-ı Selmān, ḳıṭ
a:

خ دور ه  وز آن   زان  
אر אد  אب  ن ا  وز آن  زان 

Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

אر  خ      
אدر ری  از   د  ون 

(Yeni açmış kırmızı gül, bir dağın üstünde çatla-
dı. Huri, yeşil çadırdan baş çıkardı.)

ه  [kefçelīze]: Sükūn-ı fā vü yā-yı 

taḥtānī, fetḥ-i cīm-i Fārsī ve kesr-i lām 

ile. Kefçe ki  [kefçelīz] ve ک  

[kefçelīzek] dahi derler. Ebulma
ānī, beyt:

א زر و  א  ا
ه د  د از  

(Öyle bir padişahlar padişahı ki cömertlik mut-
fağından altın ve gümüş bağışını kepçeyle yapar.)

 [kefçe]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i cīm-i Fārsī 

ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i keçe.

�ānī, Mü�eyyidü’l-Fużalā’da, gīsū ve zülfün 

pīç ü tāb olduğuna derler.

�āliẟ, bir nev
 yılandır, başı kepçe gibi olur.

ه  [keflīze]: Sükūn-ı fā vü yā-yı taḥtānī, 

kesr-i lām ve fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i ه  [kefçelīze]-i merḳūm. Ḥakīm 

Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

ه אز از  ه ای  א  א
אک  א ن  از  

(Ey sāki! Şarap çerçöpünü süpürmek için kirpik-
ten bir faraş yap!)

 [kefe]: Taḫfīf-i fā ile. Be-vezn-i  

[ḫafe]. Def ki ه dā] داire] dahi derler. 


Abdulvāsi
-i Cebelī, ḳıṭ
a:

א א در  ت   א ا  از 
اب א در  اره  ادث د  وز 

ن  ادث  אی  ق ا    
אب ن ر ا  ش آن د  א   

(Seni kıskanan, sürekli olarak belalardan sıkın-
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(Rüyada şarap şişesi görse, kelepçenin mıhı tu-

lumu kırar.)

Ve sarılan iplik kelebine de derler. Şems-i 
Faḫrī, beyt:

אن ا  را د د 
אن و  א  ر ا

(İnsanlar hüner sahiplerine ip ve kelep kadar il-

tifat etmiyor.)

 [kelā-pīse] ve  ن  [kelān-pīse]: 
Kilāhumā bi-fetḥi’l-lām ve kesri’l-bāi’l-
Fārsī. Göz dönmeye derler ya
nī siyāhı dö-
nüp cümle beyāżı görüne. Ol ḥālet, cimā
ın 
ziyāde leẕẕetinden 
ārıż olur ve dahi ża
f u 
süstī-i bedenden. Ve gāhī ḫışm ve ġażab 
maḥallinde olur. Cimā
 leẕẕetinden olmaya, 
ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, meẟnevī:

د ن     
د ا     آن و ا

ن א     
دد ا دو رو   ر 

(“Gözleri dönünce boşalma anının geldiğini 

anla!” deyince “Onun gözü dönene kadar benim 

gören bu iki gözüm kör olur” dedi.)

 [kelāte]: Fetḥ-i lām u tā-i müẟennāt 
ile. ت  [kelāt]-ı merḳūm ma
nāsına. Ya
nī 
dağ tepesinde vāḳi
 ḳulle veyāḫud ḳal
a gibi 
binā ma
nāsınadır. Ḥakīm Esedī, beyt:

ز    و آ
ان    دو و

(Bir yanında orman ve göl, yüksek bir dağ ve iki 

yıkık bina var.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de, küçük ḳal
aya derler. 
Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אی ر آ ز  ار  ا  د
אی א   א    

(Şehrin duvarı temelden yıkılınca kale de yerin-

de kalmaz.)

א روی  خ  ه  א   ه 
אر אی  א  אد    ِ َ א  ا 

(Birisiyle dağ timsahı kararır, birisiyle gökyüzü 
aslanı uzaklaşır, birisiyle bulut devesi kaçar, biri-
siyle rüzgār kartalı sıkıntıya düşer. Dağın beyni 
yarılmış, gökyüzünün yüzü kararmış, bulutun 
kanadı kırık, rüzgārın ayağı yaralı.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

ِ אر و  و  אغ  ا א   ان  و 
אر   אد دل د  ا

(Sonbahar mevsimi bahçede nar, elma ve ayva ol-
dukça senin düşmanının kalbi nar gibi yarılsın!)

 [kekçe]: Sükūn-ı kāf ve fetḥ-i cīm-i 

Fārsī ile. Dāne-i penbe ki 
Arabīde ا  

[ḥabbu’l-ḳuṭn] derler.

 [keke]: Fetḥ-i kāf ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir meşhūr muḳallid (262a) ve muḍḥik 

kimesnenin adıdır ki bir miḳdār peltek söyler 

imiş. Ḥakīm Şifāyī-der-hecā, beyt:

د م   آن  آن    
א ر אن   اث   

(Hz. Hızır’ın ayak izi olan, Keke Kılmān’ın eski 
mirası o taş nereye gitti!)

�ānī, ādem necāseti ki 
Arabīde از  [birāz], 

א  [ġāiṭ] ve اء  [ḫirā] dahi derler. Ḥakīm 

Sūzenī, beyt:

دی آ א  
אک ن       

(O vakit kūnu kakalı olan birisinin pisliğini 
temizlerdin.)

 [kelābe]: Fetḥ-i lām u bā-i muvaḥḥade 

ile. Üzerine eğirilmiş iplik sardıkları nes-

ne ki  [kelepçe] dahi derler. Ṭayān-ı 

Merġazī, beyt:

ا ر  اب ا ا   
ز را   
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 [kelāfe]: Fetḥ-i lām u fā ile. Be-ma
nī-i 

 [kelābe]-i merḳūm.

وه  [kelāve]: Fetḥ-i lām u vāv ile. Bu dahi 

 [kelābe]-i merḳūm ma
nāsınadır. Zīrā 

bā, fā ve vāv miyānlarında tebādül ve tevāḫī 

olduğu muḳarrerdir. Kemāl İsmā
īl, beyt:

دون אر  א د  ای 
وه ای  د  ز  ا و ا

(Felek onun mübarek bileği için siyah ve beyaz 
çizgiden bir keleplik örmüş.)

ه  [kelpetre]: Sükūn-ı lām, fetḥ-i bā-i 

Fārsī vü rā-i mühmele ve tā-i sākine 

ile. Süḫan-ı bī-ma
nī, herze ve heẕeyān 

ma
nāsına. Ḥakīm Enverī, beyt:

א را   ه  ا   ا  او 
ی א  د   زم  ا  א 

(O sana, “Bu saçmalıkları topla, sana lazım 
olur. Birkaç şikāyet bildirirsin” diye ne zaman 
söyledi!)

Pūrbahā-yı Cāmī, beyt:

ه       ژاژ و 
אن را ل ا  د و آن  ن را   ا  
(Bir avuç düzenbaz ve saçmalayıcı, “Şu mezhep 
falancanındır, bu da filancanın sözüdür” gibi laf-
ları yüz hileyle bir araya getirmiş.)

 [keltūce]: Sükūn-ı lām, żamm-ı tā-i 

müẟennāt ve fetḥ-i cīm ile. Kıcıklamak ya
nī 

daġdaġa etmek ki  [kelḫarce] dahi 

derler.

 [kelte]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Beş ma
nāya gelir.

Evvel, şikār almaktan kalmış; gerek 

ṭuyūrdan, gerekse sibā
dan. Ve 
amel-mānde 

ya
nī yük çekmeye bī-mecāl olup girīzān 

olan ḥayvān. Üstād 
Unṣurī, beyt:

 [kelāçe]: Fetḥ-i lām u cīm-i Fārsī ile. 

İki ma
nāyadır.

Evvel, saksağan ki ژه  [kelāje] dahi derler. 

Şīrāzīler א  [ḳālence], ِغ   [kelāġ-ı 

pīse] ve  [ġulbe] dahi derler. Keẕā 

fi’l-Mecma
. 

�ānī, be-ma
nī-i aḥvel.1

ژه  [kelāje]: Fetḥ-i lām u zā-i Fārsī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, saksağan kuşu ma
nāsına. 
Arabīde 

 [
aḳ
aḳ] derler. Ma
rūfī, beyt:

אد א   ژه  دزد و ر  
אل אل  د   آ م و  ن  م 

(Hepsi de saksağan gibi çalar, çaylak gibi ka-
par. Her zaman baykuş gibi şom ve çakal gibi 
meymenetsizler.)

�ānī, be-ma
nī-i aḥvel ya
nī şaşı. Seyf-i 

A
rec, beyt:

ت  رادی א دت د 
ژه  دو    

(Düşman, cömertlikte senin benzerini görmüş. 
Evet öyle, şaşının gözü biri iki görür.)

ِغ   [kelāġ-ı pīse]: Ala karga. Ḫˇāce 

Selmān, beyt:

ه ب د  אوس را را   و 
دا אز  ق  غ   را  

(Sancağın/düşüncen tavusunu bazen doğuda 
dalgalandıracak olsan, gece alaca kargasını do-
ğuya geri döndürürsün.)

 [kelāġçe]: Fetḥ-i lām u cīm-i Fārsī 

ve sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme ile. Karga yav-

rusu ki  غ  [kelāġ-beçe]den istiḫfāfen 

ya maḥẕūftur. Ve cīm-i taṣġīr ile dahi olmak 

cāizdir, kargacık ma
nāsına.

1 Nüshalarda olmayan bu mana, ژه  [kelāje] kelime-

sinden hareketle yazılmıştır.
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دد ا    دو د  
ا א و درا   א   و 

دان אن  اف  روز و   در ا
א א و ا   אن  א   ز

(Dünya devleti bende bunca erdem, ilim ve 
dirayet varken etrafımda nasıl dönsün! O gece 
gündüz dönüp “Dili tutuk tembel ve ahmak 
hani nerde?” diye dünyayı araştırıyor.)

Ve nā-hemvār ve nā-müretteb ma
nāsına. 

Şā
ir, mıṣra
:

اک ن ر ا א  
(Manalar, köylülerin sakalı gibi düzensiz.)

Ḫāmis, kısa ve yoğun deste-çūba derler.  
ب  [kelte-çūb] dediklerinin ẕikri mürūr 

eyledi.

 [kelḫarce]: Sükūn-ı lām u rā-i müh-

mele ve fetḥ-i ḫā-i mu
ceme vü cīm ile. Kı-

cıklamak ki  [keltūce],  [ġalġalīç] 

ve  [ġalmelīç] dahi derler.

ه  [kelde]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir miḳdār saḫt olan zemīn.

�ānī, a
lām-ı ricāldendir. Ebulma
ānī, beyt:

ر ز  ام را א ا
א אر  ه و   ان   

(Göğsümün zeminine gel! Orası sert ve diken 
dolu değil.)

 [kelkīne]: Sükūn-ı lām u yā-yı taḥtānī, 

kesr-i kāf ve fetḥ-i nūn ile. Ḳumāş cinsin-

den ḳaṭīfe ki 
Arabīde  [muḫmel] der-

ler żamm-ı mīm-i evvel ve sükūn-ı ḫā-i 

mu
ceme ile.

ره  [kelendere]: Fetḥ-i lām u dāl u rā-i müh-

meleteyn ve sükūn-ı nūn ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, tüvānā, ḳavī ve muḥkem ādem. 

אه  אه ددان  رو  
אن در  א زد ا دا  دا

(Takatten kesilmiş tilki, yırtıcılar padişahına, 
bu hikāyeyi halvet sahibi bir bilgenin anlattığını 
söyledi.)

Ebū Şekūr, beyt:

ان د    ا אن 
(262b) ان د      

(Hazinenin katırlar üstünde olmasının, işten 
kalmış eşekler üstünde olmasından daha iyi ola-
cağını düşündü.)

�ānī, kuyruğu kesik eşek. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

אری אن ا ر د 
אن  او   

(Düşmanın sakalı, bir yular gibi, onun kuyruğu 
kesik kaltaban eşeğinin başındadır.)

Bu ma
nāya, Şems-i Ḫālid, beyt:

د دم   ای  ر ز د 
אر  دم ن    و   از  

(Ey düşman! Akrep elinden kurtuldum ancak 
sen kuyruğu kesik yılan gibi sıkıntıyla burul ve 
dolan!)

Bu beyitten fehm olundu ki kesik kuyruklu 

eşeğe maḫṣūṣ değil, her ḥayvānın ki kuyru-

ğu kesik ola ona denir demiş.

�āliẟ, Ferheng-i Cihāngīrī’de, 
użvu nāḳıṣ, 

her ne olursa. Üstād Ferruḫī, beyt:

אن    در  ای رو
ار و  ز  ز 

(Ey kuyruğu kesik tilkiler! Çabuk çerçöp içinde 
sürünün! Zira velāyet ormanından aslan kükre-
mesi geliyor.)

Rābi
, lisānı faṣīḥ olmayıp sözü ṣaḥīḥ edā ede-

meyene ve meḫāric-i ḥurūfu ri
āyet ü edāya 

ḳādir olmayana derler. Emīr Ḫüsrev, ḳıṭ
a:
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د ه  ه   در  
د ه  אه  ا  دل  دو 

אه د  ز    
د ه   ِ دو  ز   او 

(Güzelim, kölesinin olduğu tarafa gülümseyin-
ce yüz gönlün içine düştüğü iki yanak kuyusu 
gösterdi. İbn Mukanna bir kuyuda bir ay göster-
mişti. Güzelim gülümsediği zaman bir ayda iki 
kuyu gösterdi.)

�ānī, miyān-ı cezīrede vāḳi
 bir şehir adıdır. 

Ḥakīm Esedī, beyt:

     
א    د و    

(Böylece her biri serbest bırakılmış aslan gibi, 
Kele şehrini seçip oraya dek gitti.)

�āliẟ, her nesnenin mertebe-i ef
āline derler. 

Meẟelā iğneyi cāmeye sokup çıkarmak gibi. 

Sāirleri de bu ḳıyās üzredir.

Rābi
, dīgdān.

Ḫāmis, gürz ma
nāsınadır.

אوه  [kelyāve]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī vü vāv ile. Be-ma
nī-i ه א  [kālīve]-i 

merḳūm ya
nī sersem ve aḥmaḳ. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ا ای    وی   
ا אن  אی  אوه  ز  ه را   ز

(Ey Hz. İsa nefesli papağan! Ey sesi güzel bülbül! 
Haydi bu cana can katan nağmelerle Zühre’yi 
sersemlet!)

 [kelīçe]: Kesr-i lām, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Ağaç kilīd 

ma
nāsınadır. Mīr Naẓmī, beyt:

א  א   در را  
(263a) א از در   

(Kapıyı ağaç anahtarla kilitleyince pencereden 
daha sağlam olmaz.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

א وی او  رت و  خ  
ره אد و  א آ   

(Yüce gökyüzü, sağlam mizacı ve güçlü iradesine 
rağmen onun gücü ve kudretini bulamaz.)

�ānī, nā-hemvār ve nā-terāş olan ādeme 

derler. Meẟelā  و  [lek u pek] ta
bīri gibi 

ره و  ر   [kelender u kelendere] derler. 

Müncīk, beyt:

ره   و روز ِ و  א 
د א را ز  دارد  ا 

(Efendimiz gece gündüz kīrinden hoşnut kalsın 
diye tüysüz oğlanlar olur.)

ه  [kelende]: Fetḥ-i lām u dāl-ı mühmele 

ve sükūn-ı nūn ile. Bir ağaçtır ki değirmen 

taşı üzre olan delik üstüne korlar ki dāneyi 

ol delikten tedrīcle dökmek için. Ona 

 [leklek] ve  [lekleke] dahi derler. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ل ل و        
ه   دو و    ز ن 

(Konuşsak edepsiz, konuşmasak şapşalız. De-
ğirmen yuvarlağının kenarındaki çakıldak gibi 
tıkırdıyoruz.)

ه  [kelvende]: Sükūn-ı lām u nūn ve 

kesr-i vāv ile. Bir nev
 ḫıyārdır ki ince, 

uzun ve doğru olur.  [şing] dahi derler. 

Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, beyt:

אدش אرک  ه  دارد    
אر אد ز    وز  ا  

(Kelvende hıyarına yönelmiş kişiye kutlu olsun! 
Kutlu talih onu yokluktan kenara çıkardı.)

 [kele]: Taḫfīf-i lām ile. Beş ma
nāya gelir.

Evvel, Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i 

ruḫsār. Emīr Ḫüsrev, rubā
ī:
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ma
nāsına ki   [nīm-leng] dahi derler. 

Terkeşin yay duran ṭarafı. Üstād Ferruḫī, 

beyt:

دد ده  زه  א  ز   د د 
אن  ر  אن ا אن  ا  אن 

(Düşman savaşmak için elini henüz kirişe götür-
memişken senin kölelerin daima yayı kurban-
dan kirişe geçirmiş olur.)

א  [kemānçe]: Ma
rūf. Çengdir. א  

[kemāne] dahi derler. 
Arabīde אب  [rebāb] ر

derler.

و אن   [kemān-furūhe]: Sükūn-ı nūn ve 

żamm-ı fā vü rā-i mühmele ile. Be-ma
nī-i 

و אن   [kemān-gurūhe]. 
Arabīde ِس  
אدق  [ḳavs-i benādiḳ] derler.

و אن   [kemān-gurūhe]: Sükūn-ı nūn 

ve żamm-ı kāf-ı Fārsī vü rā-i mühmele ile. 

Ol yaydır ki funduḳ atar bir oluklu ağaç-

tır. İçinde topraktan yapılmış funduḳları 

vardır. Birer birer koyup salıverdikte tüfeng 

funduġu kadar gider. ه אن   [kemān-girih] 

ve ه אن   [kemān-muhre] dahi derler. Ve 

dānesine ک א  [ġākūk] ve ک א  [ġālūk] der-

ler. Mīr 
Umāre, beyt:

ل خ  ه   و زر  אن 
ود אی  ا א אره   

(Gökyüzündeki hilal, altın bir yay yuvarlağı ol-
muş. Bütün yıldızlar da gümüşle sıvanmış birer 
mermi.) 

Ḥakīm Ḫāḳānī, ḳıṭ
a:

אه א دۀ  ا   از 
אر אه     

و אن  ه     
אر אن  در دا آ

(Oyun perdesinden ansızın gökyüzündeki aya 
bakacak olsalar, bir yay yuvarlağıyla atılan yüz 

ه  [kelīje]: Kesr-i lām, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i zā-i Fārsī ile. Toprak destī 

ki su konulur ve şarāb konulur. Melik 


Azīzullāh, beyt:

ی ه  از آب  د آن   
و  روی ه   آب 

(O testiyi ırmak suyuyla doldurup testideki suy-
la yüzünü yıkadı.)

א  [kemāse]: Fetḥ-i mīm ü sīn-i mühme-

le ile. Be-ma
nī-i אس  [kemās]-ı merḳūm. 

Ya
nī yassı ẓarf ki içine şarāb korlar. Türkīde 

“yatık” dedikleri nesnedir. Ḥakīm Sūzenī, 

beyt:

ی  دا א  אم   ا
دا א  ر  א  ا  از 

(Belh imamı testiciliği iyi bilir. Testideki şarabı 
kadehin içine boşaltır.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

א ا   א  א א   
ا د  ا  א  א   

(Yatıkçı, kitapçı gibi değildir. Zira kitap, yatıkla 
açılmaz.)

א  [kemāġīne]: Fetḥ-i mīm ü nūn, kesr-i 

ġayn-ı mu
ceme ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. 

Be-ma
nī-i א  [kāġne]-i merḳūm ya
nī 

ağukurdu.

א  [kemāle]: Fetḥ-i mīm ü lām ile. Be-

ma
nī-i kec ya
nī eğri ma
nāsına. Şāh Nāṣır-ı 

Ḫüsrev, beyt:

אغ د  ی    אز 
א אی   ه  و  د 

(Nergis kızı, eli gevşemiş ve ayağı eğrilmişken 
bahçede yeniden güçlendi.)

אن   [kemān-cūle]: Sükūn-ı nūn ve 

żamm-ı cīm ü vāv-ı ma
rūf ile. Kurban 
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(Yer kazıcının taştan çeşme çıkarması gibi, senin 
gönlün de avucundan altın çıkarıyor.)

Bu ma
nāya, Şems-i Faḫrī, beyt:

اران   ون آرد 
א رت   را   آن 

(Onun kalemi, yer kazıcının kaynak suyu çıkar-
ması gibi, binlerce deniz çıkarır.)

�āliẟ, Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i 

piyāle meẕkūrdur. Muḫtārī, beyt:

אی  آن ا اب  אن   
א  د از   خ    

(Senin cömertlik şarabın sayesinde, kade-
himin yudumuyla gökyüzünün dolacağını 
düşünüyorum.)

Rābi
, kemānçenin oku ki onunla çalınır. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

א א  אر ز  
א אب   א ر

(Kemandan yaysız nasıl ses gelmiyorsa, benden 
de ayıkken hikāye çıkmaz.)

אه  [kemāh]: Fetḥ-i mīm ve iẓhār-ı hā ile. 

Vilāyet-i ser-ḥadd-i 
Acem’e ḳarīb bir ḳal
a 

adıdır. Ve vilāyet-i Çin’e yakın bir şehir adı-

dır. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [kemterīne]: Ziyāde eksik nesneden 

ta
bīr ederler. Zīrā  [kem] eksiktir,  [ter] 

edāt-ı tafḍīldir, yā-yı nisbet ve nūn-ı tekīd 

nisbet ifāde eder, āḫirinde hā 
alāmettir. 

Dört nev
 ḥurūftan mürekkeb bir lafẓdır.

ه  [kemre]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. Be-ma
nī-i sergīn ya
nī 

behāim tersi. Mīr Naẓmī, (263b) beyt:

ه آورده ا  א    
ه ک و  א   از آن 

(Bedeni baştan başa iltihaplanmış. O yüzden 
giysisi pislik ve kemre tutmuş.)

mermiyi gökyüzünün eteğinde sayarlar.)

ه אن   [kemān-guhre]: Fetḥ-i mīm, 

sükūn-ı nūn u hā ve żamm-ı kāf ile. אن  
و  [kemān-gurūhe]-i merḳūm ma
nāsına. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

א ۀ  אن  در 
ک א د  ان   ا

(Yıldızlar onun kölelerinin yay yuvarlağına mer-
mi olur.)

ه אن   [kemān-muhre]: Sükūn-ı nūn u 

hā ve żamm-ı mīm ile. و אن   [kemān-

gurūhe]-i merḳūm ma
nāsına. Üstād 

Rūdekī, beyt:

ر אزوی  ۀ  אن   
ۀ  ه   ی  آ

(Onun kudreti kolunun yay yuvarlağı önünde 
geniş top (güneş), tüfekle atılmış çamurdan bir 
mermidir.)

א  [kemāne]: Be-vezn-i א  .[zamāne] ز

Dört ma
nāya gelir.

Evvel, ol yaydır ki miẟḳaba geçirip ba
żı nes-

ne delerler. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

א    در 
א ح   س و  از 

(İnci saçan konuşma matkabına gökkuşağından 
yay yaparım.)

Ve dahi çıkrıkçılar yayı ve bunlara benzer 

her ne var ise. Mühr-ken ve ḥakkāk yayları 

ve sāirlerine de derler.

�ānī, be-ma
nī-i zemīn-ken ya
nī yer kazan 

ki 
Arabīde رض אب ا  [naḳḳābu’l-arḍ] der-

ler. Ma
den, çeşme ve kuyu; her ne kazar ise. 

Üstād Daḳīḳī, beyt:

א ز  א   آورد 
אن زر  آرد دل  از   
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(Yol kesicinin sarp geçitte pusu kurması gibi, 
onun saçının her büklümünde dindarlar için 
yüz fitne vardır.)

 [kemīne]: Eksikli ma
nāsınadır.  

[kem] eksik, ḥarf-i yā nisbet ma
nāsınadır ki 

“kem”e mensūb olur. Nūn tekīd için ve hā 


alāmettir. Mīr Naẓmī, beyt:

אن א אه  ۀ در  
אن اری از دل و   

(Sevgilinin sarayındaki en basit hizmetçi, can u 
gönülden hizmet eder.)

אره  [kenāre]: Fetḥ-i nūn u rā-i mühmele 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ma
rūf. Kenār ma
nāsına.

�ānī, be-ma
nī-i ḳullāb-ı āhenīn ya
nī de-

mir çengāl ki ḳaṣṣāb dükkānlarında koyun 

asarlar. Ve salḫāneye kenāre dedikleri, de-

mir çengāller olmakladır. Mu
arrebi אره  

[ḳanāra]dır.

א  [kenāne]: Fetḥ-i nūneyn ile. Be-ma
nī-i 

köhne. Kemāl İsmā
īl, beyt:

אن  אر    ز    روز
אد אر   د آن   روز א  

(Köhne dünya senin zamanında baştan yeni-
lendi. Bir daha eskiyecekse de senin zamanında 
olsun!) 


Arabīde bir ḳabīle adıdır, Benī Kenāne 

derler.

ره  [kenbūre]: Sükūn-ı nūn, żamm-ı 

bā-i muvaḥḥade vü vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i 

rā-i mühmele ile. Ḥīle, ḫud
a ve mekr 

ma
nāsına. Üstād Rūdekī, beyt:

ا   روی אه او  د
אن اوی ره و د  و 

(Onun kudreti ne sebeple hile, oyun ve aldatma 
bilmez!)

زده   [kem-zede]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i 

zā-i mu
ceme vü dāl-ı mühmele ile. Müd-

bir, bī-devlet ve felāket-zede ma
nāsına. 

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

م ا  د     
م ر  ی   زدۀ 

(Talihim kötü gittiği için yıldızı düşük oldum. 
Kalender köyünün talihsizi oldum.)

 [kemle]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i lām ile. 

Tennūre ki ḳalenderān ve ba
ż-ı dervīşān 

setr-i 
avret için bellerine bağlarlar.

 [keme]: Be-vezn-i  [heme]. Bezek 

ma
nāsınadır.

 [kemīçe]: Kesr-i mīm, sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ve fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i kemānçe. Ḥakīm Sūzenī, 

beyt:

אس  داد  آن را  
   و 

(Ona ne çengi ne de kemençecinin giyeceği yağlı 
bir bez parçası verdi.)

�ānī, Mü�eyyidü’l-Fużalā’da bir kurtcağızdır. 

Kuyruğu dibinden gecelerde şem
 gibi żiyā 

verir. אب   [şeb-tāb] dahi derler. 
Arabīde 

اع  [yerā
], Türkīde “yıldızböceği” derler.

אه  [kemīngāh] ve  [kemīngeh]: 

Kilāhumā bi-kesri’l-mīm ve yāyi’t-taḥtānī 

ve sükūni’n-nūn. Pusu yeri.  [kemīn] 

pusudur. אه  [gāh] kāf-ı Fārsī ile ism-i 

mekāndır. Çağatay lisānında “arġadal” der-

ler. Ammā aṣlında ol sarp yere derler ki onda 

pusu durmaya ḳābil ola. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Zülfiniŋ her çīnide yüz fitnedür dīn ehliġa

Arġadal içre ḳaraḳçı eylegen yaŋlıg kemīn
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(Baştan sona kīri çubuk, hāyesi davulcuk olmuş. 
O hāyesi şiş, gece gündüz davul çalmada.)

ه  [kende]: Be-vezn-i ه  [bende]. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, kazılmış yer ki ekẟer ḳal
a eṭrāfında 

olur. Mu
arrebi ق  [ḫandaḳ]tır. Üstād 

Ferruḫī, der-ṣıfat-ı sipāhī, beyt:

ن  ز  אی ژرف  ر از رود
אر ار  א  د ن  ه   از 

(Derin nehirlerden Hz. Musa’nın Nil’den geç-
mesi gibi geçerler. Hendekleri şahinin kale du-
varından yükselmesi gibi aşarlar.)

Ḥakīm Esedī, beyt:

א ه  ا دز    
(264a) א א  ی آ  آ ز  

(Kalenin etrafında bir hendek kazdı. Oraya her 
ırmaktan su akıttı.)

�ānī, emred-i dürüşt-cüẟẟe ya
nī kaba göv-

deli sāde-rū ādem. Rükneddīn-i Bekrānī, 

beyt: 

א در د اده   او 
א ب و  ز ۀ 

(O, dünyanın her yerinde aracılık yapan bir ka-
dındır. Sağlam bir tüysüz, güzel bir kahpedir.)

א  [kenġāle] ve א  [kengāle]: Kilāhumā 

bi-sükūni’n-nūn ve fetḥi’l-lām, evvel ġayn-ı 

mu
ceme, ẟānī kāf-ı 
Acemī ile. Üç ma
nāya 

gelir.

Evvel, be-ma
nī-i ḫˇāstkārī 
umūmen ve 

ḫˇāstkārī-i zen ḫuṣūṣan. Ya
nī 
arūs ṭaleb 

edici. Faḫr-i Gūrgānī, meẟnevī:

د   داد אه را ا ن  آن 
אد אه آ د در  ا  او 
ار אد א  א  و   آ
אر אن  א را   

ره  [kendere]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i dāl 

u rā-i mühmeleteyn ile. Bir küçük kuştur. 

Suda ta
ayyuş eder. دره  [kevdere] dahi der-

ler. Keẕā fi’l-Mecma
.

وره  [kendūre]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

dāl u vāv-ı ma
rūf u fetḥ-i rā-i mühmele-

teyn ile. Deri sofra ki telatin veyāḫud köse-

leden ederler. Ebū Şekūr, beyt:

ی آزاده وار אره در آن 
ار وره  ه  ی ا در آن 

(O köyde yıldız, bir soylu gibi. O köyde yiyecek 
sofrası yayılmış.)

و  [kendūle]: Sükūn-ı nūn, żamm-ı dāl-ı 

mühmele vü vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i lām ile. 

Topraktan küp gibi büyük ẓarf edip içine 

ġalle korlar. İbn Yemīn, rubā
ī:

א د  درس   آن   
א   او  آرم 

אل د   د     
א م  و   ز 

(Hikmet dersinde tek olan kimsenin sözüne der-
hal bir itiraz getiririm. “Halā (boşluk)” kavramı-
nın akıllılar katında imkānsız olduğunu söyler. 
O halde benim küpümde niçin buğday yok!)

אه ه   [kende-cāh]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

dāl-ı mühmele vü cīm ile. Ağaç ṭavlası 

ma
nāsına.

א ه   [kende-ḫāye]: Sükūn-ı nūn ve 

fetḥ-i dāl-ı mühmele vü ḫā-i mu
ceme vü 

yā-yı taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ḫadım ki آ [āḫte] dahi derler. Ma
nā-

yı terkīb, “taşağı kopmuş” demek olur.

�ānī, debbe ya
nī ḫāyeleri şiş. Ebulma
ānī, 

beyt:

א  ن دّره  و  א  ده  
א  ه  אم و  آن   ز 
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(Pīr sana yol gösterince işin yapılması gerek. Kı-
lavuzsuz olan, pazarcıların sepetini çeker.)

Mevlānā Seyyid Aḥmed-i Meşhedī, beyt:

ارۀ  ای  
اره روی    

(Ey gömleği gül sepeti olan! Senin yüzün, sepe-
tin başındaki güldür.)

�ānī, ḫāne-i zenbūr ki ondan bal çıkarırlar. 

Türkīde “kovan” derler. Mevlānā Rūḥī-i 

Şāristānī, beyt:

אن آ  آن رخ  
ر ارۀ ز ی   

(Arı kovanı görmediysen sivilceyle dolu o yüze 
bak!)

�āliẟ, Yaz eyyāmı gecelerinde hevā yüzün-

de ẓāhir olan yağmursuz bulut. Ba
żılar 

“buḫār” ma
nāsına naḳl eylediler.

ازه  [kevāze]: Fetḥ-i vāv u zā-i mu
ceme 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ağzı dar bardak ki از  [kevāz] dahi 

derler. Mevlānā Fāḫirī, beyt:

م א آ אم  در א  
ازۀ   روم א  وز  ا

(Senin kapına zengin olarak geldim. Şimdi tahta 
bir bardakla gidiyorum.)

�ānī, Mecma
u’l-Fürs’te, öküz sürdükleri 

ağaç ki “üvendire” derler.

اژه  [kevāje]: Fetḥ-i vāv u zā-i Fārsī ile. 

Ser-zeniş ya
nī tevbīḫ, taḳrī
 ve ṭa
ne. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

س اژه  زد   
وس اج را   ا   

(Sürekli maskaraya alıp alay ediyor, mihrāceye 
yeni gelin diyordu.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

(Allah’ın o dolunayı bana verdiği bugün onun 
Nihāvend şehrinde olmasını istemem. Zira ora-
da genç yaşlı herkes mutlu, hepsi de kız isteyici-
liğe can atıyor.)

�ānī, zen-i rūsbīye derler. Şems-i Faḫrī, beyt:

دا אذ   אب  ا
א אم  و  אن  از 

(Senin geçerli olan hükmün, dünyadan oğlan ve 
fahişe namını kaldırdı.)

�āliẟ, vilāyet-i Ḫorāsān’da bir dağ adıdır. 

Żamm-ı kāf ile ( א ُ  kunġāle) de mervīdir.

ه  [kenende]: Fetḥ-i nūn-ı evvel ü sükūn-ı 

ẟānī ile. Bir demir ālettir ki onunla taş kopa-

rırlar ve taşlı yer kazarlar.

دا  [kenūdāne]: Żamm-ı nūn-ı evvel 

ü fetḥ-i ẟānī vü dāl-ı mühmele ile. Kendir 

toḫumu ma
nāsınadır.

 [kene]: Fetḥ-i nūn ile. Bir cānverdir. 

Çār-pā ḥayvāna üşüp ve yapışıp kanın içer-

ler. Türkīde kāf-ı 
Acemī ile “gene” derler. 

Kemāl İsmā
īl, beyt:

אز ط  אل   از  را   در 
א  ن    از   از  א 

(Efendim! Halime bir bak! Aşırı muhtaçlığım 
yüzünden fakirlik, kene deveden kan emer gibi 
kanımı emiyor.)

 [kenīse]: Kesr-i nūn ile. Kelīsādır.

اده  [kevāde]: Fetḥ-i vāv u dāl-ı mühmele 

ile. Be-ma
nī-i çūb-ı zīr. Keẕā fī-Şerefnāme.

اره  [kevāre]: Fetḥ-i vāv u rā-i mühmele 

ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, bir nev
 uzun sepeddir. Şīrāzīler ده  

[levdih] ve Hindīler دو [devḫale] derler. 

Emīr Ḫüsrev, beyt:

د אر  ا  د  ن  ره 
אن  אزار ارۀ   را 
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א ا  
دا م  אن   در 

(Padişahın görkemine selam olsun! O, Allah’ın 
dünyaya bir bağışıdır.)

 [kevīste]: Kesr-i vāv, sükūn-ı yā-

yı taḥtānī vü sīn-i mühmele ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Ferheng-i Cihāngīrī’de, otura-

ğın iki cānibi. (264b) Ve Mecma
u’l-Fürs’te 

be-ma
nī-i ġalle-i kūfte. Ebulma
ānī, beyt:

א آن  
אل او د ه   

(O semiz kūna merhaba! Kimse onun gibisini 
görmemiş.)

 [kevīşe]: Kesr-i vāv, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i ẓarf-ı dūġ ya
nī ayran tulumu ki 

onda yağ çıkarırlar. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [kevīle]: Kesr-i vāv, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i lām ile. Be-ma
nī-i kākül 

ya
nī mūy-ı ser. Şerefnāme’de ve Edātu’l-
Fużalā’da żamm-ı kāf ile ( ُ  kuvīle) 

mervīdir. Türkīde “perçem” derler. 

 [kehbele]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Ebleh ve aḥmaḳ ma
nāsına. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

אه   אل د و د  ا 
א    א  ای  

(Ey dünya ve dinin en büyük güzelliği, mülk ba-
ğışlayıcı padişah Şeyh Ebu İshak! Bizim aklımız 
senin erdemini idrāk etmede ahmak kalır.)

ه  [kehre]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i rā-i müh-

mele ile. Büzġāle-i şīr ya
nī arslan yavrusu. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

ام אن ا אن    א  
اژه ز رای  او 

(O padişahlar padişahının parlak düşüncesi, 
dünyanın sultanı güneşle alay eder.)

Ve teşdīd-i vāv ile (اژه ّ  kevvāje) de rivāyet 

olunmuştur. Kisāyī, beyt:

א ه و   ه و  ای  
אل اژه زده   ا ر و 

(Ey kaybolmuş, şaşkın ve başı dönmüş Kisāyī! 
Hileci ve aldatıcı emel, seni alaya almış.)

Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i mizāḥ ve efsūs. 

Ve Lisānu’ş-Şu
arā’da, ṭa
ām-ı nīm-puḫte 

mervīdir.

دره  [kevdere]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i dāl 

u rā-i mühmeleteyn ile. Be-ma
nī-i ره  

[kendere]-i merḳūm ya
nī bir küçük kuştur, 

suda ta
ayyuş eder. Keẕā fi’l-Mecma
.

رزه  [keverze]: Fetḥ-i vāv, sükūn-ı rā-i 

mühmele ve zā-i mu
ceme-i meftūḥa ile. 

Keber meyvesi ve çiçeğidir ki turşī ederler. 

رز  [keverz] ve رک  [keverk] dahi derler.

ره  [kevre]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i rā-i müh-

mele ile. Seyl yırttığı yer ki suyu çekilip bal-

çık yerinde kalmış ola. Şems-i Faḫrī, beyt:

א א  א   אد 
ره در و  א و  ه و در

(Dağ, deniz, ova ve çukur var olduğu sürece o da 
hep kalıcı olsun!)

Ve nüsḫa-i Mīrzā İbrāhīm’de be-ma
nī-i 

seyl-āb mervīdir.

 [kevkebe]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i kāf 

u bā-i muvaḥḥade ile. Ṭanṭana, şöhret-i 

tām ve ḫadem ü ḥaşem ma
nāsınadır. 

Ebulma
ānī, beyt: 
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א  ا
[ma	a’l-yā]

א  [kābilī]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade ile. 

Edviye ḳısmındandır. Hindūstān’da biter 

iri ağacı olurmuş ceviz ağacı gibi. Kendi 

erik gibi meyvesi olur. Lākin tāzesi yenmez, 

ancak tāzesin şeker ile mürebbā ederler. 

Dimāġa be-ġāyet nāfi
dir. Ve göz ağrıları-

na, ḥiddet-i baṣar vermeye ve mi
deye de 

ziyāde nef
i vardır. Ve kurusunun dahi nef
i 

küllīdir. Kırıp, içinde erik gibi çekirdeği var-

dır, onu atıp ḳışrın alırlar.

زی א  [kātūzī]: Żamm-ı tā-i müẟennāt 

u vāv-ı ma
rūf ve kesr-i zā-i mu
ceme ile. 

Zāhid ve 
ābid ma
nāsınadır. Rivāyet olunur 

ki Cemşīd, zamān-ı salṭanatında cemī
 nāsı 

dört ḳısma münḳasim edip ḳısm-ı evveli-

ne زی א  [kātūzī] nām koyup onlara emr 

ü tenbīh eyledi ki dağlarda ve maġāralarda 

ḳarārgāh edinip cenāb-ı Ḥaḳḳ celle ve 
alá 

ḥażretinin 
ibādet ü ṭā
atine meşġūl olup ve 

okuyup ve birbirlerine ta
līm ü kesb-i 
ulūm 

ve taḥṣīl-i ma
ārif eyleyeler. Ve ḳısm-ı ẟānīye 

אری  [nīsārī] ad verip sipāhīliğe meşġūl ve 

silaḥ-şūrī ve ta
līm-i ceng ü peykār eyleye-

ler ki maḥallinde ḥāżır bulunalar. Ve ḳısm-ı 

ẟāliẟine دی  [nesūdī] tesmiye edip buyur-

du zirā
at ü ḥarāẟet ve kişt ü dirāset edip bāġ 

u būstān peydā eyleyeler. Ve ḳısm-ı rābi
ine 

 laḳab verip ḥükm eyledi [ehtūḫaşī] ا

ki erbāb-ı ḥiref olup envā
-ı ṣanāyi
 öğre-

neler. Bu tafṣīli beyān maḥallinde, Ḥakīm 

Firdevsī, meẟnevī:

ا אن  ز א و  
אن دا  ر 

ه  [kehze]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. Gerinmek ki vaḳt-i ḫumārda 

ve ḥummāda vāḳi
 olur. 
Arabīde  

[temaṭṭī] derler.

 [kehsele]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i sīn-i 

mühmele vü lām ile. Be-ma
nī-i  

[kehbele]-i merḳūm ya
nī ebleh ve aḥmaḳ. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

אدان א    راز د ا
ا   و  

(İçindeki sırrı cahile açma! Ahmak, iyisini kötü-
sünü bilmez.)

 [kehle]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i lām ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, karımış 
avrat. Bu ma
nāda 
Arabī ile 

müşterek olur. Zīrā evāsıṭ-ı 
ömr ki elli ve 

altmıştır, ona vāṣıl olup sakalı dü-mūy olana 

 [kehl] derler. Bunda żamīr-i müenneẟle 

olmuş olur.

�ānī, sikkelenmemiş akçeye derler.

اره  [kehvāre]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i vāv 

u rā-i mühmele ile. Beşik ki 
Arabīde  

[mehd] derler. Ḫˇāce Selmān, beyt:

ز خ  د  א دل    
אدری ن   اره اش    

(Şefkatli bir anneyi andıran kambur felek, onun 
beşiği ucunda sevgi dolu bir kalple dolanıyordu.)

 [keyhe]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

hā ile. Bir ağaçtır be-ġāyet dikenli. İriliği tut 

ağacı kadar olur ve ona benzer.



BĀBU’L-KĀFİ’L-
ARABİYYİ’L-MEFTŪḤA ی2989 א

mühmeleteyn ile. Bir kuştur. Ḥazīn āvāzı 

vardır. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אن  אر ز ی ز  
ان  א  אر אرا 

(Senin sayende kumru Farsça konuşur oldu. 
Hak kuşu, tarih okumaya başladı.)

ای א אر  [kārbān-serāy]: Yolcu ve müsāfir 

konacak ḫan; gerek şehirde olsun ve ge-

rek ḳaṣabalarda ve yol üzerinde ve ma
lūm 

merāḥil ü menāzilde yapılmış olsun.

אی אر  [kār-fermāy]: İş buyurucu; pādişāh 

olsun, vekīlleri olsun.

אری  [kārī]: Kesr-i rā-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, müeẟẟir ve tīz olan nesne; ādem ol-

sun, ġayrı olsun. Ebulferec-i Rūnī, beyt:

אد אری ا אن در   
אر    او روز 

(Oku göğüste öyle bir etkili oldu ki kıyamet 
günü korkusu sanırdın.)

�ānī, pehlivān-ı mübāriz ma
nāsına. Üstād 

Ferruḫī, beyt:

د ان  אه  ا ر  א
אری א د آن     

(Sultan Mahmut İranı’nın baş komutanıdır. 
O yiğit padişah, Nāsıreddīn’in Yusuf yüzlü 
oğludur.)

ی א  [kās-mūy]: Sükūn-ı sīn-i mühmele 

ve żamm-ı mīm ile. Tonuz kılı ki furça edip 

ba
ż-ı ehl-i ṣan
at kullanırlar. אس  [kās] to-

nuz ve ی  [mūy] ma
lūm. Ḥakīm Sūzenī, 

beyt:

ی א אره و  ز  آب  از 
   ز  و  ر  ز ز

(Senin suyun yatıktan ve kazancın domuz kılı fırça-
dan. Senin yanında az çoktan ve rengin hep pastan.)

وه אن  אن از  د ا 
ه د  א  ه را 

א   د د 
ا אن  אر אم   

دان  آور א 
ر ۀ  و  وز

אس ه را  دی  د 
אس אن  א    از

رو د  אر و ورز 
ز  رش  אه   

ا ا אرم  
א  אن د ورزان ا

د אن   אن  אر א 
د אن   ا  روا

(Senin Kātūzīyān diye andığın ve dindar olarak 
bildiğin topluluğu diğerlerinden ayırıp dağa yer-
leştirdi. Bir başka topluluk daha ayırdı, onlara 
da Nīsārīyān dediler. Orduda ve ülkede parlamış 
ne kadar savaşçı yiğit varsa bu topluluğa kattılar. 
Bir diğer topluluk da Nesūdīler idi. Dünyada 
onlara borçlu olmayan var mı! Toprağı işlerler, 
ekerler, biçerler ve yiyecek için kimseye minnet 
etmezler. Ehtūhaşī olarak anılan dördüncü top-
luluk, başları dik olarak el emeğiyle geçinirlerdi. 
Zanaat işleriyle uğraşırlar, sürekli düşünürlerdi.)

א  [kāçī]: Kesr-i cīm-i Fārsī ile. (265a) 
Bulamaç aşıdır. Mīr Naẓmī, beyt:

ر אل د و  او    
ر א  ان  اری د

(Yaşlı olduğunu görüp hemen “Dişin yoksa bu-
lamaç aşı ye!” dedi.)

ی אِخ   [kāḫ-ı muşterī]: Burc-ı Ḳavs ü 

Ḥūt ve felek-i sādis ma
nāsınadır. Keẕā fī-

Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm.

אرا  [kārāsī]: Fetḥ-i rā vü kesr-i sīn-i 
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Yā-yı mechūl ile muḫaffef-i א  [kāşkī] 

isti
māl olunur. Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, 

beyt:

אدی א از دو  ن در د 
ادی אدر  א  از   

(Bugün dosttan geriye elimde hava kaldı. Keşke 
asla anasından doğmasaydı.)

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

אری אن   ا ز  
אری אد دی  א   ا 

(Keşke senin inci saçan yazından bana bir 
yādigār kalsaydı.)

ری א  [kāfūrī]: Beyāż çiçekli bir ottur. א  
אو  [bābūne-gāv] ve אو  [gāv-çeşm] dahi 

derler. 
Arabīde ان  .dedikleri [uḳḥuvān] ا

Laṭīf rāyiḥası ve beyāżlığı cihetiyle “kāfūrī” 

tesmiye olunmuştur.

א  [kākūnī]: Żamm-ı kāf ve kesr-i nūn 

ile. Kekik otu ki آو [āvīşen] dahi derler.

ی א  [kālbūy]: Sükūn-ı lām ve żamm-ı 

bā-i muvaḥḥade ile. Be-ma
nī-i kālīve ya
nī 

ser-geşte ve müteḥayyir. Keẕā fi’l-Mecma
.

א  [kālī]: Be-vezn-i א  [ḫālī]. Üç 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i kām ya
nī murād. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

אن  א دل  ز 
א ا از آن 

(Gönlün muradı candan tatlıysa da sonunu dü-
şünmek ondan daha tatlıdır.)

�ānī, ol nesneye derler ki zenān nān-ḫoriş 

ederler.

�āliẟ, Kābil mużāfātından Bihbūd’a ḳarīb 

yerde vāḳi
 bir ḳaṣabadır.

ّ  [kebbī]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade-i mü-

Şems-i Faḫrī, beyt:

ا   אم ا אن در  ز
ی ا א ه    

(Onun düşmanlarının ağzındaki dil, hançer 
gibidir. Hasmının gözündeki kirpik, domuz 
kılıdır.)

Ba
żı ferhengde, kasık kılı ve tilki ve kurt bı-

yığına da derler.

א  [kāsnī]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

kesr-i nūn ile. Güneyik dedikleri ottur. 


Arabīde א  [hindibā] derler. İki nev
 olur: 

Biri būstānī ve biri berrīdir. Taḳṭīr ile su-

yun çıkarırlar. Ḥummeyāt-ı sevdāviyyeye, 

ḥarāret-i mi
deye ve ḳalbe ve kebede be-

ġāyet nāfi
dir. Keẕā fi’l-Bedī
ī.

א  [kāşkī]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. 

Temennīdir. Türkīde “n’olaydı” demek-

tir. אش  [kāş] ve א  [kāşk] dahi derler. 

Mevlānā Şānī, beyt:

اد دم   ا ر 
א א ر  د

(Sanat öğrenmeye gitmiştim. Keşke çiftçiliğe 
gitseydim.)

א  [kāşī]: Kesr-i şīn-i mu
ceme ile. Bir 

nev
 pişmiş kerpiçtir. Yüzüne naḳş-ı çīnī 

edip üzerine sırça dökerler ve derūn-ı ḫāneyi 

onunla tezyīn ederler. Şeyḫ Evḥadī, beyt:

ده ت    א و آ
ده و  אرون  دم  אل 

(Çini ve kafesli penceren, her zerreyi anında Ka-
run hazinesine boğmakta.)

Şeyḫ Evḥadī, beyt:

א  א  א   
د    دل 

(Ev kāşī ya da çini olsa bile çok oturunca mutsuz 
eder.)
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دی  [kebūdī]: Żamm-ı bā-i muvaḥḥade 
ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, her ne ki gök renkli ola.

�ānī, bir nev
 gök kuzu derisidir. Ekẟer 

Acemler börk edip başlarına giyerler. Sāde-
rūyāna be-ġāyet pīrāye verir. Mīr Naẓmī, 
beyt:

ه ا دی   ه 
ه ا אق  از آن  

(Gök renkli börk takıp āşıkları öldürmeye 

uğraşmış.)

ی  [keçrī]: Sükūn-ı cīm-i Fārsī ve kesr-i 
rā-i mühmele ile. Bir nev
 pilavdır. Birinc 
ve māş ile āmīḫte pişirirler.

ای  [ked-ḫudāy]: Dört ma
nāya gelir.

Evvel, ḫāne ṣāḥibine derler. Ve 
örf-i 

avāmda ol kimesneye derler ki beyne’l-
ḳavm muvaḳḳar u mu
teber olup kār-sāz u 
mühim-perdāz ola.

�ānī, müteehhil ya
nī evli ki 
avratı ola. 
Mevlānā Ümīdī, beyt:

ه א  ی دو ا    ا
ه ا  א  א دو   אر از 

(Boyu yaşlılar gibi iki büklüm olan Ümīdī, her 

yerde karısı olduğu için iki üç yerde bey olmuş.)

�āliẟ, pādişāh ma
nāsına gelir. Ḥakīm 
Firdevsī, beyt:

ای אن  ث  در 
אی رون دا  ه ا   

(Keyūmers dünyaya padişah olunca ilk önce bir 

dağa yerleşti.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ای אن  ر آ   ا ا
אی ه  ز  ن   

(Dünya padişahı at sırtında geldi. Asker dağ gibi 

esas duruşa geçti.)

şeddede ile. Ba
żı ferhengde bā-i Fārsī ile 

(  keppī) mervīdir. Maymun ma
nāsınadır 

ki ز  [pūzīne] dahi derler. Lākīn “pūzīne” 

iri olana ve “kebbī” küçüğüne derler. Ve 

Hind’in zebān-ı 
ilmīsinde de “kebbī” der-

ler. Ḥakīm Senāyī, beyt:

رت   آ  ا
  دم ا و   ا

(İnsanın āfeti olan açgözlülüğün görünüşü, kö-
pek kuyruklu ve kedi başlı maymundur.)

Faḫr-i Gūrgānī, beyt:

א אر א  אن    در 
(265b) א ا و زو   ز  ر

(Dünyada maymundan daha beynamaz. Köpek-
ten daha rezil, ondan daha değersiz.)

دری  ِ  [kebk-i derī]: Kebkin a
lāsı 

murāddır. در [der], vilāyet-i Şīrāz’da bir 

nāḥiye adıdır. Onun kekliği be-ġāyet çok 

ve ḫoş-nümā olur. Yā-yı nisbetle “Der’e 

mensūb keklik” demek olur. Ḥattá ol 

nāḥiye ḫalḳının lisānları Fārsīde be-

ġāyet faṣīḥ olmakla lisān-ı Fārsīye lisān-ı 

Derī derler, ḥadīẟ-i şerīf naḳl ederler. 

Kemālpaşazāde Daḳā�iḳu’l-Ḥaḳā�iḳ’ta yaz-

mış: Ḳāle Resūlu’llāh ṣalla’llāhu te
ālá 


aleyhi ve sellem:  אن ا ا  ا  
אر دری1  و 
اری  ِ  [kebūter-i şalvārī]: Ayakları tüy-

lü bir nev
 güvercindir. Ġālibā  دم [dum-

keş] ve “kut” dedikleridir. Kuş-bāzlar katında 

ġāyet mu
teberdir ve maḳbūldür. Havada 

uçarken takla-bāzlık eder. Ol ecilden püserān 

ol güvercine ziyāde ṭālib ü rāġıb olurlar. Ḥattá 

kuş-bāzlık eden yārān, ol güvercinle püserānı 

ṣayd edip bend-i şalvārına el vururlar.

1 Hadīs-i şerīf: Cennetliklerin cennette konuşacağı diller 

Arapça ve Derī Farsçasıdır.
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ی  [kerī]: Kesr-i rā-i mühmele ile. Sığır 

duracak maḥall ü mekān. Mīr Naẓmī, beyt:

אن را אی  آن   
אن را ر  א  ا ی 

(O eşek meşreplilere dünyada saray yerine ahır 
lazımgelir.)

 [kestī]: Sükūn-ı sīn-i mühme-

le ve kesr-i tā-i müẟennāt ile. Zünnār 

ma
nāsınadır. Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm’de 

 [bestī] ve د [destī]ye ḳāfiye edip Şāh 

Nāṣır-ı Ḫüsrev’in bu beytine mütemessik 

olmuş. Beyt:

א ی دا א     א   
ا    و او 

(Sen kemer, hıristiyan zünnar bağlamış olsa bile, 
bilge nazarında o hıristiyanla aynı değerdesin.)

 [kesnī]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

kesr-i nūn ile. Muḫtaṣar-ı א  [kāsnī]-i 

merḳūmdur. Ḥakīm Enverī, beyt:

ه رو  א  روا  
اج  را اص  آرد 

(Senin cömertlik kokuların hindibaya etki ede-
cek olsa, olanca acılığına rağmen şeker kamışı 
özelliği gösterir.)

 [kesī]: Be-vezn-i  [besī]. İşāret-i 

mechūldür, bir kimse ma
nāsına. Āḫirindeki 

yā, yā-yı vaḥdettir. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

  و او ز  
(266a) אز אن     دل از  

(Bir kimse O’nun vasfını benden soracak olursa, 
āşık olan belirtisi görünmeyene dair ne söylesin!)

 [keştī]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

kesr-i tā-i müẟennāt ile. Gemidir. 
Arabīde 

ا ve [sefīne]  ,[zevraḳ] زورق ا   

[merākibu’l-baḥr] derler. Şems-i Faḫrī, beyt:

İbn Yemīn, beyt:

ا אن را   אرا  آن   
אل ای  د  ا   

(Ey padişah! Dünyanın layık olduğu padişah 
sensin! Yüce Allah, padişahlığı sana verdi.)

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

Rābi
, ıṣṭılāḥāt-ı müneccimānda delīl-i rūḥa 

derler ki onun tafṣīli א  [ked-bānū] lüġati 

ẕeylinde ẕikr olundu. Ḥakīm Senāyī, beyt:

אر א و د  א ا
אر א  ا و  א و 

(Muvakkit, falcı, müneccim, kedhudā ve göz 
boyayıcı...)

Şeyḫ Evḥadī, beyt:

ام  در آور ز  ا ا
אم ا و  ج و   

(Yıldız falcısı, kedhudā ve kısmet biliciyi bu 
dünyadan at gitsin!)

ای ّ  [kerrāy]: Fetḥ-i rā-i mühmele-i müşed-

dede ile. Be-ma
nī-i ḥaccām. Kāf-ı Fārsī ile 

ای)  gerrāy) da mervīdir. Keẕā fi’l-Mecma
.

ی  [kerkerī]: Sükūn-ı rā-i mühmele-i 

ūlá vü kesr-i ẟāniye ve fetḥ-i kāf ile. Be-

ma
nī-i  [kurcen]-i merḳūm.

אی  [kerrenāy]: Fetḥ-i rā-i mühmele-i mü-

şeddede ile. 
Acem’de müte
ārif olan boru ki 

münker ṣadāsı vardır, nehaḳ-ı ḥimāra ben-

zer. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אی ن و دم  وش 
אی ر آ ز  خ ا אن   

(Yiğitlerin narası ve boru sesi, gökyüzünü yerin-
den oynatacak kadar şiddetliydi.)

א  [kerengānī]: Fetḥ-i rā-i mühmele 

vü kāf-ı Fārsī ve sükūn-ı nūn-ı evvel ü kesr-i 

ẟānī ile. Bir nev
 üzüm adıdır.
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ری  [kelenderī]: Fetḥ-i lām ve sükūn-ı 

nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, kapı ardına konulan ağaç ki ر  [ke-

lender] ve ره  [kelendere] dahi derler.

�ānī, bir delikli ağaçtır. Mücrim ve 

günāhkārların ayaklarına vururlar. Pūrbahā-

yı Cāmī, beyt:

אی د א و   دن   
ری א و     دو 

(Muhalifinin boynuna kötülük çatal ağaç olsun! 
Düşmanının ayağına sıkıntı tomruk yapılsın!)

א   [kele-sāyegī]: Fetḥ-i lām u sīn-i 

mühmele vü yā-yı taḥtānī ile. Ferheng-i 
Mīrzā’da be-ma
nī-i bed-baḫtī ve Hind 

kāfirlerine derler. Ve Mecma
u’l-Fürs’te be-

ma
nī-i غ   [kele-kelāġ] ki murdār-ḫˇār 

olur. Bu ma
nāya, şā
ir, beyt:

د   א   ز  
אزد אن   اب   آن آ

(Her yerde akbaba görünüyor, karga onun ba-
şında yuva yapıyordu.)

Ḫāṭıra gelir ki bu ma
nāda kāf-ı Fārsī ile ola. 

Ammā Şerefnāme’de ve Mü�eyyidü’l-Fużalā’da 

ve Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm’de kāf-ı 
Arabī ile 

olmağın ve kütüb-i mezbūre mu
temed oldu-

ğu ecilden mütāba
at olundu.

 [kelīkī]: Kesr-i lām u kāf ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile.  [kelīk]-i merḳūm gibi 

“aḥvel” ma
nāsınadır. Keẕā fi’l-Mecma
.

ری ز אِن   [kemān-ı zenbūrī]: Tüfeng ki 


Arabīde  [bunduḳa] ve Türkistān’da 

“multak” derler. Ḥakīm Esedī, beyt:

ان ز دان ا  
خ  ری و  אی ز א

(İranlı yiğitler, zemberekli yaylar ile kin yayını 
tuttular.)

د را  د را  
אر    

(Onun düşüncesi, dini saygı ve sevgiyle büyü-
tünce bütün kāfirler gemi deldiler.)

 [keşnī]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve kesr-i 

nūn ile. Be-ma
nī-i  [keşte]-i merḳūm.

 [keşī]: Kesr-i şīn-i mu
ceme ile. Üç 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i gedāyī ya
nī dilencilik ve 

cerr etmek.

�ānī, çenber kolanı, yük bağlanan ip ve 

buna benzer her ne olursa.

�āliẟ, be-ma
nī-i ḫoşī ya
nī güzellik. Ḥakīm 

Sūzenī, beyt:

ر אن  و   ای  א  
ی وش ان و  ش زی و    

(Efendim! Dünya hoşluk ve güzellik içinde ol-
dukça gümüş göğüslü ve peri gibi güzellerle gü-
zelce yaşa!)

 [keftegī]: Sükūn-ı fā, fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ve kesr-i kāf-ı Fārsī ile. دن ه   

[kefīde būden] ve ن ه   [terkīde şu-

den] ya
nī yarılmış ve çatlamış olmak. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

ی  [kekrī]: Sükūn-ı kāf ve kesr-i rā-i 

mühmele ile. Vilāyet-i Hindūstān’da bir 

şehrin adıdır. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [kekī]: Kesr-i kāf ile. Ādem necāseti. 


Arabīde از  [birāz] ve א  [ġāiṭ] dahi 

derler.

ی  [kelincerī]: Kesr-i lām u rā-i mühme-

le, sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm ile. Bir nev
 laṭīf 

üzümdür. Herī vilāyetinde olur. Siyāh renk, 

kabuğu yufka, nāzik, āb-dār, be-ġāyet tatlı ve 

salkımı beş batman olur diye rivāyet ederler.
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Şems-i Faḫrī, beyt:

א ان    د  ای 
وری خ  ی   ز ا وا

(Felek, kazā eliyle, padişahlar padişahının sofrası 
için göğün kıymetli atlasını sofra bezi yapar.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i destār-

ḫˇān yazılmıştır. Şems-i Faḫrī beytinin ol 

ma
nāya münāsebeti vardır.

ی  [kendī]: Sükūn-ı nūn ve kesr-i dāl-ı 

mühmele ile. Bir beyāż (266b) çiçektir sa-

rıya māil. Nīm ẕirā
 boyu olur. Be-ġāyet 

ḫoş-būdur. Ḫurmā ṭal
ına müşābeheti 

vardır. Bilād-ı 
Arab ve Yemen’de ve 


Ummān cāniblerinde ve Şīrāz’ın germ-sīr 

nāḥiyelerinde ve Hindūstān’da çok olur. 


Arabīde אذّی  [kāẕiyy] ve Hindī lisānında 

ره  [keyūre] derler.

א  [keyānī]: Pādişāhlara mensūb olan 

nesneler demektir, tāc-ı keyānī ve kemer-i 

keyānī gibi.

 [key]: Dört ma
nāya gelir.

Evvel, pādişāh ki 
Acem pādişāhlarının 

maḫṣūṣ laḳablarıdır. Şems-i Faḫrī, beyt:

אه دوران  ا ا
ه  ر ا  ای 

(Ey tacı İran padişahlarının tacını kıskandıran, 
zamanın padişahı Şeyh Ebu İshak!)

Ba
żılar pādişāh-ı cebbār ma
nāsınadır de-

mişler. Emīr Ḫüsrev, beyt:

ۀ آن  دو  از رخ 
ه در     

(O iki padişahın kutlu yüzü sayesinde, sürahi 
şarap tarlasındaki bülbüle döndü.)

Bir rivāyette Keyḳubād Şāh’tan Dārā’ya ge-

lince mā-beynde gelen pādişāhlara denilir 

אد  [key-ḳubād], و  [key-ḫusrev] ve 

خ  [çarḫ] yaydır.

 [kemlī]: Sükūn-ı smīm ve kesr-i lām 

ile. Yünden kalın ve ḫaşīn dokunmuş kilim.

 [kemī]: İki ma
nāyadır.

Evvel, pusu ki onda 
asker gizlenip düşman 

bī-ḫaber geçerken 
ale’l-ġafle üzerlerine çıkıp 

inhizāma müeddī olur. Şems-i Faḫrī, beyt:

א א ا    א
ان   را وی ا

(Ey padişahlar padişahı! Senin öfken yıldızlara 
pusu kuracak olursa...)

�ānī, noḳṣān ya
nī eksiklik. Ḫüsrevī, beyt:

ن  אی  ا ای 
אده    در د ز

(Ey tepeden tırnağa mutluluk madeni olan! Se-
nin gözün/bakışın, gönlümde büyük eksiklik.)

 [kenebī]: Fetḥ-i nūn ve kesr-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Ġulām-ı nīk-ṭab
 u ḫūb-rūy. 

Ḥakīm Şifāyī, der-hecā, beyt:

ار ز  رت د ن    א
م  را ه راه  א  در 

(Hatunun düz duvara tırmanıyor. Aman evine 
hizmetçi olarak yakışıklı oğlan alma!)

وری  [kendūrī]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

dāl u kesr-i rā-i mühmeleteyn ile. Sofra-i 

ṭa
ām; bezden olsun ve saḫtiyāndan olsun. 

Ḫażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, ḳıṭ
a:

ر א   ه    א  
ری א    ا آ 

 دا   و   
وری אر  د  א  

(Gel de Tūr dağında Allah’la konuştu denen Hz. 
Musa’ya Tur dağına dek yoldaş olalım. Bir aşk, 
aç insanın sofra kenarını çekiştirmesi gibi ete-
ğimden tutmuş beni çekiştiriyor.)
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ره אف ا אب ا
[BĀBU’L-KĀFİ’L-MEKSŪRE]

 ا
[ma	a’l-elif ]

א  [kibā]: Elif-i maḳṣūre ile. Süprüntü. Ve 

memdūde ile 
ūd ağacı ma
nāsınadır. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Bu iki ma
nāya, 

Üstād, beyt:

א را א  از از  ون ا
א را ی  ده   אغ آ د

(Evden süprüntüyü çıkar! Öd kokusuyla burnu-
nu rahatlat!)

ا  [kirā]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, “kime” ma
nāsına. Meẟelā  ا  

[kirā guftī] ve دادی ا   [kirā dādī] derler 

ya
nī “kime dedin?” ve “kime verdin?” de-

mek olur.

�ānī, ا  ,lafẓından muḫaffeftir [der-kirā] در 

“kimde” ma
nāsına. Ve “kimin” ma
nāsına 

da gelir. Ḥakīm Esedī, meẟnevī:

د א    אی دا
د א او     دان  

א ِ از  دا   
א אد د  ا  دا 

(Bilgili kimsenin iyi söz söylemesi, onunla bir-
likte giden bir hazinedir bilesin! Dünyada bilgi 
hazinesinden daha iyisi var mı! Kimde bilgi ha-
zinesi varsa padişah odur.)

Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

א   دون   د  ا  
אور د  دم ا دو  אوری  א   

אوس  [key-kāvūs] gibi.

�ānī, 
anāsır-ı erba
anın her birine  

[key] derler. Dördü murād olundukta א א  

[keyānā] ve אن  [keyān] denilir kemā sebaḳa 

ẕikruhā.

�āliẟ, be-ma
nī-i pākīze. Zerātüşt Behrām, 

beyt:

  او را از دل 
   و   از وی

(Temiz kalple onu kabul ettim. Şeksiz şüphesiz 
ondan oldum.)

Rābi
, zamān-ı mechūlden suāldir “kaçan” 

ma
nāsına. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirru-

hu, beyt:

ردم    او از  
ورد   او ا   

(Onun sütü dışında kimden süt içtim! Onun 
tedbiri dışında kiminle/ne zaman beslendim!)

Üstād Laṭīfī, beyt:

ل ر و  ا داد  ا  
ا داده را   زوال

(Tanrı sana itibar ve yücelik verdi. Tanrı’nın ver-
diği asla zevale uğramaz.)


Arabīde iki ma
nāya gelir. Evvel, “için” 

ma
nāsına. �ānī, dāġ ma
nāsına ki āteş ile 

yakarlar. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

ی ا   ت  و   
واء ا ا ج   آ

(Kumru ve bülbül sesiyle şarap içmezsen sana na-
sıl ilaç edeyim! İlaçların sonuncusu dağlamadır.)
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(Din padişahına muhalefet etmek üzere hile 
hurdaya başvuranlar, padişahın kutlu gücüne, 
tıpkı simurg ve kimya gibi, hilesiz hurdasız delil 
olurlar.)

Bu ma
nāya, Şems-i Faḫrī, beyt:

ش א   אزی و  א  ا 
د א  آن   ز  د و 

(Düşmanın başını koparana dek onunla uyumlu 
olsan, bu dahi cesurluk ve aldatmacadan olur.)

�ānī, ba
ż-ı eczā terkībi ile olan altına derler. 

Ve iksīre dahi “kīmyā” (267a) denilir. Ḫˇāce 

Ḥāfıẓ, beyt:

א  אک را    אن   آ
א  د      א  آ

(Bir bakışıyla toprağı altına çevirenler, acaba göz 
ucuyla dahi olsa bize bakmazlar mı?)

�āliẟ, bi-ṭarīḳi’l-isti
āre bed-aṣl ve 

ḥarāmzādeye derler. Fi’l-ḥaḳīḳa 
amelī al-

tın, aṣılda cevāhir-i ḫasīsenin birkaçı cem
 

ü terkīb olunup ve envā
-ı 
amel ile vücūda 

geldiği ecilden bed-aṣl ve veled-i zināya 

“kīmyā” denilmek müveccehdir. Şā
ir, beyt:

ا א  ه   آورد 
א א و   از ا 

(Torunun torunla savaşması hem ahmaklık hem 
de soysuzluktur.)

(Felek kime destek çıkmış, askerin desteği ne 
olur! Talih yaver giderse insan işte o zaman yar-
dım bulur.)

ا ر  [kişver-ḫudā]: Rā-i mevḳūf ya
nī 

sükūn-ı rā-i mühmele ile. Pādişāh demek 

olur. ر  [kişver] iḳlīmdir, ا  [ḫudā] ṣāḥib 

ma
nāsınadır. Terkīb olunup “iḳlīm ṣāḥibi” 

ma
nāsına olur. Mīr Naẓmī, beyt:

אن روا אن  زم  ل 
ا ر ر ذات  א ز

(Padişahın şanına adalet gerekir. Cömertlik, 
ülke sahibi padişahın süsüdür.)

א  [kilyā]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. Ḳalye ki אر  [şeḫār] ve אر  

[şeġār] dahi derler. א  [ḳalyā]dan ta
cīm 

olunmak cāizdir.

א  [kimā]: Mīm’in taḫfīfi ile. Teşdīdi ile 

א) ّ  kimmā) da cāiz. Ḥınnā ma
nāsınadır. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Ve Mecma
u’l-
Fürs’te “per-i bāz” ma
nāsına da mervīdir ki 

.dahi derler [rān] ران

א  [kīpā]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

bā-i Fārsī ile. Şīrdāndır ki et ve pirinç ile 

doldurup yağda pişirirler. Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, 
beyt:

א  و   ش ا و  א 
م ا ی  א     ا

(Şirdan güzeldir, paça kıymetlidir, baş iyidir. 
Ama keşkek her şeyden önce gelir.)

א  [kīmyā]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, mekr ve ḥīle ma
nāsına. Ḥakīm 

Sūzenī, ḳıṭ
a:

אه د אد א  אن    آ
א ده   و   د د 
אه אی  א و      

א غ و  אن د   אن  ز
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אت אء ا  ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]

 [kibt]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ile. 
Bal arısı. Ḥakīm Sūzenī, der-hicv-i Monlā 
Şeyd, naẓm:

آ א  ای  
دی  א ا و  

א  د  آرام   
آ א را   ا 

آ א   
ش  א      

(Ey Şeyd! Arı kovanına çomak soktun! Akılsızlık 

ve ahmaklıkla çiftsin. Bu arı kovanını karıştırdın 

ya, kıyamete dek rahat bulabilecek misin baka-

lım! Arı kovanına çomak sokmak kolaydır. Ko-

vana bir arı koy, güzelce uyudun demektir.)

 [kit]: “Ki sen” demektir. Aṣlı   [ki 
tu] ve ات   [ki’et]tir. İstiḫfāfen iḫtiṣār 
olunmuştur. 

 [kirift]: Kesr-i rā-i mühmele ve sükūn-ı 
fā ile. Çirkinlik ve keẟāfet ma
nāsınadır. 
Ebulma
ānī, der-ḥaḳḳ-ı baḫīlī, beyt:

א  ا א    و 
אه ز א  אدی در  و  ا

(Senin bedenin ve elbisen baştan başa pis. Ya dış-

kıya ya da zift kuyusuna düşmüşsün.)

 [kişt]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. 
Zirā
at, tarla ve ekin ma
nāsına. Şeyḫ 
Niẓāmī, beyt:

وی  اره  از   آن 
א  خ از     

(Bahtın yardımıyla sürekli eken kimse, kesekle 

dolu tarla gibi çok mala sahip olur.)

ه אء ا  ا
[ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

 [kitb]: Sükūn-ı tā-i müẟennāt ile. Ser-

geşte, vālih ve medhūş ma
nāsına. Şā
ir, 

beyt:

ا ر ا   و   
 از  را  و 

(Bozkırda hayran ve şaşkın yürümüş. Dudağı 
susuzluktan çatlayıp yarılmış.)

 [kisb]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ile. Lāf 

vurmak ki زدن   [keb zeden] dahi derler. 

Şā
ir, beyt:

اف د و  א   
אف  دروغ آن    

(Sözlerinin tamamı sataşma ve saçmalıktı. Kalbi 
saf olan, yalan söylemez.)


Arabīde intifā
 ve kazanç ma
nāsınadır.

آب   [kişt-āb]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

vü tā-i müẟennāt ile. Yağmurda ekilen ekin 

ma
nāsınadır. Ma
nā-yı terkīb “su ekini” 

demek olur. Suvarmakla ekilen ekine dahi 

dense cāiz. Ḥāṣıl-ı kelām deştī olmayıp 

saḳy ile olan zirā
attir.

 [kīb]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile.  

[kitb]-i merḳūm gibi ser-geşte ve vālih ü 

ḥayrān ma
nāsına da mervīdir. Be-ma
nī-i 

evvel, şā
ir, beyt:

ش و  אی  درآ  آ
ه  א س و    از 

(Şaşkın ve hayran oraya geldi. Korkudan sabrı ve 
huzuru kalmamıştı.)
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“kimdir” ma
nāsına. Aṣlı ا  [ki’est] idi, 
isti
mālinde ẟiḳlet olmakla hā-i 
alāmet ḥaẕf 
ve elif ’i ki ḥarf-i 
illettir, yine kendi cinsin-
den ḥarf-i yā’ya ḳalb edip  [kīst] eyledi-
ler. Şeyḫ 
Ömer Ḫayyām, beyt:

אن   אه در  ده  א 
ن ز  د  وان    

(Dünyada günah işlememiş kim var söyle! Gü-

nah işlemeyen nasıl yaşadı söyle!)

Ebulma
ānī, ḳıṭ
a:

אت  א    
אت  א    

(267b) א    و 
אت  א زۀ    در

(Ben kimim ki sana yalvarayım, senin huzurun-

da istek bildireyim! Hacet dilencisi olan benim 

günahımı ve noksanımı bağışla!)

 [kīşt]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü şīn-i 
mu
ceme ile. Yoğurt üzerine tāze süt koyup 
ṭa
ām ederler. Çobanlar ona “köremez “der-
ler. Çoban yemeğidir.

 [kīmuḫt]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 
ḫā-i mu
ceme ve żamm-ı mīm ile. Sağrıdır 
ki eşek ve katır derisinden ederler. Ḥakīm 
Ḫāḳānī, beyt:

ش א  آ   از 
ُ اد  از  زرش  

(Sabah, gökyüzü kınından hançerini çekti. Da-

ğın sağrısı onun altın hançerinden kırmızı renkli 

deriye döndü.)

Ve ḫām deri ya
nī dibāġat olunmamış deri. 
Şā
ir, beyt:

אک را  ان  د   
א   ی او   از 

(Felek toprak kazanını öyle bir pişirdi ki onun 

kızgınlığından, tıpkı ham deri gibi, hiç hamlık 

kalmadı.)


Arabīde zirā
at ve ḥarāẟet. Ve Çağatay 
lisānında “ikin” derler. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Ḫaṭıŋ baş çikkeli ḫāliŋ körünmes

Kökerdi çün ikin güm boldı dāne

(Ayva tüyün baş çektiğinden beri benin görün-

müyor. Ekin göğerince tohum kaybolur.)

   [kişt-ber-kişt]: Bir nev
 ottur. İp-
lik gibi uzanıp birbirine dolaşır. Bir bāġçede 
ki ẓāhir ola, ayırtlaması ġāyet 
asīr olur. Eğer 
koparılmasa bāġçeyi telef edip bir nesne ḥāṣıl 
olmaz olur. Nitekim demişlerdir, beyt:

ن    ا    
د ز ال  د ا   

(Uğursuzluk kime dolaşıp sarıldıysa sürekli do-

lanır, halleri çirkinleşir.)

 [kift]: Sükūn-ı fā ile. Be-ma
nī-i ketif 
ya
nī omuz. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ان را   ز  אورد 
אر او در א از   

(Ağır topuzu omuzuna aldı. Askerler onun yap-

tığı işe şaştı kaldı.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אل او  א  אن و  ن   رخ 
א      

(Yüzü gül bahçesi gibiydi. Boyunu posunu gö-

ren hayran kalıyordu.)

Ḥalīmī, “sırtlan” ma
nāsına naḳl eylemiş. 
Ni
metullāh “kiçirek çömlektir” demiş.

 [kīt]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Ḥayrān 
u medhūş ve vālih ü bī-hūş ma
nāsına. Mīr 
Naẓmī, beyt:

אن از    
ا   אن ا   و 

(Heybeti bütün dünyaya yayılmış. Düşmanların 

aklı ve canı şaşakalmış.)

 [kīst]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü sīn-i 
mühmele ile. Ẕevi’l-
uḳūldan suāldir, 
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(O zincir gibi olan misk kokulu saça aferin! Yüz 
binlerce büklüm oluşturmuş.)

�ānī, aḥmaḳ ve mu
cib ya
nī hem aḥmaḳ ola ve 

hem ḥamāḳatini bilmeyip zu
m u pindārı ola.

�āliẟ, ḥammāmcıların zibil sepeti ki onun-

la zibil çekip ḥammāmda yakarlar. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

אت אد ئ  אن د  א
ده ا از  ر   در  

(Dünya hamamcıları, olaylar zibilini senin düş-
manının sakalı için sepete koymuşlar.)

اج  [kilīvāc]: Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Çaylak ki اج  [ġalīvāc] ve 

اژ  [ġalīvāj] dahi derler.

 [kinc]: Sükūn-ı nūn ile. 
Aẓīmü’l-cüẟẟe 

ve ḳavī-heykel fīl ki cenkçi olur. Ḥakīm 

Firdevsī, meẟnevī:

د ه  א  ه  א  از 
خ و زرد א   در  

אی رو و  א  س و  א  ا
ن  אن و  אزی ا א  ا

(Dağdan dağa yayılmış olan ordunun sıklığın-
dan, kırmızı ve sarı kumaşla dokunmuş kal-
kanlar bir araya geldi. Ordu kös, tunç boru, zil, 
Arap atları ve dev fillerle...)

 [kīc]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Üç 

ma
nāya gelir.

Evvel, aḥmaḳ ve mu
cib ki nefsini ta
rīf ile 

ḥamāḳatin iẓhār ede. Şems-i Faḫrī, beyt:

אک  ن  א ر و    ای  
ب و  א دا و    د  وی 

(Ey yüceliği ve itibarı karşısında feleğin toprak 
gibi aşağıda kaldığı! Ve ey bilgi ve tedbiri karşı-
sında aklın ayıplı ve fodul kaldığı!)

�ānī, ḫar-ı düm-bürīde ya
nī kuyruğu kesik 

eşek.

 ا
[ma	a’l-cīm]

 [kibc]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ile. 

Ayrı ya
nī başka başka, ayrı ayrı olan nesne-

ye   [kibc kibc] derler. Üstād Rūdekī, 

beyt:

א א از    ا     
אم   ا      

(Ey güzeller şahı! Senden bir aylık būsenin hep-
sini istiyorum. İstediğimi azar azar vermeni 
istemiyorum!)

Hindū Şāh, Ṣıḥāḥ’ta ve ba
żı mu
teber fer-

henglerde bā-i muvaḥḥade iledir ammā 

ba
żı āḫar ferhenglerde yā-yı taḥtānī ile 

rivāyet olunduğu resīde-i naẓar-ı kūtāh-ı 

ḥaḳīrdir.

ج  [kirec]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Dilim. 

Meẟelā kavun, karpuz, elma ve emrūd di-

limi. Ve dahi parça ki bir nesneden kesilip 

ayrılmış ola. Meẟelā kirec-i ḫarbuze, kirec-i 

ḫıyār, kirec-i girībān ve kirec-i āstīn derler. 

Ammā ba
żı nüsḫada kesr-i rā-i mühmele 

ile (ج ِ  kiric) menḳūldür. Ebulma
ānī, beyt:

א ه  ان را    د د
אک ا ازو    ا  ار 

(Felek başkalarına kavun kadar bostan veriyor. 
Ben isteyecek olsam bir dilimin cimriliğini 
yapıyor.)

 [kilc]: Sükūn-ı lām ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i şiken, ya
nī bir nesne 

bükülüp yeri ma
lūm kala. Şākir-i Buḫārī, 

beyt:

ی زان ز   ز
اران    אده  
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אر  ا ا
[ma	a’l-cīmi’l-fārsī]

 [kiç]: Tepmek ki  [leked] dahi derler. 

Mīr Naẓmī, beyt:

ش  אی   زد    
ن ز ده      

(Başına öfkeyle tekme attı. Onu halkın gözünde 
maskaraya çevirdi.)


masḫara ma [zīç] زnāsınadır.

 [kilç]:  [kilc]-i merḳūm ma
nāsına, 

ya
nī zibil sepeti.

 [kilīç]: Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. İki ayağı sekil ata derler. Üstād 


Ascedī, beyt:

     
אق  د    و  

(Feleğin gök atı senin ordunun karşısında sekili 
bir ayakla birlikte topal ve aksak olur.)

אچ  [kinkāç]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i kāf 

ile. Meşveret ma
nāsına ki אش  [kinkāş] 

dahi derler. Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

אب א ا אچ ر  א  در 
(268a) ای א  ی     ا 

(Bu barışta dostlarla istişare edildi. Hasılı tama-
mı eve yönelişten bahsetti.)

 [kīç]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. 

Perākende. Ve cinsīst ez-cāme.1 Keẕā fī-

Ferheng-i Züfāngūyā.

  [kīç kīç]: Bi-sükūni’l-yāeyni’t-

taḥtāniyyeyn. Be-ma
nī-i ḫurd ḫurd ve en-

dek endek. Şā
ir, beyt:

1 Bir giysi türüdür.

�āliẟ, alt çenesi şiş olan ḥayvān-ı çār-pā. 

Şerefnāme’de ve Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm’de 

fetḥ-i kāf ve sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ile 

(  kebc) bu ma
nālara mervīdir.

 [kīkiç]: Sükūn-ı yāeyn-i taḥtāniyyeyn 

ve kesr-i kāfeyn ile. Bir ottur, د  [kerde-

me] derler. Ve dahi ısırgan dikeni toḫumuna 

da derler.

ج ا  ِ  [kīn-i īrec]: Bārbud-ı Ḫüsrev-i 

Pervīz’in otuz bir laḥnından bir nevā vü 

laḥn-ı muḫtera
ı adıdır. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

אز ج را  آ دی  ا  
אز ی  ج  אن را  ا

(Kīn-i Īrec nağmesine başlayınca dünyanın 
Īrec’e olan öfkesi yeniden canlanırdı.)
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אء ا  ا
[ma	a’l-ḫāi’l-mu	ceme]

 [kiḫ]: Eṭfāli korkutmak ve bir nesne-

den men
 için derler. “Yaramaz” demek 

ma
nāsınadır. Ve dahi eṭfāl için ettikleri kor-

kunç ṣūrete derler.

  [kiḫ kiḫ]: Āvāz-ı ḫandedir ki gülmek 

maḥallinde ẓāhir olur. Ḥakīm Senāyī, beyt:

د و  از   
د وت او     

(İşini görmek için ona güler, onun bıyığına ka-
varayı çalar.)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

ی ر      ا
ی اغ   ر    ا

(Fakirin gülmesi nedendir: Eşeklikten. Çıranın 
çıtırtısı nedendir: Yaşlıktan.)

 [kīḫ]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Göz 

çapağı ki  [pīḫ] ve  [kīġ] dahi derler. 

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ا א  א     א  ز 
زم אک و  و      

(Bedenimde hiç elbise kalmadığı için göz çapa-
ğımı, burnumu ve ağzımı temizleyemem.)

خ  [kīraḫ]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

rā-i mühmele ile. Raḥledir ki üzerine 

muṣḥaf-ı şerīf korlar. Keẕā fi’l-Mecma
.

א א از    ا     
אم   ا      

(Ey put! Senden bir aylık būsenin hepsini istiyo-
rum. İstediğimi azar azar vermeni istemiyorum!)

Ferheng-i Ḥüseyn-i Vefāyī’de yā-yı taḥtānī 

yerine nūn vāḳi
dir.
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Şeyḫ Sa
dī, beyt:

د  אن ای  אن در د ز
א   در  

(Ey akıllı kimse! Ağızda dil niçin vardır bilir mi-
sin? Hünerlinin hazine kapısını açmak içindir.)

Ḫˇāce Selmān, beyt:

אی ز      
אی ز אن داده  א    

(Kalk! Yaşamın kilidini açan sabah anahtarı-
nı gör! Şarap yudumu ölülere yaşama sevinci 
vermede.)

ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]

د  [kird]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Kār 

ma
nāsınadır ki دار  [kirdār] lafẓından 

iḫtiṣār olunmuştur. Şā
ir, beyt:

א ر   از آن    ا
אر ارد   د    

(Bülbülün ayrılık kafesinde inlemesinin sebebi, 
bir iş yapmayıp sadece konuşmasıdır.)

Dīger, şā
ir, beyt:

אی از آن   אن  אز  د 
دار ارد      

(Şahinin padişahlar elinde oynuyor olmasının 
sebebi, hiç konuşmayıp hep iş yapmasıdır.)

 [kişmend]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

vü nūn ve fetḥ-i mīm ile. Ekilmiş yer, arż-ı 

mezrū
a ma
nāsına. Aṣlı  [kiştmend] 

idi, istiḫfāfen tā’sı ḥaẕf olunmuştur. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

א   ل ز  دو 
ه و  ش و   آب 

(Hīrmend’e kadar olan iki konaklık yer güzel su, 
meyve ve ekili yerle dolu.)

Üstād Ferruḫī, beyt:

אم ش و  آب   د  و   
ور אن  אغ و     و  

(İyi mallar, güzel toprak, mükemmel bir ırmak, 
ekinlik, bahçe ve meyveli bostanlaḳ)

اد  [kişvād]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ile. Bir mübārizin ismidir ki Keykāvūs’un 

pehlivān-ı pāy-taḫtı idi.

 [kilīd]: Anaḫtar ki 
Arabīde אح  

[miftāḫ] derler. Türkīde ḳufla “kilid” derler. 
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(Güzel görünüşlü, süslü bir mektup yazdı. Mek-
tubun görünüşü, güzellikte cennet bahçesini 
andırıyordu.)

Kemālpaşazāde merḥūm, taṣarruf-ı 

ḫāṣṣasıyla buyurur ki: “دار  [kirdār] lafẓ-ı 

mürekkebdir د  [gird] ile آر [ār]dan. 

Ma
nāsı “çevreye getirici” demek olur. 

Murād, elde olmayan nesneyi yanına getirir 

demek ola”. Öyle olduğu ḥālde kāf-ı Fārsī 

ile olmak gerek idi. Lüġat yazanlar cümle 

kāf-ı 
Arabī ile yazmışlar. Ol ma
nāya nice 

yerleşir?!

אر د  [kirdgār]: Sükūn-ı rā vü dāl-ı müh-

meleteyn ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, cenāb-ı ḥażret-i Bārī te
ālá celle 

ẕikruhu ism-i şerīfidir, fa

āl-i muṭlaḳ (268b) 
ma
nāsına. Ḥakīm Enverī, beyt:

אر אر دو  روز روز ای روز
אر د א    א  وی  ز

(Ey devletinin dönemi zamanın gündüzü olan! 
Ey gölgesi zamaneye Allah’ın bağışı olan!)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

א ن  د ز ن  در  
א ن  אر  د אرف 

(Sen kendini bilmekte ācizsin, Allah’ı nasıl 
bileceksin!)

�ānī, be-ma
nī-i 
amden ya
nī ḳaṣden. Üstād 

Rūdekī, beyt:

אن  او ا ر   ن   
אر د د  א را  

(O, bağış yapmak amacıyla tahta oturmuş olan 
Horasan beyinin oğlu gibi değil.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

د א از    ا ا 
אر د אوت  ل و  رت 

اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]

ر  [kitver]: Sükūn-ı tā-i müẟennāt ve 

fetḥ-i vāv ile. Hindūstān ser-ḥaddine ḳarīb 

maḥalde vāḳi
 bir ṭāifedir. Āteş-perest 

kāfirlerdir. Mevlānā Hātifī, beyt:

אن آ ر   אر  ز 
אن آ אه  אه   در

(Kitver kāfirleri yüzünden sıkıntıya düşüp dün-
ya padişahının kapısına geldik.)

Bir dağ ismi de olmak mervīdir. Ṭāife-i 

mezbūre ol dağda olmaları da cāizdir. 

Mevlānā Hātifī, beyt:

א א ر  ه    
ه  ر  آن  

(Karşısına Kitver dağı çıktı. O korkunç dağ, yo-
lunu kapadı.)

ا  [kirāgir]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

kesr-i kāf-ı Fārsī ile. Bir nev
 baḳlādır. 

Nüsḫa-i Mīrzā’da kāf-ı 
Acemī ile ( ا  
girāgir) mervīdir.

دار  [kirdār]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, şuġl u 
amel ve kār u 
ādet üzre olan 

meṣāliḥ ü umūr-ı ẕātiyye-i nefsiyye. Ḥakīm 

Enverī, beyt:

אن ن  دار  אه   ا 
ن  دار  د    

(Hava, zift renkli kaftan gibi kararmış. Gök, çi-
vit renkli miğfer gibi maviye çalmış.)

�ānī, reviş, ṭarz, 
ādet ve üslūb ma
nāsına. 

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

א     
אغ  دار  ی    
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[kāşmir] dahi derler. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

و آور از  אخ   
  دِر   

(Cennet’ten bir selvi dalı getirip Keşmir şehrinin 
kapısı önüne dikti.)

Necībeddīn-i Cerdpādḳānī, beyt: 

אی ا  א ۀ   אغ و د د
אل  آن  و ا   از 

(Benim zihnim ve gözüm yıllarca padişah oldu. 
Senin hayalin sayesinde birisi Kişmir, diğeri 
Kişmīr padişahıdır.)

ر  [kişver]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i vāv ile. İḳlīm, memleket ve vilāyet 

ma
nāsınadır. Şems-i Faḫrī, beyt:

م از  از   
ر  ا در  

(Adaletin sayesinde bütün ülkede Şiraz kadar ra-
hat şehir yoktur.)

Bu beyit mefhūmunda “vilāyet” ma
nāsına 

olur. Zīrā her iḳlīmde niçe vilāyet vāḳi
 olur. 

Ammā “iḳlīm” ma
nāsına da isti
māl olun-

muştur. Ḥakīm Enverī, beyt:

א  ی  ر زا אد    
ر א   א     آن   

(Sen dünyanın altı ya da yedi iklim olduğuna 
bakma! Senin şöhretin dünyanın yetmiş iklimini 
de kapladı.)

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

א د و א    ر  ر   ا
א א   ر   ر   د ا א

(Sanki bizim iklimimizde hiç vefa olmuyor ya da 
yedi iklimde vefa hiç olmamış.)

Kemālpaşazāde merḥūm fenn-i Fārsīde 

taṣarrufāt-ı ḫāṣṣasından der ki: “ر  [kiş-

ver] ki  [kiş] ile ور [ver]den mürekkebdir, 

aṣlı ر  [kiştver] idi ki  [kişt] ekindir 

(Ey Şeyh Ebu İshak! Allah cömertlik ve adaletin 
nasıl olduğunu senin üzerinden gösterdi.)1

Meẕkūr iki ma
nāsında dahi zā-i mu
ceme 

ile אز د  [kirdgāz] derler.

 [kirimger]: Kesr-i rā-i mühmele, 

sükūn-ı mīm ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. İbrīşim 

kurdu.  ِم  [kirm-i pīle] dahi derler.

 [kizīr]: Kesr-i zā-i mu
ceme ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Köy ketḫudāsı.

ار  [kiştzār]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. 

Ekinlik. 
Arabīde روع  [mezrū
] derler.  

[kişt] ekindir, زار [zār] -lik ma
nāsınadır ki 

“ekinlik” demek olur. Şā
ir, beyt:

אن آن     ار   
א د  ز  و  درود آ آن 

(Dünya ekinliğine bir şey eken kişi, iyi ya da 
kötü ne ekerse sonunda onu biçer.)

אر  [kiştkār]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme vü 

tā-i müẟennāt ve fetḥ-i kāf ile. Ekinci ve 

ekilmiş yer ma
nāsınadır. Şā
ir, beyt:

א אر ا    
א ای ا א  אز 

(Amel eken kişi, sonunda amellerinin karşılığını 
bulur.)

 [kişkencīr]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

vü nūn u yā-yı taḥtānī, fetḥ-i kāf ve kesr-i 

cīm ile. Kerevit ki 
Arabīde  [serīr] der-

ler. Ve  [taḫt] dahi derler.

א  [kişmāyir]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme, 

fetḥ-i mīm ve kesr-i yā-yı taḥtānī ile. Bir 

nāḥiye adıdır. א  [kişāyir] dahi derler.

 [kişmir] ve  [kişmīr]: Kilāhumā 

bi-sükūni’ş-şīni’l-mu
ceme ve kesri’l-mīm. 

Bir vilāyet ve bir meşhūr şehirdir ki א  

1 Anlamla örnek uyuşmuyor. Bu örnek, birinci manaya 

uygundur.



BĀBU’L-KĀFİ’L-MEKSŪRE 3005 

ra ādem ve ḥayvānāt yürüdüğünden çukur 

çukur olup nā-hemvār kuruya, şol mertebe 

ki üzerinde yürümek düşvār ola. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

 [kihber]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Sırça (269a) parmak ki 


Arabīde  [ḫinṣir] derler. Ebulma
ānī, 

beyt:

ر دارد  ا آن 
ا אی  ه  از آن  

(Tevazunun öyle bir erdemi vardır ki serçe par-
makta değerli taşlar olması bundandır.)

 [kihter]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Küçükrek ki muḳābili  

[mihter]dir.

 [kīr]: Ālet-i recul olduğu cümlenin 

ma
lūmudur ve şāhideyni yanında ḥāżırdır.

آور  [kīr-āver]: Āleti 
ādetten ziyāde olan 

adama derler. Ebulma
ānī, der-hecā, beyt:

ده ان و   א  ش   
ده آوران را دو  ز 

(Kīri güçsüz ve gevşek olduğu için karısı büyük 
kīrlilere/kīr getirenlere dost olmuş.)

Bu beyitte tevriye ve īhām vardır.

אر  [kīstār]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü sīn-i 

mühmele ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. İşken-

ce ki cellādān mücrime ederler.

  [kīse-bur]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī, 

fetḥ-i sīn-i mühmele ve żamm-ı bā-i 

muvaḥḥade ile. Yankesici. Aṣlında “kīse ke-

sici” demektir. Mīr Naẓmī, beyt:

אر ت  د     
ار א  د را   

(Meşhur bir yankesici vardı. El çabukluğunun 
duracağı yoktu.)

ve ور [ver] ذو [ẕū] ma
nāsınadır ki “ekinli” 

demek olur. Ba
de’t-terkīb tā ḥaẕf olunup 

“kişver” dediler. Re
āyānın ekip biçip otur-

duğu yere derler”.

ر ر   [kişver-be-kişver]: Vilāyet-be-

vilāyet ma
nāsına. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

اخ אن  ر  ر   ز 
אخ אر او  و  ر ر زده 

(Onun yanağının ışığı geniş dünyanın her şeh-
rinde dallanıp budaklanmış.)

 [kincer]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm ile. 

Fīl-i ḳaviyyü’l-heykel ü 
aẓīmü’l-cüẟẟe ki  

[kinc] dahi derler.

 [kingir]: Sükūn-ı nūn ve kesr-i kāf ile. 

Bir sazdır. Ekẟer ehl-i Hind çalarlar. ه  

[kingire] dahi derler. Ve ی  [kingirī] de 

denilir kesreteyn ile. Şeyḫ Rūzbihān, beyt:

ازد א     رگ 
ازد א  در     

(Şahdamarımı kingir gibi çalıyor. Açıkça değil, 
gizli gizli çalıyor.)

 [kivīr]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Zemīn-i şūre ma
nāsına. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

אن د و  א از وی ر א
אک  و  ره   

(Kendisinden dev ve aslanın ürktüğü bir boz-
kır... Toprak tamamen borak, yollar tamamen 
çorak.)

Faḫr-i Gūrgānī, beyt:

ه ره و ر رو  و 
ه و د د אن  م 

(Çorak, balçık ve kayan kum var. Oradaki azgın 
dev, canın zehridir.)

Ba
żı kimesnelerden mesmū
dur ki ol yere 

derler ki yağmur yağıp yeri ıslattıktan son-
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اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

אز د  [kirdgāz]: Sükūn-ı rā vü kesr-i dāl-ı 

mühmeleteyn ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. 

Ḥażret-i cenāb-ı Bārī te
ālá 
azze ismuhu’nun 

ism-i şerīfidir אر د  [kirdgār]-ı merḳūm 

gibi. İbn Yemīn, ḳıṭ
a:

خ אی  א   ا  از  א
ح  دراز دوران   و 
אر  א آن     زو  
אز د آ ز     

(Ey padişah! İbn Yemīn feleğin cefasından ne 
söylesin! Ömrün zamanı kısa, gamımı anlatmak 
uzun. Benim amelim kötü olmasına rağmen, 
Allah’ın yardımıyla senin sayende eni sonu iyiye 
döner.)

 [kişnīz]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme, kesr-i 

nūn, ba
dehu yā-yı sākine ile. Ḥubūbāttan 

bir nev
dir. 
Arabīde ه  [kuzbere] derler.

 [kīz]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-

ma
nī-i nemed ya
nī keçe. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [kīkīz]: Sükūn-ı yāeyn-i taḥtāniyyeyn 

ve kesr-i kāf ile. Bir nev
 teredir ki  گ  

[berg-pehen] ve ک ه   [tere-tīzek] dahi der-

ler. 
Arabīde  [circīr] dedikleridir. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

ز   [kīn-tūz]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

nūn ve żamm-ı tā-i müẟennāt ile. Kīn edi-

ci ve cenk edici ma
nāsına. Ḥakīm Sūzenī, 

beyt:

د در   ر   א 
ا ز ز      خ  

(Göğsümde sana hizmet için şevk oldukça kin 
edici felek sana kin gözüyle bakıp hayat görür.)

א  [kīmyāger]: İki ma
nāyadır.

Evvel, kīmyā 
amelini işleyici. Şeyḫ Sa
dī, 

beyt:

ده و ر א   
א  ا  ر  ا ا

(Kimyacı, derde düşüp ölmüş. Ahmak, yıkıntı 
içinde hazine bulmuş.)

�ānī, Mecma
u’l-Fürs’te “ḥīleger” 

ma
nāsınadır.

ور   [kīnever]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i nūn ile. Kīnli ve kīn tutucu demektir. 

Mevlānā Hātifī, beyt:

אر  ا  ور   
אر א آن د ار آورد 

(Bu sayısız öfkeli asker, o ülkeye doğru yol 
bulursa...)
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 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]

אس  [kirpās]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i bā-i Fārsī ile. Muṭlaḳ bezdir; yeni ol-

sun, eski olsun. Şeyḫ 
Aṭṭār, beyt:

א ای ا א   א د
אره ز אس و  ی   ُ

(Ey kendinden emin insan! Dünyadan ne elde 
edeceksin! Beş metrelik kefen bezi ve bir parça 
yer.)

אس  [kiryās]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Pādişāhlar, vüzerā ve 

ümerā derbānları ma
nāsınadır. 


Arabīde üç ma
nāya gelir. Evvel, ḫāne-i 

fevḳānī ki  [
ulviyye] ma
nāsına. �ānī, 

ḫalvetḫāne-i pādişāhān u ümerā ve a
yān 

u ekābir. �āliẟ, ṭahāretḫāne-i fevḳānī 

ma
nāsınadır.

 [kirīs]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Firīb ve cāblūsī ki 

 [kirīse] dahi derler. Mīr Naẓmī, beyt:

א    و   
ا   آن 

(Herkesi aldatıyor dolandırıyor. O pinti, şeytan-
lıktan başka bir şey bilmiyor.)

אس  [kilyās]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ev kapısı ki ev içinde ola. Ya
nī evde 

olan oda kapısı.

�ānī, dam üzerinde vāḳi
 ṭahāretḫāneye 

derler.

س  [kindis]: Sükūn-ı nūn ve kesr-i dāl-ı 

mühmele ile. Saksağan kuşu.

ژ  [kivij]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı zā-i Fārsī 

ile. Bir meyvedir surḫ-reng. Şūrezār yerlerde 

biter. ازدف [ezdef ] dahi derler.
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�āliẟ, ḥarf-i ta
līl olan “ki” ile żamīr-i ġāib şīn’i 

terkīb olunup hā-i 
alāmet ḥaẕf olunmuştur. 


taḳdīrinde olur ki ma [ki’eş]  اشlūmdur.

אش  [kişkāş]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i kāf ile. Yılan āvāzı.

 [kişniş]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

kesr-i nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir nev
 ġāyet ḫurde, çekirdeksiz üzü-

mün kurusuna derler.

�ānī,  [kişnīz]-i merḳūm ma
nāsınadır.

ش   [kilīm-pūş]: İki ma
nāyadır.

Evvel, bir dārūdur ki رو  [ḳalārū] dahi der-

ler. 
Arabīde א  [
arṭanīẟā] derler.

�ānī, dervīş-i bī-nevāya derler. Şā
ir, beyt:

دن روا       
א ا   אن ز אن  در  آ

(Gördüğün her fakire merhamet göstermen ya-
kışır. Çünkü öyle bir kimse, dünyada kalbi kırık 
kalmıştır.)

אش  [kinkāş]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

kāf-ı Fārsī ile. Meşveret ma
nāsına ki אج  

[kinkāc] dahi derler. Ḥakīm Nizārī-i 

Ḳuhistānī, ḳıṭ
a:

وا   ای دارم
אش א  ا    ر

 ر  د 
אش א او     

ن    در  
אش ۀ  م    

(Ey padişah! Razı olup da dinleyeceksen garip 
bir hikāyem var. Gerçi aklım izin vermiyor ama 
hep onunla istişāre ediyorum. Lākin düşününce 
şuh dilber saçı gibi darmadağın oluyorum.)

 [kīş]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Yedi 

ma
nāya gelir.

 ا ا
[ma	a’ş-şīni’l-mu	ceme]

اش  [kirāş]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, kirā çekici. 
Arabīde אری  [mukārī] 

ma
nāsına.

�ānī, kirā ma
nāsınadır. 

Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i perīşānī 

mervīdir. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

אن ز  در אن د دل   در 
ن א  اه ز را   د  اش 

(Sen gönlün ortasındasın, gönül saçının içinde. 
Kendi perişanlığını isteme, saçına tarak vurma!)

اوش  [kireūş]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

żamm-ı (269b) hemze ile. Çarḫ-ı revġanger 

ya
nī yağ çıkardıkları çarḫ ki onunla zeytūn 

ve kincid yağın çıkarırlar. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [kiş]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, ḫaṭṭ-ı müstaḳīme derler ki buṭlān-ı 

kelime için üzerine çekerler. Bu ma
nāsına 

 [kişte] dahi derler. Mevlānā Kātibī, 

beyt:

א ح و  را  د 
א م  ی     

(Ey levh defterinin ve kalemin kātibi olan! 
Kātibī’nin günahına af çizgisini çek!)

�ānī, şaṭranc oynarken şāhı yerinden kaldır-

mak için bir lafẓ-ı ma
lūmdur. Bu ma
nāya 

 [kişt] dahi derler. Tā ḥaẕf olunmuştur. 

Mevlānā Cāmī, mıṣra
:

אه   د  אن  ز  
(Satranç tahtasının şāhı “kiş!” ile mat olur.)
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(Ülkenin ve milletin işi onun düşünüşüyle yü-
rür. Tıpkı dört yelekli okun kiriş ve temrenle 
yürümesi gibi...)

Rābi
, Vaṣṣāf ’ta meẕkūrdur, bir cezīrenin is-

midir. Baḥr-i Fārs’ta ḥālen Hürmüz nāmıyla 

meşhūrdur.  [kīş] olmaya vech-i tesmiye 

oldur ki eṭrāfında bir yüksek yerden naẓar 

edenler terkeş gibi görürler. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אک  د درو در   
א  ز  ش    

(Kīş şehrindeki yoksul bir adam, çirkin karısına 
ne de güzel söyledi!)

Ḫāmis, bir nev
 cāmedir, kalın kettāndan 

dokurlar. 
Arabīde  [cīş] derler. Mevlānā 

Hātifī, beyt:

ت ز د د ون ر 
אن و  ز   و 

(Kīş, keten ve ipekliyi ayrıntılı yazmaktan 
kātibin elinde derman kalmadı.)

Bu ta
bīr üzre cāme-i laṭīf olmak gerektir.

Sādis, bir cānverdir. Derisini kürk ederler. Be-

ġāyet maḳbūldür ki ona ر  [semmūr] derler.

Sābi
, şimşād ağacına derler.

אوش  ِ  [kīn-i siyāvuş]: Bārbud-ı 

Ḫüsrev’in muḫtera
ātı olan otuz laḥninden 

bir laḥn u nevā adıdır. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

אوش אن زدی     د
ش ی  אن  אو ن   از 

(Kīn-i Siyāvuş nağmesine geçince kulak Siyavuş 
kanıyla dolardı.)

אوش   [kīne-i siyāvuş] dahi derler. 

Ḥakīm Ezraḳī, beyt:

ا  ز و  אر   از 
אر ۀ  אوش و     

Evvel, terkeşin ok duran ṭarafına derler. 

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

د אن وش    در  
د אب ز آ  א 

(Sadakta eğreti duran okun sonu ateşte yanmak 
olur.)

Muḥammed Hindū Şāh, beyt:

ی ه روا روا    د 
  آن  دل   از 

(Kıyabakış eliyle bir oku gönderebildiğin kadar 
hızlı gönder! Zira gönül, oku sadaktan çekmeni 
bekleyecek kadar sabredemiyor.)

�ānī, meẕheb ve millet ma
nāsına. Ḥakīm 

Sūzenī, beyt:

אل  و  א  د
אه ر ئ د  ز    

(Deccāl görünümlü, sapkın mezhepli sofu hani! 
Ona söyle şimdi yandı, zira dinin sığınağı olan 
Mehdī erişti.)

Merḳūm iki ma
nāya, Ḥakīm Enverī, ḳıṭ
a:

د ح  ن  אن  آ
  او  در 

א را אن  داده ای 
ده ا  و  א  ق 

(Felek silah kuşanınca onun tedbir oku da sada-
ğa konur. Mezhepli mezhepsiz ayrımı yapmadan 
insanların canına can katmış olan sensin!)

Miẟluhu, Kemāl-i Ḫocendī, beyt:

ی م    ا  ز   
אن  ن   دارم روم آ  

(Senin sadağından çıkan bir okla ölmek isterim. 
Senin mezhebinden olduğum için yine aynı 
mezhepte gideyim.)

�āliẟ, be-ma
nī-i bāl u per ya
nī kanat. 


Abdulḳādir-i Nāyinī, beyt:

אر  و  ز رای او 
אن אق و  אر از    
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 ا ا
[ma	a’l-ġayni’l-mu	ceme]

 [kirīġ]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i  

[gurīḫten] ya
nī kaçmak. Şems-i Faḫrī, beyt:

دی م  אن  ر ز ا
אل  رت ر و 

(Gitmeye gücüm, kaçmaya mecalim olsa 
İsfahan’dan giderdim.)

Nüsḫa-i Vefāyī’de kāf-ı 
Acemī ile (  
girīġ) mervīdir.

אغ  [kiyāġ]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Be-

ma
nī-i giyāh ya
nī ot. Behrāmī, beyt:

אغ ز       از 
אغ زد   در و 

(Ahımdan bahçede ağaç sarsılıp ot yansa buna 
şaşılmaz.)

 [kīġ]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Çapak 

ki gözden akan çirk, kirpikler arasında cem
 

olup yapışır. Yūsuf-ı Herevī, beyt:

خ ا   ا    
א  خ  د ا  خ    

(Gözümdeki çapağın kırmızı olmasına şaşılmaz. 
Evet öyledir, gözyaşı kırmızı akarsa çapak da kır-
mızı olur.)

Bu ma
nāyı müeyyid, Şems-i Faḫrī, beyt:

אن درش אد در  د
ن  و  رو  ه 

(Onun sarayına düşman olanların gözündeki 
kirpik kılıca, çapak da tunca dönüşsün!)


Arabīde ona ر [ramaṣ] ve Çağatay 

lisānında “sirgeg” derler. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

(İlkbaharda alt ve üst telden bazen kīne-i siyāvuş 
bazen de sebze-i bahār nağmesi daha canlı çıkar.)

אر ۀ   [sebze-i bahār] dahi bir nevā adıdır.

  [kīne-keş]: Şühūr-ı Melikī’nin on 

ikinci (270a) gününün ismidir. Ve dahi “kīn 

tutucu” ma
nāsına.
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אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

دک  [kirdek]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. Lüġaz ki אن  [çīstān] 

dahi derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [kirmek]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i mīm ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, uşnān ki onunla cāme boyarlar, ṣābūn 

gibi köpürür.

�ānī, muṣaġġar-ı م  [kirm]dir, kurtcağız 

ma
nāsına.

 [kirīşek]: Kesr-i rā-i mühmele, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i şīn-i mu
ceme 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, merd-i ceng-āver ya
nī şecī
 ve 

bahādır.

�ānī, her kuş yavrusuna derler. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī. Meẕkūr iki ma
nāya, 

Mīr Naẓmī, beyt:

ش א د آ   
ش א ن     

(Mert dediğin yiğit olur. Ne kadın ne de kuş 
yavrusu gibi olur.)

 [kisnek]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i nūn ile. Bir nev
 ġalledir. Māş ile 
ades 

miyānında olur. Muḳaşşar edip 
alef-i devāb 

ederler. Be-ġāyet semirtir.  [kersene] 

dahi derler. Ve lisān-ı Hindīde او  [kirāv] 

ve אو  [kāv] derler.

ک  [kilāk]: Başı eğri, uzun ağaçtır çevgān 

gibi. Onunla ağaçtan meyve devşirirler. Ya
nī 

el erişmeyen dalları onunla çekip meyve mi-

dir değil midir her ne ise onunla koparırlar.

 [kilek]: Fetḥ-i lām ile. Üç ma
nāya gelir.

Min öldüm nāledin nāz uyḳusıdın yār açmas köz

Ni sūd andın ki hicrān şāmı bolġay közlerim sirgeg

(Ben inlemekten öldüm, sevgili naz uykusundan 
uyanmıyor. Ayrılık gecesi gözlerimin çapaklan-
masından ne fayda!)
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د א  א  را  א وز  از 
ن ک  ذی ا ن  ک    

(Senin kaleminin ucu, halkı yiğitlik ve fesahat 
ile koruma bakımından Zülyezen’in mızrağının 
ucuna benzer.)

Ve ḳalem olan kamışa derler ḫuṣūṣan. 

Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

א  د    
د وا  אق  א آ

אم د ا ق  آب  در א 
ن  א  אن  در  وی آ دو ز

(Feleğin, sultanları ip gibi sıraladığı yerde, pa-
dişahlar padişahı Şeyh Ebu İshak o ipliğin ima-
mesi olur. Onun döneminde zamane, kalem gibi 
iki dilli olan kimseyi tepesine kadar kara suya 
(mürekkebe) batırır.)

Ḥakīm Enverī, beyt:

ان  א א     
א در  ا ا    

(Senin kalemin nasıl da yetkindir! Zira konuş-
manın padişahı yani nefs-i nātıka onun yanında 
kekeme kalır.)

Ba
żı nüsḫada, ol ḳalem kamışı ki yonulma-

mış ola. 
Arabīde ا  [yerā
a] derler. Yonul-

duktan sonra ki yazı yazmaya ṣāliḥ ola, א  

[ḫāme] derler. Bu beyitten fehm olunur, 

beyt: (270b)
د א  ن  ه از  
د א  אدر رو  ی 

(Yazıcı, kamıştan kalem yapıp Revşenek’in an-
nesine mektup yazdı.)

Ve meẕkūr kamıştan düzülen oka dahi  

[kilk] derler. Nitekim bu beyitte vārid ol-

muştur. Beyt:

אن    ز  و ز 
دد از    روز  

Evvel, be-ma
nī-i lūç ya
nī şaşı. 
Arabīde 

ل  derler. Ḥażret-i Mevlānā [aḥvel] ا

ḳuddise sirruhu, beyt:

آ ر  آ  از  אب 
آ ر  ده  وز ر  

(Ay ışığı çıktı, şaşı kabirden çıktı. Kara kumdan 
sakankur başgösterdi.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

د ا      
א و   ر      

(Padişahın hükmüne, talihinin gözü ne şaşı ne 
de kör olan kişi itaat edebilir.)

�ānī, be-ma
nī-i derd-i şikem. Żiyāyī-i 

Baḫşī, beyt:

אد  אد از   و 
ی  אه  د 

(Padişahın düşmanı, kin yeli ve kıskançlık 
rüzgārıyla karın ağrısına tutulsun!)

�āliẟ, küçük parmak ki 
Arabīde  

[ḫinṣir] derler. Ṣāḥib-i Ferheng-i Manẓūme, 

beyt:

אم  و   دا 
אم אز  ا     

(Halkın Arapçada hinsir dediklerine kilīk, kilen-
cek ve kilek dediler.)

Ve sükūn-ı lām ile (  kilk) be-vezn-i  

[silk], yine üç ma
nāya gelir.

Evvel, her kamışa derler 
umūmen. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ی ز دارد     دارد   ز
ی  دارد     دارد   

(Ne her kamışın şekeri ne de her inişin çıkışı 
vardır. Ne her gözün bakışı ne de her denizin 
incisi vardır.)

Ḥakīm Ezraḳī, beyt:
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[ḫinṣir] derler. Ṣāḥib-i Ferheng-i Manẓūme, 

beyt:

אم  و   دا 
אم אز  ا     

(Halkın Arapçada hinsir dediklerine kilīk, kilen-
cek ve kilek dediler.)

�ānī, aḥvel ki şaşı ma
nāsınadır. چ  [lūç], אژ  

[kāj] ve  [kilek] dahi derler. Eẟīreddīn-i 

Aḫsīketī, beyt:

א   ار  ر  د    
אی  א  אر  ح    ر در 

(Görme gücü, şaşı gözüyle senin itibarını nasıl 
görebilsin! Konuşma gücü, kısa ayağıyla seni öv-
meye nasıl erişsin!)

 [kinişk]: Kesr-i nūn ve sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir 
użva ok vurup zaḫm eylemek.

�ānī, ağrı, veca
 ma
nāsına. İki ma
nāya 

tertīb üzre, şā
ir, beyt:

ده  ه     
از آن  در دل ا از 

(Kirpik okuyla göğsü delip geçmiş. Bu yüzden 
gönülde ağrıdan eser yok.)

 [kīk]: İmāle ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, gözbebeği, merdüm-i çeşm 

ma
nāsına. Üstād Rūdekī, beyt:

ش و  آن   و  آ
ه  را  از د ا 

(Öfkelenip nara attı. Onun göz bebeğini çıkar-
mak istedi.)

Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

دون   ر ز  אه    
ۀ  אه از د ی در 

א אم و  و  אم ا
אش  از    از د

(Aslan, bela günü senin kamış okun ve temre-
ninle savaşmaya doyar.)

�ānī, āteş manḳalı ki eyyām-ı şitāda ba-

kırdan ve demirden edip içine āteş korlar. 

Ḥakīm Senāyī, beyt:

د א دم  آن از ا  او 
ش م   ا א  ا 

(Doğrusu onun ateş topunu andıran mangalı 
ısınırsa, bu onun öfkesinin ve soğuk nefesinin 
etkisiyle olur.)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

ه ی ا   د  ا אن 
ای او   ر  زار  ا

(Ateş topu gibi olan mangalıyla dağ öyle bir 
etkilendi ki bu sayede dağın parçaları hep lale 
rengine döndü.)

�āliẟ, bir ṣamġ adıdır. Ġāyet acı bir ağaçtan 

ḥāṣıl olur. Ona دا  [cuhūdāne] dahi der-

ler. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ان    ر א
א  אس ر  از 

(Seni kıskananlar acı anzarot, sen de hurmasın. 
Acı anzarot ile hurma kıyas dahi edilemez.)

 [kilencek]: Fetḥ-i lām u cīm ve 

sükūn-ı nūn ile. Küçük parmaktır.

 [kilenkek]: Fetḥ-i lām ve sükūn-ı 

nūn ile. Be-ma
nī-i perpehen ya
nī semizot. 

 [kilenk] dahi derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [kilnek]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i nūn 

ile. Be-ma
nī-i perpehen ki  [ḫurfe] dahi 

derler. 
Arabīde  [ferfaḫ] ve א ا   

[baḳlatu’l-ḥamḳā] derler. Keẕā fi’l-Mü�eyyid 

ve Ferheng-i Mīrzā.

 [kilīk]: Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, küçük parmak ki 
Arabīde  
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אر אف ا  ا
[ma	a’l-kāfi’l-fārsī]

 [kileng]: Fetḥ-i lām ve sükūn-ı nūn ile. 

Sūrāḫ-ı kilīdān ya
nī miftāḥ girdiği delik. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

 [kineg]: Fetḥ-i nūn ile. Çetin koz ki 

içi kabuğundan ayrılmaz. Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, 
beyt:

ر اوان     אز  
آر دوی    אن از   آن ز

(Yine çok sayıda kuru üzümü meze edinip şarap 
iç! İşte o vakit, içini çıkarmak zor olan çetin çe-
vizin başından getir!)

Ve sükūn-ı nūn ile (  king), bī-şerm ü 

ḥayā ve zebān-āverd ma
nāsına. Ḥakīm 

Senāyī, beyt:

ار א دو     
ن  אر  ر   از آن 

(Her biri, utanmaz iki esmer güzeliyle... O dört 
kör yüzünden baş yengeç gibi.)

Ḥakīm Enverī, beyt:

ی ادر  א  ا  
אره دن ا   ی ز  

(Ey kadı! Eğer kardeşinin öğüdünü kabul eder-
sen, bu utanmaz istekten vazgeçersin!)

Ve emred-i dürüşt ü bī-ḥayāya dahi derler. 

Şeyḫ Sa
dī, der-muṭāyebe, beyt:

رد  ای א   
ان  אه   د

(Bazen bir kahpe yakamı yırtıyor, bazen de bir 
tüysüz oğlan dişimi kırıyor.)

(Yarı kör olan ay, şaşı gözüyle gökyüzünden pa-
dişahın sarayına bakacak olursa, oradaki önem 
veriş ve karşılıkta bulunuş zamanlarını görünce 
sinirinden gözbebekleri yerinden çıkar.)

�ānī, be-ma
nī-i merdüm ya
nī ādem. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [kiyek]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. 

Şerefnāme’de, bir mīve-i mu
ayyendir. Ve 

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da be-ma
nī-i gürbe ki 


Arabīde ر  [sinnevr] ve ه  [hirre] derler 

ki Türkīde “kedi” derler.

אک  [kīmāk]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Bir 

deryā nāmıdır. Keẕā fi’l-Mecma
.
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אل  [kīhāl]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

hā ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i cihān.

�ānī, cāy-ı bülend ü 
ālī ki אن  [kīhān] dahi 

derler. Keẕā fi’l-Mecma
. İki ma
nāya tertīb 

üzre, Ebulma
ānī, beyt:

د دارد א   در  را  אل  در 
אل א  د را  אرت   دد   

(Bu fani dünyada aklı başında olan kimse kendi-
si için yüksek yüksek binalar yapmaz.)

م  ا
[ma	a’l-lām]

אل  [kīfāl]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

fā ile. Merd-i rind-pīşe vü cemmāş u 
ayyāş 

ma
nālarınadır. Şems-i Faḫrī, beyt:

אم ذ و ا אذت  אب و  از ا
אل א و  د از     

(Bundan önce fasık ve sapkın olan kimse, se-
nin tasarrufların sayesinde şimdi müezzin ya da 
imamdır.)

 [kiyel]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Be-vezn-i 

 [ḥiyel]. Bir meyvedir çenekli. Hem sarı 

ve hem kırmızı olur. Künnāra müşābih ayva 

rāyiḥası verir. İçinde dört dāne çekirdeği 

olur. Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, beyt:

اب ی  אق   د  
(271a) א ا    ِ א  و    

(Düşman bırak Büshāk’ın sözüne cevap verirse 
versin! Zira bizim nazarımızda alıç ve ayva birbi-
rine benzemeyecek.)

Ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile (  kīl), ḫamīde 

ve kec ma
nāsına. Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, 

ḳıṭ
a:

ای  ل آ از  אن  د 
אل  ل آ از  אن   

א آ را ل  ن  ش    
א آ  ن      

(Gönlüm, sevgilinin aşkıyla yeni aya benzedi. 
Bedenim, dostun hayaliyle kürdana döndü. 
Boyu āşığın sözü gibi doğru olan bir puttur. 
Sözü āşığın sırtı gibi eğri olan bir aydır.)

Mecma
u’l-Fürs’te “ārzūmend” ma
nāsına 

mervīdir.
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ن  ا
[ma	a’n-nūn]

ن  [kidin]: Kesr-i dāl-ı mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, bir köy adıdır. Rūz-ı 
āşūrāda on 

bin kadar ādem cem
 olup girye vü zārī ve 

mātem-i İmām Ḥüseyn raḍıya’llāhu 
anhu 

ederler.

�ānī, ḥīz ve muḫanneẟ ya
nī kūn-dāde. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ا  [kirāsten]: Fetḥ-i rā vü tā-i 

müẟennāt u sükūn-ı sīn-i mühmeleteyn ile. 

İki ma
nāyadır.

Evvel, meyl eylemek.

�ānī, ẓann u gümān eylemek.

ن  [kirşīden]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

vü yā-yı taḥtānī ve kesr-i şīn-i mu
ceme ile. 

Be-ma
nī-i  אن و  אر  ِن  אه   [tebāh 

şuden-i kār u perīşān geşten] ya
nī iş fenāya 

varıp dağılmak ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

ان  א از   אل 
א   د  از ازل 

(Āşığın hali ayrılık gamıyla perişan olmuş. Ezel-
den beri dertle yoğrulmuş.)

אن  [kirmān]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i mīm ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir vilāyet ve meşhūr memleket adı-

dır. Bī-naẓīr cevher-dār demiri olur. Kı-

lıç edip א  ِ  [tīġ-i kirmānī] derler. Ve 

efṣaḥu’ş-şu
arā Ḫˇācū’nun vilāyetidir. Ve 

onda cins-i ḥubūbāttan kemmūn çok olur. 

Mevlānā Cāmī, beyt:

אن ادا د    א  אل ز 
א م  א  ه آن   אر ز د 

 ا
[ma	a’l-mīm]

م  [kirm]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Kurt-

cağız ve böcek. İsm-i 
āmdır. Ḥaşerāt-ı arżın 

cümlesine ıṭlāḳ olunur. Ağaç kurdu, ibrīşim 

kurdu ve bunlara benzer ne varsa cümlesine 

“kirm” derler. İsm-i cinstir. Mıṣra
:

א אن  א  در ا  م  ای   
(İpekböceği gibi ne zamana dek ipek kozasında 
gizleneceksin!)

Ve ḳis 
alá-hāẕā.

م  [kilām]: 
Arabī ile Fārsīde müşterek 

lüġattir. Cerāḥat ma
nāsına. Ebulma
ānī, 

beyt:

ی در  م  م 
دد   د  ِ   

(Ciğerde kötü bir sözün yarası olunca artık o 
yara merhemle iyileşmez.)

 [kilīm]: Ḫırḳa ve ġalīẓ ṣūf ki fuḳarā ve 

dervīşān giyerler. Bundandır ki onlara  
ش  [kilīm-pūş] derler. 

Ve ma
rūf döşemedir ki 
Arabīde אط  [bisāṭ] 

derler. Şeyḫ Sa
dī, Gülistān’da درو  ده 
1 ا  در  אه  אد دو  و      

demiştir.

 [kim]: Türkīde dahi maḳām-ı tavṣīfte 

ve maḳām-ı ta
līlde isti
māl ederler. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

ار    از راه د
אن  אدی زی  و  د 

(Önündeki bu zorlu yol, evinden barkından 
mutluluğu götürür.)

1 On fakir bir kilime sığar da iki padişah bir ülkeye 

sığmaz.
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 [kişn]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i leb ya
nī dudak. Ebulma
ānī, beyt:

אزک ر   ا אف و  آن  
د  د  א ان  آن ُدر  د

(O saf ve nazik dudak, lal taşına olan rağbeti ke-
sada düşürdü. Beyaz inci gibi olan o diş, inciyi 
ortadan kaldırdı.)

אن رز  [kişverziyān]: Sükūn-ı şīn ü rā-i 

mühmele vü fetḥ-i vāv u yā-yı taḥtānī vü 

kesr-i zā-i mu
cemeteyn ile. Be-ma
nī-i 

buzurgān. Keẕā fi’l-Mecma
.

ن  [kilān]: Fetḥ-i lām ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, zīb ü zīnet.

�ānī, her nesne dibi ya
nī ḳa
r ve bün. Be-

ma
nī-i evvel, Mīr Naẓmī, beyt:

אن د  אزار  ن  و 
אن ن   آرا 

(Şehir ve pazarın süslenmesini buyurdu. Gül 
bahçesi gibi süslediler.)

دان  [kilīddān] ve ان  [kilīdān]: 

Kilāhumā bi-kesri’l-lām ve sükūni’l-

yāi’t-taḥtānī ve fetḥi’d-dāli’l-mühmele. 

Kilīdin peri girdiği yer ya
nī kovan-ı ḳufl. 

Ḳarī
uddehr, beyt: 

ئ دروغ  آو از دا د
ان ز  אو و     از  

(Sığır küsüne kene, kilit perisine anahtar yapışır 
gibi, hep yalan davanın eteğine asılmış.)

 [kin]: Be-ma
nī-i baḫye ya
nī nigende ki 

 [kile] dahi derler. 
Arabīde زه  [ġurze] 

derler żamm-ı ġayn u sükūn-ı rā-i müh-

mele vü fetḥ-i zā-i mu
cemeteyn ile. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 [kinbehen]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

bā-i muvaḥḥade vü hā ile. Bir nev
 sebz 

dānedir, “çatlaguç” derler. 
Arabīde  

(Allah dostları yanında zekilik hayali kurma! 
Kirman’a giden kişi, kimyon yüklenmez.)

�ānī, cem
-i م  [kirm]dir. Ya
nī kurtlar.

 [kirīften]: Kesr-i rā-i mühmele, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i fā ile. Be-

ma
nī-i  [gurīḫten]. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [kişten]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Ekin ekmek, zirā
at 

ma
nāsına. Müstaḳbelinde şīn rā’ya ḳalb ve 

mā-ḳabline bir elif ziyāde edip אرد  [kāred] 

ve ه אر  [kārende] derler. Çağatay lisānında 

“ikmek” derler elif-i meksūre ve kāf-ı 
Arabī 

ile. Zirā
at ma
nāsınadır. Ve kāf-ı 
Acemī ile 

“igmek”, ya
nī māil etmek. (Mīr 
Alī Şīr) 

İskendernāme’de bir at vaṣfında der, beyt:

Hem altun iger daġı altun licām

Hem altun taḳa daġı altun sitām

(Dahası altın eyer, altın gem, altın nal ve altın 
yular.)

 [kişisten]: Kesr-i şīn-i mu
ceme ve 

sükūn-ı sīn-i mühmele ile. Üzmek ve üzül-

mek ma
nāsına hem lāzım ve hem müte
addī 

olur. Müstaḳbelinde  [kisīled] ve ه  

[kisīlende] denilir. Gāh olur ḥaẕf-ı yā ile  

[kisiled] derler. Emir ve nehiy ṣīġalarında 

ḥaẕf-ı yā vācib olur ki  [buksil] ve  

[meksil] denilir. Ve  [gusīḫten] dahi 

böyledir.

אن  [kişmān]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i mīm ile. (271b) Zirā
at ma
nāsına 

ki  [kiştmend] dahi derler. Ḥakīm 

Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

אن אت در   از 
ا در   

(Ne kadar emek verdilerse de hiçbir tarlada hu-
bubattan eser yok.)
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evvel ü ẟānī ve kesr-i bā-i Fārsī ile. א  از 
ن  [ez-cāyī keşīden] ya
nī bir yerden çek-

mek. Ve be-ma
nī-i ن دا  [gerdānīden]. Ve 

dahi döndürmek.

אن  [kīrmān] ve אن  [kīrbān]: Kilāhumā 

bi-sükūni’l-yāi’t-taḥtānī ve rāi’l-mühmele 

ve fetḥi’l-mīm ve bāi’l-muvaḥḥade. Be-

ma
nī-i meçāçeng. Ol ālettir ki zenān ālet-i 

recul gibi ḳaṭīfeden edip içine penbe dol-

durup ucunda bağı olur. Biri beline bağla-

yıp birine mücāma
at eder gibi kullanırlar. 

Türkīde “zıbık” dedikleridir. Ve ma
nā-yı 

terkīb “kīre benzer” demektir. Mīr Naẓmī, 

beyt:

אن ت  אن ز   د 
אن ت  אر  د   

(Kīrimizin hasretiyle can veriyor. Zıbığın yaptığı 
işten zevk alıyor.)

אن  [kīstān]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

sīn-i mühmele ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. 

Üzüm sıkacak mengene,  [çarḫuşt] 

ma
nāsına. Ve ba
żı ferhenglerde, yayık ki 

onunla yağ çıkarırlar. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

 [kīşen]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

şīn-i mu
ceme ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, köstek ki çār-pā ḥayvān ayağına 

vururlar.

�ānī, kurşun ma
nāsına ki ب  [usrub] ا

dahi derler.

ن א  [kīfānīden]: Sükūn-ı yāeyn-i 

taḥtāniyyeyn, fetḥ-i fā ve kesr-i nūn ile. Be-

ma
nī-i ن א  [kīpānīden]-i merḳūm.

 [kīften]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü fā 

ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Bu dahi ن א  

[kīpānīden]-i merḳūm ma
nāsınadır.

ا 
dedikleridir. Ba [ḥabbetu’l-ḫaḍrā] اżı 

çalılarda biter. Keẕā fi’l-Mecma
.

אن  [kihān]: Fetḥ-i hā ile. Muḫtaṣar-ı 

אن  [kīhān]dır. Cihān ma
nāsına. Üstād 

Menūçehrī, beyt:

ض و   אن را  د آن 
אن ا אه  ض و   او را 

(Onların hepsinin kendi işi ve maksadı var-
dı. Onunki ise dünya padişahının maksadı ve 
işidir.)

 [kihterīn]: Ya
nī küçükrek demek 

olur. ِ  [kih] iẓhār-ı hā ile “küçük”tür ve  

[ter] edāt-ı tafḍīldir.

 [kihīn]: Kesr-i hā ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, küçük.

�ānī,  [kihber]-i merḳūm ma
nāsınadır.

אن  [kiyān]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. İki 

ma
nāya gelir.

Evvel, çār ṭabāyi
, 
anāṣır-ı erba
a.

�ānī,  [ki] lafẓının cem
idir, “kimler” 

ma
nāsına. Ve rivāyet olunur ki 
ilm-i 

ṭabī
īyi ibtidā istimā
 ile üstāddan ta
allüm 

eden kimsenin adıdır. Ve derler ki Ḥakīm 

Eflāṭūn’un zümre-i Meşşāiyyūn olan 

şāgirdlerinin reīsi adıdır.

ن א  [kīpānīden]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī-i 

evvel ü ẟānī, fetḥ-i bā-i Fārsī ve kesr-i nūn 

ile. Meyl eylemek ve 
adl ü dād eylemek 

ma
nāsınadır. Mīr Naẓmī, beyt:

د دن   א    
د א ا  אن از  در 

(Dünyada adaletli davranmayı ādet edinen kişi, 
sonunu düşünmüş olur.)

ن  [kīpīden]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī-i 
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او  ا
[ma	a’l-vāv]

 [kirpū]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

żamm-ı bā-i Fārsī ile. Kirpi ki 
Arabīde  

[ḳunfuẕ] derler żamm-ı ḳāf u fā ve sükūn-ı 

nūn ile. Kirmānīler lisānıdır.

و  [kirev]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve sükūn-ı 

vāv ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, içi boşanmış diş ma
nāsına. Şeyḫ 

Āẕerī, ḳıṭ
a:

دون א  ر   ُ د   
אل در  و دو אه و    روز و  و 

دون ا ز     آورد 
و ر  אم  َ   ز 

(Felek gece, gündüz, ay ve yıl koştursa bile yine 
de senin olgunluğunun kaynağı yanına varamaz. 
Felek, Sünbüle’den (Başak burcundan) bir arpa 
eksik getirecek olsa, senin intikamcı adaletin 
Sevr’in (Boğa burcunun) ağzındaki çürük dişi 
söker.)

�ānī, keştī-i kūçek ki  [sunbek] dahi 

derler. Şeyḫ Sa
dī, meẟnevī:

د אک رو  אز و  אک  ا 
د و  ه رو در  א א   

אی ا   در در
א  אد  دا درا  

(Namuslu ve doğru yolda ilerleyen bir delikanlı 
vardı. Sevdiği kızla bir gemideydi. Okyanusta 
ikisinin birden bir girdaba düştüğünü işittim.)

 [kīpū]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve żamm-ı 

bā-i Fārsī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, marul ki א  [kāhū] dahi derler.

�ānī, kelebek dedikleri kanatlı böcek. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Mecma
u’l-Fürs’te, 

 [kīkin]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve kesr-i 

kāf ile. Be-ma
nī-i tārīkī ve tīre. Keẕā fi’l-

Mü�eyyid. Ve Şerefnāme’de lām ile  [kīlin] 

vāḳi
dir.

 [kīn]: Derūnda ḫuṣūmet ve 
adāvet tut-

mak. (272a) Mīr Naẓmī, beyt:

اوت  در  از د  و 
א را   از  د

(Kalbinden kin ve düşmanlığı çıkar! Dünya için 
hasımlık yapma!)

אن  [kīhān]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

hā ile. Be-ma
nī-i cihān. Ḥakīm Ḫāḳānī, 

beyt:

رد آب אن     
אن    و  و  

(Himmetim dünyanın da ötesine bağlıdır. Dün-
yanın kurusunun yaşının utancını ne yapayım!)

دان   [kiyehdān]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī 

ile. Çerāġdān. Ba
żı nüsḫada “çerāġ” 

ma
nāsınadır.
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א  ا
[ma	a’l-hā]

 [kibẟe]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ve 

fetḥ-i ẟā-i müẟelleẟe ile. Rīm-i nuḳre ya
nī 

gümüşün çirki ki aşağı çöker. 
Arabīde 

ا   [ḫubẟu’l-fiḍḍa] derler. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

א  [kitābe]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt u bā-i 

muvaḥḥade ile. Bir nev
 resimdir ki ṭāḳ-ı 

eyvānlarda, bālā-yı der ü revzenlerde ve 

dūlāb üzerinde ederler. Ve ol resim içine 

ebyāt, eş
ār ve tārīḫ gibi nesneler yazarlar. Ve 

onun ḫurde resmini ba
żı ḳalem-kārī işlerde 

ederler. Şā
ir, meẟnevī:

   آب  
א  אل را  אخ ا

ای אخ و  אی ر   ره از 
אی א   אو آن  ه  א

(Onun övgüsü miskini şiir suyuyla yoğurup iyi 
talih sarayına kitabe yaz! Köşk ve saray yüz kez 
ortadan kalktıysa da o kitabe sonsuza dek yerin-
de kalır.)

ه  [kiçīre]: Kesr-i cīm-i Fārsī, sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. Pīşvā 

ya
nī ileride olan ma
nāsına.

 [kirpe]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve fetḥ-i 

bā-i Fārsī ile. Be-ma
nī-i ده  [kirde].

 [kirte]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve fetḥ-i 

tā-i müẟennāt ile. Bunduḳotu. Ve devedi-

keni olmak da mervīdir. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [kirçe]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Līḳa ki devāta koyup 

üzerine mürekkeb korlar.

ده  [kirde]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı müh-

bir perendedir ki אر  .dahi derler [dīnār] د

Ve Kitābu’s-Sāmī fi’l-Esāmī’de, bir küçük 

kuştur. Muḫtelif renkleri vardır ve ağaçlar-

da āşiyān eder. Lānesi gūyā ki iplikten örül-

müştür, onda yavru çıkarır. 

 [kītū]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve żamm-ı 

tā-i müẟennāt ile. Seng-ḫˇāre. Ya
nī bir kuş-

tur, ḫurde taşcağızlar yer, onunla ta
ayyuş 

eder. Keẕā fi’l-Edāt.

 [kīstū]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü sīn-i 

mühmele ve żamm-ı tā-i müẟennāt ile. 

Ḥanẓal dedikleri dārūdur. Şā
ir, meẟnevī:

א אن   א ا  د 
ا د   دل آ 

אر  ا  د ا
אن آ   אم   

(Sevgili, āşığa ebucehil karpuzu verse şeker olur, 
mizaca gayet uygundur. Kötü huylu rakipler şe-
ker verse, can damağına ebucehil karpuzu gibi 
gelir.)

 [kīkū]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve żamm-ı 

kāf ile. Göl. Ya
nī ol çukur yer ki onda su 

cem
 olmuş ola. Keẕā fī-Lisāni’ş-Şu
arā.

 [kīlū]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve żamm-ı 

lām ile. Be-ma
nī-i  [kīkū]-yı merḳūm. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

 [kīv]: Żamm-ı yā-yı taḥtānī ile. Ulu 

pādişāh ya
nī sulṭān-ı 
aẓīmu’ş-şān.
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nūn ile. Bir dikendir ki اره -uştur] ا

ḫˇāre] dahi derler. Nüsḫa-i Vefāyī’de kāf-ı 


Acemī ile (  girne) mervīdir.

 [kirīse]: Kesr-i rā vü sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī vü fetḥ-i sīn-i mühmeleteyn ile. 

Firīb ve cāblūsī ma
nāsına. Mīr Naẓmī, 

beyt:

אرش  ه     را 
از آن     و 

(İşi önüne gelene yaltaklanmak. Bu yüzden hem 
cebi hem de kesesi boş.)

 [kisye]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i kīse. Şā
ir, 

beyt:

د  ی      و
אن و  א  ا ه 

(Verdiği her sözü unutuyor. Boş dağarcık ve ke-
seyi andırıyor.)

 [kişte]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve fetḥ-i 

tā-i müẟennāt ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, kāşte ma
nāsına ki “ekilmiş” demek-

tir. Üstād, beyt:

 ّ ا   از 
 در دل    

(İnsanlar arasında, gönlünde senin sevgin tohu-
mu ekilmemiş bir kişi tanımam.)

�ānī, içinden çekirdeği çıkmış ve kurumuş 

meyve; şeftālū, zerdālū ve emrūd kurusu 

gibi. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ا   دل از  ی  א 
ود  ن ا  دو  

(Sensizlik gamında, seni övenin kalbi kurutul-
muş armut gibi iki parçadır.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ر ۀ  ی   אده  و  ی  
אر دۀ     آ ر  

meleteyn ile. Ma
rūf. Yağda pişmiş ekmektir.

 [kirsne]: Sükūn-ı rā vü sīn-i müh-

meleteyn ve fetḥ-i nūn ile. İrin ve çirk ki 

cerāḥat üzerinde ola. 
Avām-ı Şīrāz ḳāf ile 

 [ḳirsne] derler ḫūṣūṣan ki Fārsīde ḳāf 

olmaz.

 [kirişte]: Kesr-i rā-i mühmele, sükūn-ı 

şīn-i mu
ceme ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. 

Be-vezn-i  [sirişte]. Be-ma
nī-i ḫas u 

ḫāşāk. Şeyḫ 
Aṭṭār, beyt:

א   ا א ز و آ
(272b) ا       

(Yerde ve göklerde melekler var. Sen nasıl göre-
ceksin! Gözün çerçöple dolu.)

ِم   [kirm-i pīle]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le vü mīm ve kesr-i bā-i Fārsī ile. İbrīşim 

kurdu ki م  [kirm] kurttur ve  [pīle] 

kurt, üzerine dolaştırdığı ibrīşimdir ki tafṣīli 

bābu’l-bāi’l-Fārsīde ẕikr olundu. Şā
ir, 

mıṣra
:

א אن  א  در ا  م  ای   
(İpekböceği gibi ne zamana dek ipek kozasında 
gizleneceksin!)

Ḫˇāce Selmān, beyt:

אر ا    د  ن  
א   ا  م    ن 

(Seni kıskanana, kaplumbağa gibi, derisi zindan 
olur. Senin düşmanına, ipekböceği gibi, kefeni 
elbise olur.)

Ḫˇāce Ḥüseyn-i �enāyī, beyt:

אر א و ا  م  از د   
ه ام א אن ا א از د אن    

(Ben ipekböceği gibi, ipek ve atlastan vazgeçmi-
şim. Çıplak bedenim üstüne ağzımdan salyalar 
saçmışım.)

 [kirne]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve fetḥ-i 
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�ānī, saḳf-ı ḫāne, saḳf-ı ḫayme ve emẟāli. 

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

اه א داد ی    
אه אر ی   ان   

(Sarayının çatısı Zuhal’e dek ulaşan sen, adalet 
isteyenin sesini nasıl duyacaksın!)

Taḫfīf-i lām ile (  kile) de iki ma
nāyadır. 

Evvel, be-ma
nī-i mūy-ı cem
-kerde ya
nī 

örülmüş saç. Şā
ir, beyt:

ش ا א    א אی 
א    ا دام د

(Canların yeri, geceyi örten saçın büklümüdür. 
Gönüllerin tuzağı, büklüm büklüm örülmüş 
saçtır.)

�ānī, bir şehir nāmıdır. Nitekim Ḳāḍī 

Ḥamīdeddīn, Maḳāmātı’nda ẕikr eder:  
 ِ אِن ا אه  ز א   را از راِه و    

1 ا  ز   ِ ِ ا אه   ا و  א  

ّ  [kinne]: Fetḥ-i nūn-ı müşeddede ile. 

Maṣṭaki ki sakız ederler.

 [ki]: İki vech ile telaffuẓ olunur. Bir vec-

hi iẓhār-ı hā ile ( ِ  kih) ṣaġīr ya
nī küçük 

ki muḳābili ِ  [mih]tir kesr ile. Şeyḫ Sa
dī, 

beyt:

د  از    دا 
ِ را א   ِ را    

(Bir topluluk içinde yaşayan birisi cahillik etti. 
Ne küçüğü sever ne de büyüğe saygı gösterirdi.)

Bir vechi dahi iḫfā-yı hā ile (  ki) iki ma
nāya 

gelir. Biri isim ve biri edāt isti
māl olunur. 

İsim isti
māl olundukta ẕevi’l-
uḳūlun ẕātına 

delālet eder kimse ma
nāsına 2 א     

[her ki cūyed yābed] gibi. Ve istifhām olur 

1 Halka “yap yapma!” vaazıyla buyurur. Bazen Hilleliler 

ağzıyla övgü düzer, bazen de Killeliler ağzıyla nağme 

yapar.

2 Arayan bulur.

(Yalı kazığı gibi bir boy, mezar oyuğu gibi bir 
baş. Erik kurusu gibi bir dudak, örümcek ağı 
gibi bir yüz.)

 [kişe]: Ol ḫaṭṭ-ı müstaḳīme derler ki 

buṭlān için kitābet üzerine çekerler. Fetḥ-i 

kāf ile ( َ  keşe) dahi cāizdir. Ḳāsım-ı 

Envār, beyt:

א א     
א     

(Sen Kāsımī’nin günah yazısına af çizgisi çeker-
sen hākimsin!)

 [kilāne]: Fetḥ-i lām u nūn ile. Be-

ma
nī-i āteşdān. Mīr Naẓmī, beyt:

دی ای  א  ز را 
ر  وز ا  آ 

(Karıısına “Ey falanca! Ocakta ateş yak!” diye 
bağırıyordu.)

ّ  [kille]: Fetḥ-i lām-ı müşeddede ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, perde-i zenān ma
nāsına. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

אر د آ ی   وس 
אر رخ از   

(Gökyüzü gelini, inci işlemeli yeşil örtüden yüz 
gösterince...)

Ve muṭlaḳ “perde” ma
nāsına. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, mıṣra
:

אی  د آه دودآ ن    دم 
(Duman gibi olan ahım sabahleyin örtüye 
bürününce...)

Ve 
Arabīde be-ma
nī-i perde-i teng. Ve bir 

nev
 perdedir ki ḫāne gibi ederler. Türkīde 

“cibinlik” derler. Kitābu’s-Sāmī fi’l-Esāmī’de 

masṭūrdur ki kille, ḫayme-i teng-miẟāl olur. 

İçinde 
arūs dāmād ile yatar. Bu ta
bīr dahi 

“cibinlik” olmak üzredir.
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 [kīle]: Ma
rūf ölçek ki ġalle ölçerler. 


Arabīde  [keyl] derler fetḥ-i kāf ile. Ve 

 [ḳafīz] ve אع  [ṣā
] dahi derler. Şeyḫ 

Sa
dī, beyt:

א      ا
אر د ادر ز ا ی ای 

(Ey kardeş! Arpa kilesinde emanete hıyanet varsa 
ambardan elini çek!)

 [kīme]: Be-vezn-i  [nīme]. Şūḫ-çeşm 

ve kararmış göze dedikleri mervīdir.

 [kīne]: Kīn tutmak. Ve ḫuṣūmet ü 


adāvet-i derūnī. Mīr Naẓmī, beyt:

אر  א   ز  
אک  אف و  ز  دار 

(Sakın kimseye kin besleme! Kalbini kinden saf 
ve temiz tut!)

اه   [kīne-ḫˇāh]: Ḫaṣmından intiḳām 

ḳaṣd edici.

אه   [kīnegāh] ve   [kīnegeh]: Cenk 

yeri. Maḥall-i gīrūdār ki 
Arabīde  

[ma
reke] derler. Mīr Naẓmī, beyt:

اه آ   را   
ا  را אی دو   د

(İntikam kastıyla savaş meydanına geldi. Padişa-
hın devleti için dua etti.)

 [kīhe]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

hā ile. Bir ottur, sarmaşık gibi ağaca sa-

rılır. Top gibi meyvesi olur. 
Arabīde  

[
ullayḳ] derler żamm-ı 
ayn ve fetḥ-i lām-ı 

müşeddede ile. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [kiyeh]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Maṣṭaki 

sakızdır.

 [kīye]: İki yā-yı taḥtānī ile. Ālet-i 

ḥaccāmdır.

ki   [ki guft], א   [ki yāft] ve د  

[ki dīd] derler. Ve edāt isti
māl olundukta iki 

kelime arasında irtibāṭ için (273a) īrād olu-

nur veyā ṣıfatla mevṣūf miyānında. Meẟelā دل 
3 א      [dil ki 
āşiḳ şud gum şud] 

gibi. Veyāḫud ma
lūl ile 
illet miyānında. 

Meẟelā ارم אب  ن   4 [me-zen ki tāb ne-

dārem] gibi. Veyāḫud ma
nā ile ġāyet arasın-

da. Meẟelā 5 א  ش    [bi-kūş ki tā bi-

resī] gibi. Ve bunlar emẟāli ne varsa. Ve dahi 

bir emir bir emre müte
allıḳ olsa ikisinin bey-

ninde tevessül olunur. 6    [guftem 

ki çūnī] ve 7 ا ش    [bi-kūş ki bi-dānī] 

gibi ve ġayruhum.

אده  [kiyāde]: Be-vezn-i אده  [piyāde]. Be-

ma
nī-i rüsvāy. Keẕā fi’t-Tuḥfe.

 [kīpe]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

bā-i Fārsī ile. Ḥaccāmların ḥacāmet ettik-

leri ālet. Ḥaẕf-ı yā ile  [kipe] dahi derler. 

Üstād Laṭīfī, beyt:

     
ن  ی را     

(Kötü konuşma, çünkü ayıp çeker. Her kötülü-
ğü hacamat şişesi gibi çeker.)

Bu ma
nāyı müeyyid, Şems-i Faḫrī, beyt:

ش א   
אه      و 

(Öyle bir padişahlar padişahıdır ki aldığı tedbir, 
ay ve güneşin sırtına şişe koyar.)

Ba
żı nüsḫada  [kipe] ālet-i ḥacāmet ve 

 [kīpe] ḥacāmet olunan maḥalle derler.

 [kīse]: Ma
rūf; dolu olsun, boş olsun.

3  Āşık olan gönül, kaybolup gider.

4  Vurma, çünkü dayanacak gücüm yok.

5  Elde etmek için çalış!

6  Nasılsın dedim.

7 Çalış ki bilesin.
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 [kihnī]: Sükūn-ı hā ve kesr-i nūn ile. 

İki ma
nāya gelir.

Evvel, ḫāne-i zemistānī ya
nī kış evi.

�ānī, be-ma
nī-i ḫırs ya
nī ayı. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

א אء ا  ا
[ma	a’l-yāi’t-taḥtānī]

ا  [kirāmī]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. 

Ulu, ḥürmetli, mu
azzez ve mükerrem de-

mektir. Mīr Naẓmī, beyt:

אن را  ا دار 
א و  را  دار 

(Misafiri daima el üstünde tut! Cömertlik ve iyi-
liği ādet edin!)

Ve dahi ḳıymetli ve mu
teber nesneye derler. 

Ḥakīm Esedī, beyt:

אس   ا    
אس د  د  ا 

(İnci zahmetsizce ele geçiyor olsa da değerini bi-
len katında kıymetlidir.)

ی  [kisrī]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

rā’nın fetḥi de ve kesri de cāiz. Nūşu’r-

revān’ın laḳabıydı, ondan sonra gelen 
Acem 

pādişāhlarına laḳab oldu. Mīr Naẓmī, beyt:

א را  ی    
د  ی  دِر  و 

(Nuşirevan padişahlık tahtına oturunca zulüm 
ve kayırma kapısı kapandı.)

 [kişnī]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

kesr-i nūn ile. Be-ma
nī-i çengelistān-ı 

enbūh ya
nī çok orman. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

ای ر  [kişver-ḫudāy]: Ya
nī pādişāh. 

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ان ا א ای  ر ا 
אن ا א  و درو 

(Muradını sürücü padişah da olsa, ekmeğe muh-
taç fakir de olsa...)
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(Düzgün amel nerde, ben sarhoş nerde! Yolun 
farklılığına bak! Nereden nereye!)

�ānī, be-ma
nī-i  [ki]. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

ای د آ  א   
אی א    א  و 

(Mektubun başında, daima var olan Tanrı’yı 
övdü.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

د ادر  ان  ادرت 
د ا   ا  א  

(Erkek kardeşin, senin başında taç olduğu sürece 
kardeşin olur.)

Faḫr-i Gūrgānī, ez-Vīse vü Rāmīn, beyt:

א  ر و درد ا ن  د 
ان او ا روی زرد ا א 

(Kalbim sıkıntı ve dertle dolu bir mektup gibi. 
Onun başlığı da bu sarı yüzdür.)

�āliẟ, be-ma
nī-i  [çi]. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

ا زود אوش  د   
د א ر  د آن  و  

(Çabucak Siyavuş’un yanına gidip olanı biteni 
ona anlattı.)

Rābi
, be-ma
nī-i א   [her cā]. Üstād 

Ferruḫī, beyt:

د ا  אد  א  א ز  
אه ر  אده ا א    و  

(Her nerede onun yüce himmetinden bahsede-
cek olsan, göz ve aklın yerinde durması müm-
kün değildir.)

Ḫāmis, be-ma
nī-i  [key]. Üstād Rūdekī, 

beyt:

ی אد آ ی و    ز 
ی אد آ א از    دل 

אف ا ا אب ا
[BĀBU’L-KĀFİ’L-	ARABİYYİ’L-

MAŻMŪME]

 ا
[ma	a’l-elif ]

א  [kubiytā]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i tā-i müẟennāt 

ile. Bir laṭīf ḥalvādır. Maġz-ı bādām veyā 

fıstıḳ veyā cevz veyā fındıḳ ve kincidle 

ederler. ی ای   [ḥalvā-yı maġzī], א  

[kubiytpā] ve  [kubiyte] dahi derler. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

د  ده  א دوش آب  د 
א אزد ورا  ز و     

(Dün gece kılıcın, düşmanın gözyaşını pelte 
tatlısına çevirdi. Ona gam cevizi ve kincidinden 
pişmaniye yapıyor.)


Arabīde אء  [ḳubeyṭā] derler, 

mu
arrebidir. Ve Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da ḥalvā-yı 

nāṭif. Ve Ferheng-i Mīrzā’da, bir ekmektir. 

Revġan-ı sāde, şeker ve kincidle ederler.

א  [kubiytpā]: Ziyāde-i bā-i Fārsī ile de 

ḥalvā-yı merḳūmdur. Emīr Ḫüsrev, der-

ṣıfat-ı hilāl, beyt:

אت אی  אره ا  از 
אر  آ از ا  زر

(Gümüşle doldurulup altınla işlenmiş bu taba-
ğın tepesi, bitki pişmaniyesinden beyaz bir kı-
yıya sahiptir.)

א  [kucā]: Fetḥ-i cīm ile. Altı ma
nāya 

(273b) gelir.

Evvel, be-ma
nī-i kanda. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

א اب  א و   אر  ح 
א א  א  אوت ره    
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 [kusīlā]: Kesr-i sīn-i mühmele, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i lām ile. Bir 

nev
 dārūdur. 
Arabīde ا   [selīḫa-i 

ebyaḍ] derler. Ba
żı nüsḫada “güçlebüken” 

vāḳi
dir.

א   [kuş-ḫurmā]: Sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ile. Erkek ḫurmādır ki be-her sene 

ondan bir çivi edip ḫurmānın tepesinde 

ḳafā gibi bir şey olur, ona sokarlar. Öyle 

etmeyince ḫurmā vermez ve çiçeği dökülüp 

ḫurmā tutmaz. Mīr Naẓmī, beyt:

ش א او را      
ش א    آورد  

(Her şeye bir de erkek gerekir. Hurmanın meyve 
vermesi erkek hurmayla olur.)

א  [kumā]: Bir ottur bed-būy. ه  ِ  [gul-i 

gende] dahi derler. 
Arabīde fetḥ-i kāf ile 

ة  [kemet] ve Türkīde “tomalan” dedikle-

ridir. Pūrbahā-yı Cāmī, beyt:

ه ا     א  ن 
ش ن   از  

(Mantar gibi kokmuş, ağaç şeklinde. Tohumunu 
kökünden söksen demiri andırıyor.)

Pūrbahā-yı Cāmī, beyt:

א אی او  אز  ن  ه ا 
אدره א را  د     

(Onun koltuk altları soğan gibi kokuyor. Sanki 
pis kokulu mantar kucaklamış.)

א  [kunā]: Fetḥ-i nūn ile. Be-ma
nī-i merz 

ya
nī zemīn. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

א  [kuncā]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm 

ile. ن  [kuncīden] lafẓından ṣīġa-i 

mübālaġadır, sığacak mekān ma
nāsına. 

Ebulma
ānī, beyt:

(Sana kavuşma tarafından bir rüzgār esseydi, gö-
nül gam yüzünden hiç feryat eder miydi!)

Şā
ir, mıṣra
:

ا א  א   א 
(Ne zaman padişah bir dilenciyle oturmuş!)

Sādis, be-ma
nī-i cā. Meẟelā א   [her 

kucā] derler, א   [her cā] murād ederler. 

Kemāl İsmā
īl, beyt:

א  ه ا     
اد و  ا و  א     

(Soy ve nesep aradıkları yerde, bendeniz sana 
hizmet etmek dışında bir şeye yönelmem.)

Çağatay’da ma
nā-yı evvele ya
nī “kanda” 

demeye “ḳayan” ve “ḳayda” derler. Nitekim, 

Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Her ḳayan baḳsam közümge ol ḳuyaştın nūr irür

Her sarı ḳılsam naẓar ol meh maŋa manẓūr irür

(Her nereye bakacak olsam, o güneşin ışığı gö-
züme vurur. O ay, ne tarafa bakarsam bakayım 
bana görünür.)

ارا  [kurārā]: Fetḥ-i rāeyn-i mühmeleteyn 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, kapı üzerinde olan ağaç.

�ānī, ol zemīne derler ki sebzevāt zirā
at 

olunup eṭrāfın toprakla yüksek edeler 

ḥayevān girmesin diye. ار  [kurār], ده  

[kurde] ve زه  [kurze] dahi derler se-

yuẕkeru inşāallāhu te
ālá. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

א  [kurinbā]: Kesr-i rā-i mühmele, 

sükūn-ı nūn ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade 

ile. Bir nev
 sazdır ki durūgerān çalarlar. 

Keẕā fi’l-Edāt. Mü�eyyidü’l-Fużalā’da bā-i 

muvaḥḥade yerine yā-yı taḥtānī ile (א  

kurinyā) vāḳi
dir.
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fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Ammā Mecma
u’l-
Fürs’te be-ma
nī-i ḫar-gūş ya
nī tavşan 

masṭūrdur.

א   [kūçek-bālā]: Ḳaṣīru’l-ḳāme de-

mektir. א  [bālā] boydur,  [kūçek] 

ma
lūm.

א  [kūşā]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ile. Be-ma
nī-i kūşende ya
nī ça-

lışıcı. ن  [kūşīden] lafẓından ism-i 

fā
ildir. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אی   م و   אی 
ه ای א  از    

(Sen beni bağlamaya çalış, öğüt dinleme! Āşığın 
iyiliğini hiç kimseden duymadın mı!)

Ḥakīm Ezraḳī, beyt:

א  دان   א   در  
א אن  אرد آ  آورد  در  

(Yiğitler savaş sırasında öfke ve çabayı birleştir-
diklerinde felek, mücadelede senin gibi bir yiği-
di çabalasa bile getiremez.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ن א  א  אر    
ن א  א   دا 

(Her işte çaba göstermek gerekir. Bilgiye kulak 
kesilmek gerekir.)

א  [kūkā]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i kāf ile. 

İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ġāyet bülend āvāz.

�ānī, esmā-i Ḳamer’den bir isimdir. Bu 

ma
nā kitāb-ı Zend’den müstaḫrecdir.

ان ان   از    د و د
א را ح درد  א و  אن   א  

(Ayrılık gamının bir harfi bile deftere divana 
sığmaz. Sadece sevgili, āşığın derdini kavuşmay-
la şerh edebilir.)

ا  [kundā]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ḥakīm-i feylesūf u kār-dān ma
nāsına. 

Cemāleddīn 
Abdurrezzāḳ-ı Kāşī, beyt:

אرت ش ر אد  آن   آ 
ا دارد ک و ا   دل ز

(Senin güzel yürüyüşlü o atına aferin olsun! Zira 
bilgin düşüncesi ve uyanık yüreğine sahip.)

�ānī, şecī
 ve bahādır ma
nāsına. Ferīdeddīn-i 

İsferāyīnī, beyt:

م  را  ی  ِ ز  אری 
ا אری    از  ا 

(Kendim için kanaatten daha sağlam bir kale 
görmedim. Bundan önce hiçbir kahraman bun-
dan başka bir kale fethetmedi.)

Üstād 
Unṣurī, beyt:

ه אد و   ا ر  ن 
ا ان  و دل ا  د

(Senin fillerinin yürüyüşü yel, bedeni dağ, dişle-
ri timsah, gönlü bilgin düşüncesidir.)

א  [kunhā]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i hā ile. 

Bir küçük ağaçtır. Yaprağı sakız yaprağı 

gibi olur. אن  [kunhān] dahi derler. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

א אه   [kūtāh-pā] ve א   [kūteh-pā]: 

Kilāhumā bi-vāvi’l-ma
rūf ve fetḥi’t-

tāi’l-müẟennāt ve iẓhāri’l-hā. Çār-pā bir 

cānverdir. Sığına benzer. Arkasında benle-

ri (274a) olur. Ve boynuzu sığın boynuzu 

gibi çatal çatal olur. אی אه   [kūtāh-pāy] 

ve א אه   [kutāh-pāçe] dahi derler. Keẕā 
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enām Ḳum demekle ma
rūftur. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, ḳıṭ
a:

אد  ای    ا ان   
وی ز  را ا  ز   ا 
ی    را و  را  

    ِ ا     
(Sen yüz inanç bağışlamış olan Allah’ı gör! 
Mervli niçin Sünnī, Kunblu niçin Rāfızī?! Ko-
nuşmayı ve bedeni hep birden görüş/basiret ta-
rafına gönder gitsin! Zira bir bakış, sürekli ağla-
yıp inlemenden daha iyidir.)

�ānī, bir nev
 ḫıyārdır, leẕīẕ olur. Büsḥāḳ-ı 
Eṭ
ime, beyt:

ر و دوغ אر  אده ا و  ک و  
ار ش  ده  از  و    

(Bağırsak ve kurut, ayran ve yoğurt dağarı 
koymuş. Kadehi, yemesi hoş hıyar ve acurla 
doldurmuş.)

 [kunīb]: Kesr-i nūn ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i bend ü ḳayd ki 


Arabīde ّ  [ġall] derler.

ب  [kūb]: Vāv-ı ma
rūf ile. Beş ma
nāya 

gelir.

Evvel, ḍarb ya
nī vurmak ki bir şeyden bir 

kimesneye erişe; taş veyā ağaç veyāḫud müşt 

veyā tepme gibi ki  [kūst], س  [kūs] 

ve آ [āsīb] dahi derler. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

אن  ا  ر از ر   
ار  ب  ر ر א و  אن  א 

(Sarhoşlar yürürken sana bir çarpış denk gelirse 
sakın incinme! Böylesi bir sāki ve çalgıcı varken 
sarhoş nasıl düzgün yürüsün!)

�ānī, dokunmak ma
nāsına. Ḫallāḳu’l-

Ma
ānī, beyt:

ه אء ا  ا
[ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

 [kub]: Ağzın hem içine ve hem taşrasına 

derler. Avurd ma
nāsınadır. Ancak farḳı bu-

dur ki   [ber-kub] ẕikr olunduğu yerde 

murād bīrūn-ı dehen olur. Ve  در [der-

kub] ẕikr olunduğu yerde murād enderūn-ı 

dehen olur. ا [ekub] ve س  [lunbūs] 

dahi derler. Lisān-ı Hindīde א  [kāle] der-

ler. Ḥakīm Senāyī, beyt:

م  د دل   آن ز و  
א ا ر و   اد ا

(“Gönlümün eliyle o ağız ve saçından tutayım” 
dedim. “Dirhemi öde ve ondan hurma salkım-
ları al!” dedi)

Şems-i Faḫrī, beyt:

ان ا ا א אی    د
אن در  دل  در  و ز

(Halkın yüreği göğsünde ve dili ağzında, mura-
dını sürücü padişah Ebu İshak’a dua eder.)

داب  [kurdāb]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. Tūrānī bir pehlivān adı-

dır. Ḥakīm Esedī, beyt:

אد داد אر و     
اد داد داب و    

(Safın ardını Mehyār ve Senbād’a verdi. Pusu ye-
rini Kurdāb ile Neşvād’a verdi.)

אب   [kulḫan-tāb]: Külḫancıdır. Ma
nā-

yı terkīb “külḫan yakıcı” demek olur. Ve 

“külḫan kızdırıcı” dahi ensebdir.

ب  [kulūb]: Żamm-ı lām ile. Kısaç 

ma
nāsınadır. ا [enbur] dahi derler.

 [kunb]: Sükūn-ı nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, Küm şehrinin adıdır ki ḥālen beyne’l-
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אب  [kūşāb]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ile. Gecelerde vāḳi
 olan ḫayālāt. 

Ve iḥtilām ma
nāsına da mervīdir. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

א  [kūşāsb]: Vāv-ı mechūl, fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ve sükūn-ı sīn-i mühmele ile. 

Ḫˇāb ma
nāsına. Keẕā fi’l-Mecma
. Şā
ir de-

miştir, beyt:

א د و   م  
אن  آ  ز دودش 

(Hüsrev rüyasında, ocağında bir ateş çıktığını 
gördü.)

Ve be-ma
nī-i cüvān-ı nev-ḫaṭṭ-demīde. 

Keẕā fī-Ferheng-i Mīrzā. Ve Kitābu’s-
Sāmī’de be-ma
nī-i iḥtilām ve be-ma
nī-i 

kābūs. Ve Edātu’l-Fużalā’da bā-kāf u bā-i 

Fārsiyyeyn ile ( א  gūşāsp) be-ma
nī-i 

iḥtilām ve cüvān-ı ḫaṭṭ-neyāverde. Ve 

Lisānu’ş-Şu
arā’da ziyāde-i tā-i müẟennāt ile 

א  [kūştāsb] masṭūrdur. Bu lüġatten 

muḳaddem Ferheng-i Cihāngīrī’de menḳūl 

olan אب  [kūşāb], faḳīrin ḫāṭırına gelir 

ki ol dahi א  [kūşāsb] ola ve kitāb-ı 

mezbūrun kātibi sehv edip sīn’i yazma-

mış ola. Zīrā dört beş mu
teber kitāblarda 

א  [kūşāsb] menḳūldür. Yine ol 

ma
nāya אب  [kūşāb] yazılmanın vechi 

yoktur ol ecilden ki אب  [kūşāb] dūşāb 

ma
nāsına olduğu dahi muḳaddem ẕikr 

olunmuştu.


Ya :[kūhe-i āb]  آبnī mevc-i āb ki آ 
[āb-ḫīz] dahi denilir. Ve آب ۀ   [tere-i āb] 

dahi derler.

אز رده ز   ب 
   او دل داغ

(Mahmuz, göğsünden tepme yer. Sağrısı gönül-
de yara yakar.)

�āliẟ, bir ālettir, pīlbānān kullanırlar. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

Rābi
, bir ḳısm-ı būriyādır ki sazı ġāyet 

nermdir.

Ḫāmis,  [kūften] lafẓından ṣīġa-i emr 

ve vaṣf-ı terkībī olur ب  ve [zer-kūb] زر

ب  [ser-kūb] gibi.

پ  [kūp]: Bā-i Fārsī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i kūze 
umūmen ve kūze-i 

buzurg ḫuṣūṣan. Türkīde dahi “küp” derler.

�ānī, ḥaṣīr ma
nāsınadır.

داب  [kūdāb] ve אب  [kūşāb]: Kilāhumā 

bi-vāvi’l-ma
rūf, evveluhā bi-fetḥi’d-dāli’l-

mühmele ve’ẟ-ẟānī bi-fetḥi’ş-şīni’l-mu
ceme. 

Be-ma
nī-i dūşāb ya
nī bekmez. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

ال  آن  د ا ن    
داب א او  ز راوق    

(O bedbahtın yaşayışı ne hale geldi gör bak! 
Onun gömeç balı süzülüp ravak balına döndü.)

راب  [kūrāb]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i 

rā-i mühmele ile. Be-ma
nī-i serāb ki 

bādiyelerde ıraktan su gibi görünür. (274b) 
Üstād 
Unṣurī, beyt:

راب ی   آب ار روی 
א آب אن و زو    

(Su için serap tarafına gidersen, canını kaybeder 
ve ondan su bulmazsın.)

ز  [kūzesb]: Vāv-ı ma
rūf, fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ve sükūn-ı mühmele ile. Bir 

pādişāh ismidir.
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maṣdar isti
māl olunur  א  [bāyed kuşt] 

gibi. Ve emrinde ḥaẕf-ı tā ile  [kuş] derler. 

Ve dahi be-ma
nī-i tehīgāh ya
nī boş böğür 

ma
nāsına ki 
Arabīde ه א  [ḫāṣire] derler. 

Meẕkūr iki ma
nāya, Mīr Naẓmī, beyt:

ۀ    زد در آن 
آ  و  در آن  

(Oraya geldi, saldırıp öldürdü. Orada keskin 
mızrağı onun böğür boşluğuna sapladı.)

 [kuşuft]: Żamm-ı şīn-i mu
ceme ve 

sükūn-ı fā ile.  [kuşuften] lafẓından 

ṣīġa-i māżīdir, perīşān etti ma
nāsına. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

אد א   א  א  ل او 
ان  אد او  ۀ 

(Onun adaleti öyle bir dereceye vardı ki tan yeli 
onun şimşir ağacının perçemini bozamaz.)

 [kuft]: Sükūn-ı fā ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, muḫaffef-i  [şukuft] ve  

[şukufte].

�ānī, muḫaffef-i  [kūft] ve  [kūfte]. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [kulāpuşt]: Żamm-ı bā-i Fārsī ve 

sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. Koyun yününden 

dokunmuş cāmedir ki her renkten ederler. 

Ekẟer Geylān ve Māzenderān ahālīsi beyn-

lerinde müte
ārif cāmedir, giyerler.  

[kulāpuşte] ve  [puştek] dahi derler. 

Şā
ir, beyt:

ران دا אز  آن   
אن دا  و  و 

(Mazenderān’da olan herkesin kulāpuşt, kiriş ve 
yayı vardır.)

 [kumeyt]: Fetḥ-i mīm ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Doru ata derler. Ve ba
żıları, 

ayaklar aşıklarına dek ve yelesi ve kuyruğu 

אت אء ا  ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]

 [kut]: Külīçe ma
nāsına, her neyin olur-

sa. Mīr Naẓmī, beyt:

אر    و زر  
א    ی  א ز 

(Birkaç deve yükü altın ve gümüş külçesi ile de-
ğerli kumaşı ona götür!)

و    [kut u met]: Fetḥ-i mīm ile. 

Bi-
aynihi ma
nāsına. Tevābi
-i elfāẓ 

ḳabīlindendir. Ḥakīm Ferazdaḳ, beyt:

م ا  و  روی ز آن 
م   َ א را   و  

(O kem talihlinin yüzü, şom ve uğursuzdur. 
Doğru söylüyorum, aynı baykuşa benziyor.)

 [kucet]: Fetḥ-i cīm ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, doğan tülettikleri evceğiz ki  [ku-

renec] dahi derler.

�ānī, be-ma
nī-i sīm.

 [kudist]: Kesr-i dāl u sükūn-ı sīn-i 

mühmeleteyn ile. Ferheng-i Mīrzā’da be-

ma
nī-i bidist ki “karış” ma
nāsına. 
Arabīde 

 [şibir] derler kesreteyn ile ve و [ve-

ceb] derler fetḥateyn ile.

وت  [kurūt]: Żamm-ı rā-i mühmele vü 

vāv-ı ma
rūf ile. Be-ma
nī-i ferbih ya
nī se-

miz. Ḥakīm Enverī, beyt:

אت   در  ا ا
وت    و   

(Bu beyitler telif bakımından yok hükmün-
de olsa da semirmeden çoğalmış, çoğalmadan 
semirmiştir.)

 [kuşt]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. 

 [kuşten] lafẓından fi
l-i māżīdir. Gāhī 
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رت  [kūrt]: Vāv-ı mechūl ve sükūn-ı rā-i 

mühmele ile. Boynu ince bardak. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

ر  [kūrişt]: Vāv-ı ma
rūf, kesr-i rā-i 

mühmele ve sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. ل  
ب  [ġūl çūb] ma
nāsına ki bābu’l-ġayn’da 

ẕikri mürūr eyledi

 [kūst]: Vāv-ı ma
rūf ve sükūn-ı sīn-i 

mühmele ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, iki nesne birbirine şiddetle dokun-

mak ki آ [āsīb] dahi derler. Ḥakīm 

Enverī, beyt:

אرس   از  ب  
دارم      زد 

(Senin elinden “Pārs” kelimesinin kalbini (ters 
dönmesini) tashīfle/imla değişikliğiyle (yani 
şarāb) umuyorum. Zira hastalık beni şiddetle 
çarpmış vaziyette.)

Yan başı vurdu demek olur. Ebū Şu
ayb, 

beyt:

א  دم  א  
אه  א ا  א زد  א ز

(Ey temiz insan! Nimete şükredici değildim. Za-
mane ansızın bana yandan tosladı.)

�ānī, kūs ki cenk maḥallinde çalarlar. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ان  ز آواز  د
אره  אره  و   دو 

(Yiğitler kös sesinden korkmazlar. Sonuçta iki 
parça değnek, tek parça deridir.)

ه   [kūh-puşt]: Kūz-püşt ya
nī büğ-

rü. 
Arabīde  [haḍbe] ve ب  [aḥdeb] ا

derler.

א ی   [kūy-yāft]: Ol ṭıfla derler ki 

maḥalle başında bırakılmış ola. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

siyāh olan doru ata taḫṣīṣ eylediler. Ammā 

keẟret-i isti
māl ile her ata  [kumeyt] 

derler. Mīr Naẓmī, beyt:

ار א    آن  
ار ده   و روز ر و 

(O namlı pehlivan, doru atın üstünde gece gün-
düz gidip hiç durmadı.)

 [kunist]: Kesr-i nūn ve sükūn-ı sīn-i 

mühmele ile. Be-ma
nī-i āteşgede. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt: (275a)

د در  و   
א و  د در   

(Kābe’de ve ateşperest tapınağında ilahım sensin! 
Yukarıda ve aşağıda amacım sensin!)

 [kunişt]: Kesr-i nūn ve sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ile. Her kenīsāya derler 
umūmen 

ve Yehūdī kenīsāsına derler ḫuṣūṣan. Ḥakīm 

Senāyī, beyt:

زو  وار  
א ا زو  و 

(Onun sayesinde müminlerin mescidi gökyüzü 
kadar yüksek. Onun sayesinde ateşperest tapına-
ğı ve kilise, güvenli yerler.)

 [kunīt]: Kesr-i nūn ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i  [kunīb]-i 

merḳūm ya
nī bend ü ḳayd.

ت  [kot]: Vāv-ı mechūl ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, kötürüm ki ز [zemīn-gīr] dahi 

derler. Mīr Naẓmī, beyt:

دش ان   ت    
ش   آ  زدش

(Kötürüm olunca ayağa kalkamadı. Yanına ge-
len herkes onu uyumuş buldu.)

�ānī, küçük tepecikler ki topraktan yığılmış 

ola.
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ان א   אج  را 
ان  ذره ن  د ز وی 

د ب آ    אن  ز   
ان  اره  ز آ د

(Bana getirdiğin kuru ekmekle, niçin cömertlik 
yaptım diye övünüyorsun! Zira çadır ağırşağı-
na benziyor, ondan dişle yarım zerre koparmak 
mümkün değil. Senin ekmeğin tahtadan oldu-
ğuna göre, dişlerim demir testeresi gibi olsaydı 
ne olurdu!)

Mevlānā Maḥmūd İbn Yemīn, ḳıṭ
a, güfte:

  ُ    در  
د د   א   ر  ص 

وت  ارم ز  אز  אن    
د ر  ا د ر در    

(Feleğin bu dokuz destekli çadırında güneş 
yuvarlağını ağırşak, tan vaktini de direk eden 
Allah’a andolsun ki tuz ekmek hakkı gözetir ve 
senden canımı esirgemem. Ancak ne yapayım, 
sana layık cömertliğe elim ermiyor.)

Mevlānā Āṣafī, beyt:

د אل  אن   د و  ن در آ
د אل  אج    א 

(Mecnun gökyüzünde bir dolunay görüp şevke 
geldi. Onu Leylā’nın çadırındaki ağırşak sandı.)

 [kunc]: Sükūn-ı nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bucak ya
nī evin ve ġayrın köşesi ki 

 [peyġūle] dahi derler. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

آ ز  אدی  ا 
ه  א ر אک ا   

(Bir köşeden fırtına kopacak olursa, olgunlaş-
mamış portakalı toprağa fırlatır.)

�ānī, çīn ü şikenc ki beden-i insānda ve çeh-

rede vāḳi
 olur. Ve cāme ve kilim emẟālinin 

şikeni. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 ا
[ma	a’l-cīm]

 [kuḫc]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ile. 

Bir ottur ki ondan süpürge ederler ve āteşi 

onunla şu
lelendirirler. Ṭayān-ı Merġazī, 

beyt:

אن   אی  د و روی و 
دان زرد از  دود  ر 

(Güzellerin eli, ayağı ve yüzü kir içinde. Er-
keklerin sakalı, çokça süpürgeotu dumanıyla 
sararmış.)

 [kurinc]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Siyāh dāne ki  [şūnīz] 

dahi derler. Türkīde “çörekotu” ve 
Arabīde 

دا ا   [ḥabbetu’s-sevdā] derler. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

א وش از    
د از  א  א  ر

(Onun düşmanı ağlamaktan usansın. Bahçesin-
deki fesleğenler, çörekotu gibi simsiyah olsun!)

 [kustac]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Kefere kuşağı ki 


Arabīde אر  derler. Keferenin [zunnār] ز

erbāb-ı riyāżeti, bellerine bağlarlar. Düğüm 

düğüm bir iptir. Keẕā fi’l-Mecma
.

אج  [kumāc]: Fetḥ-i mīm ile. Bir nev
 

beyāż ekmektir. Be-ġāyet beyāż undan eder-

ler. Ve her ne ki müdevver ve ortası delik 

ola. Cümleden, çadır direğinin tepesine ge-

çen değirmi taḫtaya derler. Mevlānā Cāmī, 

ḳıṭ
a:

אن   آوردی    
ه د   א   ا 
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 [kūhenc]: Ziyāde-i nūn ile dahi alıç 

ma
nāsınadır.  [kūhel] dahi derler.

 [kuhenc]: Ḥaẕf-ı vāv ile de yine alıç 

ma
nāsınadır.

  [kunc şunc]: Żamm-ı şīn-i mu
ceme 

ve sükūn-ı nūn ile. Dīvār delmek. 
Arabīde 

 [naḳb] derler. Ebulma
ānī, beyt:

ار   دل  د
 دزد  روز و   

(Gam hırsızı, gönüldeki sabrın sağlam duvarını 
gece gündüz delmede.)

و    [kunc lunc]: Sükūn-ı nūneyn ve 

żamm-ı lām ile. İttibā
-ı elfāẓ ḳabīlindendir 

د م   [ḫurd murd] (275b) ve ت ت   [turt 

murt] gibi.

روج  [kunderūc]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

dāl u żamm-ı rā-i mühmeleteyn ile. Bal ko-

vanı ki içinde arı bal eder. روز  [kunderūz] 

dahi derler.

א  [kūkānic]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i nūn 

ile. Māverāünnehir’de Kāt şehrine ḳarīb bir 

şehir adıdır.

 [kūlenc]: Vāv-ı ma
rūf, fetḥ-i lām ve 

sükūn-ı nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, şikemde vāḳi
 olur bir rīḥ 
iletidir. 


Arabīde fetḥ-i ḳāf ile  [ḳavlenc] derler.

�ānī, āteşdān ya
nī āteş konulan ẓarf. Ve 

ocak ma
nāsına da demişler. İki ma
nāya, 

Mīr Naẓmī, meẟnevī:

אر  ر ن ا دش د   
 در  را درد 

درو  زده از ر آ
ز  د   

(Pek sıkıntı verici rakipleri onun yanında görün-
ce karnını bir sancı sardı. Kıskançlıktan içinde 
ateş belirdi. Gönül ocağından alevler yükseldi.)

 [kūhec]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i hā ile. 

Alıç dedikleri dağ yemişidir.
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چ  [kulūç]: Żamm-ı lām ile. Büyük 

külīçeye derler. 

Vāv-ı mechūl ile (چ  kulūç) iki ma
nāyadır.

Evvel, bedel ve 
ivaż ma
nāsına.

�ānī, ن אو و  ن  א  [ḫāyīden ve cāvīden] 

ya
nī bir nesne çiğnedikte ağızdan ṣadā çıka. 

Meẟelā ḳand, nebāt, kāk-ı ḫuşk ve bunlar 

emẟāli nesneler çiğnemesine derler. Maṣdarı 

ن  [kulūçīden] gelir. Ebulma
ānī, beyt:

א زار אن     در د
م چ او  د از   و  

(Onun dudağından çıkan tatlı söz, zavallı āşığın 
ağzında, konuşurken çıkardığı sesten anlaşılır.)

 [kulīç]: Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. چ  [kulūç]-ı merḳūm 

ma
nāsına. Ebul
alā-yı Gence, beyt:

אم دارد ۀ     
ا   از  و از 

(Öyle cömert biridir ki herkese açık sofrasında, 
aydan yapılmış büyük çörek ve yıldızlardan ya-
pılmış küçük çörekler olur.)

ش   [kundeş-pīç]: Sükūn-ı nūn u şīn-i 

mu
ceme ve fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Ol ağaç-

tır ki ḥallāclar onunla penbe devşirirler ve eği-

rilmek için top edip āmāde ederler.

چ  [kūç]: Vāv-ı ma
rūf ile. Altı ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i aḥvel ya
nī şaşı. אچ  [kāç], 

אژ  [kāj] ve چ  [lūç] dahi derler.

�ānī, ṣaḥrā-nişīn bir ṭāifedir. چ و  چ   

[kūç u belūç] dahi derler.

�āliẟ, bir menzilden bir menzile naḳl etme-

ye derler. Bu üç ma
nāya, Ḥakīm Ḳaṭrān-ı 

Urmevī, ḳıṭ
a:

א  داد אر ز א ز ا א
چ ی   א  אن را  د

אر  ا ا
[ma	a’l-cīmi’l-fārsī]

 [kuç]: Geyik derisi ki 
Arabīde رّق [raḳḳ] 

derler. Ferheng-i Cihāngīrī’de, balık pulu 

ma
nāsına mervīdir. Mīr Naẓmī, beyt:

ن   را ه  א  א  ز  
ن را א  ده    ص 

(Teni baştan ayağa deriye döndü. Alaca hastalığı, 
bedenini balık pulu gibi yapmıştı.)

چ  [kurç]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. 

Kavun, karpuz ve ḫıyār dilimi. Büsḥāḳ-ı 
Eṭ
ime, beyt:

چ   م و  אن د ه   
و  ای    از راه 

(Kavun gibi gök ile kavun dilimi gibi yeni ayı 
görüp dedim ki: “Ey akıl! Onun tatlılığına kanıp 
yoldan çıkma!”.)

 [kulç]: Sükūn-ı lām ile. Üç ma
nāya 

gelir.

Evvel, bir nev
 giyecektir, peşmīneden 

ederler. Vilāyet-i Tibet cānibinden gelir. 

Muḫtārī, beyt:

ر ره    آرم ا
א از د  از  و 

(Sana yakışan Tibet kumaşı ile Denber cübbesi-
ni nasıl getireyim!)

�ānī, çīn ü şikenc-i zülf ü gīsū ma
nāsına. 

Ebū Şekūr, beyt:

א آن ز  ی   
اران    אده  

(O misk kokulu saçın perçemindeki tellerde yüz 
binlerce büklüm oluşmuş.)

�āliẟ, nān-rīze ya
nī ekmek ḫurdesi.
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yaylak ve kışlak edinmişler. Ve pīşeleri ceng 

ü ḫūn-rīzlik ve düzd ü reh-zenliktir. Bu 

maḳūle a
māl-i ḳabīḥa vü fesādda ol merte-

be mübālaġaları vardır ki ceng ü cidāl etme-

ye düşmen ve bīgāne bulmadıkları maḥalde 

birbirleriyle ceng ü peykār ederler. Ḥattá 

ḫıṣm u aḳrabā ve karındaş karındaşıyla kār 

u zār ve ġāret ü ḫasāret ederler. Böyle evżā
-ı 

ḳabīḥa ve ef
āl-i fażīḥayı muḥassenāt-ı 

a
mālden ve dilāverlik 
add ederler. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

چ چ و  دار  א  
چ א  ۀ   א

(Ordu, Kūç u Belūç taifesi gibi, koçlar gibi savaş 
düşünüyordu.)

Üstād 
Unṣurī, beyt:

چ ن  א   ران  ا
چ چ و  א  دزد 

(Kūç ve Belūç taifesi, maden olan o nahiyeyi hır-
sız yatağı yaptılar.)

 [kūfeç]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i fā ile. 

Bir cemā
at adıdır. Kirmān dağlarında olur. 

Mu
arrebi  [ḳūfaṣ]tır. Ġālibā yine 

cemā
at-i merḳūmdur.

אر  אن ز  ا אرس   ا 
چ אن ز دزد  אن  אن  ا  زا

ارم  د  אرک ا و   
چ ای     ای و دو  

(Ey padişah! Bana verdiğin sözü beklemekten, 
ben duacının doğru gören gözleri şaşı oldu. 
İranlılar, Kirmanlıların Kūç eşkiyasından kork-
ması gibi, yaptığım işten korkar oldular. Senin 
göçün bereketlidir. Benim elimde ise göç için 
eski bir çadırla iki terkiden başka hiçbir şey yok.)

Türkīde bu ma
nā kāf-ı Fārsī ile müsta
meldir. 

Bu ma
nāya, Mevlānā Hātifī, beyt:

چ אی  ۀ    از 
چ ه را   د خ   

(Göç borusu, feleğin başını ezecek şekilde kor-
kunç bir nara attı.)

Rābi
, bir kuştur. Nuḥūṣet ile meşhūrdur. 

م  [būm] ve  [cuġd] dahi derler. Keẕā 

fi’l-Mecma
. Şems-i Faḫrī, beyt:

א از   او ا دور  
چ ۀ  א دد  ا   م و و

(Umay onun himmet bakışından uzağa düşe-
cek olursa, baykuş gibi uğursuz olup harabede 
yaşar.)

Ferheng-i Cihāngīrī ṣāḥibi bu beyti Reīs 

Faḫreddīn Maḥmūd nāmıyla naḳl ü īrād 

eylemiş.

Ḫāmis, zen, 
ayāl ve ehl-i beyt ma
nāsına ki 

چ א   [ḫāne-kūç] derler.

Sādis, Hindūstān’da Bengāle ile Ḫaṭā 

miyānında vāḳi
 bir vilāyet adıdır.

چ و  چ   [kūç u belūç]: Bu lüġat egerçi 

tevābi
-i elfāẓ (276a) ḳabīlindendir, ammā 

Kirmān vilāyetinde ṣaḥrā-nişīn bir ṭāifenin 


alemidir ki aṣılları beriyye-i Ḥicāz’dan gelip 

Kirmān eṭrāfında olan dağlarda ve ṣaḥrālarda 
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אرش א رد   ار  س 
אرش زود در   او 

(Orman meyvesi olgunlaşmamışsa, bilgili kimse 
için uygun değildir. Ya ayı ya da çakal yer veya o 
ormanda çiğnenir. Zavallı ayı da çaresizliğinden 
yer, işi hemen kesik kesik öksürmek olur.)

�ānī, ḥarāret ve germī ma
nāsına. Ḥakīm 

Senāyī, beyt:

ی ر      ا
ی اغ   ر    ا

(Fakirin öksürmesi nedendir: Eşeklikten. Çıra-
nın çıtırtısı nedendir: Yaşlıktan.)

وخ  [kurūḫ]: Żamm-ı rā-i mühmele 

vü vāv-ı ma
rūf ile. Bir köy adıdır. Üstād 

Rūdekī, beyt:

وخ אر از  ادان آن  א  آ 
خ א دو  از   אده  و  א دو رخ از 

(O güzel, iki yanağı şarapla al al ve iki gözü 
büyüyle şuhlaşmış bir biçimde sabahleyin 
Kurūh’tan yanıma geldi.)

 [kurīḫ]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, kamıştan ve sazdan olan muḫtaṣar 

ḫāne ki ekẟer-i zurrā
īn zirā
at kenārında ve 

bāġ u būstān kenārlarında ederler ki bekçi 

olan şaḫıṣ, içinde gölgelenir.  [kurīḫa] 

ve ه  [kurīze] dahi derler. Emīr Ḫüsrev, 

meẟnevī:

אب اب  آ آن  در آن 
اب אب      

א ر  د در ا
א אل  ر در 

(O ay, harabeye düşen ay ışığı gibi, o yıkıntıya 
çıkageldi. Bir köylünün kulübesine girdi. Kırık 
saksıdaki bir fesleğen gibiydi.)

�ānī, kuşlar, tüyün dökmeye derler.

אء ا  ا
[ma	a’l-ḫāi’l-mu	ceme]

 [kuḫ]: İki ma
nāya gelir.

Evvel, bir nev
 sazdır. Su içinde biter. Ondan 

ḥaṣīr işlerler. دخ [duḫ], دوخ [dūḫ], خ  [kūḫ] 

ve خ  [lūḫ] dahi derler. Ve eṭfāl korkutmak 

için ol sazdan bir ṣūret-i zişt ü korkunç eder-

ler. Ona dahi  [kuḫ] derler. Şeyḫ Niẓāmī 

ez-zebān-ı Şīrīn gūyed, meẟnevī:

و را در  א  
ش   א ده   از  

א אن را  وس  
א אن را  م ر  از 

(Ben bu taş yapının içinde tılsım kullanılıp al-
çıyla yapılmış bir gelinden başkasına benzemi-
yorum. Alçıdan yapılmış gelin, yatak odasına 
yakışmaz. Mumdan yapılmış portakal, güzel 
kokulu otlara yakışmaz.)

�ānī, be-ma
nī-i kirm ya
nī kurt. Ḥakīm 

Senāyī, beyt:

زان ا از     
د  א   را  ر   ا

(Bu, herkesin aramasından güvende olmaktır. 
Halk bunu atasözü haline getirmiştir: Kurt kur-
da zarar vermez.)

  [kuḫ kuḫ]: İki ma
nāyadır.

Evvel, öksürük ṣadāsıdır ki mübtelā olan 

ādemden ṣādır olur. Şeyḫ Evḥadī, meẟnevī:

ورد ن  ۀ  
رد ه را  در دل دا

د אل  א  س  رش 
د אل  א א در آن  
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ی  ا در راه 
אخ و  ا א  دو روزه  د

(İki günlük ev bark olan dünya, Hz. Peygamber 
yolundaki bir kerpiçtir.)

Üstād Ferruḫī, ḳıṭ
a:

אر و  ی او  و دل ا
אر א אر و  اه او ا و 

אد و را אدئ    روز 
خ وار אخ  אغ  آ ز  ز 

(Onun dedikodusunu yapan; perişan, gönlü ya-
ralı ve zavallıdır. Onun kötülüğünü isteyen; tut-
sak, tepetaklak ve yerle birdir. O bu cennet gibi 
bahçede, bu yazlık gibi köşkte her gün yeni bir 
mutluluk ve rahatlık görsün!)

ر  [kūr-mīḫ]: Ağaç mıḫ ya
nī ol kazık 

ki at bağlamak için ṭavīleye kakarlar.  

[kurmīḫ] dahi derler. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

 [kūlaḫ]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i lām ile. 

Be-ma
nī-i āteşdān. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ن  ه  ا    
آرم از  ا د   

(Kaside gül bahçesi, kafiyeler de mangal gibi. 
Mangaldan gül bahçesi çıkaracak gücüm var.)

 [kulḫ]: Sükūn-ı lām ile. Bir nev
 ottur. 


Arabīde ا [uşşaḳ] derler. Ba
żı ferhengler-

de, bir gūne ṣamġdır.

خ  [kulūḫ]: Żamm-ı lām u vāv-ı ma
rūf 

ile. Kesek ki parça parça olmuş toprak atıp 

ādeme dokunsa taş gibi dokunur. 
Arabīde 

ر  [meder] derler. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אر از  خ ا א  دی   
د را  אدا    

(Bir kesek atıcıyla savaşıyorsan cahillik edip ken-
di başını yardın demektir.)

Çağatay lisānında “kisek” derler. Mīr 
Alī 

Şīr, beyt:

Ey ten-i ḫākī ḫadengiŋe nişān bolġan kisek

Hem bu ma
nīġa ḳuruġ başım kisek üzre süŋek

(Ey okuna topraktan bedenimin nişan keseği 
olduğu! Bununla birlikte kuru başımın kesek 
üstündeki kuru kemik olduğu!)

 [kuneḫ]: Fetḥ-i nūn ile. Keş ya
nī yo-

ğurt kurusu. Şems-i Faḫrī, beyt:

אن   و رو آ  ا
د   ش رو    و 

(İyilik yapmada süt ve yağ karışımı gibidir. Yo-
ğurt kurusu gibi katı ve ekşi yüzlü değildir.)

Bu ma
nāya Duḫter-i Kāġzāl demiştir, beyt:

ن  م       
زر   ای   ز

(Ben ağızdaki şekersem sen de yoğurt kurusu gi-
bisin. Altın bir kamışsın, gübre çeneli değilsin!)

خ  [kūḫ]: Vāv-ı ma
rūf ile. Kamıştan ve 

sazdan yapılmış ev. İçinde sākin olur. Ba
żı 

ḳaryelerin evleri öyle olmak mu
tād olmuş. 

(276b) Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:
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Bu ṭāifenin aṣıllarında birkaç gūne rivāyet 

vardır. Biri, Ḍaḥḥāk-ı Mārī’nin zaḥmeti 

için her gün iki ādem ḳatl olunmak ile ol 

ḫidmete iki şehzāde ta
yīn etmişti. Bun-

lar merḥameten bir ādemi ḳatl ve bir 

ādemi āzād ederlerdi. Her āzād ettikleri 

ādemleri erkek ve dişi “Şenlikte durman, 

dağlarda mekān edinin!” diye gönderirler 

idi. Onlar dahi birbirleriyle zinā ederek 

onlardan ḥāṣıl olan evlāda د  [kurd] ve 

cem
ine اد  dediler. Ve bir rivāyet [ekrād] ا

dahi, ḥażret-i Süleymān 
alá-nebiyyinā ve 


aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām rub
-ı meskūnda 

olan aḥibbāsından maḥbūbe kızlar getirtip 

ḫidmete lāyıḳ olanı alıkoyup lāyıḳ olma-

yanı deryā kenārında ḳal
alar yaptırıp on-

dan beslettirir idi. Şehevāt-ı nefsāniyyeleri 

heyecān edip yanlarında ẕükūr olmamakla 

şeyāṭīn insān ṣūretinde bunlarla mücāma
at 

ederlerdi. Bunlardan evlād vücūda gelip 

ġāyet ḥarāmzāde ve eşḳiyā olmalarıyla eṭrāfa 

dağılıp ḫalḳa eẕiyete başladılar. Aḥvālleri 

ḥażret-i Süleymān’a 
arż olundukta دو  ا
دو ا 
diye emr eyledi, ya ای nī “dağlara 

sürün!” dedi. Ol zamāndan د  [kurd] nāmı 

kalıp nesilleri gittikçe çoğaldı. el-
Uhdetu 


ale’r-rāvī.

Ma
nā-yı ẟānī, ol ḳıṭ
a-i arża derler ki zirā
at 

olunmuş ve eṭrāfı muḥāfaẓa için toprakla 

yüksek yer ola. ار  [kurār], ز  [kurz], ده  

[kurde] ve زه  [kurze] dahi derler. Ḥakīm 

Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ل آن  ب ا  ا ز   د 
א د  ه   א د  אن را   

(Sana son derece güzel bir biçimde açıkla-
dım. Yüce Allah, bu dünyayı tere tarlası gibi 
yapmıştır.)

ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]

اد  [kudād]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, bir bol kaftandır.

�ānī, iki nesneyi iplik ile birbirine bağla-

mak; bağlanan her ne ise.

اد  [kurād]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Köhne 

ve pārelenmiş eẟvāb ve cāme. اده  [kurāde] 

dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

د  [kurd]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Üç 

ma
nāya gelir.

Evvel, ma
rūf u meşhūr ṭāifedir ki her 

diyārda bulunur ve kendilerin dahi maḫṣūṣ 

vilāyetleri vardır אن د  [kurdistān] ve 

אن ر  [lūristān] gibi. Fārsīye ḳarīb lisānları 

vardır ammā telaffuẓu 
asīr, gūyā Fārsīden 

ġalaṭtır. Egerçi ḳavī-heykel, tüvānā ve 

zeber-dest olurlar, ammā düzdlükte ġāyet 

çāpüktürler. Ammā ġılẓet-i ṭab
dan hüner, 

nezāket ve leṭāfet kendilerden ġāyet ba
īddir. 

Zeyrekleri 
adīm meẟābesinde ḳalīldir. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אه ن  א   دا رو
دک אن  אج و دوغ دا 

(Köylü, padişahın hazine odasını ne bilsin! Dağlı 
adamcağızın canı, somun ekmek ve ayran bilir.)

Ekẟer mekānları dağıstān ve sengistān yer-

lerdir. Ekẟerinin ṭabī
atları behāim ve sibā
 

ṭab
larına ḳarībdir. Reh-zenlik ve sefk-i 

demā, şānlarındandır. Bu mıṣra
 
aceb 

ḥāllerine münāsibdir. Mıṣra
:

دم ور  داری  آدم   ا 
(Kusuruma bakma! İnsan değilim, dağlıyım.)
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devşirip turşī ederler. Türkīde “ahlat” derler.

 [kunbed]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ḳubbe ma
nāsınadır.

�ānī, atı naḳıla komak ve at naḳıllamak 

ma
nāsına. Emīr Ḫüsrev, beyt:

א ر  رام ز  
אم م       ر

(Himmetin sayesinde felek atına boyun eğdir-
dim. Bir yürüyüşte dokuzuncu feleğin çatısına 
vardım.)

Ve sıçramak ve naḳıla vurmak. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

زدی ا  א  אز
دون  د و ز  ی 

(Kamçı vurdun ve atım sıçrayıp gökten aştı.)

אد  [kuncbād]: Sükūn-ı nūn u cīm ve 

fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Mūsīḳīde bir 

perde ismidir.

 [kuncid]: Sükūn-ı nūn ve kesr-i cīm 

ile. Ḥubūbāttan susamdır ki 
Arabīde  

[sumsum] derler żamm-ı sīneyn-i müh-

meleteyn ile. Ondan çıkan yağa و  

[şīrūġan] derler.

 [kuncīd]: Yā-yı taḥtānī ziyādesiyle 

dahi  [kuncid]-i merḳūmdur.

 [kund]: Sükūn-ı nūn ile. Dört 

ma
nāyadır.

Evvel, dilīr ya
nī şecī
 ve bahādır ki ا  

[kundā], ا  [kundāger] ve آور  [kund-

āver] dahi derler. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ی ا   ا ان   در 
ر  אب  ز ا ا א در ر  را 

(Yiğitlik meydanında atını düşmana öyle bir 
sürersin ki henüz ayağın üzengideyken düşmanı 
attan düşürürsün.)

�āliẟ, āb-gīr ma
nāsına. Gölceğizdir. Ona 


dahi derler. Şeyḫ Sa [jīr] ژ ve [ājīr] آژdī, 

beyt:

د א  א در   ِ  آن 
د د  א  د   آب 

(Timsaha yakışan denizde savaşmaktır. Zira göl 
suyundan küçük balık çıkar.)

 [kurund]: Żamm-ı rā-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Beş ma
nāya gelir. ه  

[kurende],  [kureng] ve  [kuren-

ge] dahi derler. Meẕkūr beş ma
ná 
an-ḳarīb 

 [kureng] lüġati ẕeylinde şerḥ ü beyān 

olunur inşāallāhu te
ālá.

ود  [kurūd]: Żamm-ı rā-i mühmele vü 

vāv-ı ma
rūf ile. Ol 
amīḳ kuyuya derler ki 

ondan su ziyāde (277a) 
usret ile çekile.

 [kuzīd]: Kesr-i zā-i mu
ceme ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, re
āyā üzerine olan tekālīf-i sāliyāne 

ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

אن   ا    
د از ر   د 

(Onun ülkesinde adalet öyle bir arttı ki halktan 
yıllık vergi kaldırıldı.)

�ānī, ẕimmī kefereden alınan ḫarāc 

ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

 روی ز   ر
ن  א א  אر  ز 

(Kāfirlerden haraç alınması hükmü, yeryüzünün 
tamamına ulaştı.)

Aṣlında  [kuzīd] ḫarācdır. Lākin re
āyā-

yı müslimden alınan ḫarāc arżiyyedir ve ke-

fereden alınan ḫarāc resiyyedir.

ود ا خ   [kulūḫ-emrūd]: Ol dağ 

emrūdudur ki ḫudāyī bitmiştir. Her ne ka-

dar ağacında dursa pişip laṭīf olmaz. Re
āyā 
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د  [numūd], kebūd ma
nāsınadır. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

ژد  [kūjed]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i zā-i 

Fārsī ile. Bir dikenli ağaç ṣamġıdır. ده  

[kūjede] ve ه  [kuncede] dahi derler. 


Arabīde ol ağaca א  [şāyike] ve ṣamġına 

روت  :derler. İki ḳısım olur [anzarūt] ا

Surḫ ve sefīd. Sefīdi dahi mürūr-ı eyyāmla 

ḥarāret-i şemsten surḫ-reng olur. Cibāl-i 

Şebānkāre’de çok olur. A
lāsı beyāż olup sa-

rıya māil olandır.

د  [kūkurd]: Vāv-ı ma
rūf, żamm-ı 

kāf ve sükūn-ı rā-i mühmele ile. Kibrīt 

ma
nāsınadır. Türkīde dahi “kükürd” derler.

 [kuhbed]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Zāhid ma
nāsına. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

אز  و    و  
دادش آواز ان   ر 

(Güzel bakışı, işve ve tatlı sesle birleştirip din-
darlar usulünce ona seslendi.) 

Ḥakīm Esedī, beyt:

ان  روی د آن  ی 
ی אده ز  ده   و  ز  

(O yüzü örtülü rahipler, evvela küçük büyük 
herkesin yüzünü ipekten daha pürüzsüz yaptı.)

Ferheng-i Mīrzā’da, zāhid-i kūh-nişīn ve 


ābid-i ḳıssīs masṭūrdur.

ا ِه   [kūh-ı esed]: Bir dağdır. Hemīşe 

onda āteş görünür, hergiz söyünmez. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

Mevlānā Hātifī, beyt:

د ی      
د ی  א  אر   در 

(Meydanda padişah da çabukluk gösterdi. Savaş 
sırasında yiğitlik gösterdi.)

�ānī, künde ma
nāsınadır ki mücrim ve 

günehkār ayağına vururlar. Şeyḫ Niẓāmī, 

beyt:

אی در  و د در ز
د  وز ا   وِزر 

(Ayak kündede, el zincirde. Böylesi kimse 
günahkār olur, vezir değil.)

�āliẟ, żıdd-ı  [tund] ya
nī keskin; kılıç, bı-

çak, ḫançer ve sāiri.

Rābi
, kāsid ya
nī geçmez. Żıdd-ı را [rāyic]

dir. Şā
ir, beyt:

אر  م و د در  א و 
אزار      

(Kendi işimde şaşkın kaldım. Kendi pazarımı 
kesatta görüyorum.)

Ve kesr-i kāf ile ( ِ  kind), bir şehir adıdır. 

 [kint] dahi derler.

د  [kūd]: Be-vezn-i د  [būd]. Üç ma
nāya 

gelir.

Evvel, be-ma
nī-i cem
. Nitekim Niṣāb’da 

getirmiştir, beyt:

ش اذ  ی   ُ אن  אد א  راز
د ع  ه   ا ّ را   و 

(Rāziyānec rezene, sük güzel koku, ezhar meza-
rotu. Nesr ve şettāyı dağınık, kūdu da bir araya 
toplanmış bil!)

�ānī, ḫarman yığını ve ġayrı.

�āliẟ, gübre ki ḳuvvet bulmak için zirā
ate 

dökerler. 

Ve żamm-ı vāv ile (ود  kuvūd), be-vezn-i 
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çīnedān ya
nī kursak ki 
Arabīde  

[ḥavṣala] derler. Şems-i Faḫrī, beyt:

אی   ن  א א   
ار د   خ درو دا ای    

(Onun himmet umayı ne kutlu bir kuştur! Yedi 
felek onun kursağındaki bir yem tanesidir.)

אر  [kuştār]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Cānver-i bismil-

kerde ya
nī boğazlanmış ḥayvān. Ḥakīm 

Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ده ای د       
אر  رد ز  א 

(Kendi bedeninle kötülük yaptığına göre kendi 
cesedinden yesen gerek!)

Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, beyt:

دار ه  א و آن  ر  آب 
אر ده از  د  ان  ا  آب 

(Ben temiz suyum, o şiir kırıntısı mundardır. Su 
olmadan ölüyle murdar ayrılabilir mi!)

 [kuştī-gīr]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

vü yā-yı taḥtānī ve kesr-i tā-i müẟennāt u 

kāf ile. Güreşici.  [kuştī] güreştir,  

[gīr] ism-i fā
ildir; güreş tutucu demek olur. 

Ebulma
ānī, beyt:

ن د ز ت  د    
אورد     ز  

(Sırtımı yere getirmiş kimse yok ama hasret 
gamı güreşçisi gönlümü tuş etti.)

 [kuşḫar]: Sükūn-ı şīn ü fetḥ-i ḫā-i 

mu
cemeteyn ile. İḳlīm ma
nāsına. Rub
-ı 

meskūn ki yedi iḳlīme taḳsīm olunmuştur, 

her bir iḳlīme  [kuşḫar] derler. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 [kuşkencīr]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

vü nūn u yā-yı taḥtānī, fetḥ-i kāf ve kesr-i 

cīm ile. Ferheng-i Mīrzā’da, ol büyük top 

اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]

 [kubr]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ile. Bir 

nev
 giyecektir ki cenk maḥallinde giyerler.

 [kur]: İki ırmak bu isimle mevsūm ve 

ma
rūftur. Biri Şirvān diyārında ve biri 

Fārs vilāyetinde ki Emīr 
Aḍudu’d-devle-i 

Deylemī, üzerine köprü (277b) bağlamış idi. 

El-ān “Bend-i Emīr” nāmıyla meşhūrdur. 

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

א  آب    ا آورد אد 
ی אن  ح و  را      

(Tan yeli Kür ırmağı üstünde “kad eflah1” 

yazısını yazınca sen de kurtuluş ve fetihi 

kurtulmuşlar ırmağının kıyısına eriştirirsin.)

Mevlānā Hātifī, beyt:

אه אر  زد   آب  
د راه ی آب  اران 

(Kür ırmağının kıyısına otağ kurunca atlılar da 
ırmak tarafına yöneldiler.)

ار  [kurār]: Taḫfīf ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, kapı üzerinde olan ağaç ki 
Arabīde 

 [necf ] derler.

�ānī, sebzevāt zirā
at olunmuş zemīn ki 

eṭrāfı toprakla yüksek ola.

 [kurīr]: Kesr-i rā-i mühmele ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Pākār ve pīşkār ma
nāsına. 


Arabīde fetḥa ile ( َ  kerīr), boğazı tutul-

muş ādem ve ṣadāsına ve ḥālet-i mevtte olan 

hırıldamak ve maḫnūḳ ādemden ṣādır olan 

ṣadāya derler.

ار  [kujār]: Zā-i Fārsī ile. Be-ma
nī-i 

1 Kurān-ı Kerīm, Müminūn 23/1: “(Müminler) muhak-

kak kurtuluşa erdi”.
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اوری  رای و   
אره   آوری  

(Bilgece düşünce ve tedbirle yıldızı nasıl 
bağlayabilirsin!)

�ānī, şecī
 ve bahādır pehlivān ma
nāsına. 

Ḥakīm Senāyī, beyt:

ک د  از   و  ای  
ی ا ده ای  אن  אن   دل 

(Ey dini terk etme hususunda öfke ve hışımla 
konuşan! Kalbini Tatar gözü gibi yiğit ve cesur 
yapmışsın!)

Ḥakīm Firdevsī, meẟnevī:

ر א   از ر 
ر אن  ی  د  دارد د
اوری دی و  אم   

אدری ا   ز وی  
(Namlı Rüstem’in, babası gibi yiğit olmasına şa-
şılmaz. Zira yiğitlik ve cesaret zamanında aslan 
ondan acıma bekler.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

א אه او    از 
اور ار  אه   

(Onun ordusundaki her bir asker, bin yiğit gibi 
savaşır.)

Ferheng-i Vefāyī’de kāf-ı 
Acemī ile 

menḳūldür.

 [kund-bidester]: Mu
arrebi 

אد  [cund-bādester] ve  [cund-

bīdester] dahi derler.

ر  [kundur]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı1 

dāl-ı mühmele ile. Günlük ma
nāsınadır. 

Ferheng-i Cihāngīrī’de, maṣṭaki ma
nāsına 

(278a) mervīdir.

ور  [kundūr]: Be-ma
nī-i ر  [kundur]-i 

merḳūm.

1 Matbu metinde “feth-i” yazılmıştır.

ki onunla ḳal
a döğerler. Yigrmi beş ve otuz 

vuḳiyye gülle atar. Ḳal
a dīvārın yıkıp mi
ber 

ederler. Türkīde “balyemez top” derler. 

Ma
nā-yı terkīb “köşk delici” demek olur ki 

 [kuşk] ve  [kūşk] dahi derler, ḳaṣr 

ma
nāsına. Ve āb-ḫīz sūrāh ma
nāsınadır. 

Ḥakīm Enverī, beyt:

رو     ر ا
ن  و אن  א خ و     

(Ona ne mancınık ne de balyemez topu erişir. 
Çark oku, tedarik ve kementle aşılamaz.)

 [kuşunbur]: Żamm-ı şīn-i mu
ceme, 

sükūn-ı nūn, ba
dehu bā-i muvaḥḥade-i 

mażmūme ile. Teke ma
nāsınadır ki  

[kuşunbuz] dahi derler.

אر  [kunār]: Fetḥ-i nūn ile. Sidre yemişi 

ki Hindī lisānında  [beyr] derler. Emīr 

Ḫüsrev, beyt:

دد رو  زان   אده  ان را 
אر خ رو زان   دد  אن را  

(Üzümün yüzü, sapkınlara şarap olduğu için 
karardı. Arap kirazının yüzü, günah işleyenlere 
lokma olduğu için kızardı.)

אر  [kuncār]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm 

ile. Küsbe ki kincid, bādām ve emẟāli nesne-

lerin yağın aldıktan sonra sıkındı olan ẟüflü. 

Şīrāzīler ه  [ḫarre] derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

ا  [kundāger] ve اور  [kundāver]: 

Kilāhumā bi-sükūni’n-nūn ve fetḥi’d-dāli’l-

mühmele. Ḥakīm-i ẕū-fünūn ve feylesūf-ı 

kār-dān ma
nāsınadır. Üstād Ferruḫī, beyt:

א ده ز  ی د  ر  
ده ز آزر ی  ی  ا  

(Ressamlıkta Māni’ye üstün gelmiş, üstatlıkta 
Āzer’i geride bırakmış.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:
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אری אخ  دار  ز 
אری ه   אرس د  
אب ش  ه د א اری   

اب ده در  אرش  اص 
(Bekçi, padişahın eyvan saçaklı köşkünde haşhaş 
şeklini görünce artık uyanık kalmaya güç bula-
mayıp haşhaşın etkisiyle uykuya daldı.)

Rābi
, bī-ḥayā ve şaṭṭāḥ.

Ḫāmis, şāḫ-ı dıraḫt-ı nev-reste ma
nāsınadır.

ر  [kunūr]: Żamm-ı nūn ile. Küp gibi bir 

nesnedir. İçi ṭabaḳa ṭabaḳa olur. Her biri-

ne bir türlü nesne korlar.  [kunū] dahi 

derler.

ار  [kuvār]: İki ma
nāyadır.

Evvel, ارا  [kuvārā] derler bir nev
 sepeddir. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

ت א אدی    אن  آ
ار زر  دا  و  

(Öyle bir padişahsın ki en değersiz kölene altını 
kucakla, inciyi sepetle bağışlarsın.)

�ānī, Şīrāz mużāfātından bir ḳaṣaba adıdır. 

Ferheng-i Vefāyī’de, Yaz gecelerinde olan bu-

luta derler.

אر  [kūpār]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i bā-i 

Fārsī ile. Davar sürüsü, ḫargele ve ılkı 

ma
nāsınadır. Şā
ir, beyt:

ا  ا دارد אر   
ن ۀ  و   

(Senin süründeki her at, Şebdīz ve Gülgūn’u 
kıskandırır.)

 [kūper]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i bā-i Fārsī 

ile. Biber ki 
Arabīde  [fulful] derler.

אر  [kūtār]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Kūçe-i ser-pūşīde. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

 [kungur]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı kāf-ı 

Fārsī ile. Beş ma
nāya gelir.

Evvel, bir ṭāife-i gedā ya
nī dilencidir ki 

א א  [şāḫşāne] dahi derler. Ve dilenmele-

rinin resmi böyledir ki bir elinde bir koyun 

boynuzu ve bir elinde koyunun kürkünü 

tutup ev ve dükkān önüne varıp boynuzu 

kürke vurur ondan ṣadā ẓāhir olur. İşiten 

bilir, bir nesne verirlerse savılır ve eğer ver-

mezlerse bıçak çıkarıp kendi kendini vurup 

mecrūḥ ederler. Ve ba
żıları da bir tāze oğ-

lan gördükte bıçağı oğlana verip kendini 

mecrūḥ ettirir. Bu fi
l-i ḳabīḥi görenler on-

lardan müteneffir ü müteeẕẕī olup nā-çār 

kendilere şey verip def
 ederler. Bu ḥālleri 

ḍarb-ı meẟel olmuştur. Bir kimesnenin bir 

kimesnede ḥāceti oldukta ḥuṣūle gelmese 

“Ya ḥācetimi bitir yāḫud kendimi şāḫşāne 

ve küngür gibi öldürürüm” derler. Ḫˇāce 

Ḥāfıẓ, beyt:

دی د   א  ا אش 
دی אر و درم  او   א ز د

(Ey Hāfız! Keşke küngürün yanındaki çocuk 
olsaydın. Onun kesesini parayla doldururdun.)

�ānī, baykuş ma
nāsına. İbn Yemīn, ḳıṭ
a:

א   دار אر و 
ر    و  

אوس  آرا    
ان و      و

(İşlerin ortasını gözet! Ne ezik ol ne de öfkeli 
davran! Ne meclisi süsleyen tavus gibi ol ne de 
baykuş gibi yıkıntıya yerleş!)

�āliẟ, küngüre ki eyvān kemerlerinde ve 

dīvār başlarında ederler. Mevlānā Cāmī, 

meẟnevī:
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ده د א     ی   
אن  ر درو آ ر א 

(Öyle bir oktur ki her nerede yün yığını görse 
çaylak gibi orayı yuva edinir.)

زر  [kūzer]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. Be-ma
nī-i ḫūşe-i cev ü gen-

düm ya
nī arpa ve buğday sünbülesi ki dö-

ğülmemiş, kalmış ola. Ḫarmandan sonra 

onu tekrār döğerler. Ona  [kefe] dahi der-

ler. (278b) Ammā kefe, kesmiktir. 
Arabīde 

א  [ḳuṣāle] ve א  [ḳuṣāme] dahi der-

ler żamm-ı ḳāf ile. Ve dahi ḫarman ġırbāli 

mervīdir.

زه   [kūzeger]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme vü 

kāf-ı Fārsī ile. Bardakçı. Kemāl-i Ḫocendī, 

beyt:

אم ن    ق آن   אن از 
زه  دم  אک و אزد از  ا   

(Testici, bedenimin toprağından sürahi yapacak 
olursa, o dudağın şevkiyle kadehin önünde kan 
ağlarım.)

 [kūşkencīr]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı 

şīn-i mu
ceme vü nūn ve fetḥ-i kāf ile. Ḳal
a-

kūb balyemez top,  [kuşkencīr]-i 

merḳūm gibi. Şimālī-i Dihistānī, beyt:

אب  او ی د  د  אن 
אب   ز    

(Onun öfke yıldızı düşmana doğru ateşli bir 
okun mancınıktan sıçraması gibi gider.)

אر  [kūşyār]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Geylānī 

bir ḥakīmin adıdır. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אر آ از راه دور  ِ
ور ی  ارادت د  

(Aklı iradeyle ve kalbi gururla dolu bir genç, 
uzak yoldan Kūşyār’ın yanına geldi.)

 [kūter]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Be-ma
nī-i kebūter. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

در  [kūder]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Dağ etekleri. Keẕā fi’l-Mecma
. 
Ve Kitābu’s-Sāmī’de pūst-ı gūsāle ya
nī buza-

ğı derisi.

ذر  [kūẕer]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i ẕāl-ı 

mu
ceme ile. Paşmak ve papuç astarı.

ر  [kuver]: Fetḥ-i vāv ile. 
Arabīde cem
-i 

ره  [kūre]dir. Ve ol, şehir ve ḳaṣabadan 


ibārettir. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

א ا ر   د و  م را  ا
ر  د و  אروار  

(İslām’ın sayısız belde ve şehri var. Bütün belde 
ve şehirler senin tımarın gibidir.)


Abdulvāsi
-i Cebelī, der-ṣıfat-ı 
imāret, 

beyt:

ر ا از  و    و 
ر وف در  ا و  ر در 

(Güzellik ve cazibe bakımından Sedīr ve Haver-
nak sarayları gibidir. Şehirlerde meşhurdur, bel-
delerde tanınmıştır.)

Ve sükūn-ı vāv ile (ر  kūr), yek-çeşm ve 

a
má ma
nāsına ki ma
rūftur. Ammā a
máya 

aṣlında א א   [nā-bīnā] derler, kūr sonradan 

gözü çıkana derler. Üstād demiştir, beyt:

ر د   اول   
د ا زور  آ  

(Felek önce akıl gözünü kör eder. Akıllı kimseyi 
ondan sonra zora sürükler.)

ر ر  [kūrkūr]: Sükūn-ı vāveyn ü rā-i 

mühmele ve żamm-ı kāfeyn ile. Çaylak ki 

اج ,[zeġan] ز  [ġalīvāc], اژ  [ġalīvāj] 

ve א ر   [gūşt-rubā] dahi derler. Kemāl 

İsmā
īl, beyt:
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ار  [kūkvār]: Vāv-ı ma
rūf-ı evvel ve 

sükūn-ı kāf ile. Arka yüküne derler, püştvāre 

ma
nāsına. Arkada götürülen her ne olursa.

ه   [kūh-ḫar]: Vāv-ı ma
rūf, iẓhār-ı hā 

ve fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. Dağ eşeği. Aṣlı 

ه  ِ  [ḫar-ı kūh] idi, 
alem-i ḫāṣṣ oldukta 

mużāfun ileyh taḳdīm olundu. Ebulma
ānī, 

beyt:

ده   او ه   
ه  آن    ه 

(O ilk önce dağdaki eşekmiş. Bu yüzden o hü-
nersiz eşeğe “dağ eşeği” demişler.)

אر  [kūhsār]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i sīn-i 

mühmele ile. Dağıstān demektir ki ه  [kūh] 

dağ ve אر  [sār] ism-i mekāndır. Bir ma
nāsı 

dahi “dağ tepesi”dir. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ه رای א  א  ای   
אر אرت     

(Ey düşüncesi bozuk alçak, sen kim oluyorsun! 
Utanç dolu başın, dağ tepesini andırıyor.)

אر  [kuhsār]: Ḥaẕf-ı vāv ile de isti
māl 

olunur.

אر  [kuhenbār]: Fetḥ-i hā, sükūn-ı nūn, 

ba
dehu bā-i muvaḥḥade-i meftūḥa ile. Be-

ma
nī-i ḫāne. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. 
Ve Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da be-ma
nī-i bārgāh. 

Ḥakīm Esedī, beyt:

ون و ر    
אر   אه   

(Feridun’un gücüne ve yiğidin atına andolsun! 
Gözüpek Hūşeng’in otağı zamanına andolsun!)

Kitāb-ı Tefhīm-i Ebī Reyḥān-ı Bīrūnī’de 

ma
nā-yı kühenbār bu 
ibāret ile masṭūrdur: 

ده א  אر אل  אر  א روز ای   زراد   
אن و ن آ ه ا  אری  ای آ  ا   

א א   א  دم  ران و  א אه و   ز و آب و 

אر  [kūknār]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı kāf 

ve fetḥ-i nūn ile. Ḫaşḫāş kozağıdır. Lafẓ-ı 

mürekkebdir ک  [kūk] ile אر  [nār]dan ki 

ک  [kūk] sürfe ve אر  [nār] enārdır. Ma
nā-yı 

terkīb “öksürük enārı” demek olur. 
Arabīde 

dahi אل ا אن  
rummānu’s-su] رāl] derler. 

אل  [su
āl] öksürük, אن  .enārdır [rummān] ر

Nefsü’l-emrde öksürüğe nāfi
dir. Kozağı 

enāra teşbīhen tesmiye eylemişlerdir.1 Ve 

mezbūr kozağın kurudukta kabuğunu kırıp 

suda ıslatıp ḳahve gibi fincān ile içerler, be-

ġāyet keyif verir. Müskir ve muḫaddirdir. 

Diyār-ı 
Acem’de kūknārḫāneler vardır 

ḳahveḫāne gibi, yārān onda cem
iyyet 

edip kūknār içerler. Mevlānā Cāmī, bu 

ma
nālara, meẟnevī:

אری אخ  دار  ز 
אری ه   אرس د  
אب ش  ه د א اری   

اب ده در  אرش  اص 
(Bekçi, padişahın eyvan saçaklı köşkünde kök-
nar tasvirini görünce artık uyanık kalmaya güç 
bulamayıp haşhaşın etkisiyle uykuya daldı.)

Ba
żılar dāne-i ḫaşḫaş ma
nāsına demişler. 

Ḥakīm Esedī, beyt:

ار א אن  آن   را 
אر ا     ا

(O meşhur yiğit, birisini öyle bir dövdü ki o kim-
senin bütün kemikleri haşhaş tanesine döndü.)

Ġāyet rengīn ve elvān çiçeği olur. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

ار אن   د ا  
אر אر و  اوان درو 

(Onların yanında bir çayır vardı. Orada çok sa-
yıda köknar ve çınar vardı.)

1 Bu cümle: M: -, Esad Efendi 3241, 154a.
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اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

وز  [kurūz]: Żamm-ı rā-i mühmele vü 

vāv-ı ma
rūf ile. Neşāṭ, ṭarab ve sürūr 

ma
nāsına. Üstād Rūdekī, beyt: (279a)

وز و  آ  د א 
ن    ا   

(Ceylan neşe ve mutluluk içinde, sarhoş olmuş-
çasına bozkırda salınıyor.)

Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

א אن در ز  دو او 
وز אم و  אه و  אل و  ا دارد ا

د  دو رو א   אش   
ز אن      در 

(Sarayının köleleri onun devletinin görkemiy-
le iyi talih, makam, istek ve mutluluk bulmuş 
olsalar da sen var ol ki dünyada henüz talihi-
nin sabahı görünmemiş olanın da talih sabahı 
aydınlansın!)

 [kurīz]: Kesr-i rā-i mühmele ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile.  [kurīḫ]-i merḳūm 

ma
nāsına ki ottan ve sazdan yapılmış gö-

mültü.  [kurīḫa] ve ه  [kurīze] dahi 

derler. Mecma
u’l-Fürs’te küncḫāne. Ol 

ḫāne-i muḫtaṣardır ki içinde doğan tületir-

ler. Keẕā fī-nüsḫa-i Mīrzā İbrāhīm. Üstād 

Rūdekī, beyt:

א א ا ی   אز   
د از  روا ا  

(Doğan barınağındaki doğana benziyorum. 
Keklik benden kaçsa yeridir.)

وز  [kusrūz]: Sükūn-ı sīn ü żamm-ı rā-i 

mühmeleteyn ile. Üç ma
nāya gelir.

א  روز אر אری   از  ه  و  אم آ  
אر1 אن  א

א  ر را   اِع  ِ ا  آن    
אر و        אه  ا  

2 א رده   

Keẕā fi’l-Mecma
.

  [kuhen-pīr]: Fertūt kocaya derler. 

Aṣlı  ِ  [pīr-i kuhen] idi, mużāfun ileyh 

taḳdīm olundu.

אر  [kuyār]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Kāhil ve 

bī-kār ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, beyt:

אن  د  د  א   
אر אن  א  د  א  ام 

(Yüreklilik asla korkaklık gibi olmadıkça, çabuk-
luk asla üşengeçlik gibi olmadıkça...)

Ve dahi bir ot adıdır. Keẕā fi’l-Mecma
.

1 Zerdüşt dedi ki: Tanrı, yılı çeşitli zaman dilimlerine 

ayırmıştır. Her bir zaman diliminde bir türü 

yaratmıştır. Yeryüzü, gökyüzü, su, ot, hayvanlar ve 

insanlar yaratılıncaya dek bir yıllık zaman olmuştur. 

Bu zaman dilimlerinden her biri beşer gündür ve adları 

kühenbārdır.

2 O halde bu manaya göre yukarıdaki mısrayı şöyle 

okumak gerekir: “Kühenbār zamanına ve gözüpek 

Hūşeng’e andolsun!”. Böylece Hūşeng adına da and 

içilmiş olur.
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�āliẟ, be-ma
nī-i nebīre ya
nī ferzendān-ı 

püser. ازان ا خ   [kulūḫ-endāzān] dahi 

denilir.

ز  [kulūz]: Żamm-ı lām u vāv-ı ma
rūf 

ile. Henūz açılmamış penbe kozağı ki زه  

[kulūze] ve ز  [cevzaġa] dahi derler.

 [kumīz]: Kesr-i mīm ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Bevl ya
nī sidik ma
nāsına. 

Mücīreddīn-i Beyleḳānī, beyt:

ن   א از   وی 
א ی   روی    

(Sen yüz gösterince alçak düşmanın korkuyla ar-
kasına bakmadan kaçıp deve gibi işer.)

روز  [kunderūz]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

dāl u żamm-ı rā-i mühmeleteyn ile. Be-

ma
nī-i روج  [kunderūc]-ı merḳūm. Ya
nī 

bal kovanı ki arı onda bal yapar. Şā
ir, beyt:

ردن روز ر  ا   د   
א א   آ אدا    

(Sokulma düşüncesi olmadan bal yemek ama-
cıyla arı kovanına yaklaşmak doğrusu ne 
ahmaklıktır!)

ز  [kundiz]: Sükūn-ı nūn ve kesr-i dāl-ı 

mühmele ile. Ḳal
a-i ḳadīm. ز  [kuhen-

diz] lafẓından iḫtiṣār olunmuştur. Üstād 

Rūdekī, beyt:

ز     آن 
אی אن    در 

(Bazen o yüksek kalede otur! Bazen bu bahçede 
göz aç!)

Bu ma
nāyı müeyyid, Şems-i Faḫrī, beyt:

א   درآرد אد א  ا
ز ی ا   א ز را  

(Ey padişah! Zuhal’i (korkudan) bu yedi kalenin 
tepesine senin öfken çıkarmıştır.)

Evvel, be-ma
nī-i zen-pāre ya
nī zen-dūst. 

Mīr Naẓmī, beyt:

وز آدم אن  א در 
א ای  د ر  آن  

(Zampara, dünyada adam olmaz. Kadın düş-
künlüğü yüzünden dünyaya rezil olur.)

�ānī, şādī ve şādmān.

�āliẟ, be-ma
nī-i  [cesten] ya
nī sıçra-

mak. Mīr Naẓmī, beyt:

د وز  אم  אی   ز 
د אن  روز    دو

(Kırk adımlık mesafeden sıçradı. Dostlarının 
gözüne geceyi gündüz etti.)

 [kuşunbuz]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

bā-i muvaḥḥade ile.  [kuşunbur]-ı 

merḳūm ma
nāsınadır.

از خ ا  [kulūḫ-endāz]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, ḳal
a dīvārının küngüresi altında olan 

delikler. Ol münāsebetle tesmiye olunmuş-

tur ki düşman ḳal
aya hücūm ettikte ol de-

liklerden taş bırakırlar düşmanı men
 için. 

از ا   [seng-endāz] dahi derler. Şeref-i 

Şeferve, beyt:

אک אن   ر   ا  آن 
د ه ای از   رش  از  خ ا א 

(Felek; cihan bağışlayıcı ve gökyüzüne binmiş 
olan o padişahın gücüne karşı gülden bir bon-
cuk olur.)

�ānī, seyr ü sülūk ve 
ayş u 
işret ki āḫir-i 

māh-ı Şa
bān’da ederler. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

א ن  ا ای  אن را  از  خ ا
אر آ א   از   אن  אی دو

(Güzellere kesek atmayı/meclis düzmeyi onları 
çağırmak için yaparlar. Dostların birbirine kötü-
lük yapması ürkütmek için değildir.)
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אر اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-fārsī]

وژ  [kurūj]: Żamm-ı rā-i mühmele vü 

vāv-ı ma
rūf ile. Neşāṭ ve ṭarab ma
nāsına. 

Üstād Müncīk, beyt:

ان   אدی  د  אن 
وژ ا        

(Numan bu kadar nimete rağmen asla mutlu 
olmadı. Sense efendinin kīri için sevinmedesin.)

 [kuj]: Bīḫ-i dıraḫt ya
nī ağaç kökü. Keẕā 

fī-Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm.

ژ  [kulmūj]: Sükūn-ı lām ve żamm-ı 

mīm ile. Be-ma
nī-i kerpāse ya
nī sūsmār ki 

س אِر   [mār-ı pelās] dahi derler.

ژ  [kūj]: Vāv-ı ma
rūf ile. Ol nev
 eğri-

dir ki beli büğrü gibi ola. 
Arabīde ب  ا
[aḥdeb] derler. Ol nev
 şeye ا ب   

[muḥaddebu’ş-şekl] ta
bīr ederler. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

ا ان را  دم  ز 
ژ و او را ر  א   

(Halktan ona dürüst davranılmasını istedi. Zira 
her canlı eğriyse o doğruydu.)

Ve eğilmiş ma
nāsına da gelir  

[munḥanī] gibi. Şems-i Faḫrī, beyt:

وی  در  אل د و د 
ژ אن   אر  او  آ ز 

(Bağışta dinin ve dünyanın güzelliği olan bir 
padişahtır. Feleğin sırtı onun yardım yüküyle 
eğilmiştir.)

Arkası büğrü olana ژ  [kūj-puşt] der-

ler. Ḫˇāce Selmān, beyt:

ژ خ  د  א دل    
אدری ن   اره اش    

Ferheng-i Cihāngīrī’de ز  [kunduz] bir şe-

hirdir ki  [pīkend] dahi derler. Mu
arrebi 

ز  [ḳunduz]dur. Mü�eyyidü’l-Fużalā’da da 

bir şehir adıdır Tūrān-zemīn’de vāḳi
. Binā-

kerde-i Ferīdūn Şāh’tır. Ḥālen ona  

[pīkend] dahi derler.

آو زه   [kūze-āvīz]: Çatalları birkaç olur 

bir ağaçtır. Yaz günlerinde bir yere dikip ça-

tallarına bardak asarlar. Lafẓ-ı mürekkebdir. 

Ma
nā-yı terkībden dahi bu ẓāhirdir.

ز  [kūkūz]: Sükūn-ı vāveyn ve żamm-ı 

kāfeyn ile. Aḳmişe-i nefīseden bir nev
 

ḳumāştır. Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

ده روان ز   א  אی 
אده אی  ز و  א    و 

(Her taraftan değerli kumaşlar gitmiş. İpek ve 
ibrişim dokuma, sade atlas ve kūkūz.)

ز ِه ا  [kūh-ı elburz]: Hemedān ḳurbunda 

vāḳi
 bir mu
aẓẓam dağdır. Ebulma
ānī, beyt:

ز دا او را ه ا א 
ا א  روح 

(Ruhu öyle bir ağırlaşmış ki Elburz dağını tane-
cik saymaz.)

 [kuvīz]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, zemīn-i şūre.

�ānī, ölçek. 
Arabīde  [ḳafīz] derler.

ز  [kuhen-diz]: Fetḥ-i hā, sükūn-ı nūn 

ve kesr-i dāl-ı mühmele ile. Bedaḫşān 

diyārında bir ḳal
a (279b) adıdır. Lafẓ-ı 

mürekkebdir. Ma
nā-yı terkīb “eski ḳal
a” 

demek olur. Ḥālen 
āmme taḥrīf edip ز  

[ḳundiz] derler.

 [kuhīz]: Kesr-i hā ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Topuzluk ma
nāsına. Aṣlı  

idi. İsti [kūhe-āvīz] آوmālinde ḫiffet ol-

mak için  [kuhīz] dediler.
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 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]

س  [kubūs]: Żamm-ı bā-i muvaḥḥade 

ile. Be-ma
nī-i kec ve nā-rāstī. Mülḳābādī, 

beyt:

א را وش  دو
س وت  א  אن  ن 

(Senin dostlarının boyu ok gibi doğrudur. Düş-
manlarının boyu yay gibi eğridir.)

اس  [kurrās]: Fetḥ-i rā-i mühmele-i mü-

şeddede ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i Ḳurān-ı mecīd ki yazılır.

�ānī, her beş kāġıd ki on varaḳ olur.

�āliẟ, defter ma
nāsına ki ا  [kurrāse] 

dahi derler. Mīr Naẓmī, beyt:

אل   د 
اس ارزد  د   

(Hazinenin mal defteri yazıldı. Her defter yüz 
hazineye değer.)

س  [kures]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, çirk ve irin ma
nāsına. Şāh Nāṣır-ı 

Ḫüsrev, beyt:

אب از  و    و دروغ رو 
س و  א   د ا   از 

(Kıskançlıktan, yalan ve hileyle dolu sözden yüz 
çevir! Boynunu bu pislik ve irin dolu elbiseden 
çıkar!)

�ānī, mūy-ı müca

ad ya
nī kıvırcık saç. Vāv 

ile رس  [kūres] dahi derler.

Ve 
Arabīde kesr-i kāf ile (س ِ  kires) iki 

ma
nāyadır. Evvel, her nesnenin aṣlı. �ānī, 

bevl ve sergīn birbirine karışmış ola.

(Şefkatli bir anneyi andıran kambur felek, onun 
beşiği ucunda sevgi dolu bir kalple dolanıyordu.)

Şā
ir demiştir, beyt:

א ار    
א אر ن د ژ  از 

(Menekşenin sırtı kırlarda akçe toplamaktan 
eğildi.)

Ve çam ağacına dahi ژ  [kūj] derler.
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رس  [kūres]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, mūy-ı müca

ad.

�ānī, çirk ve irin ki cerāḥatten akar.

س  [kūs]: Vāv-ı ma
rūf ile. Altı ma
nāya 

gelir.

Evvel, tepip vurmaya derler. 
Arabīde  

[ṣadme] ve Hindī lisānında د [deke] der-

ler. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

 ای  ا   او 
(280a) س ز ی  אد  ای  ا 

(Ey nefis! Onun parçasına bağlanıyorsan uğur-
suzsun! Ey düşünce! Boş hayaller peşinde koşup 
davul dövüyorsan şomsun!)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

א  و  א    
א  س و   دو در 

(Sana söylediğim otu süt ve miskle dövüp her 
ikisini de bir gölgede kurut!)

Şems-i Faḫrī “zūr ile dokunmak, āsīb” 

ma
nāsınadır diye bu beytleri naẓm eylemiş. 

Ḳıṭ
a:

ای      از 
س אک در را   ز روی ادب 
אف  ُ אش   د  دا 
س א  אد   ا  ز 

(Öyle bir padişahlar padişahıdır ki felek kendi 
itibarı için onun sarayının toprağını edeple öper. 
Onun hışmının heybetli rüzgārı dokunacak 
olursa, Kaf dağının görünümü haşhaş tanesine 
döner.)

Mecma
u’l-Fürs’te “iki kimesne giderken bi-

ribirine omuz vurmak” ma
nāsına deyip bu 

beyti yazmış. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

س אد  ر ا א  روی ا ز 
س رد  אن    ز  د

 [kus]: Ferc-i zen ya
nī 
avrātın mevżi
-i 

ma
hūdu. 
Arabī ile müşterektir. Şā
ir, beyt:

ده אرت او  ه و  ز  آ
ده אم   گ   آورد و  دو 

(Çerkez’den gelip ulusu yağmaladı. İki gül yap-
rağını bir araya getirip adını “küs” yaptı.)

س  [kulūs]: Żamm-ı lām u vāv-ı ma
rūf 

ile. Ol ata derler ki alnında olan beyāżı du-

dağı ucuna dek inmiş ola. Onu şūm tutar-

lar. Şā
ir demiştir, der-ṣıfat-ı esb, ḳıṭ
a:

א زن ون و  ران و  در آب  و 
اه  א و  ر  ر و  ری  َ
ره  و آدم  س و  دم و  

אه אم  ب و    و  אر و 
(Suda uyur, huysuzdur, dizgini gevşektir, eyeri-
ni bozar. Ayağı kayıp yere düşer, gece körüdür, 
tembeldir, yolunu kaybetmiştir. Gözü aktır, 
kuyruğu eğridir, sırtının derisi yolunmuştur, in-
san kapar. Uğursuzdur, akreptir, eşkeldir, tırnağı 
beyazdır, yürüyüşü hayırsızdır.)

س  [kundus]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

dāl-ı mühmele ile. Zehrnāk bir ottur. 

Mu
arrebi س  [ḳundus]tur. Ve fetḥ-i dāl 

ile (س َ  kundes), muşmula dedikleri dağ 

yemişidir.  [kunduse] dahi derler.

اس  [kuvās]: Fetḥ-i vāv ile. Ṣıfat ve gūne 

ma
nāsına. Meẟelā   [bedīn ṣıfat] 

demekte اس   [bedīn kuvās] derler. 

Şīn-i mu
ceme ile (اش  kuvāş) da mervīdir. 

Ve ا  [kuvāse] dahi derler. Ebulma
ānī, 

beyt:

א را اس ا      
אه אن  אل  د  د 

(Bize bu şekilde zulmedersen kölelerinin hali gi-
derek daha beter olur.)
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 ا ا
[ma	a’ş-şīni’l-mu	ceme]

اش  [kudāş]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. 


Aṭse-i ḥayvānāt ya
nī ḥayvān kışgırmasına 

derler.

 [kuş]: Beş ma
nāya gelir.

Evvel, 
anāṣır-ı erba
anın her birine derler. 

Ḥakīm Şīrāzī, beyt:

ه  ده  ه  ز و ز ن 
אت   אذ אت و  אد

(Dört unsurun faziletli hizmetçileri, dalak ve 
ödle birlikte mide ve akciğer yapmış.)

Meẟelā kana خ  ِ  [kuş-i surḫ], ṣafrāya 

ِ زرد  [kuş-i zerd], balġama  ِ  [kuş-i 

sepīd] ve sevdāya אه  ِ  [kuş-i siyāh] derler.

�ānī, be-ma
nī-i pehlū ya
nī yan başı. Fetḥ-i 

kāf ile (  keş) dahi müsta
meldir.

�āliẟ, her cinsin erkeğine derler. Meẟelā ِ  
 [şīr-i kuş],  ِ  [peleng-i kuş] ve ِ  
 [bebr-i kuş] gibi.

Rābi
,  [kuşten] lafẓından ṣīġa-i emrdir. 

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ن  رت را  م  א 
ر را       

(Kurbancığın olayım babanı vur öldür! Sen 
Meryem oğlu İsa’sın, babayı ne yapacaksın!)

Ve vaṣf-ı terkībī olur. Ve ism-i fā
il dahi 

isti
māl ederler. Şeyḫ Sa
dī, ḳıṭ
a:

ا    آ ن 
אن   ر  ش ا

ه ا و   ور 
آ  و  

(Tūs ansızın yüz üstü yere kapaklandı. Görsen 
azgın filden darbe yemiş derdin.)

�ānī, büyük naḳḳāre ki pādişāhlar kapısın-

da cenk maḥallerinde çalarlar. Her diyārda 

ona “kös” derler. Aṣlında naḳḳāre çanağına 

derler. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

س אل  و آ 
س אی ا אن  ر

(Demir kös ile borunun çalıcısı, hayıflanma ki-
lisesinin rahibi.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

د אن را ز  آب  אرزان 
س א  אه   אه آن  ز در

(Onun bakışı padişah sarayından kös inletirse 
dünya pehlivanları korkudan erir gider.)

�āliẟ, be-ma
nī-i ṣaf. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

س دو    
س אج و از آ   از 

(İki ordu fildişi ve abanozdan satranç pulları gibi 
sıra sıra dizildiler.)

Rābi
, Māzenderān’da bir ḳaṣaba adıdır. 

Ḥālen אن  [kūsān] demekle ma
rūftur. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ا  س  אم آن  א 
ا  ش  אم   ا 

(Sürekli Kūs’un ismini anıyor, bu isimden baş-
kasını da bilmiyorsun.)

Ḫāmis, bir nev
 oyundur. Fi’l-cümle nerde 

müşābeheti vardır.

Sādis, cāme, kilim ve emẟāli nesnelerin bir 

köşesine derler. Āḫar köşelerinden ziyāde 

ola. 

Ve zebān-ı Hindīde ده  [kurde] ma
nāsına 

ki ẟelāẟe fersaḫ yerden 
ibārettir.
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 [kuniş]: Kesr-i nūn ile. İki vechle 

isti
māl olunur. Bir vechi ism-i müfreddir 

ki  [kunişt] lafẓından terḫīm olunmuş-

tur, kenīsā ma
nāsına. Ve bir vechi de ism-i 

mürekkebdir  [kun] ile şīn-i maṣdardan 

terkīb olunmuştur, kerdār ma
nāsına. Ḳā
ide 

böyledir ki her emr-i mücerredin āḫirine ki 

şīn lāḥıḳ ola, ism-i maṣdar olur دا [dāniş] 

ve  [bīniş] gibi. Şīn’in mā-ḳablinde olan 

ḥarf meksūr olmak şarṭtır. İmdi, 
ādet ve 

ḫūy ma
nāsına olur. Şems-i Faḫrī, beyt:

אر א   אن از ا אد
א    از ا

(İyi işler yapan, senin önem vermen sayesinde 
mutludur. Kötü işler yapan, senin intikamın yü-
zünden sıkıntı içindedir.)

ش ر  [kūr-mūş]: Kör sıçan ki “köste-

bek” dahi derler. Bir cānverdir, gözleri yok. 

Yer altında toprağı kazıp yukarı kaldırır. 

Ebulma
ānī, beyt:

א ت دا אن از   د
ش ر ن  َ ز ز   

(Düşmanlar senin kahrının korkusuyla daima 
köstebek gibi yer altını kazarlar.)

زش  [kūziş]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i zā-i 

mu
ceme ile. Taẓallum ve bīdādī ki pādişāha 

şikāyet eylemektir. Mīr Naẓmī, beyt:

ز د را   אل   از 
ز ر دل  ا از   

(Halinden şikāyetçi oluyor, sürekli özür dilen-
mesini istiyordu.)

ش  [kūş]: Vāv-ı ma
rūf ile. Dört 

ma
nāyadır.

Evvel, ن  [kūşīden] lafẓından ṣīġa-i 

emrdir, “çalış!” ma
nāsına. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

(Mumun önüne bir fazlalık gelecek olursa kalk 
o şeyi meclisin ortasından kaldır! Eğer o fazlalık, 
güzel gülüşü ve tatlı dudağı olan bir dilberse ya-
kasından tut da mumu söndür!)

Bu maḥalle münāsib, bir zamānda bir 

pādişāhın gece meclisinde nüdemā ve 

vüzerāsı ile oturup ṣoḥbet ederler iken 

pādişāh, ġulām-ı mihribānın birine bakıp 
1 
 der. Vezīrin [vezīrrā bi-kuş] وز را aḳlı 

gidip eṭrāfına naẓar ederken ol ġulām-ı pāk-

iẕ
ān miḳrāżı alıp, şem
in fitīlin kesip, yine 

ādābla varıp yerinde durur. Vezīr görür ki 

kendine söz yok, “Pādişāhım! Buyurduğu-

nuz ne gūne kelām-ı ḫaşyet-engīz idi” dedik-

te “Ġulāmdan suāl eyle!” der. Ġulām dahi 

cevābında “Vezīr destūrdur. Destūr iẕindir. 

 ile imlāda müsāvīdir. Ve [uẕn] اُذن [iẕn] ِاذن

üẕn sem
dir. Taṣḥīf olundukta şem
 olur. 

Fehm ettim ki 2 
şem]  را rā bi-kuş]” 

dedi. Bu ma
nāya münāsib, Mevlānā Hātifī, 

beyt:

اغ ه داران    ز
אغ اب از د دای  ون ر 

(Gece uyanık kalanlar mumu söndürmediler. 
Uyku sevdası akıldan çıktı gitti.)

ش  [kundiş]: Sükūn-ı nūn ve kesr-i dāl-ı 

mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, top olmuş penbe ki cullāhlar bir ağaç 

başına devşirirler eğirmeye ḥāżır olmak için, 

ona derler.

�ānī, saksağan dedikleri kuştur.

ش  [kundelāş]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

dāl-ı mühmele ile. Kokmuş lāşe. Ve dahi 

bir bed-bū ottur. (280b) Türkīde “yiydün” 

derler.

1 Veziri öldür!

2  Mumu söndür!
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�āliẟ, Ferheng-i Cihāngīrī’de ceng ü cidāl 

ma
nāsına. Üstād Ferruḫī, ḳıṭ
a:

ون آرد ود آرد و  אر   
ه   و ز آب ژرف  ز 

ود آرد א و  אه    
دان ر ان زور ز روی  ز د 

(Av zamanı yüksek dağdan kaplanı indirir, derin 
denizden timsahı çıkarır. Savaş zamanı aslanla-
rın elinden gücü alır, yiğitlerin yüzünden rengi 
uçurur.)

ش  ص  אن د  اول ای 
ش  م   از آن در  

(Cancağızım! Önce fare hırsını def et, ondan 
sonra buğday toplamaya çalış!)

�ānī, ism-i fā
il olur. Ebulmüeyyed, beyt:

ش ا אره د  
وش ا אن  אش  و 

(Akıllı, cesur ve çok gayretlidir. Savaştan kaç-
maz, canını hiçe sayar.)

�āliẟ, ن  [kūşīden]den ism-i maṣdar 

olur,  [kūşiş] ma
nāsına. Ḥakīm 

Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

א ا א  دو  
ش    و   و 

(Dost bakmadıktan sonra çabam, gayretim ve 
çalışmam boşunadır.)

Rābi
, şühūr-ı Fārsiyye’nin on dördüncü 

günü ismidir. Üstād Müncīk, beyt:

م ی     
ون  ز د زار  ش 

(Daha ne kadar pişmanlıkla dost olacaksın, daha 
ne kadar! Ayın on dördüncü günü gönlünden 
gam iniltisini çıkar!/Gönlünden gam iniltisini 
çıkarmaya çalış!)

 [kūşiş]: Vāv-ı ma
rūf ve şīn-i 

mu
ceme-i meksūre ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, ism-i maṣdardır “çalışmaklık” 

ma
nāsına. Mevlānā Hātifī, beyt:

ی ف     ز  دو 
وی ه  دو 

(Her iki taraf da gayreti artırınca padişahın talihi 
açıldı.)

�ānī, bir yassı ẓarftır. İçine şarāb korlar. 

Türkīde “yatık” derler.
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(Senin evin için olmazsa, ipekböceği salyasından 
tel/ip örülmez.)

Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, iki ma
nāya, beyt:

אر ن  ه  از אغ  از  او 
אغ ن  ه  از אر  وز  او 

(Onun merhametiyle ipekböceği, çınar gibi yük-
selir. Onun öfkesiyle çınar, ipek tel/ip gibi erir.)

�āliẟ, tār-ı 
ankebūt. Ḫallāḳu’l-Ma
ānī, der-

meẕemmet-i esb, beyt:

ۀ  אد  زان 
אغ אش      

(Sırtındaki omurilik kemiği öyle bir açıldı ki si-
nirleri örümcek ağı gibi gevşedi.)

Rābi
, be-ma
nī-i kenār ve sūy. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

אی راغ ی   אن آ
(281a) אغ אغ از   ه  אور 

(Ortada çayır genişliğinde bir göl, her tarafında 
karabatak yüzüyordu.)

Ḥakīm Senāyī, rubā
ī:

אغ ده  ا  و  אری  ای 
אن  داغ אده     ا 
ی و  از اغ   ر و 

اغ ر و  א     
(Ey boyu hastalıkla ip gibi incelip sonra da canı-
na ecel pençesiyle yara vurulan! Benim güneşim 
ve kandilimdin. Bundan sonra senin önünde 
güneş ve kandil gibi parlayacağız.)

غ  [kūġ]: Vāv-ı ma
rūf ile. Kanat ya
nī perr 

ü bāl. Ferheng-i Tuḥfe’de bilek ve dirsek 

mervīdir. Ve 
Arabīde א  [sā
id] ve  

[mirfaḳ] derler.

 ا ا
[ma	a’l-ġayni’l-mu	ceme]

اغ  [kurāġ]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Bir 

ottur ki onunla üstüḫˇān-ı şikesteyi bağlar-

lar, dürüst eder. Ebulma
ānī, beyt:

ان ز    در   ا
اغ ا   د  אن  א א    

(Bedenimdeki kemikler gam darbesiyle kırıldı. 
Bana sevgilinin çadıruşağı gibi saçıyla yardım 
edin!)

غ  [kuraġ]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. اغ  

[kurāġ]-ı merḳūm ma
nāsınadır.

اغ  [kuzāġ]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Bu 

dahi اغ  [kurāġ]-ı merḳūm ma
nāsınadır.

غ  [kuzaġ]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Bu 

dahi onlar gibi. Ḥāṣılı bu dört lüġat dört 

kitābdan müstaḫrecdir, dördü dahi bir 

ma
nāyadır. Kemik kırığına bağladıkları 

ot ki 
Arabīde ا [uşşaḳ] derler. Ammā 

Kitābu’s-Sāmī’de “ غ  [kuzaġ] bir nesnedir 

ki āteşe bırakırlar yanar” demiş.

אغ  [kunāġ]: Fetḥ-i nūn ile. Dört 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i kirm-i pīle ya
nī ibrīşim 

kurdu. Ẓahīreddīn-i Fāryābī, beyt:

ن دل  אغ    
ر   آری  ا ا و آن 

(Birkaç zayıf ipekböceğinin yürek kanıyla ör-
düğü ipek kozasını bu atlas bu da seyfūr deyip 
meclise getirirsin.)

�ānī, ibrīşim teli ma
nāsına. Mecd-i Hem-

ger, beyt:

د א     از  
אغ אب   ر از 
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אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

 [kubeytek]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī, ba
dehu tā-i 

müẟennāt-ı meftūḥa ile. Āsiyā-zene. Ya
nī 

değirmen taşı ıṣlāḥ ettikleri demir ālet. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ک  [kuçūk]: Żamm-ı cīm-i Fārsī ile. 

Bir marażdır.  [kehenkū] dahi derler. 


Arabīde א ق ا  [
irḳu’n-nesā] dedikleridir 

ki insānın bir ayağında vāḳi
 olur. Lisān-ı 

Hindīde אد  derler. Ṭabīb [rīgīn-bād] ر 

Yūsufī, rubā
ī:

ون دد  ک آن   از درد 
ون دد ا א د ا 

אر را     آن 
ون ن او را  א   از 

(Siyatik hastalığına müptela olan kimsenin ağrı-
sı sürekli artmasın diye bu hastalığa sebep olan 
unsuru bedenden çıkarman lazımgelir.)

 [kurtek]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, teğele dedikleri ḫaftān ve kısa beden 

kürkü.

�ānī, bir nev
 dikendir. אز  [uşturġāz] ا

dahi derler. Deve ġāyet ile sever.

ک  [kuruk]: Żamm-ı rā-i mühmele ile. Yu-

murta basan tavuk. Üstād Laṭīfī, beyt:

א ز    داری   
ک אن  א א     و 

(Hāyendeki müzmin hastalık yüzünden hep 
oturuyor, tavuk gibi yumurtluyorsun.)

Mecma
u’l-Fürs’te fetḥ-i rā-i mühmele ile 

ک) َ  kurek), ser-i bī-mū ma
nāsına. Ve dahi 

א  ا
[ma	a’l-fā]

ف  [kuşūf ]: Żamm-ı şīn-i mu
ceme ile. 

İsm-i maṣdardır  [kuşuften] lafẓından, 

dağıtmak ve perīşān etmek ma
nāsına. 

Ḥakīm Esedī, beyt:

ف אده   د در  ا
ف از آن ز و از   

(Kalā, asker arasında kargaşa çıktığını görünce 
saf dağıtıcı o hamle ve darbeyle...)

 [kuf ]: Be-ma
nī-i kūf. Ügi kuşu.

ف  [kūf ]: Vāv-ı ma
rūf ile. Bir kuştur 

vīrāne-nişīn.  [cuġd] ve م  [būm] dahi 

derler. Nuḥūsetle meşhūrdur. Her kan-

gı evde tavaṭṭun ederse lābüd ḫarāb olur. 

Türkīde “ügi” ve “baykuş” dahi derler. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

אرش ر د אل  و د  ا
ف وی و   ارد  

(Şeyh Ebu İshak, dinin ve dünyanın güzelliğidir. 
Onun ülkesinde baykuş hiç yuva yapmaz.)

Üstād Mu
izzī, beyt:

אن אن در  א دو אن  د آن د א   آ
ف و  را و אن   گ و رو را   

(O gönül alıcının dostlarla bahçede bulunduğu 
yer, kurt ve tilkinin yuvası, baykuş ve akbabanın 
vatanı oldu.)

Maḥmūd İbn Yemīn, beyt:

אی ا  ان را   א  
אی א   ف  אوت ز    

(Hünersizlileri hünerlilerin yerine oturttu. 
Umay kuşunu baykuştan ayırt edemedi.)
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(Padişahlar padişahının emrine bahtının gözü 
ne kör ne de şaşı olan bir kimse itaat edebilir.)

 [kulunk]: Żamm-ı lām ve sükūn-ı nūn 

ile. Bir demir ālettir. Onunla taş kırarlar. 

Türkīde dahi böyle derler.

ک  [kulūtek]: Żamm-ı lām ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Daḳḳāḳların bez perdāḫt et-

tikleri ağaç ki onunla bezi döğerler. Ve dahi 

ḳaṣṣārların bez ağarttıkları ağaca derler. 

Ebulma
ānī, beyt:

א אن  ده   אم و آ א    
(281b) אک אدان  د در د ا א   

(Günahla hamlaşıp kirlenmiş kişiler, sonunda 
ustaların elindeki tokmakla temizlenir.)

ک  [kulūk]: Żamm-ı lām ile. Şaṭṭāḥ ve bī-

ḥayā ma
nāsına ki  [kung] dahi derler. 

Ḥakīm Sūzenī, beyt: 

אر ر دو   א  א  و 
ر א  ده ر א و  ده   رد 

(Yararıyla zararıyla eşek yularlı iki edepsizim. 
Yararım yarar sağlayanı geri çeviriyor, zararım 
rızayı götürüyor.)

Mecma
u’l-Fürs’te cüvān-ı emred 

ma
nāsınadır. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ز אر و    ا ک   
ز א  ش و ر  اده و  ا

(Eşek yularlı oğlan ve biti kuru tüysüz be-
nim! Haramzade, kalender ve dünyayı yakmış 
rindim.)

ک  [kuncidek]: Sükūn-ı nūn, kesr-i cīm 

ve fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Dört ma
nāya 

gelir.

Evvel, bir ṣamġdır. 
Arabīde روت  

[
anzarūt] ve روت .dahi derler [anzarūt] ا

�ānī, keleftir ki çehrede ẓāhir olur. 
Arabīde 

ص 
derler. Şā [abraṣ] اir, beyt:

bir küçük kuştur. Ḥakīm Enverī, beyt:

אب א در   א  א   א 
ک رت  א در  א  א   א 

(Kartal inzivaya çekilme bakımından umay gibi 
olmadıkça ve şahin güç açısından bıldırcın gibi 
olmadıkça...)

 [kuştek]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Be-ma
nī-i 

cu
al ki sergīnde ḥāṣıl olan böcektir. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 [kufçek] ve ک  [kufçūk]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-fā ve żammi’l-cīm. 

Eyer yastığı. Türkīde “eğrim” derler. Ba
żı 

ferhengde, eyerin ortasına konulan yastığa 

derler.

ک  [kulāk]: Fetḥ-i lām ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ḫālī ve tehī ma
nāsına. Ḥakīm Enverī, 

ḳıṭ
a:

א   را  درزئ 
م אک  ی  אن   از 
دم א אن  א آن  
م ک  א    

(Geceyarısı canı sıkkın terzi gibi, yakamı yırta-
yazdım. Hasılı o gece öyle süzüldüm ki beynim 
tamamen boşaldı.)

�ānī, mevc-i buzurg ya
nī deryānın 

ḫurūşunda vāḳi
 olan iri mevcler.

 [kulbek]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Be-ma
nī-i kerpiç ki ḫarman 

bekçisi muḥāfaẓa-i ḫarman için eylediği 

dört direk üzerine olan taḫt gibi bir nesne-

dir. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [kulk]: Sükūn-ı lām ile. Be-ma
nī-i 

aḥvel ya
nī şaşı. Şems-i Faḫrī, beyt:

د ا   ا   
א و   ر      



BĀBU’L-KĀFİ’L-
ARABİYYİ’L-MAŻMŪME ک3057 ژا

ان او ه و د ر  از    
א ی دا  اغ از  אن    

(Dağa ve kıra onun sofrasındaki ekmek kırın-
tılarını dökecek olsalar kuşlar yem aramaktan 
vazgeçerler.)

 [kunk]: Sükūn-ı nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, merd-i ḳavī-heykel ü tüvānā. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

دان      
ق زر و   א  ا

(İri cüsseli yiğitler, altın tokalı ve misk perçemli 
aslanları andırıyordu.)

�ānī, ḫūşe-i ḫurmā ma
nāsınadır.

 [kūçek]: Fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Ṣaġīr 

ma
nāsına. Muḳābili  [kebīr]dir.

 [kūḫak]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i ḫā-i 

mu
ceme ile. Üzüm cibresi ki üzümü sıktık-

ta kalan fażalātı.

دک  [kūdek]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Ṭıfl ma
nāsına. Mīr Naẓmī, 

beyt:

زد ادب א دک را    
א  א   د   

(Çocuğuna edep öğreten kişinin olgun olmasına 
şaşılmaz.)

رک  [kūrek/kūrik]: Vāv-ı mechūl ve rā-i 

mühmelenin fetḥasıyla da kesresiyle de 

cāizdir. Tavuk pilici. Ve dahi muṣaġġar-ı ر  

[kūr]dur. Ve be-ma
nī-i seng-i ġāzurī ya
nī 

ḳaṣṣārların bez vurduğu taş. Keẕā fi’l-Edāt.

ک ژا  [kūjānūk]: Sükūn-ı vāveyn, fetḥ-i 

zā-i Fārsī ve żamm-ı nūn ile. Be-ma
nī-i 

pere-i kilīdān ya
nī miftāḥ perisi. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

ک  ه  س  ۀ  در 
م  ره  א   ز  

(Suratsız yüzünde leke belirdi. Sanki kara yerde 
çoraklık ortaya çıktı.)

�āliẟ, Ferheng-i Faḫr-i Ḳavvāṣ’ta pā-zehr 

ma
nāsınadır.

Rābi
, be-ma
nī-i ḫāl ya
nī ben. Bu ma
nālara 

ه  [kuncide] dahi derler.

 [kuncişk]: Sükūn-ı nūn u şīn-i 

mu
ceme ve kesr-i cīm ile. Serçe kuşu ki 


Arabīde ر  [
uṣfūr] derler ḫuṣūṣan ve ol 

ḳıṭ
ada olan küçük kuşlara derler 
umūmen. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

אن  وا در ز
אز ز   

(Ey padişah! Senin adaletin döneminde şahin 
serçeye zarar vermez.)

 [kuncek]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm 

ile. Cedīd, tāze ve ter olan nesne ma
nāsına 

ki müşāhedesinden ḫāṭıra behcet ü sürūr 

ḥāṣıl ola. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [kuncluk]: Sükūn-ı nūn u cīm ve 

żamm-ı lām ile. Çīn ve şikenc ma
nāsına. 

Emīr Ḫüsrev, der-meẕemmet-i Moġol, beyt:

א אن د   ۀ 
א אی  و   אی 

(Yüzleri ıslanmış kuyruk gibi yer yer kırışmış ve 
buruşmuş.)

رک  [kundurek]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

dāl u fetḥ-i rā-i mühmeleteyn ile. Sakız ki 


Arabīde  [
alik] derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

ک  [kundek]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

dāl-ı mühmele ile. Nān-rīze ma
nāsına. 

Ebulma
ānī, beyt:
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Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ی א ر  ک و ا אزی  د در    
(282a)   آ ش  ز   ک زن  
(“Hass” kelimesi Arapçada kūk (marul) de-
mektir. “Hass” lafzı hoşuna gidiyorsa şairlikte 
Sūzeni’ye bu lakabı tak!)

�āliẟ, saza āhenk vermek ya
nī sazları bir-

birine uydurmak ve āvāzı dahi muvāfıḳ 

eylemek.

Rābi
, sürfe ma
nāsına ki ا  [kīvā] dahi 

derler.

Ḫāmis, günbed ma
nāsına ki Türkistān’da 

د  [kebūd] dahi derler. Ḥakīm Nizārī-i 

Ḳuhistānī, beyt:

אل ک ا   ول   
אب  زد رواق    

(Ufkun mavi sayfasına kamışla cetvel çekti. Asılı 
kemere saf miskle tılsım yaptı.)

 [kūkelek]:Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i kāf 

u lām ile. Henūz açılmamış penbe kozağı.

ک  [kūlāk]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i lām 

ile. Be-ma
nī-i ک  [kulāk]-ı merḳūm ya
nī 

mevc-i buzurg. Mevlānā Vaḥşī-i Yezdī, beyt:

ق ار   د ز   آ 
ک אب دل ز  م  د  

(Gönlün kanlı su okyanusu büyük dalga yük-
selttiğinde gözyaşıyla dolu gözüm yüzünden bin 
gemi batar.)

 [kūlek]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i lām 

ile. Bir nev
 kuru ve iri kabaktır. Zenān 

ve rūstāyīler, içine penbe korlar. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 [kūşk]: Sükūn-ı vāv u şīn-i mu
ceme 

ile. Ḳaṣr ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

א ه   اوج آن  
א אق  ن دل  و 

(O yüksek köşk, göğün tepesine baş çekmiş ama 
āşıkların gönlü gibi boş.)

ک  [kūk]: Vāv-ı ma
rūf ile. Āvāz-ı bülenddir. 

Ve vāv-ı mechūl ile (ک  kūk) beş ma
nāya 

gelir.

Evvel, marul ki א  [kāhū] dahi derler. 


Arabīde ّ  [ḫass] dedikleridir. Ḫāṣṣası 

celb-i nevm ve taṣfiye-i dem etmektir. 

Ḥakīm Enverī, beyt:

اب ا אس     א ر 
אر ک و  س    را 

(Senin himayen öyle bir noktaya ulaştı ki fitne-
yi güvenle uyumak için marul ve köknar hevesi 
sardı.)

Seyyid Ẕülfiḳār-ı Şirvānī, ḳıṭ
a:

ار و    א   ر 
אس  ا ن  ا   در ا 
اری ک  א  אه و  א  

ن ا درد   אب و  ه  ن   
(Güvenlik nedir bilmez hale gelen düşmanının 
ülkesinde, her şey kendi yaradılış ve özelliğinin 
zıttını gösterir oldu. Yaban havucu iktidarsız-
lık yapıyor, marul uykusuzluğa sebep oluyor, 
hünnap kanı bulandırıyor ve sandal baş ağrısını 
çoğaltıyor.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אط دو او  را  
ک א و  אر  رد 

(Onun devlet sofrasında fitnenin yemeği köknar 
ve marul olur.)

�ānī, iki parça nesneyi cāmede ve ġayrıda 

birbirine münāsib edip uydurmaya derler. 
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(Velilerin ruhları, tıpkı yıldız ordusu gibi, bere-
ket nuru elde edebilmek için senin kapının etra-
fında halka oldular.)

Rābi
, ol büyük çömlek ki boyacılar, içinde 

boya kaynatırlar. Ḳarī
ulferes, beyt:

ی د    
ن  ر رزی א 

(Ağzı çivit kaynayan küp, gözleri boyacı kazanı 
gibi.)

Ḫāmis, bir ırmak adıdır ki Lūr ṭāifesinin 

meskeni olan dağın başından çıkıp Ṣifāhān 

cānibine revān olur. Mevlānā Kātibī, beyt:

ج   دو  אن  ز  در آن ز
ی  אه  ن ز  ای  د 

(İki ordudaki kılıçların oluşturduğu okyanus 
dalgasıyla kan, büyük Küreng ırmağından sel 
sesi verdiği zaman...)

Meẕkūr beş ma
nāda da  [kurend], ه  

[kurende] ve  [kurengeh] dahi derler. 

Ve żamm-ı rā-i mühmele ile ( ُ  kurund), 

واش  [ġarvāş]-ı merḳūm ma
nāsına da ge-

lir. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [kurīşeng]: Kesr-i rā-i mühmele, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü nūn ve fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ile. Gūd ve meġāk ma
nāsınadır. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [kulg]: Sükūn-ı lām ile. Keçinin kısa 

tüyleri ki tarakla yolup ṣarf ederler ve ona 

benzer nesneler dokurlar. Ona گ  [kurg], 

 [beruşm] ve  [kelġar] dahi derler.

 [kuleng]: Fetḥ-i lām ve sükūn-ı nūn ile. 

Be-ma
nī-i  [kelend]-i merḳūm. Ve dahi 

“turna” dedikleri kuş ki 
Arabīde ّ  [kur-

kiyy] derler. Mü�eyyidü’l-Fużalā’da, ḫorūs-ı 

buzurg. Ve (  kilenk) be-vezn-i  [fi-

renk] sūrāḫ-ı kilīdān, āḫiri kāf-ı 
Arabī ile 

bu ma
nāyadır. Ve Mü�eyyid’de kesr-i lām ile 

אر אف ا  ا
[ma	a’l-kāfi’l-fārsī]

 [kudeng]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Daḳḳāḳların bez perdāḫt 

ettikleri ağaç. Ve ḳaṣṣārların bezi yudukta 

vurdukları ağaca da derler. Ḥakīm Sūzenī, 

der-ḥaḳḳ-ı gāzur-i püser, ḳıṭ
a:

א  ا از آب ا  אی  אز
אه אه  رد  دن اول    

ن گ  ب     ار 
ارم ار  آه ز  روی  

(Kirli çamaşırları taşa ilk götürüşünde nasıl ol-
duğumu anlamak için beni dene! Sen sopayı al, 
başımı koyayım, tokmakla vur! Eğer “ah!” der-
sem senin yüzünün aşkından bıkmış olayım.)

 [kureng]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Beş ma
nāyadır.

Evvel, meydān.

�ānī, at ve katır rengine derler. Bu iki 

ma
nāya, Mevlānā Kātibī, ḳıṭ
a:

ف אن  ا آ ای    
אن  ا     

د س در دم  אرس    
ش و   אه   ا 

(Sancağının başındaki alemin kılıfı gökyü-
zü, yücelik askerinin savaştığı meydan da 
mekānsızlıktır. Ona ister kara ister al at versinler, 
savaş zamanı hüneri gösteren binicidir, at değil!)

�āliẟ, be-ma
nī-i çergeh ya
nī sürgün avı. Ve 

av için olan ḥalḳa ma
nāsına. Dervīş 
Abd-i 


Alī, der-menḳabet-i İmām, beyt:

ر  م    ن  
د درت  א زده  ارواح او
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م  ا
[ma	a’l-lām]

אل  [kutāl]: Fetḥ-i tā-i (282b) müẟennāt ile. 

Be-ma
nī-i kūtāh ya
nī ḳaṣīr. Ebulma
ānī, 

beyt:

אز دا و  ر و  ای 
ام ش  ت  א א  אل و  د 

(Ey nazlı selvi! Sana kavuşma eteğini tutamıyo-
rum. Elim kısa, uzun boyun güzelce salınıyor.)

ال  [kutuvāl]: Żamm-ı tā-i müẟennāt ile. 

Ḳal
a diz-dārı. Ve ba
żı ferhengde bevvāb-ı 

ḳal
a ma
nāsına masṭūrdur. ال  [kūtuvāl] 

dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [kuçel]: Fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Bir 

cānverdir ki ondan müşk ḥāṣıl olur. Ona 

در   [meşk-der] dahi derler. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

א  [kuşāḫil]: Fetḥ-i şīn ü kesr-i ḫā-i 

mu
cemeteyn ile. Bir nev
 ġalledir. א  

[şāḫul] ve ل א  [şāḫūl] dahi derler. Zebān-ı 

Hindīde ار [erher] derler.

ل  [kulāl]: Be-ma
nī-i kūzeger ya
nī bar-

dak yapıcı. 
Arabīde אر  [faḫḫār] ve رّی א  

[fāḫūriyy] dahi derler. Mevlānā Muẓaffer-i 

Herevī, beyt:

אر  ا אش  دم  אن دادن 
غ    ِ ور  از 

(Nefesle yarasaya can vermek Hz. İsa’nın işidir. 
Yoksa bir bardak yapıcı, çamurdan yüz kuş yapar.)

Emīr Ḫüsrev, ḳıt
a:

אک خ  از وی    א   
אل  ان  א   ز 
ا  ا  א  א ای    

ل  خ  אن    ه آ د

( ِ  kuling) be-ma
nī-i aḥvel merḳūmdur.

 [kung]: Sükūn-ı nūn ile. Be-ma
nī-i 

emred-i bī-ḥayā vü güşāde-rūy ki ک  

[kulūk] dahi derler. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ز אر    ا ک   
ز א  ش و ر  اده و  ا

(Eşek yularlı oğlan ve biti kuru tüysüz be-
nim! Haramzade, kalender ve dünyayı yakmış 
rindim.)

א  [kūşāleng]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme 

vü lām ve sükūn-ı nūn ile.  [kuleng]-i 

merḳūm ma
nāsınadır.

 [kūleng]: Vāv-ı ma
rūf, fetḥ-i lām 

ve sükūn-ı nūn ile. Hīz ve muḫannes 

ma
nāsına. Ḥakīm Sūzenī, ḳıṭ
a:

אی    را د د  آن 
ن  ان  د   و  در  

  او     ز
ا  ن در  ه دارد  אد و 

(O hīz, tüysüz oğlanın kūn kilidine anahtar sok-
tuğu vakit, oğlan onun önünde göğsünü yere 
koyunca havadaki turna gibi çığlıklar atar.)

 [kūheng]: Vāv-ı ma
rūf, fetḥ-i hā 

ve sükūn-ı nūn ile. Be-ma
nī-i  

[ber-cesten]. Keẕā fi’l-Mü�eyyid. Ba
żı fer-

hengde “itdirseği” dedikleri ot ma
nāsına 

menḳūldür.
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(Sen saf yaradılışlısın, diğer padişahlar tortu-
dur. Saltanatın aslı sensin, diğer padişahlar 
çökeltidir.)

Üstād Müncīk, beyt:

زان   و ا  
אل א  א   ا  א  ای 

(Sonra kabul edip şu şiiri söyledim: Ey sāki! Bize 
saf şarap buyur, tortu yetti artık!)

ال  [kuvāl]: Be-vezn-i ال  [çuvāl]. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, ḥücre ma
nāsına.

�ānī, be-ma
nī-i و 
ya [endūḫten] اnī 

kesb etmek. Ṭayān-ı Merġazī, beyt:

ا אن   و زر  ر
ا دم   از آزاد 

(Büyükler altın ve gümüş hazinesi kazanır. Sen 
huzur içinde insan kazanırsın.)

אل  [kūpāl]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i bā-i 

Fārsī ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, demirden, yoğun, değnek gibi düzül-

müş nesne ki ز  [gurz] dahi derler. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

ار אل   א   א
ار א گ آن  زده   

(O namlı yiğidin miğferine üç yüz bin batman-
lık topuzu vurduğu gibi...)

Ḥakīm Esedī, beyt:

اری  ا אور  دان  ز 
אل و  א  و  א  ون 

(Doğu yiğitlerinden bir atlı, kılıç, topuz ve miğ-
feriyle bulut gibi dışarı fırladı.)

�ānī, yoğun olan boyuna derler. Ḥakīm 

Firdevsī, meẟnevī:

א و  אل و  ا و 
א אم   ز    

(Cimri felek yeryüzünde aslanların kafatasından 
nasıl da toprak testi yaptı! Testi çarkını andıran 
ve onun gibi dönen gökyüzü, yaptığı kāseleri ne-
den kırdı bilmem!)

Ehl-i Hind’in zebān-ı 
ilmīsinde dahi 

“kūzeger” ma
nāsınadır.

 [kul]: Üç ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i kūj ya
nī büğrü. Ebū 

Şekūr, beyt:

د و  אن  د  ا  
دد  א    

(Dünyayı toz ve pus kapladığında senin değne-
ğinin arkasındaki eğrilik düzelir.)

�ānī, ḳarye ma
nāsına ki  [kulī] dihī;  

[pehlev] ve ی  [pehlevī] gibi ki şehir ve 

şehrī demek olur.

�āliẟ, nāḳıṣ ve kūtāh ma
nāsınadır.

 ِ  [kunbed-i gul]: Sükūn-ı nūn, fetḥ-i 

bā-i muvaḥḥade, kesr-i dāl-ı mühmele ve 

żamm-ı kāf ile. Be-ma
nī-i tūde-i gül ya
nī 

gül yığını. Ve ba
żı ferhengde gül ġoncası. 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

אر  א אن   آن  در 
ی א      

(Onun himmetinin Tūbā dallı bahçesinde, nilü-
fer yığını gül yığını görünür.)

אل  [kuntāl]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Be-ma
nī-i אل  [kutāl]-ı 

merḳūm ya
nī kūtāh.

אل  [kuncāl]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm 

ile. Her nesnenin dürdü ya
nī her şeyin di-

bine çöken ẟüflü ki אره  [kuncāre] ve א  

[kuncāle] dahi derler. Şems-i Faḫrī, beyt:

وان د درد אف  و   
אل אن   ا  و د 
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[eẟāẟu’l-beyt] ve ا אع   [metā
u’l-beyt] 

dahi derler. Mīr Naẓmī, beyt:

د א  ی او د  א  
د א  אل   ر و 

(Onun kumaşı yağma eline teslim edilince evde-
ki bütün eşyalar çalınır.)

ردل  [kūr-dil]: Vāv-ı ma
rūf ve sükūn-ı rā 

vü fetḥ-i dāl-ı mühmeleteyn ile. Cāhil ve bī-

iẕ
ān. Ve ر  [kūr-fehm] dahi derler.

ل ژ  [kūjnūl]: Vāveyn-i ma
rūfeteyn, 

sükūn-ı zā-i Fārsī ve żamm-ı nūn ile. Kilīd 

perisi ya
nī miftāḥın ḳufla giren perileri.

ِس ر  [kūs-ı raḥīl]: Göç maḥallinde ça-

lınan kös āvāzına derler. Bizim diyārımızda 

göç maḥallinde ser-
asker çadırında boru 

çalınır. 
Acem’de kös çalarlar imiş. Monlā 

Hātifī, der-Timurnāme, beyt:

س ر ر   وز آن  
ه      ز

(O taraftan Timur göç kösünü çaldı. Dev filin 
tepesine sancak bağladı.)

دل  ِ  [kūften-i dil]: Bir 
illettir. Eṭibbā 

אن  [ḫafaḳān] derler. 
Alāmeti, muttaṣıl 

yürek oynar. Mīr Naẓmī, beyt:

ل  אی    دو   
ر آ و  دل 

(Her ikisi aynı yere yerleşti derken rakip geldi ve 
yürek oynamaya başladı.)

ل  [kūl]: Vāv-ı ma
rūf ile. Dört ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i āb-gīr ya
nī su cem
 olmuş 

maḥall. Ḥakīm Senāyī, beyt:

אک ا ی و   زه  د  آن 
אک ا א  ل  א وی   راز 

(Saçmalayıcı ve çekincesi olmayan adamla sır 
paylaşmak pis su birikintisi gibidir.)

(Gençlik, ense kalınlığı ve güç kalmadı. Benden 
iyi ad dışında bir şey kalmadı.)

�āliẟ, bir mübāriz ismidir ki Rus pādişāhı 

aḳrabāsından idi. Ba
żı ferhengde be-ma
nī-i 

bennā ve mi
mār masṭūrdur.

 [kūpel]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i bā-i 

Fārsī ile. Papadya dedikleri yaban çiçeği ki 


Arabīde ان  derler. Ḥakīm [uḳḥuvān] ا

Sa
īd-i Kemān, beyt:

د  אزه ز ا  ل    אغ   
אغ  و  ه در آن   و ز

(Senin adalet bahçen cömertlik bulutuyla taze-
lenince gökyüzü ile Zühre o bahçedeki lale ve 
papatya oldular.)

ال  [kūtuvāl]: Vāveyn-i ma
rūfeteyn 

ve żamm-ı tā-i müẟennāt ile. Diz-dār ve 

żābiṭ-i ḳal
a ma
nāsınadır. Ebulma
ānī, beyt:

אغ ال   د א   
د אر   و دل   

(Beden şehrinin padişahı gönül olunca dimağın 
sağlam kalesindeki muhafız da akıl olur.)

Lüġat-i evvel  [kūpel] ve ال  [kūtuvāl], 

bu iki lüġat Hindīdir. Fārsīde de isti
māl 

olunmuştur.

אل   [kūteh-bāl]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt, 

iẓhār-ı hā ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Be-

ma
nī-i kūtāh-ḳadd ki אل  [bāl] א  [bālā]

dan muḫtaṣardır, ḳadd ma
nāsınadır. Mīr 

Naẓmī, beyt:

ز  אل     
د  אن  א  ز و 

(En küçük çocuk kısa boyluydu ama aklıyla di-
ğerlerinden üstündü.)

אل  [kūçāl]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i cīm-i 

Fārsī ile. Ālāt u eẟvāb-ı ḫāne ki אل א  [kāçāl] 

dahi derler. 
Arabīde (283a) ا אث   ا
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 ا
[ma	a’l-mīm]

ام  [kudām]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. 

Cins-i ġāibden suāldir “kangı” demek 

ma
nāsına. Ebulma
ānī, beyt:

ه      
א ام درد و  را د ر א 

(Kıyabakış bela, kaş göz işareti bela, göz be-
layla dolu. Āşık dert ve belanın hangisine rıza 
göstersin!)

رم  [kudrem]: Sükūn-ı dāl u fetḥ-i rā-i 

mühmeleteyn ile. Ḥubūbāt nev
inden darı-

ya benzer bir nev
 dānedir. Ekẟer pirinç ara-

sında biter. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

א א    
رم و   و ارزن 

(Aç da kendi darcan, arpa, çörekotu ve darısını 
buyursun!)

 [kulkum]: Sükūn-ı lām ve żamm-ı 

kāf ile. Be-ma
nī-i ḳavs ü ḳuzaḥ. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

 [kum]: 
Irāḳ-ı 
Acem’de bir şehr-i 

mu
aẓẓam adıdır. Mu
arrebi  [ḳum]dur. 

Ḥālen bu nām ile ma
rūftur. Ḥakīm Enverī, 

ḳıṭ
a:

اق از ره   אر  
د د و   ل و   در  

אن    אن  ا  ا
د אن    אق  ر آ  ا
ا אن از  آب و  אی  ان 
د م  אن   אن   در 

א و آن  ُ    از
د א       از  

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

א ن      دان  
א ن  آب از  روان 

(Bil ki padişah bir havuza, adamları da oluklara 
benzer. Su oluktan kirli su gibi akıp gider.)

�ānī, be-ma
nī-i keşef ya
nī seng-püşt. Kap-

lubağa dedikleri cānverdir.

�āliẟ, bir kuştur. ف  [kūf م ,[  [būm] ve 

 [cuġd] dahi derler.

Rābi
, Geylān ḫalḳı 
ibāretinde tell ve tepe 

ardı demektir.

ِه   [kūh-ı celīl]: Bir dağ adıdır. Rivāyet 

olunur ki ḥażret-i Nūḥ nebī 
alá-nebiyyinā ve 


aleyhi’s-selām’ın onda ḫāne-i mübārekleri 

var idi. Ṭūfān ol maḥalde ẓāhir oldu. Keẕā 

fī-Şerefnāme ve Mü�eyyidi’l-Fużalā.

 [kūhel]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i hā ile. 

Alıç dedikleri dağ yemişidir.

 [kuhbel]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Aḥmaḳ ve ebleh ma
nāsına 

ki  [kuhbele] dahi derler.
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אم د  م روز داراب 
(283b) אم ش  א  آب روان 

(Üçüncü gün adını Dārāb koydular. Yatağını da 

akarsudan yaptılar.)

Ḥakīm Firdevsī, miẟāl-i ẟānī, beyt:

رگ אم  ش د او  ا 
رگ غ   درو  

(Başının üstünde büyük bir kuş yuvası gördü. 

Oraya büyük, yeşil bir kuş konmuştu.)

Ḥakīm Esedī, be-ma
nī-i cāy-ı vuḥūş, beyt:

אم ار  در  ز  
אم א  אن دارد آ   

(Bu ormanda daha fazla ilerleme! Çünkü orada 

büyük bir kaplanın ini var.)

�ānī, be-ma
nī-i bīşe. Muṭlaḳ “mīşe” 
ma
nāsına. Ḥakīm Enverī, beyt:

ا د  د  א ا   غ در 
אم د  د  و از    

(Havadaki kuş, verdiğin güvenin gölgesinde 

uçar. Ormandaki vahşi hayvanlar, erdeminin ni-

metiyle otlar.)

Bīşe sibā
 mekānı olduğu münāsebetledir. 
Bu rivāyet Ferheng-i Cihāngīrī’dendir. 
Mecma
u’l-Fürs’te, ḫuṣūṣla arslan yatağı 
mervīdir. Ve şāhidi, Ẓahīr-i Fāryābī, beyt:

ی آن  آ א او  ل  ز 
אزد ر אم  ان   در  

(Onun her yere yayılmış adaletinden aslanların 

pusu yerinde yuva yapmış dağ keçisinin kokusu 

gelir.)

�āliẟ, be-ma
nī-i çergāh. Ebulferec-i Rūnī, 
beyt:

אه  ر  אم    
אم  ن  אق  اوج  

(Gökyüzü meydanı senin ordundaki atların ot-

lağıdır. Göğün en tepesi senin otağındaki direk-

lerin desteğidir.)

د אه  م  د و  د و  ن 
د א  د ری   ری در   ری 

(Irāk-ı Acem’de dört şehir vardır. Tahmin yo-
luyla yüzölçümlerini enine boyuna yüz derler, 
daha az değildir. Herkes, dünyada İsfahan kadar 
büyük bir şehir olmadığında hemfikirdir. He-
medan, havası ve suyu bakımından padişahların 
yeridir. Dünyada böyle iç açıcı bir yer yoktur. 
Kum diğerleri kadar olmasa da fena bir yer de-
ğildir. Beldelerin sultanı Rey insanlık, iyilik ve 
cömertlik madenidir. Bütün dünyada Rey gibisi 
olmaz.)

  [kum kum]: Lafẓ-ı mükerrer ile. Üç 

ma
nāya isti
māl olunur.

Evvel, yer kazmakta ve dahi zer, sīm ve ba-

kır rīḫte etmekte ẓāhir olan ṣadāya derler. 

Ḥakīm Ḫāḳānī, der-Ḳasemiyye, beyt:

زۀ دزد אد אرۀ ز   אر  
אب אش و    א ز   

(Zenci’nin çalparasına, hırsızın uyutucu efsunu-
na, ölü soyucunun zili ile yer kazıcının çıkardığı 
sese andolsun!)

Ḥakīm Ḫāḳānī, der-ṣıfat-ı ehl-i ḥāl, beyt:

ه    ِ وردۀ  و   
א  دۀ  ا    

(Fakr hazinesiyle beslenmiş bu insanlar, son de-
rece zavallılardır ama İlahī otağdaki hazinenin 
sesini işitirler.)

�ānī, za
ferāna derler.

�āliẟ, rīg-i revān ma
nāsınadır. Rīg-i revān 

oldur ki be-ġāyet kumsal yerde rūzgār vur-

dukta kum akar gibi görünür.

אم  [kunām]: Fetḥ-i nūn ile. Üç ma
nāya 

gelir.

Evvel, be-ma
nī-i ārāmgāh-ı ādem ü vuḥūş-ı 

ḥayvānāt ve āşiyāne-i ṭuyūr. Ḥakīm Firdevsī, 

miẟāl-i evvel, beyt:
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ف او رو  ا  
دارد م    دان  

(Gül ona aykırı biterse iyi bil ki yaban otuyla 
sarılacaktır.)

Tācu’l-Esāmī’de be-ma
nī-i idḫir mervīdir. 

Arabīde fetḥ-i kāf ile (م َ  kevm) aygır, kısrağa 
aşmaya derler. Ve żamm-ı kāf ile (م ُ  kuvm) 
deve sürüsüne derler.

אم  [kūnām]: Vāv-ı mechūl ile. Be-ma
nī-i 

אم  [kunām]-ı merḳūm.

ِه   [kūh-ı faḥm]: Vāv-ı ma
rūf, iẓhār-ı 

hā, fetḥ-i fā ve sükūn-ı ḥā-i mühmele ile. 

Bir kara dağdır taşlıklı. Ve taşı odun gibi ya-

nar, ṭa
ām pişirirler. Ve külü ile eẟvāb yurlar, 

ṣābūn gibi köpürür.

 [kūhem]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i hā 

ile. Bir ottur, naṭas olan tarlada biter. Kökü 

kamış kökü gibidir. Tarlada dursa yeri 

ḳuvvetsiz eder. Keẕā fi’l-Mecma
.

اوم  [kuvāvem]: Fetḥ-i vāveyn ile. Ḫoş-

bū bir ottur. م  [kuvm] dahi derler. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

ر  [kūr-çeşm]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ile. Bir nev
 cāmedir. Göz göz naḳş olun-

muştur. 
Arabīde  [mi
ber] derler. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

ر  ی از  ا
אرغ  از  و   و 

(Göz göz desenli ipek içliği giyip kılıç ve oku 
çıkardı.)

م ر  [kūr-gendum]: Sükūn-ı vāv u rā-i 

mühmele vü nūn ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. 

Türkīde “sığır mantarı” derler. Noḫūd ka-

darı, dahi büyücek dāneciklerdir. Beyāż ve 

sarıya māil olur. Ve döğüp bal ile āmīḫte 

edip yeseler muḫaddirdir. Beng kadar keyfi 

olur. Ammā cimā
a ziyāde ḳuvvet ve leẕẕet 

verir. Bedeni semirtir. Ammā eṭibbā on 

dirhemini bir rıṭl 
asele katıp yeseler ḳayy 

ettirir. Ve eğer bala üç ağırınca su katıp 

ve ondan on dirhem döğülüp żamm et-

seler ve ḫayli karıştırıp üstünü örtüp ko-

salar üç gün dursa ġaleyān edip ba
dehu 

içilse şarābdan ziyāde müskir olur. Keẕā 

fi’l-Baḥri’l-Ġarāibi’l-Ḥalīmī.

م  [kuvm]: Vāv-ı sākine ile. Ḫoş-bū bir ot-

tur. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ا    ار    از   
م אر   א گ  آ از  

(Mesela senin kırmızı gülünün yaprağı üstünden 
hoş kokulu ot belirse, yine de senin gülün var-
ken onu istemem.)

Mecma
u’l-Fürs’te, bir giyāh-ı ḫuşktur, 

zemīn-i şiyār-kerde ya
nī natas olmuş yerde 

biter. Şems-i Faḫrī, beyt:
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başına delille tokmak olansın!)

Ve dahi be-ma
nī-i çākīç-i āhenger. Ḥakīm 

Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

ان א ای داری   ا 
(284a) א روی  از  ا 

(Örs gibi bir alna sahip olursan çekiç gibi emri-
mizden yüz çevirmezsin.)

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

ت א ا  ز  
ان  ش و  אر   ان روز

(Sanırım mücahede çekicinin altında zamanın 
örsü, gövde ve güç bakımından benim.)

ان  [kurān] ve ن  [kuren]: Kilāhumā bi-

fetḥi’r-rāi’l-mühmele. Rengi sarı ile boz 

arasında olan ata derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

אن  [kurbān]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Be-ma
nī-i fedā. 

Keẕā fi’l-Mecma
. Ebulma
ānī, beyt:

ز א  א אن و دل در راه  دم  אن 
ر و رد א    ل و  א رب  آن   

(Sevdiğimin yolunda canı ve gönlü feda ettim. 
Acaba kabul mu edecek yoksa geri mi çevirecek!)

 [kurcen]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ve fetḥ-i cīm ile. Üstüḫˇān-ı nermdir ki 

tenāvülü mümkin ola. Kulak, kürek ucu ve 

pehlū kemikleri gibi ki ا  [kerkerānek] 

dahi derler. 
Arabīde وف  [ġuḍrūf ] ve 

ف  [ġurḍūf ] derler.

אن و  [kurūḫān]: Żamm-ı rā-i mühmele 

ve fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. Nām-ı birāder-i 

Pīrān-ı Vīse’dir.

 [kusten]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i  [giriften].

�ānī, be-ma
nī-i  אر  .[zunnār besten] ز

ن  ا
[ma	a’n-nūn]

دان  [kubūdān]: Żamm-ı bā-i muvaḥḥade 

vü vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. 

İki ma
nāya gelir.

Evvel, Nīşābūr mużāfātından bir büyük 

ḳarye ismidir. Mevlānā Cāmī, beyt:

אم دان  د آن  را 
אم  زا در آن  

(O köyün adı Kubūdān idi. Yaşlı bir adam orada 
yaşıyordu.)

�ānī, siyāh dāneye derler 
umūmen.

ا  [kudāmīn]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele 

ve kesr-i mīm ile. Kangısı demektir. ام  

[kudām] kangıdır, nitekim ẕikr olundu ve 

yā-yı taḥtānī ile nūn’un ḥāli kerrāren beyān 

olundu. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

ت ا ا ری   ا  آن  
ا  ا א رب ا  دو از 

(Halvete çekilenlerin bahsettiği Kadir gecesi bu 
gecedir. Acaba iyi talihin bu etkisi hangi yıldız-
dan ileri geliyor!)

 [kudīn]: Kesr-i dāl-ı mühme-

le ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Tokmak; 

daḳḳāḳın, ḳaṣṣārın ve ġayruhumā ki  

[kudīne],  [kudeng] ve  [kudenge] 

dahi derler. Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, ḳıṭ
a:

אن ا אن   ای  
אن را  و ا אم ز ا

א اس ا אن را ز و دل 
א را     

(Ey Horasan müminlerine delil ve zamanın İma-
mına sağ kol olan! Müminlerin gönlünü vesve-
selerden emin kılansın! Hz. Ali düşmanlarının 
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beyt:

אد م  و رود و   
אد ه  ا  و  ا

(Çalgılı şarap meclisini dağıttılar. Meclis, sarhoş 
ve mutlu bir şekilde dağıldı.)

Eẟīreddīn-i Aḫsīketī1, ḳıṭ
a:

א او א ر    و 
د א  א ی   روزی    

אر  ت  و  א  دو آ
د א  د   ت    

(Kayser ve fağfurun ülkeleri onun gezinti yeridir. 
Emirin günde bir kez oraları dolaşmaya gitmedi-
ğini mi sanırsın! Onların devleti kocadı ve işleri 
dağıldı. Kocayan kişi bir daha asla genç olamaz.)

�āliẟ, ن ده   [pejmurde şuden]. 


Abdulvāsi
-i Cebelī, beyt:

אن در ن   م   
אه אن  ن  آ م   

(Nisan’da açılan ağaç gibi açılmıştım. Ekim’de 
solan ot gibi soldum.)

Rābi
, be-ma
nī-i ن د  א  [nā-būd şuden], 

ma
dūm olmak ma
nāsına. Ḥakīm Sūzenī, 

beyt:

ه א   د    زر  
אر و   دد   از   

(Bir dilenciye altın bağışlarsan kendi elinle ver-
me! Zira senin yağmanla onun kaybettiği bir 
güzele dönüşür.)

 [kuşn]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. 

Erkek ma
nāsınadır 
umūmen. Ve ṭabī
at 

ma
nāsına da geldiği rivāyet olunmuştur.

 [kuşūften]: Żamm-ı şīn-i mu
ceme 

vü vāv-ı mechūl ve sükūn-ı fā ile.  

[kuşuften]-i merḳūmun dört ma
nāsıyla da 

müterādiftir.

1 Beyitler Üstād Menūçehrī’ye aittir.

Tafṣīl ü ḥaḳīḳati  [kustī] lüġati ẕeylinde 

ẕikr olunur inşāallāhu te
ālá.

 [kusīḫten]: Kesr-i sīn-i mühmele, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü ḫā-i mu
ceme ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile.  [kuşusten] 

ma
nāsınadır.

 [kuşten]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. 

Öldürmek ma
nāsına maṣdardır. Müstaḳbeli 

 [kuşed] ve ه  [kuşende] gelir.

دن   [kuştī kerden]: Merdānelik, erlik 

ve bahādırlık eylemek. Mīr Naẓmī, beyt:

ار א در آن رز آن  
אرزار د   א  

(O savaşta o namlı ve biricik pehlivan, savaş 
meydanında mükemmel yiğitlik gösterdi.)

  [kuştī giriften]: Güreş tutmak 

ma
nāsına. Güreşmek dahi erlik olduğu için 

tesmiye olunmuştur.

 [kuşusten]: Żamm-ı şīn-i mu
ceme, 

sükūn-ı sīn-i mühmele ve fetḥ-i tā-i müẟennāt 

ile. Üzmek ve üzülmek ma
nāsınadır. 

Müstaḳbelinde şīn ḥaẕf olunup sīn’den sonra 

lām getirip  [kusiled] ve  [kusīled] 

dahi derler. Emr ü nehy ṣīġalarında  

[buksil] ve  [meksil] denilir.

 [kuşuften]: Żamm-ı şīn-i mu
ceme, 

sükūn-ı fā ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Dört 

ma
nāya maṣdar olur.

Evvel, دن  [kuşūden] ve א  [şikāften] 

ma
nālarına. Kemāl İsmā
īl, beyt:

אر دل  ام ز  و  روز
אی راز   ام ده  א 

(Feleğin sır perdelerini araladığımdan beri zama-
nın iyisinden kötüsünden gönlümü çektim.)

�ānī, perākende ma
nāsına. Ḥakīm Esedī, 
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ma
nāsına. Mevlānā Şānī-i Tekelū, beyt:

م  د  ر   ر  
אز  ا  אده و  ش  ا 

(Gitmek iyi olmadı. Mademki başkasının mec-
lisine gittin, ister şarap iç ister namaz kıl, fark 
etmez.)


Arabīde dahi bu ma
nāyadır, lākin “ol!” 

ma
nāsına emirdir. Çağatay lisānında 

“aytġay”2 derler. Seb
a-i Seyyāre’de Mānī, 

Behrām Şāh’a dediği maḥalde nefs-i müte-

kellimi vāḳi
 olmuş, (Mīr 
Alī Şīr), beyt:

Asradım hem özümni pinhānī

Hem bu rāznı ki aytḳum anı

(Hem kendimi hem de söylemem gereken bu 
sırrı gizledim.)

אن  [kunān]: Fetḥ-i nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir nev
 isim fi
ldir ki Türkīde “ede-

rek” derler. Meẟelā אن  [seyr-kunān] ve 

אن 
derler. Ve cem [ẕevḳ-kunān] ذوق de 

mübālaġa ma
nāsın ifāde eder, אن  [hem-

kunān] derler.

�ānī, Māverāünnehir’de “kühen” ma
nāsına 

isti
māl olunur.

زدن   [kunbed zeden]: Başı aşağı tutup 

sıçramak. Bu ḥālet ekẟer sibā
 ve ḥayvānātta 

olur. Onların ṣıfatıdır. Ve takla vurmak 

ma
nāsına da gelir.

ن  [kuncīden]: Sükūn-ı nūn u yā-yı 

taḥtānī ve kesr-i cīm ile. Sığmak ve sığdır-

mak. Ebulma
ānī, beyt:

ن א   אر و د را    
ا اران درد  ا   از  

(Yüz binlerce ayrılık derdimden birini söyleye-
cek olsam, bir harfini yüz defter ve tomara sığ-
dırmak hayaldir.)

2 Burada “söylemek” manasınadır.

ن  [kulānden]: Fetḥ-i lām u dāl-ı müh-

mele ve sükūn-ı nūn ile. Be-ma
nī-i ن א  ا
[efşānden] ya
nī saçmak. Keẕā fi’l-Mecma
. 
Bu ma
nāya, Mīr Naẓmī, beyt:

ا  در ر در و 
א دن   אن  ص از 

(Onun yolunda inci ve mücevher saçıp candan 
samimi olmayı gösteriyor.)

 [kulḫan]: Ma
rūf. Ḥammāmın āteş 

yandığı yeri ve ona benzer her ne olursa.

 [kulen]: Fetḥ-i lām ile.  [gulūle] 

ma
nāsına ki bir yumru ettir. Boyunda ve 

a
żā-yı sāirenin boş yerlerinde ẓāhir olan 

nesne ki ه א  [bāġare], ه א  [bāgere] ve א  

[bāġir] dahi derler. Pūrbahā-yı Cāmī, beyt:

د   روح ا و   
ُ و   ر   و   از 

(Söz ruhun neticesidir. Söz olmasa akla keder, 
nefse yumrudan başka ne erişir!)


Arabīde, atılmış penbe ki eğirilmek için 

ḥāżırlanmış ola.

ن  [kulyūn]: Sükūn-ı lām ve żamm-ı1 yā-

yı taḥtānī ile. Heft-reng dokunmuş cāme 

ve dībā-yı münaḳḳaş. Heft-reng ma
nāsına 

da mervīdir. ن  .dahi denilir [engelyūn] ا

Keẕā fi’l-Mecma
. (284b)

ازان ا خ   [kulūḫ-endāzān]: از ا خ   

[kulūḫ-endāz]-ı merḳūmun üç ma
nāsıyla da 

müterādiftir.

 [kumīn]: Kesr-i mīm ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i  [kumeyt]-i 

merḳūm ya
nī doru at. Yālı, kuyruğu ve ayak-

ları aşıklarına dek siyāh ola. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

 [kun]: Ṣīġa-i emr ve vaṣf-ı terkībīdir, “eyle!” 

1  Matbu metinde “feth-i” yazılmıştır.
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 [kūben]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Bir ālettir demirden ki 

āhengerān ve misgerān onunla demir ve ba-

kır döğerler. Ve ol iki nev
dir. Bir nev
i mü-

devverdir, ona  [petk] derler. Ve bir nev
i 

uzundur, ona  [kudīne] derler. İkisine 

dahi  [kūben] denilir. Çāküç demektir.

 [kūpīn]: Vāv-ı ma
rūf, kesr-i bā-i 

Fārsī ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Ferheng-i 
Cihāngīrī’de, revġangerlerin müdevver 

ḫurmā yaprağından örülmüş terāzū kefe-

si gibi bir āletidir diye masṭūrdur. Ammā 

Mi
yār-ı Cemālī’de Şems-i Faḫrī kīl-i revġan 

deyip bu beyti naẓm eylemiş. Beyt:

אم ۀ  روز  و ا  
   د ُدر   و 

(Bağış ve hayır günü senin en değersiz kölene öl-
çekle ödül, tabla ve yağ kilesiyle de inci dağıtılır.)

Ba
żı ferhenglerde “çūb-ı gāzurān” 

ma
nāsınadır. Mīr Ḫuceste, beyt:

ت אر    אی ای  אز 
אت     

(Ey dost! Gözünü ibretle aç ki felek, başını tok-
makla ezmesin!)

ن  [kūpīden]: Vāv-ı ma
rūf, kesr-i bā-i 

Fārsī ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Döğmek, 

saḥḳ etmek ve vurmak ma
nālarınadır.

ن א  [kūtālān]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, bir nev
 iğdir ki deve ve keçi yünün 

eğirirler.

�ānī, ḳaṣṣāb kütüğü ki üzerinde et doğrar.

�āliẟ, ḥiṣār bekçileri ya
nī müstaḥfiẓīn-i 

ḳilā
.

 [kunişn]: Kesr-i nūn ve sükūn-ı 

şīn-i mu
ceme ile. Kerdār ma
nāsınadır ki 

 [kuniş] dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

אن  [kunfekān]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i fā 

vü kāf ile. Cenāb-ı Bārī te
ālá 
azze ismuhu 

ve celle ẕikruhu ḥażretinin ismidir Ḫālıḳ ve 

Ḳādir ma
nāsına. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise 

sirruhu, Meẟnevī’de Süleymān nebī 
alá-

nebiyyinā ve 
aleyhi’s-selām’dan naḳl eder, 

beyt:

אن א را   زان داد 
אن ی آ א   א 

(Allah bana mülkü, halk göğe doğru bakıp ağla-
masın diye verdi.)

ان  [kungerān]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i kāf 

u rā-i mühmele ile. Küngüre ma
nāsınadır. 

Tafṣīli 
an-ḳarīb ẕikr olunur inşāallāhu 

te
ālá.

ن  [kunūn]: Żamm-ı nūn u vāv-ı ma
rūf 

ile. Şimdi ma
nāsına. ن  lafẓından [eknūn] ا

iḫtiṣār olunmuştur.

אن  [kunhān]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i hā ile. 

Bir küçük ağaçtır. Yaprağı sakız yaprağı gibi 

olur. א  [kunhā] dahi derler.

ن ا  [kuvālīden]: Kesr-i lām ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. و 
ya [endūḫten] اnī 

kazanmak ma
nāsına maṣdardır. Mīr 

Naẓmī, beyt:

د د  אم  آن  ا   
د ر درد  אن را  ا در 

(O adam iyi bir ad kazanmıştı. Dünyada bir sü-
redir dert içindeydi.)

אن  [kūbşān]: Vāv-ı mechūl, sükūn-ı 

bā-i muvaḥḥade ve fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. 

Cullāh demektir.
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Evvel, bir nāy-zen adıdır ki ḳadīm 

pādişāhlardan birinin zamānında idi.

�ānī, ḫˇānendelikten bir ṭarzdır. Bu iki 

ma
nāya tertīb üzre, Faḫr-i Gūrgānī, beyt:

א אن  א    
ا אن  א  ز 

(Padişah, neyzen Kūsān’a “Kūsan tarzına uygun 
ne güzel söylüyorsun!” dedi.)

�āliẟ, Māzenderān mużāfātından bir ḳaṣaba 

adıdır. س  [kūs] dahi derler.

ون  [kūsurūn]: Vāv-ı ma
rūf ve żamm-ı 

sīn ü rā-i mühmeleteyn ile. Oturak yeri, 

maḳ
ad ma
nāsına. Ebulma
ānī, beyt:

ون  אن  
  ز   آ 

(Beyaz kūnu o kadar şişman ki pamuktan mey-
dana geldiğini sanırsın.)

  [kūse ber-nişīn]: Vāv-ı ma
rūf 

ve fetḥ-i sīn-i mühmele ile. Bir çeşn adıdır 

ki ehl-i Fārs māh-ı Āẕer evvelinde ederler. 

Vech-i tesmiyesi oldur ki Mecūs ṭāifesi bu 

günde bir kūse muḍḥik ādemi bulup, bir 

merkebe süvār edip ve ona eṭ
ime-i ḥārre 

yedirip, bedenine dahi issi otlar sürüp ona 

külliyyet ile ḥarāret ḥāṣıl oldukça elinde 

bir mirvaḥa tutup, issiden müteneffir-gūne 

ḥareket eder ve ḫalḳ üzerine üşüp kar ve buz 

atarlar. Ol muḍḥik ise bu vaż
la ekābir önle-

rine varıp nesne cerr eder. Nesne vermeyen 

ādem önünde cāmesine siyāh boya sürer. 

Keennehu onu mürde yerine koyup mātem 

eder. Ve rivāyet ederler ki rūz-ı merḳūmda 

Cemşīd deryādan inci çıkarttı. Ve beyn-

lerinde meşhūrdur ki bir kimse ol günde 

vaḳt-i seḥer yerinden kalkıp bir söz söyle-

meden ayva tenāvül etse ve turunc koklasa 

אن د  [kūdiyān] ve د  [kūdiyn]: 

Kilāhumā be-vāv-ı ma
rūf ve kesr-i dāl-ı 

mühmele, evvel fetḥ-i yā-yı taḥtānī, ẟānī 

sükūnuyla. Büyük (285a) tokmak ki  

[kudīne] dahi derler. Mīr Naẓmī, beyt:

  از ا او  
אن و  د ش  ز  

(Emrine baş çevirenin başına tokmak ve balta 
vurur.)

אن ذ  [kūẕbān]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı ẕāl-ı 

mu
ceme ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. 

Deve havıdının ağacı ki şütürbān lisānında 

 [ḥaṭab] derler. Ve dahi ökçeli eyer. 

Ẕāl’ın ḥareketi de sükūnu da cāizdir.

אن ذ  [kūẕcān]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı ẕāl-ı 

mu
ceme ve fetḥ-i cīm ile. אن ذ  [kūẕbān]-ı 

merḳūm ma
nāsına rivāyet olunmuştur.

رد  [kūrdīn]: Vāv-ı ma
rūf ve sükūn-ı rā 

vü yā-yı taḥtānī vü kesr-i dāl-ı mühmele-

teyn ile. Cāme-i peşmīne. Ḥakīm Ḫāḳānī, 

beyt:

د א  אر    א 
رد ی از  س و  ا ز  س 

(Söze gerek yok! Akıl; yeşil atlası çaputtan, ku-
sursuz kumaşı abadan ayırır.)

Kemāl İsmā
īl, beyt: 

אس ا ا  ف  ز را  ز 
رد دارد א  ا  ز ا  

(Hava yoğun bulutla yünden elbiseye sahip. Yer-
yüzünün sırtı kardan kuş tüyü giysi giymiş.)

אن ز  [kūzistān]: Vāv-ı ma
rūf, kesr-i zā-i 

mu
ceme, sükūn-ı sīn-i mühmele ve fetḥ-i 

tā-i müẟennāt ile. Meflūc ādeme derler.

אن  [kūsān]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i sīn-i 

mühmele ile. Üç ma
nāya gelir.
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אن  [kūfşān]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı 

fā ve fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Cullāh 

ma
nāsınadır. א  [kūfşāne] dahi derler. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

א ن او  وری   راه 
א אزی  אه  د  ا 

(Bir çulhayı padişah yapacak olsan, (bunun uğu-
ruyla) önderlik yoluna onun gibisi gelmez.)

(285b)

אن  [kūkān]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i kāf 

ile. Be-ma
nī-i sāzkār. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

 [kūken]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i kāf ile. 

İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i cuġd ki ف  [kūf ] ve  

[kūke] dahi derler. Mevlānā Ḥalī-i Sebzvārī, 

der-Şebistān, beyt:

אه  א  אی و   آواز 
א و  درو   ا و

(Ney sesi ve güzellik nerede! Mesire yeri hani! 
Halk yıkıntılar içindeki baykuşçuk gibi.)

Taṣġīr ile ẕikr olunmuştur.

�ānī, ġalle-i nīm-res ya
nī erişmemiş ġalle ki 

 ,dahi derler. Zebān-ı Hindīde [dulmul] د

vilāyet-i Dekken’de bir nāḥiye adıdır ki niçe 

ḳurā vü ḳaṣabāta şāmil ve sāḥil-i 
ummānda 

vāḳi
dir.

אن و  [kūlāviyān]: Vāv-ı evvel-i mechūl 

ü kesr-i ẟānī ve fetḥ-i lām u yā-yı taḥtānī 

ile. Be-ma
nī-i pehlivānān ve gürdān. Keẕā 

fi’t-Tuḥfe.

ن  [kūlīden]: Vāv-ı ma
rūf, kesr-i lām 

ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i ن  

[kenden] ya
nī kazmak. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī. Bu ma
nāya, şā
ir, beyt:

sene āḫirine dek sa
ādette olup ol sāl ona 

mes
ūd ve ferruḫ-fāl ola bi-zu
mihimi’l-fāsid 

ve bi-
aḳlihimi’n-nāḳiṣi’l-kāsid.1

ن  [kūşīden]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i 

şīn-i mu
ceme ile. Çalışmak ya
nī sa
y etmek 

ma
nāsına maṣdardır.

 [kūften]: Vāv-ı ma
rūf ve sükūn-ı fā 

ile. Muṭlaḳ “döğmek” ma
nāsına. Mevlānā 

Hātifī, beyt:

س ر ر   وز آن  
ه      ز

(O taraftan Timur göç kösünü çaldı. Dev filin 
tepesine sancak bağladı.)

Ve hāvanda nesne döğmek, ḫarman döğ-

mek, kapı kakmak ve bu miẟillu nesneler ki 

döğmek ḳābil ola, cümlesine denilir.

אن  [kūfcān]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı fā ve 

fetḥ-i cīm ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, ḳafes ma
nāsına. Üstād Müncīk, beyt:

ا אن   אن از  غ  د   
א  ز א  ا  ر  אن ا

(Can kuşu beden kafesimden uçacak olur-
sa, senin göğünde kıyamete dek aynen kanat 
çırpacak.)

Mevlānā Şükūnī-i Cerdpādḳānī, beyt:

אد אن  اش آ אر ز  א  
אن  د از  א  غ روح  ن 

(Ruh kuşumuz ten kafesinden uçunca ona senin 
saç dalından başka yuva olmasın!)

�ānī, Kirmān dağlarında sākin bir ṭāife adı-

dır.  [kūfc] dahi derler.

אن  [kūfcyān]: Ziyāde-i yā-yı taḥtānī 

ile. אن  [kūfcān]-ı merḳūmun ma
nā-yı 

ẟānīsi ile müterādiftir. Ya
nī mezbūr ṭāifeye 

derler.

1 Kıt ve eksik akılları ile bozuk düşüncelerine göre...
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Deve örgücü ḫuṣūṣan ve her ḥayvān arkası-

na derler 
umūmen.

ن  [kūhirīden]: Vāv-ı mechūl ve kesr-i 

hā vü rā-i mühmele ile. Bir nesneyi bir nes-

neden bedel eylemek ma
nāsına. Ferālāvī, 

ḳıṭ
a:

ده ام א  دم و  אن  אر 
د אز   א    

אد אل    אل  ا
د אل   אن  د ا

(Geçen yıl böyleydim ve olduğum sürece, baht 
bize yeniden bir kez bakacak. Yaşımın dişilik 
üzere olduğu bu yıl, Tanrımız buna mukabil iyi 
hal gösterecek.)

אن  [kūhistān]: Vāv-ı ma
rūf, kesr-i 

hā ve sükūn-ı tā-i müẟennāt ile. Ferheng-i 
Cihāngīrī’de iki ma
nāyadır.

Evvel, dağıstān.

�ānī, Ḫorāsān memleketinde bir vilāyet 

adıdır ki אن  [kuhistān] dahi derler. 

Mu
arrebi אن  [ḳuhistān]dır. Mecma
u’l-
Fürs ṣāḥibi der ki: Semerḳand’ın sābıḳta adı 

Kūhistān idi. Şimdi her dağ olan yere 
alem 

olmuştur.

 [kūh-ken]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı hā 

ve fetḥ-i kāf ile. Dağ kazıcı. Ferhād dağı ça-

lışıp kazdığı için  [kūh-ken] derler.

 [kūhkīn]: Vāv-ı mechūl, sükūn-ı hā 

ve kesr-i kāf ile. Be-ma
nī-i ḫudāvend ya
nī 

ṣāḥib. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.


Vāv-ı ma :[kūhe-i zīn]  زrūf, fetḥ-i hā, 

kesr-i zā-i mu
ceme ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī 

ile. Eyer kaşı ma
nāsına ki yalnız  [kūhe] 

dahi derler. Mevlānā Ümīdī, beyt:

ه از  ز وزان   او 
ه  ا از  ا ر  א  

ه ا    را 
ه ا ز دل از  ژو

(Gam kazması göğsü kazdı. Gönlün saçı onun 
hasretiyle dağıldı.)

ن  [kuven]: Fetḥ-i vāv ile. Mecma
u’l-Fürs’te 

be-ma
nī-i pede. Ya
nī bir ağaçtır; meyvesi 

olmaz, ancak odun ederler. 
Arabīde ب  

[ġarab] derler fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme vü rā-i 

mühmele ile. 

Ve Ferheng-i Cihāngīrī’de kesr-i vāv ile (ن ِ
kuvin) iki ma
nāya mervīdir. Biri bir ḳarye 

ismidir ki her yevm-i 
āşūrāda on bin kadar 

ādem ol köyde cem
 olup mātem ederler. Bir 

ma
nāsı dahi hīz ve muḫanneẟ oğlan demek-

tir ki ن  [kudin] dahi denilir. 

Ve sükūn-ı vāv ile (ن  kūn) ma
rūf ki 


Arabīde د [dubur], ا [ist] ve  

[maḳ
ad] dahi derler. Mīrzā Uluğ Big, beyt:

د  د   ا  א 
אل    ا ا

(Yapabiliyorsan bir kūnun etrafında dolaş! Zira 
yuvarlak şekillerin en güzelidir.)

Monlā Vaḳārī, beyt:

ه     ن در ا 
א    ار   

(Gülün bedenindeki kūn gömleği yırtıldı. Sen 
de gülün gömleği gibi şalvar yırt!)

ن א  [kūhāmūn]: Sükūn-ı vāveyn, fetḥ-i 

hā ve żamm-ı mīm ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, tepesi düz olan dağ ki aṣlı ن א ِه   

[kūh-ı hāmūn]dur. ن א  [hāmūn] düz yere 

derler.

�ānī, bir lu
bdur, eṭfāl oynarlar. 
Arabīde 

ی  [buḳḳayrá] derler.

אن  [kūhān]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i hā ile. 
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hen). Nev
ī-i Ḫamūşānī, beyt:

אد و     
אر   ر و  

(Geçmiş eğlence ve geçen seneki takvim gibi 
Ferhat ile Şirin hikāyesi de eskidi.)

(Eyer kaşından parlayan onun yüzü mü yoksa 
sancağın ardından güneş mi yükseliyor?)

 [kūhīn]: Vāv-ı mechūl ve kesr-i hā ile. 

Üç ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i kūh ya
nī dağ.

�ānī, terāzū kefesi gibi bir taḫtadır. Üzerin-

de et koyarlar.

�āliẟ, bir ottur. Naṭas olmuş yerlerde biter. 

Kökü kamış köküne benzer.  [kūhim] 

dahi derler.

 [kuvīsten]: Kesr-i vāv, sükūn-ı yā-

yı taḥtānī vü sīn-i mühmele ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Be-ma
nī-i  [kūften] 

ya
nī döğmek. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ن  [kuvīstīden]: Kesr-i vāv u tā-i 

müẟennāt ve sükūn-ı yāeyn-i taḥtāniyyeyn 

ü sīn-i mühmele ile. Be-ma
nī-i ن  

[kūftīden] ya
nī döğdürmek. Eyżan minhu.

 [kuvīn]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i  [kūhīn]-i 

merḳūm. Üç ma
nāsıyla da müterādiftir.

אن  [kuhistān]: Be-ma
nī-i (286a) אن  

[kūhistān]-ı merḳūm. Ta
rīb edip אن  

[ḳuhistān] dediler.

אن  [kuhkān]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i kāf ile. 

Kūh-ken ma
nāsınadır. Üstād 
Unṣurī, beyt:

אش ون   ت   אن   ز 
אن ون   ه   آ  ز 

(Senin övgünü candan sağlam düşünceyle çı-
karırlar. Dağ kazıcı, dağdaki gümüşü demirle/
kazmayla çıkarır.)

 [kuhen]: Fetḥ-i hā ile. “Eski” 

ma
nāsınadır. Bu lüġat  [suḫan] lafẓı 

gibi iki vechle isti
māl olunur. Ya
nī hem 

fetḥ-i kāf ve żamm-ı hā ile ( ُ َ  kehun) ve 

hem żamm-ı kāf ve fetḥ-i hā ile ( َ ُ  ku-
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(Onu Kundrū diye çağırırlardı. Zulme doğru 
fütursuzca adım atıyordu.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

رو ر آ دوان  אخ ا  
ر د  א ان    ا

(Kündrū koşarak saraya girdi. Sarayda yeni bir 
padişah gördü.)

�ānī, be-ma
nī-i maṣṭaki ki ر  [kundur] 

dahi derler. Ḥakīm Ḫāḳānī, der-Ḳasemiyye, 

beyt:

ای אن  אت  ز   
ب رو و  אزو و   آ و 

(Evdeki zıbıkçı kadınların şehvetine andolsun! 
Şişe, mazı, mastaki ve gül suyuna andolsun!)

و  [kundū]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı dāl-ı 

mühmele ile. Be-ma
nī-i ġūl-i beyābānī. 

Keẕā fī-Şerefnāme.

 [kunū]: Żamm-ı nūn ile. Küp gibi bir 

nesnedir. Topraktan yapıp içini birkaç 

ṭabaḳa ederler ve her ṭabaḳasına bir türlü 

şey korlar. د  [kunūd] ve و  [kundūle] 

dahi derler.

 [kū]: Żamm-ı ṣarīḥ ile. Terḳīḳ isti
māl 

olur “kanı?” ma
nāsına. Ve żammenin 

tafḫīmi ile او   [ki ū] lafẓından muḫaffef 

olur. Ve dahi “maḥalle” ma
nāsına olan ی  

[kūy] lafẓından muraḫḫam olur. Kemāl-i 

Ḫocendī, beyt:

ا  ا ا از  ا   ا
אک  رود אن ا آن  در  در

(Gözyaşı, inci saçan gözümden o köyün toprağı-
na gidecek olursa, inciyle karışık sürme gözden 
düşer.)

 [kūkū]: İki ma
nāyadır.

Evvel, üveyik kuşu ki א  [fāḫte] dahi der-

ler. Şeyḫ Āẕerī, beyt:

او  ا
[ma	a’l-vāv]

 [kutū]: Żamm-ı tā-i müẟennāt ile. Pen-

be kozağı. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

و  [kurū]: Żamm-ı rā-i mühmele ile. 

Efrāsiyāb aḳrabāsından bir mübāriz adı-

dır ki زره وی   [kurū-yı zirih] dahi derler. 

Siyāvuş’un ḳatline sa
y edenlerin biri de bu 

idi. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

و ی و  אن و   
אن  از ر و  אه   ِ

(Bīcān, Mūy ve Kürū, Türk padişahının huzuru-
na büyük bir görkemle girdiler.)

 [kulū]: Żamm-ı lām ile. Be-ma
nī-i 

kelānter ya
nī ḳavim ulusu. Ve reīs-i 

maḥalle. Ve ser-bāzārī. Ve ḥırfet ketḫudāsı. 

Ḥakīm Senāyī, beyt:

د ه  א    ر 
د ی   א   א روح   ر 

(Bütün insanlar senin yanağının önünde saygıy-
la eğiliyor. Huri ya da ruh kim oluyor da sana 
kāhyalık etsin!)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ا د و د ده  ا و  ا و  
  از  دو  او ا او 

(Şehvet boğaz, şehvet boğaz; beni şaşkın etti, 
çılgına çevirdi. Bu ikisinden kim kurtulduysa, 
delikanlı odur, önde gelen odur.)

رو  [kundrū]: Sükūn-ı nūn u dāl u żamm-ı 

rā-i mühmeleteyn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, nām-ı vezīr-i Ḍaḥḥāk-ı Mārī’dir. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אم ی   ا رو  ورا 
אم اد  ی زدی    
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א  ا
[ma	a’l-hā]

 [kubbe]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade-i mü-

şeddede ile. Ālet-i ḥacāmettir. Ya
nī şīşe 

yāḫud boynuzdan edip onunla kan çekerler. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

ش א   
אه  خ از     

(Öyle bir padişahlar padişahıdır ki aldığı tedbir 
feleğin sırtına aydan şişe koyar.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אم     در 
אم     

(Daima zulmün kalkanını ağzında hacamatçı 
boynuzu gibi emer.)

 [kubīte]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i tā-i müẟennāt 

ile. Bir nev
 laṭīf ḥalvādır. א  [kubītā] ve א  

[kubeytā] dahi derler. Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, ḳıṭ
a:

א دون از  א د  ه ای  
א א אن  אن  درد  او را  آ
ی ش از   دم   م 

אد       وز 
(Hasbelkader bir kuzunun ayağı kırılmıştı. Pa-
çalarındaki ağrıdan hali perişan oldu. Sıcak tut-
tum, ayağındaki kırığı kincitli ak helvadan sınık 
tahtasıyla düzelttim. Yumurta merhemini sür-
düm, tahtayı bıçakla doğrultup sardım.)

ه  [kubīde]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i dāl-ı müh-

mele ile. Bir nev
 ṭa
āmdır ki buğday unu, 

birinc ve yağla (286b) kavururlar. Ona  

[pust] dahi derler żamm-ı bā ile.

ده  [kuçebrde]: Fetḥ-i cīm-i Fārsī vü dāl 

אغ א در  د  א   ق ر  
آر   ه  אن  

(Üveyik kuşu bahçede rıza boyunduruğu olma-
dan uçarsa, bahçenin kuşları “hani hani/üveyik” 
diye ötüşürler.)

Ba
żı ferhengde ṣadā-yı murġān 

ma
nāsınadır. Bu ma
nāyı müeyyid, ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אن א   אن و آن   ر  ز
ان ان   ب   אن د 

(Bülbül kopuz çalarak, üveyik kū kū diyerek, 
diğer kuşlar da önü açık bahtın, parlak talihin 
çalgıcısı olarak geliyor.)

Ebulma
ānī, beyt:

אد و زار אر    و و     
אر  ار از درد   د  آ  

(Her sabah üveyik kuşu selvi ve çınar üstünde 
dertli dertli ötüyor. Sevdiğinin aşk derdini çeken 
bülbül de ona eşlik ediyor.)

�ānī, ḫuşke pilāv levāzımı ki sebze, bahār ve 

yumurta ile edip ḫuşkeyi ona batırıp yerler. 

.dahi derler [āb-ı şule] آِب 
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Laṭīfī, beyt:

אن ر  و   
אن ۀ او  دا 

(Göğüs ve meme, billur gibi. Memesinin ucu, 
mercan tanesi gibi.)

Rābi
, Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i 

ḫirāş u ن ا  [ḫirāşīden] masṭūrdur.

 [kudīne]: Kesr-i dāl-ı mühmele, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i nūn ile. 

Daḳḳāḳların bez perdāḫt ettikleri ağaç. Ve 

ḳaṣṣārların beze urdukları ağaç ki  [ku-

deng] ve  [kudenge] dahi derler. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

ز    زدی  
ز دی ا  ا 

(Topuz tokmağını kime vurduysan, Elburz dağı 
da olsa ezdin.)

Ve muṭlaḳ “tokmak” ma
nāsına ki  

[kudīn] dahi derler. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ن  ا     ا  
د     آ 

(Kerpetenle başımı mum gibi ayıracak olsan, 
tokmağım tamahın sert demirini dövmez.)

Āhenger çekici olmak dahi mefhūmdur.

ا  [kurāse]: Fetḥ-i rā vü sīn-i mühmele-

teyn ile. Be-ma
nī-i Ḳurān-ı Mecīd. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, der-Tuḥfetü’l-
Irāḳeyn, beyt:

س و  در وی ان 
ا  وی د  و 

(Unvanı Mecusi, besmele onda. Kendisi cünüp, 
elinde Kurān var.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ا א ز  אل  אم  ار   
   اول   ا

(Kurān’dan benim namımla fal bakacak 

u sükūn-ı bā-i muvaḥḥade vü rā-i mühme-

leteyn ile. Cīm-i 
Arabī ile (ده  kucebrde) 

de mervīdir. Pīşvā ve muḳaddem ma
nāsına. 

Keẕā fi’l-Mecma
.
 [kudenge]: Fetḥ-i dāl-ı mühme-

le vü kāf ve sükūn-ı nūn ile. Daḳḳāḳların 

bez perdāḫt ettikleri ağaç. Ve ḳaṣṣārların 

bez perdāḫt ettikleri ağaca derler  

[kudeng]-i merḳūm ma
nāsına.

وه  [kudūh]: Żamm-ı dāl-ı mühmele, 

sükūn-ı vāv ve iẓhār-ı hā ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i ḫirāş ve ن ا  

[ḫirāşīden].

�ānī, be-ma
nī-i  [giriften]. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.
ه  [kude]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ve iḫfā-yı 

hā ile. Dört ma
nāya gelir.

Evvel, boğazın muḳaddeminde olan et 

pāresi ki Türkīde “dilçek” 
Arabīde زه  

[melāze] derler.

�ānī, kilīd dendānesi. Ve muṭlaḳ kilīde dahi 

derler. Bu iki ma
nāya, Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

اد אم و  ن ا را دا  آن  
ه א  ش      و  

א א  ز دزدان آ  ا 
ه א ا  از ز  و  א 

(O öyle bir padişahtır ki emel çocukları istek 

ve arzu dadısına onun için şükretme şekeriyle 

sütünü isteme dışında ağız açmaz. Ülkesi hır-

sızlardan öyle güvenli hale geldi ki evler kilit ve 

anahtar zahmetinden kurtuldu.)

Ma
nā-yı ẟānīye, Ṭayān-ı Merġazī, beyt:

ه د   ان  در 
ه م   دم در و  אز 

(Kilidin dili kuvvetli değildi. Kapıyı açtım da 

eve girdim.)

�āliẟ, ser-i pistān ya
nī memenin ucu. Üstād 
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 [kurese]: Fetḥ-i rā vü sīn-i mühmele-

teyn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, çirk ve irin.

�ānī, mūy-ı müca

ad ya
nī kıvırcık saç ki 

س  [kures] ve رس  [kūres] dahi derler.

 [kurme]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i mīm ile. Evvel erişen meyve ki  

[nev-ber] ve אوه  [nev-bāve] dahi derler. 

Mīr Naẓmī, beyt:

ه אن  ا ر אغ  در 
ه اد و ا   ل 

(Dünya bahçesinde yeni umut meyvesi yetişmiş. 
Murat ve emel mahsulünü halk toplamış.)

ه  [kurunde] ve  [kurenge]: Evvel 

żamm-ı rā-i mühmele ve sükūn-ı nūn ile. 

�ānī, fetḥ-i rā-i mühmele ve sükūn-ı nūn 

ile. Beş ma
nāya gelir.

Evvel, meydān.

�ānī, at ve katır rengi.

�āliẟ, sürgün avında olan ḥalḳa.

Rābi
, boyacıların büyük boya çömleği.

Ḫāmis, bir ırmak adıdır. Lur cānibinden çı-

kıp İṣfahān ṭarafına akar. Bu beş ma
nāda 

dahi  [kurund] ve  [kureng] denilir. 

(287a)

وه  [kurūh]: Żamm-ı rā-i mühmele vü 

vāv-ı ma
rūf ve iẓhār-ı hā ile. İki ma
nāya 

gelir.

Evvel, ẟülüẟ-i fersenge derler. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, beyt:

אر אه  ض  א  داد  
ان אن  אو و    دو 

(Tan yeli nakibi, sonbahar saçmalayıcıları-
nı iki mil mesafeden görünce bahar ordusunu 
gösterdi.)

olursan, “Bana zarar erişti1” āyet-i kerīmesini 

görürsün.)

 [kurbe]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve fetḥ-i 

bā-i muvaḥḥade ile. Dükkān ma
nāsına. 

Mīr Naẓmī, beyt:

אن را  درآ אزار   
א א  א   در آ

(Dünya pazarına gelecek olsan, orada talih 
dükkānı açarsın.)

Ve dahi bir ottur, yenir. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [kurte]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve fetḥ-i 

tā-i müẟennāt ile. Tekele-i ḫaftān ya
nī kısa 

cāme ki  [kurtek] dahi derler. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

و  و  ا ا
   ز  او

(Karanın ve denizin sultanı Şeyh Ebu İshak’tır. 
Felek onun kısa kaftanından bir parçadır.)

 [kurçe]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Sazdan ve kamış-

tan yapılmış ḫāne-i muḫtaṣar ki zerrā
īn 

kenār-ı zirā
atta ve bostāncıyān kenār-ı bāġ 

u bostānda edip içinde otururlar. Ve kerpiç-

le yapılmış ḫāne-i muḫtaṣara da denilir. Mīr 

Ḫüsrev, beyt:

   ا از راه 
ُ د و      

(Himmet gözüyle irfan yolunda yürü! Gökyüzü 
dokuz elli, dar kerpiç ev (yeryüzü) altı ayaklı.)

زه  [kurze]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Bīl ile hemvār ol-

muş zemīne derler ki taḫta taḫta kesilmiş 

ve kenārı yüksek olur ki davar girmeye. ز  

[merz] dahi denilir. Keẕā fi’l-Mecma
.

1 Kurān-ı Kerīm, Enbiyā 21/83.
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(Daima ayın altın işlemeli küresi olduğu sü-
rece gökyüzü değneğinin kıvrımında top gibi 
yuvarlan!)

 [kurīçe]: Kesr-i rā-i mühmele, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i cīm-i Fārsī 

ile. Be-ma
nī-i ḫāne-i kūçik ü muḫtaṣar. 

Ḥakīm Senāyī, der-Ḥadīḳa, beyt:

אن    دا 
אی و   אه  ن 

(Lokman’ın, ney boğazı ve çeng göğsü gibi kü-
çük ve dar bir evi vardı.)

 [kurīḫa] ve ه  [kurīze]: Kilāhumā 

bi-kesri’r-rāi’l-mühmele ve sükūni’l-

yāi’t-taḥtānī ve bi-fetḥi’l-ḫā ve’z-zāi’l-

mu
cemeteyn. İki ma
nāyadır.

Evvel, küçük ev ki sazdan ve kamıştan edip 

bāġbān ve būstāncıyān içinde otururlar. 

 [kurīḫ] ve  [kurīz] dahi derler. 

�ānī, cānver tüleyip tüyün döktüğüne 

derler.

ا  [kujābe] ve ا  [kujāçe]: Kilāhumā 

bi-fetḥi’z-zā ve’l-bāi’l-muvaḥḥade ve cīmi’l-

Fārsiyyeyn. Kuş kursağı ki 
Arabīde  

[ḥavṣala] derler. Behrāmī, beyt:

אک را ز  ا رش   
ا אن  א ی   א  

(Soysuzluğun yüzünden mübarek yiyece-
ği atarsın! Sen kursağını pislikle dolduran bir 
tavuksun!)

ره  [kuzre]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ve fetḥ-i 

rā-i mühmele ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, bir ḫoş-bū ottur.

�ānī, suvarılmış mezrū
āt ma
nāsınadır.

 [kusbe]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Şīrūġanın ẟaḳlı 

ki 
Arabīde dahi  [kusbe] derler. Ya
nī 

Üstād Ferruḫī, beyt:

د  او  در راه 
אن ر  د ا و دو  وان 

(Yolda onun daha çok askeri vardı. İki millik bir 
mesafeyi kaplamıştı.)

�ānī, ārāmgāh ve āşiyāne-i cānverān ki אم  

[kunām] dahi derler. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ه ز  א  ا אن  دش د
وه אم و  א  ا دش   

(Onu kükreye kükreye Elburz dağına dek götür-
dü. Çünkü yuvası ve ini oradaydı.)

Şeref-i Şeferve, beyt:

م ا ش  وار  رای 
اق ا وه وار  ش   ا

(Parlak düşüncesi, yıldızlarla birliktedir. İradesi-
nin atı, Burāk’la aynı yerdedir.)

زره وی   [kurū-yı zirih]: Efrāsiyāb 

aḳrabāsından bir pehlivān ismidir ki و  

[kurū] dahi derler. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אورد  وی زره را 
ان  ار  א  روان 

(Gīv hemen, Kürū-yı Zirih’i yiğit Pīrān’ın ordu 
komutanıyla birlikte getirdi.)

ه ّ  [kurre]: Fetḥ-i rā-i mühmele-i müşed-

dede ile. At ve eşek yavrusu ki  ه  [kurre-

ḫar] dahi derler. 


Arabīde taḫfīf-i rā ile (ه  kure), müdevver 

top gibi olan nesneye derler. Meẟelā zemīn 

müdevver-şekl olmakla küre-i arż ve küre-i 

zemīn derler. Ve keẕālik 
anāṣıra dahi küre-i 

āteş, küre-i hevā, küre-i āb ve küre-i ḫāk 

derler. Ve āsumān müdevver olduğundan 

“küre” denilir. Ḫˇāce Selmān, beyt:

د אه  אر  ۀ زر א   
دان אن  אن آ ی در    
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ه  [kufre]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i rā-i müh-

mele ile. Çiçek ẓarfı. Ya
nī ol kabak ki için-

den şükūfe çıkar. 
Arabīde  [telūse] ve 

ی  [cufurrá] dahi derler.

 [kufe]: Fetḥ-i fā ile. Kamıştan ve ağaç 

çubuğundan örülmüş seped. Ve ḫarman 

kesmiği ma
nāsınadır.

 [kulāpuşte]: Żamm-ı bā-i Fārsī, 

sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Koyun yününden (287b) 
dokunmuş cāme ki ba
żısını yeşil ve siyāh 

ederler. Ekẟer Geylān ve Māzenderān ahālīsi 

giyerler.  [kulāpuşt] dahi derler.

 [kulāse]: Fetḥ-i lām u sīn-i mühmele 

ile. Bir maḳām ismidir. Keẕā fi’l-Mecma
.
ه  [kulāh]: Ma
rūf. Yünden yapılmış börk-

tür ḫuṣūṣan ve ona benzer nesnelere derler 


umūmen. Çağatay’da dervīşān külāhlarına 

ve dülbend gibi sarındıkları şāla “ḳurçaḳ” 

derler. Sāir 
askerī giydiğine “ḳalpaġ” derler.

 [kulbe]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Ḫāne-i muḫtaṣar u 

muḥaḳḳar ki teng ve tārīk ola. Ḥakīm 

Enverī, rubā
ī:

 زده ای   ای دا  د
אز د    א  و 
א  א     
א  دی  د   

(Bozkırda kulübesi olan bir garibanın dün sevinç 

ve rahatlık içinde dolandığını gördüm. “Hazine 

mi buldun?” diye sordum, “Hayır. Ebū Tālib-i 

Ni
me dün bu bozkırdan geçti” dedi.)

Ba
żı ferhenglerde gerdekḫāne-i müzeyyen 

ma
nāsına mervīdir. Ve muḫtaṣar dükkāna 

dahi derler. Ḥakīm Esedī, meẟnevī:

ر  א ی ر و  از آ
ار   از  داری 

sūsāmı sıkıp yağın ve ṭaḥīnin aldıktan sonra 

kalan sıkındısına אره  [kuncāre] dahi derler.

ه  [kuştere]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Uzun rende 

ki neccārlar onunla taḫta kenārın hemvār 

ederler.

 [kuşeste]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ve 

sükūn-ı sīn-i mühmele ile. Be-ma
nī-i ḫaṭṭ-ı 

keşīde. Keẕā fi’l-Mu
cemi’l-Büldān. Mīr 

Naẓmī, beyt:

א א    ز 
א א    ر  دو 

(İkiye ayırıcı çizgi baştan başa çekilmiş. Böylece 
her iki tarafın resmi ortaya çıkmış.)

אه  [kuştīgāh]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ve kesr-i tā-i müẟennāt ile. Güreş tuta-

cak yer ki onda maḫṣūṣ güreş tutup ṣan
at 

gösterirler.

 [kuşufte]: Żamm-ı şīn-i mu
ceme, 

sükūn-ı fā ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. 

Perīşān ve perākende ma
nāsına. Keẕā 

fī-nüsḫa-i Mīrzā ve Ferheng-i Cihāngīrī. 

Abdulvāsi
-i Cebelī, beyt:

אن در ن   م   
אه אن  ن  آ م   

(Nisan’da açılan ağaç gibi açılmıştım. Ekim’de 
solan ot gibi soldum.)

Mecma
u’l-Fürs’te fetḥ-i kāf ile ( َ  keşuf-

te) mervīdir.

 [kuşkūfe]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

żamm-ı kāf ile. Serçe kuşu ki 
Arabīde ر  

[
uṣfūr] derler. Şā
ir, beyt:

א א دو   
ا ا ا א   א 

(Serçe ile atmaca dost olmaz. Düşmanla dost bir 
olur mu!)
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Mü�eyyid’de ḥalḳa-i dām-ı duḫterān-ı 

dūşīze. Ve Şerefnāme’de dām u dāmek-i 

duḫterekān-ı nā-resīde masṭūrdur.

زه  [kulūze]: Żamm-ı lām u vāv-ı mechūl 

ve fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Henūz açılmamış 

penbe kozağı ki ز  [cevzaġa] dahi derler.

 [kuleh]: Fetḥ-i lām ve iẓhār-ı hā ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, muḫaffef-i ه  [kulāh]tır.

�ānī, zaḫmedir, cimā
da olur. 
Arabīde ر 
[rehz] derler. Ḥakīm Şifāyī, beyt:

אز    در     
א ر אن   אی  ژ  א

(Benim hatunumsan benden sana fayda yok, 
zampara baba nereye gitti?)

Ve iḫfā-yı hā ile (  kule) Ferheng-i 
Cihāngīrī’de kūtāh ve nāḳıṣ ma
nāsınadır.

 [kulīçe]: Kesr-i lām, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Üç ma
nāya 

gelir.

Evvel, ma
rūf. Ḥakīm Senāyī, beyt:

د אن    ز 
د د     

(Allah’ın aslanı bu dünyadan el etek çeker. So-
mun ekmekten geri durmayan köpektir.)

�ānī, çerāġ ma
nāsına. Ḥakīm Esedī, beyt:

אه אر و   و  راه 
אه      

(Gece... Bütün yol karanlık ve kuyu. Aya ulaş-
madıkça kandili bırakma!)

�āliẟ, cāme-i sūzenī ma
nāsına ki ه  [çīde] 

dahi derler. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

א م و ز ا   
ۀ  א    

א دود و دم אه در   ا
א  א  م  ن  در 

(Demircilikten kurtuldu, başbuğ oldu. 
Dükkāncılıktan sonra komutan oldu. O zaman-
lar dükkānda duman ve is içindeydi. Şimdi mec-
liste bizimle beraber.)

Bunu Ferīdūn Şāh, Kāve-i Āhenger oğluna 

tevbīḫ edip minnet-gūne söylediği maḥalde 

demiştir.

 [kulunbe]: Żamm-ı lām, sükūn-ı nūn 

ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Bir nev
 laṭīf 

ṭa
āmdır. Bādām veyāḫud fıstıḳ, un, ḳand 

ve şekerle külīçe ederler.

 [kulne]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i nūn ile. 

Minḳār-ı murġ ma
nāsınadır.

ه  [kulūbende]: Żamm-ı lām u 

vāv-ı mechūl, fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ve 

sükūn-ı nūn ile. Mihter-i ġulāmān ve ser-i 

ḫidmetkārān ma
nāsınadır. Mīr Naẓmī, beyt:

ش א ه را را 
ش א ی  אن    

(Efendiye doğruluk gerekir. Kölelere önderlik 
etmesi yakışır.)

 [kulūte]: Żamm-ı lām u vāv-ı mechūl 

ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Penbe dolmuş 

köşeli külāh. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

אس  ف    ی ز   
אن      ر ن 

(Sofu oldun, giysin kara yünden oldu. Sofular 
gibi, başında akik renkli yün kalpak var.)

Şeyḫ Evḥadī, beyt:

ر و     
دل   و  در  زر

(Başına takke takar, sarık giyersin; kalbin gü-
müş, gözün altın peşinde.)



BĀBU’L-KĀFİ’L-
ARABİYYİ’L-MAŻMŪME ه3081

(Beyaz çeneyle badem içi gibi olmuştun. Çeneni 
karartınca susam yağına dönüştün.)

א  [kuncāle]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm 

ü lām ile. אره  [kuncāre] gibi bu dahi kin-

cid, bādām, cevz ve emẟālinin yağı çıktıktan 

sonra kalan ẟaḳlı. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

א אو آ  د   د 
א אه و  א  ای 

(Ey kınayı saman, rastığı susam yağı yapan! 
Sadeddīn, ahırımızdaki ineği kaptı götürdü.)

ه  [kuncide]: Sükūn-ı nūn, kesr-i cīm ve 

fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Dört ma
nāya gelir.

Evvel, bir ṣamġdır. 
Arabīde روت  

[
anzerūt] derler.

�ānī, kelef ki çehrede vāḳi
 olur. 
Arabīde 

ص  [baraṣ] derler.

�āliẟ, Faḫr-i Ḫavāṣṣ ferhenginde “pād-zehr” 

ma
nāsına naḳl olunmuştur.

Rābi
, ḫāl ya
nī ben. Bu ma
nāların cümlesi-

ne ک  [kuncidek] dahi denilir. Mecma
u’l-
Fürs’te bir dārū-yı çeşmdir. Ve Mü�eyyidü’l-
Fużalā’da ma
nā-yı evvele menḳūldür.

 [kunce]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm 

ile. Ġırār, çuvāl ve onlara benzer ne var ise. 

Mecma
u’l-Fürs’te, çenesi şiş olmuş eşeğe 

derler. Şems-i Faḫrī, beyt:

د را   ز  از وی 
       را

(Kimse düşmanla onu kıyaslamaya kalkmaz. Hiç 
Hz. İsa ile çenesi şiş eşek kıyas kabul eder mi!)

Şerefnāme’de be-ma
nī-i ḫar-ı düm-bürīde 

ya
nī kuyruğu kesik eşek. Mü�eyyidü’l-
Fużalā’da fetḥ-i kāf u cīm-i Fārsī ile ( َ
kence), meẕkūr iki ma
nāya mervīdir.

ه  [kuncīde]: Sükūn-ı nūn u yā-yı 

taḥtānī ve kesr-i cīm ile. İki ma
nāya gelir.

(Ben sana gömleğim ve benim eski, yamalı elbi-
sem güzeldir.)

א  [kumāse]: Fetḥ-i mīm ü sīn-i müh-

mele ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, kārīz ve kuyu kazıcı ki א  [kumāne] 

dahi derler.

�ānī, şāhid-i bāzārī ya
nī rūsbī maḥbūbe.

�āliẟ, vilāyet-i Ḫorāsān’da bir dağın ismidir.

ه  [kumīje]: Kesr-i mīm, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i zā-i Fārsī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, yonca arasında biten ḫāric ot.

�ānī, yelesi ve kuyruğu siyāh at.

 Fetḥ-i nūn ve sükūn-ı :[kuneb-dāne]  دا

bā-i muvaḥḥade ile. Kendir toḫumudur.

ه  [kunbīze]: Sükūn-ı nūn, kesr-i bā-i 

muvaḥḥade, ba
dehu yā-yı sākine ve fetḥ-i 

zā-i mu
ceme ile. Bir nev
 ḫıyārdır. Tāze-

res ve ḫām iken şīrīn ve ḫoş-ṭu
m olur. Bü-

yüdükte tenāvül olunmaz. Ol maḥall א  

[kālek] derler.

אره  [kuncāre]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm 

ü rā-i mühmele ile. Şīrūġandan çıkan ẟaḳlı 

ki  [kusbe] (288a) derler. Sığıra 
alef 

ederler, ġāyet semirtir ve sütün çok eder. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, ḳıṭ
a:

د ن    دو روزه ز  
اره را ی     آن 
ک  دا و   را
אره را ل رو  ای 

(İki günlük çocuk senin kokunu alınca beşiği 
senden tarafa doğru çeker, dadıdan da yüz süt-
ten de vazgeçer. Ey susam yağına bedel olan!)

Ūrmezdī, beyt:

ان  א ز دی  אدام  ک 
ی אره  ان را   دی ز א  
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Ve ol delik ağaca derler ki mücrim ve 

günehkārların eline veyāḫud ayaklarına vu-

rurlar ḫuṣūṣan. Bībī Mihrī gūyed, rubā
ī:

ان    را د  ز
د و زن را א  ز وا 
دن ا  ه  س  در  ا
دن را د   א  א  دو 

(Gümüş bedenli putu zindana götürdüler. Kadın 
erkek herkes bu olaya üzüldü. Yazık! Yüz boyuna 
boyunduruk olan ayak, künde altında ezilecek.)

Üstād Ferruḫī, beyt:

و אی  روز رزم از  او در د و در 
אن دد  א  אب و اژد دد ر א  ه 

(Savaş günü onun korkusundan düşmanın elin-
deki dizgin yılana, ayağındaki üzengi kündeye 
dönüşür.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אن אن و دل زو و    
ه א ز و    د و 

(Bazen canı ile gönlünde topuz ve temren, bazen 
eliyle ayağında zincir ve künde.)

Ba
żı ferhenglerde, doğan kümesine denildi-

ği masṭūrdur.

א  [kungāle]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i kāf-ı 

Fārsī vü lām ile. Gerez oğlan ma
nāsına. 

Ebulma
ānī, ḳıṭ
a:

و אر ا و  و  م 
א א  ع   د 

א ده  ه دل را   
א א     

(Selvi boylu ve dört kaşlı oğlan, yosmalık da 
yapınca tam olur. Çoluk çocuğa gönül verme! 
Yirmilik, uzun boylu olanını ara!)

ه  [kungure]: Sükūn-ı nūn, żamm-ı 

kāf-ı Fārsī ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. Ḥiṣār 

Evvel, be-ma
nī-i אره  [kuncāre]-i 

merḳūm.

�ānī, ن  [kuncīden] lafẓından ism-i 

mef
ūl ṣīġasıdır “sığmış” ma
nāsına.

ا  [kundāmūye]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

dāl-ı mühmele ile. Mūy-ı māder-zād-ı eṭfāl 

ya
nī ṭıfl ile anadan bile doğan kıl. Keẕā 

fi’l-Mecma
. Ve Kitābu’s-Sāmī fi’l-Esāmī’de 

ا א    اول  ا   masṭūrdur ya
nī 

ibtidā biten kıl.

اوا  [kundāvāle] ve وا  [kundvāle]: 

Kilāhumā bi-sükūni’n-nūn ve fetḥi’l-vāv 

ve’l-lām. Be-ma
nī-i merd-i bülend-bālā vü 

ḳavī-heykel ü tüvānā. Şīrāzīler böyle ādeme 

 [kertele] derler. Mevlānā Şihābeddīn 


Abdullāh-ı Ḳāmī, beyt:

م  ا   رزم و   א
ا ن  وا    

(Kölelerin, savaş zamanı Rüstem gibi heybetli ve 
meclis zamanı Platon gibi bilge olur.)

 [kunduse]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

dāl u fetḥ-i sīn-i mühmeleteyn ile. Acı bir 

ottur. Ve derler ki zehrnāktir. Ona س  

[kundus] dahi denilir. Ta
rīb edip س  

[ḳundus] dediler. Ve fetḥ-i dāl-ı mühme-

le (س َ  kundes), muşmula dedikleri kūhī 

meyvedir.

ه  [kunde]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Yer yer oyulmuş ağaca derler 


umūmen. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirru-

hu, beyt:

א زد    د و    
אر ۀ  د و  א ز  ق    

(Mum ve öd gibi yanmayınca ne kıymeti kalır! 
Dikenli oyuk ağaçla ödün yanması arasında hiç-
bir fark yoktur.)
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(Āşıklardan yüzünü gizliyor. Böylesi bir dilberi 
kimse görmedi.)

ا  [kuvāsīme]: Kesr-i sīn-i mühmele, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i mīm ile. Be-

ma
nī-i āsānī masṭūrdur. Keẕā fi’l-Mecma
. 
Ammā Şerefnāme’de yā-yı taḥtānīsiz ا  

[kuvāsime] masṭūrdur. Ve ba
żı ferhenglerde 

şīn-i mu
ceme ile ( ا  kuvāşime)dir.

ا  [kuvāşime]: Kesr-i şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i mīm ile. Ferheng-i Cihāngīrī’de be-

ma
nī-i āsānī masṭūrdur.

ا  [kuvālġunçe]: Sükūn-ı lām u nūn, 

żamm-ı ġayn-ı mu
ceme ve fetḥ-i cīm-i 

Fārsī ile. Be-ma
nī-i surḫ-āb ya
nī kızılca 

ki zenān, yüzlerine sürerler. אزه  [ġāze] ve 

 [gulgūne] dahi derler.

ه ا  [kuvālīde]: Kesr-i lām, sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ve fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Be-

ma
nī-i ġalle-i bālīde ve kişt-i bālīde ya
nī 

ekilmiş ġalle büyüyüp uzanmak. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

אره  [kūbāre]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade vü rā-i mühmele ile. Reme-i 

devābb u behāim. Ya
nī ḥayvānāt sürüsü 


umūmen ve reme-i gāv ḫuṣūṣan, ya
nī sığır 

sürüsü. Şems-i Faḫrī, beyt:

אه   ز  
אره اران ده ا و   

(Cömert padişahın en basit bağışı, yüz binlerce 
köy ve sürüdür.)

אژه  [kūbāje]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i 

bā-i muvaḥḥade vü zā-i Fārsī ile. Erkeç 

ma
nāsına ki אز  [nuhāz] dahi derler. Ya
nī 

koyun sürüsünün önünce giden koç; keçi 

olsun, koyun olsun. Bu münāsebetle reīs-i 

ḳavm ma
nāsına da isti
māl olunur.

dīvārı üzerinde olan beden. Ve ṭāḳ-ı eyvān 

kenārında olan  [ceft] dedikleri nesne. 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

ی אم ا  ا   از 
(288b) א ش   ۀ  از 

(Bu baykuş yuvasından vazgeçecek olursan, ar-
şın tavanından daha yüksekte yer bulursun.)

اره  [kuvāre]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. 

Ẓarf-ı sifālīn. Ya
nī topraktan küp gibi bü-

yük ẓarf edip içine ġalle ve kuru meyve kor-

lar. Ferīd-i Ḫorāsānī, beyt:

ت او م و אن   
א زر اره    

(Onun vahdet meclisindeki sarhoşların önünde 
ha toprak testi ha altın kāse olmuş!)

Ba
żı ferhenglerde “meyve sepedi” 

ma
nāsına. Üstād Laṭīfī, beyt:

ن אز  ا   ور 
اره    آب در 

(Nazla örtülmek istemiyorsan, daima suyu sepe-
te koymadasın/boş iş peşindesin!)


Arabīde dahi isti
māl olunur lüġat-i müş-

terekedir. Çağatay lisānında “ora” derler 

żamm-ı hemze ile ve imāle ile. At kösteğine 

de “ora” derler.

ازه  [kuvāze]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. 

Toḫm-ı murġ-ı nīm-puḫte ya
nī nīm-pez, 

şet yumurta. Mu
arrebi ازق  [cevāziḳ]tir. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

ا  [kuvāse]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i ṣıfat ve gūne ki اس  [kuvās] dahi 

derler. Ba
żı ferhenglerde şīn-i mu
ceme ile 

( ا  kuvāşe)dir. Ebulma
ānī, beyt:

אن א אن   از  روی 
ی را   ا د ز 
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İsmā
īl, beyt:

א ه ز آ   و  אن   
אو ه   ر  د  ز 

(Dövücülerin belasından belim büküldü. Zira 
havan gibi kendi sapımdan darbe yiyorum.)

�ānī, dübelek ki koltuk altında tutup iki 

elle çalarlar. Masḫara ve muḍḥiklere maḫṣūṣ 

nesnedir. Üstād Laṭīfī, beyt:

א  آ  و  زن
אده  زن  وی ا

(Her nerede sucu ve dümbelekçi görsem, nasibi-
ne güzel bir kız düşmüş oluyor.)

�āliẟ, bir tatlı ottur, tenāvül olunur.

 [kūpe]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i bā-i Fārsī 

ile. Ālet-i ḥaccām ki onunla ḥacāmetten kan 

çekerler. 
Arabīde  [maḥceme] derler. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

ش א   
(289a)  אه     و 

(Öyle bir padişahlar padişahıdır ki aldığı tedbir, 
ay ve güneşin sırtına şişe koyar.)

אزه  [kūbiyāze]: Vāv-ı mechūl, kesr-i bā-i 

muvaḥḥade ve fetḥ-i zā-i mu
ceme vü yā-

yı taḥtānī ile. Çekiç ki āhengerān kullanır-

lar. 
Arabīde  [miṭraḳa] derler. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

א אه   [kūtāh-pāçe] ve א   [kūteh-

pāçe]: Kilāhumā bi-fetḥi’t-tāi’l-müẟennāt 

ve’l-bāi ve’l-cīmi’l-Fārsiyyeyn. Bir cānverdir, 

sığına müşābih, arkasında benleri var. Ve sığın 

gibi boynuzu olur. א אه   [kūtāh-pā] ve א   

[kūteh-pā] dahi derler kemā merre fi’l-evveli.

אه  [kūtāh] ve  [kūteh]: Kilāhumā bi-

vāvi’l-ma
rūf ve fetḥi’t-tāi’l-müẟennāt ve 

iẓhāri’l-hāi. “Kısa” ma
nāsınadır 
umūmen. 


Arabīdeki  [ḳaṣīr] gibi.

 [kūpele]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i bā-i 

Fārsī vü lām ile. Dört ma
nāya gelir.

Evvel, bir nev
 ḳubbedir ki sūr u sürūr 

eyyāmında edip 
ayş u 
işret ederler. 

Ẓahīreddīn-i Fāryābī, beyt:

א א   آ  آ و
א در  و در  אران  روز 

(Yağmurlu günde kubbe ve çardaktaki şehrayin-
ler nasıl sağlam değilse, senin vefa usulün de öy-
lece sağlam değildir.)

�ānī, tamām açılmamış şükūfe ki  

[kūpel] dahi derler. Mevlānā Sa
īd-i Kemān, 

beyt:

د  אزه ز ا  ل    אغ   
אغ  و  ه در آن   و ز

(Senin adalet bahçen cömertlik bulutuyla taze-
lenince gökyüzü ile Zühre o bahçedeki lale ve 
papatya oldular.)

�āliẟ, be-ma
nī-i ḥabāb ya
nī su üzerinde 

olan kabarcıklar.

Rābi
, ḳufl ma
nāsınadır. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

Ve Mecma
u’l-Fürs’te ḳufl ve şükūfe 

ma
nālarından ġayrı mūy-ı kelle ma
nāsına 

ya
nī kākül veyāḫud baş kılı ola. Keẕā fī-

Lisāni’ş-Şu
arā. Ammā Kitābu’s-Sāmī fi’l-
Esāmī’de 1 ار א ا אء  ق ا ف  אب   . 

Ve bā-i muvaḥḥade ile ( kūbele), mūy-ı 

kelle ma
nāsına masṭūrdur.

 [kūbe]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, her nesneyi döğecek ālet. Muṭlaḳ 

şey döğen, her ne olursa. 
Arabīde ّق  

[muduḳḳ] dedikleri ma
nāya. Kemāl 

1 Suyun yüzeyinde dolanan, şişe gibi (saydam) hava ka-

barcıkları manasınadır.
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ون אغ  אه از  ر  
ن א و    ر را ا

(Ayrıkotunu bahçeden çıkar! Zira her bitkiyi 
yok eder, zarar verir.)

Bu beytin ma
nāsı işārettir ki “Yaramazı 

evde koma!” demektir.

ره  [kūre]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i rā-i müh-

mele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bakır ve gümüş erittikleri ocak. 

Türkīde dahi “küre” derler. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

دی رۀ  ز دور   د   
א را   א  ۀ  ا  

(Onun aşkının küresi etrafında uzaktan dönü-
yorsun. Eğer saf gümüşsen aradaki boşluk da ne 
oluyor!)

Ve Mucīreddīn-i Beyleḳānī, beyt:

ار    ن روا  ا
א ره  ن  ق  و  ن  

(Gül gibi terlediğim, demir ocağı gibi kızıştığım 
şu günde beni umutsuz etmesine onay verme!)

�ānī, penc ḥiṣṣe-i Fārs’tan bir ḥiṣṣeye derler 

ki tafṣīl ü şerḥi ه  [ḫure] lüġati ẕeylinde 

ẕikr olundu. 
Arabīde şehristāna ve zebān-ı 

Hindīde yunmamış cāme ve su konulmamış 

ẓurūf-ı sifālīne derler.

ژده  [kūjede]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i zā-i 

Fārsī vü dāl-ı mühmele ile. Bir dikenli ağaç 

ṣamġıdır. 
Arabīde ağacına א  [şāike] ve 

ṣamġına روت  derler. Şebāngāh [anzarūt] ا

dağlarında çok olur.

زره  [kūzere]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme vü rā-i mühmele ile. Bir kuştur, 

dāimā suda ta
ayyuş eder. Mevlānā Kisāyī, beyt:

אه  [kūçegāh]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i 

cīm ü kāf-ı Fārsiyyeyn ile. Bir mevżi
 adıdır. 

Mevlānā Hātifī, der-Timurnāme, beyt:

دا راه ن  ان ر ز د
אه ی  א آ  אن 

(Yolu yol kesici ifritlerden temizledi. Sonra 
Kūçegāh tarafına doğru at sürdü.)

 [kūçe]:Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i cīm-i 

Fārsī ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, ser-i maḥalle, ser-i bāzārhā ve ser-i 

zuḳāḳ ma
nālarınadır.

�ānī, göç ya
nī göçüp kalkmak.

�āliẟ, düğme ki cāme yakasına ve yenlerine 

dikerler.

ذره  [kūẕere]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i ẕāl-ı 

mu
ceme vü rā-i mühmele ile. Küçük ör-

dek. ی  [baḥrī] dahi derler. Mevlānā 

Kisāyī, beyt:

אر אرئ    آ אز 
ذره ی  و  د   وز  

(Senin alıcı doğanın açıkça hezimete uğradı. 
Korkudan keklik ve ördek tarafına bakamıyor 
bile!)

Bu ma
nāyı müeyyid, Şems-i Faḫrī, beyt:

خ د ز  א وا  ا   
ذره א   אض   א در 

(Felek kartalı gökyüzünde belirip onun meclisi-
nin havuzlarında ördek gibi yüzmek istiyor.)

ذه  [kūẕe]:Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i ẕāl-ı 

mu
ceme ile. Bir miftāḥtır ki ucu eğrice 

olur.  [kūbe] dahi derler. 
Arabīde س  

[ḳarebūs] derler.

אه ر  [kūr-giyāh]: Sükūn-ı vāv u rā-i müh-

mele ve kesr-i kāf-ı Fārsī ile. Ayrık dedikleri 

ottur. Mīr Naẓmī, beyt:
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(Senin aklın “nerede” ve “ne zaman”ın dışında 
olan şeyi elde edebilir mi!)

 [kūfte]: (289b) Sükūn-ı fā ve fetḥ-i 

tā-i müẟennāt ile. Her döğülmüş nesneye 

derler 
umūmen ve döğülmüş et ki ma
rūf 

ta
āmdır ḫuṣūṣan. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אش ۀ      
אن    را 

(Benim soframda köfte olmasa da olur! Zira ezil-
mişin köftesi, katıksız ekmektir.)

א  [kūfşāne]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı fā 

ve fetḥ-i şīn-i mu
ceme vü nūn ile. Çūlāh 

ma
nāsına ki אن  [kūfşān] dahi derler. 

Şākir-i Buḫārī, beyt:

א را אن ا ز   ز درد و 
א را  داد  و  ا 

(Dert ve feryat yüzünden bu zamaneye lanet 
okuyorum. Zira bu çulhaya büyüklük ve merte-
beyi veren odur.)

 [kūkile]: Vāv-ı ma
rūf, kesr-i kāf ve 

fetḥ-i lām ile. Bir kuştur, başında tācı vardır. 


Arabīde  [hudhud] derler.

 [kūke]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i kāf ile. 

Cuġd ma
nāsınadır. Türkistān’da birāder-i 

riḍā
īye ya
nī süt karındaşına derler. 

Ebulma
ānī, beyt:

ود  و ا از    
א از   ا א   

(Dert ve acı, yanımdan hiç ayrılmıyor. Sanki 
ezelden beri süt kardeşim olmuşlar.)

 [kūle]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i lām ile. İki 

ma
nāya gelir.1

Evvel gömültüdür ki ṣayyādlar içinde 

oturup şikār gözetirler. Ḥakīm Nizārī-i 

Ḳuhistānī, ḳıṭ
a:

1 Nüshalarda tek anlam yazılmıştır.

אر ی   از  אر אز 
زره ی  و  د   وز  

(Av arayıcı şahin, avlanmaz oldu. Kibirden kek-
lik ve ördek tarafına bakmıyor.)

אو ِز   [kūz-ı sekāvne]: Sükūn-ı vāveyn, 

kesr-i zā-i mu
ceme ve fetḥ-i sīn-i mühmele 

vü kāf u nūn ile. Çetin koz ki içi çıkmaz.

زوره  [kūzvere]: Sükūn-ı vāv-ı evvel ü zā-i 

mu
ceme ve fetḥ-i vāv-ı ẟānī vü rā-i müh-

mele ile. Uzun şīşe ma
nāsınadır.

زه  [kūze]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. Bardak ki  زه  [kūzeger] 

bardakçı demek olur.

ژه  [kūje]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i zā-i Fārsī 

ile. Be-ma
nī-i ḫar-ı sefīd-reng. 
Arabīde ا 
[aḳmer] derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

ز  [kūzīne]: Kesr-i zā-i mu
ceme ile. 

Gāzurān ve daḳḳāḳ tokmağı. Mīr Naẓmī, 

beyt:

אر او  د   آن   
خ אزر  ز    ز 

(Sözü acı olan kimse, başına felek çamaşırcısının 
tokmağını yer.)

 [kūste]: Sükūn-ı vāv u sīn- mühmele 

ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Kargadüveleği 

dedikleridir.

 [kūse]: Ma
rūf. 
Arabīde  [kevsec] 

derler fetḥ-i kāf ile.

 [kūşe]: İki ma
nāyadır.

Evvel, bucak ki  [kunc] ve  [peyġūle] 

dahi derler.

�ānī, çalışılmış ve ele getirilmiş ma
nāsınadır. 

Şā
ir, beyt:

د او א و   ون از  ن 
د او א     
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diyse ne olmuş! Kozak içinde haşhaş tanelerinin 
sesi nedir ki!)

Emīr Ḫüsrev, beyt:

אش ۀ  ا در  ق 
א ا را  אم ا و  

(Bu haşhaş kozağında uykuya dalmışız. Ecel ge-
cesi ve ceza sabahını tanımıyoruz.)

Ve ibrīşim kurdunun yumağı ve ona benzer 

nesnelere derler. 

Ve sükūn-ı vāv ve iẓhār-ı hā ile (ه  kūh), 

dağ ma
nāsınadır. Ve dahi fetḥ-i vāv-ı mü-

şeddede ile (ه ّ  kuvve), ālet-i ḥaccām ki  

[kebe] dahi derler. 
Arabīde fetḥ-i vāv-ı mü-

şeddede ile (ه ّ  kuvve) baca ma
nāsına ya
nī 

dam penceresidir.

ه ه    [kūh-ber-kūh]: 
Anber-i 

muṭabbaḳa ki kat-ender-kat demek olur. 

Ve her ne ki kat-ber-kat ola, ona derler. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī ve ba
ż-ı lüġat-i 

mu
tebere. 

اره  [kūhvāre]: Sükūn-ı vāv-ı evvel ü hā 

ve fetḥ-i vāv-ı ẟānī vü rā-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i אن  [kūhān]-ı merḳūm.

 [kūhe]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i hāeyn 

ile. Beş ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i zīn ya
nī eyer. 
Arabīde 

ج  [serc] derler 
umūmen. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

ش  ز   آ
א  א ز   

(Onu eyerden kucağıma alır Güştāsb’ın padişah-
lığını kabul ettiririm.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

دار وز از    ا
אم آر د زال و   

אر   ه در ا
א     

اد غ  א  آ  دام 
ه در  א אد   

(Köle, bayramın gelişini beklemek üzere bir kö-
şeye çekilmiş. İstek kuşunu tuzağa düşürmek 
için bir gömültü içine avcı gibi gizlenmiş.)

 [kūme]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i mīm ile. 

Cübbe dedikleri kaftandır ki cenk günle-

rinde giyerler. Ferheng-i Cihāngīrī’de, saz ve 


alef sapından yapılmış ev ki būstān, bāġ ve 

zirā
at bekçileri içinde otururlar. אزه  [kāze] 

dahi derler.

 [kūniste]: Vāv-ı ma
rūf, kesr-i 

nūn, sükūn-ı sīn-i mühmele ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Oturak yerinin kaba yerinden 


ibārettir. Ebulma
ānī, beyt:

رگ و  ا  او
אره ان    آر ر

(Onun kaba eti büyük ve semizdir. Çapkınlar 
sürekli kucaklar.)

 [kūnişeste]: Vāv-ı ma
rūf, kesr-i 

nūn, fetḥ-i şīn-i mu
ceme vü tā-i müẟennāt 

ve sükūn-ı sīn-i mühmele ile. Ḥayvānāt ve 

ādemiyānın oturak yeri ve sağrısıdır.

 [kūne]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i nūn ile. 

Be-ma
nī-i sürīn. Ya
nī  [kūniste]-i 

merḳūm gibi oturak yeri ma
nāsına. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

ه ّ  [kuvve]: Fetḥ-i vāv-ı müşeddede ile. 

Ferheng-i Cihāngīrī’de, penbe ve kūknār ko-

zağı. Emīr Ḫüsrev, beyt:

א   آ  ا    در  
אر אی  א دا  ه  ّ ر   ا

(Bu hokkayı andıran dünyada sana bir ses gel-
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bigrifte] derler ya
nī cinn-girifte. Bu iki 

ma
nāya, Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ه  از   
ه  ن   

(Gamın yükselip artmasından korktu. Cin tut-
muş adam gibi dağa kaçtı.)

 [kūyçe]: Vāv-ı mechūl, sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ve fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Küçük 

maḥalle, zuḳāḳ ve ḥücre ma
nālarına.

 [kūye]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, davar yattığı mekān.

�ānī, boyan balı ki 
Arabīde س ا  رب 
[rubbu’s-sūs] derler.

 [kuhbe]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Ālet-i ḥaccām ki ّ  [kubbe] 

dahi derler.

 [kuheste] ve  [kuheşte]: 

Kilāhumā bi-fetḥi’l-hā, evvel sükūn-ı sīn-i 

mühmele, ẟānī şīn-i mu
ceme ve her dü 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Be-ma
nī-i kūze-i 

pür-āb ya
nī su dolu bardak. Ferheng-i 
Mīrzā’da be-ma
nī-i  [kuhbele] vāḳi
dir.

 [kuhne]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i nūn ile. 

Eski ma
nāsınadır.

 [kuh]: İẓhār-ı hā ile. ه  [kūh] lafẓından 

muḫaffeftir, dağ ma
nāsına. Ḥakīm Esedī, 

der-ṣıfat-ı ejdehā, beyt:

ش ز  رود  ز ز
د  ُ אه و     

(Yeryüzü onun zehriyle ırmağa döndü. Bütün 
zirveler karardı, bütün dağlar morardı.)

(Ben bugün onu eyerden alır Zāl ve Sām’ın ya-
nına getiririm.)

Ve eyerin kaşları ma
nāsına ḫuṣūṣan. 

Menūçehrī, beyt:

ود و   ت از  ز  
אز از و   א   دو از  

(Zafer senin eyer kaşından ne yukarıda ne de 
aşağıdadır. Talih senin tacının kenarından ne 
yüksek ne de alçaktır.)

�ānī, ḥayvānātın omuzu başı arkasındaki 

yüksek yeri 
umūmen. Muḥteşem-i Kāşī, 

der-ṣıfat-ı esb, beyt:

אه      و 
אن  دن و   و  ه 

(Yüksek yağrınlı, kısa sırtlı, büyük sağrılı. Boynu 
çekik, bedeni semiz, beli arık.)

Ve devenin örgücü ḫuṣūṣan. Ḥakīm Esedī, 

beyt:

אه ا   در 
אه ر و  ن  ر   

(Ordunun orta yerinde dev bir filin üstünde gü-
neş ve aya benzeyen parlak bir taht vardı.)

�āliẟ, mevce-i āb ki ک ک ve [uşturek] ا  

[şuturek] dahi derler. Şeref-i Şeferve, beyt:

א אم  אن  زد  ا
א  ت آ  ا را 

(Herkese yaygın olan bağış denizin öyle bir dal-
galandı ki umudun orada yüzme gücü yok.)

Rābi
, be-ma
nī-i bülendī. Her nesne ki bü-

lend ola. (290a) Mīr Ḫüsrev, beyt:

س א  و درآ  ا ا  
אل ه  از   ای  ن 

(Sancağının kös sesiyle gelişi, yüksek dağda yan-
kılanan ses gibidir.)

Ḫāmis, be-ma
nī-i cinn ki   [kūhe 
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Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ه ی  אن   وز  ا از 
אر دی ا م  ی ا وز   

(Belden zünnarı çözdün, baştan külahı çıkardın. 
Ateşperestlikten uzak olup İslām’ı seçtin.)

Üstād Ferruḫī, beyt:

ی      
א   אن  א   

(Herakl’ın zünnarını Hint işi kılıçla çöz! Çin ha-
kanının başında bütün haçları kır!)

�ānī, güreştir ki   [kuştī girift] der-

ler ya
nī güreş tuttu demek olur. Bu ma
nāya 

sīn-i mühmele ile  [kustī] mervīdir. 

Şerefnāme’de ve Mü�eyyid’de bu beyte mü-

temessik olmuşlar. Mes
ūd-i Sa
d-ı Selmān, 

beyt:

ن    زوری  
 او  را د 

(Fil gücündedir. Öyle ki güreş tutsa oyunuyla fili 
āciz bırakır.)

 [kuşnī]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

kesr-i nūn ile. Ḥubūbāt nev
inden “burçak” 

dedikleri 
alef-i devābdır.

ِه   [kulāh-ı beregī]: Kesr-i hā ve fetḥ-i 

bā-i muvaḥḥade vü rā-i mühmele ile. Bir 

nev
 külāhtır. Fuḳarā ve re
āyā giyerler. Şeyḫ 

Sa
dī, beyt:

ه  دا  א  
ی دار ه  אی  د را ز 

(Kuzu yününden başlığa ihtiyacın yok! Kendini 
kınanmış amellerden uzak tutmaya bak!)

ی ِه   [kulāh-ı tatarī]: Kesr-i hā ve fetḥ-i 

tāeyn-i müẟennāteyn ile. 
Askerīye maḫṣūṣ 

bir gūne külāhtır. Kalpak olmak da cāiz. 

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

א אء ا  ا
[ma	a’l-yāi’t-taḥtānī]

א  [kucāyī]: Fetḥ-i cīm ve kesr-i yā-

yı taḥtānī ile. Yā-yı evvel aṣlīdir, ẟānī 

ḫiṭābiyyedir. “Kanda idin?” ve “kandan ge-

lirsin?” demek olur.

ی  [kurkudī]: Sükūn-ı rā vü żamm-ı kāf 

u kesr-i dāl-ı mühmeleteyn ile. Üstüḫˇān-ı 

nerm ki 
Arabīde وف  [ġuḍrūf ] derler. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

ی  [kurīzī]: Kesr-i rā-i mühmele vü zā-i 

mu
ceme ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Ḳarīża 

ki verilip geri alına. Ve dahi ḳuvāsına fütūr 

gelmiş pīr-i münḥanī ma
nāsına. Keẕā fi’l-

Mü�eyyid ve’l-Edāt.

 [kustī]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

kesr-i tā-i müẟennāt ile. Kefere ve ruhbān 

kuşağı ki 
Arabīde אر 
derler. Ba [zunnār] زżı 

nüsḫada āfitāb-perest kuşağına taḫṣīṣ olun-

muştur. Mu
arrebi  [kustīc]dir. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

אر د دش ا ن  ز
اب ز   آورد 

(Yiğit İsfendiyār, Sührāb’ı alt edip kuşağıyla bir-
likte getirdi.)

Bu beyitte muṭlaḳ “kuşak” fehm olu-

nur. Zīrā Sührāb āfitāb-perest değil idi 

ve kāfir dahi değil idi. Cihāngīrī ṣāḥibine 

mütāba
aten bu beyit īrād olundu. Mi
yār-ı 
Cemālī’de şīn-i mu
ceme ile (  kuştī) 

mervīdir.

 [kuştī]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

kesr-i tā-i müẟennāt ile. İki ma
nāyadır.

Evvel,  [kustī]-i merḳūm ma
nāsına. 
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ma
nāsına. Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

א א       
אی ی    ا در  

(Gül onun ahlağıyla mukayese edilecek olursa, 
gülün kokusu yer hadisesi gibi kalır.)

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

א را    א و  א 
אی א  א از   אوت  دن را  ی 

(Fani ve baki ālemi birbiriyle kıyaslama! Gül ile 
yer hadisesini koklamak arasında fark vardır.)

ی  [kūy]: Vāv-ı ma
rūf ile. Maḥalle 

ma
nāsınadır. Ḥakīm Ḫāḳānī1, beyt:

אزم ل   א  دو    آ 
ل א   م   ون روم در   ا 

(Senin köyüne gelirken iki yüz menzili bir çırpı-
da geçerim. Geri dönersem adım başı yüz yerde 
konaklarım.)

אی אه   [kūtāh-pāy] ve אی   [kūteh-

pāy]: Bir cānverdir. Arkasında benleri var-

dır. Sığın gibi çatal boynuzu olur. Mīr 

Ḫüsrev, meẟnevī:

ی  ز روان    
ه روی  אل  زو   

وی א ی      
ی    ز  آ
אی د   آ ر

אی אه  د دراز  
(Sürünün her tarafına pars saldırdı. Sürünün 
üstü onunla benek benek oldu. Çabukluk ba-
kımından ceylan peşindeki aslan kadar hızlıydı. 
Ceylan kapıcı bir pençesi vardı, geyiğe karşı eli 
pek uzundu.)

ردی  [kūrdī]: Vāv-ı mechūl ve sükūn-ı rā 

vü kesr-i dāl-ı mühmeleteyn ile. Cāme-i 

peşmīne ma
nāsınadır ki رد  [kūrdīn] 

1 Beyit, Ebū Türāb Big’e aittir.

אر آ و   د   
ی دار ه  אش و  درو  

(Fakir hırkası, eski püskü giysi ve yamalı hırka 
senin ne işine yarar! Derviş gibi ol da kalpağın 
olsun!)

א ِه   [kulāh-ı ḳāḍī]: Bir nev
 külāhtır. 


Ulemā ve dānişmendler giyerler. 
Arabīde 

.derler [denniyye] د

 [kulī]: Kesr-i lām ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, rūstāyī ve dihḳānī ma
nāsına. Ḥakīm 

Senāyī, beyt:

ن   و    
א ی و   و 

(Senin gibi put ve benim gibi putperest yok. Şe-
hirli ve köylü seninle beniz.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

 در ر و  آن 
א א ه  אش و  ه  

(Çabuk o kelin bıyığında ve sakalında ister köy-
lü ister yabani ol!)

�ānī, deff ma
nāsına ki א  [
arabāne] dahi 

derler. (290b) Celācili olmayandır ki buna 

ه dā] داire] denilir. Üstād Ferruḫī, beyt:

ه    אده د   و ا 
אی و  ن   ن  אی   و 

(Ben bu saf kalplilikle boş yere her söze Gīllilerin 
ney ve defle oynaması gibi ayak vururum.)

�āliẟ, bir nev
 ḫurde balıktır. Be-ġāyet 

muḳavvī-i şehvet-i cimā
iyyedir. 
Arabīde 

ا ِ ر  [semek-i raḍrāḍī] derler.

אی  [kumāy]: Be-vezn-i אی  [humāy]. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, Īrān pehlivānlarından bir mübāriz 

adıdır.

�ānī, ẕikri mürūr eden א  [kumā] 
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ی א  [kūhāmūy]: Bir nev
 oyundur. 

Ṣūreti budur ki bir yere toprak yığıp üzeri-

ne su dökerler ve içinde bir kıl veyāḫud bir 

iplik gizlerler. Eṭrāfında oturup onu ararlar. 

Her kim bulursa oyunu yutmuş olur, rehin 

ne ise alır. 
Arabīde ی  [buḳḳayrá] derler.

ی  [kūhirī]: Vāv-ı mechūl ve kesr-i hā vü 

rā-i mühmele ile. Bedel ve 
ivaẓ ma
nāsına. 

Üstād Laṭīfī, beyt:

ادث را ی  ا 
 او را  

(Bu olayların karşılığı yoktur. Her şeyin tarlası, 
O’nun tarlasıdır.)

 [kūhī]: Dağa mensūb ādem veyā 

ḥayvān veyāḫud nebātāt, her ne olursa.

ی  [kuhrī]: ی  [kūhirī]-i merḳūmdan 

taḫfīf olunmuştur.

dahi derler. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

אر א    در    
ش  ن  ردی   و  وز 

(Bazen saç keteniyle başına yular takar. Yün el-
biseden çul yapıp yedi renkli kumaşla arkasını 
örter.)

ری  [kūrī]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i rā-i 

mühmele ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, yā-yı aṣlī ile bir ġalle adıdır cins-i 

ḫod-rūya müşābih. Emīr Ḫüsrev, meẟnevī:

ری אخ  א א از    
ری אک  אن در  א ر  ز 

א אن  م از  ا 
א ه  دم از دو د ری   

(Çorak toprakta çiftçilerin/insanların kavgası 
yüzünden darı peşinde neden koşayım! Rabbim-
den buğday istemem. İki gözümü yaban buğda-
yıyla doyurdum.)

�ānī, 
işret ü neşāṭ ile zindegānī ve feraḥ 

u sürūr ile ḫırāmānī etmek. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

אد دارد د א   ا 
ری ب   و    

(Dünyadaki insanlar onu hem sevinç hem de 
mutlulukla anar.)

�āliẟ, yā-yı vaṣfiyye ile “körlük” ma
nāsınadır.

א ر  [kūrkānī]: Vāv-ı mechūl, sükūn-ı 

rā-i mühmele ve fetḥ-i kāf ile. Saḫtiyān 

ma
nāsınadır. Keẕā fi’l-Mecma
.

א ز  [kūzkānī]: Lüġat-i evvelin rā-i müh-

melesi yerine zā-i mu
ceme ile yine saḫtiyān 

ma
nāsınadır. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

زی  [kūzī]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i zā-i 

mu
ceme ile. Be-ma
nī-i āb-gīr ve şemer. 

Keẕā fi’l-Mecma
.
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Ve gāhenbār-ı ẟānī ki nāmı Meydīveşim’dir, 

Tīr-māh-ı ḳadīmden Ḫūr-rūzdur. Derler 

ki ḥażret-i Allāh cellet 
aẓametuhu yevm-i 

mezbūrdan altmış güne dek deryā ve sula-

rın ḫilḳatini tamām eyledi. Ve gāhenbār-ı 

ẟāliẟ ki nāmı Pītī Şehşīm’dir, Şehrīver-māh-ı 

ḳadīmden Eştād-rūzdur. Ḥażret-i Bārī 
azze 

ismuhu yevm-i mezbūrdan yetmiş beş güne 

dek zemīni kūh ve ṣaḥrālarıyla ḫilḳatin 

tamām eyledi. Ve gāhenbār-ı rābi
 ki nāmı 

İyāserem’dir, Mihr-māh-ı ḳadīmden Eştād-

rūzdur. Ḥażret-i Ḫudāy te
ālá 
azze şānuhu 

yevm-i mezbūrdan otuz güne dek nebātāt ve 

eşcār ḫilḳatin tamām eyledi. Ve gāhenbār-ı 

ḫāmis ki nāmı Meydiyārim’dir, Ürdī-behişt-

māh-ı ḳadīmden Mihr-rūzdur. Derler ki 

ḥażret-i Ḫallāḳ-ı cihān celle celāluhu yevm-i 

mezbūrdan seksen güne dek ḥayvānāt 

ḫilḳatin tamām eyledi. Ve menḳūldür ki 

mecmū
-ı ḥayvānāt-ı çerende vü perende iki 

yüz seksen iki serdedir ya
nī nev
dir. Minhā 

yüz yetmiş iki nev
i çerende ve yüz on nev
i 

perendedir. Ve gāhenbār-ı sādis ki nāmı 

Hemspesmīdīm’dir, Ehnūd-rūz ki rūz-ı 

nuḫustīn-i pence-i düzdīde ya
nī ḫamse-i 

müsteraḳa-i Dey-māh-ı ḳadīmden Ehnūd-

rūzdur. Derler ki ḥażret-i Ḥaḳḳ sübḥānehu 

ve te
ālá yevm-i mezbūrdan yetmiş beş güne 

dek Ādem 
aleyhi’s-selām’ı ḫalḳ eyledi. Bu 

maḥalde, Zerātüşt Behrām, beyt:

אد  ان    از 
אر  א  آن را  

(Hepsi onun bağış sofrasından mutlu oldu-
lar. Hepsi de onun gāhenbār olduğuna karar 
verdiler.)

Ve zīc-i İlḫānī’de merḳūmdur ki evvel-i 

gāhenbār evvel-i Dey-māh’ın on birinci gü-

אر ا אف ا אب ا
[BĀBU’L-KĀFİ’L-FĀRSİYYİ’L-

MEFTŪḤA]

 ا
[ma	a’l-elif ]

א א  [gālyā]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. Kelek ya
nī ḫām ve nā-resīde 

kavun, karpuz ve ġayruhumā. Ebulma
ānī, 

beyt:

ی   ر   ن 
א א ن  از  ور ا

(Olgun olursan sana rağbet ederler. Aksi takdir-
de ham gibi atarlar.)

א אر א  [gāhbārhā] ve א אر א  [gāhenbārhā]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-hā ve fetḥi’l-bāi’l-

muvaḥḥade. Ehl-i Fārs derler ki Ḥaḳḳ 

sübḥānehu ve te
ālá celle 
aẓametuhu 


ālemi altı vaḳitte ḫalḳ eyledi ve ol vaḳitlere 

אر א  [gāhbār] ve אر א  [gāhenbār] nām 

dediler. Ve derler ki bu nāmı Zerdüşt 

vaż
 eyledi. Bu altı vaḳti ḫilḳat-i dünyā 

olan altı güne mensūb eyledi ki kütüb-i 

semāviyyede Ḥaḳḳ celle ve 
alá 
ālemi altı 

günde ḫalḳ eylediği masṭūrdur. Ehl-i Fārs 

ol vaḳitlerin her birine bir nām vaż
 eyle-

diler ta
ẓīmen. Ol vaḳitlerin her birisi ev-

velinde beş gün 
aẓīm (291a) çeşn ve sürūr 

u şādmānī edip birbirlerin meclise da
vet 

ve 
ayş u ṭarab u żiyāfet ederler. Kitāb-ı 

Zend’de masṭūrdur ki gāhenbār-ı evvel ki 

nāmı Meydīvezerm’dir, Ürdī-behişt-māh-ı 

ḳadīmden Ḫūr-rūzdur. Derler ki ḥażret-i 

Ḥaḳḳ celle şānuhu yevm-i mezbūrdan kırk 

güne dek āsumānları tamām ḫalḳ eyledi. 
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Evvel, be-ma
nī-i bende. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

د ا  א   ا 
ده   او  אن  א 

(Bir köle böylesine hain oluyor. Biz de onu gü-
venilir sanmıştık!)

�ānī, ḥaccām ma
nāsına. Ḥakīm Nāṣır-ı 

Ḫüsrev, beyt:

א و      
ا را   و  

(Gönül gözü ve basiret gözüyle kendi terkibine 
ve hacamatçının hacamat āletine bak!)

 [kubbe] ālet-i ḥaccāmdır kemā merre.

دا  [gerdā]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı müh-

meleteyn ile. Be-ma
nī-i gerdān ve gerdīde. 

Ṣīġa-i mübālaġadır, dönücü ve dönmüş 

ma
nāsına. Üstād 
Ascedī, beyt:

   دوری  
دا دون  د  و د 

(Senin hizmetinden bir kez olsun uzak kalan 
kimseye, dönek dünya düşman olur.)

Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ده ه  و   א א 
دا خ  ده  א  ه و  א א 

(Biz yerimizde kaldık ve ezildik. Dönek dünya 
durmadı ve ezilmedi.)

א د  [gerdenā]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ü nūn ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, kebāb şişi ki dönmekten 
ibārettir. 

Emīr (291b) Mu
izzī, der-ṣıfat-ı beyābān, 

ḳıṭ
a:

ز ور در  ارت  ن  אش 
א ب در  ن ر  אش 

رو  دود د ا رو  آ و  ر ا
א د א   אد  غ و  دم  

nüdür. Ve evvel-i gāhenbār-ı ẟānī İsfendār-

māh’ın on birinci günüdür. Ve evvel-i 

gāhenbār-ı ẟāliẟ Ürdī-behişt-māh’ın yigirmi 

altıncı günüdür. Ve evvel-i gāhenbār-ı rābi
 

Ḫordād-māh’ın yigirmi altıncı günüdür. Ve 

evvel-i gāhenbār-ı ḫāmis Şehrīver-māh’ın 

on altıncı günüdür. Ve evvel-i gāhenbār-ı 

sādis rūz-ı pence-i düzdīdedir ki āḫir-i 

Ābān-māh’tır. Ve dahi Kūşyār-ı ḥaḳīm Zīc-i 

Cāmi
’de yazmış ki evvel-i gāhenbār evvel-i 

Ürdī-behişt-māh’ın yigirmi altısı, evvel-i 

gāhenbār-ı ẟānī Tīr-māh’ın yigirmi altısı, 

evvel-i gāhenbār-ı ẟāliẟ Şehrīver-māh’ın on 

altısı, evvel-i gāhenbār-ı rābi
 Mihr-māh’ın 

on beşi, evvel-i gāhenbār-ı ḫāmis Dey-

māh’ın on biri ve evvel-i gāhenbār-ı sādis 

evvel-i pence-i düzdīdede vāḳi
dir ki āḫir-i 

İsfendār-māh’tır. Ammā ḫilḳat-i eşyā-yı 

meẕkūre her gāhenbār evvelinden olduğu 

müttefaḳun 
aleyhtir. Lākin her gāhenbārın 

evveli kangı gün olduğunda iḫtilāf eylemiş-

lerdir 
alá-zu
mihi’l-fāsid.

ا  [gedā]: Yoksul ve dilenci demektir. 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

د ا   אه و  א  ی    
ن  ای  אد    

(Āşıklık köyünün başında padişah ve dilenci bir-
dir. Orada senin gibi dilenci olan biri padişahlık 
yapar.)

Ebulma
ānī, hezl-gūne, beyt:

زه  ی  در ه ا در  א אن   
ا رگ و    ن   در 

(Kīr senin köyünde çıplak kalmış dilencilik ya-
pıyor. Büyük ve geniş kūnunun kapısında dilen-
ci olmuş.)

ا  [gerrā]: Rā-i mühmele-i müşeddede ile. 

İki ma
nāyadır.
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(Yaban armudunun dalıyla kendisi, tamburun 
burgusu ve sapı gibidir.)

Ve kesr-i kāf ile (girdenā א د ِ ) kāse-i 

zānūdur ki 
Arabīde ر [raḍafe] derler 

fetḥateyn ile.

א  [germā]: Yaz faṣlıdır ki muḳābili א  

[sermā]dır. Ve issiye م  [germ] derler ancak 

faṣl-ı Yay’a maḫṣūṣ değildir. Şā
ir, beyt:

אر ا   אر و  ز  
אر א   א    

(Yer çiçekle dolu, hava misk yağdırıyor. Ne yaz 
ne kış, daima bahar.)

א  [gernā]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve fetḥ-i 

nūn ile. Rīvās nev
inden bir ottur. Ṭu
mu 

ekşirektir. Ni
metullāh, eşek mantarıdır 

demiş.

ا  [gezā]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i gezende ya
nī ısırıcı. Şeyḫ Sa
dī, 

beyt:

ای را دم  א  ی  از  
 آ   آزار  درد

(Halkın itibar giysisini gıybetle yırtan insan ısırı-
cı hacıya şunu dediğimi söyle!)

Ferheng-i Cihāngīrī’de, żarar ve żarar edici 

ma
nāsına mervīdir. Üstād 
Unṣurī, beyt:

אن ا د  و  א   ز 
אری    אم    

(Ona aykırı hareket edenin adını şeker üstüne 
yazacak olursan, kuşkusuz şeker acılaşıp zarar 
verir, zehire döner.)

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ل آ  אن ر אک در د
ا אن  د از ز  אب را    ا

(Allah panzehiri Hz. Peygamber’in ağzında ya-
rattı. Allah dostları, cana zarar verici zehirden 
korkar mı hiç!)

(Sıcaklığı Temmuz’daki yakıcı sıcak gibi, soğuğu 
kışın meydana gelen nemli ayaz gibi. Oradaki 
kum ateşe benziyor, oradaki toz dumanı andı-
rıyor. Halkı kuşa, uygunsuz rüzgārı kebap şişine 
benziyor.)

Ḥakīm Sūzenī, ḳıṭ
a:

د אر  م  د     
א א    א  روی   از  

אی او د ن  ۀ  אن  آ 
א د د  دان در  غ  د  

(Düşmanı bozguna uğratıcı padişah ava niyet-
lenince her nereden her nereye yüz gösterecek 
olsa, ateşten mızrağı kebap şişi gibi olur ve düş-
man da o şişin çevresinde tavuk gibi döner.)

�ānī, bir nev
 kebābdır ki eti evvel suda haş-

layıp, ba
dehu yarıp, içini doldurup ve şişe 

sancıp kebāb ederler. Buna دان  [gerdān] 

ve ه دا  [gerdānīde] dahi derler. Mu
arrebi 

אج د  [kerdenāc]dır.

Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

ان א  دن   ی    
א د دون   آ    را 

(Pek kuvvetli büyük biri küçüklere dayılanacak 
olursa felek onu gam ateşinde çevirme yapar.)

�āliẟ, gūş-ı 
ūd u ṭanbūr u rebāb ve emẟāli. 

Kıl takılı olan ağaç ki “burgu” derler, saza 

düzen verdikte onu çevirip tamām kıllar 

birbirlerine āheng oluncaya dek döndürür-

ler. Ḥakīm Senāyī, beyt:

אه ام را      
א د ش  א را    

(Merhameti Behrām’ın mızrağının sapını kırdı. 
Kahrı Zühre’nin kopuzunun kulağını büktü.)

Ebulferec-i Rūnī, beyt:

ود ود  و ا אخ ا
ر אی  د د و 
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ẟānī vü dāl-ı mühmele ile. Pırasa dedikleri 

bed rāyiḥalı nesne ki sarımsağın bir nev
idir. 

 [gendne] dahi derler. Ḥakīm Şifāyī, 

der-hicv-i Monlā Ḫalīl-i Ṭabīb, naẓm: 

ا    از  
א اب از  אرج  ف از ا

א دار ا از 
و אه و    ر از 

ه ای   ا א  و  از  
אد و  אن و  אن و 

م از وی د  ان  אر   
دۀ   א  ن   

ده א را    آن 
و ا  אن در  و  

(292a) אن د و دا   ر  
ام  درز و  ز و  ا

ی از  אن   א  ا 
د  אم  אن   د در 

(Müneccim Halil, tıptan anlamaz. Şarap ve ma-
cunları, sefūf ve eyārec ilaçlarını ayıramaz. Pıra-
sa ve tarçını bilmez, Pervīn ve Ay’dan Rāvend’e 
gitmemiş. Ona “Tıptan neler okudun?” diye 
sordum. “Gülistān, Bostān, Ferhād ile Şīrīn” ce-
vabını verdi. Tarih okuyordu, ona “Geylan’ı kim 
ne zaman inşa etmiştir?” diye sordum. “Geylan’ı, 
Hindistan’ın Kazvin şehrinde Ali Şīr Nevāyī yap-
tı” cevabını aldım. “Rüstem, Ferāmurz, Gūderz 
ve Behrām-ı Çūbīn kimdir?” diye sorunca da 
“Bu sorduğun otlar Bedahşan’daki bir yeraltı ha-
mamında olur” dedi.)

א אر  [gehbārhā] ve א אر  [gehenbārhā]: 

א אر א  [gāhbārhā] vü א אر א  [gāhenbārhā]-

yı merḳūmāndan iḫtiṣār olunmuştur.

א  [gejpā]: Sükūn-ı zā vü fetḥ-i bā-i 

Fārsiyyeyn ile. Rībās nev
inden bir ottur. 

א  [kezbā], א  [kernā] ve א  dahi [rezbā] رز

derler. Şems-i Faḫrī, beyt:

ی در ا ا ز ا  ر ای 
א وزه   ی ز و 

(Bulutta senin elin bulutundan bir sızıntı olsay-
dı, eşek mantarı zebercet ve firuzeye dönerdi.)

ا  ِ  [genc-i ḫaḍrā]: Ḫüsrev-i Pervīz’in 

meşhūr olan yedi ḫazīnesinden bir ḫazīne 

adıdır. Her birinin bir adı vardır, cümlesi bu 

kitābda ẕikr olunmuştur. Ḥakīm Firdevsī, 

meẟnevī:

د אب  د   ُدر 
د אب  ش    א  
א روان אد  ا   
دان ر  א אردان  אن 

(Saf inciden oluşan diğer hazinenin yüksekliği 
en uzağa giden ok kadardı. Akıllı, namlı ve iş 
bilir kişiler, derhal onun adını Hadrā koydular.)

ا  [gendā]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Rāyiḥa-i bed ya
nī murdār ko-

kulu nesne. 
Ārıża ve ma
rūża ıṭlāk olunur. 

Pūrbahā-yı Cāmī, beyt:

ش  دوغ אز و  ا و   
د و  ات  م و  و   ن  

(Soğan gibi kötü kokulu ve keskin, ayran gibi 
ekşi. Sarımsak gibi sıcak ve kuru, sulu yoğurt 
gibi soğuk ve yaş.)

א  [gend-giyā]: Sükūn-ı nūn u dāl-ı 

mühmele ve kesr-i kāf-ı Fārsī ile. Bir ottur. 

אه س   [ḫirs-giyāh] dahi derler ki ẕikri 

mürūr eyledi.

א م   [gendum-numā]: Yüze gülüp ādem 

aldayıcı ādeme derler.

א  [gendnā]: Sükūn-ı nūn-ı evvel ü fetḥ-i 
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 [gerīb]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Zerrā
īn, zirā
at 

tarlasın taḳsīm ve ta
yīn-i ḥudūd ettiklerine 

derler ki Türkīde “dönüm” derler. Buna ی  

[gerī] dahi denilir. Ta
rīb edip  [cerīb] 

dediler. Ammā eṣaḥḥı ان ّ  [feddān] ta
bīr 

olunan arża  [gerīb] denilir. Bir cüftlük 

yerden 
ibārettir. Dönüm kürūmda ya
nī 

bāġda isti
māl olunur. 
Arabīde ان  [feddān] 

ki cem
i ن  [fudun] ve ا [efdine] gelir.

אب ا ا  ِ  [genc-i efrāsyāb]: Ḫüsrev-i 

Pervīz’in meşhūr olan yedi ḫazīnesinden 

dördüncü ḫazīnesinin adıdır ki aṣlında 

daha evvel genci Efrāsiyāb bulmuş idi, gi-

derek Ḫüsrev-i Pervīz’e vāṣıl oldu. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

אب ا ر  ا א د 
د آن   و آب   را 

(Diğer meşhur hazinenin adı genc-i Efrāsiyāb 
idi. Karada ve denizde ona sahip olan yoktu.)

اب  [gendāb]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

dāl-ı mühmele ile. אواب  [gāvāb]-ı merḳūm 

ma
nāsına ki “yosunlu su” demek olur. 

Ḥakīm Esedī, beyt:

اب و    د 
دی    آن آب  

(Yosun ve kamışla kaplı bir orman gördüler. O 
suda tıpkı şarap gibi hayat belirtisi vardı.)

اب  [gevāb]: Fetḥ-i vāv ile. Çukur yerde 

irkilmiş suya derler ki  [gev] çukurdur, آِب 
 [āb-ı gev] taḳdīrinde.

رب  [gevreb]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. Peşmīne pāy-pūş ki çakşur 

altından ve edik altından giyilir. Mu
arrebi 

رب  [cevreb]dir. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ه אء ا  ا
[ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

אواب  [gāvāb]: Sükūn-ı vāv ile. Yosun ki su 

üzerinde ve kenārında olur yeşil nesnedir. 

ک א   [cāme-i ġūk] dahi derler. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

 [geb]: Be-vezn-i  [leb]. İki ma
nāyadır.

Evvel, lāf u güẕāf söz ma
nāsınadır ki lāf 

vurucuya ه ز   [geb-zenende] derler. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, meẟnevī:

ده ای א  ن زن   
ده ای א  ر د دام  ا
א  رو  ز  ز  
ای   م داری وز 

(Sen de sofunun karısı gibi hain olmuşsun! Al-
datmaca içinde hile tuzağını kurmuşsun! Her 
yüzü yıkanmamışla ilgili laf atar, Rabbinden de 
utanmazsın!)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

אن ا در  אزی د  א ز ا  
ی د   زدن     

(Dünyada her nerede Ayaz saçı görecek olur-
san, aşkı Mahmut’ta söz söylemeyi de Unsurī’de 
görürsün.)

�ānī, be-ma
nī-i buzurg u künde rivāyet 

olunmuştur.

א  [gerşāsb]: İki ma
nāyadır.

Evvel, Rüstem-i Zāl ecdādından bir pehlivān 

adıdır.

�ānī, Ṭahmāsb Şāh oğlunun adıdır. Babası, 

yerine ḥayātında taḫta geçirip pādişāh eylemiş 

idi. Ammā yine babası ḥayātında iken Efrāsiyāb 

cenginde fevt oldu.  [gerşesb], א  

[gerşāsf] ve  [gerşesf] dahi derler.
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אت אء ا  ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]

א  [gāşt]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i دا  [gerdānīd] ya
nī döndürdü. 

א  [gāşten] maṣdarıdır. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

א دان  آن  אک  ا 
א ران  ان و   او ز ا

(Yüce Tanrı sana bunu nasip etti. Onun eli İran 
ve Turan’dan döndü.)

Ḥakīm Esedī, beyt:

ا א   دم ا و  
א ن   ی   א ز 

(Atın kuyruğunu tutup yerleşti. Başının üstünde 
sapan gibi döndü.)

 [gerest]: Fetḥ-i rā vü sükūn-ı sīn-i 

mühmeleteyn ile. Mest-i ṭāfiḥ ü medhūş 

ya
nī geçkin ve bī-
aḳl sarḫoş. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

א ح  د  א داد  אز ر  
אد و  و  ی  د    د

(Sarhoşumuz yine geldi, elimize kadeh verdi. Se-
nin eline verseydi mutlu, hoş ve sarhoş olurdun.)

Bu beyitte sükūn-ı rā vü fetḥ-i sīn-i müh-

meleteyn ile ( َ  gerset) olmak iḳtiżā 

eder, meğer ḥażret-i Mevlānā naẓm için et-

miş ola. 

Ve ehl-i Hind’in zebān-ı 
ilmīsinde loḳmayı 

yutmaya derler.

 [gest]: (292b) Sükūn-ı sīn-i mühmele 

ile. Be-vezn-i  [mest]. Be-ma
nī-i zişt ü 

çirkīn. Şems-i Faḫrī, beyt:

دد ه  א ز אل  ا 
د  رت     

زه   و  رب و  אی 
دم א  א    د  ا א 

(Çorap ile mestin, nal ile çivinin parasını gön-
der! Benim kıymet verdiğim bu şeyler senin ka-
tında değersizdir.)

אب  [gevher-tāb]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i 

hā vü tā-i müẟennāt ile. Bir nev
 ince, laṭīf 

terliktir ki altından zubūnun rengi görü-

nür. Ve dahi bir nev
 altın teliyle işlenmiş 

miḳna
a ya
nī zenānın baş örtüsüdür. Ve 

ġāyet ince dülbende dahi derler. אو  

[gevher-tāv] dahi denilir. Mīr Naẓmī, beyt:

אب     
ر אه ا  ز ا  

(Başını ince bir yaşmakla örtünce dolunay, bulut 
altına girmiş.)
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Be-ma
nī-i ẟānī, Ḥakīm Sūzenī, beyt:

دم  אه  و    
ا د و        

(Küçük büyük çok günah işledim, hepsini sildi. 
Zira günahımın ne küçük ne de büyük tehlikesi 
vardı.)

�āliẟ, seyr ü temāşāgāh ma
nāsına. Meẟelā 

 [gul-geşt] derler, gül seyri demek 

olur. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

از ا   د ا
در وادی  ز 

(Bu eski ovadaki ava kement atan, bu vadide de 
böyle gül gezintisi yapar.)

Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

א ا  א  در   א   ه 
אد و   را א אر آب ر

(Ey sāki! Kalan şarabı da ver! Çünkü cennette 
Rüknābād ırmağının kıyısıyla Musalla mesiresi-
ni bulamayacaksın!)

Dīvān-ı Ḥāfıẓ şāriḥleri  [geşt]in bu 

ma
nāya geldiğin fehm etmeyip “Muṣallā 

güllüğü” diye şerḥ etmişler.

Rābi
, be-ma
nī-i ḫarbuze ya
nī kavun.

Ḫāmis, be-ma
nī-i ḥanẓal. Bu iki ma
ná 

Ferheng-i Züfāngūyā’dan mervīdir. Ve 

Edātu’l-Fużalā’da be-ma
nī-i ن  [dīden] د

masṭūrdur.

   [geşt-ber-geşt]: Bir ottur. 

Birbirine sarılmış ip gibi beş 
aded sap-

tır birbirine dolaşık.  [pencek] dahi 

derler. Ḳāṭı
u’ş-şehve, muḳallilü’l-bāh ve 

munaḳḳiṣu’l-menīdir. Ve eğer ṭıfl giryenāk 

olsa, onun bir dānesin başı altına kosalar 

sākin olur.

(Mānī’nin resmi dirilecek olsa, senin güzel görü-
nümün yanında çirkin kalır.)

Maḥmūd İbn Yemīn, ḳıṭ
a:

آن    و   د ا
ون   آز  ا  ز دو 

א و  و   و 
د   ا ش ا   ا  را 

(Elinde arpa ekmeği ve çul olan kimse, bu iki-
sinden fazlasını isterse hırsa tapıyordur. Bir köşe, 
bir kitap, arpa ekmeği ve bir çul sana göre çirkin 
olsa da İbn Yemīn için güzeldir.)

Mes
ūd-i Sa
d-ı Selmān, rubā
ī:

ا    و    
ا ی    ی و  روی  
ا اره  دو      
ا س   د     

(Senin aşkın yüksekte, benim sabrım aşağıda, ni-
çin! Senin yüzün güzel, huyun çirkin, niçin! Şa-
rap içen benim, iki gözü sarhoş olan sensin, niçin! 
Dudağım senin önünde, busen elde, niçin!)

 [geşt]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. Beş 

ma
nāya gelir.

Evvel,  [geşten] lafẓının ṣīġa-i māżīsidir 

 [şud] ma
nāsına ki “oldu” demek olur. 

Bu ma
nāda “taḥvīl” ma
nāsı ḥāṣıl olur ya
nī 

dönmek.

�ānī, maḥv u ḥakk ma
nāsına. Bu iki 

ma
nāya, Şeyḫ Evḥadī, rubā
ī:

א رو و  א אن      در 
א دو  ر    א را  ا 

ده  د  ۀ  א او ز  
ان ز ورق    א  د

(Dünyayı gezip dolaşmaya çıkanlara de ki: Bize 
sevgilinin uğraması yeterli. O kendi yüzünün 
tasvirinden perdeyi kaldırınca biz de başkaları-
nın tasvirini kāğıttan kazırız.)
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u dürüst eylediği dīvār altında olan genc-

dir. Ḳurān-ı mecīdde vārid olmuştur. Mīr 

Naẓmī, beyt:

ار  ن  دم   و
א  دل ار   د

(Bedenim yıkılmaya yüz tutmuş duvara döndü. 
Gönüldeki aşk, duvar hazinesi gibi.)

  [geng-behişt]: Sükūn-ı nūn u kāf-ı 

Fārsī ile. Bir ḳal
a adıdır ki Bābil vilāyetinde 

Ḍaḥḥāk binā eylemiştir. Şehr-i Bābil, 

medāin-i seb
a-i 
Irāḳ-ı 
Arab’ın biridir ve 

nehr-i Furāt’ın cānib-i şarḳīsinde vāḳi
dir. 

Muḳaddemā ol şehri (293a) ya
nī Bābil’i 

Ḳaynān bin Enūş bin Şīẟ nebī 
aleyhi’s-selām 

binā eylemiş. Ba
dehu Ṭahmūreẟ Şāh tecdīd-i 

binā ve ta
mīr eyledi. Ve ismine  ِ  

[behişt-i geng] ve دژ  [geng-dij] dahi de-

diler. Bir zamān onda cāẕūlar mekān tutup 

oturdular. Ḥattá Hārūt ve Mārūt dedikleri 

iki melek onda bir kuyuda saçlarından asılıp 

dururlar. Aḥvālleri Ḳurān-ı mecīdde vārid 

olmuştur. Ve Ḍaḥḥāk’ten sonra Ken
ānīler 

nesli ki Nemrūd silsilesidir, ol şehri dāru’l-

mülk eylediler. Ba
dehu ḫarāb oldu. Bir dahi 

İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn tecdīd-i binā eyle-

di. Ḥālen yine ḫarābdır. Mezbūr ḳal
adan 

bir tell-i ḫākten ġayrı nişāne kalmadı. Ḥille 

şehrine ḳarīb yerde vāḳi
dir ve ona tābi
dir. 

Ve ol tell üzerinde bir çāh-ı 
amīḳ vardır. 

Ba
żılar Hārūt ve Mārūt ol çāhta maḥbūstur 

derler. 

Ve Nüzhetü’l-Ḳulūb-nām kitābda mas-

ṭūrdur ki Geng-behişt ḥudūd-ı cānib-i 

maşrıḳta bir mevżi
 adıdır ki 
Arabīde  
رض  derler. Ol mekān [ḳubbetu’l-arḍ] ا

perīlerin ḳarārgāhıdır. Onda rūz u şeb 

müsāvī ve sāl u māh yeksāndır derler. 

 [gelbet]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Büyük gemi ki deryā-yı 

Hind’e sefer eder. Ta
rīb edip  [celbe] 

dediler. Ebulma
ānī, beyt:

אه  ا ز  ر ز   
ج   د   و زورق ز 

(Küçük de olsa büyük de olsa günahtan kaçın! 
Zira gemi ve kayık, deniz dalgasından zarar 
görür.)

 [gelest]: Fetḥ-i lām ve sükūn-ı sīn-i 

mühmele ile. Be-ma
nī-i siyāh-mest ki 

 [ḫarest] ve  [gerest] dahi derler. 


Arabīde א  [ṭāfiḥ] derler.


Be-ma :[gele-dūst]  دوnī-i sürfe ya
nī 

öksürük. 
Arabīde אل  [su
āl] derler. Mīr 

Ẕevḳī, beyt:

ت و   دو א   
ِ دو א  د    

(Ey dost! Öksürük ya da gıcığın olursa Allah şi-
fasını verecektir, şikāyet etme!)

 [gemest]: Fetḥ-i mīm ve sükūn-ı sīn-i 

mühmele ile. Ḳıymeti alçak bir gevherdir ki 

gök renk olur. Kızıla māil olanı ma
denīdir. 

Medīne-i münevvere 
alá-sākinihā efḍalu’t-

taḥiyye şehrine ḳarīb bir maḥalde olur. 

Menḳūldür ki ma
den-i mezbūrdan düzül-

müş ḳadeḥten şarāb içilse hergiz sarḫoş ol-

maz. Ve eğer bir parçasın şarāba bıraksalar 

yine bu ḫāṣṣiyyet ẓāhir olurmuş. Ve eğer bir 

ādem yattıkta bir pāresin yastığı altına kosa 

iyi rüyā görüp ve gördüğü vāḳı
āyı żabṭ 

eder.

ار ِ د  [genc-i dīvārīst]: Ol defīnedir 

ki Ḥıżır nebī 
alá-nebiyyinā ve 
aleyhi’s-

selām ḥażret-i Mūsá 
aleyhi’s-selām ile 

Anṭākiyye şehrine uğrayıp yıkılır iken rāst 
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אن را ا ز   
ا   دژ 

(Savaş düşüncesindeki bir başla karaya vardı-
lar. Beytü’l-mukaddes’in yolunu tuttular. Orayı 
Arap dilinde “kutsal ev” bil! Dahhāk için yapıl-
mış bir köşk bil! Pehlevice konuşulduğu zaman-
larda ona Geng-dijhūht derlerdi.)

 [gevest]: Fetḥ-i vāv ve sükūn-ı sīn-i 

mühmele ile. Yan başı urmak ve iki nes-

ne şiddetle birbirine dokunmak, āsīb 

ma
nāsına.

 [gevişt]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ile. Koyun, deve ve sāir ḥayvān, 

ḥavṣalasından 
alef çıkarıp ağzında tekrār 

çiğnemeye derler. Türkīde dahi “geviş” der-

ler. Mīr Naẓmī, beyt:

ان  ه در ازل  
א  رش زان  در د

(Daha ezelde hayvan doğasında yaratılmış. O 
yüzden ağzındaki yiyecekleri hep geviş getiriyor.)

Şeyḫ Niẓāmī, İskendernāme’de ẕikr eder ki 

Geng-behişt ḥudūd-ı maşrıḳta bir şehirdir. 

Ve ol şehirde bir ma
bed-i ḳadīm vardır, 

Ḳandehār demekle ma
rūftur. Nitekim bu-

yurur, meẟnevī:

אن و ز  אره   د 
אن אد   ن  د  ر 

ا ق   א   از آ
א ه  אه  د و    

א ن دوزخ  از آن راه 
א א   و  

درآ  آن   
ا   א   

אر ن  אری در آن د 
אر אم آن    

(Bir başka sefer, bostanda esen yel gibi, Hindis-
tan sınırına geçti. Oradan doğuya sancak dikti. 
Bir ay boyunca bozkır ve dağ demeden hızla iler-
ledi. Balık sırtını kızartan, kızgın cehennem gibi 
bir yoldan, Türklerin Geng-behişt diye andığı 
cennet misali bir şehre geldi. Orada ilkbaharı 
andıran bir kilise gördü. Kilisenin adını soracak 
olursan Kandehār idi.)

  دژ ve [geng-dijhuḫt]  دژ

[geng-dijhūḫt]: Kilāhumā bi-sükūni’n-nūn 

ve kāfi’l-Fārsī ve kesri’d-dāli’l-mühmele ve 

zāi’l-Fārsiyyi sākine ve ḫāi’l-mu
ceme ve bi-

żammi’l-hāi. Beytü’l-muḳaddes demektir. 

Lisān-ı Süryānīde א  derler. Ḥakīm [īliyā] ا

Firdevsī, meẟnevī:

ی   ر   
אد روی س    ا

אک دان א  אن  אزی ز  
אک دان ان  آورد ا
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(Öfkelenen kimse tutulur kalır. Eskilere ve yan-
mış ekmeğe muhtaç olur.)

 [genc]: İki ma
nāyadır.

Evvel, ma
rūf. Ḫazīne.

�ānī, ol defīne-i māla derler ki be-ġāyet çok 

ola. Ta
rīb edip  [kenz] (293b) dediler.

ج دژ   [geng-dijhurc]: Nām-ı Beytü’l-

muḳaddes ki دژ   [geng-dijhuḫt] 

u دژ   [geng-dijhūḫt]-ı merḳūm 

ma
nālarına. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 ا
[ma	a’l-cīm]

ج א  [gālūc]: Żamm-ı lām u vāv-ı ma
rūf 

ile. Ba
żı nüsḫada cīm-i Fārsī ile (چ א  gālūç) 

da mervīdir. Sırça parmak ki 
Arabīde  

[ḫinṣir] derler. Ebulma
ānī, beyt:

د را ج  א ن  و دا 
א  از آن   

(Serçe parmak alçakgönüllü olduğu için incilerle 
süslendi.)

א  [gergānc]: Sükūn-ı rā-i mühmele vü 

nūn ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī1 ile. Nām-ı dāru’l-

mülk-i Ḫˇārezm’dir. Ta
rīb edip א  

[cercāniye] dediler. Türkān “Ürgenç” derler. 

Ḥakīm Enverī, beyt:

אت دا  אن داد  ا א  
אت א و  אک ره  ت  ی  از 

(Merhaba Horasan ülkesi! Allah seni Gergānc ve 
Kāt yolunun toprağını kıskanmaktan kurtardı.)

 [gergec]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Maḥallāt eṭrāfına taş 

ve ağaç ile ettikleri dīvār ki ḥıfẓ-ı maḥalle 

için ederler. Şehrin taşra eṭrāfında dahi 

muḥāfaẓa-i şehr için ederler.

 [gergīc]: Sükūn-ı rā-i mühmele vü 

yā-yı taḥtānī ve kesr-i kāf-ı Fārsī ile. Bir şe-

hir ismidir. Keẕā fī-Şerefnāme.

ج  [gelūc]: Żamm-ı lām u vāv-ı ma
rūf ile. 

Tennūrda küle veyāḫud āteşe düşüp yanmış 

ekmeğe derler. Üstād Laṭīfī, beyt:

ج د   ا    
ج א و  אج   ه 

1 Matbu metinde “Arabī” yazılmıştır.
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ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]

אود  [gāvid]: Kesr-i vāv ile. Gāv-ı kūhī ya
nī 

dağ sığırı.

 [ged]: Be-vezn-i  [ḥad]. Gedā ve 

gedāyī ya
nī dilenci ve dilencilik. ا  [gedā] 

lafẓından muraḫḫamdır. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

و ت  آرزو  ز  
وش   אش دوش زود ز   

(Şeker satan dudağından şeker mi istedin! Dün 
geceki sarhoş gibi şeker satıcıdan dilen, hiç 
oyalanma!)

אد ا  [gedāyād]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele 

vü yā-yı taḥtānī ile. Ḫāne-i zīrīn ya
nī bir 

ḫānenin altında vāḳi
 olan ḫāneye derler. 

Ebulma
ānī, beyt:

א א  ن در  א  
אی ا دا אد   ا

(Cahiller evde baş köşeye oturmuş. Bilgili kim-
seler ise evin bodrumunda yer bulmuş.)

ا  [gerāyed]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i  

[pīçed], ya
nī dolaşır ve sarar. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

دون א   א  آن  א
ا א   אرد  

(Ey padişah! Sen öyle bir padişahsın ki felek se-
nin cefandan baş çeviremez.)

Bu beyitte “döndürmek” ma
nāsına 

münāsibdir. Ve dahi Mecma
u’l-Fürs’te be-

ma
nī-i د 
ya [āheng kerd] آ nī ḳaṣd 

eyledi.

ا  [gerāyīd]: Fetḥ-i rā-i mühmele, 

אء ا  ا
[ma	a’l-ḫāi’l-mu	ceme]

 [genaḫ]: Fetḥ-i nūn ile. Be-vezn-i ز 
[zenaḫ]. Be-ma
nī-i keşk. Ya
nī yoğurdu ku-

rutup maḥallinde ba
żı ṭa
āma korlar ve gāhī 

ıslatıp ekmekle tenāvül ederler. Duḫter-i 

Kāġẕāl demiştir, beyt:

ن  م       
زر   ای  ز

(Ben ağızdaki şekersem sen de yoğurt kurusu gi-
bisin. Altın bir kamışsın, gübre çeneli değilsin!)

خ  [geyraḫ]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i rā-i mühmele ile. Raḥle ki üzerine 

muṣḥaf-ı şerīfi koyup tilāvet ederler. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī.
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د       روز 
د ر آرم   אه ا خ و   

(Savaş günü zırhımı kuşanınca ay ve göğün başı-
nı döndürürüm.)

�āliẟ, gerdūn ve felek ma
nāsına. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

د אن  ر از  א ا ز  
د א    אم دل   

(Savaşın bu zamana dek her aşamasında felek 
bizim isteğimize göre hareket etti.)

Rābi
, esmā-i neyyir-i a
ẓamdan bir isimdir. 

Şeyḫ Niẓāmī, der-ṣıfat-ı çeşme-i ḥayvān, 

meẟnevī:

اب دی  א  א  ا  
אب א  آ א  א 

ار ر      
אر א  آن   ا ز 
د א  ز    را 

د ه آن   ز  ا  
(Çeşme gölgeyle uyum sağladıysa, güneş çeş-
mesiyle birlikte gölge hani! Mademki çeşmenin 
suyu güneşle tatlanır, niçin o çeşme gölge altın-
da! Evet, çeşme için gölge güneşten daha iyidir. 
Zira güneş yakıcıdır, gölge soğuktur.)

Ḫāmis, be-ma
nī-i būy-ı ḫoş. Üstād Rūdekī, 

beyt:

ن د از ده  د   را  
ان ا د از    را  ورغ 

(On gül suyu kabı, gülün güzel kokusunu vere-
bilir mi! Yüz kandilin ışığı, ay ışığına engel ola-
bilir mi!)

Sādis, be-ma
nī-i nef
 ve fāide. Şeyḫ Evḥadī, 

beyt:

د  אن    ا 
א و   درد   از 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve kesr-i yā-yı evvel ile. 

Be-ma
nī-i  [pīçīd], ya
nī döndürdü ve 

dolaştırdı. Ve dahi be-ma
nī-i د   [ḳaṣd 

kerd]. Şeyḫ Niẓāmī, İskendernāme’de, beyt:

ن  אن دل  ا ا
ن  אن از  אن داد ا

(Büyüsüyle kalplerini döndürdü. Gece baskınıy-
la onlara güven saldı.)

د  [gerd]: Be-vezn-i د  [merd]. On 

ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i ḫāk 
umūmen. Şeyḫ 

Evḥadī, beyt:

د   روح   
د אدی  روح    

(Ruhsuz beden nedir? Bir avuç toprak. İlimsiz 
ruh nedir? Sert bir yel.)

Ve ḫāk, bād ile kopup havaya kalkan tozdur. 

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ا אک  د  د 
ِ  درآ אک  

(Eşelenen toprak un ufak olur. İçi boş toprak, 
karışık topraktan iyidir.)

Bu ma
náda “ġubār” ma
nāsına olur 

ḫuṣūṣan. Mevlānā Ḥayretī, ḳıṭ
a:

אه ا   
د او  אد   

אر د  ر אن   آ
ت       آ

(Padişah, Hayretī’ye bir at bağışladı. Kasırga 
onun tozuna yetişemezdi. O kadar hızlı ve ça-
buktu ki bir gecede ahirete ulaştı.)

�ānī, döndürmek ki ن د  [gerdīden] 

lafẓından ṣīġa-i emr dahi olur. Zinde-pīl-i 

Aḥmed-i Cām, beyt:
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 [germend]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i mīm ile. 
Acele ve 
acūl ma
nāsına. 

Üstād Laṭīfī, beyt:

ن ه از و     و
دون     

(Kavuşma için verdiğin vaade üzülme! Felek ne 
kadar aceleci, görmüyor musun!)

ا  [gezāyed]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme vü yā-

yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i د  [bi-gezed] ya
nī 

ısırır. ن  [gezīden]den fi
l-i mużāri
dir. 

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ا אن   رد  ا    
ا אن   رد  ا    

(Birisi bu cana can katar diye çok içer. Birisi de 
bu can ısırır diye az içer.)

 [geznend]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme 

vü nūn-ı ẟānī ve fetḥ-i nūn-ı evvel ile. Be-

ma
nī-i çuvāl-ı kāh ya
nī saman çuvālı. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 [gelū-bend]: Żamm-ı lām u vāv-ı 

ma
rūf ile. Ḥayvānātın boğazı altına bağla-

dıkları ve zenān dahi cevāhirle tezyīn edip 

boğazlarına bağladıkları 
iḳd ma
nāsına. Bu 

da  دن  [gerden-bend] gibidir.

 [gelvend]: Sükūn-ı lām u nūn ve fetḥ-i 

vāv ile. Pīş-keş; meyve olsun, ġayrı olsun. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

دون א را   دو
א  از  و  

(Felek senin dostlarına armağan olsun diye ay ve 
güneşten süsleme yapmış.)

Şerefnāme’de incir ve cevizden ederler bir 

nesnedir. Ve dahi bir dağ adıdır.

 [gelīd]: Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Muṭlaḳ perīşān olmuş nesneye 

derler. Mīr Naẓmī, beyt:

(Bu kimselerin yolculuğu, baş ve ayak ağrısın-
dan başka neye yarar!)

Sābi
, 
aks ya
nī bir nesne şaḫṣiyyetinin 
aksi. 

Ḥakīm Enverī, beyt:

א א ر ر אم  ا   
ا ر د آب روان را د  از 

(Tan yeli fesleğenlerin rengini mükemmel boya-
madıysa, onların yansıması niçin akarsuya renk 
veriyor!)

�āmin, şād, bī-ġam, şādī ve bī-ġamī. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

د   درد آن  
د אن    دی  وان د 

(Birisi, azığı sadece dert olan bir adamdır. Diğeri 
içi boş, gamsız bir adamdır.)

Tāsi
 ġam ve endūh. Mevlānā Ḫˇārezmī, 

meẟnevī:

د ا را     
د א     در  

دی  دل دا א   ز 
(294a) ن دردی  دل دا دای  ز 

(Çölde inzivaya çekilmiş bir rahip vardı. Hıris-
tiyanlık dininde eşi benzeri yoktu. Gelgelelim 
yalnızlık yüzünden yüreği tasalıydı. Delilik sev-
dasıyla gönlü dertliydi.)

Bu iki ma
nāda esmā-i ażdāddan olur.


Āşir, ibrīşim cinsinden bir nev
dir.

دن   [gerden-bend]: Her ne ki boğaz al-

tına bağlanır; raḫt ḳallādesi ve zenān inci ve 

cevāhirle düzüp bağladıkları ki “boğmak” 

derler ve ona benzer her ne olursa. Mīr 

Naẓmī, beyt:

ده دن     و در 
ده אن را   دن   

(Lal ve inciden gerdanlık takmış. Bütün āsileri 
boyunduruk altına almış.)
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müşler idi, Ḫüsrev’in mülküne bir düşmen 

ẓuhūr etse ve keẕālik bir ḥādiẟe-i 
aẓīme 

vāḳi
 olsa ol pençenin engüştleri derhem 

olup pīç ü tāb ederdi. Veyāḫud ḥareminde 

bir nā-ma
ḳūl iş ṣādır olsa yine öyle olurdu. 

Veyāḫud bir ferzendi ẓuhūra gelse ol pençe 

münbasiṭ olup ḥareket ederdi. 

Ve biri dahi ḥikmet ile maṣnū
 bir piyāle idi. 

İçine bir def
a şarāb konulup ba
dehu her ne 

kadar su koysalar laṭīf şarāb olurdu ol konu-

lan şarāb gibi. Ve bir rivāyette bir def
a şarāb 

veyāḫud su konulduktan sonra her ne denli 

içilse yine pür olurdu.

Ve biri dahi bir bārbud ya
nī bir muṭrib idi 

ki miẟli sebḳat etmemiş idi. Üç yüz altmış 

nevā ve maḳām iḫtirā
ı var idi. Ve nefesi 

insānı bī-hūş edip nuṭḳa mecāl komaz idi, 

belki vuḥūş u ṭuyūra dahi ol ḥālet olurdu. 

Şeyḫ Niẓāmī, Bārbud-ı (294b) merḳūmu 

Ḫüsrev ü Şīrīn-nām kitābında iḫtirā
ları 

olan maḳāmlarıyla ẕikr etmiştir. 

Ve genc-i bād-āverdin ma
nā-yı ẟānīsi 

meẕkūr Bārbud’un muḫtera
ı olan 

nevālardan bir nevā ismidir. Emīr Ḫüsrev, 

der-ṣıfat-ı Bārbud, meẟnevī:

אم אر  دش  אزی   ا
א آن رو ا وام ا  

א زد  ن  אد از ز 
א אدآورد  ای  

(Bārbud adlı bir çalgıcı, bal tadında/renginde bir 
nağme yaptı. Tezenesiyle tamamını oluşturunca 
adını da genc-i bādāverd nağmesi koydu.)

Üstād Menūçehrī, beyt:

אو ش  در  אو  و  
אد א   אو  א  

אر  ُدر ا  
ار ا   دل  

(Gamlı gönül, gözyaşı incisini her tarafa dağıtıp 
saçtı.)

אد  ِ  [genc-i bād] ve אدآورد  ِ  [genc-i 

bād-āverd]: İkisi de ikişer ma
nāya gelir.

Evvel, Ḫüsrev-i Pervīz’in yedi ḫazīnesinden 

ikinci ḫazīnesinin adıdır. Menḳūldür ki 

Ḫüsrev’e beş nādire-i devrān naṣīb olmuş-

tur ki selef ü ḫalefinde bir pādişāha müyes-

ser olmadı. Biri bu genc-i bād-āverddir ki 

Ḫüsrev ḳayṣer mülküne ḳaṣd u 
azīmet ey-

ledikte ḳayṣer, ecdādından irẟle intiḳāl eden 

mālā-nihāye māl-ı ḫazīne-i firāvānın Ḫüsrev 

ḫavfından gemilere taḥmīl edip bir cezīrede 

ḥıfẓ olunmak için gönderdikte ḳażāen 

bād-ı muḫālif ẓāhir olup  א אح  ا ی   
1 ا   muḳteżāsınca keştīyi cānib-i 

memleket-i Ḫüsrev’e sevḳ eder. Ḫüsrev bu 

ḥālden ḫaber-dār oldukta adamlar gönderip 

keştīyi 
aynı ile żabṭ ve ḫazīne-i ḳayṣere bu 

ṭarīḳla mālik olup ismini genc-i bād-āverd 

korlar. Ḫˇāce Selmān bu mażmūnu demiş, 

beyt:

אر و   אر   א א ز در
אن  آورد אدآورد ا در  

(İnci saçan bulut, bahar ordusunun padişa-

hı/Hüsrev’i için Deryābār’dan/okyanustan 

Bādāverd hazinesi getirdikçe...)

Ol beş nādirenin biri dahi bir dest-efşārdır. 

Ya
nī bir nev
 nerm ü mülāyim altını ḥükemā 

taṣnīf eylemişler. Bir top altın idi ki Ḫüsrev 

onu lādin gibi elinde oynatıp istediği ṣūret-i 

eşkāli ederdi. ش  .dahi derler [dest-ḫoş] د

Ve biri dahi ḥükemā 
ācdan bir pençe düz-

1 Rüzgārlar gemilerin hoşlanmayacağı yönde eser.
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اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]

אر  [gār]: Edāt-ı mübālaġadır. Ṣīġa-i māżīnin 

āḫirine lāḥıḳ olup mübālaġa-i fā
il ma
nāsın 

ifāde eder. Meẟelā אر ورد  [perverdgār] gibi, 


Arabīdeki رّب [rabb] ma
nāsına, besleyici 

demek olur. Ve gāh olur ṣīġa-i emr āḫirine 

lāḥıḳ olur אر ز 
 ,gibi [āmurzgār] آArabīde 

ر  [ġafūr] ma
nāsına. Ve אر ز  [āmūzgār] آ

dahi denilir keẟīrü’t-ta
allüm ve keẟīrü’t-

ta
līm ma
nāsın ifāde eder. 
Azīz-i Nesefī, 

ḳıṭ
a:

אر ز زد آ א  آ 
אر دش روز  دا از 
אر אد א ازو  א آ   
אر ز ان را  آ د د

(Hocanın öğretmediği bilgileri, dünyanın dönü-
şünden öğren! Ondan yādigār kalan şeyler diğer-
leri için ne de öğretici olur!)

אر א  [gāliyār]: Kesr-i lām ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, ḫām meyve ki א א  [gāliyā] dahi derler.

�ānī, salya ya
nī söylerken veyāḫud uyurken 

ağızdan akan suya derler. Mīr Naẓmī, beyt:

د از  ر دار א   
אر א     از د 

(Her tarafa ağzından salya saçıyor, dinleyen söz-
den rahatsız oluyor.)

ر א  [gānūr]: Żamm-ı nūn u vāv-ı ma
rūf 

ile. Ġalle sepedi ma
nāsınadır.

אو  [gāv-peyker] ve אو  [gāv-çehr]: 

Ferīdūn’un gürzü adıdır. Rivāyet olunur 

ki Ferīdūn ol gürzü kelle-i gāv heyetinde 

yaptırıp maḥallinde onunla cenk ederdi. 

(Seher vakti toygar kuşu, tegāv perdesinde, bi-
razcık genc-i gāv birazcık da genc-i bād nağme-
lerini ne de güzel çalıyor!)

Genc-i bād, אدآورد  ِ  [genc-i bād-āverd]-i 

merḳūmdur. Ve אو  ِ  [genc-i gāv] dahi bir 

nevādır.

אدآورد  ِ  [genc-i şād-āverd]: Ḫüsrev-i 

Pervīz’in yedi ḫazīnesinden bir ḫazīne adı-

dır. Bir rivāyette אدآورد  ِ  [genc-i bād-

āverd]in bir adı da אدآورد  [şād-āverd]dir. 

Dāl’sız (אدآور  şād-āver) de olur. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

ا אدآورش  د  
א אص   ن   در 

(Diğerine genc-i şādāver adını verdiler. Padişa-
hın has madeninde beklettiler.)

د  [geved]: Fetḥ-i vāv ile.  [gūyed] 

ma
nāsınadır. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sir-

ruhu, beyt:

د  رو دت  آ وان   אن  ا
א אن    و    ن   

(İman sana “öne gel” der, o küfür de “geri git!” 
der. Ancak bedeninin mumu can oldu mu ne 
ileri ne de geri kalır.)

Ve sükūn-ı vāv ile (د  gūd), zemīn-i 
amīḳ 

ma
nāsına ki ر  [gūr] dahi derler. Ya
nī de-

rin ve çukur yer demek olur.

رد  [geverd]: Fetḥ-i vāv ve sükūn-ı rā-i 

mühmele ile. Domuzlan böceği ki 
Arabīde 

 [cu
al] derler. Şīrāzīler anzarūta derler.

ز  [gevzīd]: Sükūn-ı vāv ve kesr-i zā-i 

mu
ceme ile. Be-ma
nī-i رد  [geverd] ki 

cu
al-ı merḳūma derler.
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zenbūr-ı 
asel mekān edip ol cezīrenin ḫoş-

bū şükūfelerinden ve otlarından būy (295a) 
alıp ol yarıklarda bal eder. Bi-emri’llāhi 

te
ālá ḥarāret-i şemsten bal eriyip mūmu 

kalır. Mūmunu da eyyām-ı şitāda hava ye-

rinden koparıp ve yağmur deryāya bırakır. 

Merḳūm gāv-ı baḥrī ol mūm rīzelerin deryā 

yüzünde bulup yutar, keennehu ġıdāsı 

ol ola, şikeminde durup esfelinden çıkan 


anber ola. Mevlānā Hātifī, der-mi
rāc-ı 

Resūl 
aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām, beyt:

ه ر د  אف او  ز ا
ه אو   ی   ز 

(Onun lütuflarıyla başka bir güzellik oluştu. Gü-
zel kokusundan amber oluştu.)

אر אِو   [gāv-ı kār]: Kesr-i vāv ve fetḥ-i kāf 

ile. Çifte koşulan öküz. אِو ورزه  [gāv-ı verze] 

dahi derler. Zerātüşt Behrām, beyt:

ار א  ا و زور 
אر אو  א  در  

(Atın koşuşu ve binicinin gücü azalır. Çift ökü-
zünün bedeninde hüner kalmaz.)

Ve sükūn-ı vāv ile (אر אو  gāv-kār), muzāra
 

ya
nī ekilmiş ġalle. Lafẓ-ı mürekkebdir. 

Ma
nā-yı terkīb “kār-ı gāv”dır.

ار א  [gāhvār]: Sükūn-ı hā ile. Beşiktir. 

اره א  [gāhvāre] ve اره  [gehvāre] dahi 

derler. Bu lüġati erbāb-ı lüġatin kimi kāf-ı 


Arabī ile naḳl etmiş ve kimi kāf-ı Fārsī ile 

rivāyet eylemiştir. Taṣḥīḥ-i lüġat ve taḥḳīḳ-i 

rivāyet sevdāsına mübtelā olan bu faḳīrin 

hem-derdleri kāf-ı 
Arabī ile kāf-ı Fārsīyi bir-

birinden tefrīḳ ve ṣıḥḥatini taḥḳīḳ ve uṣūl ü 

mebnāsına taṭbīḳ ve beynlerin tevfīḳ etmek-

te ḫayli ıżṭırāba düşüp ḫarḫaşa-i ḫāṭırdan 

emīn olamaz. Zīrā mu
temedün 
aleyh 
add 

ettiği lüġat kitāblarının birinde kāf-ı 
Arabī 

Ona אر אو  [gāv-sār] ve אو  [gāv-ser] dahi 

derler. Ferīdūn’dan sonra ol gürz Rüstem’e 

değdi derler.

אوزر  [gāvzer]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. Altından düzülmüş ṣurāḥī. 

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ی  ا ز آ  
אر رد  אوزر   

(Daha ne kadar gümüş ceylandan (sākiden) 
nar çiçeği (şarap) içen altın inek (sürahi) 
isteyeceksin!)

אر אو  [gāv-sār] ve אو  [gāv-ser]: 

אو  [gāv-peyker] ü אو  [gāv-çehr]-i 

merḳūmāndır. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

א او אز ون ز  אر  אو  
ا د  אن  אو ز ر   

(Onun kırbacından Feridun’un topuzunun be-
lirmesi gibi, senin mızrağından da Gāvyān san-
cağı başgösterir.)

אو  [gāvşīr]: Bir küçük ağacın ṣamġıdır. 

Ol ağacın sāḳı kūtāh ve yaprağı incir yaprağı 

gibi olur. Ammā ondan ḫurde ve değirmirek 

olur. Ba
żılar zeytūn yaprağı gibi olur derler. 

Ve ḫoş-bū sarıca çiçeği vardır. Sāḳını bıçak 

ucuyla yararlar, ṣamġı akar. A
lāsı za
ferān 

renginde olur ve suda tīz ḥall ola. Ağacın-

dan aktıkta beyāżdır, kurudukça sarı olur, 

ıslandıkta yine beyāż olur. Ṭabī
ātı ḥārr u 

yābistir. Mu
arrebi אو  [ḥāvşīr]dir. Ve ṭıb 

müfredātında אو  [cāvşīr] yazılmıştır.

אِو   [gāv-ı 
anber]: Gāv-ı baḥrīdir. Ya
nī 

deryāda ta
ayyuş eder bir ḥayvān-ı baḥrīdir. 


Anber ḥaḳḳında olan rivāyāt-ı keẟīretü’l-

iḫtilāfın biri de budur. Derler ki: 
Anber, 

deryā sevāḥilinde ve ba
żı cezīresinde ser 

be-felek-resīde dağlar vardır yüceliğin-

den kināye, ol dağların kaya yarıklarında 
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�āliẟ, bir direkli çadıra derler. Büsḥāḳ-ı 
Eṭ
ime, beyt:

ان ای  ق در  ا    אه 
א  א و   و   

(Helva padişahı sofra bozkırında yaylak yapar-
sa otağı peksimet, çadırı mantı, çadır direği de 
şirden olur.)

Ve bir ottur, turşī ederler. 
Arabīde אر  

[ḳabbār] derler fetḥ-i bā-i müşeddede ile.

 [gebr]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ile. Be-

vezn-i  [bebr]. İki ma
nāyadır

Evvel, kāfirin müşrikine derler. Zīrā 

muvaḥḥidine א  [tersā] ve 
Arabīde אرا  

[naṣārā] derler. Ta
mīm maḳāmında ẕikr 

olundukta א و    [gebr u tersā] derler. 

Nitekim Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ا  ای   از 
ر داری א و   و 

(Ey cömert Rabbim! Gaip hazinesinden ateşpe-
rest ve gayrımüslimi dahi rızıklandırırsın.)

demiştir. Ve ṭāife-i āteş-perest ki Mecūs’tur, 

onlara dahi  [gebr] denilir ki Ḫudā’ya 

muvaḥḥid değillerdir. Beynlerinde دان  

[yezdān] ve ا [ehrimen] derler ki دان  

[yezdān] ḫālıḳ-ı ḫayr ve ا [ehrimen] 

ḫālıḳ-ı şerdir derler ḫazelehumu’llāh. Şeyḫ 

Sa
dī bu beytinde yalnız ẕikr etmiş, beyt:

وزد אل  آ  ا  
زد    دم درو ا 

(Mecusi yüz yıl ateş yaksa, bir an onun içine dü-
şecek olursa yanacaktır.)

Ol ḳavm-i fāsidin i
tiḳādı ḫālıḳ-ı ḫayr nūr 

ve ḫālıḳ-ı şer ẓulmettir dediklerine bu beyit-

te telmīḥ vardır. Beyt:

دان ا אن ز   אرض ر  آن دو 
אن زن ز  ا ا آن دو ز 

ile bulup ṣaḥīḥi budur dediğini birinde kāf-ı 


Acemī ile bulur. Keẕālik birinde meftūḥada 

bulduğun āḫarında meksūrede bulup birini 

ḳabūl, āḫarını ṭarḥ etmeye cerāet etmemekle 

nā-çār iki yazmağı irtikāb edinir. Bu maḳūle 

lüġatlerin mükerrerātına engüşt-i i
tirāżla 

vesm eylemeyip luṭf u kerem ve semāḥat-i 

şiyemleriyle 
afv buyuralar. Lüġat-i mezbūru 

hā-i 
alāmetsiz isti
māl eylediklerine şāhid-i 

müdde
ā, ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, 

beyt:

دم  و  ام  
א او ارم را   א

(Çocukluk zamanındayım, süt arıyorum. Beşiği-
mi kim salladı? O.)

 [geber]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Be-

vezn-i  [ḫaber]. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, bir nev
 laṭīf, şeffāf, mücellā taştır ki 

ondan kāse ve ṭabaḳ miẟillu āvānī ve ẓurūf 

düzerler. Ḥakīm Senāyī, beyt:

ا   אن  א ز 
د و د  א و آب 

(Ev, soğuk su ve geberden yapılmış kazan senin 
için bu çölden çok daha iyidir.)

�ānī, Hind ile Kābil miyānında vāḳi
 bir 

şehir ismidir. Ve derler ki Seyyid 
Aliyy-i 

Hemedānī ḳuddise sirruhu ḥażretleri ba
żı 

vaḳitlerde onda olurdu, ḥattá ol şehirde 

vefāt eyledi. Na
ş-ı mübārekini ol şehirden 

şehr-i Ḫatlān’a getirip defn eylediler. Üstād 


Unṣurī, beyt:

ار ار  ار او      
ب  ه  اه  آن  د  

(O tek bir binici değildir, dahası yüz bin bini-
cidir. Geber savaşını gören, benim tanığımdır.)

ِب   [ḥarb-i geber] bir 
aẓīm cenktir.
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אره ا ه     آن 
د و در   ش    

(O narayı işitince başındaki çelik miğfer ile be-
denindeki zırh bir parça bulut oldu.)

ُ e żamm-ı kāf ile[ebr] ا  [gubr] kāfiye ol-

madığı ẓāhirdir.

ر  [geder]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Be-

vezn-i ر  [heder]. Silāḥ-ı ceng ma
nāsınadır 

ki رک  [gederek] dahi derler. Mīr Naẓmī, 

beyt:

ر א  ا درآ  
ر   آوران   

(Savaş silahları tamamen göründü. Savaşçıların 
kanı heder oldu.)

 [ger]: Beş ma
nāya gelir.

Evvel, edāt-ı şarṭtır ki ا [eger] lafẓından 

muḫaffeftir.

�ānī, bir 
illettir. Fażalāt-ı ṣafrā vü demden 

vücūd-ı insānda ẓāhir olur. Türkīde “uyuz” 

ve 
Arabīde ب  [cereb] derler fetḥateyn ile. 

Ḥakīm Nāṣır-ı Ḫüsrev beyt:

אن   ا ر  از   
  ای    ز ز 

(Oğul! Uyuz hastası olmak istemiyorsan uyuz 
yapanlardan uzak dur! Cehalet uyuzdur, bu çir-
kin uyuzdan uzak dur!)

�āliẟ, edāt-ı ism-i fā
ildir, isim āḫirine lāḥıḳ 

olur, onun fā
iline delālet eder. Meẟelā زر 
[zerger], آ [āhenger], رز [rezger] ve 

  [ḥīleger] gibi. Merḳūm üç ma
nāya, 

Ebulma
ānī, beyt:

د   ی    
د אره  ورا  از    

(Hileci rakip uyuz hastalığına yakalanmışsa 
onun için ölmekten başka bir ilaç yoktur.)

(O iki parlak yanak hayır işlerindense çevgan oy-
nayan o iki saç da kötülük işlerindendir.)

Mecūs ṭāifesine  [gebr] ıṭlāḳı bu beyitler-

den dahi fehm olunur. Meẟnevī:

 آن  را    
(295b)  א د    

دان ا  אن  آن  
אدان و ا ا و آن   ا 

(Hz. Peygamber, Kaderiyye mezhebinde olanları 
Mecusi ile eş tutmuştur. Zira Mecusi, yezdān ve 
ehrimen ayrımı yaparken bu ahmak ve cahil de 
bu ve o diye ayrım yaptı.)

Ṭāife-i Ḳaderiyye ḥaḳḳında ki ḥażret-i 

Server-i kāināt 
aleyhi efḍalu’ṣ-ṣalavāt ve 

ekmelü’t-taḥiyyāt 1 ا ه  س  ر   ا
buyurmuşlardır.

Ammā ba
żı maḥalde gebrden muṭlaḳ kāfir 

murād olunur. Ḳāḍī-i Nūr-ı İṣfahānī, beyt:

دن אر از   ا  אن  ر  
اب ا ی  در  אد از  א 

(Beni öldükten sonra kāfir mezarlığına gönde-
rin! Böylece bir müslüman hemen yanıbaşımda 
azap çekmesin.)

Bu beyitte  אِن ر  [gūristān-ı gebr] 

muṭlaḳ “kāfir maḳbereliği” demek olur.

Gebr’in ma
nā-yı ẟānīsi bir silāḥtır, cenk 

maḥallinde giyerler. Ona אن  [ḫaftān] dahi 

derler. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

   زال د
دار  ر آ     ا

(Cesur Zāl bir zırh kuşanıp savaşa aslan gibi 
girdi.)

Bu ma
nāda ba
żılar kāf ’ı mażmūm naḳl 

ederler. Ammā meftūḥa olduğuna bu beyit 

delālet eder. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

1 Hadīs-i şerīf: Kaderiyye bu ümmetin ateşperestidir.
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san, dağ ve dağ eteği ile su ve ateş düşe kalka, 
koşa koşa gelirler.)

Ammā Şems-i Faḫrī “dere ve tepe 

ma
nāsınadır” deyip bu beyti naẓm eylemiş. 

Beyt:

     روز 
در ه و   ش   و 

(Gözünün önünde gece ne aydınlık gün ne! Do-
laştığı vakit dağ ne tepe ne!)

�ānī, şehir ve ḳaṣabadan 
ibārettir. Üstād 

Ferruḫī, beyt:

د دراز  او  آن ر 
در در از   ده ز ده  ا و 

(Onun en uzun yolculuğu, köyün köyden ve ka-
sabanın kasabadan ayrılmadığı yere olmuştur.)

אر د  [gerdkār]: Sükūn-ı rā vü dāl-ı müh-

meleteyn ve fetḥ-i kāf ile. Be-ma
nī-i 

دن א   [cāblūsī kerden], yaltaklanmak 

ma
nāsına. Üstād Daḳīḳī, beyt:

ار א از     אدو 
אر د אر و  زو  د  

(Cadı tembellikte senden daha usta olamaz. İfrit 
yaltaklanıcı ve sen ondan da yaltaklanıcısın!)

 [gerger]: Sükūn-ı rāeyn-i mühmeleteyn 

ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, cenāb-ı Bārī te
ālá celle şānuhu 

ḥażretinin 
alem-i şerīfidir. Ṣāni
u’ṣ-ṣanāyi
 

ma
nāsınadır. Ḥakīm Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ه آن  آرام و  آ ز 
دان  و داد در د 

(Yaratıcılar yaratıcısı yüce Tanrı’nın dünya-
da duruş ve hareketi vermiş olduğu, dağdan 
çıkageldi.)

Mes
ūd-i Sa
d-ı Selmān, beyt:

ه אم دل ر  ر  
ن  אرئ  و  از 

Rābi
, be-ma
nī-i maḳṣūd ve murād. Ḥakīm 

Senāyī, beyt:

אم و   אر   
אر و      

(İlimsiz iş, hedef ve amaca ulaştırmaz. Özsüz to-
hum, meyve ve yemiş vermez.)


Abdulvāsi
-i Cebelī, beyt:

אم و  ا از  אره  ده  אن را  א
אن אم و  ی از  اره  ده  אن را  א

(Haddi aşanları bir anda amaç ve hedeften ayır-
mış. İsyan edenleri devamlı olarak nam ve ek-
mekten uzaklaştırmış.)

Ḫāmis, ḳudret ve miknet ma
nāsına. Üstād 

Ferrūḫī, beyt:

א د را    א   آن 
א  را    א   آن 

(Padişah dediğin sözde yetkin olmalıdır. Padişah 
dediğin sözle güç göstermelidir.)

در  [gerder]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, ol zemīn-i saḫt ki dağ eteklerinde 

olur. Ve ba
żı ferhenglerde zemīn-i püşte 

püşte ve dere-i kūh ma
nāsınadır. Ḥakīm 

Nāṣır-ı Ḫüsrev, ḳıṭ
a:

ه אر  ن   ا 
אر    אره  ر
ا رو    אل ا

در ه  از از  و از 
(Hava, zalim kalbi gibi karanlık. Yıldız, mahşer-
deki müminin yüzü gibi parlak. Kuzey rüzgārı 
orada kımıldayacak olursa yokuş ile inişi, dağ ile 
dağ eteğini ayıramaz.)

Ḥakīm Velvelī, beyt:

אن ا אور ار  א و   ز 
در آ و آب ه و  אن  دو  

(Mesela onları doğudan ve batıdan çağıracak ol-
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soğuk olan yere د  [serd-sīr] denildiği 

gibi. Türkīde “sevāḥil” derler. Şā
ir, rubā
ī:

د אن را  د  אر  א 
د د د ز    ن د 
د א  א  אج  و 
د ای او   א  

(Sen dünyanın işini düzeltinceye dek geç olur. 
Geç olunca da gönlün benden bıkar. Havası sı-
cak olan yerde kürk ve giysiye ihtiyaç yoktur.)

Ve raġbetten germiyyetle ta
bīr olunur. 

Meẟelā bir nesneye ziyāde rāġıb olana م  
 [germ-ṭab
] denilir. Nitekim usanmışa 

د  [serd-ṭab
] derler. Bu ma
nāda  

[germ-sīr] ġāyet rāġıb u ṭālib demek olur.

و  [gerūger]: Żamm-ı rā-i mühmele vü 

vāv-ı ma
rūf ile. Ḥażret-i Ḫudāy te
ālá celle 

ẕikruhu esmā-i şerīfesindendir, murād-baḫş 

ma
nāsına. Ḥakīm Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

א א و  د  وز  ز  ا
و אد ر   دات  

(Çocuğun bugün cahil ve asi olursa, yarın 
Tanrı’nın huzurunda senin feryadına nasıl 
yetişsin!)

Ḥakīm Ḫāḳānī, der-medḥ-i Muḳtefī Ḫalīfe 

ez-Āl-i 
Abbās, ḳıṭ
a:

אس  אل    
ش א  آدم ز  از   ا

ن آدم  از   و 
ش و ای  ده  د   از 

(Abbasi soyunda olgunluğun son derecesi 
Muktefī Halife’dir. İnsanoğlu onun soyuyla iti-
bar bulmuştur. İstekleri bağışlayan yüce Allah, 
Hz. Ādem ve Hz. Peygamber gibi, onu da ken-
disine halife yapmıştır.)

Ḥakīm Esedī, beyt:

ا و  אم    ا 
ا א و د  אم  ا 

(Tanrı’nın yardımı ve talihin yaver gitmesiyle 
gönlünün isteğine sıkıntısızca ulaşmış.)

�ānī, taḫt-ı pādişāhān ma
nāsına. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, beyt:

אی  از    اش را ز رو
(296a) א אن د و   אه  را 
(Çinliler onun sikkesini ululamak için, Çin 
padişahının tacı ile tahtını Hint demirinden 
yaptılar.)

Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, musammaṭ:

ن  و  زن و   אه 
دان ر  ر ا  اغ  و 

(Tacın ve tahtın sığınağı, otağ ve ordunun dire-
ği, soyun ve ülkenin kandili Ebu Mansūr’dur.)

�āliẟ, vilāyet-i Āẕerbaycān’da bir ḳaṣaba adı-

dır. Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

ا  زان   א  دون   
ی אر  א  ی    א 

(Sen Gerger padişahına bağlandığından beri fe-
leğin uğursuzluğu da senin düşmanına musallat 
oldu.)

Kesreteyn ile ( ِ ِ  girgir) bir nev
 ġalledir. 

Değirmi, siyāh ve noḫūddan kiçirek olur. 


Arabīde אن  [culbān] derler.

Ve żammeteyn ile ( ُ ُ  gurgur) ol söze 

derler ki ḫışm ile zīr-i lebden söylenir, د 
[dendene] ma
nāsına.

א دار  [germābe-dār]: Sükūn-ı rā-i müh-

mele ve fetḥ-i mīm ü bā-i muvaḥḥade ile. 

Ḥammāmcı ma
nāsınadır ki א  [germābe] 

ḥammāmdır ve دار [dār] tutucudur, dārende 

ma
nāsına. Terkīb olundukta hā-i 
alāmeti 

ḥaẕf olunmuştur.

 [germ-sīr]: Sükūn-ı rā vü mīm ü yā-

yı taḥtānī vü kesr-i sīn-i mühmeleteyn ile. 

Havası ġāyet issi olan yere derler ki ġāyet 
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ler. אره  [gencāre], ه  [gencere], אره  

[ġancāre], ه  [ġancere],  [figer] ve 

 [gulgūne] dahi derler. Mīr Naẓmī, 

beyt:

אر د ز و  آن  د روی 
ار אر   א  

(O güzel, yüzünü süsleyip güzelleşiyor. Yüzün-
deki allığın haddi hesabı yok.)

אدآور  ِ  [genc-i bād-āver]: Genc-i bād-

āverddir ki ḥaẕf-ı dāl ile de isti
māl olunur.

אر  ِ  [genc-i bār]: Sükūn-ı nūn u cīm 

ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Ḫüsrev-i 

Pervīz’in yedi ḫazīne-i nām-dārından bir 

ḫazīnesi adıdır. Ve derler ki bir çiftçinin reh-

nümūnluğu ile bulup çıkarmışlar. Rivāyet 

olunur ki meẕkūr ḫazīne yüz 
aded ḫāliṣ al-

tından düzülmüş āfitābe idi ki cümlesinin içi 

cevāhir-i ẕī-ḳıymet ile memlū idi. Şöyle ki bir 

āfitābesinde olan cevāhire ḳıymet taḫmīni 

ḫāric-i ḥadd-i imkān idi. Defāin-i İskender-i 

Ẕü’l-ḳarneyn’den olduğu dahi mervīdir. 

(296b) Mü�eyyidü’l-Fużalā’da אو  ِ  [genc-i 

gāv] bu gencdir. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אر אم او    ُ د آن  
אر ۀ روز אن د ه 

(Bir diğerinin adı Genc-i bār idi. Dünyanın 
gözü öylesini görmemişti.)


İki ma :[genc-dār]  دارnāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i ḫazīne-dār.

�ānī, mūsīḳīde Bārbud-ı Ḫüsrev’in muḫteri
 

olduğu nevālardan bir nevānın adıdır. 

Menūçehrī, beyt:

ی  دار دو   
ان ی آ دو   

(İki kulağın hep genc-dār nağmesinde, iki gözün 
hep ceylanlarda (güzellerde) olsun!)

(Tanrı sana bu isteğini verirse padişahlık namı 
benim, gerisi senindir.)

ار  [gejār]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ile. Ḥavṣala-i 

murġān ya
nī kuşların kursağı. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

غ  او ن  א א   
ار د   خ ورا دا ای    

(Onun himmet kuşu kutlu bir umay gibi-
dir. Öyle ki yedi felek onun kursağındaki bir 
yemdir.)

ر  [gezer]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. “Ha-

vuç” dedikleridir. 
Arabīde ر  [cezer] 

derler.

 [gezīr]: Kesr-i zā-i mu
ceme ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i pā-kār ve pīş-

kār ya
nī māl cem
 eden emīn. Ve ḫidmetkār, 

şāgird ve emẟāli kimesnelere ḥālen Rūm 

diyārında köy ketḫudālarına ve ḫidmetkār-ı 

müsāfirāna kesr-i kāf ile “kizir” derler. Şeyḫ 

Sa
dī, beyt: 

د אده  ر ا אه ا ی  
د אده  ل او     از 

(Korkusundan erkek aslanın dişiye döndüğü bir 
kizir, kuyuya düşmüştü.)

 [gelū-gīr]: Żamm-ı lām ve kesr-i kāf-ı 

Fārsī ile. Dağ emrūdu ki “aḫlaṭ” ve “boğaza-

lan” dahi derler ḫuṣūṣan ve her ne ki boğaz-

dan geçmek 
asīr ola, ona derler 
umūmen. 

Mīr Naẓmī, beyt:

رگ را  אی    
ع د زو  א   

(Büyük lokmalara tamah etme! Boğazdan zor 
geçer, sıkıntıya yol açar.)

אر  [gencār] ve  [gencer]: Kilāhumā 

bi-sükūni’n-nūn ve fetḥi’l-cīm. Kızıllık ki 

zenān ḥüsn vermek için yanaklarına sürer-
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ز  [gevezçihr]: Fetḥ-i vāv, sükūn-ı zā-i 

mu
ceme ve kesr-i cīm-i Fārsī ile. Necm-i 

dünbāle-dār ya
nī kuyruklu yıldız. Ve 
Arabīde 

ز  [cevzihir] dediklerine de mervīdir.

ر  [gevr]: Sükūn-ı vāv ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i āteş-perest ki  [gebr] 

dahi derler. Ebulma
ānī, beyt:

א   روی  ر و 
ل אن رود  و  آورد ا

(Kāfirler senin yüzünü görse iman getirir, küfür 
ve sapkınlık gider.)

�ānī, Hindūstān’ın 
āṣī ve rāh-zen 

küffārından bir ḳavim adıdır. ره  [gevre] 

dahi derler.

�āliẟ, bir şehrin ismidir ki dāru’l-mülk-i 

Bengāle idi. Ḥālen ḫarāb u yebāb olmuştur.

ز  [gevzihir]: Sükūn-ı vāv ve kesr-i zā-i 

mu
ceme vü hā ile. 
Uḳde-i res ü ẕeneb 

ve felek-i Ḳamer-i mümeẟẟelden 
ibārettir. 

Mu
arrebi ز  [cevzihir]dir.

 [gevher]: Mu
arrebi  [cevher]dir. 

Ve şol nesneye derler ki ṭıynet ü cibillet 

onun üzerine ḫalḳ olunmuş ola. Ve dahi aṣl 

u nijād ma
nāsınadır. Meẟelā aṣlı pāk ola-

na  אک  [pāk-gevher] ve bed-aṣla  

[bed-gevher] derler. Ḥakīm Enverī, beyt:

אه אد א  آدم  ای   
אه אدت   אه ا در 

(Ey soyu Hz Ādem’den beri padişah olan! Padi-
şahın ülkesi senin itikadına sığınır.)

Ve ṣarrāfān ıṣṭılāḥında ḳıymetli taşa derler. 

Ve inciye dahi denilir. Bu iki ma
nāya, Şeyḫ 

Sa
dī, beyt:

وم زرش داد و    
م ش از  زاد و 

ر  [gencūr]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı cīm 

ile. Ḫazīne-dār ma
nāsına. Şā
ir, beyt:

אل م و  ر    
אل ر  و  ز  و 

(Olgunluk ve ilim hazinelerinin bekçisi sensin! 
Ne hazine! Güzellik ve alımın hazine bekçisi...)

ور  [gendūr]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

dāl-ı mühmele ile. Ġalle koyacak büyük se-

ped ma
nāsına.

ه   [gende-pīr]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

dāl-ı mühmele ile. Koca yaşlı 
avrat demek-

tir. Mīr Naẓmī, beyt:

אن آن      ز
ا ان  ه   دارد از 

(Allah, kadınların hilesine aldanan kişiyi koca-
karıların elinden korusun!)

ا  [gevāşīr]: Kesr-i şīn-i mu
ceme ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Bir vilāyet adıdır 

ki onda fīrūze ma
deni vardır. Ammā ziyāde 

rengīn olmamakla bahāda alçaktır. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

در  [gevder]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Yedi ma
nāya gelir.

Evvel, bir nev
 kazdır. Eti bed ve mużırdır.

�ānī, be-ma
nī-i gūsāle ya
nī buzağı.

�āliẟ, ḥubūbāt cinsinden bir nev
 ġalledir, 

şa
īre benzer. Ammā ol kadar ża
īftir ki gūyā 

çöptür. در  [cevder] dahi derler.

Rābi
, nām-ı püser-i Şāpūr’dur.

Ḫāmis, Īrānī bir pehlivān adıdır.

Sādis, buzağı derisi ve ceyrān derisi ki 

Türkīde “güderi” derler żamm-ı kāf ile.

Sābi
, sığın yavrusudur. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.
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زر  [geyūzer]: Żamm-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. (297a) Murġābī 

ya
nī ördek. Lākin bir nev
ine maḫṣūṣtur. 

Mīr Naẓmī, der-vaṣf-ı şikār kerden-i şāh, 

beyt:

ا ا  אری   آن 
زر א و  و  ز  و 

(O bozkır av kuşlarıyla doluydu: Keklik, üveyik, 
kaz ve ördek.)

(Ayakbastı şükranesi olarak ona altın ve inci ver-
di. Soyunu sopunu, nereli olduğunu sordu.)

Ve ḥükemā ıṣṭılāḥında ve mütekellimīn 

lisānında bi-ẕātihi ḳāim olana  [gev-

her] ve mu
arrebi  [cevher] derler. Bu 

mebḥaẟten bir şemme beyān olunsa söz 

ṣadedden çıkıp baḥẟ-i āḫar olur. Ta
rīfinde 

ġāyet çok kitāb u resāil taṣnīf ü telīf ey-

lemişler. Taḥṣīl-i vuḳūf murādı olan 
ilm-i 

Kelām kitāblarını müṭāla
a eylesin.

Ve Ferheng-i Muḥammed Hindū Şāh’ta be-

del ve 
ivaż ma
nāsına masṭūrdur.

 [gevīr]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Zemīn-i şūre ki onda hergiz ot 

bitmez. Şems-i Faḫrī, beyt:

د  از  אغ  
אد  ز  زد 

(Senin yaradılışından bir rüzgār esecek olsa, ço-
rak toprak cennet bahçesine döner.)

Şerefnāme’de ve Mü�eyyidü’l-Fużalā’da be-

ma
nī-i pīş-kār ve pāykār. Ve Mecma
u’l-
Fürs’te be-ma
nī-i gūrāb ya
nī serāb. Ve 

Kitābu’s-Sāmī’de kāf-ı 
Arabī ile (  kevīr) 

menḳūldür.

אر  [gehbār] ve אر  [gehenbār]: Ẕikri 

mürūr eden א אر א  [gāhenbārhā]-yı 

merḳūm ma
nāsınadır. Zerātüşt Behrām, 

meẟnevī:

دار אم  رگ   دل  آن 
אر אن  د  ز ارد 
د אرت     ا 

د אن ا  ر اواز 
(O namlı büyük, kalpten şöyle dedi: Kimsenin 
etrafında böyle gehenbār olmaz. Görsen “Bu 
kutlu gehenbār mukaddes büyüklere layıktır.” 
derdin.)
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Ḥakīm Senāyī, beyt:

ی אز  אن   زر در د
ی ص و آز    در  

(Hırs ve tamah bağına yakalandıysan, makas ağ-
zındaki altın gibisin demektir.)

�āliẟ, 
alef-i devāb ma
nāsınadır. 

Ve zebān-ı Hindīde אس  [kās] derler.

אر  [gārīz]: Kesr-i rā-i mühmele ve sükun-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Su yolu; gerek pāk su aksın 

gerekse çirkāb aksın. Şems-i Faḫrī, beyt:

א אد و آب رخ  ز   ا 
אر אره    روان   ز  

(Onun yaradılışındaki güzellik rüzgār ve suya 
etki edecek olursa, kayadan her tarafa su akar.)

 [gebz]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ile. 

Be-ma
nī-i günde ve sitebr ya
nī yoğun ve 

ḳavī ki  [lemter] dahi derler. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ت   אک  ن  אن   ز
ت   אد  אن    ز

(Bir zaman seni toprak gibi yeşertir, bir zaman 
da yoğun rüzgārla doldurur.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ن  در   در 
א    و   

(Falanca ormanda yeşil bir ağaç vardır. Pek yük-
sek ve geniştir, dalları kalındır.)

 [gez]: Beş ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i ẕirā
 ya
nī arşın; kerbāsī 

olsun, neccārī olsun.

�ānī, be-ma
nī-i gezende. Ve ن  [gezīden] 

lafẓından ṣīġa-i emr olur.

�āliẟ, bir ağaçtır. Ekẟer su kenārlarında biter. 

Ve ılgın ağacı olmak dahi mervīdir. Bu üç 

ma
nāya tertīb üzre, Ḥakīm Sūzenī, ḳıṭ
a:

اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

אز  [gāz]: Be-vezn-i אز  [bāz]. Üç ma
nāya 

gelir.

Evvel, be-ma
nī-i dendān. Ḫˇāce 
Amīd-i 

Lūyegī, beyt:

د  از    
אز ار אرد  אک   

(Onun adaletinin etkisiyle yılanın dişi hep pan-
zehir yağdırsa şaşılmaz.)

Ve diş ile tutmaya ve ısırmaya da derler, 

ن  [gezīden] ma
nāsına. Şeyḫ Niẓāmī, 

meẟnevī:

ُ زره ا در  ا   
ه ه   ر دراز 

אز ا   ان  ا  د
אز אد    در 

(Bu dokuz zırhlı küpte (dünyada) senin hük-
mün düğüm düğüm olmuş uzun bir iptir. Bu 
yıldızların tamamı diş olsa bile onun bir düğü-
münü çözemez.)

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אز ان     ۀ د
אزوی  د   א   

(Kendi dişimin kölesiyim. O diş, kolumu ısırıp 
Yasin nakşı işledi.)

�ānī, envā
-ı miḳrāża derler. Ya
nī miḳrāż-ı 

cāme vü kāġıd u şem
 ve miḳrāż-ı zergerān 

ki sīm ü ṭalā keserler. Ve sāirine de derler. 

İsm-i cinstir. Ḥakīm Enverī, beyt:

د ون  אن   א از  
אز   ّ ُ ن   م ار   

(Tıpkı mum gibi, senin huzurunda başımı ma-
kasla kesecek olsalar ayağım senin buyruğunun 
sınırından dışarı çıkmaz.)
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Tūrānī Pīrān-ı Vīse imdādına gelmişti. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 [germ-ḫīz]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le vü mīm ü yā-yı taḥtānī ve kesr-i ḫā-i 

mu
ceme ile. Cüst ü çāpük ma
nāsınadır. 

Ḥakīm Esedī, beyt:

ا   
وان ر ا  

(Çabuk ve çevik atına binip Hintlilerin başına 
kıyameti kopardı.)

Mevlānā Hātifī, beyt:

 در   راه 
   

(Onlar kaçış yolunu tutunca çevik atının üstün-
de gülümsedi.)

ز  [gelūz]: Żamm-ı lām u vāv-ı mechūl 

ile. Fındıḳtır ki ز  [celūz] dahi derler. 

Ba
żı ferhenglerde celġūze ya
nī ṣanevber 

ve ba
żında bādām-ı kūhī ki ک  [buḫrek] 

dahi derler. Bu iki ḳavl-i aḫīr ṣaḥīḥ olmak 

cāizdir.

ز  [gevez]: Fetḥ-i vāv ile. Muḫtaṣar-ı زن  

[gevezn]dir ya
nī sığın. Mevlānā Şihābeddīn 


Abdurraḥmān, Şāhruḫ Mīrzā bārgāhının 

muḳarreb ve mu
teberleri silkine münselik 

olmakla Şāh Melik merẟiyesinde demiştir, 

beyt:

 آ    
(297b)  د ز  آن  در     
(Büyük sultanın ölüm haberi gelmiş olmalı. 
O sultan, savaşta kaplanı pençesine geyik gibi 
alırdı.)

Ve sükūn-ı vāv ile (ز gevz) cevizdir ki 

אن د  [girdegān] ve אر  [çār-maġz] dahi 

derler. Mu
arrebi ز  [cevz]. Ḥakīm Senāyī, 

der-tevḥīd-i Bārī, meẟnevī:

א او د      ِ  آن 
ز  אس  م از 

אس אس و از   אی  ی 
א   از   

ان زد از   د    
אن  ر  در   ا

(Benim açımdan şeker olarak onunla badem 
helvası tasından şeker ısırmak daha iyidir. Tasın 
genişliği bir arşın ve üstündeki şeker yarım ar-
şın yukarı taşmış. Türkmen evinin önünde ılgın 
ağacı yanması gibi, sofranın üstündeki tütsü ka-
bında da öd yanıyor.)

Rābi
, bir nev
 yılandır ki زه  [gerze] dahi 

derler. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אر  و   ای  از 
ان   زره ز   

(Ona “Ey gerze yılanından daha kötü olan! Savaş 
meydanında ipek altına zırhı kim giyer!” dedi.)

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

אر א در  א  رت  دی 
אر אل   אی  د אدی 

(Bu işte bizimle istişare etmedin! Gerze yılanının 
kuyruğuna bastın!)

Ḫāmis, bir nev
 oktur bī-per ü peykān ya
nī 

yeleksiz ve demrensiz. Ortası yoğun olur. 

Ve kesr-i kāf ile ( ِ  giz) be-ma
nī-i dendān. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ز  [gersīvez]: Sükūn-ı rā vü yā-yı taḥtānī 

vü kesr-i sīn-i mühmeleteyn ile. Efrāsiyāb 

Şāh’ın karındaşı adıdır.

ز  [gergūz]: Sükūn-ı rā-i mühmele vü 

vāv ve żamm-ı kāf-ı Fārsī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i żābiṭ-i vilāyet.

�ānī, bir pehlivān adıdır ki ser-
asker-i 
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אر اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-fārsī]

 [gej]: İbrīşimin fenāsı ki mu
arrebi 

ّ  [ḳazz]dır. Ammā ḫāṭıra gelir, çün-

ki mu
arrebi ّ  [ḳazz]dır dediler muṭlaḳ 

ibrīşimdir. Zīrā 
Arabīde ibrīşime ّ  [ḳazz] 

ve işleyene از  [ḳazzāz] derler. Bu taḳdīrce 

fenā olmamak iḳtiżā eder.

ژ  [gendij]: Sükūn-ı nūn ve kesr-i dāl-ı 

mühmele ile. Muḫtaṣar-ı دژ   [geng-dij]

dir. Şā
ir, beyt:

א ژ ر     
א ده ا     را 

(Babil büyüsü için Gendij’e gitti. Fitne ilminde 
becerikliydi.)

 i-[geng-behişt]   :[geng-dij]  دژ

merḳūm ma
nāsınadır ki tafṣīl-i şerḥi mürūr 

eyledi. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

אس ا     
اس ش   و  א  ِ ور 

א اس    د 
א ز     

(Cömertliği “Beni tanı!” dedi. Aksi takdirde akıl 
ve duyularla onu kim tanıyabilir! Bir delile du-
yular nasıl yakışsın! Ceviz, kubbe sırtında nasıl 
dursun!)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ه ای א ا    را  
ه ای א ز   ا  

(Sen bu orduyu karşıma çıkarmış, kubbe üstüne 
ceviz saçmışsın!)

 [gevtīz]: Sükūn-ı vāv ve kesr-i tā-i 

müẟennāt u yā-yı sākine ile.  [gevnīz]: 

Sükūn-ı vāv ve kesr-i nūn u yā-yı sākine ile. 

Kilāhumā be-ma
nī-i kīl ve ḳafīz. Ve şinik 

olmak da mervīdir. Mīr Naẓmī, beyt:

אن  אن را   ه ا
א  و  د  و زرش 

(Yaradılışı bağış yapmada öyle bir çabuktur ki 
altın ve gümüşü kile ve şinikle verir.)

 [gevīz]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Bu dahi  [gevtīz] ü  

[gevnīz]-i merḳūmān ma
nālarınadır. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 دژ
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li adıdır. Ma
lūm ola ki meẕkūr ḫazāin-i 

seb
anın adları cümle bu kitābda her biri-

nin maḥalli geldikçe ẕikr olunmuştur. Lākin 

mütefarrıḳ vāḳi
 olmakla bu maḥalde fihris 

olmak ma
ḳūl görülmeğin ẕikr olunur. Ev-

vel, genc-i 
arūs. �ānī, genc-i bād-āverd. 

�āliẟ, dībe-i Ḫüsrevī. Rābi
, genc-i Efrāsiyāb. 

Ḫāmis, genc-i sūḫte. Sādis, genc-i ḫaḍrā. 

Sābi
, genc-i bārgeh. Genc-i gāv dahi derler. 

Ferheng-i Cihāngīrī’de yedi ḫazīne rivāyet 

olunmuştur. Ammā Mecma
u’l-Fürs’te sekiz 

ḫazīne menḳūldür ki sekizinci genc-i şād-

āverd naḳl olunmuştur. Lākin şād-āverd 

bād-āverd ile bir ḫazīnenin ismi olduğu 

mervīdir. Ve Bārbud-ı Ḫüsrev ki meşhūr 

muṭribdir, her bir ḫazīnenin nāmıyla bir 

nevā iḫtirā
 eylemiştir. Ḥakīm Firdevsī 

cümlesin bu vech üzre ẕikr eder Şehnāme’de. 

Meẟnevī:

وس אد     
אس و از روم و روس ز  و ز 

ا אدآورش  د  
א אص   ن   در 

ی א ا  د آن  
وی ا ورا د 

אب ا ر  ا א د 
د آن   و آب   را 

ی  ا د   
و ر ا  ُ ان  

د אب  د   ُدر 
د אب  ش    א  

א روان אد  ا   
אردان دان  ر  א אن 

 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]

س א  [gāmūs]: Su sığırıdır ki ta
rīb edip 

س א  [cāmūs] dediler. Yāḫud س א  

[cāmūs] evvel olup ba
dehu ta
cīm olun-

muş ola. Kile’l-ḥāleteyn ism-i ṣaḥīḥtir. Mīr 

Naẓmī bir maḥalde demiş, beyt:

س د    א  
א    אل ا  

(Çöl camışı gibi bakıyor. İtaat halini yerle bir 
ediyor.)

אورس  [gāvers]: Fetḥ-i vāv ve sükūn-ı rā-i 

mühmele ile. Darının sarı olan nev
ine der-

ler. Ḥakīm Şīrāzī demiştir, beyt:

אد אورس    א  
אد    در زده  

(Ya da sirke suyuyla yoğrulmuş kabuklu darıyla 
merhem sür!)

אو  [gāvīs]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Süt ve ayran kodukları ẓarf. Ba
żı 

ferhengde şīn-i mu
ceme ile ( אو  gāvīş) 

mervīdir.

اس  [gerās]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. 

Nevāle ve loḳma ma
nāsına. Mevlānā Rāzī, 

beyt:

אن ان  אی ا  
אن   ان ا اس از   

(Dünyanın türlü türlü nimetleri senin bağış sof-
randan bir lokma değildir.)

اوس  [gerāvus]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

żamm-ı vāv ile. Revġangerler yağ çıkardık-

ları çarḫa derler.

وس  ِ  [genc-i 
arūs]: Ḫüsrev-i Pervīz’in 

meşhūr yedi ḫazīnesinden ḫazīne-i evve-
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 ا ا
[ma	a’ş-şīni’l-mu	ceme]

אودوش  [gāv-dūş]: Sükūn-ı vāveyn ve 

żamm-ı dāl-ı mühmele ile. Süt sağacak ağzı 

açık ve dibi dar bir ẓarftır. אودو  [gāv-dūşe] 

dahi derler אو  .taḳdīrinde [dūşe-i gāv] دو 

Mevlānā Kemāl, rubā
ī:

ف  را زن ه ا وی   
אودوش   א  ک د ای 
אی د ه  אه  אر  
ت ا از  אدا    

(O kahkaha atarak dedi ki: “Ey ağzının dağarcığı 
küsümün süt kabı olan! Eşek Eşref ’i döv gitsin! 
Gülerken ağzını çok açma da olmaya ki başın 
bedeninden kılıçsız ayrılmasın!”.)

אور  [gāv-rīş]: Sükūn-ı vāv u yā-yı taḥtānī 

ve kesr-i rā-i mühmele ile. Be-ma
nī-i ebleh 

ve bī-
aḳl u temyīz. Ḥaḳīm Ḫāḳānī, beyt:

אز א  אور زر     
א  از א   א    

(Buzağı yapan ahmak bir kuyumcunun beyaz el 
sahibinin (Hz. Musa’nın) yaradılışına bundan 
daha fazla dayanamıyor olmasına şaşılmaz.)

אوش  [gāvuş]: Żamm-ı vāv ile. Nemrūd 

dedikleri kāfir-i 
anīdin nām-ı pelīdidir. 

Ḥażret-i İbrāhīm Ḫalīlu’llāh 
alá-nebiyyinā 

ve 
aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām’ı āteşe attı. Bu 

mertebe ḳavī ve tüvānā iken bi-emri’llāhi 

te
ālá bir sivrisinek ki peşşe-i ża
īftir, sūrāḫ-ı 

bīnīsinden girip dimāġına varıp ḫāriş ver-

mekle cān-ber-cehennem eyledi.

אو  [gāv-mīş]: Su sığırıdır. Faḫru’r-

Rūm Kemālpaşazāde merḥūm bunda dahi 

taṣarrufāt-ı ḫāṣṣından buyurur ki: “ אو  [gāv] 

(298a) אر אم او   د آن   
אر ۀ روز אن د ه 

(Çin, Bertās, Anadolu ve Rusya’dan gelen ilk ha-
zineye genc-i arūs dendi. Genc-i bād-āver diye 
adlandırdıkları bir diğerini padişahın has hazi-
nesinde sakladılar. Bir diğerinin namını dinleye-
cek olursan, ona dībe-i Hüsrevī derler. Diğerinin 
adı genc-i Efrāsiyāb idi, karada ve denizde öyle-
sine sahip olan yoktu. Genc-i sūhte diye anılan 
bir diğeri ülke yakıcı, ağır bir hazineydi. Bir di-
ğer hazine parlak inciden oluşuyordu. Yüksekliği 
bir menzil okunun erişimi kadardı. İş bilen akıllı 
ve namlı kimseler, onun adını da genc-i hadrā 
koydular. Zamane gözü, genc-i bār adındaki di-
ğer hazine gibisini görmemişti.)

Şeyḫ Niẓāmī ḥażretleri dahi Ḫüsrev ü Şīrīn 

kitābında meẕkūr ḫazīneleri adlarıyla ve 

Bārbud’un muḫtera
ı nevālarıyla ẕikr eyle-

miştir. Her biri maḥallinde yazılmıştır.
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ُ و د  ا دل ا אر 
אر אن روز دن  ز    

(Aslan yürekli, hasım öldürücü, düşman bozgu-
na uğratıcı padişahtır. Zamane asileri onun hük-
mü altına girmiştir.)

زش  [gerziş]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

kesr-i zā-i mu
ceme ile. Taẓallum ve dād-

ḫˇāhī ma
nāsına. Ḫüsrevānī, beyt:

א و ه داد  زان 
زش ا  از    ا  ی 

(O dudaklardan payım olanı bana ver! Aksi 
takdirde senden hakkımı almak için kadıya 
gideceğim.)

Bu ma
nāyı müeyyid, Şems-i Faḫrī, beyt:

ا زش  ا   
زش دارد از  ر   

(Onun topuzunun ağırbaşlılığından olsa gerek, 
ülkede hakkını aramaya gerek kalmadı.)

ش  [germūş]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

żamm-ı mīm ile. Bir sıçandır. Mezrū
ātı sa-

pından kesip tebāh eder. Be-ġāyet mużırdır. 

Ebulma
ānī, beyt:

ن زرع وا  ر او 
ش ه   ا   د

(Onun ilk çıkan sakalı büyük ekinlik gibiydi. 
Dişleriyle tarla faresi gibi kemirdi.)

 [gerīş]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Keler dedikleri 

zehrnāk cānverdir.

وش   [gezīn-furūş]: Kesr-i zā-i 

mu
ceme ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü nūn 

ile. İbrīşim satıcı.  [gez] ḳazz ma
nāsına 

olduğu ve ḳazz ibrīşim idiği ẕikr olundu. 

Ebulma
ānī, beyt:

ه دو ز و  وش  د  
אع  رو    از 

ile  [mīş]ten mürekkeb ism-i cinstir. Su 

sığırı ise ol cinsten bir nev
dir ki ona gāv 

ıṭlāḳı ṣaḥīḥ olur. Ve mīş’e müşābeheti ol-

makla temīz için su sığırına isim etmişlerdir. 

Zīrā bunun da kimi ehlī ve kimi deştīdir. 

Ve  [mīş] diye deştī koyuna derler. Ehlī 

olana  [gūsfend] denilir”. İntehā 

kelāmuhu. Allāhu a
lem, bunda vech-i 

müşābehet ancak deştīliktir. Ve deştī ḥayvān 

ise çoktur. Ġayra teşbīh olunmayıp sığırı 

koyun ile iştirāk mertebesinde müşābehet 

ne sebeble olduğu bu faḳīr-i pür-taḳṣīrin 

ma
lūmu olmadı. Ẓāhir ḳaṣr-ı 
aḳldandır ki 

yazdığım sözün ma
nāsın fehm eylemedim.

اش  [gedāş]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. 

Boynuz ma
nāsınadır 
umūmen geyik boy-

nuzuna derler ḫuṣūṣan. Türkīde “mühre” 

derler. Ondan zih-gīr ederler. Katlarında 

maḳbūldür. Parmağında mühre zih-gīri 

olandan yılan ve sāir efā
ī kaçıp yakın ol-

mazlar, bi’l-ḫāṣṣadır. Ebulma
ānī, beyt:

ش د آن   اول   
ش אرک  اش   آن  ن  ا

(O çirkin baş, önce koyuna benziyordu. Şimdi 
başının üstünde boynuz oluşmuş.)

ا  [gerāyiş]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

kesr-i yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i دن   

[meyl kerden] ya
nī bir ādemin ṭarafına 

dönüp meyl eylemek ma
nāsınadır. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

ا   دل  ر 
א  اب را    

(Bazen gönül gitmeye meyilleniyor. Bazen de 
baş, uykuyu övüyor.)

د  [gerden-keş]: Sükūn-ı rā vü nūn u 

fetḥ-i dāl-ı mühmeleteyn ü kāf ile. Mu
ānid 

ve ser-keş ma
nāsına. Ebulma
ānī, beyt:
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ش  [gendiş]: Sükūn-ı nūn ve kesr-i 

dāl-ı mühmele ile. Kükürd ma
nāsınadır. 

Ebulma
ānī, beyt:

א    ا   
ش د  אن  ده  او   ج 

(Bedenimi baştan ayağa uyuz hastalığı kapladı. 
Dünya kükürt olsa yine de fayda etmez.)

ش  [gendelāş]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

dāl-ı mühmele vü lām ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bed-bū bir ottur.

�ānī, bozulup kokmuş yumurta 

ma
nāsınadır.

اش  [gevāş]: Be-vezn-i اش  [ṣavāş]. Renk 

ma
nāsına ya
nī levn. Meẟelā gevāş-ı surḫ, 

gevāş-ı zerd ü sebz ve miẟlü ẕālik. Keẕā 

fī-Mecma
i’l-Fürs.

ا  [gevāniş]: Kesr-i nūn ile. Dāimā āteş 

yanan ocak ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

ارش  رود    
אی  א ده  ا 

(Mutfak ocakları daima yanar hale gelmiş. Kıvıl-
cımı her tarafa fersahlarca gidiyor.)

 [gevher-keş]: Bir nev
 bilezik-

tir ki cevāhir ve inci ile düzülmüş olur. 

Refī
eddīn-i Lünbānī, beyt:

א  אخ ا  א  ز  
ه  دوال א و  ه ُدر   

(Bulut, dalın bileği için bilezik yaptı. Damla 
parlak inci olmuş, yeşillik de zümrüde benziyor.)

 [gevīş]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Süt ve ayran ẓarfı. Ve ba
żı 

nüsḫada “yayık” ma
nāsınadır.  [gevīşe] 

dahi derler.

(İpek satıcısı onun iki saç büklümü ile perçemi-
ni görünce sattığı değersiz mal yüzünden utandı 
kaldı.)

(298b)

 [geş]: Maḥbūb-ı ṣāḥib-cemāl ü ḫoş-

endām-ı bī-miẟāl ma
nāsına. Ḥakīm Senāyī, 

rubā
ī:

אم   در     در 
אم   א     در 

ام دل  او رام   در  
غ  در دام   ِ آن  אل   

(Balda ne hoşluk vardır ki senin ağzında olma-
sın! Keklikte ne cazibe vardır ki senin adımında 
olmasın! Şehirde sana boyun eğmemiş hangi gö-
nül var! Senin tuzağına düşmeyen kuş, kanatsız 
kalsa daha iyidir.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ش אد  آ   א 
د  ا  د ا و روی 

(Tam o sırada yumuşak bir esinti geldi. Bulutu 
götürüp havayı güzelleştirdi.)

Ve nāz u şīve ve 
işve vü girişme ma
nāsına 

da gelir. Şems-i Faḫrī, beyt:

אن     ن    
אزک و  אر  א     ران 

(Yüz asır ülke tahtında böylece otur! İşveli ve na-
zik dilberle hep keyif sür!)

אو  ِ  [genc-i gāv-mīş]: İki ma
nāyadır.

Evvel, Cemşīd’in ḫazīnelerinden bir ḫazīne 

adıdır ki Behrām-ı Gūr zamānında ẓāhir 

oldu. Ona אو  ِ  [genc-i gāv] ve אوان  ِ  

[genc-i gāvān] dahi derler. Ṭarīḳ-i ẓuhūru 

ve tafṣīl-i aḥvāli אو  ِ  [genc-i gāv] ẕeylinde 

ẕikr olunur inşāallāhu te
ālá.

Ve ẟānī, Bārbud-ı Ḫüsrev muḫtera
ātından 

bir nevā ve laḥn adıdır.
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אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

ک  [gedek]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. 

Şīrdān ki א  [kīpā] dahi derler. Et pāreleri, 

birinc ve bahārāt ile doldurup piştikten son-

ra yağda kavururlar. Laṭīf ṭa
āmdır. Büsḥāḳ-ı 
Eṭ
ime, beyt:

א زد ک و  ادان   و  א
אر א در    در  آن  و 

(Sabahleyin tirit, şirdan dolması ve paça ya-
pıp hemen arkasından kavurma ve mumbar 
pişirirler.)

Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, beyt:

א א   א  ه  در  
ک د   ش  אن   

(Şirdan dolmasının demiri olmazsa, ekmek ge-
misi bizi sofra denizinde bir sahile ulaştırmaz.)

ه  د  [gerdīde-pilk]: Kesr-i bā-i Fārsī 

ile.  [pilk] göz kapağıdır. ه د  [gerdīde] 

çevresi demektir. Ve dahi dönmüş demektir. 

Göz eṭrāfı ma
nāsına olur.

ک  [gerk]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i nuḳl ki ṣoḥbetlerde mec-

lise kuru meyve getirip yerler. Ve dahi 

şarāb içildikte tenaḳḳul ettikleri mezedir. 

Mecnūn-ı Çep-nüvīs, beyt:

اب و  ام ذوق   از  
ک اب و   ن   د   ک   

(Sevgiliye “Senin dudağından şarap ve meze 
zevki alıyorum” dedim. Dudağını ıslatıp “Ey 
Mecnūn! İster şarap/ne şarabı, ister meze/ne 
mezesi!” dedi.)

א  ا
[ma	a’l-fā]

א  [gālif ]: Kesr-i lām ile. Bedende kıl 

ürpermek. Ve dahi dağılmış saça derler. 

Miẟāl-i evvel, Mīr Naẓmī, beyt:

ش ه د ی  آن  ا د
دش ی و א   د 

(Bir ifrit o çirkin suratı görseydi, bedenindeki 
bütün tüyler ürperirdi.)

א  [gālīf ]: Ziyāde-i yā-yı taḥtānī ile א  

[gālif ]-i merḳūm ma
nāsınadır.
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 [gendimek]: Sükūn-ı nūn, kesr-i dāl-ı 

mühmele ve fetḥ-i mīm ile. Ferc-i zenānda 

olan gūşt-pāreye derler. Ebulma
ānī, beyt:

د داردش אن  ا  از ز   
אش א  د  אر ا   ن   

(Kadınlardan güvende olmak istiyorsan kendi-
ni tut! Küsün eti engerek yılanı gibi ısırır, gafil 
olma!)

 [gevaḫk]: Fetḥ-i vāv ve sükūn-ı ḫā-i 

mu
ceme ile. Üzüm salkımı olan şāḫlara 

derler.

 [gevīk]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i tekrār. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

�ānī, ādem ve ḥayvānın uyuzuna derler. 

Şā
ir, der-hecā, beyt:

אس א  ر و  אد و د  دار و 
ک و   אن    אد ن 

(Mundar, pis yaradılışlı, hileci tavırlı, nankör. 
Yaşlı katırlar gibi hep uyuz ve sütsüz.)

 [germek]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i mīm ile. Pişmiş baḳla. Ḥakīm Senāyī, 

beyt:

ه  در راه  ا 
اه א    از 

(Yolda azla yetinmeye bak! Ne zamana dek piş-
miş bakla isteme ahmaklığı!)

Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, beyt:

وش ا در م   آل  در 
ا       ا 

(Cömert Bermek ailesi bu kapının pişmiş bak-
lasını satarlar. Bu sözü fısıltıyla söylemiyorum, 
çünkü pek meşhurdur.)

 [gezlik]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ve 

kesr-i lām ile. Bir nev
 ḳalem-tırāştır ki ucu 

geri dönmüş ve keskin olur ki onunla ġalaṭ 

ḥakk ederler. Egerçi meşhūru telaffuẓunda 

(299a) fetḥ-i lām ile (  gezlek)tir, ammā 

Ferheng-i Cihāngīrī’de kesr-i lām ile żabṭ 

olunmuştur. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אه  ذا دان  
א از  او    

(Padişahın kalemtıraşını kutlu bir kesici bil! O, 
cevher bakımından Mars’a benzer.)

 [geşenk]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme vü 

nūn ile. Cu
al dedikleri karaca böcektir ki 

دان   [sergīn-gerdān] ve دا   

[sergīn-gerdānek] dahi derler.
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אو  [gāv-seng]: Sükūn-ı vāv u nūn ve 

fetḥ-i sīn-i mühmele ile. Üvendire dedikleri 

çift āletidir. Keẕā fi’l-Mecma
.

אو  [gāvşeng]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme 

ile. Üvendiredir diye Ferheng-i Cihāngīrī’de 

masṭūrdur ki אو  [ġāvşeng] dahi derler. 

Üstād Laṭīfī, beyt:

א אوی   אر آ     
ا אو   ز او را 

(Sevgili gelince öküz gibi ayağa kalkmayana 
üvendire vursalar yeridir.)

Mecma
u’l-Fürs’te gāvşeng, ḥubūbāttan bir 

nev
dir. Kabuğun çıkarıp muḳaşşar eyleseler 


ades gibi olur. Ona د [dīv-seng] dahi 

derler.

رگ  [gedreg]: Sükūn-ı dāl u fetḥ-i rā-i 

mühmeleteyn ile. Silāḥ-ı cenktir ki ر  [ge-

der] dahi derler. Üstād Ferruḫī, beyt:

و ه   א رگ  روز و  در   
ده  ز אدۀ آ אل و  در   

(Cezalandırıcı savaş silahı, selvi gibi gece gündüz 
senin yanında olsun! Güneş gibi parlayan huzur 
şarabı, aylar ve yıllarca elinde olsun!)

د  [gerdeneg]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ü nūn ile. Deyyūẟ ve aḥmaḳ 

ki ḳabāḥatin fehm eylemez. Ona د [den-

kil] dahi derler. Ebulma
ānī, ḳıṭ
a:

د אل ز    د   آن 
ار دار   אل    ار 

א د ن زن ر א د   آن 
ش ز  آر אن و  ه ا  

(Karısının halinden habersiz olan o ahmak, 
kendi halinden de habersizse şaşırma! Karısının 
başkalarıyla cimā etmesine rıza gösteren o ahma-
ğa asla aman verme ve onun başını kılıç altına 
getir!)

אر אف ا  ا
[ma	a’l-kāfi’l-fārsī]

א  [gāl-beng]: Sükūn-ı lām, fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade, ba
dehu nūn-ı sākine ile. Lafẓ-ı 

mürekkebdir אل  [gāl] ile  [beng]den. אل  

[gāl] kozalaktır ve  [beng] ma
rūf. Ma
nā-

yı terkīb, ġılāl miyānında biter bir ottur. 

Küngüreli kozalağı olur lāle gibi, içinden 

birkaç dāne ḥāṣıl olur. Bir kimesne bilmeyip 

tenāvül eylese 
aḳlını zāil edip dīvāne-miẟāl 

sarḫoş eder. Ona  [merbeng] dahi der-

ler. Ḥakīm Sūzenī, ḳıṭ
a:

ا  א  د א  و 
א אد  او از  و  ا  د
א از آن  آری   

א د د  א  و   
(Afyon ve tatula deliliğe sevk ettikçe onun düş-
manı da afyon ve tatulayla deliye dönsün! Evet, 
öylesi kimse tatula yüzünden beynini ve aklını 
oynatırsa buna şaşılmaz.)

אور  [gāv-reng]: Sükūn-ı vāv u nūn ve 

fetḥ-i rā-i mühmele ile. Ferīdūn’un gürzü 

adıdır ki אو  [gāv-peyker] ve אو  [gāv-

ser] dahi derler idi. Ḥakīm Zeccācī, beyt:

ی  ه   אن د אن   
אور زۀ  رون    ا

(Padişah savaş meydanında Feridun’un topuzu-
nu ele almış olarak görüldü.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אن אو رش  ی   ا
אور ش  אرک    

(Gözüne sancağı diktin, başının üstünde topuzu 
kırdın.)
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�āliẟ, her eğri olan nesnedir 
umūmen. 

Mes
ūd-i Sa
d-ı Selmān, bu iki ma
nāya 

tertīb üzre, ḳıṭ
a:

ه ن  د  ان  ف را وی 
ن  د  ور ر روان 

د אر     
ز      

(Laf ona dağ gibi ağır geliyor. Gidince de Geng 
ırmağı gibi akıyor. Cūd (cömertlik) kelimesinin 
başına şu ağır yük yeter: Her üç harfi de eğri 
büğrüdür.)

Ve māder-zād olan büğrüye de derler 

ḫuṣūṣan. Ḫˇāce 
Amīd-i Lūyegī, beyt:

اد אب  ی  ز  ای 
אل  ه رود   دون  

(Ey Pehlevī! Felek senin otağ iplerinin altından 
daima kambur gibi eğilerek gider.)

Rābi
, be-ma
nī-i kūh-ı ser-bülend. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

ه  ه     ز
ر آ   ح ا א  ا 

(Silah kuşanarak savaşa gelecek olursa yüce dağ 
başında dev bir fil var.)

Ḫāmis, beden-i insānda fażalāt-ı sevdādan 

ḥāṣıl olur bir rīḥtir. Ol sebeble kıl dipleri-

ne gicik 
ārıż olup muttaṣıl kaşınır, tā kılı 

koparmadıkça rāḥat olamaz. Ḥakīm Sūzenī, 

beyt:

د    د  א  
אد  אده  وی  ا در  

(Düşmanın kendi eliyle bıyığını yolana dek bıyı-
ğına uyuz hastalığı musallat olsun!)

Sādis, Ḫatā vilāyetinin cānib-i şarḳīsinde 

vāḳi
 bir şehir adıdır ki onda rūz u şeb 

müsāvīdir, ziyāde ve noḳṣān olmaz. Taḥt-ı 

ḫaṭṭ-ı istivāda vāḳi
dir. Havası nihāyette 

 [gereng]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Leşgergāh ma
nāsına ya
nī 

ordu ve dernek yeri. Ferheng-i Cihāngīrī’de 

cāy-ı ceng ve maḥall-i ma
reke ma
nāsına da 

mervīdir. Ve kesr-i kāf ile ( ِ  gireng) der-

hem-şikeste ma
nāsınadır.

 [gerīseng]: Kesr-i rā vü sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī vü nūn u fetḥ-i sīn-i mühmeleteyn 

ile. Be-ma
nī-i meġāk ya
nī alçak ve çukur 

yer, maġāra gibi. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [geneg/geng]: Fetḥ-i nūn ve sükūn ile 

de cāizdir. Dokuz ma
nāya gelir.

Evvel, vilāyet-i Çin’de bir bütgede adıdır. 

Ḥakīm Ezraḳī, beyt:

א  אر א   אد  ز ز 
א  אر  ز    

(Tan yeli yeryüzünü Çin Nigārhānesine çevirdi. 
Çayır, yaseminlerle Geng tapınağına döndü.)

Necībeddīn-i Cerdpādḳānī, beyt:

ار  ز  אد   ز  
א  א  ا  אر

(Rüzgār gül bahçesine öyle çok tılsım yapıyor ki 
orası Çin Nigārhānesi, Geng tapınağı oluyor.)

�ānī, bir 
aẓīm nehir ismidir ki menba
ı 

Hindūstān memleketinde Sevālik-nām 

maḥaldedir. Bengāle’den geçip 
Ummān’a 

vāṣıl olur. Hindūların i
tiḳādları budur ki ol 

(299b) nehirden ġusl eylemek ve āteşe yak-

tıkları mürdenin külünü dökmek sebeb-i 

rif
at-i derecāt ve müzīl-i seyyiāt ola. Bu iki 

ma
nāya, Ḫüsrevānī, beyt:

אن אر   از روی او  ن  א 
وا دو رود   دو  

(Dünya onun yüzüyle Geng tapınağı olduğun-
dan beri Hüsrevānī’nin iki gözü iki Ganj ırma-
ğına döndü.)
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م  ا
[ma	a’l-lām]

אل  [gāl]: Dokuz ma
nāya gelir.

Evvel, cenkten kaçmak. Ve dahi hezīmet-i 

leşger ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, beyt:

א  د  م     
אل د   ئ   ا ز 

(Düşman senin kılıcının keskinliği sebebiyle sa-
vaştan kaçacak olursa, yokluk köşesinden başka 
kaçacak yer bulamaz.)

�ānī, be-ma
nī-i dūr ya
nī ırak. Ve ن  دور 
[dūr şuden] ırak olmak ma
nāsına ki neh-

yi אل  [me-gāl] olur ya
nī  دور [dūr 

me-şev]. Ḥakīm Senāyī, der-ta
bīr-i ḫˇāb, 

meẟnevī:

اب ر  א دو  ا  
אب ا  را آن   

א ع را   را ا 
א  آن  را  

(Rüyada iki tür koku vardır. Birisi rahat, öbürü 
sıkıntıdır. Sürdükleri rahata, uzak tuttukları sı-
kıntıya işaret eder.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ا ی    او ا دوا  
ش אل از  ب   آن ا 

(Sapkınlık tarafına at koşturan kimse, atın çifte-
sini yer. Atın çiftesinden uzak dur!)

�āliẟ, bir nev
 ḫurde dāneli erzendir ki אورس  

[gāvers] ve אور  [gāverse] dahi derler. Emīr 

Ḫüsrev, beyt:

د  د ای ا   
אل زان      

(Bu taze şiir her inceliği yaptı. Bak! Melek, darı 
tanesi için çırpınan serçe yavrusu gibi titriyor.)

i
tidāl üzredir. Ol mertebe ki hemīşe 

bahārdır. Onaدز  [geng-diz] ve   

[geng-behişt] dahi derler. İsti
āre ṭarīḳıyladır. 

Zīrā Geng-behişt Bābil vilāyetinde olduğu 

ẕikr olunmuştu. Muḫtārī, ḳıṭ
a:

אغ ر  אر ا א  ز را  
ر  ان ا אر  را   א 
אدا  ا  ی  אن ز   
אد آو ا  اه  اک    ز 

(Yeryüzü bahçesi ilkbaharda cennet oldukça, 
Geng içindeki yasemin sonbaharda hep taze 
kaldıkça; senin hakkında kötü konuşanın canı 
kılıcınla kesilsin, kötülüğünü isteyenin başı eyer 
kayışından sarksın!)

Sābi
, Taşkend şehrinin bir adı da Geng’dir. 

Ona אچ  [çāç] dahi derler. Bu ma
nā-yı sābi
 

Tārīḫ-i Ẓafernāme’den menḳūldür. Meẕkūr 

ma
nāların ekẟeri Ferheng-i Cihāngīrī’den 

mervīdir.

�āmin, muṭlaḳ eğridir. Ḥattá insānın büğ-

rüsüne de derler. Şems-i Faḫrī, beyt:

אزد א  خ  ل  از  ا 
ر ا  ر  در   אر  ز 

(Kahrın felekten taht yapacak olsa, kıymetinin 
ağırlığıyla eksen çizgisi eğilir.)

Tāsi
, Edātu’l-Fużalā’da nām-ı Beytü’l-

muḳaddes’tir.

 [geyreng]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

nūn ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. Bir ḳaṣaba 

ismidir. Ḥakīm Enverī, beyt:

א  ا  
אرا  آ دارد ز  

(Geyreng kadısının kīri ne güzel! Sert kayadan 
şöhret almış.)
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אل  [gerbāl]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Ġırbāl 

ma
nāsınadır.

د  [gerdengel]: Sükūn-ı rā vü nūn 

u fetḥ-i dāl-ı mühmeleteyn ü kāf-ı Fārsī 

ile. Deyyūẟ ve aḥmaḳ gīdī demektir. 

Ebulma
ānī, ḳıṭ
a:

א اش   زن 
א א  د  آن  

ل ا زن   
א آن  ردش  آدم 

(Dünyanın ahmak gidisi, fahişe karısını zaptede-
miyor. Yaradılış böylesi bir kadını kabul etmez. 
Onu kim reddederse insan odur.)

אل  [gerşāl]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Bir nev
 ḥayvān-ı 

vaḥşīdir. Ayı ile çakaldan tevellüd eder. Ça-

kal ayıya aşınca ol maḳūle bü’l-
aceb ḥayvān 

mütevellid olur. İkisinden dahi naṣīb 

ḫāṣṣiyyeti vardır. Ebulma
ānī, ḳıṭ
a:

د اده  ا   
אل אم او    

ت س  ده  אدرش 
אل אر   رش دزد

(Acayip haramzāde bir şahıstır. Adını gerşāl koy-
maları bundan. Anası çirkin görünümlü bir ayı, 
babası da hırsızlığı iş edinmiş bir çakaldır.)

א  [germāyīl]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le vü yā-yı ẟānī, fetḥ-i mīm ve kesr-i yā-

yı taḥtānī-i evvel ile. Bir şehzāde adıdır. 

Ḍaḥḥāk’in mārlarına beynī-i insān için 

müvekkel idi bir şehzāde ile ma
an ki onun 

nāmı Ermāyīl idi. Tafṣīl-i aḥvālleri א  ار
[ermāīl] ẕeylinde şerḥ ü beyān olunmuştur.

Emīr Ḫüsrev, beyt:

غ دا  א و ا   رو ای 
אل אوس و   و  و  

(Biz ve bu çimen... Ey tane toplayan kuş! Sen 
git! Tavusa cennet bahçesi ve serçeye darı tarlası 
gerek.)

Rābi
, çakal dedikleri vaḥşī ḥayvān ki אل  

[şeġāl] ve אل  [şekāl] dahi derler. Seyf-i 

İsferengī, beyt:

د ه    و  و   
אل     ز  

(Düşman senin hükmüne karşı geldi lākin felek 
aslanının pençesi çakal pençesiyle bükülmez.)

Ḫāmis, feryād-ı bülenddir. Melik-i Ḳumī, 

beyt:

ا ز אل  ا  
א ز ی دم  و  

(Bir genç, Irākī bir feryat edip bir yaşlıyla aynı 
yerde kalmaktan dem vuruyordu.)

Bir şā
ir demiştir, beyt:

אل ز د   و  وا    
(300a) אل ز ت ر      

(Senin çevrende pervane gibi kanat çırparım. 
Her sabah köyünün başında bağırıp dururum.)

Sādis, be-ma
nī-i ن  [ġaltīden] ya
nī 

yuvalanmak.

Sābi
, 
ankebūt nev
inden zehrnāk bir bö-

cektir. 
Arabīde ر [ruteylā] derler. Bir 

ādemi ısırsa zehri teẟīr edip ḫayli zaḥmet 

verir. Helāk olmuşu da vardır.

�āmin, henūz açılmamış penbe kozağı ki 

yeşil ola. Ve her nesnenin kozağına derler.

Tāsi
, ḫorūs ma
nāsınadır. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.
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ا אن   و زر  ر
ا دم   از آزاد 

(Büyükler altın ve gümüş biriktirirler. Sen cö-
mertlikle adam biriktirirsin.)

�āliẟ, be-ma
nī-i çuvāl. Ya bu onun 

mu
accemi veyāḫud 
aksi ola. 

Ve zebān-ı Hindīde “sığır çobanı” ma
nāsına.

ل  [gevl]: Sükūn-ı vāv ile. Saçaklı ḫırḳa ki 

dervīşāna onu giymek maḫṣūṣ 
ādet olmuş-

tur. Keẕā fi’l-Edāt.

 [gelgel]: Sükūn-ı lāmeyn ve fetḥ-i 

kāfeyn-i Fārsiyyeyn ile. Bir nev
 limondur. 

Nārenc meẟābesinde olur. Be-ġāyet ekşisi 

vardır. Şol mertebe ki bir iğne soksalar bir 

zamān durdukta iğne eriyip maḥv olur.

دراز ِم   [gendum-i dirāz-çigil]: Bir 

nev
 buğday sünbülesidir. Kılçığı sāirinden 

uzun olur.

 [gengel]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

kāf-ı Fārsī ile. Hezl ü ẓarāfet-i nedīmāne 

ma
nāsına. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirru-

hu, beyt:

ر  אش و    ش 
אره را ک  ا  و 

(Onu bekle de ay gibi aydınlan! Şu yapmacıklığı 
ve sağa sola bakışı bırak!)

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, ḳıṭ
a:

م אد آن   در  ا אد 
אران  א  د   

رد و   زد אده  
א  و  دم ز اول  

(Beytülharem’de dostlarla halvete çekildiğimiz 
o gece hatırlansın! Akşamdan sabaha dek şarap 
içtik, karşılıklı latifede bulunduk.)

ال  [gevāl]: Be-vezn-i ال  [nevāl]. Üç 

ma
nāyadır.

Evvel, büyümek, 
Arabīdeki ّ  [numuvv] 

ma
nāsına. Seyf-i İsferengī, beyt:

ال אب   ا   ای ز 
א ش  אن  ای درت   وی ز 

(Ey elinin bulutuyla emel ağacını tazece büyü-
ten! Ey kapısının hevesiyle can güllüğünün güzel 
göründüğü!)

�ānī, kazanıp māl u ni
met cem
 eylemek 

ma
nāsına. Ṭayān-ı Merġazī, beyt:
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Meẕkūr üç ma
nāya, Mevlānā Cāmī, beyt:

אم אم در        
אم  אم  ر آ و    

(Bu denizde hırsla adım atan kimse sonunda is-
tediğine erişir ama orası timsahın ağzıdır.)

אو  [gāv-çeşm]: Bir nev
 içi (300b) ġāyet 

kırmızı ve taşrası beyāż çiçektir. Şīrāzīler 

אو א   [bābūne-gāv] derler. 
Arabīde 

ا اق  ان ve [aḥdāḳu’l-marḍiyy] ا  ا
[uḳḥuvān] dahi derler. Ve Mıṣır’da Kerkās 

ve Mavṣıl diyārında ر א ة ا  [şeceretu’l-

kāfūr] derler. Yunanīler “ḳarbāniyūn” derler. 

Ṭabī
atı ḥārr u yābistir. Eğer döğüp suyunu 

ẕekere ve ḫuṣyeteyne sürseler cimā
a mālā-

nihāye ḳuvvet verir. Ve onu istişmāma 
ādet 

edinmek ġāyet yaramazdır, sübāt 
illeti īrāẟ 

eder. Ve ba
ż-ı terākībe cüz ederler. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

و אل ا   
אو  زده  

(Kuzey rüzgārı her tarafta uğuldayıp zambağı 
(filkulağını) papatyaya (öküzgözüne) çarptı.)

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ش ا אو و  ز   
وش ا ن    

(Çimende o kadar çok papatya ve zambak var ki 
çimenlik kuyumcu dükkānına dönmüş.)

Ḫˇāce Selmān, beyt:

ر אزی  ار   אو ز د  
א אر   ش ز   

(Ayıplayıcının yüzünü görmekten papatya gibi 
körsün. Halkın lafı yüzünden zambak gibi 
ağlamadasın.)

אودم  [gāv-dum]: Sükūn-ı vāv ve żamm-ı 

dāl-ı mühmele ile. Boru ma
nāsınadır. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

 ا
[ma	a’l-mīm]

א  [gālem]: Fetḥ-i lām ile. Erden kalmış 

dul 
avrat ma
nāsınadır. Şems-i Faḫrī, beyt:

א ا  د در 
א  دا  و زن 

(Senin sarayına düşman olanın daima çocuğu 
yetim, karısı dul kalır.)

Üstād Müncīk, beyt:

א ر و ز אی  از 
ی א     א 

(Sen ortadan kalktın ve karın dul kaldı, bir daha 
koca bulamaz.)

אم  [gām]: Üç ma
nāyadır.

Evvel, adım ki 
Arabīde ه  [ḫaṭve] derler. 

Şā
ir, beyt:

אم  ده  ان   
אم  اخ  دان   

(Bir köşeye çekilenler, iyi adla anılır. Sokak sokak 
dolaşanlar, rahat adım atar/başına buyruktur.)

�ānī, ligām-ı esb ki taḫfīfen lām’ı ḥaẕf olu-

nup אم  [gām] kalmıştır. Ḥakīm Sūzenī, 

beyt:

دد א  אک   زر    ز 
اق  زر אب  אم و ر אم و 

(Gökteki güneş senin Burākın’ın eyeri, yula-
rı ve üzengisi altın olsun diye topraktan altın 
yapıyor.)

�āliẟ, “damak” ki 
Arabīde  [ḥanek]1 der-

ler. Şeyḫ Sa
dī Gülistān’da demiştir: אر  ذوا
2 א ان  د אر  אم  ی در  אن  אم و ز  در 

1  Metinde “edīk” yazılmıştır.

2 Hz. Ali’nin kılıcının kında ve Sadī’nin dilinin damakta 

olması akıllı işi değildir.
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Ferheng-i Cihāngīrī ṣāḥibi be-ma
nī-i dıraḫt-ı 

gez diye ılgın ağacına taḫṣīṣ eylemiş. Ammā 

Şems-i Faḫrī sükūn-ı zā ile (م  gezm) su 

kenārlarında biten ağaç ma
nāsınadır diye 

bu iki beyti naẓm eylemiş. Ḳıṭ
a:

אه אن  אه  אر دو  در 
م دا ز  و ز  آب و 

د א او  אب د  در  
م אرد ز ا    و  

(Dünyanın sığındığı padişahın devleti ırmağında 
daima su selsebīlden ağaç da tubadandır. Onun 
iyilik bağışlayan elinin kapı açmasıyla, yağmur 
bulutundan mücevher ve inci yağsa yeridir.)

م  [gejem]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ile. Türkīde 

“karamuk” dedikleri çalı yemişi ki eṭibbā 

אرس אرس ,[enberbāris] ا  [emberbāris] ا

ve אر 
derler. Ba [emberbārīs] اżı 

nüsḫada “göğem” dedikleri. Karaca, ḫurde 

erik gibi olur ki dağ yemişidir. Üstād Lebībī, 

musammaṭ:

م درد   ردم   
אن א م  م دو دم    

(Dedi ki: “Göğem yedim, karın ağrısına yakalan-
dım. İki kez süt içtim, ansızın sarhoş oldum”.) 

م  [gendum]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı dāl-ı 

mühmele ile. Buğday. 
Arabīde Ḥalebīler 

lisānında  [ḥinṭa]dır, Şāmīler lisānında 

 [ḳamḥ]tır ve Mıṣrīler lisānında ّ  [burr]

dur. Derler ki: Bir zamānda bir miḳdār 

ġalā vāḳi
 olur. Ḫˇāce 
Abdullāh-ı Enṣārī 

ḥażretlerine bir pīre-zen gelip buğday 

temennā eder. Ḫˇāce ḥażretleri de enbār-

dārı olan ādeme bir ruḳ
a yazıp verir. 
Avrat 

dahi kāġıdı alıp gider. Yazmış ki: آ ز   ار 

אی و رو  د   
אودم א  وش آ از 

(Ordu komutanı boruyu ve tunç kösü çaldırdı. 
Boru nağmeleri etrafa yayıldı.)

Bu ma
nāya, Şems-i Faḫrī, beyt:

אر د ا روز ای  
אودم א  د و  ای   

(Oğul! Zamane insanı katında ud nağmesi ve 
boru sesi nedir!)

Ḥakīm Esedī, beyt:

אودم ه و  آ دم 
אه  ر و  دان  د   از 

(Boru ve boynuz nağmesi yükseldi. Yiğitlerin to-
zuyla ay ve güneş kayboldu.)

زم  [gerzem]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Oduncu baltası ki 

onunla odun keserler.

م  [germ]: Sükūn-ı rā-i mühmele vü mīm 

ile. İssidir ki muḳābili د  [serd]dir. Şā
ir, 

beyt:

د م ا و   ا   ش و  روز 
د אن    ا از رخ 

(Güzel bir gün, hava ne sıcak ne de soğuk. Bulut 
gül bahçesinin yanağındaki tozu yıkamada.)


Arabīde ّ  [ḥarr] ve אّر  [ḥārr] derler. Ça-

ğatay lisānında “ısıġ” ve “ısıḳ” dahi derler.

دم  [gejdem]: Zā-i Fārsī ile. Mü�eyyidü’l-
Fużalā’da 1 ا در  אِم   deyip ḥareketin 

iş
ār etmemiş.

د  [gejdehem]: Sükūn-ı zā-i Fārsī 

ve fetḥ-i dāl-ı mühmele vü hā ile. Īrān 

pehlivānlarından bir mübāriz pehlivān 

adıdır.

م  [gezem]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. 

1 Ağaç adıdır.
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ن  ا
[ma	a’n-nūn]

אدن  [gāden]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. 

Cimā
 etmek ma
nāsına. Müstaḳbelinde 

dāl’ın mā-ḳabline bir yā-yı taḥtānī ziyāde 

edip א  [gāyed] ve ه א  [gāyende] derler. 

Mevlānā Kişverī, der-hicv-i vezīr Zeyne’l-


ābidīn, beyt:

א א را  از   אد אزم 
א אری را     אده د

(Allah’ın verdiği güce dayanıp Süleyman müh-
rünü bir şeytanın eline koyan padişaha kurban 
olayım!)

Maṭla
ı budur. Bir yerinde der ki, beyt:

ئ  א ز   د را   زن 
(301a) א ا آ و  ا و  د  ش  ز  
(Cimri pezevenk! Cimriliğinden, çocuğu doğar 
da su ve ekmek ister diye kendi karısıyla cimā 
etmiyor.)

אر  [gārīn]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Irak. 
Arabīdeki  

[ba
īd] ve א  [ḳāṣī] ma
nāsına. Maḥsūsen 

ve mecāzen isti
māl olunur. Ebulma
ānī, 

beyt:

אر  ام از دو و אره   
ت אن  א א     در 

(Bütün garipler onun lütfunun gölgesinde eğ-
lenmede. Ben garip ise kavuşma devletinden 
uzak düştüm.)

א  [gāşten]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Döndürmek, ن د  

[gerdīden] ma
nāsına. Ḥakīm Esedī, beyt:

ا א   دم ا و  
א ن   ی   א ز 

ه٢ آ د  אد  אش  د    [er zenī 

āyed gendumeş dihīd, māş firistādīm ne 

ḫod āmede].

م ز  [gevz-gendum]: Sükūn-ı vāv u zā-i 

mu
ceme ile. Bir ot köküdür. Nümāyişte 

gūyā altı dāne buğday birbirine yapışmıştır. 

م  ِ  [gul-i gendum] dahi derler. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

م  [gevem]: Fetḥ-i vāv ile. Su kenārlarında 

biten ot; her ne nev
 olursa olsun. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

2 “Bir kadın gelirse ona buğday verin. Biz gönderdik, 

kendisi gelmedi”. İbarede geçen erzen darı, gendüm 

buğday, māş börülce, ne-hod (nohūd) nohut manasına 

gelmektedir.
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אن אوز  [gāv-zebān] ve אوزوان  [gāv-zevān]: 

Kilāhumā be-ma
nī-i lisānu’ẟ-ẟevr. Ma
rūf 

ottur. Türkīde “sığırdili” derler. Suyunu 

istiḳṭār ederler. Be-ġāyet nāfi
 ve müfīd ot-

tur. Ve şükūfesin ḫamīre ederler, ziyāde nef
i 

vardır.

ز אِو   [gāv-ı zemīn]: Küre-i arżı götüren 

öküzdür. Ḫˇāce Selmān, beyt:

ا א  אک   ا  אه   
ر  ن  ا ش  אو ز آ

(Toprak senin ordunu taşımaya güç yetiremediği 
için yer öküzü alnını siper edip yardıma geldi.)

אوزن  [gāvezn]: Fetḥ-i vāv ve sükūn-ı zā-i 

mu
ceme ile. Sığın ki زن  [gevezn] dahi 

derler.

ن אو  [gāvīzen]: Kesr-i vāv, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Bir taştır, 

sığırın ödünde ḥāṣıl olur büz-i kūhīden çı-

kan taş gibi. Buna ا  [ḥaceru’l-baḳar], 

ona ا   [ḥaceru’t-teys] derler. Henūz 

zehre-i gāvdan çıktıkta yumurta sarısı gibi 

nerm ve süst olur. Bir miḳdār ağızda tu-

tarlar; saḫt, ḳavī ve ṣalābetli olur. Ona ۀ  
אو  [muhre-i gāv] dahi derler. Pādzehr gibi 

ḫāṣṣası vardır. Egerçi ol kadar ḳuvvet-i 

teẟīri yoktur, ammā nā-çār bedeliyye olur. 

İki pādzehr ağırınca bedel olur. Mu
arrebi 

ن אو  [cāvīzen]dir.

אن א  [gāhengān]: Fetḥ-i hā vü kāf-ı Fārsī 

ve sükūn-ı nūn ile. Hāle ma
nāsına. Ya
nī 

māhın dāiresinde olup beyāż görünür ol 

ġāyet ḫurde yıldızlardır. Ve birbirine yakın 

olduğundan yıldızlar olduğu görünmez. 

Ḥakīm Zeccācī, beyt:

אرئ  ا در  אل  وش 
אن א אه رود در   א 

(Atın kuyruğunu tutup yerleşti. Başının üstünde 
sapan gibi döndü.)

ن א  [gālīden]: Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. אل  [gāl]-i merḳūmun cemī
 

ma
nālarının maṣdarıdır. Ez-cümle, hezīmet 

kerden-i leşger ma
nāsına, Üstād Laṭīfī, beyt:

אه  و   آرا ر 
א אه   د و  ح  

(Gül padişahı gelip bahçeyi süsledi. Kadeh sü-
rüldü, gam ordusu bozguna uğradı.)

א  [gāhīn]: Kesr-i mīm ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Eğir köküdür.

אن  [gān]: Cimā
 ma
nāsına. دادن אن   [gān 

dāden] cimā
 ettirmektir. Ebulma
ānī, beyt:

אن دو א  ن  دارد    و 
ه زن دن  אن  א او را  א  א 

(Cimayı seven, kīr gibi baş eğer. Bilhassa cimā 
ettiği bir kocakarı olursa...)

دادن אن   [gān dāden]: Cimā
 ettirmek 

ma
nāsına ki müte
addī ma
nāsına olur.

אوآ  [gāv-āhen]: Sükūn-ı1 vāv ile. Çift de-

miri ki آ [āhencuft] ve אر אر   [supār] 

dahi derler. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ه אو  אوآ و  אورز و 
אر א در  ده  

(Böylesi bir köyde çiftçi, saban demiri ve dağ 
öküzü nasıl iş yapsın!)

אن אو  [gāvbān]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Sığırtmaç. Ma
nā-yı terkīb 

“öküz gözetici” demek olur. Ebulma
ānī, 

beyt:

م از ا  ا    
א   אن  אو  

(Meclisteki sohbet arkadaşı sığırtmaç olan böy-
lesi bir eşekten ne diye cömertlik istersin!)

1 Matbu metinde “kesr-i” yazılmıştır.
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(Düşmanın korkudan kuş gibi kanatlanacak 
olursa, sonunda kuş gibi kebap olup döner.)


Arabīde ی  [meşviyy] ve Çağatay 

lisānında “yanar” derler. Cem
i “yanar-

lar” gelir, “dönerler” demek ma
nāsınadır. 

Ferhādnāme’de gelir, (Mīr 
Alī Şīr), beyt:

Kim yanarlar öküş murād bile


Uḳdeliġ işleri güşād bile

(Birçok murada ermiş, çetrefilli işleri çözmüş 
olarak dönerler.)

ن دا  [gerdānīden] ve ن د  [gerdīden]: 

Kilāhumā maṣdarāni, evveluhā müte
addid 

ve’ẟ-ẟānī lāzım. Ya
nī döndürmek ve dön-

mek ma
nāsına. Kemāl-i Ḫocendī, beyt:

د ن   ا  د    
ن د אن   א ی  د   

(Daima senin etrafında kemer gibi dolanmak 
istiyoruz. Çünkü ince bellilerin etrafında dolan-
mak güzeldir.)

Çağatay lisānında “aylanmaḳ” derler, dön-

mek ma
nāsınadır. Diyār-ı Rūm’da dahi bu 

lafẓ müsta
meldir. Lākin taṣarrufātında farḳ 

vardır. “Aylandırmaḳ” dahi derler, döndür-

mek ma
nāsına. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Kök tigirmen taşın aylandurmaḳ ister başıŋa

Dime ay u kün başıŋ üzre bu kim seyyārdur

(Gökyüzü, başında değirmen taşı döndürmek 
istiyor. Başının üstünde dönen ay ve güneştir 
deme!)

Ve çevirmeye “ivürmek” derler. Ve “çevi-

recek” demekte “ivürgeç” derler. Nitekim 

(Mīr 
Alī Şīr) Ferhādnāme’de Ferhād’ın 

silaḥşūrluğu vaṣfında eydir, beyt:

İvürgeç nīzesin devr-i felekvār

Bolup ḳalḳan özige çarḫ-ı devvār

(Mızrağını göğün dönüşü gibi çevirince gök-
kubbe kendisine kalkan olur.)

(Hāce’nin lal gibi yüzü gümüş tabutta/oturakta 
ayın hale yolunda gitmesi gibi gidiyor.)

ن א  [gāyīden]: Kesr-i yā-yı taḥtānī-i evvel 

ve sükūn-ı yā-yı ẟānī ile. Mücāma
at etmek 

ma
nāsına. Ebulma
ānī, beyt:

د د دارد  ذوق دل  زن  
א درد  ا   د و 

(Evlenmek faydalıdır ama gönül için pek zevkli 
olduğu söylenemez. Cimāsı hacet giderse de baş 
ağrıtır.)

ارون  [gerārūn]: Fetḥ-i rā-i evvel ü żamm-ı 

ẟānī-i mühmeleteyn ile. Vücūd-ı insānda 

ẓāhir olur bir nev
 kabarcıktır. ن  [berīven] 

ve ن  [gerīven] dahi derler. 
Arabīde אء  

[ḳūbā] dedikleridir. Lisān-ı Hindīde داد 
[dād] derler. Tafṣīl-i aḥvāli ن  [berīven] 

şerḥi ẕeylinde ẕikr olunmuştu.

ن ا  [gerāyīden]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

kesr-i yā-yı taḥtānī-i evvel ü sükūn-ı ẟānī ile. 

Meyl etmek ve āhenk etmek. Ve dahi be-

ma
nī-i ن  [pīçīden]. Keẕā fi’l-Mecma
.

دان  [gerdān]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ن د  [gerdīden] lafẓından ṣīġa-i fā
il 

olur “dönücü” ma
nāsına دان ِخ   [çarḫ-ı 

gerdān] ve دان   [kūçe-gerdān] gibi. Ve 

ṣīġa-i emr dahi olur, “dön!” ma
nāsına.

�ānī, kebābdır א د  [gerdenā] ve ه دا  

[gerdānīde] (301b) gibi. Meẕkūr kebāb böy-

le olur ki evvelā eti pāreleyip ve suda kay-

natıp ba
dehu bahārāt ve ba
ż-ı müferriḥāt-ı 

edviye ile ālūde edip şişe sançıp kebāb eder-

ler. Mu
arrebi دا  [gerdānec]dir. Mes
ūd-i 

Sa
d-ı Selmān, beyt:

غ  آرد   س   د ز 
א د دان   دد  غ  آ  
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�ānī, ḳuvvet ve ḳavī ma
nāsına. Bu ma
nāda 

cem
i אن د  [gerdenān] gelir. Bedr-i 

Cācermī, beyt:

ور א  אد   ش در    در 
د א  אد   אن  אی  אک ز 

(Her nerede bir efendi varsa, padişahın kapı-
sında kulağı halkalı köle olsun! Her nerede bir 
güçlü varsa, sultanın ayağı altında toprak olsun!)

Şems-i Ṭıybī, miẟāl-i ẟānī, beyt:

وری ف  د   א  
د אر    رز روز

(Zamanede saçını savaş meydanının kemendi 
yaptı. Artık hiçbir güçlü, büyüklük lafı edemez.)

אن د  [gerdenān]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i 

dāl-ı mühmeleteyn ü nūn ile. Be-ma
nī-i 

ser-firāzān ya
nī ṣāḥib-i ḳuvvet ü ḳudret ve 

mālik-i devlet ü ni
met olanlara cem
dir. 

Müfredi دن  [gerden] olduğu bu evvelki 

lüġattir. Ḫˇāce Selmān, beyt:

وز ازآ ازی   ا א  אج 
ی ا   אن  را دوش  د

(Padişahlık tacı bugün başını yükseltiyor. Zira 
dün gece ülkenin önde gelenleri için bir baş 
belirdi.)

دون  [gerdūn]: Sükūn-ı rā vü żamm-ı dāl-ı 

mühmeleteyn ü vāv-ı ma
rūf ile. Dönmüş 

ve dönücü ma
nāsına hem fā
il ve hem 

mef
ūl gelir. 
Araba dönerek gittiği için 

دو  [gerdūne] dediler. Ve felek dahi dön-

düğü için دون ِخ   [çarḫ-ı gerdūn] dediler. 

Ḥakīm Enverī, beyt:

دون אز   اد    ور از 
د אر دون  دون  ار    ا

(Felek senin muradından geri adım atacak olur-
sa, yük çeken kağnı gibi çaresizlikle sürünür.)

אن ز  [gerizbān]: Kesr-i rā-i mühme-

אن د  [gerdbān]: Sükūn-ı rā vü dāl-ı müh-

meleteyn ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, gömlek yakası.

�ānī, naḳīb-i cemā
at ya
nī cemā
atin 

maṣlaḥat-güẕārı. İki ma
nāya be-ġayr-ı 

tertīb, Mīr Naẓmī, beyt:

ار א   אن آ در آ د
א آه و زار אن  د ده  אک 

(Topluluğun sözcüsü hiç oyalanmadan oraya 
geldi. Ah edip inleyerek gömleğinin yakasını 
yırttı.)

ن د  [gerd-benden]: Sükūn-ı rā vü dāl-ı 

mühmeleteyn ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade 

ile. Be-ma
nī-i gerden-bend. Üstād Rūdekī, 

beyt:

ن د ن  אن  אن  ر
א ر  خ ا ت  א ن   

(Dünyanın önde gelenleri gerdanlık, sen de or-
tadaki yakut gibisin.)

دن  [gerden]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, boyun ki 
Arabīde ر [raḳabe],  

[cīd] ve  [
unuḳ] dahi derler. Nitekim 

از دن   [gerden-firāz] derler, 
ālī-ḳadr 

ma
nāsına. Şā
ir, beyt:

ازان  دن  ا ز 
ی او ا   ا  

(Makam sahiplerinin alçakgönüllü olması iyidir. 
Fakir alçakgönüllülük ederse bu onun huyudur.)

Ḫˇāce Selmān, beyt:

ای ا و  آن   او א 
و ا دن و آ  م  ن  

(Onun karşısında mum gibi yumuşak boyunlu 
olup alçakgönüllü davranan kişi, tahta ve taca 
layıktır.)
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kadar āb-dār inciler ve ona göre la
l, yāḳūt, 

zümürrüd ve elmās ile müzeyyen idi. Ziyāde 

ağır olduğundan başa giymek mümkin olma-

yıp altın zencīr ile taḫt üzerinde asılı durup 

pādişāh oturdukta tāc, başı üzerinde giyilmiş 

gibi görünür idi. İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn 

iḫtirā
 eylemiş, ondan sonra pādişāhlara 

intiḳāl eylemiş. Ve ba
żılar Nūşu’r-revān’ın 

iḫtirā
ıdır derler. El-ān Nemçe kralı ol tāca 

“korina” derler. İskender’den bize intiḳāl ey-

ledi derler. Ol tāca her kim mālik olsa sāir 

pādişāhlara tefevvuḳ eyler. Şehenşāh ıṭlāḳı 

ol tāc i
tibārıyladır deyip bu da
vā-yı bāṭıla 

düşmüşler. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu 

mezbūr tācı ẕikr eylemiş, beyt:

אری د  א  د  و دل  אدان   
زن ا  א  ا و در از ا

(Bu aydınlık kapılar ve bu yükselmiş taçlarla ca-
hilin başı eğilir, gafilin gönlü kararır.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

د دی و  א او   
ز د      و از 

(O mertlik ve insanlık ülkesinin padişahıdır. Ba-
ğışı erdemden, tacı cömertliktendir.)

Yūsuf-ı 
Arūżī, beyt:

א و  ان  او  
زن ا אه  او را و  אل و  א 

(O, dünya iyilerinin beyidir. İyilik aylar ve yıllar-
ca onun başının süslü tacıdır.)

دن  [gerestūden] ve ن  [gerestūn]: 

Kilāhumā bi-fetḥi’r-rā ve sükūni’s-sīni’l-

mühmeleteyn ve żammi’t-tāi’l-müẟennāt. 

Kapan ma
nāsınadır. Mu
arrebi ن  

[feresṭūn]dur. Mevlānā Zerrīn-kitāb, beyt:

ا ا   א ده و  ا  
ن ا   ازو ده و  ا  

le, sükūn-ı zā-i mu
ceme ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. אن ز  [gerizmān]: Bā-i 

muvaḥḥade yerine mīm ile. İkisi de felek-i 

a
ẓam ki ehl-i şer
ش   [
arş] derler. Ve 

ba
żı nüsḫada muṭlaḳ āsumān olmak üzre 

mervīdir. Ammā erbāb-ı lüġatin müdaḳḳıḳ 

u muḥaḳḳıḳ olanları 
arş ma
nāsına taṣḥīḥ 

eylemişler. Ancak ḥareket ve ḳırānında 

iḫtilāf eylediler. Üstād Daḳīḳī, ḳıṭ
a:

ام و  א  ر   و 
אن ز א  ه  א  و ز ز 
אن  دار    

אن ا داد  د    ا
(Ay ve Güneş, Mars ve Müşterī ile, Zuhal Utārit, 
Zühre ve Arş ile, hepsi de senin buyruğunun 
hükmüyle hareket etmektedir. Zira Tanrı, buy-
ruğu sana vermiştir.)

(302a)

Mi
yār-ı Cemālī’de Şems-i Faḫrī sükūn-ı 

rā-i mühmele ve fetḥ-i zā-i mu
ceme ile 

אن) َز  gerzemān) naḳl eylemiş ve bu ebyātı 

naẓma getirmiş. Naẓm:

אن ز ر و    د  א 
אن אن  و  د در  א 
د אق  و آ   
אن אل  אرا   ه 
א  او א  אد 

אن ز ح و  אم  א  א  
(Ay ile güneş gökte oldukça, yakut ve akik ma-
dende oldukça, yalçın dağ dünya padişahının 
kılıcı önünde ipek kumaş olur. Arş ile levhin 
namı durdukça ona saygı duyuş gölgesi de daim 
olsun!)

زن  [gerzen]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve fetḥ-i 

zā-i mu
ceme ile. Bir nev
 büyük muraṣṣa
 

tācdır. Derler ki üzerinde serçe yumurtası 
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م را א و  אز  آن ا 
אن א אده    א  در ز 

(Naz atını hızlı sürüp koşturman, nice āşığı ayak 
altında süründürmüştür.)

ن  [germīden]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

vü yā-yı taḥtānī ve kesr-i mīm ile. Kızmak 

ma
nāsına maṣdardır.

ی   [gerī-ten]: Kesr-i rā-i mühmele ile. 

Örümcek ki 
Arabīde ت  [
ankebūt] 

ma
nāsına.  ه  [girih-ten] dahi derler. 

 [ten] ن  [tenīden] lafẓından ism-i fā
il 

olur, örücü ma
nāsına. Ebulma
ānī, beyt:

ده אه را  ه ام   ه از 
ه א د دم   ه  ی  

(Kirpiğim bakışımın üstüne perde ördü. Gözbe-
beği, göz evindeki bir örümcek oldu.)

ان  [gezān]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. ن  

[gezīden] lafẓından ism-i fā
il olur, ısırıcı 

ma
nāsına. Ve ısırgan dahi olur. Mīr Naẓmī, 

beyt:

ان ت دل  رون را   ا
ان א   د   زا 

(Hasret içeride gönlünü ısırır oldu. Bu sebeple 
elindeki kadeh dudak ısırır oldu.)

ا  [gej-engubīn]: Sükūn-ı zā-i Fārsī 

ile. Ammā zā-i mu
ceme ile ( ا  gez-

engubīn) de olur. Ḳudret ḥelvāsı ki  

[şīrḫaşt] dahi derler. 
Arabīde ّ  [menn] 

derler. Havadan ağaç yaprağı üzerine düşüp 

yaprak üzerinden devşirirler. Laṭīf (302b) 

müshil şerbettir. Ba
ż-ı edviyeye cüz ederler. 

Zaḥmetsiz līnet verir. Ġāyet nāfi
 nesnedir.

אن او  [gezāvengān]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme 

vü vāv u kāf-ı Fārsī ve sükūn-ı nūn ile. 

Be-ma
nī-i 
acele ve şitāb. Evḥadeddīn-i 

Merāġaī, beyt:

(İster hesabını ver ister boşa harca! İster teraziye 
ver ister kantara!)

אن  [gerekmān]: Fetḥ-i rā-i mühmele 

vü mīm ve sükūn-ı kāf ile. Kara yonca ki 

ق  [ḫandeḳūḳ] dahi derler.

 [gergīn]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

kesr-i kāf-ı Fārsī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, çār-pāy-ı vaḥşīnin ṣıfat-ı memdūḥasıdır. 

Ve devede dahi isti
māl olunur, kükremiş 

ma
nāsına. Ḫˇāce Selmān, beyt:

دی  ز ف      
ا    א    رو

(Senin köpek nefisli düşmanın yiğitlikten dem 
vuruyor. Bir tilkinin azgın dev file dönüşmesi 
mümkün mü!)

�ānī, lafẓ-ı mürekkeb olur. “Uyuz olmuş” 

demek olur ki  [ger] uyuzdur,  [gīn] 

edāt-ı nisbettir. Mevlānā Cāmī, beyt:

אن   ام   אده ز   ا
ام אن  آرزو  از  ا

(Dili damağına yapışacak kadar susamış uyuz 
bir köpeğim. Senin iyilik denizinden bir damla 
arzusundayım.)

אن א  [germābān]: Sükūn-ı rā-i müh-

mele ve fetḥ-i mīm ü bā-i muvaḥḥade ile. 

Ḥammām ma
nāsınadır ki א  [germābe] 

ve אوه  [germāve] dahi derler. Bedī
ī-i 

Seyfī, der-Ḳasemiyye, beyt:

א אن  ر  א  א   
אن א אه    ر و د 

(Kızarmış balığın sesine, keçinin sakalına, ha-
mamcının kuyu kovası ile ipinin hürmetine 
andolsun!)

م ران  [germ-rān]: Sükūn-ı rā-i mühmele-i 

evvel ü mīm ü fetḥ-i ẟānī ile. At ve sāir 

devābı pek sürüp gidici. אزی م   [germ-tāzī] 

dahi derler. Şā
ir, beyt:
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א ای    از د
ن  אم    

(Ona “Ey Çin güzeli! Ağzından muradım duda-
ğını ısırmaktan başka bir şey değil” dedim.)

 [gezīn]: Kesr-i zā-i mu
ceme ile. Isır-

gan dedikleri dikenli ottur. Ādemin her ne-

resine değse yakıp giciştirir.

 [geşten]: İki ma
nāyadır.

Evvel, inḳılāb ve dönmek ma
nāsına.

�ānī, ن  [şuden] gibi “olmak” ki ṣayrūret 

ma
nāsına gelir. Ammā keynūnet ma
nāsına 

isti
māl olunmaz.

  [geş-nişīn]: Sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme-i evvel ve kesr-i nūn u şīn-i ẟānī 

ile. Şühūr-ı Melikī’den her ayın dördüncü 

günü ismidir. Mīr Naẓmī, beyt:

 ِ    دو 
אم و    ا  روز 

(Her ikisi de baş köşeye oturdu. Zira Geşnīşīn 
günü ve aşk zamanıydı.)

 [geşn/geşen/geşin/geşun]: Şīn-i 

mu
cemenin ḥarekāt-ı ẟelāẟe ve sükūnuyla. 

Bisyār ma
nāsına isti
māl olunur. Miẟāl-i 

sükūn, Ḥakīm Esedī, beyt:

رگ  آن    
گ ن رم  در   אن  ر

(O asker yığını Tüvürg’ün karşısında yaban geyi-
ğinin kurttan ürkmesi gibi ürküyordu.)

Miẟāl-i ḥareket, Ḥakīm Esedī, beyt:

ه אخ  אخ   در  
ه אره  א  ه  از ا

(Dağda dalları birbirine karışmış çok sayıda ağaç 
vardı. Dal yığını yıldızları çaresiz bırakmıştı.)

Miẟāl-i kesre, Ebū Şekūr, beyt:

אن او אه از آن  رود 
اف א   د    

(Ayın acele gitmesinin sebebi, senin evinin etra-
fını tavaf etmektir.)

אن ا  [gezāyān]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme vü 

yā-yı taḥtānī ile. Żarar eriştirici ma
nāsına 

ism-i fā
il ṣīġasıdır. Üstād 
Unṣurī, beyt:

אن ا د  و  א   ز 
אری    אم    

(Ona aykırı hareket edenin adını şeker üstüne 
yazacak olsan, doğrusu şeker acılaşıp zarar verir 
ve zehire döner.)

ن ا  [gezāyīden]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ve 

kesr-i yā-yı taḥtānī-i evvel ü sükūn-ı ẟānī ile. 

Żarar eriştirmek ma
nāsına maṣdardır.

אن א  [gez-şāygān]: Sükūn-ı zā vü yā-yı 

taḥtānī vü fetḥ-i şīn-i mu
cemeteyn ü kāf-ı 

Fārsī ile. Bir nev
 endāzedir ki bir buçuk 

eriş boyu olur müstevfi’l-ḫilḳa. Ve ba
żılar 

bir buçuk erişten bir miḳdār nāḳıṣtır, şehr-i 

Ḫorāsān’da kullanırlar, onda nāmına  

[gez-mulk] derler.

ا  [gez-engubīn]: ا  [gej-

engubīn]-i merḳūm ma
nāsınadır.

وان  [gezvān]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. 

Limonī reyḥān. Fi’l-ḥaḳīḳa rāyiḥası bi-


aynihā limondur. Eṭibbā ona אدر  

[bādrenbūye] ve אدر  [bādrencbūye] 

dahi derler. Sevdāya ġāyet nāfi
dir. 

Būstāncılar lisānında  [lingū] demekle 

ma
rūftur.

ن  [gezīden] ve ن  [gejīden]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-yāi’t-taḥtānī, ev-

vel kesr-i zā-i mu
ceme, ẟānī zā-i Fārsī 

ile. Isırmak ma
nāsına maṣdardır. Kemāl-i 

Ḫocendī, beyt:
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mıḳnāṭīsiyyesi vardır. Ḫˇāce Selmān, beyt:

ن د אرض  אل    
אد آدم آ ز  دا درو دام ا

(İnsan/Hz. Ādem senin buğday renkli yanağın-
da misk benini görünce tane peşine gidip orada 
tuzağa düştü.)

ن  [genden]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, kızmak (303a) ya
nī issi olmak.

�ānī, bed kokmak. Zīrā kokmuşa ه  

[gendīde] derler. Bu, maṣdarıdır.

دن  [gevden]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, kec-fehm ve aḥmaḳ ma
nāsına ki 

żıddı ک  tir. Sulṭān Veled ḳuddise[zīrek] ز

sirruhu, beyt:

ل  ن  אن  ا 
د אن از  אدن در  دل 

(Bu dünya geçip gitme yeri olduğuna göre dün-
yaya gönül bağlamak ahmaklıktır.)

�ānī, koca yaşlı bār-gīre derler. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

اق دو در ز ران دو او
دن ش د آن   د  ر  

(Devlet Burāk’ı onun devletinin altındadır. Ko-
camış beygir olan düşman, onun tozuna nasıl 
yetişsin!)

�āliẟ, bir gökçe kuştur. Mezrū
ātta ve sular 

kenārında olur.

زن  [gevezn]: Fetḥ-i vāv ve sükūn-ı zā-i 

mu
ceme ile. Sığın dedikleri boynuzu çatal 

bir ḥayvāndır. Türkīde “geyik” derler. Ġāyet 

iri ve dallı budaklı boynuzu olur. Nitekim 

bir şā
ir, birinin hicvinde demiştir, beyt:

زن אی  א و    
אخ  وزن אر ر    

אروان  א  ی رود 
رون  و ا زه آ 

(Kalabalık bir kervan ırmak tarafındaydı. Irma-
ğın içinde korkunç bir çukur vardı.)

אن   [gelebān]: Fetḥ-i lām u bā-i 

muvaḥḥade ile. Koyun ve sığır çobanı ki  

[gele] sürüdür ve אن  [bān] gözeticidir, אن א  

[bāġbān] gibi.

ن  [gelyūn]: Sükūn-ı lām ve żamm-ı yā-

yı taḥtānī ile. Aḳmişe envā
ından bir nev
dir 

ki heft-reng işlenmiş olur. ن  [engelyūn] ا

ve ن  [būḳalemūn] dahi derler. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

אن א  ِ  [genc-i şāygān]: Ḫüsrev-i 

Pervīz’in ḫazīnelerinden bir ḫazīne adıdır ki 

şerḥi tafṣīlen אن א  [şāygān] lüġati masṭūr 

olduğu maḥalde ẕikr olunmuştur.

ون  ِ  [genc-i ferīdūn]: Mūsīḳīde bir 

nevā ismidir. Keẕā fi’l-Mecma
.

אوان  ِ  [genc-i gāvān]: İki ma
nāya gelir.

Evvel, Cemşīd’in bir ḫazīnesi adıdır ki 

Behrām-ı Gūr zamānında ẓāhir oldu. אو  ِ  

[genc-i gāv] dahi derler. Keyfiyyet-i ẓuhūru 

אو  ِ  [genc-i gāv] lüġati ẕeylinde ẕikr olu-

nur inşāallāhu te
ālá. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ن  را  دوران  
ا אوان   ورا  

(Cem döneminde söz söyleyenler ona genc-i 
gāvān adını verdiler.)

�ānī, Bārbud-ı Ḫüsrev muḫtera
ātından bir 

laḥn u nevā adıdır ki buna da אو  ِ  [genc-i 

gāv] derler.

ن  [gendumgūn]: Buğday enli ādeme 

derler. Dilberānda be-ġāyet memdūḥ u 

maḳbūldür ki ceẕb-i ḳulūbda ḫāṣṣiyyet-i 
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او  ا
[ma	a’l-vāv]

א  [gālīv]: Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Aḥmaḳ, ebleh ve sersem 

ma
nāsına ki ه א  [gālīve] dahi derler. Bu 

maḳūleye Türkīde “bön” derler. Ba
żı fer-

henglerde gönüllü ve kendine ārāyiş ü 

zīb ü zīnet verip ra
nālık gösterene derler. 

Ḥaḳīḳatte ricāle bu maḳūle vaż
, zenāna 

dahi ḥamāḳatten nāşīdir. Yine aḥmaḳ 

ma
nāsına olduğu ṣaḥīḥtir.

אو  [gāv]: İki ma
nāya gelir.

Evvel, ehlī sığırdır. “Öküz” dahi derler. Çif-

te koşarlar. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אر آ אن   ا  
واری אو  ان   روز 

(Savaş günü beli arık at işe yarar, besili öküz 
değil.)

�ānī, Mecma
u’l-Fürs’te bir nev
 ṣurāḥīdir. 

Altından ve gümüşten gāv ṣūretinde dü-

züp ondan şarāb içerler. Ḳadeḥ olmak da 

mervīdir. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

د אو  אب از د  آن  
ا ت   ا  غ  א 

(Sürahi kuşu sana nağmeler düzerken o erimiş 
lal, sürahinin ağzından dökülüyor.)

و  [gerv]: Be-vezn-i و  [serv]. İçi boş olan 

diş ma
nāsına. Kisāyī, beyt:

ان  אر  د د   از 
و ان  د  او   د

(Gümüş dişli sevgiliden umudu kessem yeridir. 
Dişi oyuk kocakarıya umut bağlasam yeridir.)

Ve çürümüş dişe derler. Şems-i Faḫrī, beyt:

ان د  او د و אر    
و ه  א  ون از د د  א 

(Boynuzun geyik boynuzları gibi. Her biri ağır-
lıkta dört ratıl gelir.)

Ve be-ġāyet siyāh ve laṭīf gözleri olmakla 

maḥbūbun gözleri vaṣfında teşbīh ederler. 

Şā
ir, beyt:

אه אن  ز دو    
אه אه و  ن  و  از 

(İki gözü geyiklerin gözü gibi siyah. Lākin za-
manlı zamansız kanla dolu.)

ز  [gevezīn]: Fetḥ-i vāv, kesr-i zā-i 

mu
ceme ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. 

Türkīde “obruk” dedikleri ma
nāyadır.

ن  [gevlān]: Be-vezn ü ma
nī-i ن  

[ḫavlān]. A
lāsı Mekke-i Mükerreme’de olur. 


Arabīde  ِ  [ḥuḍuḍ-ı mekkī] derler.

ان  [gevherān]: Ya
nī 
anāṣır-ı erba
a. 

Seyf-i İsferengī, beyt:

אد ان    אک  א و 
ان اج  א  אن  אل   

(Temiz ve kutlu bir soyu vardır. Onun mutluluk 
verici bakışıyla dört unsurun mizacı, meleklerin 
mükemmellik bereketini buldu.)

زان  [geyūzān]: Żamm-ı yā-yı taḥtānī vü 

vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Bir 

dağ ismidir ki taşı tūtiyādır. Yaksalar ḳal
ī 


amelin eder. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

אن  [geyhān]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i hā ile. Be-ma
nī-i cihān. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.
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Gūr’a ḫaber verir. Behrām dahi bi-nefsihī 

süvār olup nüdemāsıyla ol maḥalle gelip 

emr eder, ol sā
at ol sūrāḫı kazarlar, gi-

derek metīn ü muḥkem, 
ālī 
imāret gö-

rürler. İrtifā
ı altmış ẕirā
dan mütecāviz 

binādır. Behrām, mūbede emr eder ki inip 

ol 
imāretin içine girip ne var idiğin ḫaber 

vere. Ol mūbed dahi 
imārete girip görür 

ki bir gāv-mīş miyānında ḫāliṣ altından bir 

gāv-mīş kadar bir ṣūret düzülmüş. Gözleri 

yāḳūt-ı surḫ, dişleri dürr-i şehvār, derūnu 

lā
l, yāḳūt, zümürrüd ve envā
-ı cevāhir ile 

memlū ve altından elma, emrūd ve sāir 

meyve şeklinde düzülmüş ve bī-naẓīr lülū-

yı āb-dār 
alef miẟāli gāv önüne dökülmüş 

durur. Ve ondan mā
adā birkaç dāne gāv-

mīş-beçe ve gūsāleler, altından yapılmış ve 

önlerine cevāhir ve inci dökülmüş durur. Ve 

her birinin pīşānında nām-ı Cemşīd resm 

ü taḥrīr olunmuş. Ve onların eṭrāfında çe-

rende vü perende eşkāli bī-nihāye, cümle al-

tından, kiminin sīnesi zümürrüd ve başı la
l 

ve yāḳūt ve kiminin bāl ü peri zümürrüd, 

bu vech üzre tertīb olunmuş durur. Behrām 

Şāh emr eyledi, cümlesin iḫrāc ve bahāsıyla 

fürūḫt edip erbāb-ı istiḥḳāḳa ve cemī
an 

fuḳarāya ḥālli ḥālince ḳısmet ve taṣadduḳ 

eyledi. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אن در دل ی  ز ت  ا  ن د ا 
א אو  אن   و   د 

(Gönlümde her zaman Hz. İsa’nın daveti gibi 
bir bayram vardır. Gönlüm fakr bayramının 
kurbanıdır ve kurbanı da genc-i gāvdır.)

�ānī, muḫtera
āt-ı Bārbud-ı Ḫüsrev’den bir 

laḥn u nevā ismidir. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ا دی  אو را    
אو   ی ز   א ا

(Onun öfkesi düşmanın dişlerini kökünden 
söktü. Öyle ki ağzındaki çürük dişlerin tamamı 
çıktı.)

Ba
żı nüsḫada acı marula denildiği de 

mervīdir.

 [gezenbū]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme, 

sükūn-ı nūn ve żamm-ı bā-i muvaḥḥade 

ile.  [gezengū]: Bā-i muvaḥḥade ye-

rine kāf-ı Fārsī ile. Kilāhumā be-ma
nī-i 

 [gejengubīn]-i merḳūm ya
nī ḳudret 

ḥelvāsı. Ṭabībin biri demiştir, beyt:

ا  زم آ  ا 
א  از   دل 

(Sana müshil lazımsa kudret helvasından gafil 
olma!)

و  [gejv]: Sükūn-ı zā-i Fārsī ile. Ilgın ağa-

cıdır.  [gej] dahi derler.

 [gelāltū]: Fetḥ-i lām-ı evvel ü sükūn-ı 

ẟānī ve żamm-ı tā-i müẟennāt ile. Be-

ma
nī-i א  [gālīv]-i merḳūm, ya
nī ebleh 

ve aḥmaḳ. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [gelū]: Żamm-ı lām ile. Boğaz. 
Arabīde 

م  [ḥulḳūm] derler. Şānī-i Tekelū, beyt:

د א    ر َ  ز     
د و  ر ه  ه از د א    

(Kadehimden boğazıma sensiz dökülen her şa-
rap, daha boğaza gelmemişken gözden dökülür.)

אو  ِ  [genc-i gāv]: İki ma
nāyadır.

Evvel, Cemşīd’in ḫazīnelerinden bir 
aẓīm 

ḫazīnedir ki Behrām-ı Gūr’un salṭanatı 

eyyāmında ẓuhūr eyledi. (303b) Vech-i 

ẓuhūru böyle rivāyet olunur ki bir dihḳānī, 

mezrū
ātı olan tarlasına su verirken bir 

sūrāḫ ẓāhir olup su surāḫtan aşağı gidip 

mehīb ṣadā çıkar. Dihḳānī ḫavfından ne 

olduğun bilmeyip fi’l-ḥāl varıp Behrām-ı 
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(Yiğit İsfendiyār buraya gelseydi, ordu bu boz-
kırda işe koyulurdu.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

د و رو אم    ورا 
اب  ی    آ د

(Pehlivan Sām ona dedi ki: “Geri dön ve gidip 
gördüklerini yiğit Mihrāb’a anlat!”.)

אو  [gevher-tāv]: Be-ma
nī-i אب  

[gevher-tāb]-ı merḳūm, ya
nī şeb-çerāġ.

(Genc-i gāv nağmesini çalınca yer hem öküz 
hem hazine saçardı.)

و  [gendū]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı dāl-ı 

mühmele ile. Bal kovanı ki içinde arı bal 

eder. Şā
ir, beyt:

و א را   ر و   ز
و   و ا ا

(Kalem bal arısı, kāğıt da bal kovanı. Yazdığı 
harfler de bal ve gömeç gibi.)

ا  [gevāçū]: Żamm-ı cīm-i Fārsī ile. Sa-

lıncak ki a
yādda ve eyyām-ı çeşnlerde eṭfāl 

binip salınırlar. Kirmānīler lüġatidir. Şā
ir, 

beyt:

אب  ر   دم آن  و
ا ده  אل    ا

(Bedenim o kadar zayıf düştü ki gam çocukları 
salıncak yaptı.)

 [gev]: Be-vezn-i  [nev]. İki ma
nāya 

gelir.

Evvel, be-ma
nī-i zemīn-i pest ü meġāk, 

ya
nī alçak ve çukur yer ma
nāsına. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

   روز ر
  و    راه 

(Kıyamet gününün geniş meydanı gibiydi. Ne 
bir çukur ne bir tepe ne de bir kaçış yolu vardı.)

Bu ma
nāya, Seyf-i İsferengī, beyt:

ش אن در  ای ز    و 
אن در  ر  آ وی ز 

(Ey kahrı sebebiyle deniz ve madenin coştuğu! 
Ey yüksekliği karşısında gökyüzünün aşağıda 
kaldığı!)

�ānī, şecī
 ve bahādır pehlivān ma
nāsına. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ی אر آ ر  ا  ا
ی אر آ  را  د 
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א  دو   
א  ل د 

(Dostluğu kadeh için yapıp kuyrukla kuyruk 
pisliğini değişirler.)

�ānī, eğirilmek için ḥāżır u āmāde, yumak 

olmuş penbe.

�āliẟ, çuvāl ma
nāsına ki א  [bāle] dahi 

derler.

Rābi
, büyük zenbīldir. Merkeb üzerine 

koyup içine sebzevāt, gāhī herzevāt korlar. 

Ḥakīm Şifāyī, beyt:

ی  אر א    ای 
ار אن داری و        ز

(Ey günah çarşısının şalgam taşıyıcı zembili! Ne 
dilinde “hayır”ın ne bağın ne de şalvarın var.)

א  [gālīçe]: Kesr-i lām, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Saksağan 

kuşu.

א  [gāliye]: Kesr-i lām ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. Bir ot adıdır.

اده א  [gān-dāde]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

dāleyn-i mühmeleteyn ile. Hīz oğlan ve 

rūsbī 
avrat ma
nāsına. Ebulma
ānī, der-

hecā, beyt:

א ی  ا ی   ا    
اده א ز  א اش  زن و  ه در 

(Efendi ömrü boyunca yakınlarına bir mangır 
bile vermediği için evindeki bütün kadın ve ço-
cuklar gāndāde olmuş.)

ه א  [gānde] dahi اده א  [gān-dāde] 

ma
nāsınadır.

אه א  [gāngāh]: Sükūn-ı nūn, fetḥ-i kāf-ı 

Fārsī ve iẓhār-ı hā ile. Gerdekḫāne. Mezbūr 

lafẓ-ı mürekkebdir. Ma
nā-yı terkīb cāy-ı 

cimā
 demek olur. Mīr Naẓmī, beyt:

א  ا
[ma	a’l-hā]

אره א  [gāpāre]: Fetḥ-i bā-i Fārsī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, gār ya
nī maġāra.

�ānī, gele-i gāv ya
nī sığır sürüsü. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī. İki ma
nāya tertīb üzre, 

Mīr Naẓmī, beyt:

א אره در آ א    د 
אره ده را א ه  א   

(Gece olunca orada bir mağara gördü. Meğer 
orası sürülerin toplandığı bir yermiş.)

اره א  [gāḫvāre]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme 

ve fetḥ-i vāv u rā-i mühmele ile. Be-ma
nī-i 

اره א  [kāhvāre]-i merḳūm ya
nī beşik. اره  

[gehvāre] dahi derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

אده  [gāde]: Be-vezn-i داده [dāde]. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i gölgelik, sāye-gīr her ne 

olursa

�ānī, cimā
 olunmuş ma
nāsına ism-i 

mef
ūldür.

אزه  [gāze]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. 
Īd ve 

çeşn günlerinde eṭfāl ve nev-resīde püserān 

için bir ağaç dalına yāḫud dam üzerine bir 

miḳdār ipi üç kat ve aşağı bir taḫta bağla-

yıp salıncak ederler. Ve dahi ḫāne içinde 

dahi ipi uzadısına bağlayıp arasın besleyip 

beşik gibi (304a) edip eṭfāli yatırıp salarlar. 


Arabīde ار [urcūḥa] derler.

א  [gāle]: Be-vezn-i א  [nāle]. Dört 

ma
nāya gelir.

Evvel, א  [kālek]-i merḳūmun ma
nā-yı 

evveliyle müterādiftir. Ḥakīm Senāyī, beyt:
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Şikeminde pādzehr olduğundan boynu-

zu bi-
aynihā gergeden boynuzuna benzer, 

belki onun ḫāṣṣiyyeti bunda dahi vardır. Ve 

kemiği 
ācdan a
lā olur. Bilmeyen şīrmāhī 

sanır.

אوز  [gāv-zene]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme vü nūn ile. Üvendire dedikleri 

ālet-i dihḳānīdir. Ḥakīm Şifāyī, beyt:

אش زد      
אده אوز  ز ا  در آن 

(Bir boş konuşucu, seni tahrik edici şekilde göz 
işareti yaptı. Bırak yapsın! Bu mıhı o üvendireye 
fazladan çak!)

אوورزه  [gāv-verze]: Sükūn-ı vāv-ı evvel ü 

rā-i mühmele vü fetḥ-i ẟānī vü zā-i mu
ceme 

vü nūn ile. Çift süren sığır ki אر אو  [gāv-kār] 

dahi derler. Ebulma
ānī, ḳıṭ
a:

א   אوورزه   
و ان ا אل  د

د ان  ر  אل  آ ا 
ر    در دوزخ ا

(Ne zamana dek çift öküzü gibi çabalayacak, 
başkaları için mal kazanacaksın! Sonunda bu 
malı mezara götüremeyeceksin. Cehennemde 
yanmak niye!)

אه  [gāh]: Altı ma
nāya gelir.

Evvel, vaḳit ma
nāsına ki אه  [ṣubḥgāh] 

ve אه א  [şebāngāh] gibi. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

אه  ا א א     
אه  ا אن ورد  אی   د

(Meyhane bucağını tekke edinmiş olan benim! 
Sabah vakti ağzımdaki dua, meyhanecibaşının 
duasıdır.)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

ان  ی  دان  א  אِه آن آ  
ان  ون آ و   ان   ره از ا

אد אه دا א ه  دِر  ر
אد א  אن  م در  א

(Damat gerdek odasının kapısına gelir gelmez 
arada bir feryat koptu.)

אواره  [gāvāre]: Fetḥ-i vāv u rā-i mühmele 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, sığır sürüsü, אره  [kūbāre]-i merḳūm 

gibi. İbn Yemīn, beyt:

אن אش در  زه     ن  
ار אواره   אو ز  א 

(Dünyada kükremiş aslan gibi yalnız ol! Öküz 
gibi sığır sürüsüne sığınma!)

�ānī, muḫaffef-i اره א  [kāhvāre]dir. Üstād 

Ferruḫī, beyt:

אدی ون  אی  ن  אواره  ز 
אن  و زو و 

(Beşikten ayağını dışarı çıkarır çıkarmaz yay, to-
puz ve hançer tuttun.)

אو  [gāv-çeşme]: Bir dārūdur ki  

] اaynu’l-baḳar] ve ا  [
aynu’l-
icl] 

dahi derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

אودو  [gāv-dūşe]: Be-ma
nī-i אودوش  [gāv-

dūş]-ı merḳūm. Ya
nī içine süt sağdıkları 

maḫṣūṣ ẓarfa derler.

ه אوز  [gāv-zehre]: Sükūn-ı vāv u hā ve 

fetḥ-i zā-i mu
ceme vü rā-i mühmele ile. 

Bir taştır. Sığırın ödü içinde ḥāṣıl olur. 

Ba
żılar şīrdānı içinde mütekevvin olur 

derler. Ekẟer Hindūstān sığırlarında bu-

lunur. Pādzehr renginde ve ḫāṣṣiyyeti dahi 

pādzehr 
amelin eder. Lākin pādzehr-i berrī 

kadar müeẟẟir değildir. Buna אوی  ِ אدز  

[pādzehr-i gāvī] derler. Şīrāzīler رز -en] ا

derz] ve 
Arabīde ر ا   [ḥaceru’ẟ-ẟevr] 

ve ا   [ḥaceru’l-baḳar] dahi derler. 

Mezbūr Hindūstān sığırı 
acāib nesnedir. 



BĀBU’L-KĀFİ’L-FĀRSİYYİ’L-MEFTŪḤA3144 אه

(Padişahın eli sıkı olmasaydı beni sandalyeye 
oturturdu.)

Bu ma
nāya, Emīr Mu
izzī, beyt:

אد روی  ری אدت  ن   ز  
אه و  و  و ا و  د   

(Gence’den Rey’e doğru görkemle yola çıkınca 
felek ona mülk, hazine, taç ve taht teslim etti.)

Rābi
, kuyumcuların pūtesi ki içinde altın 

ve gümüş eritirler. Üstād Ferruḫī, beyt:

אک  ار  אن   او از 
אه ر  ه ا אل     آن 

(Onun hizmetinde/huzurunda ham gümüşün 
potada erimesi gibi ayıptan temizlenirler.)

Bu ma
nāya, Ḥakīm Ezraḳī, beyt:

אل   ده    א  ا
אه ر  ه ا ازد   و   

(Ey övülmüş padişah! Düşmanın bedeni senin 
hançerinin hayaliyle potada erimiş gümüşe 
döner.)

Üstād Laṭīfī, beyt:

אش د و  ده  د   ا ا و 
אه اح زر و  از  א و  ی   

(Bahtı açık ve cömerttir. Dilenci ile övücüye iyi-
lik ve bahşişi, potadan çıkmış altın ve gümüştür.)

Ḫāmis, be-ma
nī-i dāmād. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

אن א زا אن  و  א  אد
אه אن از  و אن  אد دل و  د   

(Damadı gören gelinler nasıl mutlu oluyor-
sa, ülkedeki insanlar da onun sayesinde öylece 
mutludur.)

Sādis, Cedy burcuna derler. Mīr Naẓmī, 

beyt:

אه را  ج  אب    آ
אن  از آن  د ز  ز

(Allah dostlarıyla meydana girmemizin zama-
nı geldi. Bir kereliğine eyvandan dışarı çıkıp 
Keyvān’a/göğün en tepesine gidelim.)

�ānī, bu ma
nāda aṣlı zamān ile mekān ara-

sında müşterektir. Ya
nī vaḳit ma
nāsından 

ġayrı mekān ma
nāsına da gelir ki אه  

[taḫtgāh] ve אه   [tekyegāh] derler. Ḫˇāce 

Ḥāfıẓ, beyt:

אدم روی אن  אن   آ از آن ز
אه   ر   از  

(Bu eşiğe yüz sürdüğümden beri, dayanağım gü-
neşin makamından da yüce oldu.)

Bu iki ma
nāda, Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

אه  آ   روز 
אه אه   ی   

(Padişah, Cemşīd usulünce her gün sabahleyin 
tahta otururdu.)

Bu ma
nāda menāṭ-ı (304b) fi
l dahi olur 

אه אه gibi ki ġalaṭı [destgāh] د [dezgāh] دز

tır.

�āliẟ, taḫt ve mesned ma
nāsına. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

אه را אن آ  ا ز
אه را وی  א    ز

(Tanrı’dan saltanat tahtına yakışan padişahın 
ömrünün uzun olmasını isterim.)

Bu ma
nāyı müeyyid, Şems-i Faḫrī, beyt:

אل ا وا   داور د 
אه دون  א  ر و   

(Dünyanın efendisi Şeyh Ebu İshak’tır. Onun 
kıymet ve saygınlığı felek sütununun üstüne 
taht kurar.)

Ve kürsī ma
nāsına. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ار ا   א
دی  אه  ا   
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(Tebriz canımın rahatı olacak, asla dilimden 
düşmeyecek. Çerendāb ve Geçīl suyunu içme-
diğim sürece gözümden kanlı su akıp gidecek.) 

ا  [gedāye]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele vü yā-

yı taḥtānī ile. Dilencilik etmek.

 [gedye]: Sükūn-ı dāl-ı mühmele ve 

fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Dilenciliktir. Ḫˇāce 

Selmān, beyt:

אی آب אن و آ   א 
ا אن  אن و آ   ۀ 

(Okyanus sahili, sonra su sakasına minnet ediş... 
Sultan sofrası, sonra dilenci ekmeği dileniş...)

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

א ا  ا א   
א ش   در   

(Benim masala ihtiyacım yok. Evde hazine var-
ken dilencilik iyi değildir.)

ی  [me-gedy] derler, ا  [gedā]dan 

meḫūẕdur “dilenci olma!” ma
nāsına. 

Bu maḳūle elfāẓ-ı mutaṣarrıfadır ki bu 

lisān-ı nezāket-bünyānda çoktur. Taṣrīfāt-ı 


Acemden’dir 
Arab’a taḳlīden.

ه  [geẕe]: Fetḥ-i ẕāl-ı mu
ceme ve iḫfā-yı 

hā ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, dilçek ki boğazın evvelinde durur di-

lin āḫirinde. 
Arabīde زه  [melāze] derler. 

Ma
rūfī, beyt:

ه ای از  אن د در 
אل  ه ای  

(Dünyada bu kadar çirkinini gördün mü! Hor-
tuma benzeyen bademciği var.)

�ānī, memenin ucu ki küçük, yumrucadır. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

اد אم و  ن ا را دا  آن  
ه א     و    

(Güneş Oğlak burcunu yurt edinince artık kış 
mevsimi başlamış olur.)

Ma
nā-yı evvele 
Arabīde و [vaḳt] ve 

Çağatay’da “çaġ” derler.

אه אه   [gāh bī-gāh]: Vaḳitli vaḳitsiz de-

mektir. Ḥakīm Enverī, beyt:

אک در  ق  ه از 
אه   آ ا  و 

(Bendeniz senin kapının toprağı şevkiyle zaman-
lı zamansız ateş başında olurum.)

אه אه   [gāh gāh]: Vaḳit vaḳit, zamān zamān 

demektir. Ebulma
ānī, beyt:

د  ه ای از  د  אن  ز 
אه אه  دد  د    אه   

(Güzellerin tarzı kendiliğinden naz yapmak de-
ğildir. Cömertlik zamanı yok ama ara sıra lütuf 
olmuyor da değil.)

א  [gāye]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Be-vezn-i 


Cimā .[dāye] دا ma
nāsına. Ebulma
ānī, 

beyt:

ن א  א  آن  א ا  آن 
א ان  ر     آن  

(O endam uyumuna, o kūn güzelliğine, cimā et-
tiren o aldayıcı kaş göz işaretine andolsun!)

 [geçe]: Fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Ol ādeme 

derler ki tekellüm eyledikte feṣāḥat ile 

söyleyemeye.

 [geçīle]: Kesr-i cīm-i Fārsī, sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i lām ile. Maḥallāt-ı 

Tebrīz’den bir maḥallenin adıdır. Kemāl-i 

Ḫocendī, rubā
ī: 

د ا  אن  ا را   
د ا  אن  ا ورد ز  

اب و  א در  آب 
د  ا  אب ز   روان 
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Taşırġa taş u ḫişt ü bīl araba

Tutup Çīn içre ābād u ḫarāba

(Taş, kerpiç ve kalas taşımak için Çin’deki bayın-
dır ve yıkık yerlere kağnı gönderdi.)

زه  [gerze]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve fetḥ-i 

zā-i mu
ceme ile. Bir cins büyük yılandır ki 

zehri sāir yılanlardan ziyāde ve mühliktir. 

Ba
żı ferhenglerde bir münaḳḳaş ve ḫuṭūṭ 

u cā-be-cā ḫāllerle rengīn yılandır ki zehri-

ne hīç tiryāḳ muḳāvemet edemez. Ḥakīm 

Senāyī, beyt:

زه دو د אر  ن   
رون  ز م و ر و ا

(Dünyanın iyi talihi gerze yılanı gibi yumuşak 
ve renkli olup içi zehirle doludur.)

Ba
żı ferhenglerde kefçe-i mār olmak 

müstefāddır ve bu beytin ol ma
nāya şümūlü 

vardır. Emīr Ḫüsrev, beyt:

אن א  دارد آ א ا    
אر زه  ا ا   دارد    

(Gökyüzünün sahip olduğu çanak, şarap için 
değildir. Gerze yılanının sahip olduğu kepçe, 
helva için değildir.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de, vilāyet-i Dāru’l-

merz’de mūşa gerze dedikleri masṭūrdur. 

Mecma
u’l-Fürs’te fetḥ-i rā-i mühmele ve 

żamm-ı zā-i mu
ceme ile (ُزه َ  gerezuh), 

ḫoş-bū bir ottur. ه ز  [ser-zīre] dahi derler.

א  [germābe] ve אوه  [germāve]: 

Kilāhumā bi-sükūni’r-rāi’l-mühmele ve 

fetḥi’l-mīm, evvel bā-i muvaḥḥade, ẟānī 

vāv ile. Ḥammām ma
nāsınadır. Aṣlı م آب  

[germ-āb]dır ki م  taḳdīrinde [āb-ı germ] آِب 

“ılıca”ya denilir idi, ba
dehu ḥammāma 

isim oldu issi suyu münāsebetiyle. Aṣlında 

lisān-ı 
Acem’de ḥammāma وخ  [kedūḫ] 

(O öyle bir padişahtır ki emel çocukları istek ve 
arzu dadısına onun lütuf şekeriyle sütünü isteme 
dışında ağız açmaz.)

�āliẟ, kilīd dendānesine derler. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

א א  ز دزدان آ  ا 
ه א  א ا  از ز در א 

(Ülkesi hırsızlardan öyle güvenli hale geldi ki ev-
lerin kapısı kilit perisi zahmetinden kurtuldu.)

ا  [gerāye]: Fetḥ-i rā-i mühmele vü yā-

yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i nāy-ı gelū ya
nī 

boğurtlak. Nāy gibi bir nesnedir. Boğaz-

dan fem-i mi
deye muttaṣıldır. Ṭa
ām ve su 

onun içinden geçer. Ebulma
ānī, beyt:

אی  زا ا   ده  اخ 
אی و  ه  ا  درآ ز 

(Gırtlağı ney kamışı kadar genişlemiş. Öyle ki 
sesi boru ve kerrenāydan daha yüksek çıkıyor.)

دا  [gerdāne]: Ekẟer zencīr başlarına eder-

ler zencīr dönmek için. Buna Türkīde dahi 

“gerdāne” derler.

ه دا  [gerdānīde]: Bir nev
 kebābdır ki 

(305a) دان  [gerdān] dahi derler. Nerm āteş 

üzerinde ziyāde çevrilip kemāliyle pişer.

د  [gerdene]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. Yoğun oklağıdır. Ucları 

sivri olur. Börekçiler kullanırlar. Ona دا  

[merdāne] dahi denilir.

دو  [gerdūne]: Sükūn-ı rā vü żamm-ı dāl-ı 

mühmeleteyn ile. 
Araba ma
nāsınadır ki 

د  [gerdene] dahi derler. Çağatay’da “ara-

ba” derler. Bu diyārda 
ayn-ı mühmele ile 

 [
araba] imlā ederler ki ma
rūftur. (Mīr 


Alī Şīr) Ferhādnāme’de dört ḳaṣr bināsına 

mübāşeret olunduğu yerde getirir, beyt:
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veyāḫud ġayrı şey ḥavāle olunup āḫar 

kimesneye teslīm olunmak için yazılan 

mektūb. el-Ḥāletu hāẕihi Rūm diyārında 

bu mu
āmele ġāyet meşhūr ve müte
āriftir. 

Buna “poliçe” derler. Bu ma
nāda kesr-i 

kāf, fetḥ-i rā-i mühmele ve sükūn-ı vāv ile 

( א و َ
ِ  girevnāme) olmak münāsib idi.

ه  [gere]: Taḫfīf-i rā-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i jeng ya
nī pas.

�ānī, be-ma
nī-i sebū ya
nī destī. Mu
arrebi 

ه  [cere]dir. 

Ve teşdīd ile (ه ّ  gerre), tār-ı 
ankebūttur.

د  [gezdene]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme 

ve fetḥ-i dāl-ı mühmele vü nūn ile. Geyik 

ṣurresi dedikleri ottur. 

 [gezne]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme vü nūn 

ile. Isırgan dikeni dedikleri ottur. Eṭibbā 

ه ه ve toḫumuna [encere] ا ِر ا  [beẕr-i 

encere] derler.

 [gejne]: Sükūn-ı1 zā-i Fārsī ve fetḥ-i 

nūn ile. Göçeğen dedikleri kuştur. Kanadın 

ok yeleği ederler. Ol maḳūle yelekli ok her 

diyārda maḳbūldür. 
Arabīde د  [ṣurad] 

derler żamm-ı ṣād u fetḥ-i rā-i mühmele-

teyn ile. Mīr Naẓmī, beyt:

אه א ی   درآ  را 
ِ    آه ده  د  ز 

(Bir göçeğen kuşuna ansızın bir ok isabet etti. 
Okun yeleği kendisindendi, ah çekti.)

ه  [geje]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ve iḫfā-yı (305b) 
hā ile. Bir nev
 taştır ki sirkeye kosalar do-

laşıp çıkacak yer arar. Ve dahi mühre olmak 

mervīdir.

1 Nüshalarda “feth-i” yazılmıştır. Tanıktaki vezin icabı 

“gejne” biçimi tercih edildi.

derler, ẕikri mürūr eyledi. אم  [ḥammām] 


Arabīsidir,  [ḥamīm]den müştaḳ.  

[ḥamīm] issi suya derler. Çağatay lisānında 

kesr-i elif ’le “ılıġ” derler. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Savuġ āhı kim çikermin germ olur aḳmaḳġa eşk

Çeşmelerde su bolur ılıġ hevā bolġay savuḳ

(Ben soğuk ahı çekince gözyaşı da akmak için 
ısınır/şevklenir. Hava soğuk olunca çeşmelerdeki 
su sıcak olur.)

א  [germ-ḫāne]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

vü mīm ve fetḥ-i ḫā-i mu
ceme vü nūn ile. 

Be-ma
nī-i zīr-i zemīn. Mīr Naẓmī, beyt:

ا   אر ا د 
א  אی او  د 

(Düşmanların işi hep alçak olur. Onların yeri 
sadece yerin altıdır.)

אه  [germgāh]: Mekān-ı sevāḥil. Ve gü-

nün issi vaḳti. İki ṭarafa şāmildir ki zamān 

ile mekān arasında müşterektir.

 [gerne]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i nūn ile. Edāt-ı şarṭtır. ا [egerne] 

dahi böyledir, belki bu ondan muḫaffeftir. 

Türkīde ma
nāsı “yoksa” demektir.

واده  [gervāde] ve واره  [gervāre]: 

Kilāhumā bi-sükūni’r-rāi’l-mühmele ve 

fetḥi’l-vāv, evvel dāl u ẟānī rā-i mühmele-

teyn ile. Bünyād ve 
imāret ma
nāsınadır. 

Ebulma
ānī, beyt:

א  وادۀ د ادۀ  א  د
ا א از  ا  از   ن 

(Ne zamana dek dünya imaretine gönül vere-
ceksin! Dünya senden sonra da kalacak, bu çaba 
niye!)

א و  [gervnāme]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le vü vāv ve fetḥ-i nūn u mīm ile. Ḥavāle 

mektūbu. Ya
nī bir kimesneden akçe 
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�ānī, olmuş ma
nāsınadır. Bunun şāhide 

iḥtiyācı yoktur, herkes bilir. Ammā ḫālī ol-

mamak için, Ḥakīm Enverī, ḳıṭ
a:

א אن  ا در    
ر س  ام  א ن  
 دری    رس

ر א א ار    
(Namusum yüzünden kötü anılıyor oluşum, 
bütün dünyada canıma değer. Her kapıda obur 
kedi gibi dolaşmam, köpek gibi de tasmalı 
değilim.)

ه  [gelālīve] ve وه  [gelāve]: Kilāhumā 

be-ma
nī-i ه א  [gālīve]-i merḳūm. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

ه  [gelāh]: Fetḥ-i lām ve iẓhār-ı hā ile. 

Siyāh ma
nāsınadır. Her nesnede ki siyāhlık 

ola, ona ه  [gelāh] denilir. Velāyet-penāh 

ve kerāmet-destgāh Şeyḫ Zeyneddīn 
Aliyy-i 

Gelāh ḥażretlerinin “Gelāh” laḳabına iki se-

beb vardır. Kütüb-i mu
teberede meẕkūrdur 

ki Şeyḫ’in ecdādı Sulṭānü’ş-şühedā İmām 

Ḥüseyn-i şāh-ı Kerbelā raḍiya’llāhu 
anhu 

ḥażretlerinin aṣḥābından idi. İmām 

Ḥüseyn’in şehādeti ḫaberin işittikte mātem 

tutup siyāh-pūş oldu. Müddetü’l-
ömr ken-

di siyāh giydiğinden ötürü kendiden sonra 

evlādı dahi siyāh giymek resm ü 
ādet oldu. 

Li-ecli ẕālik ḥażret-i Şeyḫ Zeyneddīn 
Alī ve 

evlādı ve cümle etbā
ı ve mürīd ü fuḳarāsı 

siyāh-pūş idiler. Ve bir sebeb dahi Şeyḫ-i 

müşārun ileyh bir maḥalde i
tikāftan çık-

tıktan sonra ol 
aṣrın kümmāl-i evliyāsından 

bir 
azīz, siyāh peşmīneden bir cübbe dik-

tirip bi-ṭarīḳi’l-hediyye Şeyḫ’e gönderdi. 

Şeyḫ onu müddet-i ḥayātında fevḳa’l-ġāye 


azīz ve mu
teber tutar idi. Ve Emīr Seyyid 

Şerīf-i Cürcānī raḍıya’llāhu 
anhu buyur-

 [gezīne]: Kesr-i zā-i mu
ceme, sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i nūn ile. Üç ma
nāya 

gelir.

Evvel, bir nev
 tokmaktır. Ve tokmak iki 

ḳısımdır. Bir ḳısmı müdevver olur, ona 

 [petk] derler. Ve bir ḳısmı uzun olur 

ki çukur ẓarfta nesne döğerler hāvan ve 

emẟāli gibi, ona  [gezīne] derler. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, beyt:

ن  ا     ا  
د     آ 

(Kerpetenle başımı mum gibi ayıracak olsan 
bile, tokmağım tamahın sert demirini dövmez.)

�ānī, be-ma
nī-i gencīne.

�āliẟ, kirpās-ı günde. Ya
nī kalın bez ki çāder 

ve ona benzer nesneler ederler.

ه  [gezīde]: Kesr-i zā-i mu
ceme, sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. 

“Isırılmış” ma
nāsına ism-i mef
ūl olur. 

Ṭālib-i Āmulī, beyt:

א ۀ  س در א  
א ۀ    آرزو 

(Hevesle dolu mektubu yırtmış, her arzunun 
dudağını ısırmışız.)

 [geste]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Be-ma
nī-i sergīn 

ya
nī zibl-i ḥayvānāt.

 [geşte]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve fetḥ-i 

tā-i müẟennāt ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i muḥkem. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

دن د  ز 
د  ا אم  او  ا

(Öfkesinin intikamı, düşmanın boynunu bela 
zinciriyle sıkıca bağlamıştır.)
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 [gele/gelle]: Lām’ın taḫfīfiyle ve 

teşdīdiyle dahi cāizdir. Sürü ki koyunun 

ve keçinin ve sığırın olsun ismidir. Ve sāir 

ḥayvānātta dahi isti
māli cāizdir.

אه   [gelegāh]: Fetḥ-i lām u kāf ile. Ol 

ḫāneye derler ki kārbān-serāy miyānında 

yapılmış ola. Ḥakīm Şifāyī, beyt:

אه ا د   א   د 
אه ا א آ و رو   ا

(Padişahın meclisine uygun olan bir diğer söz, 
hana gelip gidenlerin efsanesidir.)

אره  [gencāre] ve ه  [gencere]: 

Kilāhumā bi-sükūni’n-nūn ve fetḥi’l-cīm 

ve rāi’l-mühmele. Zenān zībāyī ve taḥsīn-i 

vech için 
amelī ḥüsn ederler ya
nī yanakla-

rına sürdükleri kızıllıktır ki אر  [gencār] ve 

 [gencer] dahi derler.

د  ِ  [genc-i dībe]: Ḫüsrev’in ḫazāin-i 

seb
asından üçüncü ḫazīne adıdır. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

ی א   د  
وی אن د    

(Namını duyacağın diğer hazineye dībe-i hüsrevī 
dersin.)

 ِ  [genc-i sūḫte]: İki ma
nāyadır.

Evvel, merḳūm ḫazāin-i heftgāneden be-

şinci ḫazīne adıdır.  [sūḫte] sencīde 

ma
nāsınadır ki maḳbūl ve pesendīde 

ma
nāsınadır. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ا  د   
و رش ا از آن  

(Sūhte diye adlandırdıkları diğer hazine ülkeyi 
aydınlatıyordu.)

�ānī, Bārbud-ı Ḫüsrev muṣannefātından bir 

laḥn-ı bedī
 ismidir. Şeyḫ Niẓāmī, der-ṣıfat-ı 

Bārbud, beyt:

muşlar ki: Ben Şeyḫ Zeyneddīn 
Aliyy-i 

Gelāh ḫidmetlerine erişmedikçe rafżdan 

ḫalāṣ olmadım ve Allāhu te
ālá ḥażretini 

bilmedim.

 [gelçe]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i cīm-i 

Fārsī ile. Saksağan kuşuna derler.

ه  [gelişgere]: Kesr-i lām, sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī vü rā-i müh-

mele ile. Be-ma
nī-i jeng ya
nī pas ve kef.

ه  [gelū-bende]: Żamm-ı lām u vāv-ı 

ma
rūf ile. Ġulām-ı buzurg-mertebe 

ma
nāsına. Ya
nī emek-dār olup kulluktan 

çıkmış ġulām. Ḳadīm ferhengler aṣḥābı  

[gelū] lafẓını “buzurg” ta
bīriyle tefsīr ey-

lemişler. Ammā Muḥammed Hindū Şāh-ı 

Naḫcivānī ve Tuḥfetü’l-Aḥbāb ṣāḥibi ه  

[gelū-bende] boğaz bağı olan  [gelū-

bend] ẓann eylemişler. Velākin ṣaḥīḥ söz 

budur ki “Dāimā boğazına kulluk edip 

ṭa
ām gördükte ḳarārı kalmayan ādeme der-

ler” diyen iṣābet eylemiştir  ۀ  [bende-i 

gelū] taḳdīrinde. 
Acem’in ḳā
ide-i külliyye-

leri üzre bu maḳūle mürekkebātta mużāfun 

ileyhi taḳdīm edip 
alem ederler. Ona 

bināen ma
nā-yı āḫir cümleden ensebdir.

 [gelūte]: Żamm-ı lām u vāv-ı ma
rūf 

ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. İbrīşimden iş-

lenmiş nezkep ki 
avrāt-ı köhne, başlarına 

korlar. Ba
żı nüsḫada “sorguç” ma
nāsına 

vāḳi
dir.

 [gelūşe]: Żamm-ı lām u vāv ve 

fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Be-ma
nī-i zaḫm. 

Ebulma
ānī, beyt:

אره  ه    ز  
(306a)     א

(Göğsüm kıyabakış kılıcıyla yüz parça oldu. Lüt-
fen bu yaraya bir merhem gelsin.)
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�āliẟ, kuyruğu kesik eşeğe derler. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

د را   ز  از وی 
       را

(Kimse düşmanla onu kıyaslamaya kalkmaz. 
Hiç Hz. İsa ile kuyruğu kesik eşek kıyas kabul 
eder mi!)

 [gencīne]: Sükūn-ı nūn-ı evvel ve 

kesr-i cīm ile. Ḫazīne ma
nāsına. Ba
żı 

ferhenglerde kīlār ma
nāsına rivāyet 

olunmuştur.

ا  [gendāmūye]: Sükūn-ı nūn, fetḥ-i 

dāl-ı mühmele ve żamm-ı mīm ile. Eṭfālde 

raḥim-i māderden bile çıkan murdār kıl. 

Lafẓ-ı mürekkebdir  [gend] ile  

[mūye]den. 
Arabīde ز [zeġab] derler.

ا  [gendāne]: Sükūn-ı nūn-ı evvel ü 

fetḥ-i ẟānī ile. Gendnā dedikleri ki Türkīde 

“pırasa” derler. 
Arabīde ی ِم   [ẟūm-ı berrī] 

derler.

 [gendeme]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele vü mīm ile. Siğil dedikleri 
illet ki 

vücūd-ı insānda ẓāhir olur. Sebebi fażalāt-ı 

balġamdır. 
Arabīde ل  [ẟulūl] derler. 

Żamm-ı dāl-ı mühmele ile ( ُ  gendume) 

döğmelik buğday ki şūrbā ve herīse ederler.

 [gendene]: Sükūn-ı nūn-ı evvel ve 

fetḥ-i dāl-ı mühmele vü nūn-ı ẟānī ile. 

Be-ma
nī-i א  [gendnā]-yı merḳūm. 

Ebulma
ānī, beyt:

ق   آن  ارد 
א א   א   א 

(O eşek açısından pırasayla padişah elmasının 
arasında hiçbir fark olmaz.)

وا  [gendvāle]: Sükūn-ı nūn u dāl-ı 

mühmele ve fetḥ-i vāv u lām ile. Kudurmuş 

א راه ن  ز   
אه ز     را 

(Genc-i sūhte nağmesinden usul tutturunca pa-
dişah şevkinden yüz hazine yakardı.)

א   [genc-nāme]: Medfende fetḥ-i 

ṭılısmāt için Maġrībīlerin maḫṣūṣ 

kitāblarının adıdır. Mevlānā Kātibī, beyt:

אدت ازل ا א    
א در  ا ه را   ای 

(Sākinin hattına kölelik, ezeli mutluluktur. 
Meyhane dilencisinin koltuğunda gencnāme ki-
tabı vardır.)

Ve kitāb-ı 
aẓāim ya
nī ervāḥ da
veti, ḳā
ide-i 

tesḫīrī ve ba
żı 
azīmet yazılmış kitābdır. 

Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

د א  אن  در   
אم و  א ز   اب  م 

(Eyvah! Amaç gencnāmesini ararken onun ga-
mıyla dünyanın harabı oldum, yine de amacıma 
ulaşamadım.)

 [gence]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, vilāyet-i Āẕerbaycān’da bir şehr-i 

meşhūrun adıdır. Mevlānā Hātifī, beyt:

ز    آورد ر
א  در ه ا  و 

(Gence’den Gencīne’ye taşındı. Nice ağaç meyve 
saçtı.)

�ānī, heybe ki  [ḫurcīn] dahi derler. 

Üstād Laṭīfī, beyt:

א را אد آن  در  
א را אد אد  ا 

(O parayı heybeye koydu. Yel ayaklı ata bindi.)

Ḥaḳḳ-ı edā budur ki bu lüġat bu ma
nāya 

münāsib olan żamm-ı kāf-ı 
Arabī ile (

kunce) gerek idi.
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(Elinde sığır küsküsü, ambarda sığırın arkasın-
dan salına salına gidiyor.)

ا  [gevāşme]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ile. Zenān, başlarına örttüğü çāder ki 


Arabīde  [miḳna
a] derler.

 [gevçe]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i cīm-i 

Fārsī ile. İplik, rişte ma
nāsına.

دره  [gevdere]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i dāl u 

rā-i mühmeleteyn ile. Altı ma
nāya gelir.

Evvel, bir nev
 kazdır. Eti be-ġāyet beddir. 


Asīrü’l-hażm olmakla ekli ṣāḥib-ṭab
 olana 

müşkildir. Üstād Ferruḫī, beyt:

אز دره از  ن  אن    از  
א ن  ز  אن    از  

(Aslan senden kazın doğandan korkması gibi 
korkar. Fil senden kekliğin şahinden korkması 
gibi korkar.)

�ānī, be-ma
nī-i gūsāle ya
nī buzağı. Zerātüşt 

Behrām ki mūbedāndan bir meşhūr 

mūbeddir, ṣāḥib-ṭabī
at şā
irdir. Ḥayvānāt 

eti yemek ve ẕī-rūḥ öldürmek, ḥattá keh-

le ve pūre öldürmek meẕheb-i bāṭıllarında 

ḥarām olduğuna bināen demiştir, beyt:

دره אرد     
ه א  ی   وز آن 

(Bir kimse, buzağı ve henüz kuzu halindeki ko-
yunu öldüremez.)

�āliẟ, bir nev
 ġalle miẟāli nesnedir ve gen-

düm ile bile biter. Ḫod-rūdur, zirā
at olun-

maz. دره  [cevdere] dahi derler.

Rābi
, Īrānī bir pehlivān-ı mübāriz adıdır.

Ḫāmis, sığın yavrusuna da derler.

Sādis, bir nev
 dibāġat olunmuş deridir. 

دری  [gevderī] de derler. Türkīde żamm-ı 

kāf-ı 
Arabī ile “küderi”dir.

kurda derler. Mīr Naẓmī, beyt:

אن  دارد و را  ن   
אد وا  אن ر 

(Kudurmuş kurdun sürü ortasına dalması gibi 
düşman kanı dökmek istiyor.)

א و  [gendūḫāne]: Sükūn-ı nūn-ı ev-

vel, żamm-ı dāl-ı mühmele ve fetḥ-i ḫā-i 

mu
ceme vü nūn-ı ẟānī ile. Küçük seped ve 

bal kovanı. Lafẓ-ı mürekkebdir. Bir cüzü 

و  [gendū]dur ki “kovan” ma
nāsınadır. 

Ve bir cüzü de א  [ḫāne]dir ki gendūya 

ṣıfattır.

و  [gendūle]: Sükūn-ı nūn, żamm-ı dāl-ı 

mühmele vü vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i lām ile. 

Büyük ġalle sepedi ma
nāsına. Mīr Naẓmī, 

beyt:

א   אل د   
ی و  و د   

(Onun nazarında dünya malının değeri yoktur. 
İnci ve mücevheri hararla verir.)

ه  [gende]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i dāl-ı 

(306b) mühmele ile. Koca ve karı ma
nāsına. 

Ve dahi murdār kokmuş nesnelere derler.

ا  [gevāçe]: Fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Be-

ma
nī-i ا  [gevāçū]-yı merḳūm. Ya
nī 

salıncak ki eṭfāl salınırlar.

اره  [gevāre]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Bal-

çıktan düzülmüş küp ki içine ġalle ve ẕaḫīre 

korlar. Ve arı bal yaptığı topraktan petek. Ve 

Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i sığır sürü-

sü ve emẟāli ḥayvānāt sürüsü mervīdir.

ازه  [gevāze]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Sı-

ğırtmaç sığır sürdüğü ucu sivri çubuk ki 

onunla sığırı yürütür. Mīr Naẓmī, beyt:

אزه ا در  אو    ِ
ازه ده  ر    د ا
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אران א   روز 
ه אرا  از 

(Yağmurlu günde çuvaldan yağmurluk yapan 
birisi gibi.)

Mecma
u’l-Fürs’te kāf-ı 
Arabī ile (ه  ke-

vende) mervīdir.

آ  ِ  [gevher-i ābgīne]: Sırçadan gök 

renkli düzülmüş nesne. Ve ba
żılar fīrūzeye 

derler.

 [gevīste]: Kesr-i vāv, sükūn-ı yā-

yı taḥtānī vü sīn-i mühmele ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Döğülmüş ġalle, her ne olursa.

 [gevīşe]: Kesr-i vāv, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i  [gevīş]-i merḳūm. Ya
nī ayran 

ẓarfı ki içinde yağ çıkarırlar.

ره  [gevre]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. Seyl akıp yırttığı yere derler. 

Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

و   ا ا
ره אن  ا  ا ا
א   او آن  
ه ه و و خ ژ ا 
אن אداش دا و ا  
اه אدا אم و  א از ا

א א  א   د 
ره در و  א  ه و در

(Ülke padişahı Şeyh Ebu İshak’ın kıymetine bi-
naen şanı pek yücedir. Onun yüceliği karşısında 
felek atlası pek eski püskü kalır. İntikam ve ceza-
dan uzaktır. Hep iyilik ve bağış bilir. Dağ, deniz, 
çukur ve sel yatağı var oldukça o da kalıcı olsun!)

ز  [gevzaġa]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i zā 

vü ġayn-ı mu
cemeteyn ile. Penbe kozağı ki 

mu
arrebi ز  [cevzaġa]dır.

ز  [gevzīne]: Sükūn-ı vāv u yā-yı taḥtānī, 

kesr-i zā-i mu
ceme ve fetḥ-i nūn ile. Bir 

nev
 ḥalvādır. Koz içi veyāḫud bādāmı dö-

ğüp 
asel ile āmīḫte edip yağlı ḫamīri yuf-

ka açıp içine ol bādāmı koyup pişirirler. 

Ba
dehu üzerine 
asel veyā şekeri eritip dö-

kerler. 
Arabīde lām ile ز  [levzīne] ve 

ز  [levzīnec] derler. ز  [levz] bādāmdır. 

Şā
ir, beyt:

ب د אن    א در 
ز ای  دۀ  ز  א א 

(Dünyada bundan daha eski bir istek asla yok-
tur. Şeker peltesi ne hoş, badem tatlısı ne güzel!)

ه  [gevende]: Fetḥ-i vāv u dāl-ı mühmele 

ve sükūn-ı nūn ile. Un ve emẟāli konulan 

çuvāl. Üstād Lebībī, beyt:
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ler. Ve bir nev
i dahi yaylak dağlarda olur. 

Ve bir nev
i dahi dağ eteklerinde ve ağaçlık 

arasında olur. Cümlesi ṭabī
atta birbirine 

müşābihtir. Bunlar ḫasta oldukları ḥālde yı-

lan bulup yerler, bi-emri’llāhi te
ālá ṣıḥḥat 

bulurlar. Ve eğer taşrada bulamazsa lābüd bir 

yılan deliği bulup burnunu ol deliğe sokup 

dem çektiği gibi āheni mıḳnāṭīs nice ceẕb 

ederse bunun dahi demi yılanı öyle ceẕb 

edip çıkarır elbette. İbtidā kuyruğundan 

yemeye başlar, yılan mużṭarib olup çabalan-

dıkça zehri ağzından çıkıp dökülür. Çünki 

tamāmen yiye, ol vaḳit bedeninde ḥarāret 

ü ḥiddet ḥāṣıl olup gözlerinden buḫārī yaş 

revāne olmaya başlar. Ol maḥalde ibtidā 

akan yaş, gözü pınarında müctemi
 olur ve 

giderek donar, kat-ender-kat olur. Vaḳtā 

ki onu tutup öldüreler, ol gözü pınarın-

da müctemi
 olan çirki alıp mesmūm olan 

ādemlere bir miḳdārın bir demir veyāḫud 

pūlād veyāḫud miḥakk taşı üzerinde ḥakk 

edip içireler, bi-iẕni’llāhi te
ālá ol mesmūm 

olan kimesne zehirden ḫalāṣ olur. İşte pād-

zehrin a
lāsı böylece olandır.

 [gebrikī]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade 

ve kesr-i rā-i mühmele vü kāf ile. Bir nev
 

şarāb ẓarfıdır. Onunla şarāb içerler. Mevlānā 

Maḥmūd İbn Yemīn, ḳıṭ
a:

م אب دو و د آن  از  وا 
ه و  آل  א  د

اب د     دارم  ز 
ه را  از    و 

ور    آ  از آ
د   د  چ آ از  

(Dinin ve devletin yükselen yıldızı odur. Cö-
mertlikte Bermekī ailesi ve Ma’n bin Zāide gibi-
dir. Senin cömertliğinden bir kap şaraba tamah 

א אء ا  ا
[ma	a’l-yāi’t-taḥtānī]

אری  [gārī]: Kesr-i rā-i mühmele ile. Bī-

medār ve nā-pāy-dār nesneye derler. Nite-

kim şā
ir, rubā
ī:

اری را ا  א  د
אداری אش ا  د اب  در 
אری ور دارد  א  در  د
אری אر  ه  ز روز  

(Eğer farkındaysan dünya geçiyor. Dünyaya sa-
hip olsan da uyuma! Dünya hep gururda dost 
olur. Kalıcı olmayan zamanla gururlanma!)

אزی  [gāzī]: Kesr-i zā-i mu
ceme ile. Bir 

şükūfe adıdır. Keẕā fi’l-Mecma
.

א  [gānī]: Kesr-i nūn ile. Yef
allenmeye 

rāżı (307a) vü ḳāil olan 
avrat veyāḫud oğ-

lan. Türkīde “sikilir” dedikleri ma
nāyadır.

אِو د  [gāv-ı deştī]: Sığın ve geyik derler, 

yaban sığırı demek olur.

אودی  [gāvdī]: Sükūn-ı vāv ve kesr-i dāl-ı 

mühmele ile. Ebleh, aḥmaḳ ve bī-ḫıred 

ma
nāsınadır. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. 
Bu ma
nāya, Mīr Naẓmī, beyt:

د אودئ   אر    
دۀ ذوق و  درد  او 

(Akılsız ahmağı sohbete getirme! Zira o, eğlence 
ve zevk perdeni yırtar.)

אِو   [gāv-ı kūhī]: 
Arabīde ا   

[baḳaru’l-vaḥş] ve ا [uyyel] derler. Dört 

nev
 olur. Bir nev
i çeşme, pınar ve ırmak 

kenārlarında olur ve ṣaḥrālarda gezer. Bu 

nev
i sarı renk olur. Sāir renklilerden bih-

terdir. Ve bir nev
i dahi 
Ummān ve Baḥreyn 

dağlarında olur. Ona د  [necūd] dahi der-
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אن دو  ای از     
 داری    آورده 

(İki saf arasından bir tarafa yönel! Böyle elini ağ-
zına götürmekle ne elde edeceksin!)

Ḥakīm Esedī, beyt:

ای א   אن ا   و 
ای אدم ا   

(Yemin edip söz vererek bana yönel! Şimdi bera-
tımı kanıt olarak gönderdim.)

�ānī, tutmak,  [giriften] ma
nāsına. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אر   ا
ار ا دا  ه د  ا

(İsfendiyar’ın kuşağından tuttum. Elimi yakala-
dı, beni āciz bıraktı.)

Ḥakīm Enverī, beyt:

ا ر       ای 
ای אی   و ز د  אن  آ

(Halkın başına şöyle deyin: Senin itibarının aya-
ğında gökyüzü çiğnenir, elinden yeryüzü tutar.)

�āliẟ, be-ma
nī-i girān ve ẟaḳīl. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

ای ه  ا  ز از 
אی אر אره  از    

(Ağırlık yerin başını ağırlaştırdı. Dört ayaklı 
hayvanların ayağı altında çaresiz kaldı.)

Rābi
, ḥamle (307b) etmek ma
nāsına. 

Ṣāḥib-i Ferheng-i Manẓūme, beyt: 

ن ا د  دن   
ن אر و زار  

(Gerāyīden saldırmaktır. Ceng kūşīden 
savaşmaktır.)

Ḫāmis, Tatar pādişāhlarının laḳabıdır ki 

Muḥammed Geray ve Selīm Geray derler. 


Alá-hāẕe’l-ḳıyās her memleket pādişāhlarına 

ettim. Gönder de köleni kendinden şikāyetçi 
etme! Bir kap şarap yoksa olandan gönder! Sen-
den gelen her şey bir kap şaraptan daha değersiz 
olmaz.)

אزی ا  [gedā-ġāzī]: Ṭāife-i lūliyān ve 

cemā
at-i cān-bāza derler. Fürs-i ḳadīmde 

rīsmān-bāza ya
nī ip üzerinde oynayana 

אزی  [ġāzī] derler. Müteaḫḫirīn cān-bāz 

ile mücāhid miyānın tefrīḳ için ا  [gedā] 

lafẓını אزی  [ġāzī]ye mużāf edip 
alem ey-

lediler. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, 

beyt:

א ای رت  אن     
אزی ای ا     ا 

(Hamamdaki resim nasıl can belirtisi göstersin! 
Cambazın atı nasıl saf bozsun!)

Mevlānā Muṭahhar, ḳıṭ
a:

אه ک را   ادی  אل  ر  
אل آن  و  א    ن 

ه אن آ אز ا ات  د 
א     ز 

(Bir kez olsun padişahlara zorla mal vermezdi. 
Bugün şu hale geldi ki onun azdan çoktan malı 
olsa gelecek cambazların beratı olur, lūlīlerden 
küçük cariye tahsil eder.)

ا  [gedāyī]: Dilencilik. Ḥakīm Enverī, 

beyt:

אن   م     را
ا ا   ه    

(Şairler dilencilik yolunu tutuyor olsa da tuttu-
ğum bu yolda bendenizin dilencilik yaptığını 
sanma!)

ای  [gerāy]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve iẓhār-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Beş ma
nāya gelir.

Evvel, meyl ü raġbet ma
nāsına. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:
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Aşağı ucunda tekerleği olur. Ona yapışıp te-

kerlek döndükçe ṭıfl dahi yürümeye alışır. 


Arabīde ona دوا [duvvāme] derler żamm-ı 

dāl ile. Keẕā fī-Kitābi’s-Sāmī.

ی  [gergūy]: Sükūn-ı rā-i müh-

mele ve żamm-ı kāf-ı Fārsī ile. Tūrān 

pehlivānlarından bir pehlivān adıdır. 

Efrāsiyāb’ın imdādına gelmişti ve Efrāsiyāb 

onu Pīrān-ı Vīse’ye koşup Ṭūs ve Rüstem ile 

cenge göndermiş idi.

ای א  [germā-fezāy]: Sāl-i Melikī’den 

üçüncü ayın adıdır. “İssi artırır” demek olur. 

Āḫir bahār ayıdır. Rūm lisānında אر  [eyār] ا

derler.

א  [ger-māhī]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ile. Yayın balığıdır.

ی  [gerī]: Kesr-i rā-i mühmele ile. Her 

ölçeğe derler 
umūmen, gerekse mesāḥat-ı 

arż için  [cerīb] dedikleri ölçek olsun. 

Türkīde “dönüm” derler. Ḥakīm Enverī, 

ḳıṭ
a:

אل אد  ر آن  در  و   ر 
ی   و  ا د 
אر داد ی  א ا   אل  زا ا
ی אی   א אر  אی  א

(Merv’in başbuğu Mansūr, yetmiş yıl boyunca 
şiir dinlemeyip söylemedi. İşte bu büyüklük de-
lilidir. Benim gibi nicesine şairliği olmadığı hal-
de kırk dönümlük bağları ve dört katlı köşkleri 
çok verdi.)

Ve gerekse arşın olsun, ẕirā
 ma
nāsına. 

Ḥakīm Senāyī, beyt:

ر  دد  אن   ن   א  אش 
ی א ده  אزی در  ر  د را   

(Kendin için yüz arşınlık mezar yapıyor olsan da 
mezarın Türklerin gözü gibi daracık olsun!)

maḫṣūṣ laḳab vardır ve onunla sāirīnden 

mümtāz olurlar. Tatar pādişāhlarına “ge-

ray”, 
Acem pādişāhlarına ya
nī Īrān-

zemīn şāhlarına “kisrá” ve “key” dahi der-

ler. Ve Tūrān pādişāhlarına “ḫāḳān”, Çin 

pādişāhlarına “faġfūr”, Hind pādişāhlarına 

“rāy”, Ḥabeş pādişāhlarına “necāşī”, Yemen 

pādişāhlarına “tübba
”, Mıṣır pādişāhlarına 

“fir
avn”, Rūm pādişāhlarına “ḳayṣer” ve 

İslām pādişāhlarına “sulṭān” derler. İbn 

Yemīn, beyt:

אه ری   א     ای 
אه ای  אن  و و  אب   

(Ey tan yeli! Sabahleyin padişah nişanı taşıyan 
padişah Gerāy Şāh’ın huzurundan geçecek olur-
san bir iyilik yapıp benden bahset!)

Ma
lūm ola ki ای  [gerāy] lüġatini her 

ferhengde meyl ü raġbet ma
nāsına rivāyet 

eylemişler. Nitekim ibtidā bu ma
nāyla ẕikr 

olundu. Ammā ḫāṭır-ı faḳīre ḫuṭūr eder 

ki ای  [gerāy] ism-i fā
il ola “gerāyende” 

ma
nāsına. Ve dahi ṣīġa-i emr ola. Nitekim 

şā
ir demiştir, beyt:

אی اب دا   روی دل ا
ای אب دا  אه ار  در

(Gönlün yüzüne bilgi kapılarını aç! Bilgili kim-
selerin kapısına yönel!)

אی د  [gerdenāy]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i 

dāl-ı mühmeleteyn ü nūn ile. Kebāb şişi 

ma
nāsınadır. Şems-i Faḫrī, beyt:

غ  ز ن  ات    دل  در 
د אی  د غ   و   ن 

(Kim senin havanda/hevesinde kuş gibi kanat 
çırpmazsa, yarı cana inmiş kuş gibi kebap şişine 
girer.)

Ferheng-i Mīrzā’da be-ma
nī-i gül-i surḫ. Ve 

bir ağaçtır, eṭfāl eline verirler yürümek için. 
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ی  [gezer-i berrī] dahi derler.

و  [gejūnī]: Żamm-ı zā-i Fārsī vü vāv-ı 

ma
rūf ve kesr-i nūn ile. Dam direkleri üze-

rine konulan ince ağaçlar. Ekẟer köy evlerin-

de olur. Muḫtaṣar dam örtüsüdür. Zīrā şehir 

evlerinde direk üzerine taḫta döşerler.

روی  ِ  [geşten-i rūy]: İżāfetle ya
nī nūn 

meksūr olmak ile. Bir 
illettir. Eṭibbā ه  

[laḳve] derler. Balġam-ı fāsid ḥareketinden 

olur, yüz ve ağız eğilir.

 [geşī]: Kesr-i şīn-i mu
ceme ile. Nāz 

ve iftiḫār ile salınmak ve ḫoş olmak. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

و آ   [gelū furū-āmedegī]: Boğazda 

vāḳi
 olur bir 
illettir. Eṭibbā ol 
illete אق  

[ḫanāḳ] derler.

وری  [gendūrī]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

dāl u vāv-ı ma
rūf u kesr-i rā-i mühmeleteyn 

ile. Pīş-gīr ma
nāsına. Ya
nī sofra maḳramesi 

demek olur. Şems-i Faḫrī, beyt:

א אه  د  ان  ای 
وری خ  ی   ز ا وا

(Kazā eli, ülke padişahının sofrası için feleğin 
kıymetli atlasından sofra bezi yapar.)

ا  [gevāncī]: Fetḥ-i vāv ve sükūn-ı 

nūn ile. Dilīr ve pehlivān ma
nāsına. Ba
żı 

nüsḫada ser-dār ve sipeh-sālār ma
nāsına. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

א  א  אه   در
ا  ان   در  ا

(Padişah sarayıyla senin aranda aracı olan be-
nim! İran şehrinde komutan benim!)

 [gevencī]: Ḥaẕf-ı elif ’le ا  

[gevāncī] ma
nāsınadır. Ve żamm-ı kāf ve 

kesr-i vāv ile ( ِ ُ  kuvincī) be-ma
nī-i 


azīz.

Ve gerekse kīle olsun, ṣā
 ma
nāsına. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, beyt:

ار  א  خ ا  ای  ز
ی    אع  د دو   آن 

(Felek bir başaktır, onun zekatına tamah etme! 
Onun verdiği zekat ölçüsü, iki kile ve bir ölçek 
miktarı bile değildir.)

Bu ma
nāya, Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

ا   אر و  د او   
ی אر و    א ا د او زر 

(Gümüşü kantarla, yakutları hazineyle verir. Al-
tını ambarla, incileri kileyle verir.)

Ve gerekse kum sā
ati olsun ve gerekse su 

sā
ati ölçeği olsun. Ol böyledir ki bakırdan 

bir cām düzüp dibine bir küçük delik korlar 

ve onu suya korlar. Ol cām ol delikten suy-

la doldukta bir sā
at-i nücūmī i
tibār eder-

ler. Bu ma
ná tafṣīlen אل  [girbāl] lüġati 

ẕeylinde ẕikr olunur inşāallāhu te
ālá.

ای  [gezāy]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. 

ن  [gezīden] lafẓından ism-i fā
ildir. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, żarar edici.

�ānī, ısırıcı ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, beyt:

ور אن  אم    ا
ای אم   روح  ا

(Yardımseverliğin can besler. İntikamın ruh 
ısırır.)

 [gejbī]: Sükūn-ı zā-i Fārsī ve kesr-i 

bā-i muvaḥḥade ile. א  [gejpā]-yı merḳūm 

ma
nāsına. Ya
nī rībās nev
inden bir ottur. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

د ِر   [gezer-i deştī]: Eṭibbā ṭıbb 

kitāblarında (308a) şaḳāḳul dedikleri kök-

tür. Be-ġāyet nāfi
 nesnedir ve tāze iken ye-

nir. Laṭīftir ve mürebbāsını dahi ederler. ِر  



BĀBU’L-KĀFİ’L-FĀRSİYYİ’L-MEKSŪRE א3157

ره אر ا אف ا אب ا
[BĀBU’L-KĀFİ’L-FĀRSİYYİ’L-

MEKSŪRE]

 ا
[ma	a’l-elif ]

א د  [girdenā]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i nūn u 

dāl-ı mühmeleteyn ile. Be-ma
nī-i kāse-i 

zānū. Ya
nī diz gözü ma
nāsınadır.

א  [giyā]: Ot ki אه  [giyāh] dahi derler. 


Arabīde אت  [nebāt] dedikleridir. Şā
ir, 

beyt:

د אر  دم  د   
د אر  א  آن   א 

(İnsanın başı ikinci defa kalkmaz. Her zaman 
kalkan şey ottur.)

א א  [giyānā]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī vü nūn ile. 


Anāṣır-ı erba
aya derler. Emīr Ḫüsrev, beyt:

 آزاد  او
א را א د    

(Onun daima soylu olan himmeti, dört unsuru 
kahretmiştir.)

א א  [giyānā]dan murād 
anāṣır-ı erba
anın 

ṣuverin beyān eder.

ا  [gīrā]: Be-vezn-i ا  Tutucu .[zīrā] ز

ma
nāsına. Mübālaġa ile ism-i fā
il ṣīġasıdır.

א  [gīmiyā]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī-i 

evvel ü fetḥ-i ẟānī ve kesr-i mīm ile. Be-

ma
nī-i rīmāz ya
nī cāme. Bu lüġat ile אز  ر
[rīmāz] ve ر [rīmez] lüġatlerin Ferheng-i 
Cihāngīrī ṣāḥibi “cāme” ma
nāsına rivāyet 

eylemiş ammā ne maḳūle cāme idiğin beyān 

etmemiş.

ری  [gevrī]: Sükūn-ı vāv ve kesr-i rā-i 

mühmele ile. Ṭabl u nefīr ve şenlik ile git-

mek ma
nāsına.

زای  [gevher-zāy]: Nīkū-kār ve hüner-

mend 
āḳil ü kāmil ma
nāsınadır. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

ی  [gevherī]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, cevāhirden düzülmüş olan nesneye 

derler her ne olursa, muraṣṣa
 gibi. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, beyt:

ی אم  אز  از     
ری אت   آ   

(Mücevher kadehin kenarından dudağını ölüm-
süzlük suyuna kandır! Zira İskender’in aynası 
(güneş) deniz karanlığından sıçradı.)

�ānī, ṣāḥib-i aṣl u neseb ve aṣīl küheylān ata 

derler.

�āliẟ, cevāhir-fürūş ve cevāhir-şinās. 

Ḥaḳḳında demişler, mıṣra
:

ی ر   א  ر زر زر 
(Altının kıymetini kuyumcu, cevherin kıymetini 
cevherden anlayan bilir.)

 [gey]: Bir kuştur. Kanadı ablak olur, 

ondan ok yeleği ederler. م  [behrem] dahi 

derler. Şā
ir, rubā
ī:

د ا  َ ز   אرف   
د ا  אن    وز ر 

ا زد אن     د
د ا  ن دل وی  ف ز 

(Ārif dediğin kamış okun yeleğini serçe tü-
yünden edecek, düşmanın şahdamarından ka-
mış yapacak, padişah düşmanlarının göğsüne 
saplayacak, düşmanın kalbi kanından zincifre 
düzecektir.)
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אت אء ا  ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]

 [gidest]: Fetḥ-i dāl u sükūn-ı sīn-i 

mühmeleteyn ile. Karış ki  [bidist] 

dahi derler. 
Arabīde  [şibir] ma
nāsınadır 

kesr-i şīn-i mu
ceme vü bā-i muvaḥḥade ile. 

Ebulma
ānī, beyt:

אن   د  ز ا 
אرا א و     

(Kīr, kadınların önünde bir karış boyunda ve 
dört parmaklı oluyor.)

ان   [girān-puşt]: Fetḥ-i rā-i mühmele, 

żamm-ı bā-i Fārsī ve sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ile. Mütekebbir, ḫod-bīn ve kāhil. Keẕā fi’l-

Mecma
. Ebulma
ānī, beyt:

ان  א آد از  
ور א  א ا 

(Kendini beğenmişlerden insanlık gelmez. Hü-
nerli kimse, semer vurulmuş at olmaz.)

ان   [girān-sirişt]: Bu dahi  ان  

[girān-puşt] ma
nāsınadır.

 [girift]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı fā ile. Dört ma
nāyadır.

Evvel,  [giriften] lafẓından ṣīġa-i 

māżīdir, tuttu ma
nāsına.

�ānī, ṭa
ne ma
nāsına. Bu dahi iki 

ma
nāyadır. Biri, nīze vurmak. Bu ma
nā 


Arabīdedir. Ve biri, ser-zeniştir, muāḫaze 

ma
nāsına. Bu ma
ná Fārsīdedir. Ya
nī 

ṭa
ne ile söylenen söze  [girift] derler. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, meẟnevī:

ج ا   زر
א روی زرد و ا زر 

ه אء ا  ا
 [ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

אب ر ان   [girān-rikāb]: �ābit-ḳadem ve 

ḥarekette metānet üzre olan at ve ādeme 

ıṭlāḳ olunur. Ve at üzerinde merdāne ve 

dilīrāne olana da derler. Ḫˇāce Selmān, beyt:

אب ان ر ه  אن   ان   آن 
ان او ز  ان ز    

(Ağır topuzunun darbesiyle yerinden oynamaz 
dağı sıçratan usta binici hani!)

داب  [gird-āb]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. Deryāda vāḳi
 olan çev-

rinti. Lafẓ-ı mürekkebdir د  [gird] ile آب 
[āb]dan. Mīr Naẓmī, beyt:

داب אده   ر ا   ا
אب س زان  از را  ا

(Gemi girdaba düşünce artık ondan geriye bir 
şey kaldı mı diye sorma!)

 [girīb]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Ol nesnedir ki 

ekinciler tarlayı taḳsīm edip bir miḳdār yer 

i
tibār eyleye. Türkīde (308b) “dönüm” ve 


Arabīde  [cerīb] derler. Gāhī āḫirinden 

ḥarf-i tā’yı terḥīm edip ی  [gerī] derler.

ب  [gil-āb]: Yoğrulmuş balçık ki lafẓ-ı 

mürekkebdir  [gil] ile آب [āb]dan. Sulu 

balçık demek olur.
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(Bütün padişahlar toplandılar. Hep birlikte ara-
ziyi ölçüp kısımlara ayırdılar. Bir dirhem vergi 
koydular. Bunun ödenmesinde köylünün mem-
nun olacağı bir usul getirdiler.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

اج אد روی ز را 
אج در  از   و 

(Tahtı ve tacı korumak için yeryüzüne haraç ve 
vergi ağacını biz diktik.)

�ānī, kefereden cizye nāmıyla alınan māla 

derler. Bu ma
nālarda  [gizīd] dahi deni-

lir. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אد אرش  ا را  ز 
א رد او      

(Eğer halkı koruyup gözetmezse müslümanlar 
için toplayıp yediği vergi yılan zehirine dönsün!)

Kesr-i zā-i mu
ceme ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī 

ile ( ِ  gizyit) dahi isti
māl olunur. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

اج   אن  א  
   د 

(Ona bazen hakan Çin haracı gönderir bazen de 
kayser din cizyesi iletirdi.)

אن ا  از   ز 
אر  ن    ا

(Altın halka katırın fercine layıktır. Āşıkların 
altını sarı yüzdür. Şimdi bana tutsak olsanız da 
canınızı kınamamdan sakının!)

Ḫˇāce Selmān, beyt:

ی   را   ا   
ف       

(Sen hiç av tutmasan ne olmuş! Azar senin tara-
fındadır, avda değil.)

�āliẟ, be-ma
nī-i ġarāmet, tāvān, suç ve 

cürm. 
Ubeyd-i Zākānī, beyt:

אل ارد    אره آد    
אن  אره د و   آ   

(Zavallı adam! Başına gelen her durumda ne yıl-
dızından yardım görüyor ne de felekten tazmi-
nat alabiliyor!)

Şems-i Faḫrī, beyt:

ه اه   א و    آ
אب ز  او  د  آ

(Sen güneş gibisin, düşman da yarasadır. Yara-
sanın düşmanlığı, güneşin suç işlediği manasına 
gelmez.)

Rābi
, nāyın bir nev
 kısasına derler. Ṣadāsı 

tīz çıkar.

 [gizīt]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ve kesr-i 

yā-yı taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ol māla derler ki re
āyādan 
öşr-i 

maḥṣūl ve ḫarāc-ı arżiyye nāmıyla alınır. 

Ḥakīm Firdevsī, meẟnevī:

אن  ا א אد  
زد ر ز را  و 

אد   درم  
دد دژم אن  ون  د  ا
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אر  ا ا
[ma	a’l-cīmi’l-fārsī]

چ  [gireç]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Türkīde 

dahi “kireç” derler lākin kāf-ı 
Arabī ile. Taşı 

yakıp ba
dehu suyla söyündürüp 
imāret ve 

dīvār sıvarlar. Fārsīde aṣıl adı  [kec]dir. 

İbn Yemīn, beyt:

א  אک و  و  ا  א از 
ر و   א ج  א از  و 

(Toprak, kireç ve taştan böylesi bir kemer gel-
mez. Galiba oranın toprağı miskten, kireci 
kāfurdan ve taşı da incidendir.)

Ḥakīm Zeccācī, der-ṣıfat-ı 
imāret, beyt:

زا   در   
ی و ر چ  د از  א  در آ

(Taşı ustaca bir araya getirdi. Orada kireçten eser 
yoktu.)

ده   [girde-pīç]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i 

dāl-ı mühmeleteyn ve kesr-i bā-i (309a) 
Fārsī ile. Dolanmak ve dolandırmak ve bir 

nesneyi çevreye almak. Ve dahi aşçılarotu 

toḫumuna derler. Ma
nā-yı evvellerine ده  
 [girde-bur] dahi denilir.

 ا
[ma	a’l-cīm]

 [girīc]: Kesr-i rā-i mühmele ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Pāre ma
nāsına ki bir nes-

neden kesilmiş ola. Kavun, karpuz ve emẟāli 

nesneler dilimi ve dahi yaka oyuntusu ve 

sāir ḳumāş ve bez pāreleri ve dahi evden 

bölünmüş bir miḳdār yer; bu maḳūlelerin 

cümlesine derler. Ḥakīm Senāyī, beyt:

אن ا ای و  א   
ان ا ا   ز ز

(Bütün dünya ev ve bahçe. Senin ayırdığın bu 
oda zindandan beter.)

 [gīc]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Mu
cib 

ve ḫod-sitāy. Ve dahi aḥmaḳ ve ser-geşte 

ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, beyt:

אک  ن  ای  در ر و   
ب و  א دا و    د  وی 

(Ey saygınlığı ve itibarı karşısında feleğin top-
rak gibi alçakta kaldığı padişah! Ey bilgisi ve 
tedbiri karşısında aklın ayıplı ve ahmak kaldığı 
padişah!)
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ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]

ا  [girāyed]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. 

Be-ma
nī-i א  [kāhed] ya
nī eksilir. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

אف و   د  ا
ا   و  را  

(Senin adalet ve insafının eliyle zulüm ve eziye-
tin bedeni eksilir.)

د  [gird]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Üç 

ma
nāya gelir.

Evvel, ma
nā-yı ḥaḳīḳīsi ya
nī mevżū
un lehi 

değirmidir, müdevver ma
nāsına.

�ānī, cem
 olmak. Bu iki ma
nāya, şā
ir, beyt:

د ف   دار  ای  زر را 
د     آن   ورا 

(Darphaneci altını harcanması için basar. Onu 
biriktiren kişiye lanet olsun!)

�āliẟ, şāh ma
nāsına. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

د אوش  ی   ر 
ار روز ارد אه   

(Sifendārmed ayının yirmi beşinde Siyāvuşgird’e/
Siyavuş Şah’a giderdi.)

Bu ma
nāyla ma
nā-yı ẟānīye ya
nī cem
 

ma
nāsına, Ḥakīm Firdevsī, beyt:

د ن و از  و و  ز 
د ر آورد  אه ا ز   

(Hatlān, Tirmid ve Vīsegird’den, her taraftan 
asker topladı.)

د دا  [gird-ā-gird]: Çepçevre ve kat-ender-

kat dāire olmak. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

و د  دا ه   در 
د   ا وار  

אء ا  ا
[ma	a’l-ḫāi’l-mu	ceme]

خ  ِ  [gil-i surḫ]: Kesr-i lām ve żamm-ı 

sīn-i mühmele ile. Aşı dedikleri kızıl toprak 

ki ba
żı ağaç ve taḫta boyarlar. 
Arabīde ه  

[muġra] derler żamm-ı mīm, sükūn-ı ġayn-ı 

mu
ceme ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. Ondan 

bardak yapılsa yāḫud bir miḳdārın suya bı-

rakıp suyun içseler teskīn-i ḥarāret-i kebed 

eder. Ve ḥummā-yı ṣafrāviyyeye nāfi
dir.

 ِ  [gil-i şiḫ]: Kesr-i lām u şīn-i mu
ceme 

ile. Özlü balçık ki bastıkta ayağa yapışıp bile 

kalkar.
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 [girīvend]: Ağızda olan uçuk ki א  

[tebḫāle] de derler. Ve ba
żılar temreğü dahi 

demişler.

 [gizīd]: Kesr-i zā-i mu
ceme ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. İki ma
nāya gelir  

[gizīt]-i merḳūm gibi.

Evvel, re
āyādan ve dahi zirā
at edenler-

den 
öşr-i maḥṣūl ve ḫarāc-ı arżiyye ve bāġ, 

bāġçe, būstān, penbe ve zirā
at olunmuş 

nesnelerin resm-i 
öşrü ma
nāsına. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

ن د אن  ار א  ر
ن  ار  د     

(Faiz yiyenlerin vergisini nasıl veririm! Böylesi 
bir alçaklığı kendime nasıl yaparım!)

Emīr Ḫüsrev, beyt:

ا   د از  
א  ان  ه ز د

(Eğri ağız, lokmayla doymaz. Mide, dişlerden 
haraç alır.)

�ānī, ehl-i ẕimme-i kefereden alınan ḫarāc ki 

 [cizye] dahi derler. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ا وزو   אب  
אب ن ز ا  א  א    

(Bizden gayrımüslim gibi cizye alacaklar diye 
kendi kitabımızı okumuyor, onunla amel 
etmiyoruz.)

Ferheng-i Züfāngūyā’da be-ma
nī-i rüşvet 

diye yazmış.

  [gilemend]: Şikāyetçi ya
nī şikāyetli; 

ẓulmden olsun, renc ü zaḫmdan olsun.

 [gīsū-bend]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī 

ve żamm-ı sīn-i mühmele ile. Saç bağı ki saç 

 [gīsū]dur  [bend] bağdır. Kimi altın-

dan edip inci ile bir top edip saçın ucuna 

bağlarlar.

(Hepsi, yeni ayın etrafındaki yıldızlar gibi 
Hüsrev’i çepeçevre sarmış cilve yapıyordu.)

אد د  [gird-bād]: Sükūn-ı rā vü dāl-ı müh-

meleteyn ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Ka-

sırga ma
nāsına ki د אد  [bād-gird] ve אده د  

[gird-bāde] dahi derler. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

אد د و  א  אد  درا
אد د   او  د 

(Ansızın orada kasırga koptu. Keykubād onun 
sırtında toza bulandı.)

Kasırga çevrilip gittiğinden dāireye girmek 

ma
nāsına da isti
māl olunur. Üstād Ferruḫī, 

beyt:

ز     و    
אر אد     و  د  

(Sürekli aslana ve parsa saldırıyor, kasırga gibi 
sağa sola dönüyordu.)


Arabīde kasırgaya زو [zevba
a] derler.

و  [girvend]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

vü nūn ve fetḥ-i vāv ile. Temreğü 
illeti ki 

vücūd-ı insānda ẓāhir olur.  [girīvend] 

dahi derler.

ه   [girih-bend]: Kesr-i rā-i mühmele 

ile. Düğme ki kaftana dikerler. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, 

beyt:

אب   و ز 
د אی  وا  ه  

(Gülün örtüsünü, sümbülün saçını ve goncanın 
kaftan düğmesini açtı.)

Ve uçkur bağına da derler. Ebulma
ānī, beyt:

ر دۀ   ه   אد داد 
אن را אح       

(Işıl ışıl perdenin bağını çözüp gizli hazinenin 
anahtarını eline almış.)
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(Bana sensiz rahat bir yer olacağını sanma! Sen-
den başka dost tutarsam kanım helal olsun!)

   [girinc be-şīr]: Kesr-i rā ve 

sükūn-ı nūn u cīm ile. Sütlü pirinc ya
nī 

sütlü aş. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [gizīr]: Kesr-i zā-i mu
ceme ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Sālār-ı dih ya
nī köy 

ketḫudāsı ve belli başısı ma
nāsına. Kāf-ı 


Arabī ile (  kizīr) de cāizdir, nitekim ẕikr 

olundu. Ebulma
ānī, beyt:

אن אر  אری    د    
د د آن ده     اب  

(Dünyanın bütün işlerinde işinin başında dur-
mak önemlidir. Kahyāsı olmayan köy yıkılır.)

אر  [gil-kār]: Kesr-i lām ve fetḥ-i kāf-ı 


Arabī ile.  [gilīger]: Kesr-i lām, sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Balçık 

işleyici. אر  [gil-kār] ile bir ma
nāyadır. 

Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, beyt:

אر ای   א   دو  ز
دور אب و      آ

(Senin sarayının mimarı zamanedir. Orada ay ve 
güneş gibi yüz balçık işçisi çalışır.)

אر  [giyār]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Tekāsül 

ve tekāhül ma
nāsına. Üstād Daḳīḳī, beyt:

د אر  א  אل  אردار  
אر א  د ازو ز ا  ا   א 

(Mahmur ve sersemdir, yıl boyu tembellik eder. 
Zamane onunla tembelliği belki ahirette ayırır.)

אزار  [giyāzār]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī vü zā-i 

mu
ceme ile. Çayır ve çimen ma
nāsınadır 

ki lafẓ-ı mürekkebdir א  [giyā] ile زار [zār]

dan ار  [çemenzār], ار  [merġzār] ve 

ار  [kiştzār] gibi.

אِه   [giyāh-ı şutur]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī, 

kesr-i hā ve żamm-ı şīn-i mu
ceme vü tā-i 

اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]

ار ان   [girān-ḫˇār]: Fetḥ-i rā-i mühme-

le, sükūn-ı nūn, ḫā-i mu
ceme-i meftūḥa 

ve vāv-ı ma
dūle ile. Be-ma
nī-i bisyār-ḫˇār, 

ekūl ma
nāsına. Seyf-i İsferengī, beyt:

دد אر درد     
(309b)  اب ارئ  ان    

(Senin derdin mahmurluk gibi. Zira çokça şarap 
içmekten başkasıyla geçmiyor.)

ان   [girān-ser]: Be-ma
nī-i mütekebbir 

ve mu
cib. Ve dahi leşger ü sipāh-ı enbūh. 

Keẕā fī-Şerefnāme.

د  [gird-bur]: Sükūn-ı rā vü dāl-ı müh-

meleteyn ve żamm-ı bā-i muvaḥḥade ile. 

Bir ālettir. Çadır ṭanābı geçirecek yeri onun-

la delip ṭanāb geçirirler.

ده   [girde-bur]: Bu dahi żamm-ı bā-i 

muvaḥḥade ile. Dolanmak ve dolandırmak 

ve nesneyi çevreye almak  ده  [girde-pīç] 

gibi.

אر  [giriftār]: İsm-i fā
ildir ki lafẓ-ı mürek-

kebdir  [girift] ile آر [ār]dan. Ma
nāsı, 

maḥbūs olucu ve bir nesneye mübtelā olu-

cu. Meẟelā  אر    [be-
aşḳ giriftār 

şud] derler,   [mubtelā şud] demektir.

 [gir]: Kesre-i mechūle ile. İki ma
nāya 

gelir.

Evvel, kuyumcu ve emẟāli ehl- ṣanāyi
in 

körüğü.

�ānī,  [gīr] lafẓının muḫaffefidir. Üstād 

Daḳīḳī, beyt:

د אل  אی  ا    אن   
د ل  ن   م   از  دو 
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Ṣıfat-ı cengdir. Muṭlaḳ “cenk” ma
nāsına da 

isti
māl olunur. Mīr Naẓmī, beyt:

رش  و دار ه  ش آ  
אر ف     ز  دو 

(Savaş kargaşası coştukça coştu. Her iki taraftan 
da sayısız asker öldü.)

 [gīfer]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i fā 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, cezā vü mükāfāt-ı bed-intiḳām 

ma
nāsına. Ebū Şekūr, beyt:

وری אر را    
ی ن   آورد  

(Yılanı ne kadar iyi beslersen besle bir kez öfke-
lenirse bedelini ödersin.)

�ānī, be-ma
nī-i peşīmānī. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

  در  او  ا
د از   او 

(Onun ülkesinde kötü düşünen herkes, onun 
kılıcıyla bedel öder.)

در  [gīvder]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü vāv 

ve fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Sudan ḥāṣıl olan 

ḫurde kurtcağızlara derler.

müẟennāt ile. Devedikeni. Türkīde “geven” 

derler. Şā
ir, beyt:

אن و  ز   را ز ر
رش אه   آ 

(Deveye devedikeni yemek fesleğen, sümbül ve 
gül yemekten daha hoş gelir.)

אِه   [giyāh-ı ḳayṣer]: Bir ottur. 
Arabīde 

ا ا ve [iklīlu’l-melik] ا    

[kelīlu’l-melik] dahi derler.

 [gīr]: Ṣīġa-i emr ve vaṣf-ı terkībīdir ز 
[zih-gīr] ve  [pīş-gīr] gibi. Ve ser-

zeniş ve ṭa
ne ma
nāsına ki 
Arabīde ه ا  

[muāḫaẕe] derler. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

م ن  ش ار دل  א رب 
ا م  ت   ُ و  ا و 

(Ya Rabbi! Harem’de avlanma yasağına gerekli 
hürmeti göstermeyip güvercin gibi gönlümü yı-
kıp öldürse de sevgiliyi cezalandırma!)

Ve bir ma
nāsı dahi ḳıyāstır. Meẟelā    
ی ن   [bi-gīr ki tu fulān şudī] derler, tut 

ki fülān oldun demek olur. Nitekim Şeyḫ 

Sa
dī, beyt:

א  אل  در  ای آن   ا
א   م     

(Ey iyi talihi dünyadaki kimsede olmayan! Tu-
talım senin gamın yok, bize dair gamın da mı 
yok!)

ا  [gīr-ā-gīr]: Türkīde “tut kap!” dedik-

leri ma
nāyadır ki cenk ve ġavġā maḥallinde 

isti
māl olunur. Mevlānā Hātifī, beyt:

ا وش  آ 
رده  ه د  رده   

(“Tut kap!” narası yükseldi. Birisi mızrak diğeri 
de ok yedi.)


Ceng ü āşūb ma :[gīr u dār]  و دارnāsına. 

Türkīde “vur tut!” dedikleri ma
nāyadır. 
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(Brahman ve Cūkī’de bir keramet gördüysen 
gönül bağlamayasın! Zira bunlarınki din değil, 
değersiz çerçöptür. Sidik de su gibi saf ve berrak 
görünür lākin ama ikisi arasındaki fark birisinin 
pis diğerinin temiz olmasıdır.)

 [gīz]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-vezn-i 

 [çīz]. Çam ağacıdır ki  [ġīj] ve  [ḳīj] 

dahi derler.

اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

از  [girāz]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i reftār. ن از  [girāzīden] salınmak 

ma
nāsınadır ya
nī “ḫırāmānī salınıver!” de-

mek. Mīr Naẓmī, beyt:

از אج و      
از ت     و 

(Padişahlık tacı ve tahtıyla yücel! Eğlence güllü-
ğünde salın!)

(310a)

 [girīz]: Kesr-i rā-i mühmele ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. ن  [girīzīden] lafẓından 

ṣīġa-i emrdir “kaç!” ma
nāsına. Ve gāhī ism-i 

maṣdar isti
māl olunur. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

א  ورت   و 
د    د 

(Mecburiyet vaktinde kaçış imkānı kalmayınca 
el keskin kılıcın ucunu tutar.)

 [gimīz]: Kesr-i mīm ile. Sidik ki אش  

[şāş] dahi derler. 
Arabīdeki ل  [bevl] 

ma
nāsına. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirru-

hu, beyt:

ار   אک     א ای 
א   او  آ  ر   

(Ey benim temiz dimağlım, gel! Miski sidik olan 
tembel eşeklerin inadına gel de benim güzel gül 
bahçemi kokla!)

Emīr Ḫüsrev, ḳıṭ
a:

ی ا د  از  و  
אک ا  دل   د  آن  
א ت  آب روی     

אک ا ق   آن  و ا  و 
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 ا ا
[ma	a’ş-şīni’l-mu	ceme]

اش  [girāş]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i ن 
Ya .[āşufte şuden] آ nī “deli 

olmak” ma
nāsına ism-i maṣdardır.

ش ان   [girān-gūş]: Fetḥ-i rā-i mühmele, 

sükūn-ı nūn ve żamm-ı kāf-ı Fārsī ile. Sa-

ğırlıktan 
ibārettir. Ma
nā-yı terkīb “kulağı 

ağır” demek olur. Mīr Naẓmī, beyt:

אل ا در   ا را 
ل אن  ش و ز ان  א    

(Hep rahat olmak istiyorsan her yerde sağır ve 
dilsiz ol!)

א ده   [girde-bāliş]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i 

dāl-ı mühmeleteyn ü bā-i muvaḥḥade ve 

kesr-i lām ile. Müdevver, küçük yastık ki 

evin köşesinde iki yastık arasına korlar. Ve 

ba
żı maḥalde koltuk altına alıp ittikā eder-

ler. Mīr Naẓmī, beyt:

אده ز  א  ده 
زده     

(Karnının altına minder koymuş. Kubbenin ba-
şına gümüş alem takmış.)

ش  [giriş]: Kesr-i rā-i mühmele ile.  

[girişme] lafẓından terḫīm olunmuştur. Mīr 

Naẓmī, beyt:

אن אه  ش آن  אز و   
א אزا   آن دم  

(O güzeller padişahı, ne zaman ihtiyaç bildire-
cek olsam naz yapıp kaş göz oynatıyor.)

 [giş]: Be-ma
nī-i dil. Pūrbahā-yı Cāmī, 

beyt:

ئ او אن وی و  از د
رد  و  ش    د

 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]

אس  [giryās]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Āsitāne-i kibār u 

vüzerā. Ve dīvānḫāne ma
nāsına dahi rivāyet 

olunmuştur. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Bu 

ma
nāya, Mīr Naẓmī, meẟnevī:

ان  او آ  و ز د
ان خ و ا א  אس   
אس ر   روزی  
אس ده  ا א   در آ

אن ان  א  د ه 
אن   ا و  در ز 

(Divanın süsü olan Āsaf benzeri memduh, eyva-
nı yüksek yüce divanın şahıydı. Günün birinde 
divanın baş köşesine oturmuştu. Herkes oraya 
toplanmıştı. Sanki Hz. Süleyman’ın divanı var-
dı. İnsanlar ve cinler buyruk altına girmişti.)

 [girīs]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile.  [girīsten] 

lafẓından muḫaffeftir “ağladı” ma
nāsına. 

Ebulma
ānī, beyt:

אن م و  ص از  ا  ا 
אن  א ان   

(Suç ve isyandan kurtulmak istersen gülmeyi bı-
rak, sabahları ağla!)
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 ا ا
[ma	a’l-ġayni’l-mu	ceme]

 [girīġ]: Kesr-i rā-i mühmele ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i girīz ya
nī kaç-

mak. Şems-i Faḫrī, beyt:

ت  د را ز  
אل  رت ر و 

(Senin düşmanının, kahrın karşısında gitmeye 
gücü ve kaçmaya mecali yoktur.)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

א  د را  
د   راه  ور 

(Yiğit için kılıcın gölgesi gül bahçesidir. Aksi 
takdirde deyyus gibi kaçış yolunu tutar.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

א  دان   از داد 
آ   د  ا 

(Tanrı’nın adaletinden kimse kaçamaz. İsterse 
uçup buluta yükselsin.)

Ḥakīm Esedī, beyt:

آرا  زود راه 
ه  אر אر و    

(Cem çabucak kaçış yolunu tuttu. Zifiri karan-
lık ve yağmurlu bir geceydi.)

(Onun ağzını ve ağzındaki pisliği görenin içi 
bulanır.)

 [gīş]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Semmūr 

kürk ma
nāsına. Mevlānā Hātifī, beyt:

א    زر و   
א אره   درو    

(Ne zengine altın sırmalı giysi ile samur kürk ne 
de fakire yüz yamalı hırka kalır.)

Mevlānā Hilālī, maḥbūbun siyāh semmūr 

kalpağı vaṣfında demiştir, beyt:

אن خ د אه   آن   
אن א ر  א ا   

(O gönül alıcı şuh güzelin başındaki siyah 
kalpak, güneşin başına gölgelik olan bulutu 
andırıyor.)

Gāhī muṭlaḳ “kürk” ma
nāsına īrād olunur 

semmūr, vaşaḳ ve emẟāli. Mevlānā Hātifī, 

beyt:

د ز  אر را   
د  دوش   و 

(Sırtında yünlü aba olan diken toplayıcı, kaftan 
ve kürkü kendi omuzunda gördü.)

ش  [gīlāş]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

lām ile. Un ma
nāsına ki آرد [ārd] dahi der-

ler. 
Arabīde د [daḳīḳ] ve  [ṭaḥīn] 

dahi derler.
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אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

 [giçek]: Fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Kemānçe 

ma
nāsınadır ki  [ġiçek] dahi derler. 

Mevlānā Ḫˇārezmī, beyt:

אد د  ن    ز   
אب   از  آزاد دل ا

(Her yandan kemençe sesi yükseliyor, dostların 
gönlü gamdan azat oluyordu.)

ان   [girān-seng]: İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i sengīn ya
nī vezinde ağır 

olan nesneye derler, her ne olursa. Ve isti
āre 

ṭarīḳıyla ağır cānlıya da derler. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

ی  ِ ی از آن  ا 
ی ان  و   אری   

(Senin için koyunluk, ağır canlı ve besili bir dost 
olmandan daha iyi olurdu.)

�ānī, ḳıymetli cevāhir, ḳumāş ve sāir her ne 

olursa. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

אه ر  אج د ش  אرک   
אه אن ز  א ان  و  ز  

(Tepesinde inciden daha kıymetli ve aydan daha 
parlak padişahlık tacı vardı.)

دک  [girdek]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. Dört ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i ḫargāh-ı pādişāhān. Şeyḫ 

Niẓāmī, meẟnevī:

א و  دک دا  دو 
א ن  ده    آ

ردن אده  א ز    
دن اب  אن ز   د 

א  ا
[ma	a’l-fā]

اف  [gizāf ]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. İki 

ma
nāya gelir.

Evvel, bīhūde, herze ve hedeyān ma
nāsına 

ki ا  [gizāfe] (310b) dahi derler. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

א او ق او   ل   ز 
اف   א  א  ی   

(Tam bir kör cahil! Sevgilisi evinde, eve gelme-
yip boş yere koşturuyor.)

Şems-i Faḫrī “lāf ” ma
nāsına deyip bu beyti 

īrād eylemiş. Beyt:

ل ای دل آ  از  
اف ل  א  از  אن  وی ز

(Ey gönül! Bu hüzün hali ne zamana dek! Ey dil! 
Bu boş laf ne zamana dek!)

Ve kelām-ı bāṭıl ma
nāsına. Ḥakīm Esedī, 

beyt:

ف אم و   ِ  دا  
اف אد از  از آن   دادن  

(Laf ve nam zamanı baş kollamak, boş yere ko-
nuşmaktan iyidir.)

�ānī, bisyār ve bī-ḥadd ma
nāsına. Ḥakīm 

Ezraḳī, beyt:

ن اف   آن   ز  
אب م  ز ر     ر

(Sen öyle bir kimsesin ki sınırsız bağışlama se-
bebiyle halkın vermesi gereken vergi miktarını 
azaltırsın.)
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ol balçık ki katı olmayıp sıvık ola.

אک  [gilnāk]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i nūn 

ile. Balçıklı yer. אک  [ġamnāk] ve אک  ز
[zehrnāk] gibi  [gil] ile אک  [nāk]ten mü-

rekkebdir. Mevlānā Cāmī, beyt:

د אک    ز  
د אک    ز آب  

(Pınar başı çamurluysa, suyun da çamurlu olma-
sına şaşılmaz.)

אر  [giyāreng]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī vü 

rā-i mühmele ve sükūn-ı nūn ile. Çeri başı 

ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

دن    د    
אر א  و  از 

(Meydan askerin toplanmasına dar geldiyse, ko-
mutanın çaba harcaması gerekir.)

 [gīlek]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i lām ile. Geylānī demektir. Ammā 

Geylānīlerin şehirde olanı. Rūstāyīye  

[gīlek] derler.

ر אرۀ  אن  ی رخ را 
ر א אه آورد  ا ی آن 
ش  آن د א  د و 

و  دک  ون آ دِر 
و  دک   در 

ر  אده  دک  در آن 
(Hüsrev’in Süreyya yıldızı gibi inciyle süslenmiş 
iki çadırı vardı. Üstü açık olan birisi şarap içmek 
içindi. Kapalı olan diğeri de uyumak amacıy-
la yapılmıştı. Şāpūr nur parçasını andıran peri 
yüzlü Şirin’i uyku çadırına getirdi. Elini tuttu 
ve onu orada bir yere oturttu. Çadırın kapısını 
kapatıp oradan çıktı... Çadırın birinde tüm gör-
kemiyle Hüsrev, diğerinde ise heyecana kapılmış 
Şirin oturuyordu.)

�ānī, ḥacle-i ḫāne-i 
arūs. Türkīde fetḥ-i 

kāf ile gerdekḫāneye derler, 
arūs için tertīb 

olunmuş ola ḫalvetḫāne ma
nāsına. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

د  א د   
دک ن  در روز    

(Gerdek günü hadım ağası gibiysen def sesinden 
başka nasibin olmaz.)

�āliẟ, yanıltmaç. “Bilmece” dahi derler. 

Fārsīde ona אن  [çīstān] ve دک  [purdek] 

dahi derler. 
Arabīde  [luġaz] żamm-ı 

lām ve fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile. Ve Hindī 

lisānında  [pehīlī] derler.

Rābi
, bir nev
 yağlı ḫamīrin içine bādām 

beyāḫud fıstıḳ döküp şeker ile yāḫud ḫurmā 

ile āmīḫte edip pişirirler. Ona  [kulun-

be] dahi derler.

 [gilāseng]: Sapan taşı. Meftūḥada 

dahi ẕikri mürūr eyledi.

 ِ  [gil-i tunug]: Kesr-i lām ve żamm-ı 

tā-i müẟennāt u nūn ile. Sulu balçık. Ya
nī 



BĀBU’L-KĀFİ’L-FĀRSİYYİ’L-MEKSŪRE3170 אل د

 [gil]: Muṭlaḳ balçıktır ki 
Arabīdeki 

 [ṭīn] ve و [vaḥal] ma
nālarına. Su 

ile āġaşte olmuş toprağın cemī
sine derler; 

yağmurdan ıslanmış gerekse ḳaṣden ādem 

ıslanmış, cümlesine  [gil] ıṭlāḳ olunur. 

Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

א زد م   دِر  دوش د
א زد  آدم  و  

(Dün gece meleklerin meyhane kapısını çaldı-
ğını, insanın çamurunu yoğurup büyük kadehe 
koyduklarını gördüm.)

Ve 
amelsiz olan balçığa dahi  [gil] denil-

diği bu beyitten fehm olunur. Üstād, beyt:

ه ری ر دش ز آب و    
ه ا د ری ز ا  

(Çevresinde su ve çamurdan çoraklık belirdi. Et-
rafında kırmızı gül bitti.)

 [gīl]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Bir 

ṭāifenin ismidir ki cem
i ن  [gīlān] gelir. 

Ḥakīm Esedī, beyt:

אه     در  
אه ورا زرد    

(Gece siyah kilime bürünmüş Geylanlı haline 
gelince ay ona sarı bir kalkan oldu.)

Mezbūr ṭāife sākin oldukları vilāyete ن  

[gīlān] 
alem olmuştur. Ol vilāyetin ḫalḳına 

 [gīlānī] derler. Ta
rīb edip ن  

[cīlān],  [cīlānī] ve  [cīlī] dediler. 

Ḳuṭbu’l-
ārifīn ve ẕuḫru’l-vāṣılīn ḥażret-i 

Şeyḫ 
Abdulḳādir-i Gīlānī ḳaddesa’llāhu 

sirrahu’l-
azīz ol vilāyetten olmakla 
Acem 

 [gīlānī] ve 
Arab  [cīlānī] derler.

م  ا
[ma	a’l-lām]

אل د  [gird-bāl]: Sükūn-ı rā vü dāl-ı müh-

meleteyn ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. אد د  

[gird-bād]-ı merḳūm ma
nāsına menḳūldür.

אل  [giryāl]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Ol nesneye derler 

ki heft-cūş ya
nī yedi nev
 ma
denden dü-

zülmüş bir yassı taḫta üzerinde kum sā
ati 

şīşesi gibi mezbūr ma
denlerden iki cām vaż
 

olunmuş. Diplerinde birer küçük sūrāḫları 

vardır, ḥavuż gibi bir yerin ortasına korlar, 

tedrīcle cāmın birine su dolup ol birinin de-

liğinden akar. Her birinin dolusu bir sā
at-i 

nücūmī taḫmīn olunmuştur. Ve cām dol-

dukta yine ol ma
denden bir çubuk vardır, 

ol taḫtaya vurur, sā
at mürūr ettiği (311a) 
ma
lūm olur. Meẕkūr cāma ی  [gerī] ve 

taḫtasına אل  [giryāl] derler. Mīr Muġannī, 

beyt:

ی אل   א  ا  دا 
אم در  ای    ا 

(Cama vuran tahta neden inler bilir misin! Yani 
bu ev (dünya), oyalanma makamı değildir.)

Ḥakīm Muḥammed Rıżā, Ḥakīmī-maḫlaṣ, 

rubā
ī:

ی אه  אل     
ی دا   از  

د    ی  ی    
ی א  د  א   

(Bazen tahta, camın yanında ağıt yakar. Bu ağıt 
yakmadaki maksadı nedir bilir misin! Yani öm-
rün kademe kademe azalıyor. Ömrünün ölçeği 
azalıyor da sen ağlamıyorsun!)
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ن  ا
[ma	a’n-nūn]

ن ا  [girāşīden]: Fetḥ-i rā-i mühme-

le, kesr-i şīn-i mu
ceme ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Be-ma
nī-i آ [āşuften] ya
nī 

dīvāne olmak. Aġācī, beyt:

ا  از روی  א  א 
אر  ه   ه و  ا

(Gel! Yüzünden ayrı düştüm. İşim karıştı ve 
bulandı.)

ان  [girān]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Üç 

ma
nāya gelir.

Evvel, ağır ma
nāsına. 
Arabīde  [ẟaḳīl] 

dedikleri, eğer maḥsūsen ve eğer ma
nen. 

Ḥakīm Enverī, beyt:

ز   و    درزدی
ی אه  آ ان  از  ه 

(Senin dindarlığın abdest fazlasını gökyüzüne/
feleğe çarpacak olsaydı, iradenin ağır dağı sa-
mandan daha hafif gelirdi.)

�ānī, ḳıymetli ya
nī bahālı ma
nāsına. 


Arabīde א  [ġālī] derler.

�āliẟ, kıtlık, ḳaḥṭ ma
nāsına ki  [ġalā] 

dahi derler.

אن ان   [girān-cān]: Ya
nī ẟaḳīl. Türkīde 

“ağır cānlı” dedikleridir. Nitekim, 

Ebulma
ānī, beyt:

ان م ر א  آ  ان 
אن ت از دل و  د  

(Bir ağır canlı rintler meclisine gelecek olsa, eğ-
lence düşüncesi gönül ve candan kaçar gider.)

ن ا  [girānden]: Fetḥ-i rā vü dāl-ı müh-

meleteyn ve sükūn-ı nūn ile. Ya
nī  
دن  [naẓar kerden]. ن ا  [nigerānden] 

lafẓından iḫtiṣār olunmuştur.

 ا
[ma	a’l-mīm]

دم   [girifte-dem]: Bir 
illettir. Ādemde 

ve ḥayvānda dahi olur ki nefes 
usretle ge-

lir. Edná ḥareket ile nefes tutulup yürüme-

ye ve söylemeye mecāli kalmaz. Fażalāt-ı 

balġamdan 
ārıż olur. 
Arabīde ا   

[ḍīḳu’n-nefes] derler.

م   [gil-gendum]: Sükūn-ı lām u nūn 

ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Bir ot köküdür. 

Naẓarda altı dāne buğday birbirine yapışmış 

görünür. م ز  [gūz-gendum] dahi derler. 

Ve kesr-i lām ile ya
nī iżāfetle (م  ِ  gil-i 

gendum), buğdayı yudukta çıkan balçığa 

derler.
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ان دا ن    ان  د ز 
آ ا     و    

(Feleğin yüz dert ve sıkıntı çekmeden bir lokma 
elde edilemeyen ters dönmüş sinisine tamah et-
memek gerekir.)

دران  [gird-rān]: Sükūn-ı rā-i evvel ü dāl u 

fetḥ-i rā-i ẟānī-i mühmelāt ile. But kemiği 

ki üzerinde et çok olur. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

د אدم  زد   د  را 
دن ا א  دران  אدم آ  א  ا  

(Elimi buduna koydum, boynuma yumruk vur-
du. Şu atasözü aklıma geldi: But kemiği boyunla 
beraber.)

Seyf-i İsferengī, beyt:

אد دران    
אه ان      ا

(Senin eyvanındaki aslan, rüzgār atının but ke-
miğini ay pençesiyle kırar!) 

אن د  [girdegān]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ü kāf-ı Fārsī ile. Cevz-i Rūmī 

ki ز  [gevz] dahi derler. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אدش  د    אن   
אن   د ن  א ا را   

(Soyu kötü olan, iyilerin ışığını kabul etmez. 
Ehil olmayanı terbiye etmek, kubbe üstüne ce-
viz koymaktır.)

دن د   [gird kerden]: Sükūn-ı rā vü 

dāl-ı mühmeleteyn ve fetḥ-i kāf ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, bir nesneyi değirmi eylemek.

Ve ẟānī, cem
 eylemek, her ne olursa. 

Çağatay lisānında “ökmek” derler kāf-ı 


Arabī ile. Ferhādnāme’de Ferhād, Soḳrāṭ-ı 

ḥakīm ḥiṣārında māl-ı firāvān gördüğü yer-

de bu beyitte “ökülgen” ya
nī “cem
 olmuş” 


ibāreti vāḳi
 olmuştur. (Mīr 
Alī Şīr), beyt:

אن ان   [girān-
inān]: Ağır yürüyüşlü at ve 

ādem. אب ر ان   [girān-rikāb] dahi derler. 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

אب ان ر ه  ای   אن   آن 
ان او ز  ان ز    

(Ağır topuzunun darbesiyle yerinden oynamaz 
dağı sıçratan usta binici hani!)

ن ا  [girānīden]: Fetḥ-i rā-i mühme-

le, kesr-i nūn ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. 

Bir nesneyi ağır veyāḫud bahālı eylemek 

ma
nāsınadır.

ا  [girāyisten]: Fetḥ-i rā vü tā-i 

müẟennāt u kesr-i yā-yı taḥtānī vü sükūn-ı 

sīn-i mühmeleteyn ile. Be-ma
nī-i دن   

[meyl kerden], ya
nī raġbet eylemek ve bir 

ṭarafa eğilmek. Keẕā fi’l-Mecma
.

ن ا  [girāyīden]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

kesr-i yā-yı evvel ü sükūn-ı ẟānī ile. Meyl ey-

lemek ma
nāsına. Kemāl İsmā
īl, beyt:

ا ز    ای   
ا ی    ر  

(Gençlik dönemi geçti, oyuna doymuyor-
sun! Yaşlılık zamanı geldi çattı, tövbeye 
yönelmiyorsun!)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ان אه  אن  آن   
ان ز و   ن  ا

(Hūmān o ağır orduyu görünce büyüklerin kılı-
cı ve topuzuna yönelip...)

Ve bir nesneyi sallamak, eğiltmek, eksiltmek 

ve kıvırmak ma
nālarına dahi mervīdir.

ان د  [gird-ḫˇān]: Sükūn-ı rā vü dāl-ı 

(311b) mühmeleteyn, fetḥ-i ḫā-i mu
ceme 

ve vāv-ı ma
dūle ile. Değirmi sofra. Ḫˇāce 

Ḥāfıẓ, beyt:
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sīneyni’l-muhmelāt ve fetḥi’t-tāi’l-

müẟennāt. Ağlamak. 
Arabīde א  [bukā] 

ma
nāsına żamm-ı bā-i muvaḥḥade ve 

fetḥ-i kāf-ı 
Arabī ile. Müstaḳbellerinde sīn 

yā’ya ve tā dāl’a ḳalb olunup  [giryed] ve 

ه  [giryende] denilir.

ن אر   [giriftār şuden]: Esīr olmak, tu-

tulmak ve maḥbūs olmak.

ن אر  [giriftārīden]: Esīr eylemek, tut-

mak ve ḥabs eylemek.

 [giriften]: Tutmak, esīr ü ḥabs eylemek 

ve gönül daralmak ma
nālarına. 
Arabīde 

אک 
ve  [mesk] ma [imsāk] اnāsınadır. 

Çağatay’da “tutmaḳ”, onlarda ḥarf-i ṭā ol-

mamakla tā-i müẟennāt ile isti
māl olunur.

ن وا  [girvānīden/girevānīden]: Sükūn-ı 

rā-i mühmele -fetḥa ile de cāizdir- kesr-i 

nūn ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Müte
addī-i 

ن و  [girevīden] ki iki ma
nāya gelir.

Evvel, rehin ettirmek.

�ānī, inandırmak.

אن و  [girevgān]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı vāv ile. Rehin olan nesneye derler. 

Emīr Ḫüsrev, beyt:

אن א  ش     
אن و א     

(Bilincini kaybetmiş padişah kendine geldi. 
Canı birkaç hasrete rehin olmuştu.)

دن و   [girev kerden]: Fetḥ-i rā-i müh-

mele ve sükūn-ı vāv ile. Rehin eylemek.

ن و  [girevīden]: Fetḥ-i rā-i mühmele, 

kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, rehin eyleme.

�ānī, inanmak ma
nāsına. Ebulma
ānī, beyt:

Ġanīmet kördi her yan ḥaddin efzūn

Ökülgen her ṭaraf yüz genc-i Ḳārūn

(Her yanda sınırsız ganimet, her tarafta yığılmış 
yüz Karun hazinesi gördü.)

Ve Seb
a-i Seyyāre’de bu beyitte “cem
 etse” 

vāḳi
dir. (Mīr 
Alī Şīr), beyt:

Kim cevāhirni allıġa tökse

Tell-i ġafl et kibi anı ökse

(Mücevherleri önüne dökse, onu gaflet tepesi 
gibi yığsa.)

אن د  [gird-girībān]: Sükūn-ı rā vü dāl-ı 

mühmeleteyn ve kesr-i kāf ile. Gömlek 

ma
nāsına ki א  [girībānī] ve  [kur-

te] dahi derler. 
Arabīde אل  [sirbāl] derler. 

Monlā Ġazzālī-i Meşhedī, beyt:

א  ا אن  د אده ا و  א 
و  ا א  دار  ای  دو 

(Biz şarabız, gömleğimiz küptür. İki cihanın 
kaybolduğu neşeye sahibiz.)

א ده   [girde-bālīn]: א ده   [girde-bāliş] 

gibi küçük değirmi yastıktır.

אن ده   [girdebān]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ve iḫfā-yı żamīr ile. Nigehbān 

ma
nāsınadır. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ز  [girzīn]: Sükūn-ı rā-i mühmele vü 

yā-yı taḥtānī ve kesr-i zā-i mu
ceme ile. Üç 

ma
nāya gelir.

Evvel, زن  [gerzen]-i merḳūm. Ya
nī büyük 

muraṣṣa
 tāc ki dünyāda ne māl u ne behā 

erişir.

�ānī, be-ma
nī-i tīr ya
nī ok.

�āliẟ, zenbīl ma
nāsına. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

 [giristen] ve  [girīsten]: 

Kilāhumā bi-kesri’r-rāeyn ve sükūni’s-
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ن  [girīzīden]: Kesr-i rā-i mühme-

le vü zā-i mu
ceme ve sükūn-ı yāeyn-i 

taḥtāniyyeyn ile. Be-ma
nī-i  [girīḫten] 

ya
nī kaçmak.  [girīz] lüġatinin maṣdarı 

bu olmak ṣaḥīḥtir.

ان  [girīvān]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile Be-ma
nī-i אن  

[girībān]-ı merḳūm. Ber-mūcib-i ḳā
ide-i 

Fürs bā vāv’a ḳalb olunmuştur.

ن  [girīven]: Kesr-i rā-i mühmele, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i vāv ile. Tem-

reğü 
illeti ki vücūd-ı insānda ẓāhir olur. 

Eṭibbā mezbūr 
illete אء  [ḳūbā] derler 

żamm-ı ḳāf ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile.

ن ا  [gizāyīden]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme vü 

dāl-ı mühmele ve kesr-i yā-yı taḥtānī-i evvel 

ü sükūn-ı ẟānī ile. Be-ma
nī-i א  [kāşten] 

ya
nī zirā
at eylemek. Mīr Naẓmī, beyt:

ه ا  و ا  ا
א  و  آن را 

(İyi ya da kötü ne ekersen harman zamanı onu 
biçersin.)

ن  [gilhūn]: Sükūn-ı lām, żamm-ı hā ve 

sükūn-ı vāv ile. Kesikli yer ya
nī yağmur yeri 

ıslattıkta ḥayvānāt ve ādem yürümesinden 

çukur çukur olup kurudukta parça parça 

kalır. Ona خ  [kelūḫ] dahi derler. Türkīde 

“kesek” derler. Mīr Naẓmī, beyt:

ده ون  אران د را ا  
ده ن  א   ز آ

(Bozkıra yağmur fazla yağınca oranın zemini ke-
sik kesik olur.)

א  [giyāḫan]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī vü 

ḫā-i mu
ceme ile. Āheste iş işlemek. Ammā 

Mi
yār-ı Cemālī’de “Süḫan-ı cerb ü şīrīn ki 

bir kimesneyi muṭī
 u rām etmek için söy-

د ن  و אن را  אن  و 
אد אدق   ا א  دادن 

(Dünya güzellerinin vaadine aldanmak olmaz. 
Sadık āşığı aldatmak için hareket ederler.)

ه   [girih-ten]: Kesr-i rā-i mühme-

le, iẓhār-ı hā ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. 

Sümüklüböcek. Ba
żılar örümcek ağıdır 

dediler.

אن  [giryān]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile.  [giryes-

ten] lafẓından ism-i fā
il olur “ağlayıcı” 

ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

אن אرم   ز د ا
אن א  در א  

(Ağlayan göz irade elimden dizgini alıyor, çare 
yok!)

Ba
żı ferhengde fedā (312a) ve ḳurbān 

ma
nāsına mervīdir.

אن  [girībān]: Kesr-i rā-i mühme-

le, sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Yaka ma
nāsınadır.  

[girīb] dahi derler. Mīr Naẓmī, beyt:

אن א  دا ده  אک  אن 
אن אن از  ق دا ه  א

(Yakasını eteğine dek yırttı. Etekle yaka arasında 
fark kalmadı.)

 [girīḫten]: Kesr-i rā-i mühmele, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü ḫā-i mu
ceme ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Kaçmak, 
Arabīdeki 

ار  [firār] ma
nāsına. Kemāl-i Ḫocendī, 

beyt:

ار د آن دو  ان    آ
א  ه  א     

(Ceylanlar o iki gözü gül bahçesinin kenarında 
görünce her biri kıyabakış oku yüzünden bir ta-
rafa kaçıştılar.)
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ü nevḥa etseler 1دی ا  ردی  אن   [nān 

ne-ḫordī çirā murdī] derler. Ammā ḳavī-

heykel ve tüvānā olmayıp ża
īfü’l-cismdirler. 

Havası germ-sīrdir. Mevlānā Hātifī, der-

Timurnāme, meẟnevī:

אه אه و   ز آوازۀ 
د راه אن  ل  
א   ن ز    

אج ده ش ر  
(Padişahın narası ve ordunun sesiyle Geylanlıla-
rın gittiği yol sarsıldı. Geylan sultanları küçük-
ten büyüğe vergi verir oldular.)

 [gin] ve  [gīn]: Edāt-ı nisbettir  

[ġamgīn] ve  [şūḫgīn] gibi. Müf-

red isti
māl olunmaz, bir kelimeyle terkībe 

muḥtācdır.

אن  [gīvkān]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

vāv ve fetḥ-i kāf ile. Īrānī bir pehlivān adıdır 

ki Gürāze-nām bir nām-dār pehlivān oğlu 

var idi.

אن  [gīhān]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

hā ile. Cihān demektir. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

دان  אن و  او 
א و  אه و  ۀ  وز

(Gökkubbenin ve dünyanın efendisidir. Güneş, 
Zühre ve Ay’ı parlatandır.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אل وت  در   آن  او را در 
(312b)  אن ت  در  وان  او را در 

(Dünyada iyiliğinin örneği olmadığı gibi cihan-
da güzel ahlağının benzeri de yoktur.)

Ve ḫˇār ma
nāsına da mervīdir.

1 Ekmek yemedin, niçin öldün?

lenir” deyip bu beyti Şems-i Faḫrī naẓm ey-

lemiş, beyt:

دی د را دو  ای   ا
א אن و  دی و  ا  

(Mertlik, iyilik ve tatlı sözle bütün düşmanlarını 
dost yaptın.)

אن  [giyān]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. 
Anāṣır-ı 

erba
aya derler cem
 ṭarīḳıyla. Ebulma
ānī, 

beyt:

ش א  دو و  אد 
א אن  ا و ا  א 

(Dört unsur ve üç mevālīd durduğu sürece dev-
leti ve ömrü kalıcı olsun!)

אن   [gītī-sitān]: Kesr-i yā-yı taḥtānī vü 

tā-i müẟennāt ile. Ṣāḥib-i ḳuvvet ü ḳudret. 

Vaṣf-ı mülūktur. Cihān alıcı. Murād, 

dünyānın pādişāhı demektir. Ḫˇāce Selmān, 

beyt:

אن ا   را  
אن אف او   א ا ش در   

(Dünya alıcı sancak, adalet gölgesi saldı. Dünya 
onun gölgesinde sırt üstü yatmış uyumakta.)

אن   [gītī-sitān]-ı ẟānī, cihān arka üzre 

yatmış ya
nī rāḥat olmuş demek olur.

ن ا  [gīrānīden]: Sükūn-ı yāeyn-i 

taḥtāniyyeyn, fetḥ-i rā-i mühmele ve kesr-i 

nūn ile. Tutturmak ma
nāsınadır.

ن  [gīlān]: Bir 
aẓīm vilāyettir. Onda 

ibtidādan Gīl ṭāifesi mütemekkin olmak-

la bu isimle tesmiye olunmuştur. Bī-naẓīr 

ibrīşimi olur ve laṭīf ḳumāşlar işlerler. Ekẟer 

maḥṣūlleri pirinçtir. Ve ḫalḳı çendān buğday 

yemezler. Fi’l-cümle ṭa
āmları ve ekmekleri 

pirinçtir. Ve ekẟer ādemīsi 
ömr-i ṭavīl ile 

ma
mūr olurlar. Bir meyyit üzerine mātem 
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salınmış saçına  [gīsū] denilir. Ḥāṣılı 

muṭlaḳan başta biten kıla  [gīsū] derler.

ارو  [gīl-dārū]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī 

vü lām ile. Bir ottur. Türkīde “ayraltu” ve 

eṭibbā  [seraḫs] derler.

و  [gīlgerū]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

lām ve fetḥ-i kāf ile. Süpürge bağladıkları 

ot. Ve ba
żı nüsḫada, ucu kırılmış süpürgeye 

derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [gīlū]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve żamm-ı 

lām ile. Büyük güng ki pınar başlarında ve 

sular kenārında korlar isti
māli āsān olmak 

için.

 [gīv]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, her bahādır ve pehlivān mübārize 

derler.

�ānī, Īrānīlerden bir meşhūr pehlivān adıdır. 

Rivāyet olunur ki Ḥakīm Firdevsī Ṭūs’tan 

pādişāha 
ammāllerinden şikāyete Ġaznīn 

şehrine vardıkta meğer Sulṭān Maḥmūd-ı 

Ġaznevī’nin nedīmlerinden 
Unṣurī, 


Ascedī ve Ferruḫī bir bāġçede tenhā 
işret 

ederler imiş. Firdevsī dahi bunlara müte-

veccih oldukta görürler bir rūstāyī-heyet 

ve dihḳānī-ṣūret kimesne yanlarına geliyor, 

ḫāṭır-şikenlik ile redd etmek ma
ḳūl değil-

dir ammā bir teng ḳāfiyede birer mıṣrā
-ı 

bedīhī söyleyelim ki dördüncü mıṣrā
 müm-

kin olmaya ve kendine teklīf eyleyelim şā
ir 

olmayan bizimle hem-ṣoḥbet olamaz diye-

lim kalkıp gider deyip Firdevsī karşılarında 

oturdukta ibtidā 
Unṣurī, mıṣra
:

א رو  אه  אرض   ن 
(Ay, senin yanağın gibi parlak olmaz.)

der. 
Ascedī,

او  ا
[ma	a’l-vāv]

و  [girev]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve sükūn-ı 

vāv ile. Rehin ma
nāsına. İki cihetten dahi 

“girev” denilir; ya dīn muḳābelesinde 

ola yāḫud nerd ve ḳumārda olan şarṭ ola. 

Ebulma
ānī, beyt:

ار  م و د אز د  را  دل 
و א  ا    אن     

(Gönülde aşkının tavlasını oynarken sevgili 
“Can parası dışında bir rehin istemem” dedi.)

 [girīv]: Kesr-i rā-i mühmele ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i ی  [girī] ki 
an-

ḳarīb şerḥ olunur inşāallāhu te
ālá.

 [gil-şū]: Sükūn-ı lām ve żamm-ı şīn-i 

mu
ceme ile. Türkīde kāf-ı 
Arabī ile “kil” 

dedikleri beyāż topraktır ki zenān ıslatıp 

ḥammāmda saçların onunla yurlar; hem 

pāk eder ve hem be-ġāyet nerm edip uzatır. 

Kıldan ve bedenden izāle-i vesaḫ etmekte 

ṣābūndan a
lādır.

و  [gilgezū]: Sükūn-ı lām, fetḥ-i kāf-ı 

Fārsī ve żamm-ı zā-i mu
ceme ile. Ba
żı 

nüsḫada zā-i Fārsī ile (و  gilgejū)dur. Il-

gın ağacından olan süpürgeye derler.

 [gīsū]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve żamm-ı 

sīn-i mühmele ile. Omuz üzerine düşen saça 

derler. Üstād Daḳīḳī, beyt:

د ُ د و     א   آن دو  دل ز 
א  آ   آ دزدان از 

(O iki saç bölüğü bizden gönlü kaptı ve “Kim 
kaptı?” diyor. Hırsızlar kafadan/arkadan geliyor 
da haberin yok!)

İki bölük örülmüş saçtan kināyedir. Ve 


Alevī sādātın dahi iki ṭaraftan önlerine 
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א  ا
 [ma	a’l-hā]

ه ان   [girān kūh]: Fetḥ-i rā-i mühmele, 

sükūn-ı nūn ve żamm-ı kāf ile. Büyük dağ, 

cebel-i 
aẓīm ma
nāsına.

א ا  [girān-māye]: Fetḥ-i rā-i mühmele 

vü mīm ü yā-yı taḥtānī ve sükūn-ı nūn ile. 

Ağır bahālı ve çok ser-māyeli demektir. دِر 
א ا  [durr-i girān-māye] derler, murād 

“ziyāde bahālı” demektir.

ه ا  [girāyende]: Fetḥ-i rā-i mühmele 

vü yā-yı taḥtānī ve sükūn-ı nūn ile. ن ا  

[girāyīden] lafẓından hem ism-i fā
il ve hem 

ism-i mef
ūldür (313a) “meyl edici” ve hem 

“meyl olunmuş”. Böyle iki ma
nā bir kelime-

de bulunmak Fārsīye maḫṣūṣtur, 
Arabīde 

olmaz. İki ma
nāsı bu beyitte vāḳi
dir. Beyt:

ه ا אق  א را  א ر آن 
ه ا ر  د از  آن  א    ا

(Āşıklar o güzel dilbere meyilli. Ama ne fayda! O 
da eziyet etmeye meyilli.)

دا  [girdāne]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ü nūn ile. Eṭfālin oyuncak 

ettikleri çıkrık ma
nāsınadır.

אده د  [gird-bāde]: אد د  [gird-bād]-ı 

merḳūm ma
nāsına. Seyf-i İsferengī, beyt:

د  אزت  د אر  
אده د ه   א אر   ر  ا

(İş bitirici tedbirin hile yardımı olmaksızın şüp-
he tozu içinde kasırga gibi esti.)

אه د  [girdgāh]: Sükūn-ı rā vü dāl-ı müh-

meleteyn ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Göbek, nāf 

ma
nāsınadır. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אن א  د אن زد  آن 
אن ون    از   

د در  א ر    

(Gül bahçesinde senin yanağın gibi gül olmaz.)

der. Ferruḫī,

ر  از   א  
(Kirpiklerin zırhı deler geçer.) 

dedikte Firdevsī dahi 
ale’l-fevr,

אِن  در    א 
(Peşen savaşında Gīv’in mızrağı gibi.)

deyip rubā
īyi tamām eyledikte bunlar 

müteḥayyir ve dem-beste olup bir zamāndan 

sonra “Sen kimsin ve nereden gelirsin? Gīv 

kimdir ve Peşen kimdir?” diye suāl ederler. 

Firdevsī dahi Şehnāme’den birkaç beyit bun-

lara okur. 
Aẓīm ḥaẓẓ olunup ol gün ṣoḥbet 

ederler. Ba
dehu aḥvāli Sulṭān Maḥmūd’a 

i
lām ve Firdevsī’yi dāḫil-i meclis-i pādişāh 

ederler. Ve Sulṭān Maḥmūd’un teklīfi ile 

Şehnāme’ye şürū
 edip itmām eder.
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ده  [girde]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı müh-

meleteyn ile. Dört ma
nāya gelir.

Evvel, bir nev
 yufka ekmektir ma
rūf. 

Türkīde dahi “girde” derler.

�ānī, bir parça sarı bezdir ki ṭāife-i Yehūd 

fermān-ı ḥākim ile omuzlarına dikerler 

müselmānlardan temyīz için. 
Arabīde אر  

[ġiyār] derler. Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, 

beyt:

م ده  دوش را د
א  ش   در 

(Omuzumda sarı bezle kilise rahibiyim. Kula-
ğımda halkayla Lāt putuna secde ediyorum.)

�āliẟ, girde-bāliş ma
nāsınadır.

Rābi
, her değirmi olan nesneye derler.

 [girişme]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. Nāz ile ve göz 

ucuyla bakmak. Ve muḥarrik-i muḥabbet 

olur evżā
-ı ḫūbāna derler. Ba
żılar kāf-ı 


Arabī ile (  kirişme) okurlar. Ġāzī-i 

Ḳalenderī, beyt:

ه د אز آ و   
אن آ ا ر    אران 

(Naz āfet, kaş göz işareti bela, işve gönül aldatıcı. 
Dostlar sakının! Ateş tufanı var.)

 [girifte]: Kesr-i rā-i mühmele, sükūn-ı 

fā ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Üç ma
nāya 

gelir.

Evvel, ser-zeniş ve ṭa
ne ṭarīḳıyla söylenmiş. 

 [girift] dahi denilir. 
Arabīde ه ا  

[muāḫaẕe] ma
nāsına. Ḥakīm Senāyī, beyt:

א  ا      
א א  ی د ر  زدن 

(Feleğin hüner sahiplerine özel muamelesi, başa 
kakma ādeti ile hile yapma huyudur.)

(Çoban onun göbeğine öyle bir vurdu ki çengi-
nin çenginden mızrak geçmiş gibi oldu.)

א د  [girdnāme]: Sükūn-ı rā vü dāl-ı müh-

meleteyn ile. Ḥamāil ma
nāsınadır. Riyāżī-i 

Semerḳandī, beyt:

א   د دا دل   
د روی    آن     

(Yüzünün etrafına şirinlik yazısı yazan o ay, gön-
lün başı dönsün diye muska yapıyor.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de bir ma
rūf 

du
ānāmedir. Bir kāġıdı müdevver kesip 

eṭrāfına du
ā yazıp ve ortasına kaçkın ġulām 

mıdır cāriye midir adını yazıp ol kaçkının 

yattığı yerde bir taş altına korlar veyāḫud 

eṭrāfına ẕikr olunduğu du
āyı yazıp ve or-

tasına sūre-i Yūsuf ’u dīvāra mıḫlarlar. Bi-

emri’llāhi te
ālá ol gürīḫte olan kul dönüp 

geri yerine gelir, āḫar yere gidemez. Ma
nā-

yı terkīb dahi bunu iḳtiżā eder ki د  [gird] 

şehir demek ola. Zīrā zebān-ı Pehlevīde şeh-

re א  [nāme] denildiği menḳūldür. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אز آورد א     د  
אرآ اه ا אل دو  ا

(Lütuf muskam sevgilinin hayalini geliple gel-
memek arasında ikilemde kalacak biçimde şehre 
geri getirir.)

Emīr Ḫüsrev, beyt:

ده ا א ا   ا  را  د
אر ۀ د و   دا  

(Paranın etrafındaki yuvarlaklık, padişahın hü-
ner sahipleri için yapmış olduğu bir muskadır.)

ه ده   [girde-kūh]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ve żamm-ı kāf ile. Kürdistān’da 

bir dağ adıdır. Sākin olan ādemleri ekẟer 

mülḥid ve bī-meẕheb olurlar imiş.
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maz. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Rūzgārım ḳararıp zülfüŋ dik

Tār-ı 
ömrümġa tügün üzre tügün1

(Zamanım saçın gibi karardı. Ömür ipim dü-
ğüm düğüm oldu.)

 [girihçe]: Kesr-i rā-i mühme-

le, sükūn-ı hā ve fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. 

Şerefnāme’de küçük düğüm. Ez-Leylī vü 

Mecnūn, beyt:

א د     
א ه ام ز  ا א 

(Ben de büyüklük düğümcüğüyle her türlü kibi-
re tokluk gösterdim.)

אه  [girīzgāh]: Kesr-i rā-i mühmele 

ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü zā-i mu
ceme 

ile. Kaçacak yer ve maḥall-i maḳṣūd. Ve 

ḳaṣāidin teġazzülünden sonra memdūḥ 

vaṣfına duḫūl beytine derler. Ve murād olu-

nan söze münāsebetle şürū
 etmek.

ازه  [girīvāze]: Kesr-i rā-i mühme-

le, sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i vāv u 

zā-i mu
ceme ile. Tertīb ile dizilmiş nes-

ne 
umūmen ve inci ve cevāhir dizilmesi 

ḫuṣūṣan ki אر  [hār] dahi derler. Eẟīreddīn-i 

Aḫsīketī, beyt:

م א  אخ  א  م  ای  ز 
ر ازۀ   د  אد   

(Rüzgār ağaca sıra sıra inci dizerken gül dalı da 
çiy tanesinden gerdanlık yaptı.)

ه  [girīve]: Kesr-i rā-i mühmele, sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i vāv ile. Bilan ki dağ-

larda olur dar ve sarp yerler. Şeyḫ Evḥadī, 

beyt:

1 “Çağatay’da” ibaresiyle başlayıp buraya kadar olan kı-

sım matbu metinde yoktur. Esad Efendi 3241 numaralı 

nüshanın 204a sayfasında yer almaktadır.

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

אر  ی  م   ز 
אر  ن    

(Beni sevgiden savaş tarafına çekme! Sana tut-
kun olanı kınama!)

�ānī, be-ma
nī-i ġarāmet ve tāvān ya
nī 

cürm ve cināyet. Bu ma
nālar ıṣṭılāḥīdir.

�āliẟ, ma
nā-yı mevżū
un leh ki lüġat ci-

hetiyle esīr ve tutsak ma
nāsınadır. Bu 

ma
nānın maṣdarı  [giriften]dir ki on-

dan ism-i mef
ūldür.

و  [girevhe]: Fetḥ-i rā-i mühmele vü hā 

ve sükūn-ı vāv ile. Yumurta gibi bir ağaçtır. 

Ortası delik olur. İğe geçirip iplik büker-

ler. Ağaç ağırşaktır. Ona د [dukçī] dahi 

derler. 
Arabīde  [nuṣīle] derler żamm-ı 

nūn ile.

ه و  [girevīde]: Fetḥ-i rā-i mühme-

le, kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. 

İnanıcı ya
nī ḳalbinde fikri fāsid olmayıp 

işittiğin ṣaḥīḥ sanıp i
timād edene derler. 

Ebulma
ānī, beyt:

אور ده    را 
אن ل  ه   و

(Sözüme hiç inanmıyor, kötü konuşanların sö-
züne inanıyor.)

ه  [girih]: (313b) Kesr-i rā-i mühmele ve 

iẓhār-ı hā ile. Düğüm, 
uḳde ma
nāsına. 

Ve bağ ve bend ma
nāsına kuşakta ve uç-

kurda.  ه  [girih-bend] derler. Nitekim, 

Ebulma
ānī, beyt:

ر دۀ   ه   אد داد 
אن را אح       

(Işıl ışıl perdenin bağını çözüp gizli hazinenin 
anahtarını eline almış.)

Çağatay’da “tügün” derler, vāv telaffuẓ olun-
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אل آن    در د او  
ن  אل  א  ز   

(O, düşmanında mecal olan bir padişah değil-
dir. Bıldırcın, şahinin karşısında nasıl kanat 
çırpabilir!)

אه  [gil-şāh]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ile. Keyūmerẟ Şāh’ın 
alemi olmak 

mervīdir. Ammā laḳab olmak daha enseb-

dir ki vech-i tesmiyesinde vücūh naḳl olun-

muştur. Bir vech budur ki onun zamānında 


imāret ve binālar ve bāġ u būstān yok idi, 

ancak āb u ḫāk var idi ki mutaṣarrıf olup 

mālik-i memleket pādişāh ola. Ol ecilden 

adını “toprak şāhı” dediler  אِه  [şāh-ı 

gil] taḳdīrinde. Ve bir cemā
at dediler ki: 

Ḥażret-i Ādem 
alá-nebiyyinā ve 
aleyhi’s-

selām, Keyūmerẟ kendi idi. Çünki cüftü ki 

Fārsiyān ه  [belde] ve 
Urbān ا  [ḥavvā] 

derler, ikisi de balçıktan ḫalḳ olundular, ol 

münāsebetle  אِه  [şāh-ı gil] deyip ba
dehu 

isim olmak için mużāfun ileyhi taḳdīm ey-

lediler. Ol taḳrīb ile tesmiye olundular. el-


İlmu 
inda’llāh.

 [gile]: Fetḥ-i lām ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, şikāyet ma
nāsına. Mevlānā Hātifī, 

beyt:

אن در  اد ر ز 
אن  א گ را   

(Halk onların zulmünden şikāyetçi. Kurdu sü-
rünün bekçisi yapma!)

�ānī, üzüm dānesi ki salkımından ayrılmış 

ola.

�āliẟ, iki dağ arasında vāḳi
 olan yol ki א  در
[derġāle] dahi derler.

 ِ  [gil-i nibişte]: İżāfetle. Ṭīn-i 

maḫtūm. Ma
nā-yı terkīb-i 
Arabī, mühür-

ۀ   ِ ه ا از  د
ۀ  ر د را  د رب 

(Kendi Rablerini kuşkusuzluk gözüyle gaip bele-
ninin ardından görmüşler.)

Emīr Ḫüsrev, beyt:

אز  אن  א را  ر
אن  ب آ ه  و 

(Kurtuluş için nasıl önlem alayım! Belen alçak 
ve sel suyu göğe yükseliyor.)

 [girye]: Sükūn-ı rā-i mühmele, fetḥ-i 

yā-yı taḥtānī ve iḫfā-yı hā ile. Ağlamak 

ma
nāsına ism-i maṣdardır. Ebulma
ānī, 

beyt:

אدم   و  د
ار אن   ا ا آ

(Melekler sürekli ağıt yakıp ağlamamdan 
bıktılar.)

ا  [gizāfe]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme vü fā ile. 

İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i beyhūde ve herze ki اف  

[gizāf ] dahi derler. Üstād Laṭīfī, beyt:

א ا   א  
ا א  א  

(Daha ne kadar gelişigüzel nağme! Daha ne ka-
dar boşa konuşma!)

�ānī, be-ma
nī-i bisyār ve bī-ḥadd. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, musammaṭ:

א ف و ر د  א   א  א ا  َ ده 
א א او از  א از  ن ا را  دن 

(Ey sāki! Çokça şarap ver de korku ve ümit kay-
bolup gitsin. Endişenin de boynunu vur! Biz 
nerdeyiz o nerde!)

 [gilçe]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i cīm-i Fārsī 

ile. Bıldırcın dedikleri kuştur. Ebulma
ānī, 

beyt:
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�ānī, iğe sarılmış iplik ki د [dukçī] dahi 

derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Ammā 

Mecma
u’l-Fürs’te kāf-ı 
Arabī ile ( kīsne)

dir. Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da bu ma
nāya  

[pūse] derler.

 [gīsīne]: Sükūn-ı yāeyn-i taḥtā-

niyyeyn, kesr-i sīn-i mühmele ve fetḥ-i nūn 

ile. Saça müte
allıḳ olan nesne, her ne olur-

sa.  [gīs] saç, yā nisbet, nūn tekīd, żamīr 

vaṣfiyyedir.

ا  [gīk-vāşe]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

kāf ve fetḥ-i vāv u şīn-i mu
ceme ile. Pire 

otu ki  [gīk] piredir, وا [vāşe] ottur. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [gīle]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

lām ile. Bir maḳām adıdır. Keẕā fi’l-Mecma
.

ه  [gīve]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

vāv ile. Penbe ipliğinden örülmüş çorap 

ma
nāsına. Şā
ir, meẟnevī:

ه آن   ه  א   
ده   אن ر  ا

א א از  آزرده 
ا אب آزرده  אرد 

(O yasemin tenli güzel, ayağına çorap giymiş. 
Salına salına çimende dolaşmaya gitmiş. Ayağı 
çimenden incinmesin! Onun yaradılışı incinme-
ye dayanamaz.)

 [giyeh]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ve iẓhār-ı hā 

ile. אه  [giyāh]tan muḫaffeftir, ot ma
nāsına. 

Ve dahi maṣṭaki sakız ma
nāsınadır. 

Maḥmūd-ı Herevī Muġnī-nām kitābında 

nūn’la  [giyneh] rivāyet eylemiştir.

 [gīhe]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i hā 

ile. Böğürtlen ağacı. Ve yemişine de derler.

lenmiş balçık demektir. Fārsīsi dahi “yazıl-

mış çamur” demek olur. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

אه  [giyāh]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Tāze 

ot ki 
Arabīde אت  [nebāt] ve  [ḫaşīş] 

dahi derler. Hā’sız א  [giyā] dahi cāizdir. 

Mevlānā Hātifī, beyt:

אه   آرا  
אه و    ا  ز 

(Padişahın ülkesinde süs yoktur. Öyle ki bozkır-
da ottan başka bir şey bitmez.)

Mevlānā Cāmī, beyt:

אن  אر  ام    ز 
אه آورده ام دوس    ی 

(Yaradılış dikenliğinden iki fidanı birbirine bağ-
ladım. Yüce Cennet’ten bir avuç ot getirdim.)

وه   [gītī-pujūh]: Sükūn-ı yāeyn-i 

taḥtāniyyeyn, kesr-i tā-i müẟennāt, żamm-ı 

bā vü zā-i Fārsiyyeyn ve iẓhār-ı (314a) 
hā ile. Mecma
u’l-Fürs’te, ṭālib-i dünyā 

ma
nāsınadır. Ma
nā-yı terkīb dahi bunu 

iḳtiżā eder. Zīrā  [gītī] dünyādır ve وه  

[pujūh] ن و  [pujūhīden] lafẓından ism-i 

fā
ildir. Gāhī ṣīġa-i emr ve vaṣf-ı terkībī dahi 

olur “tecessüs” ma
nāsına, وه  [ḫaber-

pujūh] ve وه  [
asker-pujūh] gibi. Ve 

sāir mu
teber lüġatlerde dahi ṭālib-i gītī ve 

pādişāh-ı ṭālib-i mülk ma
nāsına mervīdir. 

Şā
ir, beyt:

وه אن   א אد א 
ه אر  آ   

(Dünyayı isteyen birçok padişah, sonunda bu 
işten āciz kaldılar.)

 [gīsne]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü sīn-i 

mühmele ve fetḥ-i nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i gīsū ya
nī saç.
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(Bugün şarkıcılara Şatavī giysi ve Gürgān şiiri 
bağışlıyorsun. Lākin Mu’zin (izin verici) senin 
taş gibi elinden mesela bir gömlek elde etmiyor.)

אی  [girīz-pāy]: Kesr-i rā-i mühmele 

ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü zā-i mu
ceme 

ile. Kaçkın ma
nāsına ādemde ve ḥayvānda 

isti
māl olunur. 
Arabīde آ [ābiḳ] derler. 

Kemāl-i Ḫocendī, beyt:

ان س  אی  از  آن 
א    

(Benden o ayak öpmeyi kaçırma! Elden kaçan 
ömür gibi kaçıp gitme!)

رد  ِ  [gil-i ḫordenī]: İżāfetle. Ṭabāşīr 

dedikleri beyāż topraktır. Ṭabī
atı bārid ü 

yābis olmakla maḥrūru’l-mizāc olanlara 

içirirler.

ی  ِ  [gil-i kūy]: Kesr-i lām ve żamm-ı 

kāf ile. Kara balçık ki ādem ve ḥayvān aya-

ğına yapışır. Ekẟer ol maḳūle balçık maḥalle 

aralarında olmakla “maḥalle balçığı” diye 

tesmiye olunmuştur.

 [gītī]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

kesr-i tā-i müẟennāt ile. Dünyā ve cihān 

ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, beyt:

אد אم   א  א  
אه در  אد ذات  

(Dünya adı kaldığı sürece senin zatın da dünya 
padişahı olarak kalsın!)

آرای   [gītī-ārāy]: Bir nev
 güldür. Be-

ġāyet ḳatmer ve iri olur. Yaprağı tīz dökül-

meyip birkaç gün durur. آرای אن   [cihān-

ārāy] dahi derler. Ḥālen ol güle Rūm’da ِ  
گ  [gul-i ṣad-berg] derler.

 [gīlī]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve kesr-i 

lām ile. Bir ṭāifenin adıdır. Vilāyet-i 

Gīlān’da sākinlerdir. Tafṣīli mürūr eyledi. 

א אء ا  ا
[ma	a’l-yāi’t-tahtānī]

ی  [girī]: Kesr-i rā-i mühmele ile. Girye 

ma
nāsına emirdir,   [girye kun] de-

mek ma
nāsına. Ḥakīm Senāyī, beyt:

ی ه از   ازو  
ی אه  ه  אه  در  

(Onun dışında hiçbir insanda, istek sırasında ba-
zen gülümseme bazen de ağlama görülmemiş.)

Ḥakīm Enverī, beyt:

م وان     ز   
ی ن  ور  وان   دور  

(Gülecek olsam ömür boyunca “acı gülümse!” 
der. Ağlayacak olsam her zaman “kan ağla!” der.)

Ve kāf-ı mechūl ile iki ma
nāya gelir. 

Evvel, girih ma
nāsına. Menūçehrī, beyt:

ی א   ی   אز  ن 
א م  ی   אز  ور 

(Tekrar düğümleyince ben çözerim, sen bağ-
larsın. Tekrar düğümlesen hiç bağlamam, sen 
çözersin.)

�ānī, be-ma
nī-i gerden ya
nī boyun. Bu 

taḳrīble yakaya אن  [girībān] derler, bo-

yun gözetici demek olur. Bu אن  [bān] אن א  

[bāġbān] ve אن א  [pāsbān] gibidir.

א  [girībānī]: Bir nev
 pīrāhendir ki 

 [kurte] dahi derler. Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, 

rubā
ī:

אن  وز    ا
א ی و   ب 

א وز د     
א ذن    



BĀBU’L-KĀFİ’L-FĀRSİYYİ’L-MAŻMŪME א3183

אر ا אف ا אب ا
[BĀBU’L-KĀFİ’L-FĀRSİYYİ’L-

MAŻMŪME]

 ا
[ma	a’l-elif ]

ارا  [guzārā]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme vü rā-i 

mühmele ile. Be-ma
nī-i edā-künende ya
nī 

ödeyici, sözde ve ġayrıda. Şeyḫ Niẓāmī, 

beyt:

ارش  ارای  
ارد  ارش    از 

(Söylenmeye layık sözü söyleyen, sözü yardım 
almadan söyleyen!)

א ر  ِ  [gul-i ra
nā]: İżāfetle. Bir nev
 gül-

dür. Taşrası sarı, içerisi kırmızı olur. Monlā 

Hilālī, beyt:

א زر     
د   א   ر

(Altın kadeh, lal şarapla doldu. İki renkli gül, 
göze göründü.)

אرا  [gumārā]: Fetḥ-i mīm ü rā-i mühmele 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ن אر  [gumārīden]den ism-i fā
ildir, 

ḥavāle edici ve ısmarlayıcı ma
nāsına.

�ānī, koyun, keçi ve sığır ağılı ma
nāsınadır.

א  [guncā]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm 

ile. Be-ma
nī-i güncāyiş. İsm-i maṣdardır. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, ḳıṭ
a:

אر אش زا  אر 
ا در    ر

ا د   در 
א ه ای را ر و   

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

د ری و  و  אری و 
(314b) د אر  אره    א  

(Buharalı, Hazranlı, Geylanlı ve Kürt; dördü de 
ekmek peşinde unufak oldular.)



BĀBU’L-KĀFİ’L-FĀRSİYYİ’L-MAŻMŪME3184 ارا

Mecma
ul-Fürs’te ol müẟelleẟü’ş-şekl taḫtadır 

ki üzerine ḫuṭūṭ çizilmiştir. Mi
mārlar 

onunla rāst ve kecini bilirler.

א  [gūyā]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. Be-ma
nī-i gūyende. א  ِ  

[bulbul-i gūyā] ve א   [ṭūṭī-i gūyā] 

derler. 

Ve dahi maḳām-ı temẟīlde īrād ederler, 


Arabīde  [keennehu] ma
nāsına. Mīr 

Naẓmī, iki ma
nāya, beyt:

א ده   در  
א ده در     

(Bahçede konuşan/öten bir bülbül varmış. Senin 
gamında aynı ben gibiymiş.)

א  [gūyiyā]: Bir yā ziyādesiyle א  [gūyā]-yı 

merḳūmun ma
nā-yı ẟānīsi ile müterādiftir.

(Aklı başında olma! Zira aklı başında olan, aşk 
meclisinde pek rüsvadır. Gönül darlığından 
memnunum. Ferahlıkta her bir maskara oraya 
yol bulup sığar.)

ارا  [guvārā]: Fetḥ-i vāv u rā-i mühmele ile. 

ن ار  [guvārīden] lafẓından ism-i fā
ildir, 

hażm ettirici ve hażm olucu ma
nāsınadır.

ا  [guvā]: Şāhid ma
nāsına. اه  [guvāh] 

lafẓından terḫīm olunmuştur.

א ر  [gūr-giyā]: Sükūn-ı vāv u rā-i müh-

mele ve kesr-i kāf-ı Fārsī ile. Bir ottur. Yaban 

eşeği onu pek yer. د   [gurbe-i deştī] 

dahi derler. Bir ādem onu çiynese ḳaranfil ve 

maṣṭaki ṭu
munu verir. 
Arabīde اذ [iẕḫir] 

ve Hindī lisānında א ر  [sūryā] derler.

א  Vāv-ı mechūl, sükūn-ı :[gūşt-rubā]  ر

şīn-i mu
ceme vü tā-i müẟennāt, żamm-ı 

rā-i mühmele ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade 

ile. Çaylak ki ز [zeġan] dahi derler. Mīr 

Naẓmī, meẟnevī:

د آواره ای  ا 
אره ای אزار   ه ز 

א و  د   ر  ز 
ده ز د א ر   ر

(Başıboş gezen bir ahmak vardı. Pazardan bir et 
parçası satın almıştı. Kendinden habersiz yukarı 
aşağı giderken çaylağın biri eti elinden kaptı.)

א  [gūniyā]: Vāv-ı mechūl, kesr-i nūn 

ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Bennā dīvār ya-

parken çektiği ip ki doğru olup taşın kimi 

yüksek kimi alçak olmaya. Ḥakīm Ḫāḳānī, 

beyt:

אش  אز ح    
אش  א  و 

(Hani Nuh! Ona yapı āletleri, cetvel ve gönye 
bağışlayayım.)
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ا   ا   داد 
ار و  א  

(Beni bir kimseye vereceksen, dengim binici 
Güşesb’den başkası değildir!)

�ānī, be-ma
nī-i cehende ya
nī sıçrayıcı ki 

 [guşb] ve  [şusb] dahi derler.

 [guşb]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i cehende ve cehīde ya
nī sıçrayıcı ve 

sıçramış ki  [şusb] ve  [şub] dahi 

derler.

ب  [gul-āb]: Ma
rūf. Aṣlı  آِب [āb-ı gul] 

(315a) idi. Ḳā
ide-i 
Acem üzre mużāfun 

ileyh taḳdīm olundu. Mīr Ḫüsrev, beyt:

ی  د  را درد 
ب را ون     از 

(Dert kokusu duymak istersen gönlümü kır! 
Kimse şişenin dışından gül suyu koklayamaz.)

Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

ک  א א  אل    از 
ب אن  ش    گ   در  

(Çevik yaradılış süsleyicisi, şarabın verdiği key-
fin hayaliyle gül suyunu gül yaprağının içinde 
ne de güzel gizledi!)

داب  [gūdāb]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir nev
 ṭa
āmdır. Pirinç, ot, sirke ve 

dūşāb ile ederler. Ḥakīm Senāyī, beyt:

אن آ ن  داری از 
دا     

(Dünyada bir suya tamah ediyorsan ne diye siv-
risineğin önüne bulamaç koyarsın!)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ه داد دی و  و  ا 
داب و  م    وز   

ه אء ا  ا
[ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

داب  [gurdāb]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. Tūrānīlerden bir mübāriz 

pehlivān adıdır. Ḥakīm Esedī, beyt:

داب  اب و  د  א 
داب  د آن د  ن  ز 

(Sührāb ve Gürdāb’ın tozu belirince o bozkırın 
etrafı kan girdabına döndü.)

א  [gurşāseb]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ve fetḥ-i şīn-i mu
ceme vü sīn-i mühmele 

ile. Ḫˇābda iḥtilām olmak ma
nāsına. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

א  [guşāsb]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ve 

sükūn-ı sīn-i mühmele ile. Bir pādişāh-ı 

meşhūrun nāmıdır ki א  [guştāsb] dahi 

derler. Ḥakīm Esedī, beyt:

א    از   در 
א ش د  א آ  

(Geceyarısı olunca uykuya daldı. Güşāsb’ın kızı 
rüyasına girdi.)

א  [guştāseb]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ve fetḥ-i tā-i müẟennāt u sīn-i mühmele ile. 

Bir pādişāh-ı ḳadīm ismidir. Ḥakīm Esedī, 

beyt:

אر אد א  אج ازو   ا 
אر א و ا אه   از 

(Sana bu taç ondan yādigār kaldı, Güştāsb ve 
İsfendiyār Şah’tan değil.)

 [guşesb]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ve 

sükūn-ı sīn-i mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, א  [guştāseb]-i merḳūm 

ma
nāsına. Ḥakīm Firdevsī, beyt:
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ile. Ḫˇābda vāḳı
a görmek ma
nāsınadır. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

א د و   م  
אن  آ  ز دورش 

(Hüsrev’in rüyada uzaktan bir ateş gördüğünü 
duydum.)

אب  [gūştāb]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Üç 

ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i gūş-māl ki  ش  [gūş-

pīç] dahi derler.

�ānī, be-ma
nī-i iḥtilām ya
nī vāḳı
a-i ḫˇāb.

�āliẟ, kuş minḳārı. Ma
nā-yı evvelde lafẓ-ı 

mürekkeb olur ش  [gūş] ile אب  [tāb]dan. 

Ma
nā-yı ẟānī vü ẟāliẟ lafẓ-ı müfred olur.

ب   [gūşt-kūb]: Vāv-ı ma
rūf, 

sükūn-ı şīn-i mu
ceme vü tā-i müẟennāt ve 

żamm-ı kāf ile. Ḳaṣṣāb sāṭūru ki onunla et 

doğrarlar. Lafẓ-ı mürekkebdir  [gūşt] 

ile ب  [kūb]dan.

אب  [gūnāb]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i nūn 

ile. Be-ma
nī-i gülgūne ki אزه  [ġāze] dahi 

derler. Zenān, yüzlerine sürdükleri kızıllık. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Bu ma
nāya, 

Ebulḫaṭīr, beyt:

אب אز از  روی او  
אب אب ازو   در دل آ

(Onun yüzünün allığa ihtiyacı yok. Onun yü-
zünden güneşin kalbinde yüz sıkıntı var.)

(Bana buğday umudu verdin, pirinç vaadin 
vardı. Kuruntu ve hayalimde bulamaç ve kurut 
pişiriyorum.)

�ānī, be-ma
nī-i dūşāb ya
nī bekmāz. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

ال  آن  د ا ن    
داب א ز راوق و  א    

(Kötü talihli düşmanının yaşayışı nasıl oluyor 
bir bak! Onun gömeç balı, ravak ve pekmezden 
oluyor.)

راب  [gūrāb]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, ol günbede derler ki içinde mezār ola. 

Ya
nī ḳubūr için binā olunmuş ḳubbe. Emīr 

Ḫüsrev, beyt:

ر א  ز دو  دم دا
ر אه  و  راب و  א 

(Bilgili insan şu iki mezardan kurtulamaz: Yuka-
rıda anıt mezardan, aşağıda kör çukurdan.)

�ānī, Merv şehrinden on günlük mesāfede 

vāḳi
 bir şehir adıdır. Faḫr-ı Gūrgānī, beyt:

اب د و   ر     راه ا
راب و آ    دو  ز 

(Yolda ne dinleniş ne de uyku vardı. İki haftada 
Merv’den Gūrāb’a geldi.)

�āliẟ, ḳaṣden meydān olmak için düzülmüş 

meydāna derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. 
Ammā Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i serāb 

ya
nī ıraktan su gibi görünen şūre zemīn. 

Kelām-ı ekābirde kāf-ı 
Arabī ile (راب  

kūrāb) mesmū
dur.

אب  [gūşāb]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i 

şīn-i mu
ceme ile. Be-ma
nī-i dūşāb ya
nī 

bekmāz. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

א  [gūşāsb]: Vāv-ı mechūl, fetḥ-i 

şīn-i mu
ceme ve sükūn-ı sīn-i mühmele 
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 [gust]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ile. 

Çirkīn, zişt ve ḳabīḥ ma
nāsına. Mīr 


Umāre, beyt:

ب ا ا ای ر   د
אر   אر  א   

(Ey āşığa çirkin işler yapsa da yüzü çok güzel 
olan dilber!)

د אده   [guşāde-dest]: Kerīm, saḫī ve 

cüvānmerd ma
nāsından kināyedir. Türkīde 

“eli açık” derler. Ebulma
ānī, beyt:

אری گ و  א  از   
(315b) و دا א  אده د 

(Selvinin daima eli açıktır. Yoksa meyve ve yap-
raktan nasipsiz kalmış değildir.)

 [guft]: Üç ma
nāyadır. Evvel  [guf-

ten] lafẓından fi
l-i māżīdir.

�ānī, süḫan ma
nāsına. 
Arabīde م  [kelām] 

dedikleri. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אه אوش   ز  
אه  آ  از آب در ز 

(Padişah, Siyavuş’un sözüne güldü. Saman altın-
dan yürüyen suyun farkında değildi.)

�āliẟ, her yoğun ve kalın nesne 
umūmen. 

Ve cāme-i sefīd.  [henguft] dahi der-

ler. 
Abdulvāsi
-i Cebelī, ḳıṭ
a:

אغ و راغ را  زرد و  زرد א 
ان د אد  א و  אر  ا 

אم ان   אر و  ار  ار  
د آن د ا ا אم   א  

(Bahar bulutu bahçeye sarı giysi dokuyup güz 
yeli çayıra sarı kaftan giydirdikçe yüz binlerce 
ilkbahar ve sonbaharı dilediğince geçir! Allah, 
gönlünden geçen neyse sana onu versin!)

در  ِ  [gul-i diraḫt]: Kesr-i lām u dāl-ı 

mühmele ile. Gül-i zirişk ma
nāsınadır.

אت אء ا  ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]

 [gut]: Be-vezn-i  [but]. Be-ma
nī-i 

buzurg ki  [lemter] dahi derler. Mīr 

Naẓmī, beyt:

وف د  אه   א    
ف د  م  א  א او 

(Büyük makamla bilinen kişinin cömertlikle 
anılması gerekir.)

 [guẕeşt]: Fetḥ-i ẕāl u sükūn-ı şīn-i 

mu
cemeteyn ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel,  [guẕeşten] lafẓından fi
l-i 

māżīdir. Şā
ir, beyt:

אن  د      آ
ر را ز  ده   אب 

(Senin otağının (göğü) aştığını gören gökyüzü 
ve güneş hep birbirinden utanır.)

�ānī, Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i rāh 

ya
nī yol. Bu ma
nāyı müeyyid, Mīr Naẓmī, 

beyt:

אن ر و    آ
ت دور در א   

(Öyle bir yol sıkıntısı çekti ki ondan uzak kalma 
hasretiyle vefat etti.)

 [guzīt]: Kesr-i zā-i mu
ceme ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i pesendīde ve 

güzīde. Cihān Melek binti Mes
ūd Şāh, 

beyt:

ه ق را ب  ه د رو  א د
م אن   ت از  א دل  

(Yüzünü gören göz, şevk seline kapıldı. Gön-
lüm senin aşkını seçince can u gönülden tamahı 
bıraktım.)
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א و  ا  در  
אی  ان  زور آد از 

(Ağacın kökü sağlam ve yerleşik olursa, bir insa-
nın onu zorla sökmesi mümkün değildir.)

א  [gū-yāft]: Vāv-ı mechūl, fetḥ-i yā-

yı taḥtānī, sükūn-ı fā ve tā-i mevḳūf ile. 

Ḥarāmzāde ve babası nā-ma
lūm veled. 

Sebeb-i tesmiyesi, ekẟer veledü’z-zināları 

maḥalle başına bırakırlar ki bir ādem bulup 

beslesin diye. Ve ma
nā-yı terkīb “maḥallede 

bulunmuş” demektir. Ebulma
ānī, beyt:

ل زاد א  ا ا و 
ه ا א אن    و  زا

(Haramzade, soylu ve helal süt emmişin yaptı-
ğı işi yapmaz. O yüzden halk arasında hakikat 
kalmamış.)

 [guvīst]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī vü sīn-i mühmele ile. Be-ma
nī-i 

kūftegī ve kūfte. Ve be-ma
nī-i   [bi-

zīst] dahi resīde-i naẓardır.

 [gul-geşt]: Sükūn-ı lām u şīn ve 

fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Teferrücgāh, mesīre ve 

çemenzār ma
nāsına. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

א ا  א  در   א   ه 
אد و   را א אر آب ر

(Ey sāki! Kalan şarabı da ver! Çünkü cennette 
Rüknābād ırmağının kıyısıyla Musalla mesiresi-
ni bulamayacaksın!)

Ebulma
ānī, beyt:

אری אری     ا 
ا  آن  رخ روم  

(Bahtım bir kez yüzüme gülerse o gül yüzlüyle 
kırda gezerim.)

ار  [guvārişt]: Kesr-i rā-i mühmele, 

sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve tā-i mevḳūf ile. 

Bir laṭīf ma
cūn terkībidir. Taḳviyet-i hażm 

ve ıṣlāḥ-ı mi
de eder. Mu
arrebi ارش  

[cuvāriş]tir. Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, beyt:

ار   ص  و 
אر اب د א و  و   

(Limon parçası, hoş amber macunu, gülşeker, 
gülkand ve Dīnār şarabı olur.)

א ره   [gūre-māst]: Vāv-ı ma
rūf, fetḥ-i 

rā vü mīm ü sükūn-ı sīn-i mühmeleteyn ve 

tā-i mevḳūf ile. Yoğurt üzerine sütü sağıp 

ve karıştırıp bir ṭa
ām ederler. Ekẟer çoban 

yemeğidir. Çobanlar kāf-ı 
Arabī ile “köre-

mez” derler.

 [gūşt]: Muṭlaḳ ettir; ādemde olsun, 

ḥayvānda olsun, ṭuyūrda olsun. 
Arabīdeki 

 [laḥm] ma
nāsınadır.


Vāv-ı ma :[gūne-i diraḫt]  درrūf ve 

fetḥ-i nūn ile. Ağacın bedeni ve dibi. Ve ba
żı 

ferhenglerde köküne de derler. Ebulma
ānī, 

beyt:
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derler. Şems-i Faḫrī, beyt:

א د از    ّ
د از  א  א  ر

(Yaradılışının kınanması ağlamaktan, bahçesi-
nin fesleğenleri çörekotundan olur.)

�āliẟ, tülemiş doğan ve atmaca ma
nāsına. 

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da Ferheng-i Ḳavvās’tan 

naḳl eder ki gurinc, gūşe-i ḫāne ya
nī 

peyġūle.

ج  [gulāc]: Fetḥ-i lām ile. Bir nev
 ḥalvādır. 

Yumurta akıyla nişāstayı ġāyet yufḳa edip 

ba
dehu bādām-ı kūfteye sarıp baklava gibi 

pişirirler. Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, beyt:

אی  א  א  אن  ش 
ج א  ا از     

(Şeker kalemleriyle kadayıf güzel yazıcılarının 
tamamı, güllacın talik yazısı karşısında āciz 
kaldılar.)

(316a)

 [gunc]: Sükūn-ı nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, içeri kaçık göğüs ki arkada büğrülük 

ola. Hem ṣıfat ve hem mevṣūfa ıṭlāḳ olunur.

�ānī, güncāyiş ma
nāsına ki א  [guncā] 

dahi derler. Ḥakīm Enverī, beyt:

אن وا אل ا و  او  אن در ا ز
א    در  او  

(Zaman onun emir ve yasağını taşımada öyle 
şaşkındır ki acele etmesinde sabırsızlıkla sıkışma 
ihtimali yoktur.)

Ḥakīm Enverī, beyt:

א  אک  אل از  אن   آ
א א   ز  زن  در   

(Felek olgunluk kökünü topraktan söküp çıkar-
dı. Bende noksanlık nereye sığar sen söyle!)

 ا
 [ma	a’l-cīm]

ج  [gurc]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Bir 

ṭāifedir Rūm ile 
Acem miyānında vāḳi
. 

Keferedirler. Rūm’da ve 
Acem’de ġulām 

ve cāriyelerin esīr edip istiḫdām ederler. 

Vilāyetlerine אن  [gurcistān] ve אن  

[ġarcestān] dahi derler. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

ج ی  א د  د  ا   در 
ج     از وی روم و 

(Havalansa burcun tepesine varıyor, Rum ve 
Gürcü ondan kaçıyordu.)

Monlā Hātifī, der-Timurnāme, beyt:

אز  ن  אی آن ر 
אز  אن  م   ی 

(O ipin düğümleri çözülünce dizgini Gürcülere 
doğru çevirdi.)

 [gurinc]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i birinc. Üstād Ferruḫī, 

beyt:

ن را  ان   אل  ای  
از א   و   ن   

(Ey fillerin sırtını ağır topuzuyla havanda dövül-
müş pirinç gibi un ufak eden!)

Raḍıyeddīn-i Nīşābūrī, beyt:

ون ز  א  د   ن   א 
אش ا    ش   א  

(Cömertlik pirincin kabuktan dışarı çıkmadıkça 
benim börülcem de hiçbir şekilde pişip hoş gıda 
olmaz.)

�ānī, kara çörekotu ki  [şūnīz] dahi 

derler. 
Arabīde دا ا   [ḥabbetu’s-sevdā] 
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א د  אن   آن  ادا  ار
אج ل  א     אر 

(Haccın gereklerini yerine getiren hacı olur. Hacı-
ların birçoğu bunda yetersiz kalıp yarım hacı oldu.)

ج  [gungelāc]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

kāf-ı Fārsī ile. Ol kimesneye derler ki faṣīḥ 

tekellüme ḳādir olamayıp ḥurūfu edā ede-

meye. 
Arabīde ا [elken], Türkīde “pel-

tek” derler. Ebulma
ānī, beyt:

ج ا ار آن   
ا دد   از   

(O şeker dudaklının peltek olduğunu sanma! 
Söz, dudağından ayrılamıyor.)

א  [gūştāhinc]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı 

şīn-i mu
ceme, fetḥ-i tā-i müẟennāt ve 

kesr-i hā ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, küçük demir şiş ki tennūrda kebāb 

pişirirler.

�ānī, be-ma
nī-i ġalīvāc. Ve اژ  [ġalīvāj], 

א  [gūşt-rubā] ve ز [zeġan] dahi der-

ler. Çaylak dedikleri kuştur.

ج  [gūlāc]: Sükūn-ı vāv ile. Be-ma
nī-i 

ج  [gulāc]-ı merḳūm.

 [gūlānic]: Sükūn-ı vāv, fetḥ-i lām 

ve kesr-i nūn ile. Bir nev
 ḥalvādır. Şeker, 

bādām ve nişāsta ile ederler. Ona  [lā-

ber-lā] ve  [lānīz] dahi derler. Şīrāzīler 

ج  [gūlāc] derler. Şems-i Faḫrī, beyt:

אر   ان  او آز   
א و  و  رد  ز  

(İştah onun nimet sofrasında o kadar çok reçel, 
kavurma ve güllaç yedi ki şişmanladı.)

אج ل   [gūl-ḥāc]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i 

ḥā-i mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ḥacc-ı şerīfe piyāde giden ādem.

�ānī, ḥacc-ı şerīfe varıp erkān-ı ḥaccı bilme-

yen ādeme derler. Şā
ir, beyt:
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אء ا  ا
 [ma	a’l-ḫāi’l-mu	ceme]

 [gurmīḫ]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. 

Demir kazıktır ki at ṭavīlesinin iki başına 

kakıp ṭavīleyi onun ḥalḳasına bend ederler.

אخ  [gustāḫ]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ile. 

Bī-tekellüfāne vaż
 ve bī-edebāne tekellüm 

edene derler. Mīr Naẓmī, beyt:

אخ م و  אص آن   م   
اخ درآ  و آزر در

(İhtiyatlı ve haya sahibi birisi onun has meclisi-
ne utanmadan, küstahça, çıkageldi.)

 [gul-mīḫ]: Sükūn-ı lām u yā-yı 

taḥtānī ve kesr-i mīm ile. Yassı başlı mīḫ. Ve 

dahi mīḫ altına konulan pūl ki kapı kanatla-

rına ve pencere ve dūlāb kapaklarına ederler.

 [gūlaḫ]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i lām 

ile. Ḥammām külḫanı ve furūn külḫanı 

ma
nāsına. Ve fetḥ-i lām ile  [gūleḫan] 

dahi derler. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ن  ه  ا    
آرم از  ا د   

(Kaside gül bahçesi, kafiyeler de mangal gibi. 
Mangaldan gül bahçesi çıkaracak gücüm var.)

אر  ا ا
 [ma	a’l-cīmi’l-fārsī]

چ  [gulūç]: Żamm-ı lām u vāv-ı ma
rūf 

ile. Göz kıpmak ki ya maḫfī işāret ola yāḫud 

mu
tād edinmiş ola. Söylerken gözün kıpa-

rak söyler. Mīr Naẓmī, beyt:

م ران  ده  ا  
م ی  ه ا و آن 

(Galiba o mecliste gözünü kırparak konuşmuş. 
O peri, böylesi bir davranış yüzünden utanmış.)

ه   [gunde-pīç]: Sükūn-ı nūn, fetḥ-i 

dāl-ı mühmele ve kesr-i bā-i Fārsī ile. Penbe 

dūlābın döndüren çubuk.

ش   [gūş-pīç]: Vāv-ı ma
rūf ve sükūn-ı 

şīn-i mu
ceme ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i gūş-māl; maḥsūsen olsun, 

ma
nen olsun. Ve tedīb ma
nāsına.

�ānī, cāme gezi dülbend ki def
-i şiddet-i 

germ ü serd için sarık üzerinden kulakları 

sararlar.
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د א ر  دا    زال 
د אره  ان  و   د 

(Zāl, Rüstem’e ne dedi bilir misin: Düşmanı āciz 
ve çaresiz saymamak gerekir.)

ا  [guzāyed]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme vü yā-

yı taḥtānī ile. ن ا  [guzāyīden] lafẓının 

mużāri
idir, żarar eder ma
nāsına. Şems-i 

Faḫrī “noḳṣān eder” ma
nāsına demiştir, 

beyt:

אف و   د  ا
ا   و  را  

(Senin adalet ve insafının eliyle zulüm ve eziye-
tin bedeni eksilir.)

د  [guzd]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ile. 

Be-vezn-i د  [murd]. Pehlivān ve dilāver 

ma
nāsına. ده  [guzde] dahi derler.

رد  [guzerd]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ve 

sükūn-ı rā-i mühmele ile. Be-ma
nī-i çāre 

ki ر  [guzer] dahi derler. Ḥakīm Enverī, 

ḳıṭ
a:

אن از دور دور א آ א 
د ر  אب از  دد آ א 
אب אن و آ ن آ אد 
رد א  دت  אم  و در 

(Gökyüzü dönmekten uzaklaşmadıkça ve gü-
neş ışıktan ayrılmadıkça küllī düzen içerisinde 
senin varlığın gökyüzü ve güneş gibi kaçınılmaz 
olsun!)

 [guzend]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ve 

sükūn-ı nūn ile. Āfet ve āsīb ma
nāsına. Mīr 

Naẓmī, beyt:

     د 
دش را    אن   

(Başkasına zarar verme niyetinde olanlar, kendi 
canına zarar vermiş olurlar.)

ال ا   ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]

א ر  [guẕergāhed]: Fetḥ-i ẕāl-ı mu
ceme 

vü kāf-ı Fārsī vü hā ile. Be-ma
nī-i א ر  

[guẕergāhet]. “Geçecek yolun” demek 

ma
nāsına. Tā-i müẟennāt yerine dāl-ı müh-

mele ile olmak üzre ḥażret-i Mevlānā ḳuddise 

sirruhu’l-a
lá ḥażretlerinin kendi ḫaṭṭ-ı 

şerīfleriyle müsevvedāt-ı mecmū
asında ya-

zılmış bir şi
r-i musammaṭın bir beyti ki 

budur, beyt:

ا  א  او را  ر دل  
و  دارد ا  آن   را 

(Gerçi gönül senin geçiş yerin oldu ama o, doğ-
rulmayacak. Eğer doğrulacaksa bunu o bahçe 
selvisi yapacak.)

  [gurbe-bīd]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade-i evvel ü kesr-i 

ẟānī ile. Bīd-i müşk ki  [gurbekū] dahi 

derler. Mevlānā Maḥmūd İbn Yemīn, beyt:

آورد از    از    
(316b) אر آ از  אی   ن    

(Salkım söğüt, çınardan kaz ayağının çıktığını 
görünce avlamak için başını pusuluktan dışarı 
çıkardı.)

د  [gurd]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. 

Be-vezn-i د  [ḫurd]. Bahādır, dilāver ve 

pehlivān-ı ḳavī-dest. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

د د  ا   ان  ز 
د א  א  د از   

(Böylesi bir yiğit aslanlardan doğmamıştır. Ne 
yiğit! Onu timsahlardan saymak gerekir.)

Şeyḫ Sa
dī, beyt:
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אد א  و  ز    
אد ِ روی او אن   در 

(İyilik ve güzellikle bu minval üzere konuşuyor, 
arada da yüzüne gözyaşı akıyordu.)

Rābi
, oku şestten ḫalāṣ etmek ma
nāsına. 

Mīr Ḫüsrev, beyt:

א  ن در و אد    دون 
א را گ   ن  ا ار

(Felek savaşta senin yayının açıldığını görünce 
ölüm erganunu kitabını kanun sesiyle okudu.)

Ḫāmis, nerd oyununda pul vurmaya derler.

 ”Türkīde “söz sav :[guft u şenīd]  و 

dedikleri ma
nāyadır. Ḫˇāce Selmān, beyt:

א را אی  א אب   در 
 و     آن  و 

(Senin hükmün, ülkelere dair olaylar babında 
ne işitip söylediyse felek onun üstüne bir söz 
söylemez.)

 [gulġand]: Sükūn-ı lām u nūn ve fetḥ-i 

ġayn-ı mu
ceme ile. Atılmış ve top olmuş 

penbe. ه  [gulġande], א  [pāġand] ve 

ه א  [pāġande] dahi derler.

 [gunbed]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Beş ma
nāya gelir.

Evvel, ma
rūf ki ḳubbe ma
nāsına.

�ānī, ġonca; gülün olsun, ġayrının olsun. 

Bu iki ma
nāya, Ḥaḳīm Ḫāḳānī, beyt:

ن ر   ی    
ا ت  א ا    

(Gökkubbenin aldatışına aldanma! Zira ecel 
seni hemen şimdi kasten gül goncası gibi pa-
ramparça eder.)

�āliẟ, ba
żı sūrlarda ve cem
iyyet-i ṣoḥbetlerde 

āyīn-benddir ki şükūfeden yāḫud mūmdan 

veyāḫud kāġıddan şükūfeler gibi ve berg 

ود  [guzūd]: Żamm-ı zā-i mu
ceme vü 

vāv-ı mechūl ile. Mezbelede ḥāṣıl olur bir 

böcektir. 
Arabīde  [cu
al] derler.

 [guzīd]: Kesr-i zā-i mu
ceme ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i  

[pesendīd]. Fi
l-i māżīdir, gāhī ism-i fā
il 

dahi olur.

אد  [guşād]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Beş 

ma
nāya gelir.

Evvel, ma
rūf, açtı ma
nāsına. Gāhī ism-i 

maṣdar dahi olur. Mīr Naẓmī, beyt:

אد אی درون را  ه 
اد ور  دل  را 

(Kalpteki düğümleri açtı. Gamlı gönlü 
sevindirdi.)

�ānī, fetḥ ma
nāsına ya
nī açmak. Şāh 

Ḳāsım-ı Envār, beyt:

م ش    و  ب   
אد א  رو   و  א 

(Sesi güzel şarkıcının nağmeleri hep nasihat ve 
hikmetli söz, ay yüzlü sākinin kadehi hep fetih 
ve açış.)

Ḥakīm Ezraḳī, beyt:

د אد  در      
אل אس   وغ  ا

(Gökkubbede senin fethin dışında elmas hançe-
rin ışığıyla beyin parçalama eylemi yapan kim 
var!)

�āliẟ, be-ma
nī-i ḫoş ve ḫoşī. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אد ه و  و  وت و   
אد ن  אش  אی    در 

(Ezel nakkaşı bu kadar tatlılık, lezzet, mah-
murluk ve güzelliği senin sarhoş gözlerine nasıl 
koydu!)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:
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Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, ḳıṭ
a:

ده  وز  او   א  א  آ
א אل  אن او   و زر   از 
אی او א   ه  א  د او وز  از  

א ان وز د  ژاژ א ز  وز 
(Başını göklere yükseltmiş, alın yazısından ha-
beri yok. Kesesi altın ve gümüşle, kulağı da “var 
ol!” sesleriyle dolu. Elini öpen öpene, ayağına 
çok kapanan var. Şairlerin boş laflarıyla, saçma-
layıcıların pohpohlamasıyla gururlanmış.)

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt: 

א   ا    و 
ز او א آن    

(Bu süt ve şarap gibi şiiri gören kıskancın boş 
sözü sirkeye döner.)

 [gūspend] ve  [gūsfend]: 

Kilāhumā bi-sükūni’s-sīni’l-mühmele. Ehlī 

olan koyuna derler. Deştīsine م  [ġurm] 

denilir. Cümle nev
inin arasında müşterek 

ism-i cinstir. Şeyḫ Sa
dī, ḳıṭ
a:

ی  אب  ه ام   
ش ز   אن     در آن ز

م رده ام د אری   ای   
ا د رد   ی     

(Bir koyunun bıçakla başı gövdeden ayrılacağı 
sırada kasaba şöyle dediğini duydum: “Yediğim 
her bir diken dibinin cezasını gördüm. Bakalım 
yağlı butumu yiyen nasıl bir ceza görecek!”.)

אد  [gūşād]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ile. Eṭibbā א א  [cenṭiyānā] de-

dikleri dārūdur ki bir ot köküdür. A
lāsı 

Rūm diyārında bitendir. Ṭıbb kitāblarında 

رو אی  א  [cenṭiyānā-yı rūmī] diye 

yazarlar.

د  [gūlād]: Be-vezn-i د  [pūlād]. 

Īrānīlerden bir mübāriz pehlivān adıdır. 

Şehnāme’de meẕkūrdur. 

ü bār miẟāli nesneler ederler. Ona  

[kūpele] dahi derler. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

 راه و  راه  زده
א  زر آژده אن   د

(Her yer yapma çiçeklerle süslendi. Dünya altın-
la işlenmiş ipekliye döndü.)

Ḥakīm Esedī, meẟnevī:

אه א  ه  ه  ل   
א و   راه زد آ ز

 راه آ و  
אن و درم ی در ز  

(Üç konak boyunca asker eşliğinde gitti. Yola 
nakıl ve süsler konuldu. Bütün yollarda nakıl ve 
yapma süsler vardı. Her bir yapma süsten inci ve 
gümüş saçılıyordu.)

Rābi
, sıçramak ve sıçrayıp kalkmak. Ekẟer 

atta isti
māl olunur. Emīr Ḫüsrev, beyt:

אم א ر   ز  
אم م       ر

(Gökte dolaşabilen bir gayret atı yaptım. Bir sıç-
rayışta dokuzuncu kata çıktım.)

Emīr Mu
izzī, der-ṣıfat-ı esb, beyt:

ه روان ن     
  ز  ا

(Dolaştığında yürüyen dağdır. Sıçradığında 
gökkubbedir.)

(317a) 

Ḫāmis, Ferheng-i Cihāngīrī’de “piyāle 

ma
nāsına da gelir” diye masṭūrdur. Bu 

ma
nālarda ه  [gunbede] dahi derler.

زد  [gūzed]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. ود  [guzūd]-ı merḳūm 

ma
nāsınadır.

ز  [gūzgend]: Vāv-ı mechūl, zā-i mevḳūf 

ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Lāf u güzāf ma
nāsına. 
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Kölgeŋi tapsa irdi cirm-i türāb

Aŋa gerdūndın ötker irdi cenāb

(Toprağın bedeni senin gölgeni bulsaydı, şerefte 
feleği de aşardı.)

İsm-i mef
ūlü “ötker irdi”dir. Ve ism-i fā
ili 

“ötkün” olur, “geçici” ma
nāsına. Mīr 
Alī 

Şīr, beyt:

Tīr-bārān-ı ġamıŋ cān u könüldin ötti

Allāh Allāh ni belā bu yaġın irmiş ötkün1

(Gamının ok yağmuru can ve gönülden geçti. 
Allah Allah! Bu yağmur ne içe işleyici belaymış!)

Mecma
u’l-Fürs’te ار  [guẕār]ın bir ma
nāsı 

dahi neşter-i ḥaccāmdır. Ve Mü�eyyidü’l-
Fużalā’da naḳḳāşların ibtidā ettikleri resim 

ki ba
dehu reng-āmīz ederler. Ona naḳḳāş 

ıṣṭılāḥında ون  [ḥalezūn] derler.

אر د  [gurdegār]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ü kāf-ı Fārsī ile. Boş böğür ki 

אه د  [gurdegāh] dahi derler.

د  [gurdgīr]: Sükūn-ı rā vü dāl-ı müh-

meleteyn ve kesr-i kāf-ı Fārsī ile. Efrāsiyāb 

Şāh’ın bir oğlunun nāmıdır. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

د ی   ا ورا 
ا  و  ه   از 

(Ona yiğit Gürdgīr denirdi. Kılıç ve oku dağdan 
geçirirdi.)

אو زۀ   [gurze-i gāv-peyker], زۀ  
אو  [gurze-i gāv-çehr], אر אو زۀ   

[gurze-i gāv-sār] ve אو زۀ   [gurze-i gāv-

ser]: Cümle Ferīdūn Şāh’ın gürzü nāmıdır 

ki ser-i gāv-mīş üslūbunda düzülmüş idi. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

1 “Sīgā-i māzisi” ibaresiyle başlayıp buraya kadar olan kı-

sım matbu metinde yoktur. Esad Efendi 3241 numaralı 

nüshanın 209a sayfasında yer almaktadır.

اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]

 [gutr]: Sükūn-ı tā-i müẟennāt ile. Be-

ma
nī-i  [gut]-ı merḳūm ya
nī buzurg.

ار  [guẕār] ve ر  [guẕer]: Kilāhumā bi-

fetḥi’ẕ-ẕāli’l-mu
ceme. Geçmek. Gerek 

maḥṣūsen olsun “mürūr” ma
nāsına. Ḫˇāce 

Selmān, beyt:

ار ا אن  ی  אرم را  ا روزی 
ار ا א  א   رو    א

(Günün birinde sevdiğim bahçe tarafından ge-
çecek olursa gül yüzüne benim gibi binlerce āşık 
düşer.)

Nev
ī-i Ḫamūşānī, beyt:

ر א  ف آ   
ر א   آ  و 

(Bir kerecik ateşgede tarafına geç! Put ve kilise 
ayinine geç!)

Gerekse ma
nen olsun, ferāġ ma
nāsına. 

Ṭālib-i Āmulī, beyt:

ر א ز   ری دارم ای  ک  ز ا
א را אم  د   ا     

(Ey sāki! Henüz birazcık şuurum var. Benden 
vazgeçme! Bu boş kadehi kendi sarhoş gözünle 
teklif et!)

Ṣīġa-i emr ve vaṣf-ı terkībī dahi olur. Üstād 

Laṭīfī, beyt:

ا אزار   ز   
ار אن و    د

(Aşk pazarında senin saçın gibi gönül alıcı ve 
gam geçirici asla yoktur.)

Çağatay lisānında “öt” derler. Ṣīġa-i māżīsi 

“öter” olur, geçer ma
nāsına. (Mīr 
Alī Şīr), 

Seb
a-i Seyyāre’de, beyt:
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א   [nā-guzīr] nā-çār demek olur. Şeyḫ 

Sa
dī, beyt:

א  در    آوری 
א  د  ت   از وی 

(Mademki savaşmakta ustasın, ihtiyacın olma-
yan yahut nefret ettiğin bir kimseyle savaş!)

Şeyḫ Āẕerī, ḳıṭ
a:

אری   ا ز   ای  
אری   رد ز  وان را   
א   א    از  ای 

אری   ا ز   אن  
(Ey gül! Senin dikenle bir arada olmaktan baş-
ka çaren yok. Şarap içene mahmurluktan başka 
çare yok. Ey çaresiz! Beni çaresiz bıraksan bile 
benim canımsın, benim senin dostluğundan 
başka çarem yok!)

אر  [gusār]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. 

Ḫorende-i ġam ve ḫorende-i bāde ki אر  

[ġam-gusār] ve אر אده   [bāde-gusār] der-

ler. Bunlardan ġayrıda isti
māl olunduğu 

meşhūr değildir. Kemāl İsmā
īl, beyt:

ارد و  آ אری 
د אر  אر    

(Gamını çeken yok ama ilginç olan şu: Kendisi 
için gam yiyen yine sevgilinin gamı.)

Ve dahi emirdir, “bāde iç!” ma
nāsına. 

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אن  آر ا  
אر  َ אب  ر ر وز 

(Mecusilerin ādeti olan küçük sofrayı getir ve 
billur kadehten şarap iç!)

 [guster]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. دن  [gusterden] 

lafẓından ṣīġa-i emr ve vaṣf-ı terkībīdir “aç!” 

ve “döşe!” ma
nāsına. Şā
ir, beyt:

ن   ی    
אو  د زۀ   

(Ustalıkla azgın fil gibi bağırdı. Elinde sığır başlı 
bir topuz vardı.)

Seyf-i İsferengī, beyt:

אو او ز  ان را ز  ان  د 
אون اد  در    در دل 

(Onun sığır yüzlü topuzuyla, savaş meydanında 
olan yiğitlerin başındaki göz bebeği havan için-
deki sürmeye döner.)

ار  [guzār]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Borç 

ödemek ya
nī edā-yı deyn. Şā
ir, beyt:

אت د ار   در   وا 
د  ا    ادا و روز 

(Borcunu öde! Zira bu dengesiz kilisede (dün-
yada) ödemesi kolaydır da hesap günü ödemesi 
zor olur.)

אر  [gurincār]: Kesr-i rā-i mühmele, 

sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm ile. Birinc zirā
at 

olunmuş zemīn ki ار  [birinczār] ve א  
א  [şālī-pāye] dahi derler.

 [gur]: Be-vezn-i  [ḥur]. Vilāyet-i Ġazān 

ser-ḥaddinde bir ırmak adıdır.

ر  [guzer]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Çāre 

ma
nāsına ki رد  [guzerd] ve  [guzīr] 

dahi derler.

ر  [guzir]: Kesr-i zā-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i  [guzīr] ya
nī çāre. Ondan iḫtiṣār 

olunmuştur. Ḥakīm Enverī, beyt:

א    آن אد    
ر אد ازو   آن   در  و 

(Ādet olduğu üzere “Kim o?” diye sordum. “O 
senin üzüntü ya da mutluluğuna çaresi olma-
yandır” dedi.)

 [guzīr]: (317b) Kesr-i zā-i mu
ceme ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Çāre ma
nāsına ki 
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ma
nāsına. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אده ای אن   ی ز  
אر داد  داده ای  

(İbranice dilinde çabucak açılmış, şiirde sözün 
hakkını vermişsin.)

Aṣlında  ۀ  idi “söz [ārende-i guft] آر

getirici” ma
nāsına. Pes mużāfun ileyh 

taḳdīm olunup אر  [guftār] olunca “ke-

leci” ma
nāsına ism-i maṣdar oldu. Keẕā 

fī-Daḳā�iḳi’l-Ḥaḳā�iḳ.

 [gul-be-şeker] ve  [gul-şeker]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-lām ve fetḥi’ş-şīni’l-

mu
ceme ve’l-kāf. Gül ḫamīresi ki Türkīde 

dahi “gülbeşeker” derler. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

د ری   אن  د   
د ر  ری      

(Kuru ekmeği zamanında yersen gülşeker olur. 
Eğer kendine eziyet edip gülşeker yersen zarar 
olur.)

ار  [gulzār]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, ma
rūf Gülistān.

�ānī, mūsīḳīde bir maḳām veyāḫud bir laḥn 

adıdır. Zerātüşt Behrām, iki ma
nāya, beyt:

ار ن در   אن  و
ار م     و 

(Bülbüller sabahleyin gül bahçesinin ortasında 
gülzār makamında ötüyorlar.)

 [gul-şehr]: Sükūn-ı lām u hā ve fetḥ-i 

şīn-i mu
ceme ile. Efrāsiyāb Şāh’ın ser-


askeri Pīrān-ı Vīse’nin duḫteri adıdır.

 [gulġar]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i ġayn-ı 

mu
ceme ile. Evvel kısa ve nerm kıldır ki 

şāne ile keçiden koparıp ince ve laṭīf şāl ve 

ṣūf ederler. Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

אز אر م    
אی راز  دارای  و دا

(İş yapıcı, iyilik yayıcı ve cömerttir. Ahlak sahi-
bidir, sır bilicidir.)

Miẟāl-i ma
nī-i ẟānī, şā
ir, beyt:

אودا א  ا   ا 
א ل  در ز אط 

(Sonsuz olmak istersen dünyada adalet yaygısı 
yay!)

Ve dahi   [pehn kun] ya
nī “yas-

sı eyle!”. Yine murād, açıp döşemektir. 

Nüsḫa-i Mīrzā’da be-ma
nī-i ḫār-ı siyāh. Ve 

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da kāf-ı 
Arabī ile (

kuster) mervīdir. Ve Edātu’l-Fużalā’da kāf-ı 

Fārsī ile be-ma
nī-i ḫār-ı sepīd masṭūrdur.

אر א  [gusnāmār]: Sükūn-ı sīn-i mühme-

le ve fetḥ-i nūn u mīm ile. Ġāyet gürsine 

ya
nī ziyāde aç ma
nāsına ki  [gusn] 

açlık ve אر 
nihāyet ma [āmār] آnāsınadır. 

Ma
nā-yı terkīb “nihāyette aç” demek olur. 

Ḫˇāce 
Abdullāh-ı Enṣārī ḳuddise sirru-

hu, Ṭabaḳātı’nda ẕikr eder ki: Ebū Bekr-i 

Daḳḳāḳ-ı Mihīn-i Mıṣrī’nin şāgirdi Ebū 

Bekr-i Daḳḳāḳ-ı Kihīn-i Baġdādī’dir. İbtidā 

dest-i eḥādīẟi ondan tutmuş idi ya
nī ona 

mürīd olup ṭarīḳında ṣāḥib-i ḥaḳīḳat ol-

muştu. Meğer yek-çeşm idi. Ebū Bekr-i 

Rāzī naḳl ü rivāyet eder ki bir gün yek-çeşm 

olmasının sebebini kendiden suāl ettim, 

cevāb verdi ki: אزل دم و در  אد ر   و در 
אر  א א ورع از  دم  אول  ی   از   

د1 و    ِ  
אر  [guftār]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Söz düzmek, naẓm-ı kelām 

1 Günün birinde şehir dışında yürüyordum. Yol boyunca 

kimseden bir şey isteyip yemedim. Fazlaca sakındığım 

için aşırı açlıktan bir gözüm kör oldu.
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kitāblarında  א ا  [ḳarāṣiyā ḥulū] derler.

�ānī, bir kırmızı rengīn çiçektir, ağaçta biter. 

Derler ki enār-ı berrī çiçeğidir. Üslūbu enār 

çiçeğine be-ġāyet müşābihtir lākin bu iri ve 

ziyāde ḳatmer olur. Enār ağacı gibi ağacı 

vardır. Meyvesi olmaz, ancak maḥṣūlü çi-

çektir. 
Arabīde אر  [culnār] ve ی   ا

[şevketu’l-miṣrī] dahi derler. Şīrāzīler ِ  
گ  [gul-i ṣad-berg] derler. Şeyḫ Niẓāmī, 

beyt:

אر ن  خ رو   م از 
אر خ  אری  آرد  ش آن 

(Yüz kızıllığıyla diken gibi keskinleştim. Kırmı-
zı nar çiçeği/Yüz yapraklı gül bitiren diken ne 
güzel!)

אر  [gumār]: Be-vezn-i אر  [ḫumār]. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, ن אر  [gumārīden] ve hem א  

[gumāşten] lafẓlarından ṣīġa-i emr ve vaṣf-ı 

terkībīdir.

�ānī, çemçe ki onunla ṣaḥana aş korlar. Mīr 

Naẓmī, beyt:

אر א د   ا از 
ار אر   دو   

(O, yemeğinden bir kepçe verirse senin omuzu-
na bin minnet yükü koyar.)

Bu beyit ebnā-yı zamāne ḥaḳḳındadır.

ار  [guvār]: Be-vezn-i ار  [suvār]. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, ن ار  [guvārīden] lafẓından ṣīġa-i 

emr ve vaṣf-ı terkībīdir ار ش   [ḫoş-

guvār] ve ار   [şīrīn-guvār] gibi.

�ānī, meyve sepedi ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

ه ا אری    אن  آ
ار زر  دا  و  از 

אرم אن ا روز א אل   از 
אز از  ا    

(Bu zamanın tiftiği ipekten ayıramayan dokuyu-
cularından değilim.)

Ve kesre ile  [gilger] ya
nī balçık edici.

 [gulmer]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i mīm 

ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, bir çiçektir ki be-ġāyet ḫoş-būdur. 

Emīr Ḫüsrev, beyt:

אن  در   از  ز  
א  ور   ی    

(Yeryüzü goncadan halka halka olup temren-
le doldu. Her biri sevinçtopu ya da gülmer 
çiçeğidir.)

Emīr Ḫüsrev-i Dihlevī, meẟnevī:

אره د از  ری  آن    ز 
(318a) אره אره  ری      

د و روان  از آن   دل 
ان  ز    ر و ار

(Kısa kargıdan eksik kalmayan kızıl gül yüzün-
den ciğer onun gibi paramparça oldu. Hem gön-
lü hem canı kapıp götüren gülmer yüzünden her 
bedende lale ve erguvan bitti.)

�ānī, bir nev
 ok demrenidir. Emīr Ḫüsrev, 

beyt:

د در ز  و روی  אن  א  ر
گ  و  دان  אن 

(Söğüdün altında ve gülün üstünde güzeller do-
laşır. Yiğitlerin bahçesi söğüt yaprağı ve gülmer 
temrenleridir.)

ِگ   [berg-i bīd] dahi bir nev
 uzun 

demrendir.

אر  [gulnār]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i nūn ile. 

İki ma
nāyadır.

Evvel, kirās dedikleri meyvedir. Ṭıbb 
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(Mızrak, gözlerde pek etkili oluyor, çabucak gö-
zün içine giriyordu.)

Emīr Ḫüsrev, beyt:

ر אل  אن ز  م آ 
ل ن  ر   ر  ه  وز د

(Elde etmiş olanlar bana öyle bir mükemmellik 
nuru bağışladı ki yeni ay gibi (beni de) gözle ça-
bucak seçtiler.)

ره   [gūre-ḫar]: Yaban eşeğidir. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

ش   [gūş-pister]: Bir şaḫıṣ adıdır. 

Menḳūldür ki İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn bir 

seferinde eẟnā-yı rāhta bir 
aẓīm dağa erişir-

ler dāmeninde bir deryā vāḳi
 olmuş. Kon-

duktan sonra leşger şikāra meşġūl olurlar. 

Ol dağ eteğinde bir ādem bulurlar büyük 

cüẟẟe, dürüşt-a
żā, ser-ā-pā pür-mūy ve ku-

lakları şol mertebe büyük ve yassı ki yattıkta 

birin altına döşer ve birin üzerine örtünür. 

Onu İskender ḥużūruna getirdiler. İsken-

der onun keyfiyyet-i aḥvālin sordukta cevāb 

verdiğin İskendernāme’de Şeyḫ Niẓāmī bu-

yurur, beyt:

אم אب و  א  א و  
אم אد  ش   ا 

(Ona dedi ki: “Ey padişah! Anam babam bana 
Gūş-pister adını verdiler”.)

Mezbūr çünki lisān bilip nuṭḳa ḳādir ola, 

ol heyet ancak kendine maḫṣūṣ olup nev
 ü 

cinsi olmamak iḳtiżā eder.

ار ش   [gūş-guẕār]: Vāv-ı ma
rūf u 

sükūn-ı şīn ü żamm-ı kāf-ı Fārsī vü fetḥ-i 

ẕāl-ı mu
cemeteyn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, işitilen söz.

�ānī, işitici ma
nāsına. Ebulma
ānī, beyt:

(Öyle bir dosttur ki en basit kölesine altını ku-
cakla, lali sepetle bağışlar.)

ر  [gūr]: Be-vezn-i ر  [mūr]. Üç 

ma
nāya gelir.

Evvel, 
ayş u 
işret ve neşāṭ u sürūr. Üstād 

Rūdekī, beyt:

אد אده  و ز   ری  و 
اد ی   د  دو  آن 

(Eğlence yapalım, şarap içelim, korkuyu sevin-
ce dönüştürelim. O peri soylunun iki dudağına 
öpücük konduralım.)

�ānī, yaban eşeği ki “kolan” dahi derler. 

Behrām bunun ṣaydına māil olduğu için 

Behrām-ı Gūr laḳab kodular. Mevlānā 

Hātifī, beyt:

אر  אری  در   
אر  ر را   ا  

(Av kemendi işe koyulunca yaban eşeğinin başı-
na yular takıldı.)

Şā
ir1, der-ṣıfat-ı esb, beyt:

م  אز و  ز  ه  אق و  ز ر 
ی گ  א و  گ  ر  אم و   

(Yaban eşeği sağrılı, aslan cesaretinde, pars çe-
vikliğinde ve koç yürüyüşlü. Fil adımlı, kurt gö-
ğüslü, dağ keçisi ayaklı ve kurt koşuşlu.)

�āliẟ, mezād ma
nāsına. Şeyḫ 
Aṭṭār, beyt:

אل و زر    د آورده 
ده  ت  ر   از آن در 

(Eline sayısız mal ve para geçti tut! Daha sonra 
da mezarda hasret çektin tut!)

ر را  [gūr-ā-gūr] ve ر ر  [gūr gūr]: 

Kilāhumā be-ma
nī-i zūd-ā-zūd ve zūd zūd. 

Tīz tīz demek ma
nāsınadır. Emīr Ḫüsrev, 

beyt:

א  زور   אن در 
ر   را ه  درون د

1 Beyit, Üstād Menūçehrī’ye aittir.
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اء ا  ا
 [ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

از  [gudāz]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Eri-

mek ma
nāsına ism-i maṣdardır. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

از  را را   در 
אز  را را   از 

(Öfkesini sürdüğü kişi düşüp erir. İyilik yaptığı 
kişi muhtaç olmaktan kurtulur.)

Ve ن از  [gudāzīden] lafẓından ṣīġa-i emr 

ve vaṣf-ı terkībī olur از אن   [cān-gudāz] 

gibi.

از  [gurāz]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Sekiz 

ma
nāya gelir.

Evvel, erkek tonuza derler. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

د ری   א    א ن    
از ان و زور   א   د

(Ey padişah! Sen Bījen gibisin, niçin gam çe-
kesin! Senin düşmanın diş ve güç bakımından 
domuz gibidir.)

Kemālpaşazāde Daḳā�iḳ’te gürāz-ı deştī azılı 

tonuzdur, ehlīsine ک  [ḫūk] derler. Nite-

kim bu beyitten ma
lūmdur. Beyt:

د ازی  ان  ک  د
د ازی      ز 

(Domuz yaban domuzu dişi gösterdi ama köpe-
ğe lokma oldu. Domuzluktan ne fayda!)

�ānī, tekebbür, 
ucb ve tebaḥtur ile yürümek 

ma
nāsına. Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, miẟāl-i ev-

vel ü ẟānī tertīb üzre, der-ṣıfat-ı esb, beyt:

אم از ی  ی زراف  و 
از א ی   و  

ه ارم  ش  ا   از  
ه אم دل زارم    آ و 

(Senin lütfundan bir söz işitmedim. Ömrüm 
sona geldi ve zavallı gönlüm muradına ermedi.)

ار  [gūşvār]: Sükūn-ı vāv-ı evvel ü şīn-i 

mu
ceme ve fetḥ-i vāv-ı ẟānī ile. Zenān, 

kulaklarına taktıkları küpe. 
Arabīde  

[ḳurṭa] derler.

אر  [gūşyār]: Sükūn-ı vāv u şīn-i mu
ceme 

ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Ḥükemā-yı 

Fārs’tan (318b) bir ḥakīm adıdır. Ve der-

ler ki İbn Sīnā ona şāgird olmuş idi. Emīr 

Ḫüsrev, beyt:

ل  א ر دان  ز و  ع آ ل 
אر אب   آن    و آن 

(Şeriat sözünü öğren! Ve ondan başkasını, yani 
Ebū Ma’şer’in yazısı ve Gūşyār’ın kitabı olan fi-
lozof sözünü hastalık bil!)

אر  [gūgār]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i kāf-ı 

Fārsī ile. Mezbelede ḥāṣıl olur bir böcek-

tir. אل  [gūgāl], دا  [gū-gerdānek] 

ve دوک  [ḫabezdūk] dahi derler. 
Arabīde 

אء  [ḫunfesā] ve Türkistān’da “ḳayḳur” 

derler.

 [guher]: Fetḥ-i hā ile.  [gevher] 

lafẓından muḫaffeftir ve onun ma
nālarıyla 

müterādiftir. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ا ی را   آر و  אزه  
אز د ی     ه ای زان 

(Genç ve soylu fidanı bana getirin ve beni o asil 
ve meyveli fidandan tekrar nasiplendirin!)
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Ebū Şekūr, beyt:

אد ه  ار ردی    
از ارش      

(Yediğin her şey sindirilsin! Sindirilmesi zor (sin-
dirirken terleten) şeyleri hep sindir!)

Sādis, bir nev
 ağzı dar bardaktır. Ba
żılar de-

riden edip ekẟer müsāfirler yola götürürler. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

אه    از     آن 
از אن  ل  آب در د د ز

(Padişah hangi bardağın kenarına ağız değdir-
se, bardağın ağzındaki su ölümsüzlük suyuna 
döner.)

Sābi
ن , از  [gurāzīden] lafẓından ṣīġa-i 

emr ve vaṣf-ı terkībī olur “tebaḥtur, nāz ve 

tekebbür ile yürü!” ma
nāsına. Üstād Laṭīfī, 

musammaṭ:

از אز آ دل و آ  از و   ای 
אز آ  از ا א   و  و 

(Ey hile yapan, demir yürekli, demir görünümlü 
baş kaldırıcı! Ne zamana dek kibir, gurur ve naz! 
Biraz da sonunu, ecelini düşün!)

�āmin, ucu sivri bir ağaçtır. Onunla sığır ve 

merkeb sürerler. Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

ب אی  و  א ای در رو  אد  
از אل د     ار 

د  وس  ز  ی روی 
از ای    אرک ا ب 

(Eğlence ve sevinç bahçelerinde bin yıl daha 
mutluluk içinde böyle gururla salın! Zafer geli-
ninin yüzündeki fitne tozunu sil! Ülke düşman-
larının başını üvendireyle ez!)

 [gurbuz]: Sükūn-ı rā-i mühmele vü 

żamm-ı bā-i muvaḥḥade ile. Mekkār ve 

ḥīleger ma
nāsına menḳūldür ki ḥikmetin 

ṭaraf-ı ifrāṭı var ve ṭaraf-ı tefrīṭi var. Ṭaraf-ı 

(Zürafa göğüslü bir kaplan, yaban domuzu 
adımlı bir keçidir. Timsah fitneli bir su kuşu, tan 
yeli çalımında bir dağ hayvanıdır.)

�āliẟ, büyük bīl ki onunla yer yırtarlar. Mīr 


Umāre, beyt:

 و  و   دا  آ
از אو و ز و  א  אرش    و 

(İşi gücü öküz, toprak ve belle olan kişi at, mec-
lis ve kılıcı ne bilsin!)

Ḥakīm Firdevsī, meẟnevī:

از א  אر  א  د 
ی ز راه دراز א 

دان  د  א  
ازی  د אن و  אد د  

(Birkaç işçinin elinde belle uzun yoldan gelme-
sini buyurdu. Kükremiş fırtınayı andıran dindar 
bir adam, elinde belle çıkageldi.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אن ز  را  ز
از ز   از ز    

(Senin adaletinden yer öyle bir düzeldi ki çiftçi 
bundan böyle bel kullanmayacak.)

Rābi
, şecī
 ve bahādır ma
nāsına. Ḫˇāce 


Amīd-i Lūyegī, beyt:

אورد دور     
از ا و  از    

(Felek, yedi sırttan senin gibi aslan dağıtıcı ve 
yiğit bir pehlivan asla getiremez.) 

Ḫāmis, bir nev
 
ārıżī ḥarārettir ki vücūd-ı 

insānda ẓāhir olur. 
Avrāt vaż
-ı ḥaml eder-

ken ve ġayrı sebeble dahi olur. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

د אن   אب آ   ز 
از אره  ا  ارت    از 

(Düşman senin öfkenin ateşiyle öyle bir hale gel-
di ki zavallı, sıtmaya tutulmuşa döndü.)
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Ol zamānın ādemīsi boylarına ve 

ḳuvvetlerine göre her gürzü birkaç yüz 

baṭmān demirden ederler imiş. Bu zamāne 

yiğitlerinin ancak yüz ve yüz elli dirhemden 

olup ol dahi gümüştendir, şöhret için eyer 

kaşına asarlar. Ḫˇāce Selmān, beyt:

ز  آدم ز را 
א אن  ن     

(Topuz insanın başını ezip/veryansın edip kılı-
cın ucundan kan saçılıyor.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

ان را   د  ا ُ
ز אن را     آ

(Yıldızların başını kılıçla kesip göğün bedenini 
topuzla ezer.)

 [gul-bīz]: Sükūn-ı lām, kesr-i bā-i 

muvaḥḥade, ba
dehu yā-yı taḥtānī ile. Çiçek 

yer üzerine dökülüp saçılmış olmak.

 [gul-rīz]: Sükūn-ı lām ve kesr-i rā-i 

mühmele ile. Bir nev
 ḥarīrden dokunmuş 

ḳumāştır. Zemīni aṭlas ve zamānı gül naḳşı 

olur. Ḫˇāce Selmān, beyt:

א א  אن دا از  ر ز ه را ا
د אرا  א  ا  روی 

(Dağ kış mevsiminde kakım kürke sahip oldu. 
Hārā elbisenin üstünde gülrīz atlas var.)

Ḫˇācū-yı Kirmānī, mıṣra
:

ون آ و      
(Gül çıkagelip gül desenli ipek mindere oturdu.)

وز  [gundūz]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

dāl-ı mühmele ile. Çuvāl-dūz ki وزه  

[gundūze] dahi derler.

 [gunīz]: Kesr-i nūn ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Ekūl ya
nī bisyār-ḫˇār. 

Ebulma
ānī, beyt:

ifrāṭa ی  [gurbuzī] ve ṭaraf-ı tefrīṭe د  

[ḫumūd] ve دت  [belādet] derler. İ
tidāli 

ḥikmettir. Mu
arrebi  [curbuz] ve ه  

[curbuze]dir. Ḥakīm Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ر א از ا א   א   ری آ آن 
ی و  אی   آن و 

(Orada buradan götürdüğünü yersin. Orası zu-
lüm, taşkınlık ve hile yeri değildir.)

Ve ṭarrār ve 
ayyār ma
nāsına da mervīdir. 

Üstād Rūdekī, beyt:

א ان    
א ا     

(Şehrin yankesicileri bana saldırdılar. Yaptıkları 
hileyi bilmedim.)

Mi
yār-ı Cemālī’de (319a) Şems-i Faḫrī 

“zīrek ve ṣāḥib-ẕekā” ma
nāsına deyip bu iki 

beyti naẓm eylemiş. Ḳıṭ
a:

אری   درآرد א  ا
ز ی ا   א ز را ز 

א א از در دو  
א و  د دا د    

(Ey padişah! Senin öfken, Zuhal’i bu yedi ka-
lenin (feleğin) tepesinden indirir. Bilgili ve zeki 
olan kimse senin devletinin kapısından yüz çevi-
rebilir mi hiç!)

Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da be-ma
nī-i zīrek ü tīz-

fehm, Şerefnāme’de be-ma
nī-i dilīr ü şücā
 

masṭūrdur.

ز  [gurz]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Bü-

yük demir topuzdur ki zamān-ı ḳadīmde 

pehlivānlar ve dilāverler kullanıp onunla cenk 

ederler idi. Nitekim, Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ان ز  ت   א א 
ان אزار آ   

(Birer birer, yığın yığın ağır topuzlarla demirci-
ler pazarı mahcup olmuş.)
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אر اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-fārsī]

اژ  [gujāj]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ile. 
Alefdān-ı 

murġān ya
nī kuş kursağı ki ژا [jāġar] dahi 

derler. 
Arabīde  [ḥavṣala] dedikleri-

dir. Şems-i Faḫrī, beyt:

אی   ن  א א   
اژ د   خ ورا دا ای    

(Senin himmet umayın ne kutlu bir kuş! Zira 
yedi felek onun kursağına bir yem tanesi olur.)

اژ  [guvāj]: Ṭa
ne, melāmet ve ser-zeniş 

ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, beyt:

ز   او  را 
اژ אدن  د او در  ز 

(Yaradılışı denize veryansın eder. Cömertliği 
madenleri kınar.)

ژ  [gūj]: Vāv-ı ma
rūf ile. Sūrāḫ-ı süflīden 

ḫurūc eden rīḥ. 
Arabīde  [ḍarṭa] der-

ler. Ebulma
ānī, der-hezl, beyt:

אد  ده ا  א  ه  ژ آن  
א אن   אزه  ده از    

(O gül yüzlünün zartası ilkbahar yelini andı-
rır. Ölülerin kīri onun kokusuyla yeniden can 
bulur.)

ی ان  ارد  از 
ی ن او  ش   א 

(Hayvandan ayrılan yönü yok. O obur gibi alaf 
yiyici olmaz.)

از  [guvāz]: Sığır süren sığırtmaç, elinde 

tuttuğu ucu sivri ağaç. Üstād Ferruḫī, beyt:

اد א   אن را  دو
از  د   

(Dostları muradına erdirdin, düşmanın başını 
üvendireyle ezdin.)

درز  [gūderz]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i dāl u 

sükūn-ı rā-i mühmeleteyn ile. İki pādişāh 

adıdır ṭāife-i Eşkāniyān’dan. Biri nām-ı 

püser-i Şāpūr’dur ki babası ḥayātında veliyy-i 


ahd edip pādişāh olmuştu. Zamānında çok 

mesācid ü ma
ābid ḫarāb oldu. Ḫalḳa ẓulm ü 

cevri nihāyette idi. Ḥażret-i 
Īsá 
alá-nebiyyinā 

ve 
aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām bunun zamānında 

meb
ūẟ oldu. Biri dahi nām-ı püser-i Īrān-

Şāh’tır. Babasından sonra otuz sene pādişāhlık 

eyledi. Bunlardan ġayrı Īrānīlerden iki mübāriz 

pehlivān adıdır ki biri Ḳāren bin Gāve’nin 

oğludur ki ḥākim-i İṣfahān idi. Biri dahi 

Geşvād’ın oğludur ki Gīv’in pederidir. 

Ve dahi bir kuş adıdır. Ekẟer ü aġleb su 

kenārlarında ta
ayyuş eder.

زاز  [gūzāz]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. Bülbüle müşābih ḫoş-āvāz bir 

kuştur. Mīr Naẓmī, beyt:

زاز غ  ش آواز ا 
داز د     و 

(Bokluca bülbül güzel sesli olabilir ancak bülbül 
gibi nağme yapamaz.)

אز ی   [gūy-bāz]: Şühūr-ı Melikī’nin on 

dokuzuncu günü ismidir. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.
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 ا ا
[ma	a’ş-şīni’l-mu	ceme]

ارش  [guẕāriş]: Fetḥ-i ẕāl-ı mu
ceme ve 

kesr-i rā-i mühmele ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, ism-i maṣdardır.

�ānī, isimdir ta
bīr-i vāḳı
a ma
nāsına. 


Arabīde  [mu
abbir] derler. Ta
bīr edici 

demektir.

�āliẟ, be ma
nī-i edā kerden-i süḫan. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

وف ارش   א در 
ف د  ادش  دع    

(Eserin temize çekilmiş bir nüshası bilinmiyor-
du, müsveddesi de Berda şehrindeydi.)

رش  [guẕeriş]: Fetḥ-i ẕāl-ı mu
ceme ve 

sükūn-ı rā-i mühmele ile. Ẓulümden şikāyet 

ile inlemek ma
nāsına ism-i maṣdar olur.

אو زۀ   [gurze-i gāv-mīş]: Ferīdūn 

Şāh’ın maḫṣūṣ gürzü adıdır. Nitekim tafṣīli 

mürūr eyledi. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אه  د  א  ز   ز 
אو زۀ  א  از  ا

(Bu ordunun asker sayısı bize göre bire elli daha 
fazlaydı. Her biri kafasının üstünde sığır başlı 
topuz taşıyordu.)

اش  [guzāş]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i pīçīden-i nāf ya
nī yürek burusu ki 


Arabīde  [maġṣ] derler.

ارش  [guzāriş]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ve 

kesr-i rā-i mühmele ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, ta
bīr-i ḫˇāb ma
nāsına. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

א را   او ا  ا 
ارش  אدان  ی و ز 

 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]

داس  [gurdās]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleyn ile. Sitemger ve ẓālim ma
nāsına. 

(319b) Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, ḳıṭ
a:

دا د  אل ر   رو  ا 
אن א אزار  د  א   ز  زاد

אن را א ا ا  ز אن  א   ا
אن دا אز داری   אن     از

(Halkın hali yarın da bu minval üzere olursa 
bakırcılar pazarı onların çocuklarıyla dolar. Ya 
Rabbi! Bu suskunları çobansız bıraktın. Zalim-
lerin kötülüğünü onlardan kaldıracak olan yine 
sensin!)

س  [gurs]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i gürsinegī ya
nī açlık. Keennehu ol 

lafẓdan iḫtiṣār olunmuştur. Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, 
beyt:

אل دو د  ز و  س از د 
אل دو אد از  אل ر  א  אن 

(Açlık, sevgilinin beni ile saçının gamını gön-
lümden götürdü. Can, erişte hayaliyle sevgilinin 
hayalinden kesildi.)
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ش   [gule-mūş]: Fetḥ-i lām ile. Bīd-i 

müşk ki 
Arabīde ا  [behrāmec] derler.

אش  [gumāş]: Fetḥ-i mīm ile. Ḫamīr-

māyesiz ekmek ki ekẟer ehl-i sefer ederler. 

Ve bir nev
ini dahi muḳīm olan ederler. Ḫoş 

ṭa
ām olur. Mīr Naẓmī, beyt:

אن  ون و   آ ز 
אش  ان  آورد در 

(Dışarıdan gelip de konuğu görünce sofraya be-
yaz ekmek getirdi.)

ارش  [guvāriş]: Kesr-i rā-i mühme-

le ile. Bir laṭīf ma
cūn terkībidir. Mi
deyi 

ıṣlāḥ ve ḫafaḳānı zāil eder. Ba
de’ṭ-ṭa
ām 

isti
māl olundukta hażma ġāyet mu
īn olup 

ṭa
āmı fi’l-ḥāl hażm ettirir. 
Arabīde ارش  

[cuvāriş] derler, onun mu
arrebidir. ارش  

[guvāriş] ism-i maṣdardır, hażm ma
nāsına. 

Ba
żı nüsḫada nūn ile ار  [guvārişen] 

vāḳi
dir. Ve ba
żı nüsḫada zā-i mu
ceme 

ile ازش  [guvāziş] vāḳi
 olmuştur. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

اش  [guvāş]: Küçük çakıra derler, cürre bāz 

ma
nāsına. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ش  [gūş]: Be-vezn-i ش  [hūş]. Beş 

ma
nāya gelir.

Evvel, ma
rūf, kulak ma
nāsına.

�ānī, be-ma
nī-i gūşe ve peyġūle. Bundandır 

ki ش  [ciger-gūş] derler. Şeyḫ Niẓāmī, 

beyt:

ی ا در  ش 
ی ی  در روی او

(Ciğerimin köşesi! İhtiyaç zamanı yüz asmaktan 
korkmadın mı!)

�āliẟ, bir ferişte ismidir ki umūr u 

mühimmāt-ı ḫalāiḳa müvekkeldir. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

(Bu rüyaları ondan başkasına söyleme, cahile 
yorumlatma!)

�ānī, şerḥ ve tefsīr ma
nāsına. Ḥakīm 

Senāyī, beyt:

אر     ا
ار ه  ر را 

(Yedi gezegenin çabasıyla dört cevher, renksiz/
belirsiz olanı yorumlamış.)

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ی ارش    
ری ت ا א  را  

(Yorumunu, Batlamyus’un sözü yakutla parlat-
ması gibi süslüyordu.)

�āliẟ, be-ma
nī-i   [suḫan guften]. 

Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

אرد  او دّر  ارد    
אرد  او دّر  ور   

(Şiir söylese, sözü tek inci yağdırır. Nesir yazsa, 
kalemi saçı saçar.)

ا  [guzāyiş]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ve 

kesr-i yā-yı taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ن ا  [guzāyīden] lafẓından ism-i 

maṣdardır.

�ānī, sarmaşık ma
nāsınadır.

א  [guşāyiş]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ve 

kesr-i yā-yı taḥtānī ile. Açmak ve açılmak 

ma
nāsına ism-i maṣdardır. 1א אر  ِ א   

[guşāyiş-i kārhā] derler. Mīr Naẓmī, beyt:

ا א را  אر א د 
ا א  د  در  ه ات 

(Allah’a karşı dürüst olursan Allah da işlerine 
açıklık verir.)

 [guş]: 
Anāṣırdan balġam ma
nāsınadır. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

1 İşlerin açılması.
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(Bir topluluk oturmuş bizi bekliyor, hepsi de 
bizim sarhoşumuz, hayranımız. “Ey derviş! Pa-
dişahın tarafına gel!” diye kulağımızın dibinde 
nara atıyorlar.)

אش   [gū me-bāş]: Bu lafẓ üç ma
nāyadır. 

Üç vechle isti
māl olunur.

Evvel, nehy-i ġāibdir, “olmasın!” ma
nāsına.

�ānī, “ko olmazsa olmasın!”.

�āliẟ, “de ki olmasın!” demektir.

 [gūmiş]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i mīm 

ile. Zemīn-kāv ya
nī yer kazıcı. Ma
den-i 

āhen ü mis ü sīm ve dahi kuyu ve kārīz kazı-

cı ve emẟāli. Üstād Laṭīfī, beyt:

אک א   د و  ـ 
אک אک آورد از     آب 

(Yerden temiz su çıkaran yer kazıcı gibi, düşün-
dü ve güzel bir nükte söyledi.)

ش ش  אن آورد   د ز
ش ا و  אدت  ه  ا

(Gūş meleği zaman kazanını kaynattıkça aklın 
ve gençliğin artsın!)

Rābi
, şühūr-ı Şemsiyye’nin on dördüncü 

günü adıdır. Ehl-i Fārs bu güne 
aẓīm i
tibār 

edip 
īd-i ceşn ve sürūr (320a) ederler. Ve 

bu günde sarımsak yerler ve eti tāze otlar 

ile pişirirler. Bu maḳūle ṭa
āmdan murād, 

zu
mlarınca mess-i ecinneden ya
nī cinn 

dokunmasından emīn olurlar ve ecinneye 

mensūb emrāża bunlarla devā ederler. Ve bu 

günde eṭfāli ibtidā ta
līme vermek ve ṣan
at 

öğretmek ve bu maḳūle işlere şürū
 etmek 

münāsibdir derler. Zerātüşt Behrām, beyt:

אه ار ش و ا  روز 
אه د آ  د אه   

(Kış mevsiminin üçüncü ayının on dördüncü 
günü İran padişahlarının sonuncusu olan Yezdi-
cerd zamanında...)

Ḫāmis, be-ma
nī-i naẓar, intiẓār ve 

muntaẓır. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ش אس  دا  رای و  
ش א  אب   وز 

(Düşünce ve akılla koruyordum. Kimsenin hita-
bına oralı olmadım.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ه در ز א س  אز  אی  ا دا 
א אد  ف   ش  אران  ش   در 

(Bu nazlı taneler yerde mahpus kalmış. Gü-
zel bir yağmur bekliyorlar, bir tan yeli esintisi 
peşindeler.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, 

musammaṭ:

א ش  ش و  א   ش    
ا אه آ ای  ی  א   ش  אن در  ه ز
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א  ا
[ma	a’l-fā]

 [gulef ]: Fetḥ-i lām ile. Güle müşābih 

surḫ-reng bir çiçektir. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

 ا ا
[ma	a’l-ġayni’l-mu	ceme]

وغ  [gurūġ]: Żamm-ı rā-i mühmele vü 

vāv-ı ma
rūf ile. Be-ma
nī-i dürūġ ya
nī 

kiẕb. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אن ی زن     د
אن א   وغ از 

(Bir tanesini daha aynı şekilde vur da görelim! 
Yiğitlerin yalan söylemesi ayıptır, günahtır.)
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دن ای  آب   از 
ن آو ن    אن 

(Ey şaşkın! Yüksekten akan su donup kaldı, gü-
müş bir şişe gibi ters asıldı.)

 [gulek]: İki ma
nāya gelir.

Evvel, kināye-āmīz, ṭa
ne ve ser-zeniş vec-

hiyle olan söze derler. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ی        
ن   از     

(Senin misk kokulu başlığını gülün önüne ge-
tirecek olursam bana veryansın etme! Zira ben 
veryansından çekinmem.)

�ānī, bir nev
 ṣamġdır kızıllığa māil. ژده  

[gūjde] dahi derler.

אک  [gulnāk]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i nūn 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ḳal
anın burcu üzerinde olan bārū.

�ānī, be-ma
nī-i gülzār ya
nī güllük. Keẕā 

fi’l-Edāt. Bu ma
nāyı müeyyid, Mīr Naẓmī, 

beyt:

ار א درون   از  
אر אک در  زده    

(İçerisi namlı askerle doldu. Güllüğe sayısız saf 
dizdi.)

 [gulenk]: Fetḥ-i lām ve sükūn-ı nūn 

ile. Turna dedikleri kuş. 
Arabīde  

[kudkī] derler żamm-ı kāf ile.

ک  [gulūk]: Żamm-ı lām u vāv-ı ma
rūf 

ile. Ḥubūbāt ḳısmından “burçak” dedikleri 


alef-i gāv u şütürdür.

 [gunk]: Sükūn-ı nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, dilsiz, bī-zebān ma
nāsına. Eger-

çi kāf-ı 
Arabī ile (  kunk) meşhūrdur, 

ammā mu
teber nüsḫalarda kāf-ı Fārsī ile 

taṣḥīḥ olunmağın bu maḥalde ẟebt olundu. 

אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

گ  [gurg]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Kurd 

ki 
Arabīde ذ [ẕib] derler. Şeyḫ Sa
dī, 

beyt:

د گ  گ زاده  א 
د رگ  א آد   

(İnsanlarla büyüse bile kurt yavrusu sonunda 
yine kurt olur.)

ک  [gulāk]: Tipi ki Kış eyyāmında kar ya-

ğarken şedīd rūzgār ile yağan karı ve dahi 

yerdeki yağmış karı kaldırıp ādem ve ḥayvān 

çehresine vurur. “Savruntu” dahi derler.

ر دو   ِ  [gul-i du-reng]: Bir nev
 güldür 

ki berginin bir yüzü sarı ve bir yüzü al olur. 

א ِ ر  [gul-i ra
nā] ve  ِ  [gul-i ḳaḥbe] 

dahi derler. Mīr Naẓmī, beyt:

ه اش  ر زده אب  
رخ و رو  دو ر زده

(Şarabın verdiği sıcaklıkla yüzü renklenince ya-
nağı ve yüzü iki renkli güle döndü.)

گ  ِ  [gul-i ṣad-berg]: Bir nev
 kırmızı, 

iri ḳatmer güldür. Fireng gülü dahi derler. 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

ود ا  گ  ن   
ل از  ق  אن  رخ  א

(Bülbüller yüz yapraklı gül üstünde şarkı söy-
lüyor. Āşıklar sevgilinin yüzü üzerine gazel 
söylüyor.)

 [gulfehşenk]: Sükūn-ı lām u hā vü 

nūn ve fetḥ-i fā vü şīn-i mu
ceme ile. Bir 

yüksek yerden su akarken donup kalmaya 

derler. ا  ,de denilir. Ferālāvī [dengdāle] د

beyt:
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[gūgāl] ve دوک  [ḫabezdūk] dahi derler.

ک  [gūlāk]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i lām ile. 

Tekne kürek ma
nāsına.

 [gūlek]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i lām 

ile. Bīḫ-i engidān ya
nī ḥiltīt kökü. Keẕā 

fi’l-Mecma
. 

אک  [gūyāk]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. Be-ma
nī-i bisyār-gūy ya
nī çok 

söyleyici. Ebulma
ānī, beyt:

א א     
אک ه  ر א  א 

(Bülbüle āşık demek bir hatadır. Çılgın āşık çok 
konuşmaz.)

Ebulma
ānī, beyt:

אن   و  ر   
(320b) אن را א  در 

(Büyüklerin önünde sağır ve dilsiz ol! Dünyada 
böyle rahatlık olmaz.)

�ānī, çeşmelerde, ḥammām kurnalarında ve 

ba
ż-ı ẓurūfta olan lūledir.

اک  [guvāk]: Bir kuştur kuyruğu uzun. 

Muttaṣıl salar durur. Ebulma
ānī, der-hecā, 

beyt:

 را    
اک ن  א او  د اش 

(Bir oğlan sağlam bir kīr görürse, kūnunu kuy-
ruksallayan kuşu gibi sürekli sallar.)

زک  [gūzek]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. Topuk ki 
Arabīde  [ka
b] 

derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

ز  [gūzenk]: Vāv-ı ma
rūf, fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ve sükūn-ı nūn ile. Bir pādişāh 

adıdır. Ḥakīm Esedī, beyt:

د ز  אم  אه را   آن 
د  از    ژ 

(O padişahın adı Gūzenk idi. İrfan kılıcından 
nasibi yoktu.)

ک ش   [gūş-ḫarek]: Sükūn-ı şīn ü fetḥ-i 

ḫā-i mu
cemeteyn ü rā-i mühmele ile. Bir 

böcektir. Ekẟer kulağa girer. Ba
żı kimes-

neyi helāk eder.  ش  [gūş-ḫaz] ve א ار  

[hezār-pā] dahi derler.

 [gūşek]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ile. Muṣaġġar-ı ش  [gūş]. Ve dahi 

ṣāḥib-melāzeye derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

دا  [gū-gerdānek]: Sükūn-ı vāv u rā 

vü fetḥ-i kāf-ı Fārsī vü dāl-ı mühmeleteyn 

ü nūn ile. Mezbelede ḥāṣıl olup yuvarlanır 

bir değirmi böcektir. אر  [gūgār], אل  
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گ  [gūg]: Vāv-ı ma
rūf ile. Üç ma
nāya 

gelir.

Evvel, düğme ma
nāsına.

�ānī, siğil ki vücūd-ı ādemde ẓāhir olur. 

Ekẟer elde ve ayakta çıkar, puḫte olmayıp 

kalır, kestikçe yine biter. Ona آژخ [ājuḫ] 

dahi derler. 
Arabīde ل  [ẟulūl] derler.

�āliẟ, gūsāle ya
nī buzağı.  [gūge] dahi 

derler. Tatar lüġatidir.

אر אف ا  ا
[ma	a’l-kāfi’l-fārsī]

א  [gul-bāng]: Sükūn-ı lām u nūn 

ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Ol bülend 

āvāzdır ki naḳḳāreciyān, ḳalenderān, şāṭırān 

ve emẟālleri kūs ve naḳkāre çaldıklarında ve 

şenlik oldukta çekerler. Ona אم  [gulbām] 

dahi derler. Mīr Ḫüsrev, beyt:

אی ش    א    در 
אی  ۀ   ز  א د א

(Sarhoş bülbül güzel bir gülbankla yere ayak 
vuruyordu. Ansızın nergisin gözü onun ayağına 
takıldı.)

Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

אد ش  د  و  ای   
א  א א   در   

(Ey seher bülbülü! Bahçede hep senin āşıkāne 
gülbangın var. Gönlün güle kavuşmakla hoşnut 
olsun!)

 [gūbeg]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i 

bā-i muvaḥḥade ile. 
Avrātın mevżi
-i 

ma
hūdunda olan gūşt-pāreye derler. Ḥakīm 

Şifāyī, der-hecā, beyt:

ن א ارئ  رد از  ر  
ده   از     ا

(Senin belinden sıçrayan her donmuş meni, ha-
tunun koruyucu gūbeginden tokat yer.)

א  [gūştāheng]: Vāv-ı ma
rūf, 

sükūn-ı şīn-i mu
ceme vü nūn ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt u hā ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, tennūrdan pişmiş et çıkaracak demir 

çengāl.

�ānī, be-ma
nī-i ġalīvāc ya
nī çaylak. 

א  [gūştāhenc] dahi derler.
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(Gül yaprağı dökülüyor, sonbahar geleceğini an-
lıyorum. Mum kıvılcım yağdırınca eve misafir 
gelir.)

ل  [gulāl]: Başın orta yeri, tārek-i ser 

ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, beyt:

خ אی او را  א ف  ای   
ل از  وز   אی ا ا  

(Felek bugün şereflenmek için başına taç yerine 
onun ayak toprağını koyar.)

 [gulgul]: Sükūn-ı lāmeyn ve żamm-ı 

kāfeyn ile. Bir dārūdur. 
Arabīde ازرق  ِ  

[muḳl-i ezraḳ] derler.

ل  [gulūl]: Żamm-ı lām u vāv-ı ma
rūf ile. 

İki ma
nāyadır.

Evvel, iplik yumağı ya
nī sarılmış iplik.

�ānī, ḥubūbāttan “burçak” dedikleri kara 

dānedir ki ک  [gulūk] dahi derler.

ا  [gū-engul] ve ی ا  [gūy-engul]: 

Kilāhumā bi-vāvi’l-ma
rūf ve fetḥi’l-hemze 

ve sükūni’n-nūn ve żammi’l-kāfi’l-Fārsī ile. 

Düğme ki kaftan göğsünde ve yenlerinde 

ederler. ا  [gū-engule] ve ی ا  [gūy-

engule] dahi derler. Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, 

beyt:

אزد ان  خ از ا ا زر    آن 
אودان ز ازی  ن  אس  او را 

(Feleğin yıldızlardan yaptığı her altın düğme 
onun ömür elbisesine sonsuz bir süs gibi yakışır.)

Ḫallāḳu’l-Ma
ānī, beyt:

ل ر و  خ ز  ای    
ی ا ا     ر  א 

(Ey cömert memduh! Felek her ay başı senin iti-
bar giysine ay ve güneşten düğme yapar.)

ال  [guvāl]: Be-ma
nī- çuvāl. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

م  ا
[ma	a’l-lām]

 [gusul]: Żamm-ı sīn-i mühmele ile. 

 [gusīḫten] lafẓından ṣīġa-i emr ve 

vaṣf-ı terkībī olur  אن  [cān-gusul] ve  
 [ġam-gusul] gibi. Kesr-i sīn-i mühmele 

ile ( ِ  gusil) de isti
māl ederler. Nitekim, 

Mīr Naẓmī, beyt:

د   אن  א   
ر آرد  دل ور ا ا

(Sevgilinin lal dudak şarabı gam giderir, gönle 
sonsuz sevinç getirir.)

 [gusīl]: Kesr-i sīn-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Vedā
 ma
nāsına. 

 [gusī] dahi derler.

 [gul]: Ḫuṣūṣiyyetle ma
rūf “verd” 

ma
nāsınadır. Ammā 
Acem’de her çiçeğe 

 [gul] derler; gerek ağaçta gerekse yerde 

olsun. Muṭlaḳ gül ẕikr olundukta murād 

ma
rūf güldür. Āḫar çiçek ḳaṣd olunduk-

ta gül-i nesrīn, gül-i ḫīrī, gül-i sūrī, gül-i 

līmūn, gül-i bādām ve gül-i şeftālū derler 


alá-hāẕe’l-ḳıyās. Ve gül-i zanbaḳ dahi de-

nilmiştir. Muḥammed-i 
Aṣṣār, ez-Mihr ü 

Müşterī, beyt:

א   ز و 
א و   אن 

(Zambak çiçeği, lākin açılmamış. Yasemin ve 
lale arasında uyumuş.)

Bu beyit bir nāzik beyittir. 

İsti
āre ṭarīḳıyla şerāre-i āteş ü çerāġa dahi 

derler. Mīr Ḫüsrev, beyt:

ا ر ان  د ز  دا  گ  ر
(321a) اغ אرد  א    אن آ  
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(Hep dünyayla meşgul olmak ahmaklıktır. Ah-
maklığı terk etmek, Allah’la meşgul olmaktır.)

Mevlānā Ẓuhūrī, beyt:

ل  ر از  ا  س از 
  را دا و دام د

(Allah’tan kork, halkı aldatmaktan vazgeç! Diki-
şi, hırkanın tuzağı ve tanesi yapma!)

�ānī, nüsḫa-i Mīrzā İbrāhīm’de be-ma
nī-i 

āb-gīr ya
nī bir yerde su irkilip kalmış ola. 

Türkīde dahi “göl” derler. Ebū Şekūr, beyt:

אس       از 
د ه   אن  زه آب ازو    

(Kıyaslayacak olsak sen şöyle bir gölsün: Ondan 
bir testi su çekilecek olsa hemen bulanır.)

Edātu’l-Fużalā’da be-ma
nī-i kūf ve cuġd 

ya
nī baykuş ki م  [būm] dahi derler.

אل  [gopāl]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i bā-i 

Fārsī ile. Gürz ve topuz ma
nāsına. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

ار   ا د   
אل ان   و  ز  از   

(Senin düşmanının başı ezilmişse şaşırma! Zira 
ağırbaşlı kılıç ve topuz onun kafasına kafasına 
vuruyor.)

אل  [gūş-māl]: Vāv-ı ma
rūf ve sükūn-ı 

şīn-i mu
ceme ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, tedīb ve tevbīḫ ma
nāsınadır. Şeyḫ 


Aṭṭār, meẟnevī:

אل ش  א   را  در ر
ل ر  ا ا ازد  א 

د ا   ک   در 
د אدان ا  אل  

(Kötü nefsin kulağını riyazetle çek! Böylece seni 
yolundan saptırmasın! Nefis, hevesten vazgeç-
mede gevşektir. Cahil nefse ceza vermek böyle 
olur.)

�ānī, kulak burmak ki ma
nā-yı terkībīdir. 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

א داد و زد زود  را  
אل آ  אن زان  אد د  ا 

(Çalgıcı, kulağını çektiği kopuzu çabucak 
çaldı! Kopuzun feryat etmesi bu kulak çekiş 
yüzünden.)

אل  [gūgāl]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i kāf-ı 

Fārsī ile. Mezbelede olur bir değirmi böcek-

tir. אر  [gūgār] ve دا  [gū-gerdānek] 

dahi derler.

ل  [gūl]: Vāv-ı ma
rūf ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ebleh ve aḥmaḳ ma
nāsına. Mevlānā 

Cāmī, beyt:

א    
ا  ک   



BĀBU’L-KĀFİ’L-FĀRSİYYİ’L-MAŻMŪME אم3213

(Paran varsa sana zarar gelir. Parayı at, sıkıntı ve 
fakirliği seç!)

Ḥakīm Esedī, beyt:

אز ر و  ا   
از م و  و د ر و 

(Bağışlarken çokça kibir ve naz gösteren, sıkıntı 
ve eriyişi daha fazla verir.)

م  [gujm]: Sükūn-ı zā-i Fārsī ile. Bir ağaç-

tır ki دردار [derdār],  [lāmişger],  

[kencek], ه  [sede], دار   [peşşe-dār] ve 

ار אر  [sāreşkdār] dahi derler. 
Arabīde 

.dedikleridir [şeceru’l-baḳḳ]  ا

 [gustehem]: Sükūn-ı sīn-i mühmele 

ve fetḥ-i tā-i müẟennāt u hā ile. Nevẕer bin 

Menūçehr’in nāmıdır. Ve bir dahi Gejde-

hem oğlunun adıdır.

ام 
Ya :[gul-endām]  اnī nāzik-endām ve 

nerm ü laṭīf-beden. Kemāl-i Ḫocendī, beyt: 

(321b)
ام د ام  دارد  ا   ا

ام را ام  ا אن ا א آ  
(Gül senin nazik bedenin karşısında başka bir 
endama sahiptir. Ancak öylesi biçimsiz endamın 
bir güzelliği olmaz.)

אم  [gulbām]: א  [gul-bāng]-i merḳūm 

ma
nāsına ki bülend-āvāz, kūs gibi ve ona 

benzer bir nesnedir. Bülend āvāzı vardır. 

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

س دو א   ی     
אزه  אن  س او را د אم 

(Talihi erken kalkıp da devlet kösünü dövünce 
onun kösünün gülbangını yeni bir hikāye olarak 
görürsün.)

אم  [gulfām]: Ya
nī gül renginde. Ḥaḳīm 

Ḫāḳānī, beyt:

 ا
 [ma	a’l-mīm]

م  [gutrum]: Sükūn-ı tā-i müẟennāt ve 

żamm-ı rā-i mühmele ile. Ol söze derler ki 

söyleyenin ḥaddinden ziyāde ola. Ve dahi 

lāf u güẕāf ma
nāsına. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

زم  [gurezm]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı zā-i mu
ceme ile. İsfendiyār’ın 

birāderi nāmıdır. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

م و  رزم دی   א     
زم ی    از درد و  

(Gürezm savaş ya da meclis amacıyla her nerede 
olsa orası dert ve kargışla dolardı.)

 [gurgum]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

żamm-ı kāf-ı Fārsī ile. ب  [zerde-çūb] زرده 

ve אو 
dahi derler. Ba [zerde-çāv] زرده żılar 

za
ferān rivāyet eylediler.

م  [gurm]: Be-vezn-i م  [curm]. Saḫt 

ġuṣṣa, elem ve endūh ma
nāsına. Ḥakīm 

Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ا زا داری   
از م و    و روز ر و 

(Sahip olduğun şeyler yüzünden gece gündüz 
sıkıntı, acı ve erimeden başka nasibin yoktur.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

ح אم او ا  و  در ا
م ده ا از  و ر و  آ

(Onun zamanında erdem ve doğruluk sahipleri 
gam, sıkıntı ve acıdan güvendedir.)

Üstād Rūdekī, beyt:

 درم داری  آ 
م و درو   او را 
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ف  رو  ا  
دارد م    دان  

(Adaletin öyle bir göründü ki ülkenin sınırından 
perde kalktı. Ağaç sana aykırı bitecek olursa iyi 
bil ki onu kuru ot saracaktır.)

س اه  د  אم  א 
آ אم  אم و   

(Gül renkli kadeh iste! Zira kösün ağzından sa-
bah vakti gülbangının sesi geliyor.)

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

א د  אم  אم ز  
ر אر   ا َ ب آرد   آ  

(Kösün gülbank çalıyor, kāsen gül rengine bü-
rünüyor. Zira meyhaneci sabahleyin gül renkli 
ateş getiriyor.)

 [gum]: Nā-bedīd ve żāyi
 ma
nāsınadır. 

Türkīde “yitik” derler. Çağatay’da 

“yavumaḳ”1 derler. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Çü yār köŋlide bolsam belā maŋa yavumas

Bu vechle ki temürdin bolur ḥiṣār vaṭanım

(Sevgilinin gönlünde olsam bela bana yaklaşa-
maz. Zira vatanım, demirden bir kale olur.)

  [gūşe-i çeşm]: İki ma
nāya gelir.

Evvel, gözün kuyruğu.

�ānī, naẓar-ı nihānī ya
nī göz ucuyla bak-

mak. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

א  אک را    אن   آ
א   د      א  آ

(Bir bakışıyla toprağı altına çevirenler, acaba göz 
ucuyla dahi olsa bize bakmazlar mı?)

م  [gūm]: Be-vezn-i م  [būm]. Sular 

kenārında olan çemen ma
nāsınadır. Şems-i 

Faḫrī “sürülmüş tarlada ve bel vurulmuş 

yerlerde kuruyup kalan ot” deyip bu iki bey-

ti naẓm eylemiş. Ḳıṭ
a:

وز ل    אن   آ
دارد م  ده از  

1 Örnek sehven verilmiştir. Kelime “yaklaşmak” mana-

sına gelir (bkz. Mustafa Kaçalin, Nevāyī’nin Sözleri ve 

Çağatayca Tanıklar, Ankara: TDK Yay., 2011, s. 807).
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اردن  [guẕārden]: Fetḥ-i ẕāl-ı mu
ceme 

vü dāl u sükūn-ı rā-i mühmeleteyn ile. 

Maḥsūsen geçmek ve geçirmek. Maṣdar-ı 

lāzım u müte
addīdir. Ḥakīm Ḳaṭrān-ı 

Urmevī, beyt:

م ارد  خ  אر از  ور  دو روز
אک ا درم אو  אدم ا در 

(Zamane başımı devletle gökten aşırsa bile bu 
sarayın hizmetçisiyim, sonsuza dek bu kapının 
toprağıyım.) 

Çağatay’da “ötkermek” derler. 

Ferhādnāme’de ḫāḳānın 
işreti vaṣfında, 

(Mīr 
Alī Şīr), beyt:

Bu yaŋlıġ tā nücūm-ı çarḫ-peymāy

Ḥisāb-ı faṣl ile ötkerdi üç ay

(Gökte dolaşan yıldızlar bu şekilde mevsim he-
sabıyla üç ay geçirdi.)

ا  [guẕāşten]: Fetḥ-i ẕāl u tā-i 

müẟennāt u sükūn-ı şīn-i mu
cemeteyn ile. 

İki ma
nāyadır.

Evvel, geçmek ma
nāsınadır. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

د ُ ی   ا ورا 
ا  و  ه   از 

(Ona yiğit Gev derler. Kılıç ve oku dağdan 
geçirir.)

Ḥakīm Esedī, beyt:

دا ه  א   ز 
ا زدی     

(Mızrağını darbe için kaldırdığın her yerde biri-
ne vurdun üçünden geçirdin.)

Bu ma
nāda maḥsūsen geçmek ve ma
nen 

geçmek ma
nāsına da isti
māl olunur. Mīr 

Naẓmī, beyt:

ن  ا
[ma	a’n-nūn]

 [gupten]: Sükūn-ı bā-i Fārsī ve fetḥ-i 

tā-i müẟennāt ile. Be-vezn ü ma
nī-i  

[guften]. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ا  [gudāḫten]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele vü 

tā-i müẟennāt ve sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ile. 

Erimek ve eritmek. Maṣdar-ı lāzım ve hem 

müte
addī olur. Ebulma
ānī, beyt:

ش د  א  د  د 
ا در    

(Gönlüm başka düşünceyle kalp (geçmez akçe) 
olmuştu. Gamın aşk potasında eritip halis hale 
getirdi.)

ن از  [gudāzīden]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele-i 

evvel ü ẟānī ve kesr-i zā-i mu
ceme ile. Bu 

dahi erimek ve eritmek ma
nāsınadır ا  

[gudāḫten] gibi. 
Arabīde زوب [zevb] ve 

אن -derler. Ve Çağatay’da “iri [zevebān] زو

mek” derler kesr-i hemze ile. Ferhādnāme’de 

ḳıyāmet günü vaṣfında, Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Demī kim ḳahrıŋ otı tutmay ārām

İrip kök eyle kim bir ḳorġaşun cām

(Öyle bir andır ki kahır ateşi dinmeyince gökyü-
zü bir kurşun cam gibi eriyecektir.)

Ta
diyesinde “iritmek” gelir “eritti” 

ma
nāsına. Fi
l-i māżīsi “iritti” teşdīd ile. 

Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Taş iritti veh ki Ḫüsrev köŋlige kār itmedi

Şu
leler kim tīşesidin sigridi Ferhādnıŋ2

(Yazık! Ferhat’ın kazmasından sıçrayan kıvılcım-
lar taşı eritti de Hüsrev’in gönlünü etkilemedi.)

2 “Ta’diyesinde” ibaresiyle başlayıp buraya kadar olan kı-

sım matbu metinde yoktur. Esad Efendi 3241 numaralı 

nüshanın 215b sayfasında yer almaktadır.
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beyt:

אه از ازان  آ ازان 
ر ز אد   ن   

(Pehlivanlar, Bījen’in alaca at üzerine eyer koy-
duğundan habersiz salınıyordu.)

ن از  [gurāzīden]: Fetḥ-i rā-i mühmele 

ve kesr-i zā-i mu
ceme ile. Nāz, tebaḫtur ve 

tekebbür ile yürümek ma
nāsına maṣdardır. 

Bu beyitte fā
ili vāḳi
 olmuştur. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

אه אر ان    دو 
אه אه  ان  در ازان و 

(Her ikisi kibirle gülerek padişahın sarayına 
doğru gittiler.)

ن اژ  [gurājīden]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

kesr-i zā-i Fārsī ile. Kuş uçtukta kanadın-

dan ẓāhir olan ṣadāya derler.

زدن   [gur zeden]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i 

zā-i mu
ceme vü dāl-ı mühmeleteyn ile. 

Be-ma
nī-i دن אره   [çāre kerden]. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

אن  [gurgān]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i kāf-ı 
Acemī ile. İki ma
nāyadır. 

Evvel, dāru’l-mülk-i Esterābād olan şehrin 

adıdır. Ta
rīb edip אن  [curcān] dediler. 

El-ān beyne’n-nās mu
arrebiyle meşhūrdur. 

Ḥakīm Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

و  ذن   زان  ت  ا   
אن ا  אن  אن    گ  ن  روی 

(Mu’zin (izin verici) seni camiye çağırsa akbaba 
gibi ayak sürürsün. Sultan seni Gürgān’a çağırsa 
kurt gibi koşarak gidersin.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אم دو  א   א אد د    
אن א در   ا در 

אر א د  אن  א  در   
אر د آ   از  

(Başta sevgilinin aşkı olduğundan, sonunda ça-
resiz kendi başından vazgeçti.)

�ānī, be-ma
nī-i دن א  
ya [rehā kerden] رnī 

salıvermek.

 [guẕeşten]: Ḥaẕf-ı elif ’le de cāizdir, 

isti
māl olunur. 
Arabīde ور  [murūr] ve 

Çağatay’da “ötmek” derler. Seb
a-i Seyyāre’de 

mi
rāc vaṣfında, (Mīr 
Alī Şīr), beyt:

Çarḫ-ı a
ẓam ḫamıġa sürgeç at

Yādın oḳ yaŋlıġ andın ötti bat

(En büyük feleğin sırtına doğru at sürüp Yay 
burcundan ok gibi çabucak geçti.)

Gāhī zā ile “ötüzmek” dahi derler. Ferhād-

nāme’nin āḫirinde “ötüzmey” 
ibāreti ki bu 

beyitte gelir, “geçirmeyip” ma
nāsınadır. (Mīr 


Alī Şīr), beyt:

Ötüzmey vaḳtidin bir laḥẓa suyın

Ṭama
 itip bu sudın āb-ı rūyın

(Sulama zamanını bir an bile geçirmeyip bu suy-
la haysiyet korumayı bekleyerek...)

ان  [gurān]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Biçil-

miş buğday ve arpa destesi. Üstād Ġażāirī-i 

Rāzī, beyt:

ار  ان از   
אن אل   از   از 

(Kendi ekinliğinden bir arpa destesi, başkasının 
yüz harman malından daha iyidir.)

ازان  [gurāzān]: Fetḥ-i rā-i mühmele vü 

zā-i mu
ceme ile. İki (322a) ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i ر אن  ا  [ḫirāmān ref-

ten] ya
nī salınarak yürümek.

�ānī, be-ma
nī-i pehlivānān ya
nī cem
-i 

pehlivān. Bu iki ma
nāya, Ḥakīm Firdevsī, 
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adıdır. Birini yatırıp bāḳīleri çevresine 

dolanırlar.

اردن  [guzārden]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme vü 

dāl u sükūn-ı rā-i mühmeleteyn ile. İki 

ma
nāya maṣdardır.

Evvel, edā kerden-i deyn ya
nī borç ödemek. 

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ار א  א ا س  ا
ار ا    ا 

(Emanetçi kişi, Allah’tan korkmalıdır. Emanet 
ettiğin kişi senden korkuyorsa onu emanetçi 
yapma!)

�ānī, be-ma
nī-i دن אر  و    [naḳş u 

nigār kerden].

ار  [guzārşen]: Fetḥ-i zā vü şīn-i 

mu
cemeteyn ve sükūn-ı rā-i mühmele ile. 

ارش  [guzāriş]-i merḳūmun üç ma
nāsıyla 

da müterādiftir.

ن ار  [guzārīden]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme, 

kesr-i rā-i mühmele ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i اردن  [guzārden]-i 

merḳūm.

�ānī, temyīz ve teşḫīṣ eylemek.

ا  [guzāsten]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme vü 

tā-i müẟennāt ve sükūn-ı sīn ile. Sepelemek 

ve sallamak ma
nālarınadır.

ن ا  [guzāyīden]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme 

ve kesr-i yā-yı taḥtānī-i evvel ü sükūn-ı ẟānī 

ile. Noḳṣān eylemek ma
nāsınadır. Üstād 

Daḳīḳī, beyt:

د ارد    و  
ا     

(Sana kavuşmaktan faydalanmayan kim! Senin 
ayrılığının eksiltmediği kim!)

 [gujegen]: Fetḥ-i zā vü kāf-ı Fārsiyyeyn 

ile. Bir kuştur. Türkīde “gücüğen” derler. 

(Ey padişah! Senin elini anıp senin devletin na-
mına Gürgān sınırında ağaç dikecek olurlarsa...)

�ānī, cem
-i گ  [gurg]. Kurtlar demek olur. 

Mevlānā Hātifī, beyt:

א  אِن د ر ز 
دن   אن د و  درآر

(Bozkır kurtlarından av kapıp onların el ve 

boyunlarını bağlayalım.1)

 [gurgun]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

żamm-ı kāf-ı 
Acemī ile. Ġalle-i nā-resīde 

ya
nī henūz erişmemiş ġılāl ma
nāsına ki 

.dahi derler [dulmul] د ve [durmul] در

 [gurgīn]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

vü yā-yı taḥtānī ve kesr-i kāf-ı 
Acemī ile. 

Īrānīlerden bir mübāriz pehlivān nāmıdır.

אن و  [gurūgān]: Żamm-ı rā-i mühmele 

vü vāv ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Ālet-i recul 

ma
nāsına ki  [lend] ve ان  [ḥamdān] 

dahi derler. Ḥakīm Senāyī, beyt:

אن  و ی را     
د אدن او د  אدن   ن   

(Cimāsı köpek cimāsı gibi uzun süreli olsa da, 
gurūgān düşkünleri için bir fahişeden başkasını 
bırakmaz.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

אی  در אن  א   ای  
אن     و     

(Ey oğlan! Senin miyānpāyını gördüğümden 
beri tek gözlü gurūgānım dışında sana ağlaya-
nım olmadı.)

دان ه   [gure-gerdān]: Fetḥ-i rā-i 

mühmele-i ūlá ve iḫfā-yı hā ile. Bir oyun 

1 Bu şahit beyit matbu nüshada ilk anlam için tanık ve-

rilmiştir ama ikinci anlam olan “kurtlar” için uygundur. 

Nitekim Esad Efendi 3241, 216a’da ikinci anlama tanık 

gösterilmiştir.
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Ebū Şekūr, ḳıṭ
a:

ا از آن  ده א   א
ه אرده     از آن 

ن   از   
ه אرده  א   در 

(Ey sāki! Bana sıkıntımı geçiren, sürahiden yeni 
ay gibi dökülüp kadehte dolunay olan şaraptan 
ver!)

Bir dost için אر אِر   [yār-ı ġam-gusār] 

derler, ġamı bile geçirici demek olur.

ن א  [gusānīden]: Fetḥ-i sīn-i müh-

mele, kesr-i nūn ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī 

ile. Be-ma
nī-i  [gusisten] ve hem 

onun müte
addīsidir, gevşetmek ve üzmek 

ma
nāsına.

دن  [gusterden] ve ن  [gusterīden]: 

Kilāhumā bi-sükūni’s-sīni’l-mühmele 

ve fetḥi’t-tāi’l-müẟennāt. Döşemek, ferş 

ma
nāsına. Ve dahi temhīd ve temkīn 

ma
nāsına da gelir. Şems-i Faḫrī, beyt:

ر   ا ا  و 
אن  ل و ا ان  אق  در  آ

(Güneş bahşişli padişah Şeyh Ebu İshak, iyilik ve 
bağış sofrasını bütün dünyaya yaydı.)

Çağatay lisānında “töşemek” derler. 

Ferhādnāme’de ḫāḳān 
işrete mübāşeret et-

tiği yerde, (Mīr 
Alī Şīr), beyt:

Töşep ḳaṣr içre yüz dībā-yı gül-reng

Ḳonıldı taḫt-ı gerdūn-sā-yı gül-reng

(Sarayın içine gül renginde (kırmızı) yüz ipek 
halı döşendi. Gül renkli, göğe erişen taht 
konuldu.)

 [gusisten]: Kesr-i sīn-i mühmele-i 

ūlá -ve żamme ile de cāiz- sükūn-ı sīn-i ẟānī 

ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Üzmek ve üzül-

mek ma
nāsına.

Kanadın ok yeleği ederler.

ن  [guzīden]: Kesr-i zā-i mu
ceme ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Seçmek ve beğenip 

iḫtiyār etmek.

 [guzīn]: Kesr-i zā-i mu
ceme ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Beğenmek, seçmek, 

münteḫab ve güzīde ma
nāsına. Ve ن  

[guzīden] lafẓından ṣīġa-i emr olur. Miẟāl-i 

ma
nī-i evvel, Ḫallāḳu’l-Ma
ānī, beyt:

א   آوردم    
  ِ ا ز    

(Ben makbul sözleri huzura getirdim. O hal-
de bana niçin en iyiyi/güzeli seçme şerefini 
vermiyorlar.)

Miẟāl-i ma
nī-i ẟānī, Ḥakīm Enverī, beyt:

اش אن  אن آ ان  د
ش  آ  آ

(Mızrağın dişi, göğü parçalıyor. Kementin kuca-
ğı, barış seçiyor.)

Miẟāl-i ma
nī-i ẟāliẟ, Mevlānā Cāmī, beyt:

دی  د آی ا   א  א  ز
(322b)  دی א  ی   د

(Bir süre kendine gel, bu şuursuzluk nereye ka-
dar! Akıllı olmayı seç! Akılsızlık nereye kadar!)

دن   [guzīr kerden]: Kesr-i zā-i 

mu
ceme ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü rā-i 

mühmele ile. Çāre eylemek.

אردن  [gusārden]: Fetḥ-i sīn ü dāl u 

sükūn-ı rā-i mühmelāt ile. Be-ma
nī-i 

ا  [guẕāşten] ya
nī geçmek ve geçirmek. 

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ا ه    אر   و ا ه  ا
را  آن  د از   وا  

(Benim sıkıntımı geçirdi, beni sıkıntıya koydu. 
Vāmık, Azrā’nın gamında ne yaptıysa ben de 
onu yapacağım.)



BĀBU’L-KĀFİ’L-FĀRSİYYİ’L-MAŻMŪME ن3219

د آ אن  אد  او 
אر     

אب אن را  ر  ا אد
אم و  در آب داد  
د א  אن را    אد
ه ای آورد ُ אل   

(Bir su aygırı ırmaktan çıkıp karabatak gibi kı-
yıya geldi. Ava çıkmış dağ kaplanı gibi, şehvet-
le bir dişi gördü. Kapı açar gibi dişiyle çiftleşip 
suya geri döndü. Dişi bu çiftleşmeden hamile 
kaldı. Bir yıl sonra bir yavru doğdu.)

Ve ağaç mīve-dār olmak ma
nāsına da 

mervīdir.

دن  [guşūden]: Żamm-ı şīn-i mu
ceme 

vü vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. 

Be-ma
nī-i אدن  [guşāden].

ن אر  [guftārīden]: Sükūn-ı fā vü tā-i 

müẟennāt ve kesr-i rā-i mühmele ile. Söz 

söylemek.  [guft] ki “söz”dür, ن  آر
[ārīden] ن 
ma [āverīden] آورnāsınadır. 

Ma
nā-yı terkīb “söz getirmek” olur.

אن  [guftān]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Be-ma
nī-i melaḫ ya
nī çekir-

ge. Ammā ba
żı ferhengde çekirgeye benzer 

bir cānverdir. Yaz eyyāmında gece ile öter. 


Arabīde ق  [şaḳraḳ] derler.

 [guften]: Söylemektir. Müstaḳbelinde 

fā vāv’a ve tā yā’ya ḳalb olunup  [gūyed] 

ve ه  [gūyende] derler. Şā
ir, beyt:

د    در  
د ِ از   ن   

(Şiir söylemek, inci delmek gibi olabilir. Ancak 
anlamak, söylemekten daha iyidir.)

ن  [gulān]: Fetḥ-i lām ile. İki ma
nāya 

gelir.

 [gusīḫten]: Kesr-i sīn-i mühmele, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü ḫā-i mu
ceme ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Be-ma
nī-i  

[gusisten]-i merḳūm.

دن   [gusīl kerden]: Kesr-i sīn-i 

mühmele ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü lām 

ile. Be-ma
nī-i دن א  
ya [rehā kerden] رnī 

salıvermek.

אدن  [guşāden]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme vü 

dāl-ı mühmele ile. Açmak. Müstaḳbelinde 

dāl’ın mā-ḳabline bir yā ziyāde edip א  

[guşāyed] ve ه א  [guşāyende] derler.

ن א א  [guşāyānīden]: Müte
addī-i אدن  

[guşāden]dir.

 [guşn]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. 

Dişi, erkeğe ṭālib olmak. Ve dahi ḥayvānāt, 

dişi tutmak. Şeyḫ Niẓāmī, meẟnevī:

ا ز د آ در  
א אد אور    آ 

د ا زو   אن   
د ا   در

(Yüz yılda bir, dişi tutmak için Ābgele ovasın-
dan bir kısrak koşarak gelir. İlahī takdir sonucu 
(siyah taşa) sürtünüp gebe kalır. Tanrı dedin ya, 
olmayacak şeyler bile gerçekleşse şaşılmaz.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ا در   آ آن   ز 
ۀ     زا אن از 

(O ay gün gibi ortada, göze görünmüyor. Can 
onun aşkının tadıyla erkeği olmadan (çiftleşme-
den) doğurup duruyor.)

Şeyḫ Āẕerī, meẟnevī:

آ از  آ آ
א   آب  
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ileyh taḳdīm olunup  [gulbun] oldu. 

Mīr Naẓmī, beyt:

د       
د א زو  אم  ا 

(Bülbül gül dalına yuva yaptığı için onun āşık 
namını kabul etmesi haramdır.)

אن   ِ  [gul-i bī-fermān]: Bir kırmı-

zı çiçektir. Çayırlı yerlerde biter. Türkīde 

“gelincik çiçeği” ve 
Arabīde אن ا א   

[şaḳāiḳu’n-nu
mān] derler.

אن  [gulçikān]: Sükūn-ı lām, kesr-i cīm-i 

Fārsī ve fetḥ-i kāf ile. Bir dıraḫt nāmıdır. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

ن Sükūn-ı1 lām u rā :[gul-ẕerriyūn]  ذر-i 

mühmele ve fetḥ-i ẕāl-ı mu
ceme ile. Bir şe-

hir ismidir. Derler ki ol şehrin kenārından 

akar bir ırmağın adıdır. Ḥakīm Firdevsī, 

meẟnevī:

ک و  אل و  از آن  ز 
ن  ا   ذر

ن אم آن رود  ذر ی 
ن אی  אران  در   در 

(Ondan sonra Heytāl, Türk ve Hoten Gül-
zerriyūn’da toplandılar. Bahar mevsiminde kan 
denizi gibi olan o ırmağın adı Gül-zerriyūn idi.)

ز  ِ  [gul-i zemīn]: Kesr-i lām ve fetḥ-i 

zā-i mu
ceme ile. Maḥallātta ve ḳurā vü 

ḳaṣabātta bir müte
ayyin mekān olur ki 

ehālī-i maḥalle vü ḳaṣaba vü ḳarye ol yer-

de cem
 olup tesviye-i umūrların müşāvere 

ederler. Baba Fiġānī, beyt:

ور   در   ز א ا 
م     در آرزوی 

1 Nüshalarda “gul-i zerriyūn” okunacak biçimde “kesr-i” 

yazılmış ise de tanıklardaki vezinden hareketle tarafı-

mızca “sükūn-ı” düzeltmesi yapılmıştır.

Evvel, bir nev
 pişmiş ekmektir. Bir miḳdār 

buğdayı yağda pişirirler, ba
dehu dü pūst 

edip arasına bal korlar. Tamām balı kendine 

ceẕb ettikte bir miḳdār bādām döğüp üze-

rine dökerler, leẕīẕ ṭa
ām olur. Baklavanın 

bir nev
i, belki yapmakta eshelidir. Ḥakīm 

Sūzenī, beyt:

אب     رخ ا
ج ن و  ش و  از 

(Senin dostlarının yüzü gül gibi tazedir. Ekmek 
kadayıfı ve güllaçtan daha tatlı ve güzeldir.)

�ānī, be-ma
nī-i efşān ya
nī saçılmış ve saç-

mak. (323a)

ان  [gulābdān]: Ma
rūf gül-āb ẓarfıdır.

ن  [gulānīden]: Fetḥ-i lām, kesr-i nūn 

ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i 

ن א 
ya [efşānīden] اnī saçmak. Zerātüşt 

Behrām, beyt:

گ   אد   
אن  ز درد آن 

(Rüzgār sabahleyin gül yaprağı saçıyor. Bülbülle-
rin çığlığı bunun yüzünden.)

אن א  [gulpāyegān]: Sükūn-ı lām ve 

fetḥ-i bā-i Fārsī vü yā-yı taḥtānī vü kāf-ı 


Acemī ile. 
Irāḳ-ı 
Acem’de bir şehir adıdır. 

Mu
arrebi אن אد د  [cerdbādḳān]dır. Emīr 

Mu
izzī, beyt:

אه אودان   داد  و  א  
אه  אن    و  א

(Sonsuz talih sana güç ve itibar verdiğinden 
beri senin güç ve itibarın Gülpāyegān’ı cennete 
çevirir.)

 [gulbun]: Sükūn-ı lām ve żamm-ı bā-i 

muvaḥḥade ile. Gül ağacı. Ba
żılar, gül bi-

ten şāḫ dediler. Aṣlı  ِ  [bun-i gul]dur, 

gül dibi demek olur. 
Alem olıcak mużāfun 
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�ānī, Ḫüsrev-i Pervīz’in meşhūr al atına der-

ler. Adı olmak dahi mervīdir.

אن ر  ِ  [gul-i gūristān]: Papatya çiçe-

ği. Ekẟer mezāristānda bittiği için böyle ad 

vermişler.  [kūpel] dahi derler. 
Arabīde 

ان -dedikleridir. Keẕā fī [uḳḥuvān] ا

Ferheng-i Cihāngīrī.

אن א   ِ  [gul-i nā-fermān]: Benefşe olmak 

üzre rivāyet olunmuştur. Mecnūn-ı Çep-

nüvīs, beyt:

אن א  א ز     روی 
א א    رو  

(Menekşe senin hükmünü duyunca yüz çevirdi. 
Onun yüzünü döndürmesi emre itaatsizliktir.)

 [gulengubīn]: Fetḥ-i lām, sükūn-ı 

nūn u yā-yı taḥtānī, żamm-ı kāf ve kesr-i 

bā-i muvaḥḥade ile. Bir terkībdir  [gul-

ḳand] gibi. Ancak tefāvütü, şeker ile olana 

 [gul-ḳand] ve 
asel ile olana  

[gulengubīn] derler. Ebū Manṣūr 
Umāre 

bin Muḥammed el-Mervī, beyt:

د אم او  ان د     
د   אب  آب ا 

(Birisi onun namını Dicle kıyısına götürse su saf 
bala, gül gülsuyu şerbetine dönüşür.)

دن  [gulūden]: Żamm-ı lām u vāv-ı 

ma
rūf ile. Bir ẓarfı boğazına dek doldur-

mak. Meẟelā şīşe, bardak ve emẟāli nesneler.

אن  ّ  [gulle-i murġān]: Fetḥ-i lām-ı 

müşeddede ile. Bir nev
 perdedir ki onda 

olan naḳş cümle kuş taṣvīridir. Ve dahi kuş-

lar cem
iyyetle bir yerden (323b) havaya 

uçtukta perde gibi olup güneşi gösterme-

mekte teşbīhen demişler. Ve ّ  [gulle] per-

de ma
nāsına olduğu 
an-ḳarīb ẕikr olunur 

inşāallāhu te
ālá.

(Güzelliğinle gururlanmana rağmen halk her 
mecliste senin selamını arzular.)

אن  [gulistān/gulsitān]: Kesr-i lām ve 

sükūn-ı sīn-i mühmele ve sükūn-ı lām ve 

kesr-i sīn ile de cāiz. Kile’t-taḳdīreyn “gül-

lük” demektir. Şā
ir, beyt:

م ر ا אر آ دل از آ
אم  ا אن  אن  

(İlkbahar geldi, gönül acılarla yaralı. Dünya gül 
bahçesi oldu, eğlenme zamanı...)

ن  [gulsūn]: Sükūn-ı lām ve żamm-ı sīn-i 

mühmele vü vāv-ı ma
rūf ile. İbrīşimden, 

zenānın tūr örülmüş nezkebi ki içine saçla-

rın korlar. Bu 
aṣrın 
avrātı ise nezkebi ref
, 

belki keyfiyyetin ferāmūş eylemişlerdir. Bir 

ma
nāsı dahi, zenān inciyi cebe altın gibi 

örüp alınlarına bağlarlar.

 [gulşen]: Gülistān ma
nāsına. Ve dahi 


işretgāh ma
nāsına da gelir. Ebulma
ānī, 

beyt:

א ح  زار   אب   آ
א   אن  א אرض  ق   

(Ey sāki! Eğlence meclisi sevgilinin yanağı şev-
kiyle ışıldıyor. Orayı kadeh güneşiyle alev bah-
çesi yap!)

ن  [gulgūn]: İki ma
nāyadır.

Evvel, gül renginde olan nesne ki murād 

“kırmızı” ola, ن  [meygūn] ve ن   

[lālegūn] gibi. Mevlānā Ṭālib-i Āmulī, beyt:

ن ده از    
ن ه  אض د اب 

(Evvela kanlı gözyaşıyla gözün beyaz aksülüme-
nini gül rengine çevirmiş.)

İsti
āre ṭarīḳıyla şarābla dolu ḳadeḥe de 

derler.
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ه ا را و ز אی  را 
ز אن  א و  ا  א را   

(Ayrılık gecelerini geçirdik ve diriyiz. Biz sağlam 
bir canla hālā bu zandayız.)

ن   [gum şuden]: Sükūn-ı mīm ile. 

Żāyi
 olmak. Çağatay lisānında “itürmek” 

derler. Seb
a-i Seyyāre’de tevḥīdde bu beyitte 

“itürgeyler” 
ibāreti “żāyi
 edeler” demektir. 

(Mīr 
Alī Şīr), beyt:

Kökge tofraġnı itürgeyler

Tofraġ içre tenin itürgeyler

(Toprağı göğe savurup bedenini toprak içinde 
kaybedecekler.)

دن ه   [gunde kerden]: Naḳş eylemek. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

اران  [guvārān]: Be-vezn-i اران  [suvārān]. 

Ya
nī ḫoş-ẕāiḳa ve tīz-hażm ma
nāsına. Mīr 

Ḫüsrev, beyt:

اران ر     
اران א  ری  ش    

(Gül yanaklıların kötülüğü, acı şaraptır. Ne za-
man içsen sindirimi kolay olur.)

Ve be-ma
nī-i güvārā. Mīr Ḫüsrev, ḳıṭ
a:

אران ن  אری  ی    ر
اران ای دو א   

ی د   ن  ن  د  
اران א ا     را 

(Dost görünüp dostların kanını dökmede-
sin. Sevenlerin layığı hep böyle oluyor. Kendi 
āşıklarının kanına alışma! Zira bu tatlı, kimseye 
leziz gelmiyor.)

אن ار  [guvārbān] ve اره دان  [guvāredān]: 

Kilāhumā bi-fetḥi’l-vāv, evvel sükūni’r-

rāi’l-mühmele ve ẟānī fetḥ ile. Çoban ve sı-

ğırtmaç ki ار  [guvār] ve اره  [guvāre] sığır 

ma
nāsınadır. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ن אر  [gumārīden]: Fetḥ-i mīm ve kesr-i 

rā-i mühmele ile. Sırıtmak ya
nī ḥālet-i 

ġażabda dişlerin sıkıp göstermek. Ekẟer 

ṣıfat-ı sibā
da isti
māl olunur. Mīr Naẓmī, 

beyt:

ن  אر از  
א را در ده     

(Öfkeden kaplan gibi diş gösterdi. Bir yerde du-
rup oyalanmadı.)

א  [gumāşten]: Fetḥ-i mīm ü tā-i 

müẟennāt ve sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. 

Tapşırmak. Mevlānā Hātifī, beyt:

אم و از   دا ز 
א ض آن  אن را   ز

(Dilini, haber ve hediye adına her neye sahipse 
ona arzetmek üzere görevlendirdi.)

Ve ḥavāle eylemek, bir şeyi bir şey yeri-

ne komak. Meẟelā bir ehl-i manṣıb āḫar 

yere gidip yerine birin kodukta א ن   
 [fulān gumāşte-i fulānest] derler. 

Müstaḳbelinde şīn rā’ya ḳalb olunup אرد  

[gumāred] ve ه אر  [gumārende] derler.

אن  [gumān]: Sanmak. 
Arabīde  [ẓann] 

ve Çağatay lisānında “çaġlamaḳ” derler. 

(Mīr 
Alī Şīr) Ferhādnāme’de Ferhād’ın 

vilādeti şenliğinde der, beyt:

Ṭarab ġavġāsın ol kişverde çaġlap

Meşaḳḳat kārvānı raḫt baġlap

(Meşakkat kervanı, o ülkede eğlence kargaşası 
var sanıp göçünü bağladı.)

دن אن   [gumān burden]: Şübhe eylemek.

ن א  [gumānīden]: Fetḥ-i mīm, kesr-i 

nūn ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Maṣdar-ı 

אن  [gumān]dır. Şā
ir, beyt:
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iḥāṭa eden yer ya
nī ordū-yı 
asker yeri. 

Üstād Laṭīfī, beyt:

را د او    د 
  ز  اورا

(Topladığı ordu, yirmi fersahlık yeri kaplayacak 
miktardaydı.)

אن ر  [gūrḫān]: Sükūn-ı vāv u rā-i müh-

mele ve fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. Nām-ı 

pādişāh-ı Ḫoten’dir. Ve dahi Behrām-ı 

Gūr’a derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

رد  [gūrdīn]: Kilim (324a) ma
nāsınadır. 

Lākin ḥareketi iş
ār olunmamıştır. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, beyt:

ی ر از     د   ز
א א ده  رد  و زو    

(Din için daha iyi olan silahın bal peşindeki arı, 
çul örtünmüş Geylanlı, topuz edinmiş Mākānlı 
gibidir.)

ر  [gūr-ken]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı rā-i 

mühmele ve fetḥ-i kāf ile. Mezār kazıcı 

demektir.

אن ز  [gūzbān]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı zā-i 

mu
ceme ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. 

Pārdüm ki semerlerde olur. Türkīde “pal-

dım” derler. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sir-

ruhu, beyt:

אن ه  ای  ارم و    
א אن ز  ز ن و  א א    از 

(Ey can! Eşeğim olmadığı gibi eşek kölesi de deği-
lim. Ben nerede, semer ve kuskun derdi nerede!)

دادن ز   [gūz dāden] ve ن ز  [gūzīden]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-vāv ve’z-zāi’l-

mu
ceme. Maḳ
addan ḫurūc eden rīḥ-i 

süflīyi ḳaṣden iḫrāc etmek ya
nī żarṭa vur-

mak. Ebulma
ānī, musammaṭ:

ار  [guvārişn]: Kesr-i rā-i mühmele, 

sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve nūn-ı mevḳūf ile. 

Cüvāriş demektir.

ارون  [guvārūn]: Fetḥ-i vāv-ı evvel, żamm-ı 

rā-i mühmele ve sükūn-ı vāvı ẟānī ile. Bir 

nev
 kabarcıktır ki ādemin derisi üzerinde 

ẓāhir olur, eṭrāfa yayılır. Sebebi fażalāt-ı 

sevdādır. Ona ن  [beryūn] dahi derler. 


Arabīde אء  [ḳūbā] dedikleridir.

ن ار  [guvārīden]: Kesr-i rā-i mühmele 

ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Siŋirmek ya
nī 

hażm etmek ma
nāsınadır.

زدن اژه   [guvāje zeden]: Fetḥ-i zā-i Fārsī 

ile. Ṭa
ne ve ser-zeniş etmek ma
nāsınadır.

ن اژ  [guvājīden]: Kesr-i zā-i Fārsī ile. 

Maṣdardır, ṭa
ne ma
nāsına.

ن از  [guvāzīden]: Kesr-i zā-i mu
ceme ile. 

Fāriġ olmak ve ferāġat etmek ma
nāsınadır. 

Mīr Naẓmī, beyt:

ر ان  د  ا  آن دم  
دن  אن  ازد  ا

(Ne zaman tutsakların yanına gitse onlara bak-
maktan kaçınırdı.)

ا  [guvāşten]: Fetḥ-i vāv u tā-i 

müẟennāt ve sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i ن ار  [guvārīden], ya
nī hażm et-

mek ma
nāsınadır.

ن ا  [guvālīden]: Fetḥ-i vāv, kesr-i lām 

ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i 

bālīden-i her çīz, ya
nī her nesne büyümek. 

Ekẟer ağaçlarda ṣaḥīḥ olur. Keẕā fi’l-Mecma
.

אن  [gūpān]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i bā-i 

Fārsī ile. Be-ma
nī-i çūbān. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

ران  [gūrān]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. 
Asker cem
 olduğu maḥalli 
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א א   אن  ز  رض ار  دا ا
א ا א در  א  א اری  ن 

(Ateşe gidiyor olsak da vakit korkusuzluk vak-
ti... Hz. İbrahim’in atıldığı gül bahçesiyle birlik-
te bir köşkteyiz. Dābbetülarz dünyada kargaşa 
çıkaracak olsa, Nizārī gibi hālā bu köşede sākin 
oluruz.)

�ānī, kemīngāh ma
nāsınadır ya
nī pusu 

yeri. Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

د  دا אر   ور  د
א ده ده در  دا   

(Dört yüz seçkin ve cesur yiğide sahipti. Onları 
kırk köşede onar onar pusuya yatırdı.)

 [gūştīn]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ve kesr-i tā-i müẟennāt ile. Her 

ṭa
ām ki et ile pişmiş ola, ona derler. Ve her 

nesne ki et ile ola. Şā
ir, beyt:

دم  ا אدت   
א  ا  دل  و 

(İnsanların ādeti hep böyledir: Taştan bir kalbe, 
etten bir kalıba sahiptirler.)

Ve semiz, mülaḥḥam ādeme dahi derler.

دا ش   [gūş dāşten]: Kulak tutmak 

ya
nī söz dinlemek. 
Arabīde אع 
istimā] ا] 

ve Çağatay lisānında “aŋıtmak” dinlemek 

ma
nāsınadır. Keẕālik bundaki nūn dahi 

kāf-ı Türkī nūn’udur, telaffuẓunda iẓhār 

olunmaz. Leylī vü Mecnūn’da Leylī’yi İbn 

Selām’a verdiklerinde Leylī ḫalvette şīven 

ederken anası dinlediği maḥalde bu beyitte 

“aŋdap” 
ibāreti bundandır. (Mīr 
Alī Şīr), 

beyt:

Ḫalvetde aŋa bu nevḥalar iş

Aŋdap anası kemīnde irmiş

(Yalnızken bu ağıtları yakarmış. Anası gizlice 
işitmiş.)

ار را א آ  د م  אر د  ا
ز داد אن  ر  א دا    ر 

(Dün gece rakip, bizim meclisimizde sevgiliye 
göründü. Gam çekiyormuş gibi yaptı, sevgili de 
sakalına yellendi.)

زوان  [gūzvān]: Vāv-ı mechūl ve sükūn-ı 

zā-i mu
ceme ile. Eşek pālānı ve deve havu-

du altına konulan çul.

אن  [gūspend-kuşān]: Żamm-ı kāf 

ile. Be-ma
nī-i 
īd-i ḳurbān. Üstād Rūdekī, 

beyt:

אن ا   אد   
אری    در  

(Kurban bayramın kutlu olsun! Zira sen daima 
kutluluk ağacı dikersin.)

Muḫtārī, ḳıṭ
a:

رده  אب  وی   ی  رگ 
אن د  آب داده  אن   ز

אد אن   אن ز د אن   ای 
אن خ      

(Senin düşmanının boynundaki damar, düğüm-
lenmiş kementtir. Seni kıskananın dil ucu, su 
verilmiş mızraktır. Bu kurban bayramında felek 
kılıcıyla senin canına feda olacak kurban, düş-
manlarından olsun!)

אن  [gūşān]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, gūşe ma
nāsına. Ḥakīm Nizārī-i 

Ḳuhistānī, beyt:

אه ار زم   دارد ز  در 
א אن  ون آرد ز   د   

(Aşk şimdilik beni kötülükten koruyor olsa da 
akıl bana her köşeden bir kavga çıkarıyor.)

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, ḳıṭ
a:

א  در آ  رو א و و  
א ا א אن  ا ز   א 
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ن א  [gūnāgūn] ve ن   [gūnegūn]: 

Türlü türlü ma
nāsınadır. Şeyḫ Sa
dī, ḳıṭ
a:

אل א  אء  رو 
(324b) زون א  دو  

אر אی ر آن  از 
ن א אی  و  از 

(Irmağının suyu hafif ve leziz olan bir bahçe, 
kuşlarının ötüşü güzel ve ölçülü olan bir ağaç-
lıktı. Birisi rengārenk lalelerle, diğeri türlü türlü 
meyvelerle doluydu.)

אن  [gūnhān]: Vāv-ı mechūl ve sükūn-ı 

nūn ile. Be-ma
nī-i cihān ki אن  [keyhān] 

dahi derler.

ه   [gūh-bīn]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı hā 

ve kesr-i bā-i muvaḥḥade ile. Zibil çeken ve 

kārīz ta
zīl edene derler. Mīr Naẓmī, beyt:

آ אه و   رو
ه  ده   ه آ 

(Yüzü kara ve tavrı bozuk şehvetperest, pisliğe 
bulanmış ve zibil çekermiş.)

ان  [gūhdān]: Sükūn-ı vāv u hā ve fetḥ-i 

dāl-ı mühmele ile. Āb-rīz ve müsterāḥ de-

mektir ki ه  [gūh] necāsettir ve دان [dān] 

ẓarftır.

دان ه   [gūh-gerdān]: Sükūn-ı vāv u hā ve 

fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Bir oyun adıdır. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 [gūhīn]: Sükūn-ı vāv u yā-yı taḥtānī 

ve kesr-i hā ile. Sel suyu akıp yırttığı yere 

derler. Mīr Naẓmī, beyt:

ه אن  زور  ا د
ده ز  را  

(Gözyaşı seli öyle güçlüydü ki yeşil zemini yırttı 
geçti.)

 .Ağızın iki cānibi :[gūşe-i dehen]  د

Ve avurda dahi derler.

 [gūlḫan]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı 

lām ve fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. Ḥammām 

külḫanı ve furun külḫanı. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

م   را א  ا    ا 
א א    دان  دود   

(İstediğin kadar savaş ya da tehdidi alevlendir! 
Külhan dumanının asla göğe yükselmediğini bil!)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ن   زن אدی   ز 
אه و ر    

(Sen sevinçten “Külhanın reisi ve padişahı be-
nim!” diye davul çalmadasın.)

ن  [gūlīden]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i lām 

ile. Köpek siğemek.

 [gūmen]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i mīm 

ile. Ügi kuşu. Ba
żılar ördeğe benzer bir kuş-

tur, Türkīde “aŋıt” derler.

ن  [gūn]: Vāv-ı ma
rūf ile. Be-vezn-i ن  

[çūn]. Levn ma
nāsına. Meẟelā ن  

[gendumgūn], ن  [nīlgūn] derler. Ḫˇāce 

Selmān, beyt:

ز  ن و  ز و   אر 
א د ن  ا را  אد    

(Benim harman yakıcı, sümbül saçlı, buğday 
renkli sevgilim yine beni rüzgārda saman çöpü 
gibi parça parça savuracak.)

Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

ن אر ت و   و  א  از 
ی ی  ّ ی و  ر و   א א از 

(Lale ve nar çiçeği, mercan ve yakuttan renk alı-
yor. Sümbül ve şebboy, kāfur ve amberden koku 
ediniyor.)
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او  ا
[ma	a’l-vāv]

 [gurbe-gū]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le, fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ve żamm-ı kāf-ı 


Acemī ile. Bīd-müşk ki   [gurbe-bīd] 

dahi derler.

אو  [gurkāv]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i kāf-ı 
Arabī ile. Bir nev
 pāy-efzārdır 

ki piyāde-rev olanlar, ayaklarına bağlarlar. 

Şeyḫ Āẕerī, beyt:

م راه  دون   ی    
אو אه را  אی  ر   אم  ز 

(Felek seni aramak için yola koyulunca Ay’ın 
ayağına ayakkabıyı Boğa derisinden yapar.)

Mevlānā Cāmī, beyt:

ا دا אو در   
ک در  دا א و  د در 

(Yanında eski bir ayakkabı vardı. Ayağında toz, 
üstünde kürk vardı.)

 [guft-gū]: Dedikodu ve söz sav 

ma
nāsınadır. Mevlānā Hātifī, beyt:

  از   
ا  از در  א  ا 

(Söz dinle, dedikoduya kulak asma! Bu macera-
ya bundan fazla takılma!)

 [gulistū]: Kesr-i lām, sükūn-ı sīn-i 

mühmele ve żamm-ı tā-i müẟennāt ile. 

Gülistān ma
nāsına. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

 [gū]: İmāle ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, top ki çevgān vurup oynarlar. Ve her 

nesne ki top ola ya
nī müdevver ola. Ve tüg-

me ki kaftanlara dikerler. Ve değirmi olmak 

münāsebetiyle ر ی   [gū-yı ḫūrşīd] 

 [guhn]: Sükūn-ı hā ile. Bir kurttur. 

Ağaçta ḥāṣıl olup ağacı keser. 
Arabīde אره  

[neşşāre] derler.

ن  [gūyīden]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i yā-

yı taḥtānī-i evvel ü sükūn-ı ẟānī ile. Söyle-

mektir. 
Arabīde ل  [ḳavl] ve Çağatay’da 

“dip” derler. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Dip imişsin köydürey bir daġ ile köŋlin anıŋ

Her niçük daġ bolsa bolsun daġ-ı hicrān bolmasun

(Onun gönlünü yaralayıp dağlayacağım demiş-
sin. Hangi yara olursa olsun da ayrılık yarası 
olmasın.)

Bu beytin Türkīsi böyledir. Beyt:

Dir imişsin yaḳarım bir daġ ile göŋlin anuŋ

Her niçe daġ olsa olsun daġ-ı hicrān olmasun

(Onun gönlünü bir yarayla yakacağım demiş-
sin. Hangi yara olursa olsun da ayrılık yarası 
olmasın.)
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א  ا
[ma	a’l-hā]

اره  [gudāre]: Fetḥ-i dāl u rā-i mühmeleteyn 

ile. Bālāḫāne-i tābistānī ya
nī yaz için maḫṣūṣ 

fevḳānī ev ki وار  [pervār], واره  [pervāre], 

وار  [fervār] ve واره  [fervāre] dahi derler. 

Ba
żı ferhenglerde, dam üzerinde yatmak için 

vaż
 olunmuş taḫta-bend ma
nāsınadır.

א ار  [guẕārnāme] ve א ر  [guẕernāme]: 

Kilāhumā bi-fetḥi’ẕ-ẕāli’l-mu
ceme ve’n-

nūn ve sükūni’r-rāi’l-mühmele. Mülūk ve 

ḥükkām-ı bilād ṭarafından seyāḥat ve ebnā 

sebebiyle verilen iẕinnāme ki yollarda bāc-

dār ve sāirler ṭarafından ta
arruż ve rencīde 

olunmaya. Şems-i Faḫrī, beyt:

א  א  در 
א ر د  אذش  از 

(Takdir yolcusu, yollarda onun hükmünden izin 
belgesi alır.)

Buna از  ِ  [ḫaṭṭ-ı cevāz] dahi derler. Ve 

dahi berāt-ı müsellemī ya
nī mu
āfnāme. 

Şehīdī-i Ḳumī, beyt:

ی و  را  א و د   د
א ر ت  א ی     

(Hep din ve diyanet ara, iyi düşünceli hareket et 
de yüce Cennet’e gitmek için af belgen olsun.)

אه ر  [guẕergāh]: Fetḥ-i ẕāl-ı mu
ceme vü 

kāf-ı Fārsī ve sükūn-ı rā-i mühmele ile. Yol 

uğradığı maḥaller, derbend ma
nāsına.

ازه  [gurāze]: Fetḥ-i rā-i mühmele vü zā-i 

mu
ceme ile. Īrān pehlivānlarından bir 

mübāriz pehlivān adıdır ki Devāzdeh-ruḫ 

cenginde Siyāmek-nām bir Tūrānī pehlivān 

elinde helāk olmuştu. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

derler. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

אد را  دی      
ر ی  אن   در 

(Söğüt çevganın topu her uçuruşunda güneş 
topu başını yakasına sokuyordu.)

�ānī,  [guften] lafẓından ṣīġa-i emr ve 

vaṣf-ı terkībī olur. Kemāl-i Ḫocendī, beyt:

ا د خ ا   אل آن 
א  אن را  אی  א

(Ey Kemāl! O şuh sana el vermezse dünyanın 
cefalarına “merhaba” de!)
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(Elinde sığır başlı topuzla nara atarak savaş mey-
danına geldi.)

�ānī, ālet-i reculden kināyedir. 

Mecma
u’l-Fürs’te, mār-ı buzurg-ser ya
nī 

başı büyük yılan. Emīr Ḫüsrev, beyt:

אن א  دارد آ א آن    
אر زه  ا آن   دارد    

(Gökyüzünün sahip olduğu çanak, şarap için 
değildir. Gürze yılanının sahip olduğu kepçe, 
helva için değildir.)

 [gurisne]: Kesr-i rā vü sükūn-ı sīn-i 

mühmeleteyn ve fetḥ-i nūn ile. Aç. 
Arabīde 

אن  [cev
ān] derler ki ع  [cev
] açlıktır. 

Sükūn-ı rā vü kesr-i sīn-i mühmeleteyn ile 

( ِ  gursine) de ṣaḥīḥ lüġattir yine bu 

ma
nāya. Açgözlüye   [gurisne-

çeşm] ve ا  [gedā-çeşm] dahi derler.

 [gurgīne]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le, kesr-i kāf-ı Fārsī, yā-yı sākine ve nūn-ı 

meftūḥa ile. Be-ma
nī-i pūstīn ya
nī kürk, 

her neyin olursa. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

گ ن   و  د دم 
گ אر  دوزان  ه 

(Soğuk, kurt gözü gibi kanla kaplanmıştı. Kürk 
dikenlerin işi büyüdü.)

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

گ  א  آن  אران  ز 
אی      

(İnce kumaş yerine kürk giyen o yaşlı kurt, yağ-
murdan korkar mı hiç!)

א   [gurinc-ḫāne]: Kesr-i rā-i müh-

mele ve sükūn-ı nūn u cīm ile. Doğan tü-

letecek mekān.

ه  [gurinde]: Kesr-i rā vü sükūn-ı nūn 

u fetḥ-i dāl-ı mühmeleteyn ile. Süpürge 

gibi bir deste otu bağlayıp çūlāhlar bez ip-

(a٥٢٣)  א אن  ازه  
دل א  ا د  ُ دو 

(Gīvlerin başı Gürāze, Nehil’le birlikte aslan yü-
rekli ve kıymetli iki pehlivan...)

اه  [gurāh]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve iẓhār-ı 

hā ile. Miẟl ü mānend ma
nāsına. Mīr 

Naẓmī, beyt:

אه ان   אن  ده 
اه دون  او را  אورده 

(Padişahın önünde böylesi pehlivan olmamış. 
Felek onun gibisini getirmemiş.)

 [gurbe]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, kedi ki Türkīde “çetik” ve 
Arabīde 

ه ّ  [hirre] ve ّ  [ḳiṭṭ] dahi derler. Şeyḫ 

Sa
dī, beyt:

ش   در  
אف    در 

(Kedi fare tutmada aslandır. Lākin kaplanla sa-
vaşırken fareye döner.)

�ānī, bir rāyiḥalı ottur. 
Arabīde אم ّ  

[nemmām] derler.

אه د  [gurdgāh]: Sükūn-ı rā vü dāl-ı müh-

meleteyn ile. Boş böğür ki אر د  [gurdgār] 

dahi derler. 
Arabīde ه א  [ḫāṣire] derler.

ده  [gurde]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı müh-

meleteyn ile. Böğrek ki 
Arabīde  [kulye] 

derler.

زه  [gurze]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, gürz ki pehlivānān-ı ḳudemā topuzu-

dur. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ان د  אن  و א 
אور زۀ  رون   د ا
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Ve kemān-girih dānesi. Ve ḫamīr zevālesi. 

Ve ka
bü’l-ġazāl ki penīr şekeri dedikleridir. 

Ḥāṣılı her ne ki müdevver ola, ona و  

[gurūhe] derler. Ma
nā-yı evvele, Ḥakīm 

Sūzenī, beyt:

ت او ی  אرا    
אدر و  אی  و آ  

(Onun şöhretini, anasının yumak satmadığı 
Buhara’da satın almadılar.)

Bu ma
nāya, Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, 

beyt:

و א   ا   د  ای   
אز دو د  ر  א آ 

(Efendi! Kendi etrafında örülüp durma! Zira 
biz yumak gibi kendi ip ucumuzun sonuna dek 
koşmadayız.)

Ve be-ma
nī-i dāne-i kemān-gürūhe. Şeref-i 

Şeferve, ḳıṭ
a:

ق אق  ن و אن  
ار زن و  
و א ه     
אر אن  در دا آ

(Senin Türk askerlerin, doğunun uşağı güneş 
gibi kılıç çekip göğe binerler. Bir yay yuvalağı ile 
yüz mermiyi göğün eteğinde saydırırlar.)

Ve be-ma
nī-i zevāle-i ḫamīr. Şā
ir, beyt:

אزی ان  אن و  ن   
(325b) אد ک   و    

(Sen şölen düzenleyince ay hamur yuvarlağın, 
gök de hamur teknen olsun!)

Be-ma
nī-i gürūh ve cemā
at, Şeyḫ Niẓāmī, 

beyt:

و  راه آ   
אه آ אه  ی ا

(Bütün müttefik gruplar yola koyulup padişahın 
meclisine geldiler.)

liğin süpürürler. واش  [ġarvāş] dahi derler. 


Arabīde א şevketu’l-ḥā]  اik] derler. 

Ve Hindīler  [kūnçe] derler.

 [gurne]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i nūn ile. Bir ot adıdır.

و  [gurūte]: Żamm-ı rā-i mühmele vü vāv-ı 

ma
rūf ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Bir diken-

dir, deve onu ġāyet sever. Üstād Laṭīfī, beyt:

و را درود ر    ا
و زار رود م از 

(Diken ekip biçen kimse, sonunda dikenlikten 
gider.)

وزه  [gurūze]: Żamm-ı rā-i mühmele vü 

vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. 

Cem
iyyet ve gürūh ma
nāsınadır. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

وه  [gurūh]: Żamm-ı rā-i mühmele vü 

vāv-ı ma
rūf ve iẓhār-ı hā ile. Cema
āt ve bö-

lük ma
nāsına. Gāhī vāv’sız ه  [guruh] dahi 

derler. Mevlānā Hātifī, beyt:

ه ادۀ     
وه وران    

(Cem görkemindeki şehzade Ömer Şeyh, kutlu 
toplulukta önde gelenlerin başıdır.)

وه א و  [gurūh-ā-gurūh]: Ya
nī bölük bö-

lük ve fevc fevc. Mevlānā Hātifī, beyt:

وه א و ان   آن 
ه א و  ا  در  

(O aslanlar avlanmak üzere deniz ve dağ gibi bö-
lük bölük gittiler.)

و  [gurūhe]: Żamm-ı rā-i mühmele vü 

vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i hā-i evvel ü iḫfā-yı 

ẟānī ile. Be-ma
nī-i gülūle ya
nī yumak ki 

zenān, eğirdikleri ipliği sarıp yumak ederler. 

Ona ک  [fermūk] ve د [duşkī] dahi 

derler. Ve top, tüfeng ve mancinīḳ yuvalığı. 
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sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i dāl-ı müh-

mele ile. Münteḫab, muḫtār ve müttaḳī 

ma
nāsınadır.

 [guzīne]: Kesr-i zā-i mu
ceme, sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i nūn ile. Be-ma
nī-i 

pesendīde. Mucīreddīn-i Beyleḳānī, beyt:

د  ز دوران  ام در د
א  ام ان  دون   

(Şiir gücünde zamaneden beğeni almışım. Felek 
yüz asır da geçse benzerimi gösteremez.)

 [guste]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Be-ma
nī-i  

[gursine]-i merḳūm. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

 [gusile]: Kesr-i sīn-i mühmele ve fetḥ-i 

lām ile. Be-ma
nī-i güsīḫte.

ه  [gusende]: Fetḥ-i sīn ü dāl-ı mühme-

leteyn ve sükūn-ı nūn ile. Be-ma
nī-i ṭaleb 

ve özdek.

 [gusne]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i nūn ile. Be-ma
nī-i gürisne. Bundan 

muḫaffef olmak cāizdir. Kemāl İsmā
īl, 

beyt:

د آب در  آن   را 
ان  ن ز  آروغ ا ز ا

(Ciğerinde su bile olmayan o aç ihtiyar, şimdi 
şükür sofrasında tokluktan geğiriyor.)

אده  [guşāde]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. 

Açık ve açılmış ma
nāsına.

א אد  [guşādnāme]: Fermān-ı pādişāhī 

ki 
Arabīde ر  [menşūr] derler. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, beyt:

אن در ده  א  אد داری 
ا א  ل  ا א    ده 

(Felek köyünde can fermanına sahipsin. Köy 
muhtarı hani! Senin bahşişini buraya bıraksın.)

 [gurhe]: Muḫaffef-i و  [gurūhe]dir 

cemī
 ma
nālarında. Be-ma
nī-i gürūhe-i 

mancinīḳ, Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

و   אن زد 
א  ه در آب در   

(Onu mancınık topuyla öyle bir vurdu ki dağ, 
deniz suyuna gömüldü.)

 [gurīçe]: Kesr-i rā-i mühmele, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i cīm-i Fārsī 

ile. Ḥücre-i ḫāneye derler.

اره  [gujāre]: Fetḥ-i zā-i Fārsī vü rā-i müh-

mele ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, ta
bīr-i ḫˇāb.

�ānī, şerḥ ve tefsīr ma
nāsına. Şāh Nāṣır-ı 

Ḫüsrev, beyt:

א ار و  و ز   
اره   او  را 

(Lafzıyla mantığı şerh eden, delillendirici, sağ-
lam ve güzel söz.)

�āliẟ, be-ma
nī-i  [guften]. Ḥakīm 

Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

אرد  او دّر  ارد    
אرد  او دّر  ور   

(Şiir söylese, lafzıyla tek inci yağdırır. Nesir yaz-
sa, kalemiyle iri inci yağdırır.)

ا  [guzāfe]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme vü fā 

ile. Süḫan-ı beyhūde ve kār-ı 
abeẟ ki درو 
[durūġa] dahi derler. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

א   ازه   ا
א  ا  را 

(Sözü söylerken ölçüyü gözetmek gerekir. Boş 
lafı dinlememek gerekir.)

א ر  [gujernāme]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ve 

sükūn-ı rā-i mühmele ile. Ta
bīrnāme.

ه  [guzīde]: Kesr-i zā-i mu
ceme, 



BĀBU’L-KĀFİ’L-FĀRSİYYİ’L-MAŻMŪME 3231

(Misk kıvrımlı saçını dağıtacak olursan, binlerce 
habersiz can ve gönül dökülür.)

�ānī, be-ma
nī-i pīrāhen. Refī
eddīn-i 

Lünbānī, beyt:

ا  او از  و  دوز
دۀ  אز آزرده  د ز 

(Onun gömleğini ipek ve gülden dikecek olsalar 
dahi, yasemin yığını (olan bedeni) nazikliğinden 
incinir.)

Ba
żı ferhenglerde, iki bölük saç ma
nāsına 

mervīdir.

אده  ِ  [gul-i piyāde]: Bir nev
 güldür. Ağa-

cı ve dikeni olmaz. Nergis, lāle, sūsen ve 

zanbaḳ gibi biter. Emīr Ḫüsrev, beyt:

אده אن در د    زان 
אده אی  אک  د از 

(O put gibi güzelleri görsen, yabanda topraktan 
piyade çiçekleri bitmiş derdin.)

אه  [gulşāh] ve  [gulşeh]: Kilāhumā 

bi-sükūni’l-lām ve fetḥi’ş-şīni’l-mu
ceme. 

Bir meşhūr maḥbūbedir ki Varaḳa-nām 


āşıḳın ma
şūḳası idi. Leylī vü Mecnūn gibi, 

aḥvālleri mufaṣṣal naẓm olunmuş kitābdır. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ن ر د  ه  ن  א   
(326a)  אه  و  را ور  

(Varka Gülşāhım’a, Vīse de Rāmīnim’e kavuşur-
sa bütün akıllıların aklı hayrete düşer.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

د ن       
د    ور אد    د

(Senin kutlu meclisine yakın olan herkes, sayen-
de, Varaka’nın Gülşeh’le sevinmesi gibi sevinir.)

 [gul-ġonçe]: Sükūn-ı lām u nūn, 

żamm-ı ġayn-ı mu
ceme ve fetḥ-i cīm-i Fārsī 

ile. Be-ma
nī-i ġalġalīç ya
nī kıcıklamak.

Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, beyt:

ا אز  א ا د אد
אر ن  د  אه  رد وا 

(Benim uzun süreli umut fermanım, olay defte-
rini tomar gibi kısalttı.)

Ba
żı ferhengde 
unvān-ı fermān ya
nī 

evāmir ü aḥkām evāilinde yazılan elḳāb. 

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אی د ت ده  אن د ل  ا  
אه ان  א  אد אن 

(Dünya köyünün muhtarı (Allah) sana can be-
reketi versin istiyorsan, sabah dibacesinin lakap-
larını al!)

 [guşte]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve fetḥ-i 

nūn ile. Be-ma
nī-i  [gusne]-i merḳūm. 

Ba
żı ferhengde şīn-i mu
ceme ile vāḳi
 ol-

muş. Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, beyt:

ر ا ت  א  א   
אن آری א       

(Ey tan yeli! Mumbar güllüğünden geçecek olur-
san paça hakkı için ölülere bir koku getiresin!)

 [gulāgūne]: Żamm-ı kāf ile. Kı-

zılcadır ki zenān, yüzlerine sürerler. ا 
[elġūne], ا [elgūne],  [belġūne], 

 [gulgūne],  [gulġūne] ve  [fi-

ger] dahi derler.

 [gulāle]: Fetḥ-i lām ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, zülf ma
nāsına. Kemāl İsmā
īl, beyt:

ی  ات אرض و  א ر   
אزار  אره  را دل و 

(Her yıl saçının kokusu ve yanağının rengi, za-
vallı goncanın kalbini kırar ve pazarını kesada 
uğratır.)

Bu ma
nāya, Refī
eddīn-i Lünbānī, beyt:

א  از    
د و ر אن و دل    ار 
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(Beşik törenini/resmini, yayı andıran çem-
beri ve sağlam kemer/revak kirişindeki akisle 
göstermişler.)

 [gulgūne]: Sükūn-ı lām ve żamm-ı 

kāf-ı Fārsī ile. Be-ma
nī-i  [gulġūne]-i 

merḳūm. Ḫˇāce Selmān, beyt:

ه אرض   ز    
אن را אغ رخ     

(Sabah vakti gülün yanağına aklık vurunca bah-
çe de laleliğin yüzüne allık sürer.)

Ve gül renkli demek olur. Ṭālib-i Āmulī, 

beyt:

ن ده از    
ن ه  אض د اب 

(Evvela kanlı gözyaşıyla gözün beyaz aksülüme-
nini gül rengine çevirmiş.)

ه  ِ  [gul-i gende]: Kesr-i lām ve fetḥ-i 

kāf-ı Fārsī ile. Bir ottur. Be-ġāyet bed-būy 

olur. אن  [gulīgān] ve א  [kumā] dahi 

derler.

زه  ِ  [gul-i kūze]: Kesr-i lām ve żamm-ı 

kāf ile. Nesrīn ma
nāsına. Emīr Ḫüsrev beyt:

زه ن   زه از   א  א  ن 
زه از  دد   از   ار  

(Bugün testi, şaraptan uzak kalmasa gerek. Çün-
kü testi çiy tanesiyle dolmazsa da yaban gülü çiy 
tanesiyle doldu.)

Emīr Ḫüsrev, beyt:

د زه  אد را در  زه    در  
אز د  ه  ان   א آن د د

(Yaban gülüne bak! Rüzgārı testiye koymuş. Ya-
semin onu gördü ve gülümsemek için ağız açtı.)

 [gulūle]: Żamm-ı lām-ı evvel ü fetḥ-i 

ẟānī ile. Be-ma
nī-i bedrek ya
nī mancinīḳ 

taşı.

ّ  [gulle]: Fetḥ-i lām-ı müşeddede ile. Be-

ه  [gulġunde]: Sükūn-ı lām u nūn ve 

żamm-ı ġayn-ı mu
ceme ile. Top olmuş, 

atılmış penbe ki eğirilmek için āmāde ola. 

Ona א  [pāġand] ve ه א  [pāġande] dahi 

derler. Ḥakīm Sūzenī, der-hicv-i Necīb-i 

Mende, beyt:

ۀ  אن   א در 
ه אر   در  

(Onların arasında Necīb-i Mende’m, dikenlikte-
ki pamuk yumağına benziyor.)

Gāhī kitābete ه  [gulġunde] derler. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 [gulġūne]: Sükūn-ı lām, żamm-ı 

ġayn-ı mu
ceme ve fetḥ-i nūn ile. Kızılca ki 

 [gulāgūne] ve  [gulgūne] dahi 

derler. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אت ارم از  אر ا  ی   
م ارد  א     

(Postiş gibiyim, asli bir hayata sahip değilim. Al-
lık gibi, cevherim de kalıcılığa sahip değil.)

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אز אن  آن    دل  ر 
ان  ای   زال را 

(Dünyanın hilesine/rengine aldanma! Zira o, 
nazik ve narin değildir. Kocakarı allıkla gençleşir 
mi hiç!)

 [gulgeçe]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i 

kāf u cīm-i Fārsiyyeyn ile. Eṭfāle vaḳt-i 

ṭufūliyyetten zamān-ı 
aḳīḳaya gelince lāzım 

olan ādāb u rüsūm u mühimmātı görül-

meye derler. Meẟelā gehvāre, dāye ve sāiri 

gibi. Ḫˇāce 
Amīd-i Lūyegī, der-vilādet-i 

ferzend-i yekī ez-mülūk1, beyt:

אن  ر  א  
ده ا از     

1 Padişahlardan birinin oğlunun doğumunda…
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א  [gumāşte]: Fetḥ-i mīm ü tā-i 

müẟennāt ve sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. 

א  [gumāşten] lafẓının ṣīġa-i mef
ūlüdür. 

Ḥavāle olunmuş ve ısmarlanmış. Ammā 

ḥaḳīḳati ḳāim-i maḳām ma
nāsınadır. 

Ebulma
ānī, beyt:

אب   د  روی   آ
אن  ر آ א ز  در 

(Güneş senin yüzüne benziyorsa buna şaşılmaz. 
Senin vekilin olarak gök tahtına yerleşti.)

Ve ḳāim-i maḳām, nāib-i menāb ve vekīl-i 

umūr ma
nāsına da gelir. Çağatay lisānında 

kesr-i elif ’le “ınaġ” derler.

א  [gumāşe]: Fetḥ-i mīm ü şīn-i 

mu
ceme ile. Be-ma
nī-i sīm ya
nī gümüş. 

Ebulma
ānī, beyt:

א و زر ر  אن آن  د   
א  א او را  از   ر 

(Dünya halkına o kadar altın ve gümüş verdi ki 
ev eşyalarını hep gümüşten yaptılar.)

א  [gumāne]: Fetḥ-i mīm ü nūn ile. İki 

ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i gümān, ẓann ma
nāsına. 

(326b) Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ار א  אد  دل را  
ار א  روان را ز  در 

(Gönlünde sevinçten başka bir şeye yer ver-
me! Ruhunda kötü düşüncenin olmasına izin 
verme!)

�ānī, kārīz kazıldıkta ibtidā kazılan kuyu 

ki suyu ne miḳdārdır bilinmek için. İbn 

Yemīn, beyt:

ای  د در   
א ده  و  אد   در 

(Ey sevgili! Gönlüm senin tatlı çeşmeni aramak 
için düşünce çölünde epey kuyu kazdı.)

ma
nī-i sāyebān. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אی  ن   آه دودآ م 
אی  ن     ن  در 

(Benim duman gibi āhım sabahleyin gölgeliği-
ni kurar. Benim gece dolaşan gözüm, şafak gibi 
kanlar içinde oturur.)

 [gule]: Fetḥ-i lām-ı muḫaffefle. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, zülf ma
nāsına. Bedī
üzzamān 

Ḫˇācegī, musammaṭ:

אب و  ن آ אرش و    ر
א را دوا א را  و آن درد د א غ  ا 

(Yanağı ve miskten saçı, Güneş ve Başak burcu 
gibidir. Birisi can kuşlarına tuzak, diğeri gönül-
lerin derdine devadır.)

Mevlānā Rükn-i Ṣābir, beyt:

א ن  ن  د ای    در 
אن  א ن  ار   آ  

(Tan yeli senin hevesinle āşıklar gibi başıboş 
dolaşıyor. Saçındaki āşıklar gibi senin yanağına 
tutulmuş.)

�ānī, penbe kozağı ki ز  [gevzaġa] dahi 

derler.

 [gulīçe]: Kesr-i lām, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Ferheng-i 
Cihāngīrī’de ınçkırık ki ز [zeġagik] ve 

-ve  [hukik] dahi der [zeġineg] ز

ler. 
Arabīde اق  [fuvāḳ] derler. Ferheng-i 
Vefāyī’de be-ma
nī-i ḳurṣ-ı āfitāb. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

אد אرد   א  א  
اد א دون د    

(Gece vakti, seni bir ekmekle dahi hatırlamaz. Sa-
bah vakti, gökyüzüne somun ekmeği (güneş) verir.)

Āḫar ferhenglerde dahi bu ma
nāya kāf-ı 


Arabī ile (  kulīçe) mervīdir.
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ه  [gunde]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ma
rūf.

�ānī, aş içinde pişmiş iri köfteye derler. 

Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, beyt:

م ۀ  داروی     
ار אن   ا  ا  א 

(İddiacılar bana köftehor demesin diye sıcak ve 
baharat dolu iri köftenin vasfını anlatmam.)

Ba
żı ferhenglerde ṣayyādlar ṣayd gö-

zetmek için yapıp oturdukları gömültü 

ma
nāsınadır.

ار  [guvārtih]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

kesr-i tā-i müẟennāt ile. Be-ma
nī-i اره  

[guvāre]. Ve dahi kelebek dedikleri kanatlı 

böcektir.

ه ار  [guvārende]: Fetḥ-i rā vü dāl-ı müh-

meleteyn ve sükūn-ı nūn ile. Be-ma
nī-i 

hażm ettirici, her ne olursa. Ebū Şekūr, beyt:

אد ه  ار ردی    
از ارش      

(Yediğin her şey sindirilsin! Sindirilmesi zor (sin-
dirirken terleten) şeyleri hep sindir!)

ازه  [guvāze]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. 

Deste-çūb. Şems-i Faḫrī, beyt:

ام אن ا א   
ازه ز رای  او 

(Öyle bir padişahlar padişahıdır ki parlak dü-
şüncesi gök cisimlerinin sultanı olan güneşe 
değnek vurur.)

اژه  [guvāje]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ile. Be-

ma
nī-i ṭa
ne ve ser-zeniş.

ه ا  [guvālende]: Fetḥ-i lām u dāl-ı müh-

mele ve sükūn-ı nūn ile. Henūz yürümeye 

ḳudreti olmayıp emekleyen eṭfāle derler. 

Mīr Naẓmī, beyt:

Seyf-i İsferengī, beyt:

دی אی   אب    
א دی  א    در

(Felek senin bağışını hesaplayacak olsa denizin 
bereketi dışında bir sanıya kapılmazdı.)

اه  [gum-rāh] ve ه  [gum-reh]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-mīm ve fetḥi’r-rāi’l-

mühmele ve iẓhāri’l-hā. Azgın ve yolun 

izin yitirmiş kimesne ma
nen ve maḥsūsen. 

Mevlānā Cāmī, beyt:

א در راه  א دم  آن    
ن رو  راه آورده ام ه  ا  آن 

(Yıllarca senin yolunda olduğunmu söyle(ye)
miyorum. Yüzünü yola şimdi döndürmüş olan 
bir sapkınım.)


Arabīde אّل  [ḍāll] ve Çağatay’da “azıḳmaḳ” 

derler. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Gerçi gücüm yoḳıdın anı yitişip līkin

Hūş u köŋlüm yoḳ üçün her nefes andın azıḳıp

(Takatim bir şekilde ona yetişse de akıl ve gön-
lüm yok yere her an ondan uzaklaşıp yanlış yola 
sapıyor.)

ه  [gunbede]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

bā-i muvaḥḥade vü dāl-ı mühmele ile. 

 [gunbed]-i merḳūmun beş ma
nāsıyla 

müterādiftir.

א  [guncāye]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

cīm ü yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i güncāyiş 

ki א  [guncā] ve  [gunc] dahi derler. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

א ا אب آن      
  آ دل   

(Yedi feleği kaplayan o güzellik ışığı, zayıf ve yor-
gun düşmüş gönülden başkasına niyetlenmez.)

 [gunce]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm ile. 

Çenesi ve ağzı şiş olan çār-pā ḥayvāna derler.
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ر و     از 
را   ر از  אه   

(Senin aldanışın kötülük ve zulümden az değil-
dir. Mezar oyuğu, su kuyusundan az değildir.)

�ānī, bir mevżi
 adıdır ki ecdād-ı Rüstem 

onda medfūndur. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

گ و درد א  ر زال  ز  
د ر  د  را ا  

(Babası Zāl için ağıt yakıp dert çekerek Gūrābe 
içinde mezar yapıyordu.)

א ر  [gūr-şegāne]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı 

rā-i mühmele ve fetḥ-i şīn-i mu
ceme vü 

kāf-ı Fārsī vü nūn ile. Ol kimseye derler ki 

gecelerde maḳberede meyyit kefenin soyup 

ala. 
Arabīde אش  [nebbāş] derler fetḥ-i nūn 

u bā-i müşeddede ile.

ر  [gūrne]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı rā-i 

mühmele ve fetḥ-i nūn ile. Sığın dedikleri 

çatal boynuzlu (327a) geyik. Mīr Naẓmī, 

beyt:

رگ و دراز אی  א  א   
از ه  ر  א   

(Büyük ve uzun boynuzlarıyla geyik gibi baş 
yükseltmiş.)

ره  [gūre]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i rā-i müh-

mele ile. Ba
ż-ı eyyām-ı ma
lūmede bāzārı 

duran köye derler.

زده  [gūzde]: Vāv-ı ma
rūf ve sükūn-ı zā-i 

mu
ceme ile. Bir nev
 ṣamġdır. Rengi kızıl 

olup dikenden ḥāṣıl olur. Ol dikene دا  

[cuhūdāne] ve ṣamġına  [gulek] de derler.

ه ز  [gūz-girih]: Vāv-ı mechūl, sükūn-ı 

zā-i mu
ceme ve kesr-i kāf ile. Düğme ve 

ilik ki kaftana dikerler. Ebulma
ānī, beyt:

אل א  رو אک درش  رود 
אل ه  ر  ا ا

(Dünya onun kapısı toprağına çocuk gibi emek-

leyerek yüz sürmeye gelir.)

ا  [guv-engele]: Sükūn-ı vāv u nūn ve 
fetḥ-i hemze vü kāf-ı Fārsī vü lām ile. Kaf-
tan düğmesi ki ا  [guv-engel] ve ی  

.dahi derler [gūy-engel] ا

اه  [guvāh]: İẓhār-ı hā ile. Şāhid ma
nāsına. 
Mīr Naẓmī, beyt:

אه م دو از     
اه ن  ۀ   روی زرد و د

(Boyum senin aşkının gamıyla iki büklüm oldu. 

Sarı yüz ve kanla dolu göz şahittir.)

אره  [gūbāre]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i bā-i 
muvaḥḥade vü rā-i mühmele ile. Be-ma
nī-i 
güvāre ya
nī sığırtmaç. Ḥakīm Senāyī, beyt:

ن   دی  آ  ن  אره  در 
א ن    אن    א  ی   

(Bu sığır ağılında Hz. İsa’nın eşeğinin ahırda do-

laşması gibi nasıl dolaşırsın! Can ālemine doğru 

git çünkü Hz. İsa gibi tamamen cansın!)

Ḥakīm Nāṣır-ı Ḫüsrev, rubā
ī:

אره ز از   א 
אره א    ر و درد 
م   آن    د
אره אن ر و   ز  

(Çaresiz akıllıya bu sığır ağılı dünyadan dert ve 
sıkıntı dışında bir şey asla gelmez. Bu çobansız 
sürü ve sığır ağılından gördüğümü başka gören 
olmadı.)

را  [gūrābe]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i 

rā-i mühmele vü bā-i muvaḥḥade ile. İki 

ma
nāya gelir.

Evvel, راب  [gūrāb]-ı merḳūm ma
nāsına. 

Emīr Ḫüsrev, beyt:
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eder. ک ش   [gūş-ḫarek] ve א ار  [hezār-

pā] dahi derler.

اره  [gūşvāre]: Be-ma
nī-i ار  

[gūşvār]-ı merḳūm ya
nī küpe ki kulağa ta-

karlar. Mīr Naẓmī, beyt:

اره א א  دّر 
اره ن  د  ه  ش آو  

(Şahane inciyi andıran sözlerini kulağa küpe gibi 
astı.)

 [gūşe]: Bucak; ḫānenin olsun, ġayrın 

olsun.

 [gūge]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī 

ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, tügme ki mu
arrebi  [ḳūḳa]dır.

�ānī, siğil 
illeti ki ādemin ekẟer elinde ve 

ayağında ẓāhir olur. 
Arabīde eṭibbā ل  

[ẟulūl] derler.

�āliẟ, be-ma
nī-i gūsāle.

 [gūle]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i lām ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i  [gulūle]-i merḳūm 

ki ondan taḫfīf olunmuştur. Ḥakīm 

Şihābeddīn-i Şīrāzī, ḳıṭ
a:

ز   و  ر
אد از  آن א  ه از   
زان   ز از  
אن אد ار ا    

(Mancınık taşı ve arkebüz mermisinin heybe-
tinden dağ yere serildi. Darbesinin etkisiyle yer 
titredi, dört unsur birbirinden ayrıldı.)

�ānī, be-ma
nī-i زه  [gūze]-i merḳūm.

 [gūmçe]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i cīm-i 

Fārsī ile. Dar sokak ki ba
ż-ı maḥallātta vāḳi
 

olur.

א  א    رخ 
אد  ن  ه  ز אد 

(Göğsü āşığın yüzüne açıldı. İlik ve düğmenin 
açılması, hazine açılması gibidir.)

زه  [gūze]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. Ġonçe-i penbe ya
nī henūz 

açılmamış penbe kozağı, ġonçe-i kūknār, 

pīle-i ibrīşim ve emẟāli ki زه  [ġūze] dahi 

derler. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

א او אد و دو   א  אی 
زه ه از    از  ون 

(Canı daim olsun! Kıskananın iki gözü de pa-
muğun kozadan çıkması gibi yerinden çıksın!)

ز  [gūzīne]: Sükūn-ı vāv, kesr-i zā-i 

mu
ceme, sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

nūn ile. Koz ḥalvāsı, her ne olursa.

א  [gūsāle]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i sīn-i 

mühmele vü lām ile. Buzağıya derler. Aṣlı 

א אو  [gāv-sāle]dir, istiḫfāfen א  [gūsāle] 

dediler.

א  [gūşābe], א  [gūştābe] ve אوه  

[gūştāve]: Küllühum bi’l-vāvi’l-ma
rūf, ev-

vel bi-fetḥi’ş-şīni’l-mu
ceme, ẟānī ve ẟāliẟ 

bi-sükūni’ş-şīni’l-mu
ceme ve fetḥi’t-tāi’l-

müẟennāt ve’l-bāi’l-muvaḥḥade. Et suyu 

ve et suyuyla pişmiş şūrbāya derler.  

[gūşt] et, آب [āb] ma
lūm ve hā 
alāmet-i 

ismdir.

ه آ   [gūşt-āgende]: Et kıymasıyla 

dolmuş mūnbār, sucuk ve ġayruhumā.

ش   [gūş-ḫabe]: Sükūn-ı şīn ü fetḥ-i 

ḫā-i mu
cemeteyn ü bā-i muvaḥḥade ile. 

İki ma
nāyadır.

Evvel, kulak pāk edecek başı eğrice mīl.

Ve ẟānī, bir böcektir. Ādem ve ḥayvānın 

kulağına girip elem verir ve ba
żıların helāk 
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(Topaldır, koşar. Kulağı yoktur, söz bulur. Dil-
sizdir, fasih konuşur. Gözü yoktur, dünyayı gö-
rür. Kılıç keskinliğine ve yılan gidişine sahiptir. 
Āşıkların kalıbındadır, gamlı görünür.)

Ve “türlü” ma
nāsın (327b) ifāde eder. Emīr 

Ḫüsrev, beyt:

אر     د آن دو 
א را  دو  ر 

(Padişah sıkıca bağlanmış o iki yükü, tan yeline 
iki türlü renk bağlandığını görünce...)

�ānī, ṭarz ve reviş ma
nāsına. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

אر  אر  از  
ار  دم   دل 

(Böyle çok söz oldu. Gafil adamın kalbi uyandı.)

�āliẟ, be-ma
nī-i ruḫsāre. Emīr Mu
izzī, der-

ṣıfat-ı şarāb, beyt:

ی  از  אده    
ن  م  ار و  د دو   

(Senin avucuna öyle bir inci koydu ki yansıma-
sıyla iki yanak güllüğe, meclis de çiçek bahçesine 
döndü.)

Rābi
, be-ma
nī-i  [gūneste]-i merḳūm. 

Pūrbahā-yı Cāmī, beyt:

د ان  را    
د  ای از دو   

(Hamdānının başını ıslatıp eşeğin iki gūnesine 
dayandı.)

Ma
nā-yı evveline Çağatay’da “türlük” der-

ler. Ferhādnāme’de ḫāḳān dört ḳaṣr-ı refī
u’l-

bünyānı seyr ettiği maḥalde der, (Mīr 
Alī 

Şīr), beyt:

Körüp bāġıda yüz türlük 
acāib

Tapıp ḳaṣrıda miŋ anca ġarāib

(Bahçesinde yüz türlü acayip şey, sarayında bu-
nun bin katı kadar gariplik gördüm.)

 [gūme]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i mīm 

ile. Ba
żı sazdan ve ġalle sapından yapılmış 

ḫāne-i muḫtaṣar. Zebān-ı Hindīde  

[cehīr] derler.

ه  [guvende]: Fetḥ-i vāv u dāl-ı mühme-

le ve sükūn-ı nūn ile. Çubuktan örülmüş 

bir nev
 sepeddir ki onunla saman çekerler. 

Üstād Lebībī, ḳıṭ
a:

ه      
ه ا ز ِده  و ا 
אن א א   در 
ه אرا  از 

(Sen benim hakkımda iyi zanna sahipken Şey-
tan beni köyden atmış. Çölde saman sepetinden 
yağmurluk yapan kimse gibiyim.)

Üstād Lebībī, dīger, beyt:

אره אره  ت    ن 
ه     ز  

(Senin oğlunun kūnu, saman sepetinde saman 
kalmamışçasına paramparça olmuş.)

 [gūneste]: Vāv-ı ma
rūf, fetḥ-i nūn u 

tā-i müẟennāt ve sükūn-ı sīn-i mühmele ile. 

Oturağın iki cānibi. Ebulma
ānī, beyt: 

 او   
از    دو 

(Onun gümüş topu andıran gūnestesi, kīr dar-
besiyle iki parçaya ayrılmış.)

 [gūne]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i nūn ile. 

Dört ma
nāya gelir.

Evvel, renk ya
nī levn. Üstād Rūdekī, der-

ṣıfat-ı ḳalem, ḳıṭ
a:

אب ش     و دو و 
אن   و  ا و   و 

אر ئ  دارد و روش 
אن و   א א 
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א אء ا  ا
[ma	a’l-yāi’t-taḥtānī]

ی  [gudgudī]: Sükūn-ı dāl-ı mühmele-i 

ūlá, żamm-ı kāf ve kesr-i dāl-ı ẟānī ile. Bir 

kelimedir ki  [gudgud] diye keçi ve 

kuzu çağırıp okşarlar. ی  [pujpujī] dahi 

derler. İbn Yemīn, beyt:

א  زده ا زا د 
ی  د   

(Şu atasözü söyleneli çok oldu: Keçi pışpışla-
mayla semirmez.)

Hindī lisānında, parmakları eğdirmekle çı-

kan ṣadāya derler.

ی  [gurbuzī]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le, żamm-ı bā-i muvaḥḥade ve kesr-i zā-i 

mu
ceme ile. Zīrekī, dilīrī, baḫredī ve ṭırāzī 

ma
nālarına isti
māl olunur. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ی د آن زر از  א    
ی א ه   از  ا

(Kurnazlıkla hazine biriktirince āciz kalan asker 
dağıldı.)

-Yaban kedisi ki de :[gurbe-i deştī]  د

risini kürk ederler, vaşaḳ gibi laṭīf kürk olur. 

Ammā meẕheb-i Şāfi
iyye’de ṭāhir değil-

dir diye giymezler. Ba
żı nüsḫada د   

[gurbe-i deştī] vaşaḳ olmak üzre mervīdir.

 [gurisnegī]: Kesr-i rā vü sükūn-ı 

sīn-i mühmeleteyn ve fetḥ-i nūn ile. Açlık 

ya
nī cū
. Ḥakīm Enverī, beyt:

د   אن   
ای آن   ا ِ ز 

(Açlıkta kendi ekmeğinin lokması, zenginin ve-
receği tatlıdan daha iyidir.)

Sükūn-ı rā vü kesr-i sīn-i mühmeleteyn 

ه  [gūh]: Vāv-ı mechūl ile. Necāset 

demektir.

وه  [gūhreve]: Vāv-ı evvel ma
rūf, 

sükūn-ı hā ve fetḥ-i rā-i mühmele vü vāv-ı 

ẟānī ile. İtdirseği ma
nāsınadır.

ی ا  [gūy-engele]: İlik ve düğme ki kaf-

tana dikerler. Ḫallāḳu’l-Ma
ānī, beyt:

א א   ی ا 
א   ز   در 

(Kaftanının düğmesini açarsan bana cennetin 
sekiz kapısını açmış olursun.)

 [guvīste]: Kesr-i vāv, sükūn-ı yā-

yı taḥtānī vü sīn-i mühmele ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Be-ma
nī-i  [gūneste]-i 

merḳūm.

ه  [gūyende]: Vāv-ı ma
rūf, fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ve sükūn-ı nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, söyleyici ve ırlayıcı ma
nāsına. Şeyḫ 

Sa
dī, beyt:

אه  اول اردی  
אن א  ه    

(Celāli takvime göre Nisan ayının başıḳ Bülbül 
dal minarelerinden ezan okuyor.)

�ānī, Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i zebān. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ه را אن د  אه  ا 
ه را א از    

(Padişah, kölesine destur verecek olursa dilin ba-
ğını çözerim.)

 [guh]: İẓhār-ı hā ile. Muḫaffef-i ه  

[gūh]-ı merḳūmdur.
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Ve derler ki ر  [sūr] bir mevżi
 adıdır. Gülü 

be-ġāyet nāzik, ḫoş-bū ve rengīn olur. Ḫˇāce 

Ḥāfıẓ, (328a) beyt: 

  ار     
د ری  گ   ب از  ان  غ 

(Yaradılışımın gülü onun bahar yeliyle açıldıysa 
buna şaşılmaz. Zira bülbül, sarı gülün yaprağıyla 
sevinir.)

  [gul-kūbī]: Sükūn-ı lām, żamm-ı kāf 

ve kesr-i bā-i muvaḥḥade ile. Bir nev
 gül-

dür. Eyyām-ı bahārda cümle şükūfelerden 

evvel açılır. Ekẟer ırmak kenārlarında biter. 

Yārān bāġ u bāġçelere 
ayş u 
işret etmek için 

gittiklerinde ol gülden vāfir cem
 edip ḥavuż 

içine dökerler ve oturdukları yere dağıtırlar. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אل و   אن  ا
אغ  درآ  ر    

(Güzelliğin efendisi ve iyiliğin özeti, akıl bahçe-
sine kır çiçeği gibi geldi.)

אری  [gulnārī]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i 

nūn ile. Enār çiçeği renginde bir ma
rūf u 

ma
lūm renktir.

ای  [gundāy]: Sükūn-ı nūn, fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ve iẓhār-ı yā-yı taḥtānī ile. Fālcı 

ya
nī fāl açan ādeme derler.

ا  [guvāhī] ve ا  [guvāyī]: Kesr-i hā 

vü yā-yı taḥtānī ile. Şehādet ma
nāsına ki  
1 د ا     [guvāhī mī-dihem] derler. 

Şā
ir, beyt:

א را א  אت  ا ا
א ا  د ا  

(İddiasına ispat gerekiyorsa bu benzersiz güzellik 
şahitlik eder.)

1 Şahitlik ederim.

ile (  gursinegī) de cāizdir. Nitekim 

merḳūm beyitte vāḳi
dir.

 [gusī]: Kesr-i sīn-i mühmele ile. Vedā
 

ma
nāsına. Ḥakīm Esedī, beyt:

اوار او   
ر دش  زی   داد و 

(Uygun ne varsa hepsini ona verip babasının ya-
nına ısmarladı.)

Ve be-ma
nī-i  [gusil]. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

אد د  راه ا دش و   
אد אر  אه و  از آن 

(Onu gönderip kendisi yolda durdu. Ordu ve 
komutan bu işe sevindi.)

 [guşnī]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

kesr-i nūn ile. Erkek ḥayvān, dişisinin üzeri-

ne varmaya derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

אر  ِ  [gul-i pārsī]: Kesr-i lām ile. Bir 

nev
 güldür. Be-ġāyet kırmızı, rengīn ve ḫoş-

būydur. گ  ِ  [gul-i ṣad-berg] ve אر  
אر  [gulnār-ı pārsī] dahi derler. Kemāl 

İsmā
īl, beyt:

אر ن   א  אر زن 
ا ده  אده ز  ون او

(Dindar kadın, Fars gülü gibi, perdeden dışarı 
çıktı.)

ری  ِ  [gul-i sūrī]: Kesr-i lām u rā vü 

żamm-ı sīn mühmeleteyn ü vāv-ı ma
rūf 

ile. Sarı ḳatmer gül. Ve ba
żı ferhenglerde 

bir güldür ki iri ve ziyāde ḳatmer ve ḫoş-bū 

olur. Ḫˇāce Selmān, beyt:

ری א   אر       ر
א אری   ی و  ش  א   

(Sarı gülün senin yanağına benzediğini söylü-
yorlar. Evet öyle, bir yeri benziyor ama birçok 
yeri benzemiyor.)
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tir. Merci
i taḳṭī
-i ṣavttır, ağızla telaffuẓ-ı 

ḥurūf etmek lāzım değildir. Meẕkūr iki 

ma
nāya, Şeyḫ Sa
dī, ḳıṭ
a:

    
ی ت  از  
אر ان ارادت   

ی ی  د   א  
(Dinleyen söyleyenin sözünü anlamıyorsa, söy-
leyende şevk arama! Söyleyenin top çelmesi için 
irade meydanını genişlet!)

 [gūyī]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i yā-yı 

taḥtānī-i evvel ile. Aṣlı א  [gūyā]dır. Bu 

maḳūle taṣarrufāt lisān-ı 
Acem’de çok vāḳi
 

olur. Mīr Ḫüsrev beyt:

אر  در  
ار  اب و  אن 

(Mahmur nergisi (gözü) fitne peşinde. Uyku-
nun ortasında ama sanki uyanık gibi.)

ری  [gūrī]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i rā-i 

mühmele ile. Neşāṭ ve sürūr ile olmak. 

Üstād Rūdekī, beyt:

אد אده  و   ری  و 
אن ی و אن   د  دو 

(Sevinelim, şarap içelim, mutlu olalım. Peri gibi 
güzellerin iki dudağından öpelim.)

ای ش   [gūş-sirāy]: Sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ve kesr-i sīn-i mühmele ile. İşitti-

ği sözü fehm eden kimesneye derler. Şems-i 

Faḫrī, ḳıṭ
a:

א د در  
א درای  داود را ز 
دد د ا  ر  

ای ش  ق   را  
(Hz. Davut’un nağmesiyle çan sesini birbirin-
den ayıramayan saray düşmanın, senin övgü-
nü doğru ve anlayarak dinlerse Hz. İsa’yı bile 
kıskandırır.)

א ِش   [gūş-ı māhī]: Ṣadef ki içinde inci 

ḥāṣıl olur. Emīr Ḫüsrev, beyt:

א ش  ر  א ا   
ا د  אز   ش را 

(İstiridyenin içindeki inci gibidir. Görmek ister-
sen başını aç!)

Ve dahi ol yassı beyāż boncuklar ki deryā 

kenārında olur. Devşirip katır ve deve yula-

rına dikerler.

ی  [gūy]: Vāv-ı mechūl ile. İki ma
nāya 

gelir.

Evvel, her ne ki müdevver ve ġalṭān ola 


umūmen ve top ki çevgān ile oynarlar 

ḫuṣūṣan.

�ānī,  [guften] lafẓından ṣīġa-i emr ve 

vaṣf-ı terkībī olur. Ma
nāsı “söyle!” demek-
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א אه   او   
ش درو  אرش آورد   در 

(Karanlık gece ona lalalık yapmak için kalktı. 
Yanına getirince ona güzelce gülümsedi.)

Şeyḫ Āẕerī, beyt:

אن      ا אک  در 
אن   و   ا אب  ار

(Horasan toprağında gurbette değilsin. Zira sen 
incisin, bütün Horasan halkı da senin lalandır.)

�ānī, bir ottur. Mekke-i Mu
aẓẓama 

cānibinden gelir. Def
-i bevāsīr için buḫūr 

ederler.1

ا  [lālā-serā]: Ḫˇāce-serā ma
nāsınadır. 

Ya
nī ev ketḫudāsı ve ev żābiṭi olan ḫādim.

א  [lāligā]: Kesr-i lām ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, (328b) paşmak ve pabuç ma
nāsına. 

Şā
ir, beyt:

א ون     
א א  א آن   

(Ayakkabıyı çadırın dışına koyunca onlar için 
o ayakkabı “lāligā” olur (o ayakkabıya lāligā 
derler).)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

אی   א    
א אر    ا

(Hatta ayağının altını öperim. Zannedersin ki 
ayakkabılarının mührüyüm.)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

א   و از روی  آ ار  
א א از  אز  دا و  א   ز 

(Sonunda aklımız kaybolmuş olsa da his bakı-
mından yine başı yastıktan, ayağı ayakkabıdan 
ayırıyoruz.)

1 İkinci mana: M:-, Esad Efendi 3241: 225a.

م ا אب ا
[BĀBU’L-LĀMİ’L-MEFTŪḤA]

 ا
[ma	a’l-elif ]

 [lā]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, kat ma
nāsına. Kat-ber-kat demekte 

 [lā-ber-lā] derler.

�ānī, ی  [lāy] lafẓından terḫīm olunmuş-

tur. Su dibine çöken balçık.

�āliẟ,  [lābe] lafẓından muraḫḫamdır 

şekvā ve yalvarmak ma
nāsına.

Ve  [lāne] lafẓından muḫtaṣar dahi olur. 

Mīr Naẓmī iki ma
nāya demiştir, beyt:

ا א    آن   
ا رد و  אن و    

(Zira yuvası yıkılan kuş, azıksızlık ve uykusuzluk 
yüzünden bağırıp çağırır.)

 [lā-ber-lā]: İki ma
nāya gelir.

Evvel, kat-ber-kat demek.

�ānī, bir nev
 laṭīf ḥalvādır.  [gūlānic] 

dahi derler. Gülāc dedikleridir. Ba
żı 

nüsḫada baklavaya derler. Ḥāṣıl-ı kelām 

eğer gülāc ve eğer baklava, kat-ender-kat ol-

duğu için tesmiye eylemişlerdir.

 [lālā]: İki ma
nāyadır.

Evvel, ḫādim ki ḫˇāce-serā olur. Ve 

bendegānın emek-dār u iḫtiyārı. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

א ر ن د  آن   
אن  ر    رود

(Haydi el çırp, o güzel geldi. Haydi oynamaya 
başla, lala gidiyor.)

Kemāl İsmā
īl, beyt:
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Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

אج ت  ان      ز ر
א א  ت  ون  א  א وز 

(Hz. Ali sevgisi başa Cennet’ten bir taç takar ve 
Mālikī/sahiplik ayakkabısını ayaklardan çıkarır.)

�ānī, kırmızı saḫtiyān. Menūçehrī, ḳıṭ
a:

א  ا در   ن   
رد از   א  ا   
א  ا  در ز  
ز א  א را از  א א 

(Keklik ilim peşindeki birine benzer, bunda 
şüphe yok. Gecenin üçte biri geçinceye dek ders 
okur. Boğazının altına miskten bir boyun tahtası 
bağlamış, ayakcağızlarına kırmızı deriden çizme-
cikler giymiş.)

Mecma
u’l-Fürs’te א  [lekā], dibāġat olunma-

mış göndür ki rūstāyī ve beriyyede gezenler 

çarık ederler. Ḥāṣılı “çarık” ma
nāsınadır. 

Ferheng-i Vefāyī’de lekā’ya iki ma
ná yaz-

mış. Biri “lek” dedikleri nesnedir ki onun-

la ḫançer, kılıç ve bıçak ḳabżasın muḥkem 

ederler. Biri dahi bir deridir ġāyet nerm ü 

pīrāste. 

Ve Ferheng-i Mīrzā’da dahi iki ma
nāyadır. 

Biri, saḫtiyān ve biri gül-i surḫ. Ḥakīm 

Senāyī, beyt:

א א אن  ِ آن ز אرش  در 
א ه اش   خ  د  א 

(Birader! O zaman yanına koy da kırmızı yüzü 
kırmızı güle benzesin.)

א  [lencā]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm ile. 

Lenc ma
nāsına. Ya
nī bir nesneyi bir yerden 

çekip çıkarmaya derler.

א  [lengā]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī 

ile. Ziyāde aksak, 
Arabīdeki ج 
a] اrec] 

ma
nāsına.

�ānī, tāc-ı ḫorūs ma
nāsına. Üstād Rūdekī, 

beyt:

س  از  زد  د 
وس אی  א   خ 

(Düşmana o kadar çok balta darbesi vurdu ki 
(düşman) horoz ibiği gibi kızardı.)

ا  [leb-çerā]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade 

ve fetḥ-i cīm-i Fārsī vü rā-i mühmele ile. 

Ol nesnedir ki yārān bir yerde cem
iyyet 

ü ṣoḥbet edip oturdukta ortaya nuḳl ve 

meyve getirip ol eẟnāda olan mükāleme 

vü muṣāḥabete derler. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

א ِ در  [leb-i deryā]: Deniz kenārı ve yalıda 

vāḳi
 olan eşyā. Ebulma
ānī, beyt:

אم ا  א  א   در 
אم אر و   א    در

(Bu dünyada benim muradım şudur: Deniz kı-
yısı, sevgilinin dudağı ve kadehin kenarı.)

א  [lebīnā]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade, sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i nūn ile. Mūsīḳīde bir 

nevā ismidir. Mīr Naẓmī, beyt:

א אن را ر א د  ذوق 
א ب   آ ا 

(Çalgıcı lebīnā nağmesi çalarsa sevgiliyi zevke 
rehin eder.)

א  [laḫā]: Fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i kefş ya
nī pabuç. א  [lāligā] 

ma
nāsınadır.

א  [laḫşā]: Sükūn-ı ḫā vü fetḥ-i şīn-i 

mu
cemeteyn ile. Be-ma
nī-i cāy-ı laġzīden 

ya
nī sürçecek yer. ن  [laḫşīden] 

maṣdarıdır. Ammā Ferheng-i Cihāngīrī’de 

be-ma
nī-i tekye vü mesned mervīdir.

א  [lekā]: İki ma
nāya gelir.

Evvel, kefş ya
nī paşmak ve pabuç. Ḥakīm 
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ه אء ا  ا
[ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

ب  [lāb]: İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i lābe ya
nī yalvarmak. Mīr 

Naẓmī, beyt:

אب אورد  אز و    
ب אق    

(Āşıklar sevgilinin naz ve zulmüne dayanamayıp 
öldürmesi için yalvarır.)

�ānī, neyyir-i a
ẓam esmāsındandır ki lüġat-i 

Yunanīdir. Bu ma
nádandır ki ب  ا
[usṭurlāb] derler. ا [usṭur] gösterici ve 

ب  [lāb] güneştir, ma
nā-yı terkīb “güneş 

gösterici” demek olur.

 [leb]: İki ma
nāyadır.

Evvel, dudak.

�ānī, kenār ma
nāsınadır ki آب ِ  [leb-i āb], 

ی  ِ  [leb-i cūy] ve א  ِ  [leb-i sāġar] 

dahi derler. Ma
nā-yı evveline 
Arabīde  

[şefe] ve Çağatay lisānında “irin” derler 

kesr-i elif ’le. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Ṣafḥa-i ḥüsnüŋde cān-baḫş irniŋ iy sīmīn-beden

Oḫşaşur kim iylegey 
Īsī ḳuyaş içre vaṭan

(Ey gümüş bedenli! Güzellik sayfandaki (yüzün-
deki) can bağışlayıcı dudağın, güneş içini yurt 
edinmiş Hz. İsa’yı andırıyor.)

“Oḫşaşur”, benzer demektir. (329a) Ḳuyaş, 

güneştir.

א  [leb-ā-leb]: Berāber ma
nāsına. Meẟelā 

su yāḫud şarāb, ẓarfın kenārına berāber olsa 

dudak dudağa olur. Nitekim şā
ir demiştir, 

mıṣra
:

ا ا   [levā levā]: Lafẓ-ı mükerrerdir. Sebük-

ser ve bī-temkīn olan şaḫıṣ.  [levler] dahi 

derler. Kemāl İsmā
īl, beyt:

  ر آن  
א ا  ا  אزش  אر

(Derhal o dindarın sakalına, iş yapışının vur-
dumduymazca olduğunu söyle!)

ا  [levā]: Be-vezn-i ا  [nevā]. Be-ma
nī-i 

pīçīde, dolaşık ma
nāsına. Ḥakīm Şīrāzī, 

beyt:

ام  در   ا
אل وی א ا ای روده  در 

(Bağırsak dolanmasını tedavi etmek için önce 
kusmak, sonra da ishal gelir.)

ا א   [lehne-i cān-gezā]: Sükūn-ı hā 

ve fetḥ-i nūn ile. 
Acāibü’l-Maḫlūḳāṭ’ta 

masṭūrdur ki deryā-yı a
ẓam mevcgāhında 

vāḳi
 bir taştır. Eğer bir kimse görse ol kadar 

güler ki helāk olur.
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אت אء ا  ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]

ت  [lāt]: Bir büt adıdır. Zamān-ı 

Cāhiliyyet’te Ḥarem-i Ka
be-i şerīfe’de du-

rup küfre 
aẓīm i
tibār ederler idi.

ک   [lāk-puşt]: Sükūn-ı kāf u şīn-i 

mu
ceme ve żamm-ı bā-i Fārsī ile. Kapluba-

ğa ki   [seng-puşt] dahi derler. Mīr 

Naẓmī, beyt:

א ا ق آ  ه 
א د  ک   ش   

(Baştan başa demire boğulup kaplumbağa kabu-
ğuna dönmüş.)

ت  [lepūt]: Żamm-ı bā-i Fārsī vü vāv-ı 

ma
rūf ile. Eğri ki  [kec] ve  [kej] dahi 

derler. Ebulma
ānī, beyt:

ور د   د 
ت گ  אخ   را 

(İyi adam kötü düşünce beslemez. Doğru dal, 
eğri meyve vermez.)

 [let]: Dokuz ma
nāya gelir.

Evvel, vurmak ki ḍarb ma
nāsınadır. Üstād 

Lebībī, beyt:

ه و  زدر  ر زدر 
دن زدر  و  زدر 

(Sakalın gülmeye, bıyığın kavaraya, boynun şap-
lağa, göğsün vurmaya layık.)

Üstād Laṭīfī, beyt:

אدان  ا   ت 
אن را  אز  ز  

(Cahilin gıdası dayaktır. Zira minnetten, nazik-
lerin yaradılışına dayak atıyor.)

Emīr Ḫüsrev, beyt:

א א  ن   א ز 
(Kadehimiz ağzına kadar ciğer kanıyla doludur.)

   [leb-ber-leb]: Bu dahi א  [leb-ā-

leb] gibidir. Ebulma
ānī, beyt:

د א  א را  א دل 
ن  ه    ز    آ

(Bizim gönül kadehimizin ucu bucağı yoktur. 
Ağzına kadar ciğer kanıyla dolup denize denk 
oldu.)

ب  [leblāb]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ve 

fetḥ-i lām ile. Sarmaşık dedikleri ottur ki 

ağaca sarılıp çıkar. Ona  [
aşaḳa] dahi 

derler.

 [leceb]: Fetḥ-i cīm ile. Āvāz, ṣavt 

ma
nāsına.

 [lep]: Bā-i Fārsī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, çam ağacı ki אج  [kāc] ve  [ġīj] dahi 

derler.

�ānī, sille ki kafaya ve çehreye vurulur, ta-

banca ma
nāsına.
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(Senin uzletin, bu iki sözle yücelmektir. Bu iki 
söz olmadan sadece kötek yersin.)

Tāsi
, be-ma
nī-i şikem. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

د رد و  ان  א  אر    
د رد و  א  אن    ا

(Her zaman hurma yeyip götürmek mümkün 
değildir. İşkembesine düşkün kimse, sonunda 
yemekten öldü.)

אت  [letāt]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Pāre 

pāre olmuş nesne.

א  [let-ā-let]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt u lām 

ile. Muttaṣıl pārelenmeye ḳābil olan nesne.

 [laḫt]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i gürz ki Türkīde “çomak” 

derler.

�ānī, parça ma
nāsına ki  [yek-laḫt] 

yek-pāre demektir. Bu iki ma
nāya ġayr-ı 

tertīb üzre, Ḥakīm Enverī, beyt:

ی و از د אد د 
د     

(Eli güçlü hale gelsin ve düşmanları elindeki to-
puzla paramparça olsun!)

Kemāl İsmā
īl, miẟluhu, beyt:

א    در آرزو  
אن رد   ز      از آن 

(Kafatasındaki arzuyu topuzla kırar. Ondan bir 
parça yiyen, tamamen doyar.)

Şems-i Faḫrī, hemçünān, beyt:

ت آن آ ز را   
אل و از  א از دو    

(Görüşünden kopup gelen düşünce parçası, iki 
yüz topuz ve çomaktan gelmez.)

Ḥakīm Esedī, be-ma
nī-i ẟānī, beyt:

ش אی ز  אراج ُدر در آن 
אوش ب  ول   ز  

(Yeri kaplayan incilerin yağmalanması sırasında 
çavuşun sopası dayak atmaktan yoruldu.)

�ānī, gürz ma
nāsına.

�āliẟ, pāre ma
nāsına ki   [let let] ya
nī 

pāre pāre. Bu iki ma
nāya tertīb üzre, Şems-i 

Faḫrī, ḳıṭ
a:

א אر  א  ا אز ز 
ه و  א ورا    رزم   

א     رز رز د 
א   د  ره د و  ره   

(Savaşta düşmanına karşı mızrak ve tokmağa ne 
ihtiyacı var! Öfke kamçısından bir işareti yeterli-
dir. Cömertlik vakti elbiseyi bohça bohça, hazine 
dolusu altını kese kese ya da parça parça verir.)

Rābi
, kettān bezi ma
nāsına.

Ḫāmis, dürüst ve bütün; ẟevb-i maḥmil, zer-

beft, destār ve emẟāluhum. Bu iki ma
nāda 

ażdād ḳabīlindendir.

Sādis, kapı kanadı ki 
Arabīde اع  [miṣrā
] 

derler.

Sābi
, memleket-i Deylemān’da bir rūdḫāne 

adıdır. Bu maḥalle gelince Ferheng-i 
Cihāngīrī naḳlidir. Ammā Mecma
u’l-Fürs’te 

yedinci ma
nāsı be-ma
nī-i pāre-şüde.

�āmin, be-ma
nī-i kötek. Değnek adı da 

olsa cāiz. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

א  ت   دِر 
ر و   א   ا 

(Kāfir nefsin şehvet kapısını kapa! Āşıksan kötek 
ye ve baş bağla!)

Mevlānā Cāmī, beyt:

ف   א  ز دو 
ف      ا دو 
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 ا
[ma	a’l-cīm]

ج  [lāc]: İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i bürehne, 
uryān ma
nāsına. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אج ر      
ج א  ر آن دم    ا

(Aşk soyunduğu zaman onu nurun başında taç 
olarak görürsün.)

�ānī, be-ma
nī-i seg-i māde ya
nī dişi köpek 

ki س  [lās] dahi derler. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

א   ز د وز 
ج ن   א د   

(Düşmandan ve onun hayalinden korkmuyo-
rum. Zira düşmanı, dişi köpek gibidir.)

 [lebenc]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ve 

sükūn-ı nūn ile. Çınar ağacına benzer bir 

ağaçtır. Menḳūldür ki zamān-ı evvelde 

diyār-ı 
Acem’de mezbūr ağaç bittiği yer-

lerde zehir gibi imiş. Ḥayvānāt yiyip helāk 

olmakla bittiği yerlerde kırıp ve kökünü 

dahi çıkarıp bi’l-külliyye ma
dūm eylemiş-

ler. Ammā Mıṣır’da ve Yemen ve Ṣa
īd mem-

leketlerinde ḫurmā gibi meyvesi olur imiş, 

tatlı tenāvül ederler imiş.

 [lec]: İki ma
nāyadır.

Evvel, tepme ki leked ma
nāsınadır. Üstād 

Müncīk, beyt:

و ر א  آب   روز  
دش     دِر د دی 

(Bir gün hamamda sürekli aşağı su döküyordu. 
Adamın biri oda kapısında yanlışlıkla ona tekme 
attı.)

ز  ز  אن   زد 
در و  و ز   

(Sürekli topuz vuruyor, topuzun güçlü darbesiy-
le kapı, kilit ve zincir paramparça oluyordu.)

Ferheng-i Mīrzā’da be-ma
nī-i sitīze. Ve 

mūze, kefş, pāy-efzār, çerm, pāre ve kūpāl 

ma
nālarına masṭūrdur.

 [lest]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, muḥkem ve ḳavī ma
nāsına. Üstād 

Lebībī, beyt:

ر  אز  در ی    
(329b)  ی ارم ای   ا   ز

(Ey put! Yalvarışıma doyduysan yeridir. Çünkü 
sağlam bir şeyim yok.) 

�ānī, ḫūb ve nīkū ma
nāsına. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אع و   ز وداع   ز 
א   و    ا

(Bir anda semā ve raksla kendimizden geçer, bir 
anda vedayla dolarız. Bir anda iyilik düşünür, bir 
anda yarar ve zarar kaydına düşeriz.)

 [left]: Sükūn-ı fā ile. Şalġam 

ma
nāsına. Ḥakīm Şīrāzī, Mażbūṭa-nām 

manẓūmesinde, beyt:

אن آرد  ه ز آ در 
אخ  א گ   و ا

(Mideye zarar ve hastalık getiren şeyler semizotu 
yaprağı, şalgam ve ıspanaktır.)

אت  [lekāt]: Fetḥ-i kāf ile. Żāyi
 ve zebūn 

ma
nāsına ki ک  [lāk] dahi derler. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.
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 [laḫc]: Sükūn-ı hā-i mu
ceme ile. Kara 

boyadır. Şems-i Faḫrī, beyt:

אزو ن   رخ د  
אر   אه   

(Padişahın görkemi, düşmanının mazı gibi olan 
yanağında kara boya etkisi yapar.)

ج  [lezc]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ile. Şaşı, 

aḥvel ma
nāsına. Zā-i Fārsī ile (ج  lejc) de 

menḳūldür.

 [lenc]: Sükūn-ı nūn ile. Bir yerden 

bir nesneyi çekip çıkarmak. Ferheng-i 
Cihāngīrī’de دن ون   [bīrūn kerden] 

ma
nāsınadır. Ṭayān-ı Merġazī, beyt:

د درد    را 
ون  א    

(Kulunç hastalığına yakalanmış kimsenin karnı-
nı yarıp içindeki pisliği çıkar!)

Bu lüġat ḥarekāt-ı ẟelāẟede ma
nā-yı muġāyir 

ile vārid olmuştur.

 [lehenc]: Fetḥ-i hā ve sükūn-ı nūn ile. 

İki ma
nāyadır.

Evvel, seng-i fesān ma
nāsınadır ya
nī bileği 

taşı.

�ānī, be-ma
nī-i sāz-kārī ya
nī iş düzücü 

olmak. Keẕā fī-Ferheng-i Mīrzā. Ammā 

Mü�eyyid’de Şems-i Faḫrī’den rivāyet eder 

ki be-ma
nī-i seng-i gāzurān ola ya
nī 

ḳaṣṣārların bezi ağartmak için vurdukları 

taş. Edātu’l-Fużalā’da be-ma
nī-i sāz-kārhā. 

Mīrzā İbrāhīm’e muvāfaḳat etmiştir.

ج  [leylāc]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

lām ile. Be-ma
nī-i ج  [leclāc]-ı merḳūm 

ki muṣannif-i nerd bir ḳumār-bāzdır. 

Mevlānā Bedreddīn Muḥammed Ẓuhūrī, 

beyt:

Bu ma
nāyı müeyyid, Şems-i Faḫrī, beyt:

ک    رای وی از ا ا
ک    אرم ا در  

(Düşüncesi gökteki yıldızlardan intikam almak 
istese göğün çatısını bir tekmeyle kırması işten 
bile değildir.)

�ānī, şūm ve naḥs ma
nāsınadır. 
Arabīde 


inād ve 
inādda muṣırr olmak ma
nāsınadır.

אج  [lecāc]: Fetḥ-i cīm ile. 
İnād, beyhūde 

baḥẟ ve i
tirāż ma
nāsına. Şeyḫ 
Aṭṭār, beyt:

אج ا آ از  א ر
ج א   را  

(İnatlaşmanın sonu pişmanlıktır. Pişmanlık, öf-
keye ilaç olmaz.)


Arabīde cīm-i müşeddede ile ( ّ  lecc) ism-i 

fā
il olur, 
inād edici ma
nāsına.

ج  [leclāc]: Sükūn-ı cīm ve fetḥ-i lām ile. 

İki ma
nāyadır.

Evvel, bir meşhūr ḳumār-bāz adıdır. ج  

[leylāc] dahi derler. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ج    
א אس  א را  א

(Bu eski oyun tahtasının söz Leclāc’ı olan 
Hākāni’yi tanı ve sözü kes!)

�ānī, kīmyāgerler ıṣṭılāḥında zībaḳ-i ṣāf u 

pāke derler. 


Arabīde ol kimseye derler ki sözü nā-ṣavāb 

ve ġayr-ı faṣīḥ söyleye.

ج  [lecūc]: Żamm-ı cīm ü vāv-ı ma
rūf 

ile. Be-ma
nī-i אج  [lecāc]-ı merḳūm. Mīr 

Naẓmī, beyt:

وج اب   ار  
ج م  ا      

(Her söze itiraz eden kimse, doğruluk dairesin-
den dışarı çıkar.)
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אر  ا ا
[ma	a’l-cīmi’l-fārsī]

 [leç]: Be-ma
nī-i ruḫsāre. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī. Bu ma
nāyı müeyyid, 

Mīr Naẓmī, beyt:

ر אب آن    ن آ د 
(330a) ر אرۀ  א درو ر  

(O ışıl ışıl yanak güneşi andırıyor. Zira orada 
huri yanağı görünüyor.)

 [lefç]: Sükūn-ı fā ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, dudağı sarkmış at ḫuṣūṣan ve sāir 

ḥayvānāt 
umūmen. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

א  ر زال אن ز  و
אل آورده  و   و 

(Atının dudağını sarkıtıp boynunu uzatan Zāl, 
kükreyerek Kābil’den gidiyordu.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אن  ر م   راه 
و  ز   ز 

(Zulüm onun korkusundan dudağı yere sarkmış 
bir halde yokluk yolunu sora sora gidiyordu.)

�ānī, Mü�eyyidü’l-Fużalā’da be-ma
nī-i pergāle. 

Gūşt-ı bī-üstüḫˇān. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ک  ان ز אورد 
אی   و 

(Akıllı ve zeki adam, sofra getirdi. Üzerinde ke-
miksiz baş etleri vardı.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de kemikli et 

ma
nāsınadır. Emīr Ḫüsrev, beyt:

אن را  آرد    ز
رد    

(Zencilerin başını ele geçirince koyun başı eti 
gibi yer.)

ۀ     
ر ج     

(İlerigörüşlülük taşını boş yere toplama! Zira 
Leylāc düşüncesi altı kapısına oturdu.)
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אء ا  ا
[ma	a’l-ḫāi’l-mu	ceme]

خ  [lāḫ]: Cāy ma
nāsınadır. Ammā dūnu’t-

terkīb isti
māl olunmaz. Meẟelā خ  

[senglāḫ], خ خ ve [dīvlāḫ] د  [rūdlāḫ] رود

derler; cāy-ı seng, cāy-ı dīv ve cāy-ı rūd de-

mek olur. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ه در     آ
א אخ  ده   وار 

(O taşlığa öfkeyle gelip orayı çiçek gibi param-
parça etmişti.)

Egerçi خ  [senglāḫ] ve خ  [dīvlāḫ] دو

naẓım ve neẟirlerde çok vārid olmuştur 

ammā خ  Cāmāsbnāme’den [rūdlāḫ] رود

ġayrıda vārid olmamıştır.

 ,Maḥbūb ṣıfatıdır. Murād :[lāle-ruḫ]  رخ

kırmızı yanaklı demektir. Ebulma
ānī, beyt:

ش ا אن   אن   א  ر
ش ا אران   در    

(Lale yanaklılarla gül bahçesinde dolaşmak ne 
güzel! Çimenliğin ortasında dostlarla sohbet et-
mek ne güzel!)

 [laḫ]: Ḥaṣīr yaptıkları ot ki رخ [ruḫ] ve 

.dahi derler [rūḫ] روخ

 [laḫlaḫ]: Lafẓ-ı mükerrerdir. Ża
īf, 

lāġar ve zebūn ma
nāsına. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

אن  د אه  אن   
 و ز     

(Tebrizlilerin övüncü dünya padişahı Şems-i 
Tebrīzī, zayıf olsan da seni semirtip şişmanlatır.)

�āliẟ, zen-i fāḥişe ma
nāsınadır ki üç 

ma
nāsına da  [lefçen] ve  [lefçe] 

dahi derler. Ba
żı ferhengde göz çapağı ve 

burun çirki ma
nāsına mervīdir.

 [levlāniç]: Sükūn-ı vāv, fetḥ-i lām ve 

kesr-i nūn ile. Bir nev
 ḫurmādır. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.
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دن  ه  אی     
אد د آ   د ر  

(Baş kaldırmış aslanı ayağıyla süründürür. De-
mir temelli duvarda eliyle gedik açar.)

�ānī, ba
żı ferhengde dīvār bināsında “kor” 

ta
bīr ettikleri ki sıra ile taşı hemvār edip 

tesāvī dizmek içindir. Şīrāzīler  [nispe] 

derler kesr-i nūn, sükūn-ı sīn ve fetḥ-i bā-i 

Fārsī ile. 
Arabīde  [midmek] derler 

kesr-i mīm-i evvel ü fetḥ-i ẟānī ile. Üstād 

Ferruḫī, beyt:

אی ه ز  א  א  אن  و 
د د از  אد  ی  אی  אر

(Putlar kırılmış ve puthaneler yerinden sökülmüş. 
Sağlam kaleler duvar taşlarına dek ufalanmış.)

Üstād Ferruḫī, beyt:

אدت دار אودان زی و  ر و  
د د از  אن را   א 

(Sonsuz yaşa, bu usulü ve bu ādeti gözet! 
Karmatīlerin evini duvar taşlarına kadar sök!)

�āliẟ, ince ve laṭīf dokunmuş ibrīşim ḳumāş. 

Şeref-i Şeferve, beyt:

אر אروان  ا ا ز 
د آ אن و  رز 

(Şimdi şimdi, bahar kervanından ipek ve atlas 
kumaş bohçası geldi.)

Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

م د  د     ن  אد 
د د  ن  א     د

(Çelik senin kılıcının önünde ince tülbent gibi 
yumuşak olsun! İnce tülbent senin düşmanları-
nın önünde çelik gibi sağlam olsun!)

Şems-i Faḫrī, beyt:

א אن  ز   رای  آ ر
د دۀ  رون  ر ا אی   

ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]

د  [lād]: Sekiz ma
nāya gelir.

Evvel, cemī
 ferheng aṣḥābı binā-yı dīvār 

ma
nāsına naḳl etmişlerdir. Ḥattá د  [bun-

lād] dīvār dibi ma
nāsınadır ve ekẟer-i şu
arā 

dahi “dīvār” ma
nāsına isti
māl eylediler. Ez-

cümle, Ḥakīm Sūzenī, beyt:

אب اب و  א  د  
د د  אره دار و   از 

(Kaya ve çelikten yapılma duvara sahip olsak da 
bünyemiz yıkılıp göçer.)

Mecd-i Hemger, beyt:

د אن و ی  ز آ د 
د ش  אده ا ت  ا و    

(Ey gönül! Beden binasında sağlamlık arama! 
Zira onun duvarını pişmanlık ve hasretten 
yaptılar.)

Muḫtārī hicivde د  [ser-lād] ser-i dīvār ve 

د  [bun-lād] bün-i dīvār olmak üzre de-

miştir, beyt:

اری א  א    از 
د دارد  אن    د 

(İsteyene dayanamayıp yardımı bırakıyorsun! 
Temeli öyle bir yap ki duvar da sağlam olsun!)

Bu taḳdīr üzre د  [lād] dīvār olmak gerektir 

ki د  [ser-lād] ve د  [bun-lād] ṣaḥīḥ ola. 

Bu ma
nāya, Şems-i Faḫrī, beyt:

אی   د را  
د אد  ار   

(Duvarı sağlam binanın üstüne koy! Zira duvarı 
koruyan, temelidir.)

Üstād 
Unṣurī, beyt:
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ژورد  [lājverd]: Sükūn-ı zā-i Fārsī ile. 

Ma
rūf taştır. Saḥḳ edip nuḳūş u teẕhīb-i 

kitāb ederler. Mu
arrebi رد  [lācverd]dir.

 [lānd]: Sükūn-ı nūn ile. İki ma
nāya 

gelir.

Evvel, fi
l-i māżīdir  [bi-cunbīd] 

ma
nāsına. Ḥakīm Senāyī, beyt:

ه ا א  ه دو   
ه    ر را 

(Bir kasideyi iki yüz yerde okumuş. Her alçağın 
önünde sakal oynatmış.)

Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i ن א  

[cunbānīden]. Ṭayān-ı Merġazī, beyt:

م دی ا   ِ אر  א د ا
م و او ر   ا    

(Dün şiir mecmuamla hocanın yanına gittim. 
Ben şiir okuyordum, o sakal oynatıyordu.)

�ānī, ālet-i recul ma
nāsınadır ki  [lend] 

dahi derler. Bu lüġat Hindīdir.

אد  [lebād]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. 

Cāme-i bārānī ya
nī yağmurluk. אده  [lebāde] 

dahi derler. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirru-

hu, ḳıṭ
a:

אس ی  ا אر و   ی    
اد אن   ا ای  
د  روان و  ر روان
אد ون   د  ا 

(Hz. Hızır’ın denizlerde ve Hz. İlyas’ın karada 
kaybolmuşlara yardım etmesi gibi yol gösterirler. 
Mevcut sıkıntıyı giderip kalıcı hazine verirler. 
Keçeyi çulu çıkarıp süslü elbise bağışlarlar.)


Arabīde “keçe” ma
nāsınadır. Bu beyitte 


Arabīsi olmak münāsibdir.

 [laḥd]: Sükūn-ı ḥā-i mühmele ile. 

Maḳbere ma
nāsına. Lafẓ-ı 
Arabīdir  

(Gaibin sırları senin görüşüne ince bezde resim-
ler nasıl beliriyorsa öylece görünsün!)

Rābi
, be-ma
nī-i ḫāk. Üstād Menūçehrī, 

beyt:

ر ر وز    אری  در  
د א ز  א  ر  א  ز 

(Her işinde pek sabırlısın, her kusurdan nefret 
edersin. Senin kalıbın nurdan, bizim kalıbımız 
topraktandır.)

Üstād Menūçehrī, beyt:

(330b) ر א د از در ارس 
دن د  אن  د از 

(Ardıç ağacından kāfur akmaz. Toprak arasından 
laden çıkmaz.)

Ḫāmis, دن  [lāden] lafẓından taḫfīf olun-

muştur. Yine ol ma
nāya, Üstād Kisāyī, beyt:

ی د و دار از  و  و از  و 
ی ان  دار  ر  אن  ا ا  در 

(Sonbahar mevsiminde bahçenden ıtır, amber, 
misk, laden ve öd kokusu duy!)

ی 
 [dār-būy] دارūd ağacıdır.

Sādis, şehr-i Lār’ın bir adı dahi Lād’dır. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

اد داد درز  אن   א
د داد د     

(İsfahan’ı Geşvād oğlu Gūderz’e verdi. Mīlād 
oğlu Gürgīn’e de Lād’ı verdi.)

Sābi
, gül ve şükūfe ma
nāsına. Şeref-i Şe-

ferve, beyt:

آ אر     از دا 
د אرا   د ار ز  از   

(Dağın eteğinde biten her lale senin lütfunladır. 
Zira kayadan çiçek bitmez.)

�āmin, be-ma
nī-i ābādānī.
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ی و  ی و      
אزی אر و  ی   ی و ا   

(Sen Hintçede “lend”, Türkçede “sik”, Farsçada 
“kīr”, Arapçada “eyr” olansın!)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אم از    او ا
د را    و  

(Zaman senin düşmanının neslini kurutmak 
için onda ne haya ne de kīr bırakır.)


Acebdir ki bunun Fārsīde birkaç nāmı vār 

iken yine isti
mālin cāiz görmüşler.

د  [levd]: Sükūn-ı vāv ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i penāh.

�ānī, dağ ma
nāsına.

 [levend]: Fetḥ-i vāv ve sükūn-ı nūn ile. 

Ol kimseye derler ki hevā-yı nefsine tābi
 

olup nice gerekse ta
ayyuş u zindegānī eyle-

ye. Mecma
u’l-Fürs’te merd-i kāhil ü zen-dūst 

u tenbel ma
nālarınadır. Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da 

zen-i rūsbī ve Mü�eyyidü’l-Fużalā’da şaḫṣ-ı 

bī-kār ve ṭufeyl-i ḫarābātiyān vāḳi
dir.

 [levīd]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Ağzı açık, büyük kazgan ki 


Arabīde ن א  [mā
ūn] derler. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

אورد ارز و رو 
و آ  روز  ا

(Gün aydınlığında pirinç ve tunç kazanlar geti-
rip ateş yaktı.)

Şeyḫ Niẓāmī, der-ṣıfat-ı Zengī, beyt:

ن  اخ و   אن  د
ه   و  

(Kazan gibi siyah ve geniş ağzını gören göz kör 
olurdu.)

 [lehīd]: Kesr-i hā ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī 

ile. (331a) Be-ma
nī-i  [levend]-i merḳūm.

[mehd] vezni üzre. Ammā Fārsīde fetḥ-i 

ḥā ile ( َ  laḥad) isti
māl eylemişlerdir. 

Timurnāme’de Mevlānā Hātifī’nin bu bey-

tinde vāḳi
dir. Beyt:

ون ز  אده  ده ا ز  
אده   אی   آن  

(Hadde hesaba gelmez o kadar çok ölü vardı ki o 
açık sokaklar mezara döndü.)

د  [lerd]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. 

Meydān ma
nāsına. Li-vāḥidin mine’l-

ḳudemā, beyt:

د אو در  א    
د אی  א   ن  و ن ز 

(Senin hançerin savaşta ciğer deldiğinden beri 
savaş meydanı düşman kanıyla gül rengine 
döndü.)

Derbend-i Mūze’de vāḳi
 bir meydān vardır, 

ا ِد   [lerd-i emīr] demekle meşhūrdur. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [lekbed]: Sükūn-ı kāf ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Be-ma
nī-i sīlī ya
nī taban-

ca. Ve dahi şalḳa vurmak. Mīr Naẓmī, beyt:

א  א א  و    
א  رد     

(Her yerde güldürücü ve gönül açıcı oldu. Tokat 
yemesiyle tepetaklak oldu.)

 [leked]: Fetḥ-i kāf ile. Tepme ya
nī 

ayakla vurmak, ādemin ve eğer ḥayvānın. 

Mevlānā Ṣāib-i İṣfahānī, beyt:

رگ  ا א ز  د   
א دارد א در  א  ا ش    

(Gaflete düşüp de soysuz düşmanın hilesinden 
emin olma! Uyur gibi görürsün ama kafana tek-
meyi atar.)

 [lend]: Sükūn-ı nūn ile. Püser 

ma
nāsınadır. Ammā Hindī lisānında ālet-i 

reculdür. Ḥakīm Sūzenī, beyt:
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ağaç adıdır ki م  [gujm], دار  [peşşe-dār], 

ار אر  [sāreşk-dār], ه  [sede] ve  אل  آ
[āġāl-peşşe] dahi derler.

وار  [lāvār]: Fetḥ-i vāv ile. Renc ü zaḥmet 

ve derd ü meşaḳḳat ma
nāsına. Mīr Naẓmī, 

beyt:

אن א وار  راه    
אن د  د  אدق  ا 

(Sevgilinin aşkı yolunda sıkıntı çeker. Eğer sa-
dıksa can bile verir.)

ور  [lāverşīr]: Fetḥ-i vāv ve sükūn-ı 

rā-i mühmele ile. Bir dārūdur. Ona אور  

[gāverşīr] ve אو  [cāvşīr] dahi derler.

ِ در  [leb-i der]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade ve 

fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Kapı çenberi ya
nī 

kapının eṭrāfında olan pervāz.

 [leter]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, nīm menn-i Tebrīzī.

�ānī, bir ẓarftır, şarāb korlar. Ta
rīb edip ر 
[raṭl] dediler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

אر  [letenbār]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt, 

sükūn-ı nūn, ba
dehu bā-i muvaḥḥade-i 

meftūḥa ile. Ḥarīṣ ve bisyār-ḫˇār. Ve tenbel 

ve bī-kār ma
nāsına ki  [letenber], אن א  

[letānbān] ve אن  [letenbān] dahi derler. 

Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, beyt:

א אر را  رت      دِر 
אح  درر ش    

(Felek kudret kapısında defalarca “Saygıdeğer 
efendim!” diyordu ki bu tembel, gezgin, hırka 
giymiş adam çıkageldi.)

 [letenber]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt u 

bā-i muvaḥḥade ve sükūn-ı nūn ile. אر  

[letenbār]-ı merḳūm gibi işe ve güce kāhil 

ve ekl ü şurb u nevme meşġūl olup bī-

اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]

ر  [lār]: Bir şehr-i meşhūr u mu
aẓẓam 

ismidir.

 [lāġar]: Fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, arık ki muḳābili  [ferbih]tir.

�ānī, be-ma
nī-i bārīk ya
nī ince ki muḳābili 

:tir. Ḫˇāce Selmān, beyt[zeft] ز

ی  אن   אن   
אر  را ل    دور دو 

(Senin adaletli yönetimin zamanında put gibi 
güzellerin ince beli haricinde zayıflık çeken 
olmadı.)

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אر آ אن   ا  
واری  אو  ان   روز 

(Savaş günü işe yarayan endamlı attır, besili 
öküz değil.)

Ma
nā-yı evvele Çağatay lisānında “arıġ” ve 

“arıḳ” dahi derler. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Nergis arılmay marażıdın arıḳ

Közleri 
ayn-ı yereḳāndın sarıḳ

(Nergis, bitmek bilmeyen hastalığı yüzünden 
bitkin. Gözleri sarılık hastalığıyla sarı.)

אر   [lālesār]: Fetḥ-i lām u sīn-i mühme-

le ile. Bir ḫoş-āvāz murġdur. Şā
ir, beyt:

ار א  دم  ه  ا
אر אرک و   אن   و

(Miskkuyruk ile lori kuşu bir araya gelmiş, bıl-
dırcın ve sığırcık da şevkle ötüyor.)

Her mıṣrā
da ikişer kuş adı vardır.

 [lāmişger]: Kesr-i mīm, sükūn-ı 

şīn-i mu
ceme ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Bir 
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א ض ر در  دوات و  
ه ده و آن   ا د   

(Önde kalemin ve hokkan risālet arzediyor. Biri-
nin eli koltuk altında, diğerinin sırtı bükülmüş.)

�āliẟ, lāġar ve ża
īf ma
nāsınadır. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

 [lerler]: Lafẓ-ı mükerrerdir. Cenāb-ı Bārī 

te
ālá celle ẕikruhu esmā-i şerīfesindendir. 

Üstād 
Unṣurī, beyt: 

ش א ا زا   
ش ا از  زش    

(Tacının gölgesi Rabbi’nden ustaca özür 
diliyordu.)

 [lezīr]: Kesr-i zā-i mu
ceme ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i perhīzgār, zīrek 

ve hūşmend. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [leşger]: Ma
rūf. 
Arabīde  [
asker], 

Türkīde “çeri” ve Çağatay’da “çirik” derler 

kesr-i cīm-i Fārsī ile. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Ni yillenmektür ey şeh mūr ḫaylı dik çiriktin kim

Süleymān dik yile bardı bu vādī içre çendīnler

(Ey padişah! Karınca sürüsü gibi askerle büyük-
lenmek niye! Bu dünya vadisinde Hz. Süleyman 
gibi nicesi yele gitti.)

 [laġser]: Sükūn-ı (331b) ġayn-ı 

mu
ceme ve fetḥ-i sīn-i mühmele ile. Ser-i 

bī-mū ki د [daġser] dahi derler.  [laġ] 

ve دغ [daġ] bī-mū demektir. Mīr Naẓmī, 

beyt:

ی ا ش   ه  و
אک و     ا 

(Başında asla bir kıl bile bitmez. Zira tamamen 
kel olmuştur.)

mürüvvet ü ġayret olan şaḫṣa derler. Ve 

ṭa
ām-ı ḫalḳa bī-teklīf ḥāżır olup ḫorden ü 

bürden kārı ola. Ṣıfat-ı meẕmūmede, Şākir-i 

Buḫārī, beyt: 
אر    دل   

ا  ک   د ا א   
(Her önüne gelen sersemin sözünü gönlüne mu-
sallat etme! Gökler sen başbuğ dışındakini beğe-
nir mi hiç!)

Bu ma
nāyı müeyyid, Şems-i Faḫrī, beyt:

رد و  را دت 
دم  و    

(Seni kıskanan düşmanın kötü nefisli, cimri ve 
tembel adam gibi yiyip uyumuş, kaderine razı 
olmuş.)

 [letner]: Sükūn-ı tā-i müẟennāt ve fetḥ-i 

nūn ile. Pāre pāre ma
nāsına ki אت  [lutāt], 

ه  [letre] ve  [lete] dahi derler. Eskiyip ve 

çürüyüp pāre pāre olsun yāḫud kesmekten 

pāre pāre olsun. Bu ma
nāya, Şems-i Faḫrī, 

beyt:

א او  ِ א  آن  
ه و  خ ژ ا 

(O, yüce üstünde felek atlasının eski püskü ve 
yırtık elbise olduğu padişahtır.)

 [ler]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, ırmak ma
nāsına e
am ki su veyāḫud 

seyl, yeri yırtıp akmış ola yāḫud ḳaṣden ka-

zılıp su cārī olunmuş ola. Mīr Ḫüsrev, beyt:

ار در  א  ی  
אد از وی  آ در    

(Rüzgār kesintisizce geçsin diye önde biçimsiz 
bir kanal kazdılar.)

�ānī, be-ma
nī-i beġal ya
nī koltuk. 

Ebulferec-i Rūnī, beyt:
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 [lenber]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Şūriş ve ġāvġā ma
nāsınadır. 

Ferheng-i Cihāngīrī’de ferbih ve şīrīn 

masṭūrdur.

  [lenbe-ser]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

bā-i muvaḥḥade vü sīn-i mühmele ile. 

Vilāyet-i Māzenderān’da vāḳi
 bir dağ ismi-

dir. Pūrbahā-yı Cāmī, beyt:

ه  د  ن  ی     ای 
אر       د

(Ey sapkın! Girdkūh dağını andıran başındaki 
pis sarık, Lenbeser dağına benziyor.)

 [lenter]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Merd-i tüvānā vü ḳavī-endām 

u pür-zūr ma
nāsınadır.

ر  [lendehūr]: Sükūn-ı nūn, fetḥ-i 

dāl-ı mühmele ve żamm-ı hā ile. Hind 

pādişāhlarından bir ẕī-şevket ve ṣāḥib-

ḳudret pādişāh adıdır ki Hindī lisānında 

ona را [rāca] derler. ر  [lendehūr] 

lafẓ-ı mürekkebdir  [lend] ile ر  [hūr]

dan ki  [lend] be-ma
nī-i püser ve ر  

[hūr] āfitāb ma
nāsınadır. Berāhime’nin 

i
tiḳād-ı fāsidleri böyledir ki neyyir-i a
ẓam 

ya
nī āfitāb onun Lentī-nām vālidesine 

naẓar eyledi, ol dahi ḥāmile olup ol püse-

ri vücūda getirdi. Bu ecilden Pārsiyān ona 

ر  [lendehūr] tesmiye eylediler. Ne
ūẕu 

bi’llāhi bi-miẟli hāẕihi’t-turrehāt.1

 [lenger]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i kāf-ı 

Fārsī ile. Beş ma
nāya gelir.

Evvel, ma
rūf. Geminin çatal demiri ki gemi 

ḳarār etmek için deryāya bırakıp gemiyi 

turgururlar.

1 Bunun gibi saçmalıklardan Allah’a sığınırız.

 [lefger]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī 

ile. Ocak kurumu ki duḫāndan müctemi
 

olur. Mīr Naẓmī, beyt:

א   ن د א  
    دود 

(Dimağ/burun ocağından alev yükseliyor. 
Kurum bağladığını, keskin duman çıktığını 
görürsün.)

אر  [lektār] ve  [lekter]: Kilāhumā bi-

sükūni’l-kāf ve fetḥi’t-tāi’l-müẟennāt. İki 

ma
nāya gelir.

Evvel, un aşı ki “bulamaç” derler.

�ānī, un ile pişmiş ṭa
ām.

 [lemter]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, merd-i bī-ḳayd u lāubālī-meşreb. 

Ḥakīm Senāyī, beyt:

ی و     را
ه و   אز  

(Akıl doğru sözlüdür, kayıtsız ve başıboş değil-
dir. Hile yapmaz, boğazına düşkün değildir.)

�ānī, ferbih ve ḳavī-endām. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ه  و ز و   
ی روی د   אد 

(Aşk semirip şişmanladı. Akıl zayıflamaya yüz 
tuttu.)

 [lemṭar]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i ṭā-i 

mühmele ile. Be-ma
nī-i  [lemter]-i 

merḳūm. Ebul
abbās-ı Keşmīrī, beyt:

ادر    
ی   ا 

(Eşeğe “Ağabeyim! Asla böyle başıboş davran-
ma!” dedim.)
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(Soysuzun yeri fuhuş evi ve kahpe yatağıdır.)

ر  [leycūr]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

żamm-ı cīm ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i leb-i cūy.

�ānī, bir kuştur ki muttaṣıl kuyruğun salar 

durur. 
Arabīde אن אر   [ḥimāru ḳabbān] 

derler.

�ānī, Mü�eyyidü’l-Fużalā’da ḫānḳāh ma
nā-

sınadır. Ya
nī ol mekāna derler ki her gün 

onda ṭa
ām ṭabḫ olunup muḥtācān iṭ
ām 

oluna. Mīr Ḫüsrev, beyt:

אه آرا ا א  اران  אر 
אی  ده  اب آ  درو 

(Yatak hazırlamak uyanıkların işi değildir. Yarı 
uykulu dervişin yatağı, imaret yeridir.)

�āliẟ, vaḳār ve temkīnden kināyedir.

Rābi
, ol kimseye derler ki mekr ü ḥīlede 

mertebe-i a
lāda ola. Bu maḳūleye  [gur-

buz] dahi derler.

Ḫāmis, ḳalenderḫāne ma
nāsınadır. 

Ebulma
ānī, beyt:

ان א ر ی     אن  ا 
אن ی و  ز   زی  ر א

(Bir gece rintler kalenderhanesine konuk olur-
san, şarap içenlerden rintlik ve sarhoşluk adabını 
öğrenirsin.)

 [levler]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i lām ile. 

Şaḫṣ-ı sebük-ser ü bī-temkīn ki ا ا   [levā 

levā] dahi derler.

אور  [lehāvur]: Żamm-ı vāv ile. Ḥudūd-ı 

Hind’de vāḳi
 bir şehir ismidir ki Hindīler 

א  [lehāyur] derler. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ر א אم  دش  אص   
אور א  ب  אن  ز 

(Şāpur adında has bir adamı vardı. Mağrib’den 
Lehāvur’a kadar dünyayı dolaşmıştı.)

 [leher]: Fetḥ-i hā ile. Be-vezn-i  [se-

her]. Be-ma
nī-i şarābḫāne. Ba
żı ferheng-

lerde ḳaḥbeḫāne ma
nāsınadır. Zebān-ı 

Hindīde mevc-i āb ma
nāsınadır. Mīr 

Naẓmī, beyt:

אک   آن   ا   
אی او  و  د 
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(Köyünün başında ayağım öyle bir kayıyor ki 
her adımda yüz kere düştüm.)

 [lekez]: Fetḥ-i kāf ile. Be-ma
nī-i  

[leked]-i merḳūm ya
nī ayakla tepmek.

اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

درز  [lādrez]: Sükūn-ı dāl u fetḥ-i rā-i müh-

meleteyn ile. Çividen ve çubuktan yapılmış 

dīvār. Ekẟer köylerde olur, ḥavlı dīvārı eder-

ler. Ba
żı ferhenglerde (332a) zā-i mu
ceme 

rā-i mühmeleden muḳaddem (ردز  lārdez) 

vāḳi olmuştur.

 [leb-rīz]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade vü 

yā-yı taḥtānī ve kesr-i rā-i mühmele ile. 

Her maẓrūf ki ẓarfının kenārına berāber 

ola; ḳadeh olsun, ḥavż olsun, ġayrı olsun. 

Reşīd-i Ḳumī, beyt:

א  ز   و  א 
ش دل    دد   א 

(Can kadehim ağzına kadar dert zehriyle dolu. 
Bense düşmanlar sevinmesin diye tebessüm 
ediyorum.)

Ve dahi nesne ki ẓarfından taşa, ona da  

[leb-rīz] derler. 
Arabīde ona אن  [feyeḍān] 

ve Çağatay’da “taşḳun” derler. Mīr 
Alī Şīr, 

beyt:

Ḳadeḥġa bāde tiryāḳını taşḳunca ḳoy iy sāḳī

Ki ġam zehri bile cāmım toluptur belki taşıptur

(Ey sāki! Şarap panzehirini kadeh taşana kadar 
koy! Zira canım gam zehriyle dolup taştı bile.)

 [lezz]: Zā-i mu
ceme-i müşeddede ile. Sık 

olan nesne. Ve “eski” ma
nāsına da mervīdir.

 [laġz]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme ile. 

Sürçmek. ن  [laġzīden] lafẓından ism-i 

maṣdardır. Şā
ir, beyt:

אن א      
א אدم ز  אر ا م    
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א אغ    د م   در 
אر        

(Senin ezeli yaratıcılık dükkānında emrinin et-
kisiyle Nisan ayında böcekten ipek çıkar. Bazen 
faziletin, bahçe ayağına ipekli çekerken bazen de 
hükmün, dağın başına kırmızı ipekli koyar.)

Hind’in zebān-ı 
ilmīsinde iki ma
nāyadır. 

Biri, be-ma
nī-i rūy ve biri muḥabbet ve 

dostluk ma
nāsınadır.

 [lānīs]: Kesr-i nūn ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Deryā-yı Hind cezīrelerinden bir 

cezīre-i mu
aẓẓama adıdır. Şecer-i vaḳvāḳ ol 

cezīrede olur derler. Ḥakīm Esedī, meẟnevī:

אم אد    را دل 
אم   ر  
ش ر  אی  ی  
ش د از  اق    و

(Üç hafta boyunca mutlu mesut gittikten sonra 
Lānīs adlı bir dağa vardılar. Ülke genişliğinde bir 
adaydı. Üstünde vakvāk ağacı ormanları vardı.)

Bu beyit mażmūnunca Lānīs, mezbūr 

cezīrede vāḳi
 dağın ismi olmak iḳtiżā eder.

 [laḫnīs]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ve 

kesr-i nūn u yā-yı sākine ile. Şeb-būy dedik-

leri çiçek ki ی  [ḫīrī] dahi derler. 
Arabīde 

ر  [menẟūr] dedikleridir. Şīn-i mu
ceme 

ile (  laḫnīş) de mervīdir.

س  [lers]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Be-

vezn-i س  [ters]. Be-ma
nī-i sīlī ya
nī taban-

ca. Şīn-i mu
ceme ile (ش  lerş) de mervīdir. 

Mīr Naẓmī, beyt:

ه اش ه از د س   زده 
ه اش د אس  ن     

(Yuvarlak (göz) tası kanla dolunca gözünden ya-
nağına (gözyaşıyla) tokat atmış.)

 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]

س  [lās]: İki ma
nāyadır.

Evvel, ibrīşimin fenāsı ki işe yaramaz ola. 

Ḥakīm Enverī, beyt:

א   د در   از  از  
س א   א ز  زه  د د  وز  

(Sözde niçin fazlalık olur? Yaradılışın hata gör-
mesinden. İpekli kumaşın üstünde niçin pürüz 
olur? Kumaşın adiliğinden.)

Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, beyt:

  ا و  درون و د
س ا را   

(Karmakarışık, pis niyetli ve sahtedir. Doğrusu-
nu söylersen adi ip kelebidir.)

Bundandır ki devāt liḳasına da س  [lās] 

derler.

�ānī, her dişi ḥayvāna derler 
umūmen ve 

dişi köpeğe derler ḫuṣūṣan ki ج  [lāc] dahi 

derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [lāfīs]: Kesr-i fā ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī 

ile. Ol şeyṭānın adıdır ki insāna namāzda 

vesvese verir. Şā
ir, der-meẕemmet-i yekī 

güfte, beyt:

د      
د دار ا   ز 

(Görsen, ifrit Lāfīs derdin. Çirkinlikte İblis’i 
andırıyordu.)

 [lāles]: Fetḥ-i lām ile. Bir nev
 laṭīf 

ibrīşimden dokunmuş ḳumāştır. Ekẟer surḫ-

reng ederler. Ġāyet nāzik ve laṭīf olur. ه  [lāh] 

dahi derler. Bedreddīn-i Cācermī, ḳıṭ
a:

אن אر      در 
آرد ا ا  ا م  از 
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 ا ا
[ma	a’ş-şīni’l-mu	ceme]

ش  [lāş]: Be-vezn-i אش  [māş]. Üç 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i tārāc u yaġmā. Merġazī 

lisānıdır. Ḥakīm Senāyī, beyt:

א אران و   ر 
א א ار و راز زر 

(Sıkıntı ekerler, hazine yağmalarlar. Altın saklar-
lar, sır saçarlar.)

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אم ۀ ا א אش    
(332b) אر ۀ روز א ش  ر  

(Kılıcın intikam kuralını açıklar. Mızrağın za-
man sofrasını yağmalar.)

�ānī, żāyi
, zebūn ve fürū-mānde ma
nāsına. 

Şāh Dā
ī-i Şīrāzī, beyt:

د א  אش   ا  ار   ا
د א  ش   אر   ا 

(Hele İlahī sırları açığa çıkarmak gereksiz-
dir. Böylesi işte boşa konuşup saçmalamak 
gereksizdir.)

�āliẟ, hīç ve çīz-i endek. 
Arabīde   [lā-

şey] ma
nāsınadır. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

א ک   ز    
ش زد  אن    روی ز 

(Bu gördüğün yerdekiler yaradılış padişahları-
dır. Yeryüzü ülkeleri onların katında hiçbir şeye 
değmez.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אش ی   ش ور      
ی رو  א ا   ور 

(Bedava küp şeker al, almazsan sirke kesil! Bu 
beye āşık ol! Eğer olmazsan öl gitsin!)

 [lems]: Sükūn-ı mīm ile. Süst ve nerm 

ma
nāsınadır. 


Arabīde iki ma
nāyadır. Evvel, el ile 

yoklamak. �ānī, cimā
 eylemek.  

[mulāmese]den müştaḳtır. Mīr Naẓmī, iki 

ma
nāya, beyt:

د آ   د  
د  م و  د    

(Eline yavaşça dokundu. Yumuşak ve hoş oldu-
ğunu görünce cimā etti.)

س  [lenbūs]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

bā-i muvaḥḥade ile. Avurdun taşra cānibi 

ki  [lenc] dahi derler.

אوس  [lengāvus]: Sükūn-ı nūn, fetḥ-i kāf-ı 

Fārsī ve żamm-ı vāv ile. Ser-ḥadd-i Hind’de 

kūh-ı Serendīb’e ḳarīb bir cezīre ismidir.
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د د را   ز 
اش ص  א   ز 

(Lavaş ekmeğine tamah etmemek için ağzıma 
yavaşa geçirdim.)

 [levḥaş]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i ḥā-i 

mühmele ile. ا  [levḥaşa’llāh]a derler 

ya
nī “Allāh ırak eylemesin!” ve “Allāh vaḥşet 

vermesin!” demek ma
nāsına mervīdir. Aṣlı 

ا او    [lā-evḥaşa’llāh]tır, taḫfīfen ya
nī 

telaffuẓu āsān olmak için levḥaşa’llāh dedi-

ler. Nitekim, Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

א   ا אد  א ز ر
     ز

(Allah bizi yüz kez Rüknābād’dan ayırmasın! 
Zira saf suyu insana Hz. Hızır ömrü bağışlıyor.)

Emīr Ḫüsrev, beyt:

אر  ت ا א را  אر  روز و 
اق אل و آرد  ا از  ن و

(Sevgiliyle kavuşma günümüz rakipleri kıskan-
dırdı. Kavuşma vahşet getiriyorsa Allah ayrılık-
tan uzak etsin!)

Bu beyitten fehm olunur ki “ırak eylesin!” 

demek ola. Ammā fuṣaḥā-yı 
Arab ma
nā-yı 

evvele isti
māl ederler. Eş
ārlarında ẟābittir. 

Ve ba
żı maḥalde taḥsīn ve āferīn ma
nāsına 

da isti
māl olunur. Nitekim, Ebulma
ānī, 

beyt:

אن  ا ز  ر ا
אد د   آ م     

(Maşallah! Ne yüksek yapılı saray! Cömertlik ül-
kesinin padişahı onu himmetiyle yaptı.)

ش  [levş]: Sükūn-ı vāv ile. Tuḥfetü’l-
Aḥbāb’da ḫarbuze-i pūle ma
nāsınadır.  

[pūle] zebān-ı Māverāünnehir’de mużmaḥil 

olup çürümüş kavuna derler ki tenāvülü 

mümkin olmaya.

ش  [lepūş]: Żamm-ı bā-i Fārsī vü 

vāv-ı ma
rūf ile. Be-ma
nī-i ت  [lepūt]-ı 

merḳūm, ya
nī kec ve kej.

 [lebīş]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Yavaşa ma
nāsına 

ki na
l-bend, atların burnuna takıp rām 

ederler. Ona  [levīşen] ve  [levīşe] 

dahi derler. Şā
ir, beyt:

ی א از  اری   را  
دون  دل را אر    زده 

(Yaşlılıktan gözlük takıyorum sanma! Felek vete-
rineri gönül atının burnuna yavaşa taktı.)

 [laḫşiş]: Sükūn-ı ḫā vü kesr-i şīn-i 

mu
cemeteyn ile. Sürçmek ma
nāsına ism-i 

maṣdardır.

 [laḫnīş]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme, 

kesr-i nūn ve yā-yı sākine ile. Be-ma
nī-i 

 [laḫnīs]-i merḳūm ya
nī şeb-būy.

ش  [lerş]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i س  [lers]-i merḳūm ya
nī tabanca. 

Ebulma
ānī, beyt:

دون א از د  ش   رد 
ازی دن   آن    

(Dikbaşlılık eden herkes, feleğin tokadını kafa-
sına yer.)

 [lefş]: Sükūn-ı fā ve şīn-i mevḳūf ile. 

Kurdeşeni dedikleri 
illettir. Mīr Naẓmī, 

beyt:

א  او  و ا   
د  و  رز و   

(Ona yakın ve mahrem olan herkes kurdeşen 
döker, rezil ve itibarsız olur.)

اش  [levāş]: Bir nev
 yağlı yufḳa ekmektir. 

ا  [levāşe] ve ا  [yavāşe] dahi derler. 

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:
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 ا ا
[ma	a’l-ġayni’l-mu	ceme]

غ  [lāġ]: İki ma
nāyadır.

Biri, bāzī ya
nī lu
b ma
nāsına. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

غ אل  אل  אدی و ا وز روز  ا
אغ אل  אد  א    אل   

(Bugün mutluluk günü ve bu yıl oynayıp eğlen-
me yılı. Bizim halimiz iyi, bahçenin hali de iyi 
olsun!)

Emīr Ḫüsrev, beyt:

زم       درد و داغ  
زم غ   غ    دا و  

(Sensiz yüz yara ve dertle yanan benim. Sana 
oyun geliyor ve ben oyun oyun diye yanıyorum.)

�ānī, hezl ve laṭīfe ki 
Arabīde اح  [muzāḥ] 

derler. Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

א ا م   א   
غ ا رود در  و    ا

(Ciddiyet ve şaka arasında gidip geliyor olsa da 
düşüncemizi bil!)

 [laġ]: Be-vezn ü be-ma
nī-i دغ [daġ]. Ya
nī 

başta kıl olmamak. 
Arabīde ا [aḍla
] 

derler. Ferheng-i Mīrzā’da be-ma
nī-i bī-

mūy. Ve żāyi
 ve telef olmuş yumurta ya
nī 

ne ekl olunmak mümkin ola ve ne piliç 

ola. Mü�eyyidü’l-Fużalā’da ser-i bī-mūy. Ve 

ḳāf ile  [laḳ] dahi denilir. Ammā Edātu’l-
Fużalā’da  [luġ] ve  [luḳ], ikisi dahi 

żamm-ı lām ile mervīdir.

 [levīş]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Yavaşa dedikleri na
l-bend 

āletidir ki bed-na
l atların burnuna takıp 

żabṭ ederler.  [levīşen] ve  [levīşe] 

dahi derler.
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אف  ا
[ma	a’l-ḳāf ]

 [laḳlaḳ]: Türkīde “leklek” ve “leylek” 

dedikleri kuştur. Żararsız, kendi ḥālinde, 

ṣāḥib-ḳanā
at kuş olduğundan 
Arabīde  
ر 
derler. Ebulma [şeyḫu’ṭ-ṭuyūr] اānī, 

musammaṭ:

غ    ز     ز 
د אل   ز دل   ز در   

(Kırlangıç kuv kuv diyor, ishakkuşu kū kū diyor, 
leylek kalpten hū hū diyor, aşkta herkes kendi 
halinde...)

 [laḳ]: Be-vezn-i دق [daḳ]. Ya
nī bī-mū, در 
1 د  ِ در  و     [der-ser ve der-
użv-ı di-

ger]. Keẕā fi’l-Mü�eyyid ve’l-Mecma
.

1 Başta ve başka organda.

א  ا
[ma	a’l-fā]

ف  [lāf ]: Öğünmek ve bī-ma
nī ve bī-aṣl 

da
vā-yı tefāḫur eylemek ma
nāsına. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

(333a)  אری را از  و  
ف א  از  و   

(Şefkati, hayıf ve bozulmadan soyuttur. Hasleti, 
kibir ve laftan uzaktır.)

ف  [leşger-şukūf ]: Ya
nī 

şücā
, dilāver ve bahādır. Leşger-şiken 

ma
nāsınadır. Keẕā fī-Mecma
i’l-Fürs.
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(Bundan sonra yerküreden kan yansıması, göğü 
kırmızıya boyar.)

Ebulferec-i Rūnī, beyt:

م خ زا ز  ا  
ک ف   אن  زرد رو ز 

(Senin verdiğin güven, gömeçten kırmızı mum 
doğurur. Senin korkun, madenden sarı lök 
çıkarır.)

Türkīde ve 
Arabīde “lök/lūk” derler żamm-ı 

lām ile. Mecma
u’l-Fürs’te, zergerān ve reng-

rezān kullanırlar surḫ renk toprak olmak 

üzre mervīdir. Üstād 
Unṣurī, beyt:

אک   و    
ک אک   ن د  ز 

(Konuşurken kuru toprağa yuvarlandı. Kuru 
toprak, kalbinin kanıyla kızıl toprağa döndü.)

Bu ma
nāyı müeyyid, Şems-i Faḫrī, beyt:

אن  ِ د از  אز  د ا 
ک א د    אک 

(Elini kızıl madenden çekecek olursa kızıl topra-
ğa kuru toprak mayası verir.)

Rābi
, zebūn ve żāyi
 ma
nāsınadır ki אت  

[lekāt] dahi derler. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ی ک دوان از       
ی گ  ح و  ک  آ  و 

(Her biri aşağılık köpek gibi koku arkasından 
koşuyor. Mezenin afeti, kadehin helāki, testinin 
ölümü.)

 [lālik]: Kesr-i lām ile. Kefş ma
nāsına 

ki א  [lāligā] dahi derler. Ḥakīm Sūzenī, 

beyt:

א او ف و  و  در از آن 
א  آن  روی  دوز  

(Onun erdemlerine, güzelliğine ve şerefine ya-
zık! Zira o lale yanaklıya bir pabuç dikici āşık.)

אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

ک  [lāk]: Be-vezn-i אک  [ḫāk]. Dört ma
nāya 

gelir.

Evvel, tağar ve ağaçtan kāse ve emẟāli. 

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

אک درد     
ار ش  س  ی و   ف    

(Hep eski bir kāsecikle, dudakta aldatıcı konuş-
ma ve hoşa gidici bir buseyle şarap verir.)

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

ک ا  א אن  ۀ 
ک  א   ِ א    

(Kendinden geçmiş sarhoşların hali böyledir. 
Çabuk ağzına kadar dolu şarap kadehini elimize 
tutuştur!)

�ānī, lāk-püşt ki kaplubağadır. Ḥakīm 

Senāyī, beyt:

دم     ک 
 از راه   

(Kaplumbağa, akrebi sırtına aldı. Sonra da deni-
zin yolunu tuttu.)

�āliẟ, bir nev
 dārūdur, şebnem gibi. 

Bürūdet-i hevādan ağaç yaprakları üzerine 

düşüp müncemid olur. Ammā Hindūstān’da 

bir maḥalle maḫṣūṣ ağaçlardır, her yerde 

olmaz. Ba
dehu ağaç yapraklarından cem
 

edip, döğüp, eleyip, ba
dehu saḥḳ ederler, 

surḫ renk ḥāṣıl olur. Onunla ibrīşim ve bez 

boyarlar. Yunmakla ve mürūr-ı zamān ile 

rengi zāil olmaz. Ve naḳḳāş ve muṣavvirler 

dahi isti
māl ederler. Ḥakīm Senāyī, beyt:

אک ۀ  ن ز  ز   
ک אن را     آ
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ġalle ölçtükleri kīle. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [lebenk]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ve 

sükūn-ı nūn ile. Bir böcektir. Eẟvāb, çuḳa, 

keçe ve emẟāli nesneleri kesip tebāh eder. 

Ona ک -dahi der [dīvçe] د ve [dīvek] د

ler. 
Arabīde ار [arḍa] dedikleridir.

 [letek]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Bir 

oyundur.

 [leçek]: Fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Uçla-

rı sırmalı ve münaḳḳaş (333b) baş bağı ki 


avrāt, başlarına sararlar. Mīrzā Uluġ Big, 

beyt:

ارم ا    َ אره 
אدرم و     ا 

(Oğlancı değilim, bu yolu bilmem. Çar-
şaf giymişlerin esiri, baş örtüsü takmışların 
öldürdüğüyüm.)

 [leşk]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, pāre, her ne olursa.

�ānī, Ferheng-i Vefāyī’de “şebnem” 

ma
nāsınadır ki  [leşke] dahi derler.

  [leşk leşk]: Lafẓ-ı mükerrerdir 

“pāre pāre” ma
nāsına. Ḥakīm Esedī, beyt: 

אر ا א  ه  אرم د ی     آژ
د     א א  آژ در 

(Göz gözyaşı yağdırdığından beri etrafım göl 
gibi doldu. Gerçekte bir göl var ya da ciğer pa-
ramparça oldu.)

אک  [laġznāk]: Sükūn-ı ġayn u zā-i 

mu
cemeteyn ile. Tayrınacak mevżi
.

 [lek]: Beş ma
nāya gelir.

Evvel, yüz bin 
adede derler. Mīr Ḫüsrev, 

beyt:

د  د ور  א   د  
د در     و  دو  

Mecma
u’l-Fürs’te tāc-ı ḫorūs ma
nāsına. 

Ammā Mü�eyyidü’l-Fużalā’da muṭlaḳ “tāc” 

ma
nāsına mervīdir. Ḥakīm Senāyī, beyt:

א   و از روی  آ ار  
א א از  אز  دا و   ز  

(Sonunda aklımız kaybolmuş olsa da his ba-
kımından yine başı taçtan, ayağı ayakkabıdan 
ayırıyoruz.)

 [lāmek]: Fetḥ-i mīm ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, çār-gezī dülbenddir ki sarık üzerinden 

başa dolarlar kulakları soğuktan ḥıfẓ için.  

[lāme] dahi derler. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ا    ه   
      

(Başına beylere yakışır bir sarık dolamış. Beline 
Türk işi bir kuşak sarmış.)

�ānī, nām-ı peder-i ḥażret-i Nūḥ 
alá-

nebiyyinā ve 
aleyhi’s-selām’dır ki  [le-

mek] ve אن  [lemekān] dahi derler.

وک  [lāvek]: Fetḥ-i vāv ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ekmek teknesi ki içinde ḫamīr eder-

ler. Şeref-i Şeferve, beyt:

אزی ان  אن و  ن   
אد وک  و    

(Sen sofra ve ekmek hazırlarken ay somun ek-
meğin, gökyüzü de ekmek teknen olsun!)

Şeref-i Şeferve, beyt:

ر د  ۀ دو آن روز 
د وک  د و  ا  ر    ا  

(Kader senin devlet sofranı hazırladığı gün ne 
güneş somunu ne de bu ekmek teknesi vardı.)

�ānī, yufḳa yağlı ekmek ki اش  [levāş] dahi 

derler.

 [lebk]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ile. 

Be-vezn-i  [kebk]. Peymāne-i ġalle ya
nī 
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א  ون ز  א   
ه ا   א َ در

(Evden hiç dışarı çıkmıyorum. Sanki beni zamk-
la yapıştırmışlar.)

Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

אرک אج    אد   
م  ۀ  م ا ز ز  

אد     א אل   ار 
אی  از  אی      

(Padişahlık tahtı, gökteki yıldızların özü olan 
padişahın ayak basması şevkiyle övünç tacını ba-
şına taktı. Senin gölgen bin yıl boyunca kalsın! 
Zira halk senin sayende kılıç sapının zamkla ya-
pışması gibi sağlamda kalır.)

Ḫāmis, cāme-i köhne ki pāre pāre ola. Ve 

gāhī rūstāyī cāmesine ve onu giyene de der-

ler; cedīd olsun, 
atīḳ olsun.

 [lekedlek]: Fetḥ-i kāf u lām ile. Be-

ma
nī-i  [leked]-i merḳūm ya
nī tepme.

 [leklek]: Sükūn-ı kāf ve fetḥ-i lām ile. 

Herze, heẕeyān ve yāve ma
nāsına ki  

[lekleke] dahi derler. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

אر  ده و    ا  
אن   א  از  א 

(Bu beyhude laklakı ve boş konuşmayı kes de 
bütün sözleri temiz candan edinsinler.)


Üç ma :[lek u pek]  و nāyadır.

Evvel, tekāpūy ya
nī yelmek ma
nāsına. 

Üstād 
Ascedī, beyt:

אم او    ی 
د او  و  ه    

(Ey Ascedī! Onun ismini sen de anma! Onun 
etrafında koşturup da ne yapacaksın!)

(Senin cömertliğin sayıyla değildir. Varsayalım 
sayıyla oldu, düşmanının hakkı yüz binle hesap 
edilmez, dostuna yüz bin olur.)

Üstād 
Unṣurī, beyt:

אک  ِ א از  א و   א  در آن  
אن אک  دو  ز  او   ز 

(Orada toprağın üstünde ne yürüyen ne de uçan 
kaldı. Onun iki yüz bin askeri toprağa karıştı.)

�ānī, aḥmaḳ ve ebleh ma
nāsına. Pūrbahā-yı 

Cāmī, beyt:

אن ک و  ر  و  ای 
ک و  وه و  ش و  א  ش روی و  وی 

(Ey talihi bozuk, uğursuz, bedbaht kaltaban! Ve 
ey ekşi suratlı, çirkin, pis, āciz ve ahmak!)

Şems-i Faḫrī, beyt:

س ی  א ز    
ر ا و  دی آن  ا 

(O kör talihli ebleh ve ahmak olmasaydı Allah’ın 
gölgesine köle olmaktan hiç üzülür müydü!)

�āliẟ, heẕeyān ve herze ma
nāsına. Üstād 

Lebībī, beyt:

אدم  درای د   ر 
אی ت  ژاژ  آن 

(Hileci ve boş konuşucu hizmetkār o eğri söyle-
yişli, bunak kocakarının önünde konuştu.)

Ve heẕeyān-gūy ma
nāsına gelir. Muḥammed 

Hindū Şāh, beyt:

א   ز د آ
א     ر ا ا 

(Bana feleğin elinden bir sığınak bağışla! Zira bu 
saçmalayıcı zalim pek acımasız.)

Rābi
, be-ma
nī-i ک  [lāk]-ı merḳūm ki zer-

ger ve tīġger ḫançer, bıçak ve kılıç ḳabżaların 

onunla muḥkem ve üstüvār ederler. Aġācī, 

beyt:
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אر אف ا  ا
[ma	a’l-kāfi’l-fārsī]

 [lāleng]: Fetḥ-i lām ve sükūn-ı nūn 

ile. Ẕelle-i ṭa
ām ya
nī sofrada yedikten son-

ra bir miḳdār ṭa
ām kaldırmak. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

م א د  אزم    
م گ و   א  א از

(Buradan azık ve yemek fazlası kaldırmak için 
mersiye yapayım, zira şair adamım.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אم אن و   אی  אره 
אم אص و  א  ی  אن  در 

(Sıradan ya da seçkin herkes, ekmek parçaları ve 
yemek fazlalıklarını köyün ortasında bulur.)

Ba
żı ferhengde iṭ
ām-ı (334a) 
āmm için 

olan ṭa
ām ma
nāsına mervīdir.

 [leng]: Sükūn-ı nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, aksak ki 
Arabīde ج 
a] اrec] derler.

�ānī, ālet-i recul ma
nāsına isti
māl ederler. 

Ḥakīm Sūzenī, ḳıṭ
a:

ح ن   ش  א در  ر
אم  ه   رو در

א ن  ر و  א 
א   د ز ای 

(Üstündeki rebap Nuh’un gemisi gibi, yüzüne de 
deriden bir çeng çekmiş. O çengin telleri dama-
ra benziyor, elindeki tezene de lengi andırıyor.)

אگ  [lengāg]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i kāf-ı 

Fārsī ile. Süḫan-ı nā-ḫoş ya
nī ṭab
a mülāyim 

gelmeyen söz. Üstād Laṭīfī, beyt:

אگ ه     
אک א  אک در  אن   

Şems-i Faḫrī, beyt:

د  אر  אر و  د  ت  ت و   
א     و      و  

(Çeşit çeşit yemek gibi dağılan fakir adam, eşeği 
keçiyi ya da koşup çabalamayı ne yapsın!)

�ānī, eẟvāb-ı ḫāne ya
nī evde isti
māl olunan 

eşyā. Emīr Ḫüsrev, beyt:

ای   آورد  و  ز 
א א آ  داده ام از  

(Ona sermaye için eski püskü şeyler vermeme 
rağmen ben zavallı için ev eşyaları getirdi.)

Üstād Laṭīfī, beyt:

אرت آ ا ا  
אرت   و   ز 

(Seninle övünülsün istiyorsan ev eşyası yağma 
etmeyi yasaklama!)

�āliẟ, ra
nāyī ve bī-ḫaberī ya
nī bir nesne-

den ḫaberi olmaya ve kendini ra
nā göste-

re. Gāhī taḳdīm ve teḫīr ile isti
māl ederler. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

אک دِر    אن  
ه    و  ا  

(Dünya senin kapının toprağı gibidir. Ülkenin 
toprağı, kendini güzel gösterme töhmetiyle niye 
dertlensin!)

אک  [lehhāk]: Hā-i müşeddede ile. 

Tūrānīlerden Efrāsiyāb’ın ser-
askeri olan 

Pīrān-ı Vīse’nin birāderi nāmıdır. Devāzdeh-

ruḫ cenginde Güstehem elinde helāk oldu. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ورد درز و  אم و   ر
د אک    وش و   

(Ruhhām, Gūderz, Ferşīdverd, Şeydūş ve 
Lehhāk beraber savaştılar.)
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م  ا
[ma	a’l-lām]

ل  [lāl]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i bī-zebān ya
nī dilsiz ki 


Arabīde س  ,derler. Ḥakīm Enverī [aḫras] ا

beyt:

ار ا  ر ر    
ل אن     رای  ز

(Yüksek itibarının etrafında yıldızların döngüsü 
yok hükmünde, isabetli görüşünün önünde de-
lilin dili dilsiz.)

Mīr Naẓmī, beyt:

אل ا در   ا را 
ل ر و   د را  و    

(Her hālükārda rahat istiyorsan kendini sağır, 
kör ve dilsiz yap!)

Çağatay lisānında “kicce” derler cīm’in 

teşdīdi ile.

�ānī, kırmızı renge derler. Üstād Ferruḫī, 

beyt:

د אغ  ل  در  אزه   آن 
ل د  ی   אغ   در 

(Bahçede gülümseyen o taze ve kırmızı güle 
daha iyi bakarsan göz kızarır.)

�āliẟ, bir ẕī-ḳıymet cevherdir. Surḫ renk 

ma
deni Bedaḫşān dağlarında olur. Ta
rīb 

edip  [la
l] dediler. Üstād 
Unṣurī, beyt:

خ گ   ه دو  אر  دو   
ل گ   אر  دو  دو رخ  

(İki dudak, yarılmış nar ve iki yaprak kırmızı 
susam çiçeği. İki yanak açmış nar çiçeği ve iki 
yaprak kırmızı lale.)

 [la
l]: Ma
rūf. Ḳıymetli cevherdir. 

Ḫavāṣṣı dahi vardır. A
lāsı Bedaḫşān dağ-

(Daha ne kadar boş konuşacaksın! Pis kapı top-
rağına düşmekten sakın!)

Ṭayān-ı Merġazī, beyt:

א       
אگ اب  از  د 

(Ben sana sözü şaka yollu söylüyorum. Bana ne-
den çirkin cevap veriyorsun!)
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 ا
[ma	a’l-mīm]

م  [lām]: Dört ma
nāya gelir.

Evvel, cāme-i dervīşān. Ḥakīm Ḫāḳānī, 

beyt:

م درو ا  و   آزادی 
א ف  א  אن  م   א   

(Azatlık yaygısını yay, dervişlik giysisini giy! Zira 
siyah giyen dervişlerin hırkasıyla yalan dolan 
kalmaz.)

Şems-i Ṭıybī, beyt:

א   אه ر א  ی   ش   
م آوردی אر   א   ای   

(Senin güzel kokulu yaradılışın fesleğenler pa-
dişahına “Ey eski püskü giyinen çiçek! Yine ne 
hırka getirdin?” diyordu.)

�ānī, 
anber, müşk, sipend-i sūḫte ve nīl-i 

lāciverdi āġaşte edip çeşm-zaḫm için eṭfālin 

pīşānī ve ebrūlarına çekerler. Ona אرو  

[çeşmārū] dahi derler. Şeyḫ 
Aṭṭār, meẟnevī:

אن و آب اه  از  ی از وی 
اب  از وی   از  و 

(Tokluğu ondan iste, su ve ekmekten değil. Sar-
hoşluğu onda ara, esrar ve şarapta değil.)

Şeyḫ 
Aṭṭār, meẟnevī:1

ش  א  د    ا   
و ری  ای  دا را  א 

א    روت  ز
م  روی  א   

(Sende akıl hani ya bilinç hani! Şarap içtikçe 
bilgiye düşmansın. Senin yüzün çok güzel, bir 
nazarlık çek! Habeş’in yüzüne nazarlık çekmek 
gülünç olur.)

1 Beyitler, Hazret-i Mevlānā kuddise sirruhu’ya aittir.

larında ḥāṣıl olandır. Ba
ż-ı meşāyiḫ ẕemm 

ederler 
ucb u tekebbür īrāẟ eder diye. Ḥattá 

mülūk, tebāyi
e onun yüzüğün ve onun-

la mükellel olan kuşak, ḫançer ve emẟālini 

isti
mālden imtinā
 ederler imiş. Şu
arā, 

maḥbūbu ona teşbīh edip şol rütbe isti
māl 

eylediler ki teşbīh-i kināye ṭarīḳasınca 

müşebbeh ẕikr olunmadan la
l ẕikriyle 

“leb” murād olunduğu ẓāhir ü ma
lūm 

olur. Şeref-i Yezdī’nin bu mu
ammāsından 

ma
lūm olur. Beyt:

ا   אر  ز  
אزی و دری و  و   

(Sevgilinin lal dudağından Arapça ve Farsça, 
kalb ve tashifle şarkīnin zıddını isterim.)
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ج د  אزد  אو  אر آن   
(334b) אخ درج د را در  א  آن 

אو  א  ن ازو  
אده   א   آ آ

ار א ق دّر    
د آن ا وار  ز  

(Su sığırı o gece yakutunun ışığında otlarken 
ansızın ondan epeyce uzaklaşır. Bir tüccar onun 
üstünü kara balçıkla sıvar, böylece çayır çimen 
su sığırına kararır. Sonra tüccar kaçıp bir ağaca 
çıkar. Sığır güçlü boynuzuyla boynuzlamak için 
adamı arar. O sığır, adamı boynuzuna takmak 
için çayır etrafında yirmi kere dolaşır. Onu bul-
maktan umudunu kesince gece yakutunu koy-
duğu yere geri döner. Gece yakutunun üstün-
deki kara balçığı görünce o da çamurdan İblis 
gibi kaçar.)

Bu ebyāt Meẟnevī-i şerīftendir. Tafṣīl-i ma
ná 

اغ  [şeb-çerāġ] ẕeylinde masṭūrdur.

 [laġam]: Fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile. 

Ligām ve licām ma
nāsınadır. Türkīde zīr-i 

zemīne derler.

א  [lem-ā-lem]: Be-ma
nī-i māl-ā-māl. 

Şā
ir, beyt:

ه א     از  
ه א  ن  ر از   ا 

(Ne bir askerimiz azaldı ne de bu ülke kanla 
doldu.)

Keẕā fi’t-Tuḥfe.

א  [lehāşum]: Żamm-ı şīn-i mu
ceme ile. 

Alçak, dūn ve sifle nesneye derler. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, beyt:

ان م  و ا  را  ان  א  ای 
א ا א  ور و     

(Ey güç sahibi! Cömertlik yap! Yazısı bozuk ve 
kāğıdı adi olsa da bu hikāyeyi oku!)

Ḥakīm Enverī, beyt:

د  ا אل آ را و ای 
م ه  ی   رد  وا از 

(Ey varlığı yaratılış mükemmelliğine elif olan! 
Dahası, yüzünde sonsuzluk lāciverdinden bir 
lām harfi olan!)

�āliẟ, be-ma
nī-i lāf u güzāf. Ḥakīm Senāyī, 

der-hecā, beyt:

گ ا زادۀ   אز از آن 
א م و  ف و  آن  

(Yine o nasipsiz hocazādeden boş laf, saçmalık 
ve kuru gürültü geliyor.)

Rābi
, be-ma
nī-i zīb ü zīver. Ebulferec-i 

Rūnī, beyt:

אرا د     ن   
م ا و درو     

(Hüner hissesi senin cömertliğinin yardımıyla 
fakir ve zenginin bedenini süs zahmeti olmak-
sızın süsler.)

Bu ma
nāyı müeyyid, Şems-i Faḫrī, beyt:

ن  وآن  در  او 
م אر ز و ز   

(Onun hizmetinde nūn harfi gibi eğilen kimse, 
süs yükü ve bezek zahmeti çekmez.)

 [lecm]: Sükūn-ı cīm ile. Kara balçık 

ki ḥavużlar ve sular dibinde çöküp ka-

lır. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, 

der-ṣıfat-ı gāv-ı baḥrī ki şeb-çerāġ getirir, 

meẟnevī:

ر  آن  د در   
دد ز  دور אن  א

אه ی  در   א
אه ج و  אر  د  א 

א  در د  د   
אخ  א  د را  אن  אو 
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ن  ا
[ma	a’n-nūn]

ن  [lābīden] ve دن   [lābe kerden]: 

Kilāhumā be-ma
nī-i tażarru
 ya
nī yalvar-

mak. Ebulma
ānī, beyt:

אن دم و   ای     
אن א     

(Yalvararak “Ey güzeller padişahı! Zulüm gören 
āşıklara acımıyor musun?!” dedim.)

Çağatay lisānında “yalbarmaḳ” derler. Mīr 


Alī Şīr, beyt:

Tutmadım boġzum sebū dik bāde terkin iyleben

Mey tilermin pīr-i deyr allıda belkim yalbarıp

(Testi gibi, şarabı terk edip de boğazımı tutma-
dım. Üstelik meyhanecibaşının karşısında yalva-
rıp şarap istiyorum.)

 [lāçīn]: Kesr-i cīm-i Fārsī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i bende. Mīr Naẓmī, beyt:

وآ אر    ای 
אر  ا  אه   در

(Ey padişah ādetini gözeten padişah! Sarayında 
benim gibi çok köle var.)

�ānī, a
lām-ı ricāldendir.

دن  [lāden]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Ma
rūf 

nesnedir. Ba
żı cezīrelerde ruṭūbet-i hevādan 

şebnem gibi ot ve ağaç yaprakları üzerine dü-

şer. Cem
 edip bal mumuyla āmīḫte vü nerm 

edip yaz eyyāmında ve müte
affin havalarda 

elde oynatırlar. Laṭīf rāyiḥası vardır. Ġāyet 

a
lāsı Girid cezīresinde olur. 
Anber gibi ko-

kar. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, ḳıṭ
a:

د     א ز 
   

א د  אن  ده   از 
א אن  א  از ا

(Benim dışımdaki herkes senin cömertliğinden 
nasiplenip nimete boğuluyor. Kılı kırk yaran 
akıllılardan olmasam da aklı kıt ahmaklardan da 
değilim!)
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Evvel, bī-vefā ve bī-ḥaḳīḳatlik ma
nāsına. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ن ی  אر  م ز ر  ای   آ
אن אر  ه ای   دل از 

(Ey sevgili! Senden bana vefasızlık kokusu ge-
liyor. Öfkelenip gönlünü şefkatli sevgilinden 
ayırmışsın.)

�ānī, ن   [ḫaste şuden]. Marażdan 

mużṭarib olup ḥareket etmek. Ve muṭlaḳ 

çabalamak ma
nāsına. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu1, beyt:

ان ح  אز و  ا  
ن ه ر  ور  و 

(Namazı böyle kıl ve tefsiri anla! Aksi takdirde 
kalk da şaşkın şaşkın sakal oynatma!)

Ya
nī אن .[rīş me-cunbān] ر 

�āliẟ, be-ma
nī-i cāy-ı meġāk ya
nī çukur yer.

ن  [lānden] ve ن  [lānīden]: İkisi 

dahi maṣdardır ن  [cunbīden] ve ن א  

[cunbānīden] ma
nāsına, deprenmek ve 

ḥareket etmek. Ṭayān-ı Merġazī, ḳıṭ
a:

م دی ا   ِ אر  א د ا
م او ر   ا    
د  ر א  ه     از 

א ا   ان ر  دی    
(Dün şiir mecmuamla hocanın yanına gittim. 
Ben şiir okuyordum, o sakal oynatıyordu. O 
sakalın üstüne pislikle dolu yüz sepet bağışladı. 
Ben de “Dün Hoca’nın sürekli taradığı sakalı-
na!” dedim.)

Faḫr-i Cürcānī, beyt:

אر از   در  ن ز 
م אرور از   در ن در 

(Yük çeken yeryüzü gibi herkesten sıkıntı çekiyo-
rum. Meyveli ağaç gibi herkesçe silkeleniyorum.)

1  Beyit, Hakīm Senāyī’ye aittir.

אو و  אره ز  ی     آ
دن درآورم گ  و    دو 

(Misk ceylanı yok, sığır ve keçiden ne fayda? Her 
ikisinden amber ve lāden yaprağı getiririm.)

ن  [lāşīden]: Kesr-i şīn-i mu
ceme ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i ن א  ا
[efşānden] ya
nī saçmak.

ن  [lāġūn]: Żamm-ı ġayn-ı mu
ceme vü 

vāv-ı ma
rūf ile. Be-ma
nī-i ḫar-gūş ya
nī 

tavşan. Keẕā fi’l-Mecma
.
ن  [lāġīden]: Kesr-i ġayn-ı mu
ceme 

ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Hezl ü laṭīfe 

eylemek.

زدن ف   [lāf zeden] ve ن  [lāfīden]: 

Kilāhumā da
vā-yı bī-aṣl ve iddi
ā-yı bī-ma
nī 

öğünmek. Ve va
d-i bī-incāz ma
nāsınadır. 

Ebulma
ānī, beyt:

س در    ز
אن  אدق د  א 

(Acemiler senin aşkında haksızca övünüyor. Sa-
dık āşık ise kıymetli canını veriyor.)

 [lākin]: Kesr-i kāf ile. Vilāyet-i Rus’a 

ḳarīb bir dağ adıdır. Keẕā fi’l-Edāt.

אن  [lāmān]: Be-vezn-i אن  Üç .[dāmān] دا

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i cüst-cū.

�ānī, temelluḳ ve cāblūsī.

�āliẟ, naġamāt ile şi
r ve ḳaṣīde okumak. 

Ḥakīm Senāyī, beyt:

אن ی  د ی از   ر    د
אن ی   آن      آ از 

(Sünnette ne gevşeklik gördün de dinsizlerin 
tarafına gittin! Kurān’dan ne kusur geldi de her 
maval okuyanın peşine düştün!)

ن  [lān]: Be-vezn-i دان [dān]. Üç ma
nāya 

gelir.
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lerinde ve su irkilen yerlerde olan yapışkan 

balçık ki ن  [lejen] dahi derler. Refī
eddīn-i 

Lünbānī, beyt:

א زد ور ف   د   
אد   را   در  

(Deniz senin yanında cömertlikten dem vurmuş 
olmalı. Yoksa niçin böyle boğazına kadar çamur 
içinde bıraktılar!)

ن  [laḫşīden]: Sükūn-ı ḫā vü kesr-i 

şīn-i mu
cemeteyn ü yā-yı sākine ile. Be-

ma
nī-i ن  [laġzīden] ya
nī sürçmek. 

Meẟel-i meşhūrdur kiاز و  ن  دان  ُ  از 
ن אن  ر  1 derler. Ḥakīm Senāyī, beyt:

ن دن ا و  از  
ن אدن ا و  وز  ا
(Bağışlamak ve bağış yapmak senden, düşmek ve 
sürçmek benden.)

زان  [lerzān]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. ن ز  [lerzīden] 

lafẓından ism-i fā
ildir, titreyici ma
nāsına. 

Mīr Naẓmī, beyt:

ار زان   و   
ار אن  و   دل و 

(Hüzünlü can ve gönülle zayıf beden, onun geçi-
şi sırasında hep titredi.)

ن ز  [lerzīden]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

kesr-i zā-i mu
ceme ile. Titremek ma
nāsına 

maṣdardır. Mevlānā Hātifī, beyt:

ر ز  ز  
ر ر و  ق  אد ا از 

(Hayvanların yere basışı yüzünden dünya titre-
di. Fağfur ve racanın taçları başından düştü.)


Arabīde ر [ra
şe] ve Çağatay’da 

“ırġanmaḳ” derler. Meẟelā baş depretmeye 

veyāḫud baş salmaya “baş ırġatıp” derler.

1 Sürçmek küçüklerden, bağışlamak büyüklerden.

ن  [lāyīden]: Kesr-i yā-yı evvel ü sükūn-ı 

ẟānī ile. Köpek, çakal ve emẟāli ḥayvānāt 

ürmek (335a) ve ulumak ma
nāsına. 

Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i  ده  

[bīhūde guften] ki ی زه   [herze me-lāy] 

derler ya
nī “beyhūde ve herze söyleme!” de-

mek olur.

א  [lebāşen] ve  [lebīşen]: Evvel 

fetḥ-i bā-i muvaḥḥade vü şīn-i mu
ceme, 

ẟānī kesr-i bā-i muvaḥḥade, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Yavaşa ki 

na
l-bend bed-na
l olan atın burnuna vurup 

rām eder.  [lebīşe] ve  [levīşe] dahi 

derler.

אن א  [letānbān] ve אن ا   [let-enbān]: 

Kilāhumā bi-fetḥi’t-tāi’l-müẟennāt ve 

sükūni’n-nūn ve fetḥi’l-bāi’l-muvaḥḥade. 

Be-ma
nī-i ḥarīṣu’l-ekl ve bisyār-ḫˇār. 

Ḥakīm Rūḥānī, beyt:

ردی א   ه ام   
אن ب  ا اب  ز  دو  

(İki üç tane mihrap kaçkını oburun lafı yüzün-
den çokça yemin ettiğini duydum.)

Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, beyt:

א  א   ز  و 
אن را אح  ا ه  د א ا  אک   

(Sen yaşam bağışlayan Hz. İsa’sın! Bu çok yiyici 
gezginin mahşere dek ayak toprağında dolanma-
sı bir namustur.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ُ   را خ درآوردم  در 
א א ای   ه    ا

(Çivit renkli yedi kubbeyi raksa getirdim. Ey çok 
yiyici şeyh! Niçin inat ediyorsun!)

 [lecen]: Fetḥ-i cīm ile. Be-ma
nī-i  

[lecm]-i merḳūm. Ya
nī ḥavuż ve küp dip-
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ن  [la
lgūn]: Bir nev
 güldür, la
l rengin-

de olur. ده وِس   [
arūs-ı perde] dahi derler. 

Ḥakīm Esedī, beyt:

ن رده در رده زان  
ون ده  و   ا   

(Sıra sıra lal çiçekleri sebebiyle gelin örtüden 
çıkmış derdin.)

 [la
līn]: İki ma
nāyadır.

Evvel, zerrīn-ḳadeḥ cinsinden bir şükūfedir. 

Ḳadeḥi kırmızı ve çevresinde yaprağı sarı 

veyāḫud beyāż olur.

�ānī, la
l renginde olan nesneye derler ki 

ḥarf-i yā nisbet ve āḫirindeki nūn tekīd-i 

nisbet eder.

ان  [laġzān]: Sükūn-ı ġayn u fetḥ-i zā-i 

mu
cemeteyn ile. Sürçmek ma
nāsına ism-i 

fā
il ve gāhī ism-i mekān isti
māl olunur. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ن  [laġzīden]: Sükūn-ı ġayn u kesr-i 

zā-i mu
cemeteyn ile. Sürçmek ma
nāsına 

(335b) maṣdardır.

 [lefçen]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i cīm-i 

Fārsī ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, dudağı kalın ve aşağı düşkün at ve 

katır ma
nāsına. Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, ḳıṭ
a:

دم  از اول  وار 
ر ا  ن  د  رخ  

د א روی  م ز او
ر אر و ر אه و  و 

(Ben önceden cennetlik gibiydim. Yüzüm huri 
gömleğini andırıyordu. Efendim yüzümü za-
manla siyah, manasız, ifadesiz ve sıkıntılı bir et 
parçası yaptı.)

�ānī, iri kemikli kalın at ma
nāsına.

دان  [lejdān]: Sükūn-ı zā-i Fārsī ve fetḥ-i 

dāl-ı mühmele ile. Kuyu dibinde ve ba
żı su 

irkilen yerlerde olan balçık ki  [lecm], 

 [lecen] ve ن  [lejen] dahi derler.

ن  [lejen]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ile. Meẕkūr bal-

çık ma
nāsına. Üstād 
Ascedī, beyt:

אن  ر و   ه  دم  دو د
ن ن  א ز ا   آن ز  

(Onun yüzünden iki gözümü boşalttım. Öyle 
ki o kuru zemin, gözyaşım yüzünden balçığa 
döndü.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אن ز  آن   وار  ر 
ن א     و ر  אد  ز  

(Onu övmede dili kalem gibi yaş olmayan kim-
se, dertlenip başına kadar balçığa batsın!)

Bu beyitten muṭlaḳ “balçık” fehm olunur, 

ẕikr olunan balçığa taḫṣīṣ yoktur.

אن  [leşger-şukūfān]: Ya
nī 

dilāverān, bahādırān ve şücā
ān. Şeyḫ Sa
dī, 

beyt:

אف אن   
אف ا  אن و  אن  

(Zira miğfer yırtıcı yiğitler, içten içe barış istese-
ler de açık açık savaştılar.)

 [leşin]: Kesr-i şīn-i mu
ceme ile. İki 

ma
nāyadır.

Biri, ن  [laġzīden] ma
nāsına.

Ve biri de nerm ü mülāyim, bī-ḫuşūnet 

ma
nāsına. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī ve 

Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm. Ammā Edātu’l-
Fużalā’da bī-naḳş u hemvār ma
nāsınadır. 

Ba
żı ferhenglerde sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile 

(  leşn) mervīdir.
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Bu ma
nāya, Ḫˇāce Selmān, beyt:

اغ  א   אد را در 
אری  وزد  زر א   

(Senin görüşün öyle bir makamda olsun ki mec-
lisindeki aydınlıkla her sabah altın işlemeli şam-
danda bir mum yansın!)

Gāhī şem
dān tepsisine derler. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

وا     ا  
ود א ز    زد  و  א 

(Şamdan tepsisinde duran zavallı kelebek gibi, 
kanatları yanıncaya dek şamdandan gitmez.)

�ānī, fānūs gömleği ma
nāsına da isti
māl olu-

nur. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אر د آن ز را از روی  אد و ر   
ی  اغ رو  وی   ن 

(Rüzgār sarhoş olup sevgilinin yüzündeki saçı, 
parlak fanustan örtü kaldırır gibi kaptı.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, enderīn 

ma
nī, beyt:

ون از ز   آورد  
א ا خ  ر آن     

(Sabahleyin fanus örtüsü altından öyle bir mum 
çıkardı ki o ışığın utancından gökyüzünde yıldız 
kalmadı.)

�āliẟ, be-ma
nī-i manḳal ki eyyām-ı şitāda 

içine āteş korlar. Şem
dān ve manḳal 

ma
nālarına, Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

زان א   و روز  و 
אش    א و     

אن אت  אد אی  ز  אر
אن  د     آ 

(Onun düşmanı mum gibi gece gündüz yanıp 
söner ve şamdan, ayağına bağ olur. Dört ayağı 
olaylar zinciriyle çekilir. Mangal gibidir, içinde 
hep ateş olur.)

�āliẟ, zen-i fāḥişeye derler. Bu üç ma
nada 

dahi  [lefç] ve  [lefçe] derler.

אن  [legān]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. At gemi-

nin suluğu ya
nī çenesi altına geçen ḥalḳası.

زدن   [leked zeden]: Fetḥ-i kāf u zā-i 

mu
ceme vü dāl-ı mühmele-i ẟānī ve sükūn-ı 

dāl-ı evvel ile. Tepmek ve tepme vurmak 

ma
nāsına.

زن  [leked-zen]: Ya
nī çifte-zen. At, katır 

ve devede isti
māl olunur.

ن  [lek-zen]: Sükūn-ı kāf ve fetḥ-i 

zā-i mu
ceme ile. زن  [leked-zen]-i 

merḳūmdan muḫaffeftir. Mīr Naẓmī, beyt:

ی دۀ آن ا  ن   
ی د  در آن دم زد  آن 

(O iyi huylu adam, huysuz atın çifte atması gibi 
anında tepmiş.)

 [leken]: Fetḥ-i kāf-ı 
Arabī ile. Beş 

ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i āfitābe ya
nī yassı ibrīḳ. 

Emīr Mu
izzī, beyt:

אن  آب   ز  ا 
אه  د     

(Kevser ırmağı Cennet’ten işaret veriyor olsa 
da onun elini yıkadığı zamanda leğen, kevseri 
andırır.)

Bu ma
nāya, Ḥakīm Ezraḳī, beyt:

رو دوس ا دد   ا  אخ  را 
ون ر آب د  از  ن 

(Elini yıkadığın suyu leğenden dışarı dökerlerse, 
Cennet’teki tuba ağacı o suyla beslenir.)

�ānī, şem
dān ma
nāsına. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אن   ان   در 
 ِ    در 

(Mumun dibi şamdana nasıl yerleşiyorsa, sürme 
kabındaki mil de öylece sağlam oldu.)
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 از  روزی  در راه را
א אن ر אع    ا

(Atını birkaç gün sürdükten sonra lemgān ağacı 
olan zemine/Lemgān’a ulaştırdı.)

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Ammā 

Mecma
u’l-Fürs’te 1  ِ د در  אِم     
masṭūrdur.

אن  [lenbān]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Fāḥişelikten fāriġ olup 

tevbekār ve 
ibādete meşġūl olan 
avrata der-

ler. Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, ḳıṭ
a:

ا  دا  אن 
אن אه  א    

ت د   د     
(336a) אن אن   از  

(Gariplerin evine gelen bir misafir gibi beni kı-
nayarak konuşuyorlardı. Kendi kendime “Akıl-
lılar, eski fahişelerle konuşmaktan nefret etse 
şaşılmaz” dedim.)

Żamm-ı mīm ile (אن ُ  lunbān), Ṣifāhān’da 

bir ḳarye ismidir.

אن  [lencān]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm 

ile. İṣfahān mużāfātından bir büyük nāḥiye 

adıdır ki vāfir ḳaryelere müştemildir. Ve 

אن  .derler bir nāḥiye dahi vardır [elincān] ا

Bu iki nāḥiyede pirinç ekilir. Ḥakīm Şifāyī, 

der-hecā, beyt:

ان אن و  ر   ا آن 
א ر אن   אن و ا د    

(Lencān ve Elincān’a ışkın ve üzerlik götüren o 
yaşlı filci nereye gitti?)

ن  [lencīden]: Sükūn-ı nūn u yā-yı 

taḥtānī ve kesr-i cīm ile. Salınarak ve nāz 

ile yürümek ma
nāsına. Ḥakīm Nizārī-i 

Ḳuhistānī, beyt:

1 Gaznīn yakınında bir şehrin adıdır.

Rābi
, be-ma
nī-i 
ūd-sūz ki 
Arabīde  

[micmer] derler.

Ḫāmis, Edātu’l-Fużalā’da kenārı yüksek 

ṭabaḳ ma
nāsına mervīdir.

 [lekhen]: Sükūn-ı kāf ve fetḥ-i hā ile. 

Be-ma
nī-i gürisnegī ya
nī açlık, 
Arabīdeki 

ع  [cū
] ma
nāsına. Ḥakīm Senāyī, 

meẟnevī:

ر א د  אد  ی  
אر אز و  روزۀ   

دی د  زا   
دی ا   ز دو   

    
ا ز   ردن   

(Namaz ve sürekli oruçla kendi nefsini yönet-
mezsin. Zira dönüp dolaştıkça her zaman bu 
ikisinden daha efendi oldun (üste çıktın). Batıl 
Hint orucunun (lekhen) seni güçlendirip se-
mirttiğini sanıyorsan tok olman/sarımsak ye-
men öyle oruçtan daha iyidir.)

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Ammā 

Mecma
u’l-Fürs’te  [lekhen] ol nesnedir 

ki büt-perestler ḥürmet ü ikrām cihetiyle 

yanlarında götürürler. Üstād Menūçehrī, 

beyt:

אن دار روزه א  ا 
وان دار  א  ا 

(Hey! Müminler oruç tuttukça, Hintliler aç 
gezdikçe...)

Ve ba
żı ferhenglerde Hindūların maḫṣūṣ 

günlerinden mu
teber tuttukları bir gün 

adıdır.

אن  [lemġān]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i 

ġayn-ı mu
ceme ile. Bir ağaç adıdır. Mevlānā 

Şihābī, ġazā-yı Ġaznīn’de demiştir, beyt:
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(Lütfu, çölde dinlenecek yer olur. Kahrı, denizin 
burnuna yavaşa takar.)

אن  [leyān]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Be-

ma
nī-i tābān u diraḫşān. Bā-i Fārsī ile (אن
lepān) da mervīdir. Şems-i Faḫrī, beyt:

ام ا אم ا אن ازد א ا  
אن ات  ا ز   در 

(Samanyolunda gökcisimlerinin izdihamı 
varsa bu kapıda da parlak güneşler kalabalık 
oluşturur.)

ه   د  
אش    ر ر

(Gülerek tatlı konuşmasını görün! Güzel güzel 
salınarak yürümesine bakın!)

ن  [lendīden]: Sükūn-ı nūn u yā-yı 

taḥtānī ve kesr-i dāl-ı mühmele-i ūlá ile. Be-

ma
nī-i ن  [lengīden] ya
nī aksamak.

אن  [lengān]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i kāf-ı 

Fārsī ile. ن  [lengīden] lafẓından ism-i 

fā
ildir, aksak yürüyücü ma
nāsına. Mīr 

Naẓmī, beyt:

א אن د   ر  
א ه در آ א  آرا  

(Geniş ovada aksayarak yürüyordu. Orada hiç 
huzuru kalmamıştı.)

ن  [lengīden]: Sükūn-ı nūn u yā-yı 

taḥtānī ve kesr-i kāf-ı Fārsī ile. Aksamak 

ma
nāsına maṣdardır.

אن ز  [levzenān]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i 

zā-i mu
ceme vü nūn ile. Boğazda dilin 

nihāyetinde olan et pāresi ki Türkīde “dil-

çek” ve 
Arabīde زه  [melāze] derler.


 Rūsbī :[levend zen]  زنavratlı ve rūsbī 


avrat demek olur. Mīr Naẓmī, beyt:

א   ده آ  زن 
وت د دور از     

(Orada namussuz bir fahişe varmış. Onurdan 
yüz fersah uzaktaymış.)

 [levīşen]: Kesr-i vāv, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Na
l-

bendlerin bir āletidir. Bed-na
l olan atın 

burnuna takıp yavaşlatırlar.  [levīşe] 

dahi derler. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ا  او   
א  او   در
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�ānī, püşte ve cāy-ı bülend. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

و ر  אن  از ا  دو 
ت  ر آ אزه  ا ره 

(Çoban, Dūser’e “Buradan git, önüne yeni ve 
yüksek bir yol çıkacak” dedi.)

�āliẟ, ṣafrā ki 
anāṣır-ı erba
anın biridir. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ای د  ش     ز 
ش ی  אر ر و  ن   ز ر 

(Safrayı gidermek için olan ekşiden/turşudan 
şaşma! Ekşinin/Turşunun rengi ve kokusu, senin 
gibi bir güzelin kıskançlığı yüzündendir.)

Rābi
, leb ma
nāsına. Pūr-ı Ferīdūn, beyt:

א ار    و  א  
א ه      א و 

(Saç benekli güvercin yuvası, dudak şeker, epey-
ce güzel. Güzel ve alımlı olanın bendeniz tara-
fından anlatılmasına gerek yoktur.)?

Ḫāmis, vilāyet-i Māzenderān’da bir ḳaṣaba 

adıdır.

او  ا
[ma	a’l-vāv]

 [lātū]: Żamm-ı tā-i müẟennāt ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i zebān, lisān ma
nāsına. 

Üstād Ferruḫī, beyt:

و  را אن   د و ز
אه    آری  

(Ona kimsenin eli ve dili erişemez. Evet öyledir, 
aya dil erişmez.)

�ānī, bir değirmi ağaçtır bir ṭarafı hemvār 

ve bir ṭarafı yumru. Ona bir mīḫ kakıp ve 

ip bağlayıp eṭfāl oyuncak ederler.

و  [lāv]: Be-vezn-i داو [dāv]. İki ma
nāya gelir.

Evvel, ḫāk-i beyāż ki ezip dīvāra sürerler 

dīvārı ağartmak için. Şeyḫ Āẕerī, beyt:

م دودۀ  د رواق  از 
و אی   در ر     

(Feleğin kemeri gece dumanının isiyle baharda 
kireçle ağartılmış İran kulübelerine döner.)

�ānī, be-ma
nī-i lābe ki وه  [lāve] dahi der-

ler. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ن زر دد  אر  دم    
ا س  و و  د   ور 

(Gümüşüm olsa iş altın gibi olur. Gümüşüm ol-
masa alavere dalaverem artar.)

 [lev]: Beş ma
nāya gelir.

Evvel, ḥalvāya derler. Mücīreddīn-i 

Beyleḳānī, beyt:

د אر  ز اش در   
د ار  אم   ز 

(Badem tatlısını hazır edip onu işret kadehiyle 
uyandırdılar.)
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 [lāḫişe]: Kesr-i ḫā vü fetḥ-i şīn-i 

mu
cemeteyn ile. Tutmaç aşı ki  [lākiçe] 

ve  [lākişe] dahi derler. Ebulma
ānī, 

beyt:

م א  אن   م  دی 
א אم   آورد 

(Dün cömertlik sahibi birisinin konuğu oldum. 
Hazırda olan tutmacı getirdi.)

 [lāḫūste] ve  [lāḫūşe]: 

Kilāhumā bi-żammi’l-ḫāi’l-mu
ceme ve 

vāvi’l-ma
rūf, evveluhā bi-sükūni’s-sīni’l-

mühmele ve fetḥi’t-tāi’l-müẟennāt, ẟānīhā 

bi-fetḥi’ş-şīni’l-mu
ceme. Be-ma
nī-i  

[lāḫişe]-i merḳūm.

د  [lādine]: Kesr-i dāl-ı mühmele ve fetḥ-i 

nūn ile. Bir ottur. Ba
żı terkībe cüz ederler. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

ده  [lāde]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ve iḫfā-

yı hā ile. Ebleh ve aḥmaḳ ma
nāsına. Şeyḫ 

Evḥadī, beyt:

د ده  א و     زن د
د אده      

(Her kadın hileci ve ebleh değildir. Erkek aslan 
varsa dişi aslan da vardır.)

رده  [lārde], روده  [lārūde] ve روره  

[lārūre]: Evvel sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn, ẟānī żamm-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn, ẟāliẟ żamm-ı rā-i mühmele-i 

evvel ü fetḥ-i ẟānī ile. Bıldırcın dedikleri 

kuştur. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ژه  [lāje]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ile. Be-ma
nī-i 

 [lābe]-i merḳūm. Mīr Naẓmī, beyt:

אه ف   ه   د
ه از  آه ژه    

(Padişahın yaradılışındaki dönüşü görünce yüz 
kere yalvarıp ciğerden bir ah çekti.)

א  ا
[ma	a’l-hā]

 [lābe]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Dört 

ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i fürū-tenī ve iẓhār-ı 
acz. 

Ḫˇāce Ḥāfıẓ, ḳıṭ
a:

א ا אه رخ      آن 
א א   ای ز  دل  ای 

ای را  א  ه     
א אه را     رخ 

(O ay yüzlüye yalvararak “Gönlü yaralı āşık sen-
den gelecek bir öpücükle huzur bulsun” dedim. 
Gülerek “Ey Hāfız! Allah rızası için bunu layık 
görme! Senin öpücüğün ayın yüzünü kirletir” 
dedi.)

�ānī, Ferheng-i Züfāngūyā’da be-ma
nī-i 

cāblūsī, temelluḳ ve cerb-zebānī. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī. Bu ma
nāya, Ḥakīm 

Ḫāḳānī, beyt:

ار  دم د    
(336b)  אر دم و  אن  אر   

(O kadar yaltaklandım ama sevgili kabul etme-
di. Yüz kez çığlık attım, bir kez kabul etmedi.)

�āliẟ, Mü�eyyidü’l-Fużalā’da be-iḫlāṣ niyāz 

kerden. Kemāl İsmā
īl, rubā
ī:

از ه  دم و دوش آن    
אز د و از وی   از    

אن  א א    ر و  
د دراز א   را    

(Dün gece ben ve kölesini esirgeyici o put vardı. 
Ben sürekli yaltaklanıyordum, o da devamlı naz 
yapıyordu. Gece geçti ve sohbetimiz bitmedi. 
Gece ne yapsın! Bizim hikāyemiz uzundu.)

Rābi
, be-ma
nī-i bāzī ya
nī lu
b ve laṭīfe.
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 [lākiçe] ve  [lākişe]: Kilāhumā 

bi-kesri’l-kāfi’l-
Arabī, evvel fetḥ-i cīm-i 

Fārsī, ẟānī şīn-i mu
ceme ile.  [lāḫişe]-i 

merḳūm ya
nī tutmaç aşı. 
Arabīde dahi 

 [lākişe] derler. Nitekim meşhūrdur, 
1 אم  .derler   ا

 [lāle]: Ma
rūf çiçektir. Envā
 u elvānı 

olur. Aṣlı kırmızı olmakla “lāle” tesmiye 

olunmuştur. Zīrā surḫ renge ل  [lāl] derler. 

Rūm’da envā
ı ġāyet çoktur. Her birine bir 

isim ta
yīn etmişlerdir. 

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da masṭūrdur ki her 

şükūfe ki ḫod-rū ola ya
nī ekmeden bite, 

ona “lāle” derler. Ammā meşhūru lāle-i 

dāġ-dārdır ki şu
arā ḳalb-i 
uşşāḳa teşbīhen 

isti
māl ederler. İçi siyāh olur. Yedi nev
dir ki 

ẕikr olunur: 1. Lāle-i kūhī, 2. Lāle-i ṣaḥrāyī, 

3. Lāle-i şaḳāiḳ, 4. Lāle-i dü-rū, 5. Lāle-i 

dil-sūz, 6. Lāle-i dil-sūḫte, 7. Lāle-i Ḫaṭāyī. 

Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm’de yedi nev
i 

bu vech üzre ẕikr eder: 1. Surḫ, 2. Zerd, 

3. Sefīd, 4. Al, 5. Dü-rū, 6. Ḫaṭāyī, 7. 

Şaḳāiḳu’n-Nu
mān. 

Rūm’da meşhūr olan bunlardır: 1. Kırmı-

zı, 2. Sarı, 3. Beyāż, 4. Erġuvān, 5. Yeşil, 

6. Pervāzī, 7. Ebrī, 8. Monlā Çelebi, 9. 

Kırlangıç, 10. Filandara, 11. Çelebi Cüce, 

12. Memikzāde, 13. Lāle-i Kefe, 14. Lāle-i 

Bardak.

Bunlardan mā
adā dahi çok nev
i vardır.

 [lāmçe]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i cīm-i 

Fārsī ile. Ol nesnedir ki 
anber, müşk, 

sipend-i sūḫte ve lācverdi saḥḳ u āmīḫte 

edip eṭfālin ebrū, pīşānī ve şaḳīḳalarına sü-

rerler def
-i çeşm-zaḫm için. Ġāyet (337a) 
müfīddir derler. 
Amīd-i Lūyegī, ḳıṭ
a:
1 Yemeklerin en iyisi tutmaçtır.

 [lāşe]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. 

Ḥayvānda mürde. Türkīde “leş” derler. 

İsm-i 
āmdır. Gāhī ādem meyyitine de der-

ler. Nitekim, Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אک د ز  آن   را  
א ان  و ا رد  אن  א 

(O yaşlının cesedini toprağın altına gömdü-
ler. Toprak onu öyle bir yedi ki kemiği dahi 
kalmadı.)

Ḥakīm Senāyī bu ma
nāyı teyīd eder, 

mıṣra
:

אی אر دارد    

(Senin leşinin dört ayağı var.)

Ve zebūn u ża
īf çār-pā ḥayvāna dahi derler. 

Ḥakīm Senāyī, beyt:

אزی ا دوان אر  
ان ار  و    

(Beygirin koşan bir tazıdır. Sense topal ve zayıf 
eşek peşindesin.)

Şeyḫ 
Ömer Ḫayyām, rubā
ī:

ر אران  ر  را 
ر א     و  

ور אد  ز  ه در  א א 
ل دور ان  אر  ی  א  

(Bütün dostlar, ister harman yakmış (bedbaht) 
ister mezar yapmış (zengin) olsunlar, meşhur bir 
yola gittiler. Bu gururla dolu çölde biz kaldık. 
Eşek zayıf, yük ağır, konaklama yeri uzak...)

Mecma
u’l-Fürs’te dahi be-ma
nī-i ḫar 

mervīdir. Bu ma
nāya, Ḥakīm Enverī, beyt:

א  ر او رود א  ر آ  
ی د  אروا  ر   

(Eşeğimiz onun atının gittiği yere nasıl ulaşsın! 
Bir kervanın ordu tozuna yetişebildiği nerde 
görülmüş!)
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א رب  در ا د  و ا 
א        ا

(Bu, zaman bahçesi olmalı. Ya Rabbi bu nasıl 
bir ağaç! Burada yüz sarhoş bülbül her an yuva 
yapıyor/ötüyor.)

�āliẟ, kāhil, bī-kār ve āvāre ma
nāsına. Şāh 

Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ا د  א   אر ن 
אن   و    

(Bugün dindarlık yapmak istiyorsun. Zira yaşlı 
ve başıboş bir eşeğe döndün.)

Bu ma
nāyı müeyyid, Şems-i Faḫrī, beyt:

אم او   آ  از 
زا  ا و  

(Hüner onun adı yüzünden utanır. Zira pek ah-
mak ve hayli avaredir.)

Mevlānā Kisāyī, beyt:

א ن       و  
אر آ و  א  م   ا د

(Seni gençken yuları gevşek ve başıboş görür-
düm. Şimdi hile aramadasın, zira zayıf ve güçsüz 
kaldın.)

Rābi
, Mecma
u’l-Fürs’te ḫāne-i zenbūr 

ma
nāsına. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

رد א  دی   م  
د ر در  او    ز

(Bir adamın, evinin çatısına yuva yapan bir eşek 
arısı yüzünden dertlendiğini duymuştum.)

وه  [lāve]: Be-vezn-i אوه  [kāve]. Dört 

ma
nāya gelir.

Evvel, temelluḳ, cāblūsī ve cerb-zebānī.

�ānī, iẓhār-ı iḫlāṣ u niyāz.

�āliẟ, lu
b ve bāzī. Bunlar  [lābe]-i 

merḳūm ile müterādifü’l-ma
nīdir.

د  ز  و  א 
ار  ب را  

ق  دا אد 
ار  א در د 

(Güzellerin yanağında misk ve amberden kat kat 
nazarlık oldukça gönlümde sana olan aşk şevki 
de sonsuza dek kat kat kalsın!)

 [lāme]: Be-vezn-i א  [nāme]. Ol çār-

gezī dülbenddir ki şiddet-i şitāda destār 

üzerinden dolarlar kulakları ḥıfẓ için.  

[lāmek] dahi derler. Ferheng-i Mīrzā’da ی  
1 א   אی  א  از    mervīdir.

 [lāne]: Be-vezn-i دا [dāne]. Dört 

ma
nāya gelir.

Evvel, āşiyāne-i murġ. Şeyḫ Maġribī, beyt:

א א ز  دو  غ دل 
ِ او   ر  ا

(Gönül kuşumuz her iki ālemde de onun yanın-
da yuva yapar.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de āşiyāne-i perende-

den ġayrı çerende āşiyānesine dahi derler. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

   زادۀ ا  ای
אت از   د  א     

(Sen güvercin yavrusu gibisin, bu yuvanın yav-
rususun. Kendiliğinden gelmezsen biz seni bu 
tarafa çekeriz.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אد    دا و  دا  
غ    ز    

(Aşk olsun avcı! O ne tuzak, ne tane öyle! Söy-
lemiyorsun ama anka görünce yuvasından sar-
hoşça sıçrar.)

�ānī, be-ma
nī-i ṣadā, nidā ve naġme-perdāzī. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

1 Baştan ayağa kadar doladıkları bir şeydir.
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ḥade ve fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. Laṭīfe-gūne 

sözden ve ṭabī
at ḳabūl ettiği edādan tebes-

süm etmeye derler. Ebulma
ānī, beyt:

אه و אن  א دم ز  א  ر
א   ه    

(Sevgiliden kavuşma makamını istedim. Gü-
lümseyerek “Nasibin varsa olur” dedi.)

ه  [lebve]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ve 

fetḥ-i vāv ile. Süte çalıp yoğurt ettikleri ma-

yaya derler.

ه  [letre]: Sükūn-ı tā-i müẟennāt ve fetḥ-i 

rā-i mühmele ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, pāre ve derīde ma
nāsına. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

א   او آن  
ه ه و  خ ژ ا 

(O, büyüklüğüne oranla felek atlasının yamalı 
ve yırtılmış elbise kaldığı padişahtır.)

�ānī, merd-i ferbih ya
nī semiz ādem. Ḫˇāce 


Amīd-i Lūyegī, beyt:

ش אزه     אن   ا
د ه و   ان  ز   א 

(Hasta Amīd’e yeni iman kaftanı giydir! Böy-
lece cömertliğin sayesinde, o kaftanla semirsin, 
güçlensin.)

Ferheng-i Mīrzā’da ve Mü�eyyidü’l-Fużalā’da 

be-ma
nī-i rānde masṭūrdur.

ه ه   [letre letre]: Ya
nī pāre pāre vü derīde 

derīde-şüde.2

  [lete lete]: Ya
nī pāre pāre ve pārelenmeye 

müşrif ma
nāsına ki אت  [letāt] ve א  [let-ā-

let] dahi derler. Ve bir ma
nāsı dahi ġalle ibtidā 

yerden çıktığı (337b) maḥall. Ve dahi ḳumāş 

pāreleri ki  [lete] dahi derler.

2 Paramparça ve yırtık pırtık olmuş.

Rābi
, bir nev
 doğan adıdır ki א  [çālīk] 

dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ره  [lāhūre]: Żamm-ı hā vü vāv-ı ma
rūf 

ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. Ḫām kavun ve 

karpuz. Türkistān’da “ḳaş” derler. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ر ن  ی  א  ه ا  ن    
ره ای د   ا   و 

(Beden kavun gibidir, kesmezsen nasıl yesinler! 
Kes de ham kavunun kıymeti ortaya çıksın!)

 [lāye]: Be-vezn-i א  [ḫāye] vü دا 
[dāye]. ی  [lāy] ma
nāsınadır ki 
an-ḳarīb 

ẕikr olunur inşāallāhu te
ālá.

אده  [lebāde]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade vü 

dāl-ı mühmele ile. Cāme-i bārānī ya
nī yağ-

murluk. אد  [lebād] dahi derler.

א  [lebāşe] ve  [lebīşe]: Evvel fetḥ-i 

bā-i muvaḥḥade, ẟānī kesriyle. Na
l-bend, 

at burnuna taktığı ālet ki Türkīde “yavaşa” 

derler. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

אم م  אرش  ه زن از 
אم א درا  را  

(Davulcunun ham deriyi tırmalamasıyla gecenin 
damağına yavaşa takıldı.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

א   از  در 
אب ا د درو او א 

(Akıllılar ona gülsün diye ağzına hicivden bir 
yavaşa takarım.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

 از  در  
د   אن   

(Ağzına hicivden bir yavaşa takacağım. Zira eşe-
ğin gülümseyişi böyle olur.)

ه   [leb-ḫande]: Sükūn-ı bā-i muvaḥ-
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(Aşk ateşindeki fazlaca yakışınla āh alev, gam da 
kordur.)

�ānī, erişte ve tutmaç açı ki  [lāḫişe] 

dahi derler.

�āliẟ, be-ma
nī-i laġzīde ki ه  [laḫşīde] 

dahi derler.

 [laḫlaḫa]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme-i 

evvel ve fetḥ-i lām u ḫā-i ẟānī ile. Ḫoş-bū 

edviyeyi ki turunc yaprağı, 
abeyẟürān ve 

emẟāllerin döğüp sirke ve gül-ābla āmīḫte 

edip bir şīşeye koyup def
-i 
ufūnet için 

istişmām ederler.

زه  [lerze]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve fetḥ-i 

zā-i mu
ceme ile. Bir 
illettir ki a
żā-yı insān 

muttaṣıl titrer. 
Arabīde ر [ra
şe] der-

ler. Ve dahi ḥummāya da denilir titretme-

si olduğu için. Ve dahi zelzele ki küre-i arż 

ḥareket eder. Mīr Naẓmī, beyt:

ش زه از  ز آ  
ش א  ا אن  و 

(Atı o kadar hızlı, güçlü ve çabuktur ki yeryü-
zünü titretir.)

 [lezīçe]: Kesr-i zā-i mu
ceme ve fetḥ-i 

cīm-i Fārsī ile. Gülūle-i penbe ya
nī eğiril-

meye āmāde olunmuş penbe. Zā-i Fārsī ile 

(  lejīçe) de mervīdir.

ه  [leşger-pejuh] ve وه  [leşger-

pejūh]: Cāsūs ma
nāsına ki وه  [pejūh] 

ن و  [pejūhīden] lafẓından ṣīġa-i emr ve 

vaṣf-ı terkībīdir. Ve ism-i fā
il dahi olur, leş-

ger arayıcı ma
nāsına. Üstād Laṭīfī, beyt:

אن  و א ز 
ده ا   א    

(Casuslardan birisi “kuşkusuz size kastedecek-
ler” haberiyle çıkageldi.)

 [leclece]: Sükūn-ı cīm-i evvel ve fetḥ-i 

lām u cīm-i ẟānī ile. Ḫoş-bū edviyeyi döğüp 

sirke ve gül-āb ile āmīḫte edip ve bir şīşeye 

koyup eyyām-ı ta
affün-i hevāda istişmām 

ederler. Ḫā-i mu
ceme ile  [laḫlaḫa] 

dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. 
Bu lüġati ya
nī cīm ile  [leclece]yi 

Cihāngīrī’den ġayrı lüġatte manẓūr-ı faḳīr 

olmamıştır.

 [laḫte]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ve fetḥ-i 

tā-i müẟennāt ile. Be-ma
nī-i  [laḫt]-ı 

merḳūm ya
nī pāre. Ḫüsrevānī, beyt:

ه    او آن  در ا א ز
אره א   و  از  د 

(Gece uyumayıp onun gamıyla terbiye olan 
kimse, gönül darlığı yüzünden elbisesini param-
parça eder.)

 [laḫçe]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ve 

fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Be-ma
nī-i aḫker ya
nī 

āteş koru. Bedreddīn-i Cācermī, beyt:

   آورد    
م   آورد آ  د

(Sümbül saçın, ayı hiç durmadan kementle bağ-
lar. Ateşin, her an alevlenmededir.)

Bedreddīn-i Cācermī, beyt:

ان  ان  آن   آن  
ورش אن  אن  در آ  א  آن  

(O gülümseyen fıstığa bak, o ölümsüzlük su-
yunu gör! Can besleyici ateşindeki gizli korlara 
bak!)

 [laḫşe]: Sükūn-ı ḫā vü fetḥ-i şīn-i 

mu
cemeteyn ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i  [laḫçe]-i merḳūm. 

Ūrmezdī, beyt:

زت آ  را ز  
د  آه  ا  
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(Şimdi o zamanlar okul harçlığıyla bumbar satın 
aldığından eşek gibi habersizsin.)

�ānī, ālet-i recul ma
nāsına ki  [lend] dahi 

derler.

א  [lekāne]: Fetḥ-i kāf u nūn ile. א  

[lekāme]-i merḳūmun iki ma
nāsıyla da 

müterādiftir. 

Be-ma
nī-i evvel rūde ki bā-gūşt-ı ḳıyma 

āgende bāşed.1 
Arabīde  [
aṣīb] derler. 

Ṭayān-ı Merġazī, beyt:

א ات آرزو  زا 
ر אن را ا ا  

(Bumbarını arzulasam da şimdilik bacaklarının 
arasındayım.)

Be-ma
nī-i ẟānī, Ṭayān-ı Merġazī, beyt:

אن ر د א  ی   א  
א א  אن دو ا  ا   ا ز

(Ben temiz kalpli bir şairim, çocuklara mer-
hametliyim. Zira onların işi, kīr ile ayran 
yapmaktır.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

א א  و رای    د
א ج دارد     

(Senin dünyaya meylin ve düşüncen olmaz. Me-
leğin ne ferci ne kīri olur.)

 [lekleke]: Sükūn-ı (338a) kāf-ı evvel 

ve fetḥ-i lām u kāf-ı ẟānī ile. Herze, heẕeyān 

ve yāve söz ki  [leklek] dahi derler. 

Mu
arrebi  [laḳlaḳa]dır. Ebulma
ānī, 

beyt:

ف  ن آن     ش 
زه ا ب او  و    

(Mükemmellikten bahseden sözü dinleme! 
Öylesinin her yalan sözü, laklaka ve herzeden 
ibarettir.)

1 Kıyma etle doldurulmuş bağırsak.

  [leşke leşke]: Ya
nī pāre pāre 

demektir.

 [leşke]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i kāf ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i pāre.

�ānī, be-ma
nī-i şebnem. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

ه  [leftere]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Sifle ve fürū-māye ma
nāsına 

ki ه  [letre] dahi derler. Şeyḫ 
Aṭṭār, beyt:

אم زر  د   
ه را    

(Altın kadehi nergisin eline veriyorsun. Sefili 
meclisin beyi yapıyorsun.)

 [lefçe]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i cīm-i Fārsī 

ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i esb-i fürū-leb ki  [lefç] 

ve  [lefcen] dahi derler.

�ānī, üstüḫˇān bā-gūşt. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ک  ان ز אورد 
אی   و 

(Akıllı ve zeki adam, sofra getirdi. Üzerinde ke-
miksiz baş etleri vardı.)

�āliẟ, zen-i fāḥişeye de derler.

 [laḳūme]: Żamm-ı ḳāf u vāv-ı ma
rūf 

ve fetḥ-i mīm ile. Nām-ı peder-i Aristeṭālīs-i 

ḥakīm. Keẕā fi’l-Edāt.

א  [lekāme]: Fetḥ-i kāf-ı 
Arabī vü mīm 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, koyun bağırsağı ki kıyma et ve pirinç 

ile doldurup pişirirler. Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, 

beyt:

ن  آ     ز آ ا
א ی  אن  د د  
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etmişler. ز  [levzīnec] dahi derler. 

Ebulma
ānī, beyt:

אم و  אب  غ  ز و  رد   
אن  را   א  ا و ا و 

(Zengin ve çoluk çocuğu arpa ekmeğiyle doy-
maz, sabah akşam tavuk döner ve badem tatlısı 
yer.)

 [levne]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i nūn ile. 

Gülgūne ma
nāsına. Ya
nī kızıllık ki zenān 

yüzlerine sürerler. Keẕā fi’l-Mecma
.

ه  [leve]: Fetḥ-i vāv ve iḫfā-yı hā ile. Be-

ma
nī-i ġalīvāc ki اژ  [ġalīvāj], ز [zeġan] 

ve אد  [ḥād] dahi derler. Zebān-ı Hindīde, 

bir kuştur tīhūya müşābih. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

 [leh]: İẓhār-ı hā ile. Be-vezn-i  [şeh]. Üç 

ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i şarāb. Ḥakīm Senāyī, 

meẟnevī:

ج ام و  א از   
אز و روزه و  אی  از 

ف  א    א   
ف  אر دوغ و  ف را 

(Haram ve günahtan, namaz, oruç ve hac paha-
sından her şeyi alıp ya şaraba ya da esrara harcar. 
Kar’ı karakurut ve ayrana katık yapar.)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

دو آن را در روز  آ از 
א ز   آن را در   

(Bu zamanda talih, suyu şaraptan olan kimse-
nindir. Bu şehirde güç, ekmeği kumardan olan 
kimsenindir.)

�ānī, be-ma
nī-i būy ya
nī rāyiḥa. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

א د א     
אر ده ر از   د  

 [lenbe]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Her ne ki müdevver ve gird 

ola. Ebulma
ānī, beyt:

א ن او  ا او را 
    و  را ا

(Onun kūnu yuvarlaktır ve ona kīrin başı ve düz 
kabzası dışında bir şey gerekmez.)

 [lence]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm ile. 

Nāz, şīve ve tebaḥtur ile salını yürümek. 

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

غ  د   ر
ن אز   او     

(Simurg, kuyruksalan kuşuna pençe salıp eziyet 
etmez. O, salınış zamanı kekliktir; ben, dolaşma 
zamanı şahinim.)

Üstād Lebībī, ḳıṭ
a:

وق و   زن  
ار א  د  دو   دو 
אه  در آن   را 
אر د  دو را  از   

آن  را   و 
אر و آن  را   و ر

(Sandık ayakkabısı ve kadın küsünün muhbisi... 
Her ikisi de yuvarlak, her ikisi de biçimsizdir. 
Her ikisini birden; birisini cimā ve uyuma, di-
ğerini de salınıp yürüme için kullanmak, kimse 
için günah değildir.)

ا  [levāşe]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. اش  

[levāş]-ı merḳūm ma
nāsınadır.

ده  [levde]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i dāl-ı müh-

mele ile. Bir nev
 uzun sepeddir. Arkada gö-

türürler ve yük üzerine korlar. اره  [kevāre] 

dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ز  [levzīne]: Sükūn-ı vāv ve kesr-i zā-i 

mu
ceme ile. Baklava ve bādāmlı ḥalvā. 


Arabīde ṣamṣa baklavaya maḫṣūṣ isim 
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א אء ا  ا
[ma	a’l-yāi’t-taḥtānī]

 [lāçī]: Kesr-i cīm ile. Ḳāfile ki אل  [hāl] 

ve  [hīl] dahi derler. Bu lüġat Hindīdir.

ی  [lāsekevī]: Fetḥ-i sīn-i mühmele vü 

kāf ve kesr-i vāv ile. Bir küçük ve ḫoş-āvāz 

kuştur. Menūçehrī, beyt:

ی ره   ز و  ل 
از در  در رود و  آه

(Çulluk tambura çalıyor, baştankara da bir ağaç-
tan bir ağaca gidip āh ediyor dersin.)

ی د   [lāle-i duḫterī]: Lālenin bir 

nev
idir. Kenārı ġāyet surḫ ve ortası siyāh 

olur. ن 
 .dahi derler [āẕergūn] آذرArabīde 

אن א ا  [şaḳāiḳu’n-nu
mān] dedikleridir.

د   [lāle-i deştī]: Türkīde “gelin-

cik çiçeği” derler. Ba
żı ferhengde bu dahi 

şaḳāiḳu’n-nu
mān olmak üzre mervīdir.

  [lāle-i kūhī]: Lāleye benzer bir kır-

mızı çiçektir.

א  [lāmānī]: Fetḥ-i mīm ve kesr-i nūn 

ile. Be-ma
nī-i دن א   [cāblūsī kerden] 

ya
nī temelluḳ ve yaltaklanmak. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

(338b) ت س در  א  
א ت ز  و  د 

(Felek dalkavuğu senin zamanında hile ve yal-
taklanmadan nefret etti.)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

אن ی  د ی از   ر    د
א د  دی  آن     آ از 

(Sünnette ne gevşeklik gördün de dinsizlerin ta-
rafına gittin! Kurān’dan ne kusur geldi de dalka-
vukların etrafında dolandın!)

(Ben ne dedim, o gönül gönlümden koku götür-
meden nereye gitti? İş işten geçti.)

�āliẟ, vilāyet-i Türkistān’da bir şehir adıdır. 

Ve iḫfā-yı hā ile ya
nī lām’ın naṣbıyla (  le) 

kāc ağacıdır. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [levīşe]: Kesr-i vāv, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Na
l-

bend āletlerinden “yavaşa” dedikleridir. 

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

د د را   ز 
اش ص  א   ز 

(Lavaş ekmeğine tamah etmemek için ağzıma 
yavaşa geçirdim.)

 [lehbe]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Nādān ve aḥmaḳ 

ma
nāsınadır.

 [lehbele]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade vü lām ile. Bu dahi nādān ve 

aḥmaḳ ma
nāsınadır. Derbendār Fāḫirī 

münteḫabında lām ile masṭūrdur. Mi
yār-ı 
Cemālī’de kāf ile (  kehbele) menḳūldür.

 [lehce]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i cīm ile. 

Ṣavt, kelām ve şekil ma
nālarına isti
māl 

olunur. Meẟelā mücevvid-i ḫoş-lehce. Ve 

lisānda maḥall-i tekellüm ve ḥareket-i lisāna 

derler.
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Hind’de şehr-i Gücerāt’ta dahi ederler. 

Sādesi ve elvānı olur. Seyf-i İsferengī, beyt:

אر  را  آ ن زر ا
אده  ی  ۀ  ا   ا

(Astarı feleğin altın işlemeli atlas kumaşı olan bu 
sade ipeklinin amber yüzüne bak!)

�āliẟ, siyāh balçık ki ayağa yapışır. Kemāl-i 

Ḫocendī, beyt:

د    درش  و   ا 
ی آورد  א ا  آب آورد و   

(Bir gece gözyaşı selim beni onun kapısına gö-
türdü. Gülerek “Önümüze su ve balçığın getir-
diği bu şahıs kimdir?” dedi.)

Rābi
, dürd. Ya
nī her suyun ve ḥavżın di-

bine çöken çirki. Be-ma
nī-i dürd-i ḥavż, 

Seyf-i İsferengī, beyt:

א زد    ا ج 
אن ف   ی     ز 

(Beyazlık (tan) dalgası, çivit rengi ufkun kenarı-
na vurdu. Ay incisi, istiridyeyi andıran tortunun 
altına gizlendi.)

Be-ma
nī-i dürd-i şarāb ki küp dibinde ka-

lır. Mevlānā Cāmī, beyt:

 ِ ی  و   دوران ز  
د א  ت  در د  א   

(Zamane bu dünya kilisesinde şarap tortusunun 
katısı ve fıçının başındaki kerpiçle birçok eğlen-
ce evi yaptı.)

Be-ma
nī-i dürd-i sāġar, Ẓuhūrī-i Terşīzī, 

beyt:

اب א را  אی  ا 
اب ی  אی  ز   

(Sonsuzluk binası yıkılmasın istiyorsan temelini 
kadehin dibindeki tortuyla yap!)

Ḫāmis, be-ma
nī-i teng-i bār ki Türkīde 

“yük tengi” ve “yük tayı” derler. Meẟelā 

Ve be-ma
nī-i lābegerī ya
nī yalvarmak. 

Ḥakīm Senāyī, beyt: 

گ ا زادۀ   אز از آن 
א م و  ف  ا  

(Yine o nasipsiz hocazādeden boş laf, saçmalık 
ve yaltaklanma geliyor.)

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da ve nüsḫa-i Mīrzā’da 

be-ma
nī-i zırıh-pūşī.

ی  [lāy]: Altı ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i  [guften]. Meẟelā 

ی زه   [herze me-lāy] derler, ی زه   

[herze me-gūy] demek olur. Necībeddīn-i 

Cerdpādḳānī, beyt:

אوت   رود א  از 
ی زه  א و  ا     

(Senin yaradılış cömertliğinin anlatıldığı bir yer-
de hem deniz alçak kalır hem de bulut saçmala-
yıcı olur.)

Ve   [mī-lāyed] derler   [mī-

gūyed] ma
nāsına. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

  ار دراز  
א ه   אل  د  د   

(Uzun konuşuyorsam beni azarlamayın! Belki 
bendenizin halini anlarsınız diye umuyorum.)

Kemāl İsmā
īl, ḳıṭ
a:

א ا ا ق  و آ از 
א אن  ۀ آن ز א ح   

א  ران   وع   ا
م   دراز  

(Ne olduğunun açıklanması dilde tüy bitirecek 
hizmet hakları ve ona benzer başka şeyler... Bun-
lara başlamayayım da senin lütfun bana “falanca 
uzun konuşuyor” demesin.)

�ānī, bir nev
 ibrīşimden dokunmuş ince, 

laṭīf ḳumāştır. Vilāyet-i Çin’de işlerler. Ve 
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dır. Deryāda olur. Temevvüc-i deryāda ba
żı 

maḥall ẓāhir olur. Her kim onu görürse 

bi-emri’llāhi te
ālá ol kadar güler ki helāk 

olur. ه  ِ  [seng-i ḫande] dahi derler. 


Arabīde ا  [ḥaceru’ḍ-ḍiḥk] derler. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

 [ley]: Be-vezn-i  [key]. İki ma
nāyadır.

Evvel, ẓarf, her neyin olursa.

�ānī, balçık ki ی  [lāy] lafẓından taḫfīf 

olunmuştur. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ا ی  אن  ر ا  א  א   īn cāme bā-īn] ا 

rīsmān lāy’est] derler, ya
nī bu esbāb bu ipin 

tengidir.

Sādis, dere-i kūh ya
nī dağ arasında olan dere.

 [lāyīnī]: Kesr-i yā-yı taḥtānī-i evvel ü 

nūn ve sükūn-ı yā-yı ẟānī ile. Bir nev
 yen-

leri dar gömlektir. Ve fuḳarā ve dervīşān 

giydiği yeŋi dar ve kısa cāmeye de der-

ler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Kitābu’s-
Sāmī fi’l-Esāmī’de ol peşmīne cāmedir ki iş 

maḥallinde giyerler.

 [lebī]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade ile. Di-

lim; ekmek olsun kavun, karpuz ve ġayrı 

olsun. Emīr Ḫüsrev, beyt:

א אب  دوری ز   ص آ ای 
ای  و  א را    

(Ey güneş somunu! Gözümüzden uzaksın! Hüs-
rev senin dilencin, bize bir dilim bağışla!)

ی ّ  [lerrī]: Kesr-i rā-i mühmele-i müşed-

dede ile. 
İllet-i cüẕẕāmdır e
āẕenā’llāhu 

minhu.

 [lengī]: Sükūn-ı nūn ve kesr-i kāf ile. 

İki ma
nāyadır.

Evvel, aksaklık ki bunda yā yā-yı ṣıfattır.

�ānī, ma
nā-yı ıṣṭılāḥīdir 
öẕr, dürūġ ve 

bahāne ma
nāsına ki 1 ِر      [
uzr-i 

leng mī-kuned] derler. Şeyḫ 
Aṭṭār, beyt:

ت   א د رس  
اری  ره   ن  ر

(Elinden tutan varsa darlanma! Zira sen yol tut-
tun, yolda aksaklık/bahane gösterme!)

Bu beyitte tecnīs ve iki ma
nāya da şümūlü 

vardır.

ای א   [lehne-i cān-gezāy]: Bir taş adı-

1 Bahane ileri sürüyor.
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ه אء ا  ا
[ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

אب  [libyāb]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ve 

fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i rūdḫāne 

ya
nī ırmak yeri. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. 
Bu ma
nāya, Mīr Naẓmī, beyt:

אب ه    ز ا د
אب ه   אرد   زورش  

(Gözyaşı ırmak gibi sel oldu. Sağlam dağ onun 
gücüne dayanamaz.)

ره م ا אب ا
[BĀBU’L-LĀMİ’L-MEKSŪRE]

 ا
[ma	a’l-elif ]

א  [liḳā]: Fetḥ-i ḳāf ile. Ṣūret ve çehre 

ma
nāsına. Egerçi lafẓ-ı 
Arabīdir, ammā 


Acem’de isti
māli şāyi
dir. Kendi terkīblerine 

cüz (339a) edip א  [meh-liḳā] ve א ر  

[ḫūrşīd-liḳā] derler. Mīr Naẓmī, beyt:

א אدار   א و
א ا و א    

(Her ay yüzlü, vefalı değildir. Vefa istersen cefa 
çektirir.)

א  [lihā]: Fetḥ-i hā ile. Dilçek ki boğazın 

evvelinde olur bir pāre ettir. 
Arabīde زه  

[melāze] derler.

א  [līpā]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

bā-i Fārsī ile. Be-vezn ü ma
nī-i א  [kīpā] 

ya
nī şīrdān.
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 ا
[ma	a’l-cīm]

 [lic]: Ağzın iç cānibi. Ebulma
ānī, beyt:

اب در אر  و   
ه  زه و    دم از 

(Acı söz ve kaba saba cevaplarla ağzında hep her-
ze ve pislik tutuyor.)

 [linc]: Sükūn-ı nūn ile. Bir nesneyi bir 

nesneden çekip çıkarmak. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

د د  از   را 
دون     و  را ز 

(Onun görüşü varken bundan sonra felek çiftçisi 
ay ve güneşi gökyüzünden söküp çıkarır.)

אت אء ا  ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]

ت  [līret]: Be-vezn-i ت  [sīret]. Külāh-ı 

āhenīn ki ona گ  [terg], د  [ḫˇad] ve 

אن א  [ser-pāyān] dahi derler. 
Arabīde 

 [miġfer] dedikleridir. Keẕā fi’l-Mecma
. 
Ammā Lisānu’ş-Şu
arā’da be-ma
nī-i ġırāre 

ki bir nev
 pūşiş-i silāḥtır.
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اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

 [līz]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-vezn-i 

 [tīz]. Be-ma
nī-i laġzīde ve nerm. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]

 [līlūper]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī, 

żamm-ı lām ve fetḥ-i bā-i Fārsī ile. Be-

ma
nī-i nīlūfer. Ma
rūf sarı çiçektir. Suda 

biter, envā
ı olur; surḫ, sefīd, zerd ve kebūd. 

Ammā içi sarı olur.  [līlūpel] dahi der-

ler. Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

ر د ا אه   ز    دارم  
ر د ا אن آب  د دارم   

(Toz içinde dağ zirvesinin altındaki hilal gibi bir 
putum var. Soğuk suyun ortasındaki nilüfer çi-
çeği gibi bir gönlüm var.)
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 ا ا
[ma	a’ş-şīni’l-mu	ceme]

אش  [likāş]: Fetḥ-i kāf ile. Yol ma
nāsına. 

Ammā ṭarīḳ-ı cādde eyyām-ı şitāda balçık 

olup yürümek 
asīr oldukta sağından ve so-

lundan kaçamak, ince yola derler.

ش   [līme-gūş]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī 

ve fetḥ-i mīm ile. Kulak içinde olan çirk. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]

 [līs]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. ن  

[līsīden] lafẓından ṣīġa-i emr ve vaṣf-ı terkībī 

olur. Meẟelā  א  [kāse-līs] derler, çanak 

yalayıcı demek olur. Mīr Naẓmī, beyt:

א       
א  در  ز  د  ا 

(Alçakların çanağını yalama! Mertsen (bu dü-
şünceyi) kulaktan çıkar!)
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אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

 [lik]: Bir kuştur, eti leẕīẕ olur. Ona  

[līk] ve  [līlek] dahi derler.

 [likek]: Fetḥ-i kāf ile. Ālū-yı turş ya
nī 

ekşi erik. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [liglik]: Sükūn-ı kāf-ı Fārsī ve kesr-i 

lām ile. Değirmen taşı üzerinde olan taḫta 

pāresi ki dāne tedrīcle dökülmek için de-

lik ağzına korlar.  [liglike] dahi derler. 
Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sırruhu, beyt:

אی  ن    آ
دد     ن ز آب  א

م ز دول  ادر  زان  ای 
א درا  ز   در آ

(Kalemin/sözün, mana değirmenindeki bir ça-
kıldağa benzer. Değirmeni döndüren sudur, 
sonradan konulmuş çakıldak değil! Ey kardeş! 
O çakıldak sayesinde buğday kovadan sıçrar da 
değirmene düşer, mana pek açıktır!)

 [limişk]: Kesr-i mīm ve sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ile. Be-ma
nī-i çuġrāt. Ya
nī sütün 

üzerine tuz ekip kestirirler. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [linbuk]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı bā-i 

muvaḥḥade ile. Behrām zamānında bir 

kerīmü’n-nefs ve saḫī saḳḳānın nāmıdır 

ki Behrām-ı Gūr gibi şāha żiyāfet edip 

ḫānesine da
vet eyledi. Behrām-ı Gūr dahi 

ḫāṭırın cebr için da
vete icābet eyledi. 

Ḥikāyesi meşhūrdur. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ن  אم  ا د   ام 
ا א  ان   אن و   

(Behram, su satıcısı Linbuk’un evini ve sofrasını 
görünce Berāhām’a bakmaz.)

א  ا
[ma	a’l-fā]

 [līf ]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Üç 

ma
nāya gelir.

Biri, ḳaṭīfe ḫāvı kırpıntısı.

Ve biri dahi, ḫurmā ipi.

Ve biri dahi, bir nev
 rīşeli köktür ki içi-

ne ṣābūn koyup ḥammāmda sürünürler. 

Ebulma
ānī, beyt:

א ک د   ن د د  
א ده   ر  

(Hamamda tellak dilberin kūnunu gördü. Beyaz 
tüyleri olan lifi sürdü.)
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אر אف ا  ا
[ma	a’l-kāfi’l-fārsī]

 [ling]: Sükūn-ı nūn ile. But başından 

ayak parmaklarına varınca ol 
użva derler. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אن    אد  
אه  ِ  و  ن  ش 

(Göğsü aslan göğsü gibi, sağrısıyla ayağı arası 
kısa olan dişi bir at da savaşıyordu.)

 [līteg]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

tā-i müẟennāt ile. Bī-ser ü pā ve müflis ü bī-

nevā ma
nāsına. Ḥakīm Senāyī, ez-zebān-ı 

zen-i ḫod, ḳıṭ
a:

ده از  ر ام 
אن د را ا אر   

אب ه ر ان    
אن ه  אن  وز  
وش אب  آ ا  
אن ه   אر  א 

(Şuhlukla birçok adamın kılıcını bileylemiş bir 
kadınım. Bütün önderlere üzengi atmış, sefiller-
den dizgini çekmişim. Sonunda bu kitap satan 
sefil beni canımdan usandırdı.)

 [liyūleng]: Żamm-ı yā-yı taḥtānī, 

fetḥ-i lām ve sükūn-ı nūn ile. Be-ma
nī-i 

terf. Türkīde “keş” dedikleri yoğurt kurusu. 

Ḥakīm Ġamnāk, beyt:

ن ازو א ا א آن   א وان زر از  
א و  ردی  و  ی  ن 

(Sayesinde bugüne kadar yemek, katık ve kara-
kurut yediğin kişi o altını senden alır.)

Bu beyitte yā-yı taḥtānīnin sükūnuyla 

(  līvleng) olmak iḳtiżā eder.

Ve żamm ile (  lunbuk) şūr u ġavġāya 

derler.

 [līk]: Kelime-i istidrāktir. 
Arabīdeki 

 [lākin] (339b) ma
nāsınadır.  [līkin] 

dahi derler.

ک  [līvek]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

vāv ile. Bir böcektir, cāme ve çūḳa keser. 

ک 
dahi derler. Ba [dīvek] دżı ferhenglerde 

taḫıl biti ma
nāsınadır.
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 ا
[ma	a’l-mīm]

אم  [li
ām]: Fetḥ-i 
ayn-ı mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i çirkīn. Mīr Naẓmī, beyt:

אت אم و  א  ش  در 
אت ه اش ز و  د

(Üstünde çirkin ve yırtık bir elbise, yüzü suratsız 
ve yaradılışı şeytan gibi.)

�ānī, be-ma
nī-i tārīk ki karanu ma
nāsınadır.

אم  [lifām]: Fetḥ-i fā ile. Paşmak ki kefş 

ma
nāsınadır.

אم  [ligām]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Uyan ki 

at başına vururlar. Mu
arrebi אم  [licām]dır. 

Ve dahi “gem” ma
nāsına da demişler. Çün-

ki gem ile uyan birbirine lāzımedir, ikisine 

dahi denilir. Şā
ir, beyt:

خ  ان  ش آ د  را  
אم א  ا    او  

(Şuh edalı güzeller yaradılışa hoş gelse de gem-
siz/yularsız at gibi onların zaptı da mümkün 
değildir.)


Acā�ibü’l-Büldān’da Şām vilāyetinde bir dağ 

adıdır.

م  ا
[ma	a’l-lām]

 [likel]: Fetḥ-i kāf ile. Emrūd. 
Arabīde 

ی  [kumuẟrá] derler żamm-ı kāf u mīm, 

sükūn-ı ẟā-i müẟellese ve fetḥ-i rā-i müh-

mele ile. Keẕā fī-Ferheng-i Züfāngūyā.

 [līlūpel]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī, 

żamm-ı lām ve fetḥ-i bā-i Fārsī ile. Be-

ma
nī-i  [līlūper]-i merḳūm ya
nī 

nīlūfer. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.
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د درد    را 
ون  א    

(Kulunç hastalığına yakalanmış kimsenin karnı-
nı yarıp içindeki pisliği çıkar!)

אن  [līpān]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i bā-i Fārsī ile. Be-ma
nī-i א  [līpā]-yı 

merḳūm ya
nī şīrdān.

ن  [līzīden]: Sükūn-ı yāeyn-i 

taḥtāniyyeyn ve kesr-i zā-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i آ [āmīḫten] ve ن  [laġzīden] 

ya
nī karışmak ve sürçmek. Keẕā fi’l-Mecma
. 
İki ma
nāya tertīb üzre, Mīr Naẓmī, beyt:

ا א  د    آن 
ا אی او و  د 

(Helalle haramı karıştıran kimsenin yürürken 
ayağı kayar.)

ن  [līsīden]: Sükūn-ı yāeyn-i 

taḥtāniyyeyn ve kesr-i sīn-i mühmele ile. Ya-

lamak ki 
Arabīde  [la
ḳ] ve غ  [vulūġ] و

dahi derler. Bu 
Arabī ḳıṭ
ada vārid olmuş-

tur. Ḳıṭ
a:

אم אب   اذا و ا
ی و  ر 

אء د ورود  و ا
ب   אن ا اذا 

(Sinek yemeğe konduğu zaman nefsim iste-
se de elim yemekten kalkar. Böyledir, aslanlar 
köpeklerin yalayıp içtikleri suya yaklaşmaktan 
kaçınırlar.)

ان  [līvān]: Sükūn-ı (340a) yā-yı taḥtānī 

ile. Be-ma
nī-i dīvān ya
nī maḥall-i 

ḥükūmet-i pādişāhān ve vükelā’eş. Ve dahi 

otāġ-ı refī
 ve otağ önünde olan sāyebān. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ن  [liyīden]: Yā-yı ẟānī-i mechūl ile. Be-

ن  ا
[ma	a’n-nūn]

אن را אِس   [libās-ı rāhibān]: Ya
nī siyāh 

cāme. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ه روزم אن  אس را
آرم   آوا  را زان 

(Gündüzüm/bahtım karalar giydiği için her gece 
rahip gibi ağlayıp inlerim.)

אن  [lipān]: Fetḥ-i bā-i Fārsī ile. Be-ma
nī-i 

raḫşān. Üstād Ferruḫī, beyt:

אن אن  ق   آ  دون ز 
ان ان  س    ه از  

(Gökyüzü ateş gibi kılıcın yalmanıyla parıl parıl, 
dağ kös gürültüsünden gemi gibi ses çıkarmada.)

Keẕā fi’t-Tuḥfe. Ammā Ferheng-i Mīrzā’da 

ve Mü�eyyidü’l-Fużalā’da yā-yı taḥtānī ile 

אن)  leyān) be-vezn-i אن  [keyān] be-ma
nī-i 

tābiş ü fürūġ ki ez-pes-i yek-dīger diraḫşed1 

masṭūrdur.

 [lişten]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Be-ma
nī-i ن  

[līsīden] ya
nī yalamak. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ان אن و  ر א   آ
א  ز      ن 

(Büyükler ve soylular, yaşlı parsın peynir kāsesini 
dudağıyla yalaması gibi senin eşiğini yaladılar.)

ن  [lincīden]: Sükūn-ı nūn u yā-yı 

taḥtānī ve kesr-i cīm ile. Bir nesneyi bir nes-

neden çekip çıkarmak. Meẟelā yerden ağaç 

ve sāir nesneleri çekmeye çıkarmaya der-

ler. Ve āḫar nesnelerde dahi isti
māl olunur. 

Ṭayān-ı Merġazī, beyt:

1 Birbiri ardınca parlayan ışık ve alev.



BĀBU’L-LĀMİ’L-MEKSŪRE3296

او  ا
[ma	a’l-vāv]

 [līmū]: Limon ki ma
rūf meyvedir. 

Ṭālib-i Āmulī, beyt:

زو  ذ ده   دل 
א اش     

(Ey tabibim! O portakal çeneden ver! Zira gön-
lüm, safrasının acılığını bu limonlarla kıramaz.)

دارو  [līmū-dārū]: Kūhī bir ottur. Eyyām-ı 

bahārda taş arasında biter, limon rāyiḥasın 

verir. Ṭabī
ati ḥārr u yābistir. 
Arabīde و 

[veşīc] derler.

 [līv]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Neyyir-i 

a
ẓam esmāsından bir isimdir. Ḥakīm 

Enverī, beyt:

ا ده از و  א  روی درا ای 
ر آ ش  אدر و  زان   زرش 

(Ey ay yüzlü sāki! Anası altın ve babası güneş 
olan o şaraptan doldurup bana ver!)

ma
nī-i ن א  [ḫāyīden] ya
nī çiğnemek. 

Mes
ūd-i Sa
d-ı Selmān, beyt:

د    ژاژ
ه ز ژاژ  א  

(Ey Mesūd-i Sa’d! Daha ne kadar saçmalık çiğne-
yeceksin! Saçmalık çiğnemekten sana ne fayda!)
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(Çakıldağın dili sözün hakkını asla vermedi. Za-
manın kuşatıcılığı da söze mekān olmadı.)

 [lih]: İẓhār-ı hā ile. Be-vezn-i زه [zih]. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, mużmaḥil ma
nāsına. Ya
nī eskiyip 

dağılmak üzre olan nesne.

�ānī, Fireng ṭarafından Rūm ser-ḥaddinde 

bir şehir adıdır.

 [līspe]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü sīn-i 

mühmele ve fetḥ-i bā-i Fārsī ile. Māsūre 

ma
nāsınadır. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

 [līsne]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

sīn-i mühmele ve fetḥ-i nūn ile. Māsūre 

ma
nāsına Ferheng-i Cihāngīrī’de mervīdir.

 [līme]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

mīm ile. Çirk ma
nāsına.

ه  [līve]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i vāv 

ile. Ebleh ve aḥmaḳ ki ه א  [kālīve] dahi 

derler. Li-vāḥidin mine’ş-şu
arā, beyt:

אد  د  در   را 
ان ز ن د ه  אن   

(Puta hizmet etmekle yetinirdi. Sarhoşlar gibi 
ahmak, şeytanlar gibi zalimdi.)

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da be-ma
nī-i cāblūsī ve 

firībende. Ve Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i 

 [şikesten] mervīdir.

א  ا
[ma	a’l-hā]

א  [libāçe]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade vü 

cīm-i Fārsī ile. Be-ma
nī-i cāme vü eẟvāb. 

Libās ma
nāsınadır. Ḥakīm Enverī, ḳıṭ
a:

אزم  ر    ز آ 
א آن  د     از 

ا د وز   ار  ا  
א   داده ای دو در آن 
ا אن   אر و  ز  

و א  م و آن  ه ای   
(Feleğin kötülük ateşinden beni kurtar! Onun 
küstahlığı yüzünden yine kazan gibi kaynıyo-
rum. Bugün beni senin verdiğin kaftanla göste-
riyorsa da şaşırma! Dünya padişahı için o cübbe-
yi satıp, aldatma/karanlık satın almamı istiyor.)

Bedr-i Cācermī, beyt:

ش  ا رو  زرد  
ش א  در  وی   

(Sabah, başında sarı başlık olan bir Anadolu-
ludur. Gece, üstünde gül desenli giysi olan bir 
Hintlidir.)

Ḫˇāce Selmān, beyt:

ر روز א دوران   ا  
ر א دا      

(Zamanenin kaftan yakası gece gündüz deme-
den kıyametin eteğine dek güzel kokular yayar.)

Ba
żı ferhenglerde cāme-i ḳādī mervīdir.

 [liglike]: Be-ma
nī-i  [liglik]-i 

merḳūm ya
nī değirmen taşı üzerinde olan 

taḫta pāresi. Şāh Dā
ī-i Şīrāzī, beyt:

م اد داد  אن    ز
אن  אن      ز
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م ا אب ا
[BĀBU’L-LĀMİ’L-MAŻMŪME]

 ا
[ma	a’l-elif ]

א  [lukā]: İki ma
nāyadır.

Evvel, lek dedikleri boya ki kaynatıp ibrīşim 

boyarlar, surḫ renk çıkar. Ve kılıç ve ḫançer 

ḳabżaların onunla muḥkem ederler. Ḥakīm 

Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

אی  ن در  زر  אر 
א אی  א ۀ   ن    

(Nar altın hokkadaki akik yüzüklere benzi-
yor. Elma gümüş kabzadaki kızıl boya izlerini 
andırıyor.) 

Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

ن دل אن از  א آن دو رو   روی 
א א ر آب  א   زر ور

(O iki renkli gül, āşıkların gönül kanıyla kızar-
mış yüzünü andırıyor. Ya da altın yaprakların 
üzerine kızıl boya suyu dökülmüş.)

�ānī, be-ma
nī-i merz ü būm. Ya
nī zemīn, 

mülk ve vilāyet.

א  [lūbiyā]: Böğrülce dedikleri ġalledir 

ḥubūbāt ḳısmından.

ا  [lūtrā]: Sükūn-ı vāv u tā-i müẟennāt 

ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. İki kimesne 

miyānında ma
hūdāne olan edā ve ta
bīrāt 

ki ġayrlar işittikte fehm eylemeyeler. אِن  ز
ی ه ve [zebān-ı zergerī] زر  [lūtre] dahi 

derler. Kemāl İsmā
īl, beyt:

د     ازو
ا      

(Senin kaleminin ucu gizli bir dille konuşunca 
akıl da onun sayesinde ahiret sırrını anlar.)

א אء ا  ا
[ma	a’l-yāi’t-taḥtānī]

 [lihī]: Kesr-i hā ile. Be-ma
nī-i ruḫṣat. 

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

אد אرا   ز را   
א       

(Karısına Buharalının ādet edindiği lafızla 
“Cimā etmeme izin verir misin?” desem izin 
verir.)
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ه אء ا  ا
[ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

אب  [lūḳāb]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i ḳāf ile. 

Büyük kazgan ki 
Arabīde ol maḳūleye ن א  

[mā
ūn] derler. Ekẟer 
imāret maṭbaḫlarında 

isti
māl olunur. Ebulma
ānī, beyt:

ان  د آن  א   אن  آ
אم אب و  ان   را آن   

(O hayvan herif o kadar midesine düşkün ki kar-
nı için büyük kazan dense yeridir.)

اب  [luhrāb]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. Nām-ı peder-i Güştāsb Şāh’tır.

ا  [luhrāsb]: Sükūn-ı hā vü sīn ü 

fetḥ-i rā-i mühmeleteyn ile. Ṭāife-i 

Keyāniyān’dan bir meşhūr pādişāh ismidir. 

Īrec neslindendir.

Kemāl İsmā
īl, beyt:

ا אم دارد    دا  
אودان  د  אن ا  ر ز ا

(Senin kalemininin gizli dildeki adı nedir bi-
lir misin? Akıl sahiplerinin dilinde “şükür 
oluğu”dur.)

א  [lūşā]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ile. Ḥükemā-yı Rūm’dan (340b) 

bir meşhūr ḥakīm adıdır. Naḳş u taṣvīrde 

bī-naẓīr idi. Bu ṣan
atta bī-miẟl bir kitāb 

taṣnīf etmiştir. ش  [tenglūş] ve א  

[tenglūşā] dahi derler.

א  [lūḳā]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i ḳāf ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, kaya koruğu. 
Arabīde א ا   

[ḥayyu’l-
ālem] derler.

�ānī, ḥükemā-yı Yunan’dan bir meşhūr 

üstād-ı ḥakīm adıdır. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī. Mecma
u’l-Fürs’te א  [lūḳā], 

peder-i Ḥakīm Ḳosṭā’dır. Ba
żılar Ḳosṭā 


ilm-i ḥikmette bir kitāb adıdır ve Lūḳā 

onun muṣannifidir derler. Ammā ḳavl-i ev-

vel eṣaḥtır. Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ه رای        
א אی   אن آ  او  א 

(Cahilce görüşüne dayanıp söz söyleyen herkes, 
kendisini Luka oğlu Kosta zannediyor.)

Merḳūm Lūşā ve Lūḳā iki ḥakīm adı oldu-

ğuna şi
r-i 
Arab’da delālet vardır. Nitekim, 

Şeyḫ Şihābeddīn-i Tel
aferī, beyt:

א א و א  وا 
א و   א و

(Önce Yuhanna ve arkadaşının, Lūşā, Lūkā ve 
Kerekī’nin sahasına sonra da Kerkīs’e gel!)



BĀBU’L-LĀMİ’L-MAŻMŪME3300 ت

ت ن  ت   א  ا  ر
אش ن  از ا دل از ا  

(Ey Ahmet! Riyazetle keşfe eremedin, yemene 

bak! Mademki gönül ehli olamadın (āşıklar ara-

sına giremedin), işkembene düşkün ol!)

Mecma
u’l-Fürs’te loḳma-i buzurg ma
nāsına. 
Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, beyt:

رد א  ه ای    روزی 
د  اران  ت  אن  در 

(Bir gün tek başına kuzu yiyen kişi, büyük lok-

ma yiyenler arasında mert sayılmaz.)

ت و  ت   [lūt u pūt]: Tevābi
-i elfāẓ 
ḳabīlindendir ki aḳsām-ı mekūlāt ve envā
-ı 
meşrūbāt ma
nāsınadır. Ḥażret-i Mevlānā 
ḳuddise sirruhu, meẟnevī:

אن آوری א   او 
ان آوری   او را  

ت ت و  א را  ر ا   
ت אء ا   او را  

(Bazen Hz. Cebrāil’in önüne dana kebabı getirir, 

bazen de onu çekip ağıla götürür ve “Ye! Bizim yi-

yeceğimiz budur” dersin. Halbuki onun, Allah’ın 

cemalini görmekten başka gıdası olmaz.)

İbn Yemīn, beyt:

ت ت و  ز    د آورد 
אر ه د آرد ز ا אدی   

(Her taraftan yiyecek elde etmeye bak! Kederden 

intikam, sevinçle alınır.)

 [luhuft]: Żamm-ı hā ve sükūn-ı fā ile. 
Kızlar miyānında ma
rūf oyundur. Zebān-ı 

Hindīde د  [kūdye] derler. Ebulma
ānī, 

beyt:

ان د د د  ن  
אن ده در  א   א ا

(Kızlar nezdinde bez oyunu gibi yayılmış ama 

arada kīr varmış.)

אت אء ا  ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]

ت  [lupūt]: Żamm-ı bā-i Fārsī vü vāv-ı 
ma
rūf ile. Ağız içi ma
nāsınadır. Şā
ir, beyt:

ی   آن را  
ت ده  ف   در و  

(Onun her sözü parlak incidir. Ağzı, incilerle 

dolu bir istiridyeye döndü.)

 [luşt]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. Ḳavī 
ve üstüvār ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

א אی  در دل  
א ری  در    

(Aşk binası gönülde kuvvetlenir. Zira ömür bo-

yunca düzgün ve sağlam olmaya layıktır.)

 [lu
bet]: Sükūn-ı 
ayn-ı mühmele ve 
fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Ṣīġa-i mübālaġa-i 
mef
ūldür, bāzī ma
nāsına ya
nī oyun. Eger-
çi lafẓ-ı 
Arabīdir, ammā Fārsīde isti
māli şol 
kadar şāyi
dir ki kendi lüġatleri menzilesine 
varmıştır. 

Ve dahi şol nesneye derler ki görenler 
meftūn u dil-dāde olalar. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

א ان  ای  د
אن  ۀ  وی 

(Ey Yağma güzellerinin fitnesi! Ve ey Çinli afet-

leri utandıran!)

ت  [lūt]: Vāv-ı ma
rūf ile. Bürehne-i aṣlī 
ma
nāsınadır. Vāv-ı mechūl ile (ت  lot), 
aḳsām-ı eṭ
ime-i leẕīẕe ma
nāsınadır. Ḥakīm 
Ḫāḳānī, beyt:

ت و  د  א   ا
و وت   אد 

(Bunlar hep midesine düşkün, alçak adamlar-

dır. Bıyıklarında büyüklenme yeli vardır, yani 

kibirlidirler.)

Bu ma
nāya, Aḥmed-i Eṭ
ime, beyt:
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(Gözleri çok ağrımış, bir köşeye oturmuş. Sura-
tını ekşitmiş, dudağını sarkıtmış.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ی   او د   آن   
א س  א آن     

(Öptüğü yer eşek dudağı olan dudak, Hz. İsa’nın 
buse şekerini nasıl bulsun!)

Ba
żı ferhenglerde be-ma
nī-i şell dahi 

mervīdir.

ج  [lūc]: Vāv-ı mechūl ile. Īrān-zemīn’de bir 

vilāyet adıdır. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [lūlānec]: Bir nev
 ḥalvādır.  

[gūlānec] dahi derler. Şīrāzīler ج  [gūlāc] 

derler. Rūm’da baklava miẟli eder be-ġāyet 

laṭīf ṭa
āmdır.

 ا
[ma	a’l-cīm]

 [luc]: Şūm ve nekbet ma
nāsına. Mīr 

Naẓmī, beyt:

א    אر   ز
ا אری  د  ا آ 

(Sakın uğursuzlarla bir arada olma! Sonunda 
sana bulaşacak olan pişmanlıktır.)

 [lunc]: Sükūn-ı nūn ile. Üç ma
nāya 

gelir.

Evvel, gūşe-i dehen ya
nī ağız bucağı. Mīr 


Umāre, beyt:

ن ر  م ا    
ا ی و    و ر و 

(“Ben de dünyada senin bıyık, sakal, saç ve du-
dağını tutarım” dedi.)

�ānī, avurdun iç cānibi ki ona آ [ākup], 

 [kup],  [puç] ve چ  [pūç] dahi derler. 

Ḫorāsānīler س  [lunbūs] ve Hindīler א  

[gāle] derler. Üstād Lebībī, beyt:

ا אر  دا   زور    
(341a) از אد   و      

(Her işi sen bilmediğin gibi bütün güç de senin 
değildir. Avurdunu çok da şişirme, koltuğunu 
kabartma!)

Şems-i Faḫrī, beyt:

م در آب     روز 
ن   و   در 

(Sıcak günde susuzun suya kanması gibi ağızları-
nı hep kan içinde bırakırlar.)

�āliẟ, be-ma
nī-i leb. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

  درد و  او  
ه  و ا ده  ش  رو 
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אء ا  ا
[ma	a’l-ḫāi’l-mu	ceme]

 [luḫ]: İki ma
nāyadır.

Evvel,  [kuḫ]-ı merḳūm ma
nāsına. 

Ḥakīm Senāyī, beyt:

دی آن  ز     ز 
د  ۀ   د  ور 

(O sarhoş ne sarhoşluktan ne de ölümden kor-
kar. Hat mızrağını saza saydığı için satın almaz.)

�ānī, ḥaṣīr ettikleri saza derler.

خ  [lūḫ]: Vāv-ı ma
rūf ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir ottur ki ḥaṣīr ederler. Ona  

[luḫ], دوخ [dūḫ] ve دخ [duḫ] dahi derler.

�ānī, be-ma
nī-i gūz-püşt ya
nī büğrü. 


Arabīde ب  derler. Zerātüşt [aḥdeb] ا

Behrām, beyt:

دد خ  د رخ زرد و  
دد ن دوخ  אر   

(Yüzün sararır, sırtın kamburlaşır. Bedenin saz 
kamışı gibi incelir.)

אر  ا ا
[ma	a’l-cīmi’l-fārsī]

 [luç]: Be-ma
nī-i bürehne ki چ  [lūç] 

dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

چ  [lūç]: Vāv-ı ma
rūf ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i aḥvel ya
nī şaşı. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

א  א     در   
چ چ و  رئ آن  و  د از 

(Ülkede onun padişahlığını tek görmeyen, bu 
körlüğü yüzünden eğri bakışlı ve şaşı kalır.)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

אس  د ش  را  
چ را    ۀ  د

(Sağır kulağın söz anladığını kim gördü! Şaşı gö-
zün doğru gördüğünü kim işitti!)

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

اری رگ   را 
چ را   دو  

(Kendini büyük sanıyorsun. Şaşı, biri iki görür 
diye doğru söylemişler.)

�ānī, vāv-ı mechūl ile (چ  loç) bürehne ki 

māder-zād ola ya
nī 
ömründe eẟvāb giyme-

miş ola.



BĀBU’L-LĀMİ’L-MAŻMŪME ر3303

ود ش  א و  د 
د زه  אری  د  א    

(Hz. Hızır giderken “Ey Musa! Su, toprak ve ālet 
getir! Ben bu eğri duvarı onarıp eski hāline geti-
rene kadar bekle!” dedi. Hz. Musa onun dediği-
ni yaptı ama “Bu yaptığımız saçmalıktan başka 
bir şey değil” diye homurdandı.)

ر  [lūrkend]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı rā-i 

mühmele vü nūn ve fetḥ-i kāf ile. Seyl suyu 

ki yeri yırtıp gitmiş ola. Yalnız ر  [lūr] dahi 

derler. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ارزم و  אن  א د ز ری 
ر ی   

(Rey’den Dihistān, Harezm ve Cend’e dek sel 
yatağından başka bir çukur görmezsin.)

Ḫˇāce 
Amīd-i Lūyegī, beyt:

د  رو ا در   از 
ر ه  א   ا در  آ

(Bu bulanık sel yatağına yerleşmiş askerlerin her 
birinde altmış sayısı açıkça görünür.)

ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]

אد  [lubād]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Bir 

ağaçtır. Öküzün boynuna geçirirler tā ki 


araba çeke ve çift süre. Hindī lisānında ه  

[cūh] derler. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

אد د  אو  אورز  
اد אو   אوآ و  ز 

(Çiftçi öküze boyunduruk geçirir, saban demiri 
ve öküzle ekmeğini arar.)

Bu ma
nāda אده  [lubāde] dahi derler. 


Arabīde bā-i müşeddede ile (ّאده  lubbāde) 

keçe ma
nāsınadır.

 [lund]: Sükūn-ı nūn ile. İki ma
nāya 

gelir.

Evvel, lāf u güzāf ma
nāsına. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, meẟnevī:

אن      در
אن   אه  ا  
אد  אه آن    

ت  دی دل  از  ر 
(Fırtına çok ağaç sökse de yeşil ve taze ota cö-
mertlik eder. O sert kasırga, otun zayıflığı-
na merhamet ediyor. Ey gönül! Sen güçten 
bahsetme!)

�ānī, zīr-i lebden söylemek ki maḥall-i 

ġażab u tehevvürde vāḳi
 ola. Ona ن  د
[dendīden] ve ن  .dahi derler [jekīden] ژ

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, meẟnevī:

אر ر  و  ای  
אر אک و آ و  ا آب و 
אز آورم ار   א  ا د

אز آورم ح او  א 
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Ḳasemiyye, beyt:

اح אن  א א و    ر 
אر ان و  ر      

(Kıskananın kıskançlığına ve mizahlı sohbet 
edenlerin hoşluğuna andolsun! Hünersizlerin is-
piyonuna ve lokma sayıcının imasına andolsun!)

ر  [lūr]: Vāv-ı mechūl ile. Dört ma
nāya 

gelir.

Evvel, seyl yeri yırtıp aktığı maḥalle derler. 

Emīr Ḫüsrev, meẟnevī:

ه אی     اژد
ه אر   ر و 

 از   داده  
ر و  در   از   در 

(Öyle bir saflık ve saydamlık ki kötü ejderha 
ısırsa ya da sarmal yılan orada sürünse, birisi 
ācizlikten teslime razı olur diğeri korkudan sel 
yatağına gizlenir.)

Emīr Ḫüsrev, beyt:

ار ازا א  س از راه  אری   
ر و  ش را    دان  

(Yükün hafifse sarp ve biçimsiz yoldan korkma! 
Zira bilesin ki tavşanın koşması için en iyi yol 
sel yatağıdır.)

�ānī, bir nev
 penīrdir. Sāir penīrlerden 

ziyāde maḳbūldür. Muḥammed-i 
Aṣṣār, 

beyt:

ی ز  و  ب و 
ر و  ی ز  אز م و 

(Şeker ve sütten daha yağlı ve tatlısın. Lor ve 
peynirden daha yumuşak ve naziksin.)

�āliẟ, bī-şerm ü ḥayā ma
nāsına ki ل  [lūl] 

dahi derler.

Rābi
, ḥallāc yayı ki رک  [lūrek] dahi derler.

رآور  [lūr-āver]: Vāv-ı ma
rūf-ı evvel, 

sükūn-ı rā-i mühmele ve fetḥ-i vāv-ı ẟānī 

اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]

 [lur]: Rā-i muḫaffef ile. Bir ṭāifedir 

ṣaḥrā-nişīn. Ġāyet büyük ulus ve ḳabīledir. 

Emīr Ḫüsrev, meẟnevī:

א    آ 
א אن د  ی    
אن  ن ا ش رو  
ه    ن  د 

(Padişah, āfete uğrayacağını düşündüğü ordu-
nun halini Lur saçı gibi dağınık görünce Çengi 
Afgan gibi suratını ekşitti, gönlü Lur başlığı gibi 
daraldı.)

Mevlānā Hātifī, der-Timurnāme, meẟnevī:

אن  אرئ   ز 
אن   אی آ א ز
אه را ز ا آن دل 

 از  ا  راه را
(Gelenlerin dili, Lur fitnecilerinin kötü davranı-
şıyla doluydu (onlardan bahsediyordu). Padişa-
hın gönlü, yolu fitneden temizlemek düşünce-
sine sahip oldu.)

�ānī, rā-i müşeddede ile ( ّ  lurr) eski nes-

ne, köhne ma
nāsınadır. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī. (341b) Ammā Mecma
u’l-Fürs’te 

nev
ī ez-merdüm-i Ḳuhistānī ve be-ma
nī-i 

kām u tüvān ve bere-i gūsfend ve be-ma
nī-i 

bülend ve memerr-i āb masṭūrdur.

אر   [loḳma-şumār]: Ol kimesneye 

derler ki ekābir mecālisinde sofralarında 

bilā-da
vet ḥāżır olup ṭa
ām ekl edenle-

rin loḳmaların sayıp “Kāşkī ol loḳmayı 

ben alaydım” diye ṭa
āma ḥırṣından sāirin 

tenāvülün gözetir. Ḥakīm Ṣāḥib, der-
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اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

אز   [lu
bet-bāz]: Ḥoḳḳa-bāz 

ma
nāsınadır. Mevlānā Cāmī, beyt:

אزی ا   و  
אزی ه   و   

(Bu hep oyun ve hile yapıcılık. Diğeri yüz alda-
tıcılıkla hokkabazlık.)

 [luġaz]: Fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i çīstān ya
nī bilmece. Ba
ż-ı ebyāt 

edip rumūz ile mu
ammā gibi içinde isim 

saklarlar. Ve pīç ü tāblı söze de derler.

ile. Yağ debbesi ki deve ḫāmından edip yola 

götürmek için içine her ne olursa korlar. 

Ba
żı ferhenglerde meẕkūr debbe ki bakır-

dan edip içine yağ, bal, mürebbā ve eşribe 

her ne isterlerse korlar. راک  [lūrāk] dahi 

derler.

 [loker]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i kāf 

ile. Hindūstān’da bir şehir adıdır. Keẕā 

fi’t-Tuḥfe.

 [lūler]:Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i lām ile. 

Ḫudāy te
ālá 
azze ve celle esmāsından bir 

ism-i şerīftir. Mīr Naẓmī, beyt:

א אری  ا   
א אی   ادا  

(Allah yardım ederse isteklerinin ayağına gelme-
si işten bile değildir.)

אور  [lūhāver]: Vāv-ı evvel mechūl ve ẟānī 

meftūḥ. Bir kuştur. ا ا  [sedāherā] dahi 

derler.
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(Senin kāfurun lūs ile miskin nāk iledir. Daima 
lūsunla kāfuru karıştırmadasın.)

Ba
żı ferhengde kāfūr-ı maġşūşa س  [lūs] ve 

müşk-i maġşūşa אک  [nāk] lafẓını taḫṣīṣ eyle-

mişler. Ve 
Arabīde “çāşnī” ma
nāsınadır.

 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]

س  [lurs]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. 

Teraḥḥum eylemek ma
nāsınadır. Mīr 

Naẓmī, beyt:

س אل دل    درد و  
س ش از    א  

(Dert ve sıkıntı köşesinde gönlün halini sor! 
Ona merhamet gerekiyor, iyilik edip acı!)

س  [lūs]: Vāv-ı ma
rūf ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, temelluḳ ve cerb-zebānlık ile ādem 

aldamak ma
nāsına. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

س ن  ا   د 
س אره زر و  אن  א א   

(Bir eli ısırmayı bilmiyorsan öp! Zira üstünlere 
karşı çare, alttan alıp yumuşak konuşmaktır.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ن زر دد  אر  دم    
ا س و   د   ور 

(Gümüşüm olsa iş altın gibi olur. Gümüşüm ol-
masa alavere dalaverem söylerim.)

Bu ma
nāyla, Mīr Ḫüsrev, beyt:

س ار  و  א  آ او 
س א  אی  داد  د و 

(Bin yaltaklanmayla gelip gencin elini ayağını 
öptü.)

�ānī, be-ma
nī-i دن   [ġişş kerden] ya
nī 

misk ü 
anbere ve sīm ü zere nesne karıştırıp 

maġşūş eylemek ma
nāsına. Üstād Kisāyī, 

beyt:

אک א  د    س  א  ر   א
ش ر  دا  א س   א 
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 ا ا
[ma	a’l-ġayni’l-mu	ceme]

غ  [lūġ]: Vāv-ı ma
rūf ile. Be-vezn-i غ  

[yūġ] ve دوغ [dūġ]. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i ن 
ya [dūşīden] دوnī 

sağmak. Müncīk, beyt:

ا د  אز  אی    ز 
غ ا   אن و  אت  

(Felek senden canı benden iradeyi sağmadıkça 
seni hicvetmekten geri durmayacağım.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

ا אدا   ا ا 
غ ی   ب  אن  ز 

(Ebu İshak var olsun! Ben de gıdasını mutluluk 
memesinden sağdığım süt yapayım.)

�āliẟ, be-ma
nī-i ن א   ki [āşāmīden] آ
 [mī-lūġed] derler   [mī-nūşed] 

demek olur. 

Ferheng-i Züfāngūyā’da ve Mü�eyyidü’l-
Fużalā’da be-ma
nī-i dūşende ve āşāmende 

masṭūrdur.

 ا ا
[ma	a’ş-şīni’l-mu	ceme]

 [luş]: Bulanık balçık ki ḥavużlar dibin-

de ve ırmaklarda olur. ش  [lūş] dahi derler. 

Pūrbahā-yı Cāmī, beyt:

ل دو  א ز אف 
א ز  ه  آب د

(Senin devletinin suyu saftır. Düşmanlarının 
suyu balçık olup karardı.)

ش  [lūş]: Be-vezn-i ش  [gūş] ve ش  

[nūş]. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, su dibinde olan balçık ve bulanık 

su ki 
Arabīde ق  [ternūḳ] derler. Şeyḫ 


Aṭṭār, beyt:

אن ن آن ز ن    
אن ش  د د  از 

(Firavun boğulunca Hz. Cebrāil onun ağzını 
kara balçıkla doldurdu.)

�ānī, be-ma
nī-i kec-dehān ya
nī ağzı eğri. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

ل ۀ ا ه د  دو  ا
(342a) ش   آ    ز  

(Şaşı göz elbette biri iki görür. Hiç süphesiz ağzı 
eğrinin konuşması da eğri olur.)

�āliẟ, Allāhumme 
āfenā maraż-ı cüẕẕāma 

mübtelā olmuşa derler.

Ve vāv-ı mechūl ile (ش  lūş), Rūm 

ḥükemāsından bir ḥakīm adıdır. א  [lūşā] 

dahi derler.
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אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

 [luk]: Üç ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i çīzī-i gende ya
nī kokmuş 

nesne.

�ānī, bir şeydir, bürūdet-i hevādan şebnem 

gibi ağaç yaprakları üzerine yağar. Ekẟer 

künār ağacı üzerine yağıp müncemid olur. 

Hindūstān vilāyetine maḫṣūṣtur. Devşirip, 

döğüp, kaynatıp ibrīşim ve cāme boyar-

lar. Rengi ber-ḳarārdır, yumak ile zāil ol-

maz. Naḳḳāşlar ve muṣavvirler āb-ı ṣāfīsini 

naḳşa kullanırlar. Ve dürdünü zergerler alıp 

ḫançer ve bıçak ḳabżasını onunla muḥkem 

ederler. ک  [lāk] ve א  [lekā] dahi derler. 

Aġācī, beyt:

ون א  ن ز  אرم   
ه ا   א  در

(Evden hiç dışarı çıkmıyorum. Sanki beni zamk-
la yapıştırmışlar.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אد     א אل  ار 
אی  از  אه      

(Senin gölgen bin yıl boyunca kalsın! Zira halk 
senin sayende kılıç sapının zamkla yapışması 
gibi sağlamda kalır.)

Ṣaydana-i Ebī Reyḥān’da masṭūrdur ki  

[luk] ṣamġ-ı nebāttır, mürre müşābeheti 

vardır. Ve Kitābu’s-Sāmī fi’l-Esāmī’de  

[luk] bir cerāḥattir, şikemde ẓāhir olup şike-

mi sūrāḫ eder. 
Arabīde ona د [dubeyle] 

derler żamm-ı dāl-ı mühmele, fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade, sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve lām-ı 

meftūḥa ile.

א  ا
[ma	a’l-fā]

ف  [lūf ]: Vāv-ı ma
rūf ile. Be-vezn-i ف  

[yūf ]. Yılanyastığı dedikleri ot. Ve ba
żılar, 

ayıpancarıdır dediler. Ve ba
żılar dahi 

kurtkulağı dedikleri ottur demişler. Ve 

Ferheng’de bir ma
ná yazmışlar.
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Evvel, zebūn ve ża
īf. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, meẟnevī:

ک و   و  ادب  و 
ی او   و او را  

אرک  ا   در  
א  ا و  در راه  

(Kambur, aksak, emekleyici ve edepsiz... Ne 
olursan ol, onun tarafına yönel ve onu ara! Zira 
bu arayış senin için kutlu bir harekettir. Bu 
arayış, Hak/doğruluk yolundaki engeli çekip 
götürür.)

�ānī, ebleh ve aḥmaḳ ma
nāsına. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

س ی  א ز    
ک ر و ا و  دی آن  ا 

(O kör talihli ebleh ve ahmak olmasaydı Allah’ın 
gölgesine köle olmaktan hiç üzülür müydü!)

�āliẟ, ur dedikleri 
illet ki bir yumru et gibi 

nesnedir, ādem ve ḥayvānda ẓāhir olur 

ammā veca
ı olmaz. 
Arabīde ه  [ġudde] ve 

.dahi derler [dubeyle] د

�āliẟ, Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i 

şitāleng ya
nī topuk. 
Arabīde  [ka
b] 

derler. Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, ḳıṭ
a:

ا א  ر      
 د و آ   

(Okyanus mertebe bakımından topuğuma erişe-
mez. Dünya bir göl, ben de alakalara batmışım.)

 Vāv-ı sākin ve żamm-ı :[luk u puk]  و 

bā-i Fārsī ile. Künde ve nā-terāşīde ya
nī yo-

ğun ve nā-sāz. Pūrbahā-yı Cāmī, beyt:

م  ل و  ر  و  ای 
وه و  و  ش و  א  ش روی و  وی 

(Ey talihi bozuk, kötü talihli, elden ayaktan düş-
müş uğursuz! Ve ey ekşi suratlı, çirkin, pis, āciz 
ve ahmak!)

 [lunk]: Sükūn-ı nūn ile. Eteğin dev-

şirip yukarı tutan ādeme derler. Ferheng-i 
Cihāngīrī’de fūṭa ma
nāsına mervīdir.

راک  [lūrāk]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. Yağ, bal ve emẟāli nesneler 

konulan debbe ma
nāsına ki راور  [lūrāver] 

dahi derler.

رک  [lūrek]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. Kemān-ı neddāf ya
nī ḥallāc 

yayı ki ر  [lūr] dahi denilir.

אک  [lūşnāk]: Sükūn-ı vāv u şīn-i 

mu
ceme ve fetḥ-i nūn ile. Balçıklı yer ki 

ش  [lūş] balçık ve אک  [nāk] edāt-ı nisbettir, 

אک  [ġamnāk] ve אک  [feraḥnāk] gibi. 

Mīr Naẓmī, beyt:

אک ق و    ر در آن  
אک ده ای  دور و  ا راه 

(Yol çok uzak ve çamurlu olsa da orada şevkle ve 
korkusuzca yürüyordu.)

ک  [lūk]: Be-vezn-i ک  [sūk]. Üç 

ma
nāyadır.
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 ا
[ma
a’l-mīm]

وم  [luzūm]: Żamm-ı zā-i mu
ceme ile. 

Kepāde dedikleri yaydır ki kemān-keşler 

onunla yay çekmeye meşḳ ederler. م  

[līzum] dahi derler. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ارم از   א     
وم אن  م  אن  آ و 

(Felek yayı benim için kepaze gelmiş olsa da sen-
den bir buse istemek için sağlam bir yaya sahip 
değilim.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt1:

ه ت   אزوی  ای  
وم אن  אن    را 

(Ey kol gücünün kuvvetiyle feleğin yayını kepa-
ze yayı gibi gevşeten!)

אم  [luġām]: Fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, deve kükredikte ağzından çıkan 

köpük.

�ānī, ligām ya
nī uyan.

אم  [lukām]: Fetḥ-i kāf ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i güng ve bī-ḥayā. Ḥakīm 

Sūzenī, beyt:

א     و  و 
اده و د آن دول  د

(Yırtık, köse ve hayasız olduğumuz sürece o dul 
gulama gönül bağlamış, gönül vermişiz.)

�ānī, bir dağ adıdır ki muḥāẕī-i şehr-i 

Ḥamā, Şeyzer ve Efāmiye’de vāḳi
dir ki 

cānib-i şimāli çekilip gitmiştir tā Ṣihyevn, 

Şuġr ve Kās’tan Anṭākiyye şehrinde müntehī 

olur. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

1 Bu beyit: M: -, Esad Efendi 3241: 245b.

م  ا
[ma	a’l-lām]

ل  [lūl]: Vāv-ı ma
rūf ile. Bī-şerm ü ḥayā 

ma
nāsına ki ر  [lūr] dahi derler. Bu maḳūle 

kimesneye  [lūlī] derler; erkek olsun, dişi 

olsun. Nitekim (342b) Ḫˇāce Ḥāfıẓ cem
 ile 

אن  [lūliyān] demiştir, beyt:

ب آ אر و  خ و  אن  אن  
א را ان  אن  د  از دل   אن 

(Yardım edin! Bu şehir karıştırıcı, sıcakkanlı ve 
işveli Lūlī kızları, Türkler yağma sofrasındaki yi-
yecekleri nasıl kapıyorsa gönülden sabrı öylece 
kapıp götürdüler.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu müfredi-

ni ẕikr eyledi, beyt:

ل ل و ور       
ه   دو و     ن 

(Konuşsak edepsiz, konuşmasak şapşalız. De-
ğirmen yuvarlağının kenarındaki çakıldak gibi 
tıkırdıyoruz.)
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(İstediğin kadar savaş ya da tehditleri alevlendir! 
Bil ki ay devridir, o halde niçin inliyorsun be 
adam!)

زن س   [lūs-zen]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı 

sīn-i mühmele ve fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. 

Çāşnī-gīr ma
nāsınadır ki س  [lūs] çāşnīdir 

ve زن [zen] ism-i fā
ildir, tadıcı demek olur. 

Bu fi
l ṣāḥibine “çāşnī-gīr” ta
bīr olunur.

ن  [lūsīden]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i sīn-i 

mühmele ile. دادن  [firīb dāden] ve و  
دن  [furū-tenī kerden] ya
nī yaltaklanmak-

lık ile tevāżu
 göstermek. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [lūşen]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ile. ش  [lūş]-ı merḳūmun ma
nā-

yı evveliyle müterādiftir. Su dibinde olan 

balçık ki  [lecen] dahi derler. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

ی ش ز   א  ز
ی אدرش آب رو  ز  

(Altındaki kilim balçıktandı. Üstündeki örtü 
berrak sudan olurdu.)

ن  [lūġīden]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i 

ġayn-ı mu
ceme ile. İki ma
nāyadır.

Biri, be-ma
nī-i ن א .[āşāmīden] آ

Ve biri, be-ma
nī-i ن .[dūşīden] دو

ن  [lūkīden]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i kāf 

ile. Dürüşt ve nā-hemvār yürümek. Ya
nī 

diz üzre veyāḫud el üzre yürümek. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 [lūlīn]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i lām ile. 

İbrīḳ ve emẟāli nesnelerin lūlesi ya
nī emzi-

ği. Mīr Naẓmī, beyt:

ی  د א  در آ
א  ز ز  آب 

(Orada göz alıcı bir çeşme vardı. Oluğundan 
ölümsüzlük suyu akıyordu.)

ن  ا
[ma	a’n-nūn]

אن  [luristān]: Lur ṭāifesi sākin oldukları 

yerlere derler. Mevlānā Hātifī, beyt:

אن    را از 
אن را  در  دن   

(İsyancıları bastırmak için atını Luristan’dan 
Tebriz’e sürdü.)

 [lukīn]: Kesr-i kāf ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Be-ma
nī-i nemed ya
nī keçe. 

Pūrbahā-yı Cāmī, ḳıṭ
a:

د د ا  د  א   
א از  ون  ط ا

אم אن دو אد אودان  אن 
ا  و  و 

(Akıllılar katında yünlü elbise keçeden daha 
kıymetli olduğu sürece sonsuza dek mutlu ve 
muradınca kal! Allah koruyucun, yardımcın ve 
desteğin olsun!)

אن  [lumçān]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i cīm-i 

Fārsī ile. Bir ṭāifenin adıdır ki ġāyet ḳattāl, 

ḫūn-rīz ve seffāk olurlar. Vilāyetlerinde şe-

ker kamışı ġāyet çok olmakla ṭa
āmları cüm-

le sükkerī imiş.

ن  [lundīden]: Sükūn-ı nūn u yā-yı 

taḥtānī ve kesr-i dāl-ı mühmele-i ūlá ve 

fetḥ-i ẟāniye ile. Kendi kendiyle zīr-i lebden 

söylenmek. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [lūḫan]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i ḫā-i 

mu
ceme ile. Esmā-yı ḳamerdendir. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

א م   א  ا    ا 
א א ا  دان  دور  ا    
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א  ا
[ma	a’l-hā]

אده  [lubāde]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade vü 

dāl-ı mühmele ile. Çift ve 
araba çekmek 

için öküz boynuna kodukları ağaca derler. 

Kemāl İsmā
īl, beyt:

آرد א  ن ز آ   
אده אو      

(Öfke ateşin alevlenince felek aslanı, boğanın 

boynuna boyunduruk takar.) 

ه  [lutre]: Sükūn-ı tā-i müẟennāt ve fetḥ-i 

rā-i mühmele ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, zebān-ı ḳarār-dāde ya
nī iki ādem 

miyānında ma
hūdāne tekellüm olunup 

ḫāricden işiten fehm edip anlamaya. Ona 

 [lūter] ve ه  [lūtere] dahi derler.

�ānī, ol şaḫṣa derler ki bend-i zebānı olma-

yıp bulduğu sözü söyleye. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

 [luġūne]: Żamm-ı ġayn-ı mu
ceme vü 

vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i nūn ile. Ārāyiş ve zīb ü 

zīnet ma
nāsınadır. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

  [loḳma-i ḫalīfe]: Bir nev
 laṭīf 

ḥalvādır. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ری  آن    از د وی 
אن אس در  دۀ ا ز ا 

(Onun elinden yediğin halife lokması, ortada 

elmas parçası olan badem tatlısıdır.)

 [lunbe]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Merdüm-i buzurg-cüẟẟe vü 

ferbih ma
nāsına. Mīr 
Umāre, beyt:

د ا ا  و ز  ا 
א و  ز  ز  

(Niçin hoca cimri de karısı cömert? Kadın ama 
ne kadın! Gümüş/Parlak bilekli ve etine dolgun.)

او  ا
[ma	a’l-vāv]

 [lū]: Be-vezn-i  [kū]. Ẓarf ma
nāsına, 

her ne olursa. Na
īmī, beyt:

א ر را س  ر  زدی از  ای  ا
ر  ز אد از ر   ر ا ه 

(Ey eşkiya korkusuyla eşyasını sandığa koyan! Eş-
yamı sandığa koyarsam eşya benden gizlensin!)

 [lūlū]: Vāv-ı ma
rūf ve żamm-ı lām 

ile. Ḳarçī ṭāifesinin maḥbūbları ki vaḳt-i 

beşāret ve ḥālet-i neşāṭta “lū lū” diye ağız-

dan ṣadā ettikleri için “lūlū” derler. Cem
 

edip אن  [lūliyān] dediler. Ve her maḥbūb 

fitne-engīz (343a) ve ġāretger-i ṣabr ola, 

isti
āre ṭarīḳıyla אن  [lūliyān] derler. Nite-

kim Ḫˇāce Ḥāfıẓ’ın dīvānında birkaç yerde 

vāḳi
 olmuştur. 

Ve 
Arabīde “inci” ma
nāsınadır. Şeyḫ Āẕerī, 

beyt:

אن      ا אک  در 
אن   و   ا אب  ار

(Horasan toprağında gurbette değilsin. Zira sen 
incisin, bütün Horasan halkı da senin lalandır.)
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(Gönlü bu dağ, bozkır ve ormandan gitmek 
istiyor. Gönlü bu çukur, sel yatağı ve yarıktan 
gitmek istiyor.)

א  [lūsāne]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i 

sīn-i mühmele vü nūn ile. Çāpüklük ve 

cāblūsluk. Kisāyī, beyt:

ر אک ا ه   ده  و  ن دام  ا 
א ده   ون  א از دور  دا 

(Ecelin toprakta bir tuzak gizlediğini, tan yelinin 
uzaktan çabuklukla bir tane çıkardığını farz et!)

א  [lūşābe]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme vü bā-i muvaḥḥade ile. Cerb ve 

şīrīn ma
nāsına e
am ve ṭa
āmda eḫaṣtır.

אره  [lūşāre]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme vü rā-i mühmele ile. ر  [lūr]-ı 

merḳūmun ma
nā-yı evveliyle müterādiftir. 

Ya
nī seyl yırtıp aktığı yer ki زه  [lūze] dahi 

derler. Mü�eyyidü’l-Fużalā’da zemīn-i gev-

şüde ya
nī çukur olmuş yer ve seylābkend 

ma
nāsına.

א  [lūşāne]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme vü nūn ile. Çerb ve şīrīn, ge-

rek ṭa
ām ve gerek ġayrı. א  [lūşābe]-i 

merḳūm ma
nāsına.

 [lūḳa]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i ḳāf ile. 

א  [lūḳā]-yı merḳūm ma
nāsınadır.

 [lūke]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i kāf ile. 

Üç ma
nāya gelir.

Evvel, ārd-ı pest ya
nī alçak un, daḳīḳ-i ḫarcī 

ma
nāsına. Kemāl İsmā
īl, ḳıṭ
a:

ا ا      از 
אروان  و  و 

د ا  ه  א  د 
אر آ   از ا

(Ben senin için Allah’tan hurma, kavut ve şe-
ker kervanı isterim. Ne zamana dek işve ko-

 [lunkūte]: Sükūn-ı nūn u vāv, żamm-ı 

kāf ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Dervīşān 

köçekleri ve ser ü pā-bürehne kimesneler 

bellerine bağladıkları fūṭaya derler. Lüġat-i 

Hindīdir. Şāh Dā
ī-i Şīrāzī, beyt:

ا ده و   دل  
אن   از  زر   

(Gönlünü vazgeçmeye ver ve kuşak bağla! Altın 
yüzünden canını potaya/futaya bağlama!)

ه  [lūbere]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade vü rā-i mühmele ile. Mīş-i 

deştī ya
nī yaban koyunu.

ه  [lūtere]: Sükūn-ı vāv u tā-i müẟennāt 

ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. İki ādem 

miyānında ma
hūdāne olan mükāleme ki 

ه  [lutre] dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

ره  [lūre]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i rā-i müh-

mele ile. ر  [lūr]-ı merḳūmun ma
nā-yı ev-

veliyle müterādiftir. Ya
nī seyl yırtıp aktığı 

yer. Üstād Ferruḫī, beyt:

א و دراز ر رگ  ا 
ره و  אر و  אر و  ا    

(Senin büyük bir ordun var ve bu uzun bir yol. 
Baştan sona diken, yılan, sel yatağı ve yarıkla 
dolu.)

Emīr Ḫüsrev, beyt:

ر آن  دو   از آب 
ره و  اخ و  در آن د 

(O geniş bozkır ve daracık sel yatağında, Kenūr 
suyundan öte tarafa iki fersah gitti.)

زه  [lūze]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. Seyl yırtıp aktığı yer, seylāb-

kend ma
nāsına. Üstād 
Unṣurī, beyt:

ه و د و  رود د از  د 
زه و  د از آ و  د 
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א אء ا  ا
[ma	a’l-yāi’t-taḥtānī]

 [lubnī]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ve 

kesr-i nūn ile. Kara günlük ki 
Arabīde  
א  [mey
a-i sāile] derler.

ری  [lūrī]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i rā-i müh-

mele ile. Cüẕẕām ma
nāsına e
āẕunā’llāhu 

minhu. Ve vāv-ı mechūl ile (ری  lurī), lūlī 

ma
nāsınadır. Cemāleddīn 
Abdurrezzāḳ-ı 

Kāşī, beyt:

אر آب د و  در  אرت  رو روز آب 
אر د و  در  و  ت  رئ  ر 

(Gündüz Rumu işinin itibarını alıp götürdü, 
sense boş işler peşindesin. Gece Lūrlusu öm-
rünün eşyasını çalıp götürdü, sense beşinde 
dördündesin.)

Kemāl İsmā
īl, beyt:

ا وی   ۀ  אز  א 
אن א ر  اره   

(Hintli saçının yağmalamasıyla evim barkım da-
ima Lūrlu’nun kulübesi gibidir.)

 [lūşengī]: Vāv-ı ma
rūf, fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ve sükūn-ı nūn ile. Balçıklı su 

ma
nāsınadır.

 [lūlī]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i lām ile. 

Maḥbūb-ı ṭāife-i Ḳarçī ki  [lūlū] dahi 

derler. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

ل و  א زان  
א  داری آ  

(Ey tan yeli! O sarhoş ve şuh güzelden haberin 
var mı? Hali nasıl?)

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da “sürūd-gūy ve ẓarīf ” 

ma
nāsına deyip bu beyti yazmış. Ḫˇāce 

Ḥāfıẓ, beyt:

vacak, daha ne kadar bu birkaçın sonunu 
bekleyeceğim!)

Ba
żı ferhenglerde bu ma
nāya lām ile  

[lūle] vāḳi
dir.

�ānī, dāneden ayrılmış penbe.

�āliẟ, āvāz-ı bülend-i gürbe ve nālīden-i seg 

ve ġayruhu. Ya
nī (343b) āvāz-ı bülend ile 

köpek ve ġayrı ulumak.

 [lūle]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i lām ile. 

Ma
rūf nesnedir. Çeşme ve musluklarda ve 

ibrīḳ ve bardaklarda olur. Ve dahi bedrek ki 


avrāt eğirirler.

 [luvīşe]: Kesr-i vāv, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i ġalle-i kūfte ya
nī döğülmüş ġalle. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

 [luh]: İẓhār-ı hā ile. Karakuş ki آ [āle] 

dahi derler. 
Arabīde אب  [
uḳāb] dedikleri 

kuştur. Ḥakīm 
Aliyy-i Ferḳadī, beyt:

א  אن    د
אی  ا   و 

(Düşmanlarınla senin durumun, kekliğin hilesi 
karşısında karakuşun eylemlerine benzer.)
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אب ا ا
[BĀBU’L-MĪMİ’L-MEFTŪḤA]

 ا
[ma	a’l-elif ]

א  [mā]: Nefs-i mütekellim ma
a’l-ġayr 

ma
nāsın ifāde eder, “biz” ma
nāsına. 


Arabīdeki  [naḥnu] ma
nāsına.

א א  [māḫūliyā]: Żamm-ı ḫā-i mu
ceme 

vü vāv-ı ma
rūf ve kesr-i lām ile. Lafẓ-ı 

Yunanīdir. Aṣlı א א  [mālīḫūliyā]dır ki 

lafẓ-ı mürekkebdir. Biri א  [mālī]dir, bunun 

da aṣlı  [mevlī]dir sevdā ma
nāsına. Ve 

biri de א  [ḫūliyā]dır ki ḫalṭ ma
nāsınadır. 

Çünki ol 
illeti beyān ḳaṣd olundu, terkīb 

edip vāv’ın telaffuẓunda nev
-i ẟiḳlet ol-

makla elif ’e ḳalb edip א א  [mālīḫūliyā] 

dediler ḫalṭ-ı sevdā ma
nāsına. Onu dahi 

A
cām iḫtiṣār edip א א  [māḫūliyā] dedi-

ler. Ebulma
ānī, ḳıṭ
a:

אن א ن و   در ا 
دا אده ا    

ن اول אم    
א א    

(Aslında delilik ve sevgiliye duyulan aşk, sevda 
gibi tek maddedir. Önce adı çılgınlıktı, sonra 
aşk kara sevda oldu.)

را א   [mārā]: Bize demektir. 
Arabīde א  

[lenā] ma
nāsın ifāde eder. Nefs-i mütekel-

lim ma
a’l-ġayr, 
alāmet-i mef
ūl olan را [rā] 

ile terkīb olunmuştur. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

اد ر  א را  א  ی  در 
א را  ی       

(İyi ad köyünden geçmemize izin vermediler. 
Sen de bunu kabullenmiyorsan kazāyı değiştir.)

را دۀ  و  د ر
אل و و ر آ ه و  دروغ و

(Gönlüm yalan vaatlerde bulunan, katil görü-
nümlü, hile karıştırıcı ve kavga koparıcı bir gü-
zel tarafından kapıldı.)
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(Dünyada senin gibisi olmaz, hāşā! Her geçit, 
Māşā gibi olmaz.)

א א  [mālemkā]: Fetḥ-i lām u kāf ve 

sükūn-ı mīm ile. Bir nev
 ḥalvādır. (344a) 
Pirinc unu, revġan-ı sāde ve şeker ile ederler. 

Ekẟer Gīlān ḫalḳı beyninde müte
āriftir.

א א  [mālīḫūliyā]: Be-ma
nī-i א א  

[māḫūliyā]-yı merḳūm.

א א  [māmīẟā]: Kesr-i mīm, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i ẟā-i müẟelleẟe ile. Bir ottur. 

Türkīde “pelin” ve 
Arabīde ا [efsentīn] 

derler. Lafẓ-ı Yunanīdir.

א א  [māmā]: Vālide ma
nāsınadır. Ammā 

ekẟer ḫātun ma
nāsına isti
māl olunur.

א א  [mānā]: Fetḥ-i nūn ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, kitāb-ı Zend’de nām-ı Ḫudāy te
ālá 

celle şānuhu’dur.

�ānī, be-ma
nī-i miẟl ü mānend. Ḥakīm 

Ezraḳī, beyt:

אب آ ان   و  دل د 
א א ان    ّرا   

(Delici yıldızı andıran kaleminle düşmanın 
kalbini delersin. Gökyüzüne benzeyen kılıcınla 
düşman safını yırtarsın.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

دد ر   א  א   אف  از 
א א د   ون  دد ا א   א

(Kāf ’tan Kāf ’a dek onun hükmüne memur olur. 
Öyle bir olur ki şimdi ile yakın aynı gibidir.)

�āliẟ, be-ma
nī-i hemānā. Kemāl İsmā
īl, 

beyt:

ن א ای  א ا د  از 
א א ی  א  رای    

(Evet öyle, Mevlāna’nın görüşünden uzak ol-
mayan, türlü türlü maceralarla dolu bir gönlüm 
var.)

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אن  از  دم  א را  
  و  ا و از   

(Bizim için dünyada bundan daha güzel bir an 
yoktur. Zira iyi ve kötü düşünceden, kimseden 
sıkıntımız yoktur.)

Çağatay’da “bizge” derler.

א אرا  [mār-efsā]: Sükūn-ı rā vü feḥ-i sīn-i 

mühmeleteyn ile. Yılan efsūnu. Bir yerden 

yılanı kaçırmak için okudukları efsūn ki 

אر אرا  [mār-efsār] ve אی אرا  [mār-efsāy] 

dahi derler. Ḥakīm Enverī, beyt:

א  دت   
א אرا اب  א از  اژد

(Düşmanın çok olsa da büyük yılan, efsun oku-
yucuya karşılık vermede āciz değildir.)

א אر  [mārḳaşīşā]: Sükūn-ı rā-i müh-

mele vü yā-yı taḥtānī, fetḥ-i ḳāf u şīn-i ẟānī 

ve kesr-i şīn-i mu
ceme-i evvel ile. Türkīde 

“uruzotu” derler bir ottur. Kalın yaprakları 

olur.

א אر  [mār-giyā]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ve kesr-i kāf-ı Fārsī ile. Mār-çūpedir ki 
an-

ḳarīb ẕikr olunur inşāallāhu te
ālá.

א א  [māstbā] ve ا א  [māstvā]: Kilāhumā 

bi-sükūni’s-sīni’l-mühmele ve tāi’l-

müẟennāt ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade vü vāv 

ile. Aṣılları א آ א   [māst-ābā] ve آوا א   

[māst-āvā] idi, taḫfīfen elif-i evvelleri ḥaẕf 

olunmuştur. Yoğurt şūrbası ma
nāsına. 

Türkīde “bozca aşı” derler.

א א  [māşā]: Be-vezn-i א א  [ḥāşā]. 
Irāḳ-ı 


Arab’da Baġdād ser-ḥaddine ḳarīb maḥalde 

bir derbend adıdır. Mīr Naẓmī, beyt:

א א ن   د  א   
א א ه   א  
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(Beni kamışlıktan kopardıklarından beri erkek 
kadın herkes feryadımla inledi.)

Ve gāhī “bende” ma
nāsına gelir. Mevlānā 

Kātibī, mıṣra
:

ۀ  א   وار ا د 
(Benim beden odamda develer gibi bir gönlüm 
var.)

א دم   [merdum-giyā]: Be-ma
nī-i estereng 

ki  [setreng] dahi derler. 
Arabīde وح  
-dedikleri bir kök [yebrūḥu’ṣ-ṣanem] ا

tür. İnsān ṣūretinde olur. Ḥakīm Senāyī, 

beyt:

د    روز  و 
د دی  א  دم   

(İnsanlar savaş günü onun kılıcı önünde insano-
tu gibi olur.)

ورا  [merverā]: Sükūn-ı rā-i mühmele-i ev-

vel ü fetḥ-i ẟānī vü vāv ile. “Ona” demektir. 

 ona” demekte kāfīdir,  [mer]“ ,[verā] ورا

lafẓ-ı zāiddir, ancak taḥsīn-i kelām için īrād 

ederler. Şeyḫ 
Aṭṭār, beyt:

ورا א    
ا ن و  ۀ    را ز

(Padişahlık ona aittir. Hiç kimsenin “niçin?” ve 
“nasıl?” diye sormaya cesareti yoktur.)

ا  [maġzā]: Sükūn-ı ġayn u fetḥ-i zā-i 

mu
cemeteyn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ḳaṣd edecek maḥall.

�ānī, “ārzū etme!” demek ma
nāsınadır. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

א  [melkā]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i kāf 

ile. Ṣāḥib-i meẕheb-i tersāyān ve faḳīh ü 

müctehidīn-i īşān demektir.

دا   [meniş-gerdā]: Ṭabī
at dön-

mek ya
nī gönül bulanmak. 
Arabīde אن  

[ġaẟeyān] derler feteḥāt-ı ẟelāẟe ile.

Mīr Ḫüsrev, beyt:

אک א ا  ز   
אب  אر در آ

(Saçın niye siyah/kararmış? Güneşte çok dolaş-

mış olmalı.)

Bu ma
nāya, Şems-i Faḫrī, beyt:

د ا  ر     
א א م  אر   א ا    

(Hiçbir şair bu mananın etrafında dolaşmadı. 

Evet evet, bu dört fenni bir araya getiren benim.)

Rābi
, be-ma
nī-i pindārī ve gūyī. Eẟīreddīn-i 

Aḫsīketī, beyt:

אر  ده ز ر א    א
ار ر د را  אده  ر א 

(Galiba cennet, yüzündeki örtüyü kaldırdı ya da 

dünyanın yanağındaki sakal kesildi.)

Ḫāmis, be-ma
nī-i şāyed. Merḥūm 

Kemālpaşazāde “א א  [mānā] א  

[mānisten]den ism-i fā
ildir, benzeyici 

ma
nāsınadır, āḫirindeki elif-i vaṣfiyyedir 

ki ittiṣāf için āḫir-i kelimeye lāḥıḳ olur” 

demiştir.

אدا  [me-bādā]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade 

vü dāl-ı mühmele ile. “Olmaya” demek 

ma
nāsınadır. אدا  [bādā] ola, mīm-i nāhiye 

dāḫil oldukta “olmaya” ma
nāsın ifāde eder. 

Mīr Naẓmī, beyt:

א  درو אدا ا 
و אرت   ال   ا

(Bu sözleri çokça yalanla dolu olmasın. İşinin 

bereketini kaçırır.)

ا  [merā]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. “Bana” 

demektir, 
Arabīdeki  [lī] ma
nāsına. 

Ve gāhī “beni” ma
nāsına olur. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ه ا ا  א  אن  از 
ه ا א د و زن  م  در 
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ه אء ا  ا
[ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

אراب  [mārāb]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. 

Tāze yaḫnī ma
nāsınadır. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

ب אِر   [mār-ı ya
ḳūb]: Bir ādem adı-

dır ki ṣāḥib-i meẕheb-i tersāyī idi. Keẕā 

fi’l-Mü�eyyid.

ب א  [māşūb]: Żamm-ı şīn-i mu
ceme vü 

vāv-ı ma
rūf ile. Elek ki א  [māşū] ve ن و  

[pervīzen] dahi derler.

ب א  [mākūb]: Żamm-ı kāf ile. Cullāh 

āletlerinden mekīk (344b) dedikleridir ki 

içine māsūre koyup bez dokurlar. Şā
ir, beyt:

ب אرم  د  
ب א ه  א   م 

(Nekbet bahtın elinde tutsağım. Çulhanın elin-
deki mekiğe döndüm.)

آب אِه   [māh-ı āb]: Neyyir-i a
ẓam burc-ı 

Esed’de olduğu eyyām ki āḫir Yaz ayıdır. 

Rūm lisānında “Aġustos” derler.

אب א  [māh-tāb]: Ay aydınlığı, ḍav-ı 

ḳamer ma
nāsına. Aṣlı אه אِب   [tāb-ı māh] 

idi, mużāfun ileyh taḳdīm olunmuştur. Ve 

isti
āre ṭarīḳıyla rūy-ı dilbere de derler. Ni-

tekim, şā
ir, beyt:

א و و روی  آن  
א ر    א  

(Onun boyu selvidir, yüzü ay ışığı ya da güneş 
gibi ışıkla dolmuştur.)

אِه   [māh-ı naḫşeb]: İbn Muḳanna
-

nām bir ḥakīm, şehr-i Nesef ḳurbunda bir 

dağda bir kuyudan ṣan
at ile ay gösterir idi 

ki üç fersaḫ yere dek żiyāsı varır idi. Alt-

 [menḳalā]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i ḳāf 

ile. İsm-i mekāndır. Mevlānā Hātifī, beyt:

ا از  ا א 
ا  אن  ی  א  

(Menkalā’dan sancaklar, güzellerin boyundaki 
bela gibi her yerde boy gösterdi.)

ا  [menguvā]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

kāf-ı Fārsī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir vezīr nāmıdır. Ḥakīm Esedī, beyt:

   ای ا ا
אم  ا  د  

(Şöyle dedi: “Ey meclisin tacı! Benim adım 
Mengüvā. Padişahın kātibiyim”.)

�ānī, ḳumār-bāz ma
nāsınadır. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

א  [meyā]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Mīm-i 

nehy ile “gelme!” demektir.
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אوا  ای   
אب אن  ر א   دار ادب 

(Sehend dağını yaratan Allah, sana da Serāb dağı 
gibi burun verdi. Dağ kazıcı değilsin, onu daha 
ne kadar kazacaksın! Büyüklere edebi gözet, 
kazma/inatlaşma!)

Bu beyitten fehm olunur ki lecc ü 
inād 

ma
nāsına ola.

 [me-kīb]: Kesr-i kāf ile. Nehy-i 

ḥāżırdır. İki ma
nāyadır.

Evvel, و   [kec me-rev] ma
nāsına.

�ānī, אب 
ma [ruḫ me-tāb] رخ nāsınadır. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

א    א ز وز  ا
  را رخ از را 

(Bugün zamaneye şöyle öğüt veriyor: Bu dönem 
doğruluk dönemi, doğruluktan yüz çevirme!)

Gāhī müte
addī olur “kec ettirme!”, “ya-

bana meyl ettirme!” ve “yoldan çıkartma!” 

ma
nālarına. Şehīdī-i Ḳumī, ḳıṭ
a:

אن از آن دو  رده ای   א  אز  
אن زرد  ه ای   א  ز آن 

אی داری  در   او  دل  
دا از ور ه    را  

אل ه ای رو   א رب  آ
אن  د ر   ا و از را

(O iki gözden cana bir kırbaç yemişsin. O dar-
benin etkisiyle kamçı kayışı gibi kalmışsın. Ey 
gönül! Onun gözünün önünde nasıl yer edine-
ceksin! Zira o, gözünü kıyabakışla biçimsizce 
döndürüyor. Ya Rabbi! Böylesine bir yüzü sen 
yaratmışsın. Ümmete merhamet et, onları yol-
dan çıkarma!)

ب  [mencelāb]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

cīm ü lām ile. Çukur yerlerde vāḳi
 olan çirk-

āb. Ve maṭbaḫ ve ḥammām kārīzlerinden 

mış gece bu minvāl üzre gökte iki ay gö-

rünüp ḫalḳa bu vechle firīb vermiş.  

[naḫşeb] ba
żıları ay adıdır demişler. Nite-

kim Mevlānā Cāmī, Yūsuf 
aleyhi’s-selām 

kuyuda olduğu maḥal der, beyt:

א  د  אه در    روز آن 
אه  ر  אه  ا  

(O ay, üç gün üç gece Nahşep kuyusundaki 
Nahşep ayı gibi kuyudaydı.)

Merḳūm aya אم אِه   [māh-ı siyām] ve  אِه  

[māh-ı keş] dahi derler. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

אه آ  آب داده  
אب زاده אه  از   

(Ay demek de az gelir, gümüş ayna parlıyordu. 
Sanki civadan Nahşep ayı doğmuştu.)

Ḫˇāce Selmān, beyt:

אه  אب  א در  از   
א אه  א  آب  وز  

(Nahşep ayı senin yanaklarının yansımasıyla 
sıkıntıya düştü. Babil kuyusu senin gözlerinin 
büyüsüyle susuz kaldı.)

ب  [metreb]: Sükūn-ı tā-i müẟennāt ve 

fetḥ-i rā-i mühmele ile. Be-ma
nī-i teb ü lerz. 

Bir ḫastalıktır. 
Arabīde א  [ḥummā] derler.

داب  [merdāb]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. Ḥavuż ve āb-gīr ki ṭavīl, 


arīż ve 
amīḳ ola.

אب و  [merūtāb] ve אب ور  [merūrtāb]: 

Kilāhumā bi-żammi’r-rāi’l-mühmele ve 

vāvi’l-ma
rūf ve fetḥi’t-tāi’l-müẟennāt. Sı-

ğırtmaç ma
nāsınadır.

אب  [me-kāb]: ن אو  [kāvīden] lafẓından 

nehy-i ḥāżırdır, “kazma!” demek ma
nāsına. 

Kemāl-i Ḫocendī, ḳıṭ
a:

ه  آ ا  
اب ه  ا داد   
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אت אء ا  ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]

אت  [māt]: Şaṭrancda maġlūb olmak. 

Ve 
Arabīde “fevt olmak” ma
nāsınadır. 

Mevlānā 
İṣmet-i Buḫārī, oğluyla şaṭranc 

oynarken ṣan
at ile ta
līm-i lu
b edip der, 

beyt:

ز   آری א   ز   در
د  א  אت   دم ر در د  

(345 a)

(Seni yenme aşkıyla fil āciz kalırken sen vezir 
oyunuyla işi bitirirsin. Şah, kaleni almaya çalı-
şırsa anında mat olur.)

אدرد  [māder-duḫt]: 
Arabīde دری  

[tūderī] dedikleri dārūdur. İṣfahānīler ا  

[ḳudāme] derler.

א  [māst]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ile. 

Yoğurt ki 
Arabīde  [leben] derler.

 [merest]: Fetḥ-i rā vü sükūn-ı sīn-i 

mühmeleteyn ile. Be-ma
nī-i hemānā. 

Üstād Ferruḫī, beyt:

א ا  ای  אغ    ای و 
אغ  ای و   و   و 

(Mademki saray ve bahçe sahipsiz kalacak; gül 
ve menekşe de aynı, saray ve bahçe de aynı.)

 [mezkit]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ve 

kesr-i kāf ile. Be-vezn ü ma
nī-i  [mes-

cid]. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [mest]: Egerçi sarḫoş ma
nāsına 

isti
māl olunur, ammā mest ile sarḫoş bey-

ninde farḳ vardır. Mest, şol kimesnedir ki 

içtiği müskirden başı dönüp ve gözü kara-

rıp söylediğin bilmeye. Ol mertebede olana 

  [siyeh-mest] dahi derler. Sarḫoş, ol 

bir yerde irkilmiş ola. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ب ا  ای   از 
ب د    در وی ا 

(Bir gölü gül suyuyla doldursan bile içine bir kö-
pek düşünce kirlenir.)

 [mevkib]: Sükūn-ı vāv ve kesr-i kāf 

ile. Büyük 
asker cem
iyyeti. Mīr Naẓmī, 

beyt:

אل אه  ه   
ل ا  دل را د ا

(Mükemmellik padişahı, güzellik ordusunu 
gönderdi. Gönlü ele geçirmek istiyor.)

آب  [mevīz-āb]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī vü zā-i mu
ceme ile. Kuru üzüm 

suyu. 
Arabīde  [nebīẕ] derler.

אب  [meh-tāb]: אب א  [māh-tāb] lafẓından 

muḫaffeftir. Ṣāib-i İṣfahānī, beyt:

ن  دان ر  رو د
אب א      

(Gönlü aydınlarla bir arada olmayı ganimet bil! 
Ay ışığı geceyi kapladı, kadeh tut!)

אب  [me-yāb]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. 

Nehy-i ḥāżırḍır, “anlama!” ve “bulma!” 

ma
nāsınadır. Mīr Naẓmī, beyt:

אب  را   او  
اب א  ا ا  

(Sözü doğru söylüyorum, eğri anlama! Eğer eğri 
anlarsan sıkıntı çekersin.)
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א  [mekākeft]: Fetḥ-i kāf ile. Renc 

ve āfet ma
nāsınadır. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

 [memlaḫt]: Sükūn-ı mīm ü ḫā-i 

mu
ceme ve fetḥ-i lām ile. Pāy-efzār 

ma
nāsınadır. Keẕā fi’l-Mecma
.

mertebeye varmazdan muḳaddem olan mü-

tekeyyiftir. Emīr Ḫüsrev, beyt:

د   و   א    ش آن د
ش

א אد آرم آن  ن  אر  د  א  
(Onun yanında bazen mest bazen sarhoş oldu-
ğum günler ne güzeldi! O geceleri hatırlayınca 
dünyam kararıyor.)

 [meşt]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, gürūh, enbūh ma
nāsına. Ve gāhī 

sitebr ve ġalīẓ ma
nāsına da olur. Şeyḫ-i 

Sūdān, beyt:

ه ر ازر د 
ی و ی  و از  ز 

(İfrit çehreli, kertenkele hileli bir kör. Kötülük 
yığını, güzellikten uzak.)

�ānī, bölükāt-ı Ġaznīn’den bir ḳarye ismi-

dir ki mevżi
-i Segāne’ye ḳarībdir. Ḥarekāt-ı 

ẟelāẟede ma
nā-yı muġāyir ile vārid olmuştur.

 [maġz-puşt]: İnce kemik içinde 

olan ilik ki “murdār ilik” derler. Ma
rūftur. 

Ve ıṣṭılāḥī ma
nāsı menīdir. “Menī arkadan 

gelir” dedikleri ma
nāyadır.

אت א  [maḳāmāt]: Mūsīḳī maḳāmları 

ki uṣūl-i maḳāmāt dörttür. Rāst, 
Irāḳ, 

Zīr-efkend ve İṣfahān’dır. Rāst’ın iki fer
i 

vardır. Biri Zengüle ve biri 
Uşşāḳ’tır. Ve 


Irāḳ’ın dahi iki fer
i vardır. Biri Māyeh ve 

biri Būselik’tir. Ve Zīr-efkend’in dahi iki 

fer
i vardır. Biri Buzurg biri Rehāvī’dir. Ve 

İṣfahān’ın dahi iki fer
i vardır. Biri Ḥüseynī 

biri Nevā. Ve iki fer
den bir āvāze mütevel-

lid ve münşa
ib olur. Māyeh ile Būselik’ten 

āvāze-i Ḥicāz mütevellid ve münşa
ib olmuş-

tur. Tafṣīli mūsīḳī risālelerinde meẕkūrdur.
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Evvel, sinūr-ı vilāyet. Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

خ אق دارای دوران   ا ا
ده درج ال او  אدت در ا
אدا   دل ش  ز 

ج אد ا  א  א  ز 
(Felek, zamanın sahibi olan Ebu İshāk’ın halle-

rinde mutluluk sıralamıştır. Gönül hiçbir zaman 

sevgisinden eksik olmasın! Hiçbir sınır onun 

buyruğundan uzak kalmasın!)

�ānī, çemenzār ma
nāsınadır. Bu ma
nāda 


Arabī ile müşterektir. Ve birbirinden nes-

ne açmak. Żamm-ı mīm ile (ج ُ  murc), 


Arabīde Kūhistān’da bir şehir adıdır. Ve 

żamm-ı mīm ve fetḥ-i rā ile (ج َ ُ  murec) 

yine 
Arabīde, parmakta yüzüğü depretmek. 

Ve dahi bir nesne tebāh olmak. Ve dahi 

āşüfte olmak ma
nālarınadır.

 [merenc]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Hindūstān’da bir ḳal
a adı-

dır.  [mereng] dahi derler.

 [menc]: (345b) Sükūn-ı nūn ile. Bir 

dārūdur. راو [rāvend] ve ر [rīvend] dahi 

derler. A
lāsı diyār-ı Çin’de olur. Żamm ile 

( ُ  munc), āḫar ma
nāyadır.

ج  [mevc]: Deryānın ḥareketi maḥallinde 

olan ḥālet. 
Arabī ile müşterektir. Şeyḫ Sa
dī, 

beyt:

אن ن   א  ار ا را     د
אن ح  א  ج  آن را   אک از    

(Senin gibi bir koruyucusu olan ümmet duvarı-

na ne sıkıntı! Hz. Nuh’un kaptan olduğu gemi-

nin, denizdeki dalgadan ne çekincesi olur!)

 ِ  [mey-i puḫtec]: Żamm-ı bā-i 

Fārsī, sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Müẟelleẟ dedikleri kaynamış 

üzüm suyu ma
nāsına. Ma
nā-yı terkīb, kay-

namış şarāb demektir.

 ا
[ma	a’l-cīm]

אج  [māc]: İki ma
nāyadır.

Evvel, māh ma
nāsınadır. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

אج אه       
אج د   و  وغ از  

(Fildişi tahta senin gibi padişah oturmadı. Gü-
neş ve ay senden ışık alır.)

�ānī, Üstād Rūdekī şā
irin eş
ārını yazıp 

rivāyet ü naḳl eden kimesnenin nāmıdır ki 

 [mec] dahi derler.

 [mec]: Rūdekī’nin rāvīsi adıdır. Nitekim 

Rūdekī demiştir, beyt:

ان ن    از  و  ای  
אن א و از   و ز از  دل و 

(Ey Mec! Bugün sen şiirimi ezberle ve oku! Gö-
nül ve düşünce benden, beden ve dil senden.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

ف  ی ز  ا א  او  و 
אد  رود و راوئ او  ا

(Onun övgüsünü söyledin ve onu şerefle andın: 
O şiir ustası Rūdekī’dir ve rivayetçisi de Mec’dir.)

 [medenc]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Dendāne-i kilīd ki  

[medeng] dahi derler. Ḳarī
uddehr, beyt:

ئ دروغ  آو از دا د
ان ز  אو و   ن  از  

(Herkes ineğin küsüne kenenin ve kilit perisi-
ne kilidin yapışması gibi yalan davanın eteğine 
yapışmış.)

ج  [merc]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.
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אء ا  ا
[ma	a’l-ḫāi’l-mu	ceme]

אخ  [māḫ]: İki ma
nāyadır.

Evvel, sīm ü zer-i ḳalb ya
nī ḫāliṣ olmayan 

altın ve gümüş. Üstād 
Ascedī, beyt:

اخ د و دل  ا א  ن   
אخ ه زن        

(Valimiz cömert ve açık yürekli olduğu için bir 
avuç sahte gümüşle bir kocakarı satın aldı.)

�ānī, münāfıḳ ādem ki lisānı ḳalbine 

muvāfıḳ olmaya. Bundan dahi maġşūş 

ma
nāsı çıkar. Ḳarī
uddehr, beyt:

אخ אخ و   راه   را  
اخ و  را روزی  ن   را 

(Hepsinin himmeti münafıkça, hepsinin yolu 
fesatlık. Hepsinin kıçı rahatta, hepsinin eli dar.)

Bu iki ma
nāya, Şems-i Faḫrī, beyt:

אر אم  אع و دا  زر   
אخ دم  אل  אخ د     

(Tam ayar altını ölçek ve etekle verir, münafık 
adam gibi sahte gümüşle değil.)

א  [māçiḫ]: Kesr-i cīm-i Fārsī ile. ن  

[çaḫīden] lafẓından taṣarruf olunmuş-

tur. Be-ma
nī-i ن  [kūşīden] ya
nī 

dürüşmek.

 [maḫ]: İki ma
nāyadır.

Evvel, āteş ma
nāsına. Mevlānā Cāmī, 

rubā
ī:

خ א آن   ت   در 
رت  ر  از  م   
زخ ر  א ا אده    
ر  در از دوزخ در 

אر  ا ا
[ma	a’l-cīmi’l-fārsī]

אچ  [māç]: Ferheng-i Cihāngīrī’de “būse” 

ma
nāsına. Bu ma
nāya, Mīr Naẓmī, beyt:

ده אچ  א  ه    د
ده چ  א  א از آن  

(Saf dudağını görünce öpmüş, sonra da elbisele-
rini çıkarmış.)

�ānī, ba
żı ferhenglerde seg-i māde 

ma
nāsınadır.

א  [māliç]: Kesr-i lām ile. Sıvacıların de-

mir āletidir ki onunla sıvayı hemvār ederler 

ki ona א  [māle] dahi derler.

 [maḫleç]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ve 

fetḥ-i lām ile. Bir ottur. Çār-pā ḥayvān ye-

dikte mest olur.

چ  [maġlāç]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme ve 

fetḥ-i lām ile. Eṭfāl lu
blarından bir lu
bdur 

ki bir çukur kazıp ceviz atarlar. Çukur içine 

düşeni alırlar. Ol çukura چ  [maġlāç] der-

ler. غ  [maġlāġ] dahi denilir. Lafẓ-ı mü-

rekkebdir.  [maġ] çukurdur ve غ  [lāġ] ve 

چ  [lāç] oyun ma
nāsınadır. Terkīb olunup 

“oyun çukuru” demek olur. Ḥakīm Sūzenī, 

beyt:

ر دل ادی  داری ا  
چ ز در  א  آ  

(Gönlünde taşıdığın her istek, oyun çukuruna 
düşen ceviz gibi sana ulaşır.)

 [melaḫç]: Fetḥ-i lām ve sükūn-ı ḫā-i 

mu
ceme ile.  [maḫleç]-i merḳūm gibi 

bir ottur. Ḥayvān yedikte mest olur.
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ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]

אد  [mād]: Be-vezn-i داد [dād]. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i mānend.

�ānī, be-ma
nī-i māder. Gūyā ki bu 

lafıẓlardan iḫtiṣār olunmuştur. Miẟāl-i ev-

vel, Ebulma
ānī, beyt:

دون אد  د   ه 
ون א ازل از   د 

(Felek ezelden beri epeyce dolandı ama senin 
gibi dilber görmedi.)

אدرزاد  [māder-zād]: İki ma
nāya gelir.

Evvel, bir anadan mütevellid karındaş.

�ānī, ṭabī
at-ı aṣliyye ma
nāsına. Meẟelā 
1 אدرزاد را  آن   īn ḫaṣlet ānrā] ا  

māder-zādīst] derler.

אرا  [mār-ispend] ve אرا  [mār-isfend]: 

Kilāhumā be-ma
nī-i vāḥid, sükūn-ı rā vü sīn-i 

mühmeleteyn ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, şühūr-ı Şemsiyye’nin yigirmi doku-

zuncu günü ismidir. Bu günde 
aḳd-i nikāḥ 

ve dostlar ile ṣoḥbet etmek münāsibdir. 

Ḥakīm Enverī, beyt:

אز א    د در 
אرا ام و ا  (346a)رخ 

(Dünya satranç tahtasında Behrām kalesiyle 
Mār-isfend atı oynadıkça...)

Behrām, rūz-ı bīstüm ez-māh.2

�ānī, rūz-ı mezbūrun tedbīr-i umūruna 

müvekkel bir ferişte adıdır.

�āliẟ, nām-ı āẕerbād ki bir mūbed-i 

mūbedān babası adıdır. Bu ma
nālarda 

1 Onun bu özelliği anadan doğmadır (Allah vergisidir).

2 Behrām, ayın yirminci günüdür.

(Kerh şeyhi (Marūf-ı Kerhī) geceleyin dar bir 
halvetteyken yüksek ateşle yanan bir fırıncağız 
buldu. Sanki zebani, isyankārın kabrine cehen-
nemden bir pencere açmıştı.)

�ānī, be-ma
nī-i münc ya
nī sarı arı.

خ  [marḫ]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Bir 

nev
 ağaçtır. İki parçasın birbirine sürünce 

āteş çıkar.

خ  [melāḫ]: Zīrbād cezīrelerinden bir 

cezīrenin ismidir.  [melāḫe] dahi derler. 

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

خ اده ای در  אج  ز 
خ אد در    ا

(Günün birinde Melāh adasında, bir şehzadenin 
tacından taşlığa bir lal düştü.)

 [melaḫ]: Fetḥ-i lām ile. Çekirge. 


Arabīde اد  [cerād] derler. Bir ġarīb 

cānverdir. Sekiz nev
 ḥayvāndan onda nişān 

vardır. Nitekim demişlerdir, beyt:

دم  אر دم   و  ک  و 
א و ا  א  دن  ر و  

(Domuz gözlü, yılan kuyruklu, akbaba kanatlı, 
akrep karınlı, aslan göğüslü, fil boyunlu, deve 
ayaklı ve at başlıdır.)
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ederler. (Mīr 
Alī Şīr) Ferhādnāme’de Ferhād 

vaṣfında der, beyt:

Aŋa tiŋ pādişālıġ ya gedālıġ

Gedālıġ tik itinmey pādişālıġ

(Padişahlık ya da dilencilik onun için aynıdır. 
Dilencilik gibi padişahlık edinmemiştir.)

“Tigi” miẟli ve 
adīli demek olur. Seb
ā-i 
Seyyāre’de Şeyḫ Niẓāmī’nin Penc-Genc’i 
medḥinde, (Mīr 
Alī Şīr) beyt:

Hem bināsı felek nihādı tigi

Hem sevādı cihān sevādı tigi

(Hem binası göğün yapısı gibi hem de yazısı 
dünyanın karası gibi.)

א  [mānīd]: Kesr-i nūn ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, א  [mānīden] lafẓından fi
l-i 

māżīdir, benzedi ma
nāsına.

�ānī, şaṭrancda maġlūb olmak ma
nāsınadır. 

Ma
nā-yı evvelden, bir kimesne bir işi etmek 

isteye ve edemeye yāḫud bir sözü söylemek 

murād ede söyleyemeye, ona א  [mānīd] 

derler. Miẟāl-i ma
nī-i ẟānī ya
nī nerd ve 

şaṭrancda maġlūb ma
nāsına, Şems-i Faḫrī, 

beyt:

אه א  א  د  دا 
א א  د  و 

(Akıl, padişahla bilgi satrancı oynadı. Fakat daha 
ilk elden yenildi.)

Ve nüsḫa-i Esedī’de be-ma
nī-i cürm 

vāḳi
dir.

آ אه   [māh-āferīd]: Ferīdūn Şāh oğlu 

Īrec’in cāriyesi adıdır ki Īrec maḳtūl olduk-

tan sonra cāriye ḥāmil olduğu ẓāhir olmakla 

ḥıfẓ eylediler. Ondan Tūr-nām bir duḫter 

vücūda geldi ki Menūçehr’in vālidesidir. 

ان אرا  [mār-ispendān] ve ان אرا  [mār-

isfendān] dahi derler.

אز  [māzend]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ve 

sükūn-ı nūn ile. ران אز  [māzenderān] 

lafẓından iḫtiṣār olunmuştur. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

א  [māmīd]: Kesr-i mīm ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Bir ağaç adıdır. Ḫˇāce Selmān, 

beyt:

א א  א  ا ا 
ل אه و  א  از   و 

(Felek ululuk ve yücelik bahçesinden “Allah onu 
bitki gibi güzelce yetiştirsin” gül dalını yeşertti.)

א  [māned]: Fetḥ-i nūn ile. א  

[mānisten] lafẓının fi
l-i mużāri
idir, “ben-

zer” demektir. 
Ubeyd-i Zākānī, beyt:

א אزک د  د   ن   
א א  د   א   ا 

(Kızın küsü dilberin nāzik kūnuna benze-
mez. Benzese de bir gece benzer, başka gece 
benzemez.)

Ve sükūn-ı nūn ile ( א  mānd) ن א  

[mānden] lafẓının fi
l-i māżīsidir, “kaldı” 

ma
nāsına.

א  [mānend]: Fetḥ-i nūn-ı evvel ü sükūn-ı 

ẟānī ile. Şebīh ve naẓīr ma
nāsına. Şā
ir, der-

tevḥīd, beyt:

او אن ا ز 
א   و  و  و 

(Sübhanallāh! Ne efendi! Eşi benzeri, dengi or-
tağı yoktur.)

Çağatay’da “tik” derler. Meẟelā bir şeyi 

āḫara teşbīh edip iddi
āen ikisi birdir diye-

cek yerde “tikdir” derler. 
Acem dahi “be-

nim gibidir” demekte “menüm tek” derler. 

Bunlar kesr-i tā-i müẟennāt ile isti
māl 
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mümkün değildir. Zira gam ezelden beri orada 
mışıl mışıl uyumaktadır.)

د  [merd]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Er 

ādem. 
Arabīdeki ر [recul] ma
nāsınadır. 

Ṣıbyān ve şebāba “merd” denilmez ḥadd-i 

bülūġu geçmeyince. 

Ve bir ma
nāsı dahi şücā
 ve bahādırdır. Ça-

ğatay lisānında “av” derler fetḥ-i hemze ile, 

kişi demektir. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Birev ki 
aşḳ u mey ilgide mübtelā bolġay 

(346b)
Ni taŋ eger aŋa her laḥẓa yüz belā bolġay

(Aşk ve şarabın eline düşmüş kimseye her an yüz 
bela gelse şaşılmaz.)

Bu lisānda egerçi “kişi” lafẓı dahi isti
māl 

olunur, nitekim bu beyitte meẕkūrdur, Mīr 


Alī Şīr beyt:

Cānda öz daġın körüp 
āşıḳlıġımnı aŋladı

Ol kişi dik kim tanıġay öz ḳulın bilgü körüp

(Damga görüp de kölesini tanıyan kimse gibi, 
canımda kendi açtığı yarayı görünce āşıklığımı 
anladı.)

lākin ekẟeriyā “kişi” diyecek yerde “av” der-

ler. İsm-i meẕkūrdan ġayrı “il” lafẓının bir 

ma
nāsı dahi “kişi” demektir. Nitekim bu 

beyitte vāḳi
dir, Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Çün 
aşḳ nüktesi dirmin hücūm iter 
uşşāḳ

Niçük ki ders dir ilge bolur ḳarīn ġavġā

(Aşk nüktesinden bahsedince āşıklar hücum 
eder. Tıpkı ders söyleyen kişiye itirazın/saldırı-
nın yakın olması gibi.)

دم زاد  [merdum-zād]: 
Arabīde آدم  [benī 

ādem] dedikleridir, ādemoğlu ma
nāsına. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

 ر   و  ر  
دم زاد א  אزع  אن  دو 

Ḥakīm Firdevsī, meẟnevī:

ه د ه  ب   
אه آ ده  אم او  א 

אر دا و   ج   ا
אر دا ک ازو  א را 
א زادن آ   
אه آ  د آ ز 

(Adı Māh-āferīd olan, güzel yüzlü bir cariye 
gördü. Īrec onu çok seviyordu. Ansızın cariye, 
Īrec’den hamile kaldı. Doğum zamanı gelince 
Māh-āferīd’in bir kızı oldu.)

د א   [māhī-i ḫurd]: Żamm-ı ḫā-i 

mu
ceme ile. Kaya balığı dedikleri ḫurde 

balıktır.

د א   [māhī-i gird]: Kesr-i kāf-ı Fārsī ile. 

Kalkan balığı dedikleri değirmi balıktır.

אد  [me-bīnād]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i nūn ile. 

Türkīde “Allāh göstermeye!” dedikleri 

ma
nāyadır. Ekẟer maḥall-i du
ā ve vaḳt-i 

temennā īrād olunur. Ebulma
ānī, beyt:

א אر   در د   
م אد آ    درد 

(Aşk gamının yükü gönlümde hep kalıcıdır. 
Ömrümün sonuna kadar Allah dert eksikliği 
göstermesin!)

 [maḫīd]: Kesr-i ḫā-i mu
ceme ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Ḫazīde ve cünbīde 

ya
nī ḥaşerāt-ı arż 
umūmen ne kadar sü-

rünür ve deprenir var ise ve eẟvāb kesen 

kurtcağızlar ḫuṣūṣan. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī. Mi
yār-ı Cemālī’de be-ma
nī-i 

 [ḫospīd]. Şems-i Faḫrī, beyt:

ا  اه او   از دل 
و   ِو ازل   زا ز 

(Onun düşmanının kalbinden gamın kopması 

د א 
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 [mesned]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i nūn ile. Ḥarāmzāde ma
nāsınadır. 

Ebulma
ānī, beyt:

ام ی ز   ن  ا 
אم ان    د

(Ey haramzāde! Haram tohumdan olduğun 
için, diğer haramzadeler gibi sen de kötü ad 
dayanağısın.)

Mıṣrā
-ı ẟānīde olan  [mesned] 
Arabīdir.

د  [maġnūd]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme 

ve żamm-ı nūn ile. Uyumuş ve usu gitmiş 

ma
nāsınadır.

د  [maḳlemūd]: Ḥażret-i Azrāīl 


aleyhi’s-selām’ın adıdır. Ammā ḥareketi 

iş
ār olunmamıştır ve ne ṭāifenin lisānı ol-

duğu ma
lūm değildir. Ancak ferhenglerde 

bulunmağın bu maḥalle ẟebt olundu.

 [mend]: Sükūn-ı nūn ile. İki ma
nāya 

gelir.

Evvel, edāt-ı nisbettir, kelime āḫirine lāḥıḳ 

olur. Ṣāḥib ma
nāsınadır. Ammā ekẟer 

terkībsiz ma
ná ifāde eylemez, دو [dev-

letmend], א  [ḥācetmend] ve   

[ḥiṣṣemend] gibi, terkībe muḥtāc olur. 

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ان ی از  ز ا    آ
اری א ار  ز ا ان ز  آ

(Hidayet sahipleri büyüklerden hüner öğrense de 
büyükler padişahlık sırlarını senden öğrenirler.)

Üstād Rūdekī, beyt:

دار אن و  ا ا  اد  ا 
ا زا  روزی  د  رگ 

(Allah bu dünyayı sana verdi, iyi sahip ol! Rızık 
sahibi olduğu için seni büyük yaptı.)

�ānī, bir nev
 
anberdir ki hem siyāh ve hem 

sengīn olur. Çendān maḳbūl değildir.

(Melek bilmekle, hayvan bilmemekle kurtuldu. 
İnsanoğlu da her ikisinin arasında inatçı/sürtüş-
meci kaldı.)

Seyf-i İsferengī, beyt:

א אه د   ا د 
دم زاد אم  ه  د ز    

(Makamın nağmesi uzun kalsa da insanoğlunun 
adı şiirle iyi anılır.)

 [merīd]: Kesr-i rā-i mühmele ile. Süt 

ile ālūde pişmiş ḫurmāya derler.

اد  [mezād]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Bir 

oyun adıdır. Ṣūreti şöyledir ki iki kimesne, 

yüzlerin birbirine tutup biri başını ol birinin 

önüne koyup elinde bir ipin ucunu tutar 

ve birisi dahi ipin bir ucunu tutup eṭrāfını 

dolanırlar. Ve duran, ayağıyla her geleni te-

per. Her kimi vurursa yerine yatırır. ه  

[merbende], ه  [ḫar-bende] ve אزان  

[ḫarbāzān] dahi derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [mezīd]: Be-vezn ü ma
nī-i  [mekīd] 

ya
nī emdi; süt olsun, ġayrı olsun. Muḫtārī, 

beyt:

ی א  آرای   م آن 
ش ز אخ  دار  م آن  

(O şekerle süslü misk kokan lal dudağı em-
dim. O siyah inciyi andıran mercanköşk dalını 
çektim.)

 [mejīd]: Kesr-i zā-i Fārsī ile. Sıramana 

oyunu ma
nāsına. ه  [mejīde] dahi derler.

اد  [mesrād]: Sükūn-ı sīn ü fetḥ-i rā-i 

mühmeleteyn ile. Ḥelāl olan nesneye derler. 

Mīr Naẓmī, beyt:

אد د   آن  را   
اد د   אرش   

(İyiliği ādet edinenlerin her işi helal kazanma 
üzerine olur.)
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(Faziletimin sureti ciğerimi kanla doldurdu. 
Hint kılıcının görüntüsü yine saf su verdi.)

 [mehend]: Fetḥ-i hā ile.  

[mehlend]-i merḳūmdan muḫaffeftir, tīġ-i 

Hindī ma
nāsına. 


Arabīde żamm-ı mīm ve fetḥ-i hā vü nūn-ı 

müşeddede ile ( ُ  muhenned) yine kılıç 

ma
nāsınadır. Ka
b ibni Züheyr raḍıya’llāhu 


anhu medḥ-i Resūlu’llāh ṣalla’llāhu te
ālá 


aleyhi ve sellem’de ettiği ḳaṣīde ki Seb
a-i 

Mu
allaḳa’nın biridir, maṭla
, Bānet Su
ād:

אء  ل   א ا ا
ل ف ا    

(Muhakkak ki Hz. Peygamber, Allah’ın keskin 
kılıçlarından olan parlak bir kılıçtır.)

 [mehvend]: Sükūn-ı hā vü nūn ve 

fetḥ-i vāv ile. Hindūstān’da bir mevżi
 adıdır 

ki onda nemek-i sefīd olur. Eṭrāf-ı bilāda 

tuz ondan gider. Keẕā fi’l-Mecma
.

د  [meyzed]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Bezm-i 
işret ve 

meclis-i ṣoḥbet ma
nāsına. Üstād Ferruḫī, 

beyt:

ون ار  رون  د ا ای  
ار  رون  د ا وی  

(Ey mecliste bin Feridun olan! Ve ey savaşta bin 
Rüstem olan!)

 [meymend]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

nūn ve fetḥ-i mīm ile. Ġaznīn mużāfātından 

bir büyük ḳarye ismidir yāḫud bir mevżi
 

nāmıdır. Sulṭān Maḥmūd-ı Ġaznevī’nin 

vezīri ve nedīm-i ḫāṣṣı Ḥasan-ı Meymendī 

ol ḳaryedendir.

 [mehd]: Sükūn-ı hā ile. Beşik 

ma
nāsınadır. Ḫˇāce Selmān, beyt:

ا در ازل آرا ای از  
ل اع  ک  ا وزۀ ا  

(Ezelde onun yatıp uyuması için göklerin firuze 
beşiğini envayi çeşit inciyle süslemişsin.)

Ve gāhī “taḫt” ma
nāsına da isti
māl olunur. 

Kemāl-i Ḫocendī, beyt:

ی ش  ا  אن   در  
אک و      ر  ن    ا

رش
(Hava boşluğunda tahtını sürükledikleri Hz. Sü-
leyman hani! Bugün toprağın içinde paramparça 
oldu ve parçasını karınca başta götürüyor.)

Ve gāhī ṣadr ve serīr ma
nāsına da isti
māl 

ederler. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ده در آ א    از 
  از  و  

(Burada inciden bir eyvan hazırladı. Oradaki 
bütün suretler mücevher ve lalle doluydu.)

 [mehed]: Fetḥ-i hā ile. Be-vezn-i 

 ve  [cehed]. Miẟḳab ki [rehed] ر

ḥakkāklar inci ve cevāhir delerler ve dülger-

ler taḫta delmek için kullanırlar. 
Arabīde 

dahi bu ma
nālara olduğundan müşterektir. 

Mevlānā Hātifī, beyt:

ئ  ران    ا
(347a)  ه ه  و  ز  

(Zamanın Mehdīsi o tahta oturdu. Ne kutlu za-
man, ne süslü taht!)

 [mehlend]: Sükūn-ı hā vü nūn ve 

fetḥ-i lām ile. Tīġ-i Hindī ma
nāsına ki 

 [mehend] dahi derler. Necmeddīn-i 

Sümnānī, beyt:

د ن  رت    از  ا  
ل د    داد آب ز
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(Ey dünya! Sen çocuklardan ne göreceksin! Zira 
bazen ana bazen de analıksın.)

Kitābu’s-Sāmī fi’l-Esāmī’de ر אدرا  [māder-

ender] mervīdir.

אدر  [māder-ġar]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele 

vü ġayn-ı mu
ceme ile. Rūsbī oğlu demektir. 

Aṣlı, ḳaḥbe analı demek olur.

אر  [mār]: Yedi ma
nāya gelir.

Evvel, ma
rūf ki yılandır. 
Arabīde  

[ḥayye] derler.

�ānī, אدر  [māder] lafẓından muḫaffeftir. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ر ز     ُدر 
ر  אر و  ا  ۀ ا   א

(Aşktan başkasını bırak! Zira tek inci de olsan 
sana bu aşk gibi ana ve baba yoktur.)

�āliẟ, bīmār ma
nāsınadır ki bīmāristāna 

אن אر  [māristān] dedikleri bundandır. 

Mevlānā Cāmī, beyt:

אن אر ن  دش از  
אن אر אن   ا  د

(Onu resim evi gibi olan saraydan alıp deliler 
gibi tımarhaneye götürdü.)

Rābi
אر ,  [meyār] lafẓının muḫaffefidir. 

Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ا      آرم آ 
אر אن  ل و      از 

(Senin önüne ben getirince istemediğin bir şeyi, 
söz ve eylemle yapıp da benim önüme getirme!)

Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

א   د    ن  د را 
אرش אرا  ی  دم  אر   אرش ا

(Cefadan başka bir şey yapmayan adamı yılan 
say, insan değil! Onu bizim yanımıza getirme!)

اء ا   ا
ma	a’r-rāi’l-muhmele]

ر א  [māḫūr]: Żamm-ı ḫā-i mu
ceme ile. 

Gūsfend-i kūhīden bir nev
dir ki ekẟer yı-

lan yer. Aṣlı ر אر  [mār-ḫūr]dur, taḫfīfen 

rā-i evvel ḥaẕf olunup ر א  [māḫūr] tesmi-

ye olundu. Ve bir ma
nāsı dahi ḫarābāttır. 

Emīr Ḥüseyn-i Sādāt, beyt:

אدت و ر و    داری 
ر א ر از  א    

(İlmin var, ādet ve görenekle gitme! Kābe senin-
le, meyhaneden geç!)

אدر  [māder]: Ana, vālide ma
nāsına. Şeyḫ 

Sa
dī, beyt:

אی  را  از   دو
אم را  אدر ا ز زاد  א   

(Günler anası senin gibi bir oğul doğurduğu 
için, feleğin iki büklüm olmuş sırtı mutluluktan 
doğruldu.)

ر אدرا  [māder-ender] ve ر אد  [mādender]: 

Kilāhumā bi-fetḥi’d-dāleyni’l-mühmeleteyn 

ve sükūn-ı nūn ile. Üvey ana ma
nāsına. 

Üstād Ferruḫī, ḳıṭ
a:

אن ا   ی   ز  
ه  او ر و ا ه  אدرا ن  را 

د از   دارد ازو 
ر او אد אدر او    אن   

(Dünya, Hāce Ebūbekir’e oğul sevgisi göster-
miştir. Doğrudur, çünkü onun için gam yiyen 
ve sıkıntı çeken bir annedir. Düşman bu sevgiye 
tamah eder ama boşuna. Çünkü dünya onun 
anası değil analığıdır.)

Üstād Rūdekī, beyt:

אن א    از  א
ری אد אه  אدری    
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Ve pād-zehrin a
lāsı onun gözü pınarında 

ḥāṣıl olandır. Tafṣīli אدز  [pād-zehr] lüġati 

ẕeylinde ẕikr olundu.

אر אر  [mār-sār]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i sīn-i 

mühmeleteyn ile. Ḍaḥḥāk-ı Mārī’nin bir 

adıdır ki ona אر  [mār-feş] dahi derler. 
Ḥakīm Sūzenī, beyt:

د  او ون   אر  אو  
אن אر  אر אک   ده آک   

(O, Feridun’un sığır başlı topuzu gibi baş gös-
terdi. Mārsār Dahhāk’in başı toprağa gömüldü.)

آک  dahi Ḍaḥḥāk’tir. Ḥakīm [deh-āk] ده 

Sūzenī, beyt:

د אر   אر ون   אر  אو  
א אه در  د  א   אز  

(Padişah, Feridun sığır başlı topuzuyla Dahhāk’e 
ne yaptıysa savaşta kamçıyla aynısını yapıyordu.)

ر אر  [mārender]: Fetḥ-i rā vü dāl-ı mühme-

leteyn ve sükūn-ı nūn ile. Muḫaffef-i ر אدرا  

[māder-ender]dir ki ر א  [māyender] dahi 

derler.

ر אز  [māzender]: ران אز  [māzenderān] 

lafẓından taḫfīf olunmuştur. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

ی ری را    אز  
ری אز ِ ز     

(Sen Māzenderānlı’yı adam yerine koyma! Zira 
köpek derisi, Māzenderānlı’dan iyidir.)

در אزه   [māze-der]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ve 

iḫfā-yı hā ile. Derd-i püşt ya
nī arka ağrısı. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ر א  [māsūr]: Żamm-ı sīn-i mühmele vü 

vāv-ı ma
rūf ile. Cullāhların māṣūresi ki 

üzerine iplik sarıp mekīk içine koyup bez 

dokurlar.

Ḫāmis, ḥükkām u ümerā-yı Ġarcistān’a 

derler ki Ġarcistān şāhlarına אر אر  [şārmār] 

derler. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ف  ِ دا و  ر  ر
א  آ ا אر   אر

(Düşmanların basit ve değersiz kimselerdir. 
Lākin lafa gelince askerleri birbirine giren 
Garcistān padişahlarına benzerler.)

Üstād Ferruḫī, beyt:

אر אر و   אم  אر   در د
אن אن  د   وار 

(Bu diyarda, padişahın ve bu kadar Garcistān şa-
hının zamanında, Garçekliler kaplan gibi isyana 
çıktılar.)

Sādis, be-ma
nī-i زدن [zeden]. Hindūlar dahi 

bu ma
nāya אر  [mār] derler. Üstād 
Ascedī, 

beyt:

د   אری و  ا 
אری دم  אر و  ن  اش   

(Yaradılışı bir yılan ya da akrep gibiyse onu çöl-
de yılan ve akrep gibi ezersin.)

Sābi
, ḥisāb ve erḳām ma
nāsına ki אر  آ
[āmār] ve אره .dahi derler [āmāre] آ

אر אرا  [mār-efsār]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i 

hemze vü sīn-i mühmeleteyn ile. Yılan 

efsūnu ki אی אرا  [mār-efsāy] (347b) dahi 

derler. Ebulma
ānī, beyt:

אن א ی  ر ز آ 
ا אری  אرا  د 

(Çirkin rakip, sevgilinin köyüne geldi. Onu kov-
mak için yılan efsunu isterim.)

ار אر  [mār-ḫˇār]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le, fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ve vāv-ı ma
dūle 

ile. Sığın dedikleri cānver ki  אِو  [gāv-ı 

kūhī] dahi derler. Ekẟer yılan yediğinden 

ار אر  [mār-ḫˇār] tesmiye olunmuştur. 
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dir, nīm miẟḳālin bir ādem yese helāk olur. 

Cedvār onun mażarratın def
 eder.

א  [māhir]: Kesr-i hā ile. Ṣan
atta kāmil ve 

her işe ḳādir olana derler. Mīr Naẓmī, beyt:

אر ش  א א   آن  را  
אر א در   א   د 

(Talihi yaver gidenler, dünyada her işte mahir 
olurlar.)

א אِه   [māh-ı kāşġar] ve ور אِه   [māh-ı 

muzevver]: Kilāhumā be-ma
nī-i  אِه  

[māh-ı naḫşeb]-i merḳūm. Ḥakīm Ḫāḳānī, 

beyt:

אه  ی   ده  ز  
ورش אه  ِ  و  آب 

(Bayramın ay yüzü, gümüş kuyuya (çeneye) inen 
bayramlık örtüsüyle İbn Mukanna’nın Nahşeb 
kuyusunda itibar bırakmadı.)

ار א   [māhī-ḫˇār]: Fetḥ-i ḫā-i mu
ceme 

ve vāv-ı ma
dūle ile. Balıkçın dedikleri kuş 

ki deryā kenārında ta
ayyuş eder. Laṭīf, 

siyāh ve ince tüyleri olur, alıp sorguç eder-

ler. Mülūk u selāṭīn, dibin mücevher edip 

başlarına sokarlar.

א ز  [māhī-i zehr]: Sığırkuyruğu dedik-

leri ottur. Sarı çiçeği olur. Döğüp ḫamīr ile 

āmīḫte edip deryāya atarlar. Balık, yedikte 

helāk olur.

ر א  [māyender]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī 

vü dāl-ı mühmele ve sükūn-ı nūn ile. Be-

ma
nī-i ر אدرا  [māder-ender]-i merḳūm. 

Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ر א א  א را 
ری א ا     

(Hz. Āişe Hz. Fātıma’nın üvey anasıdır. Sen de 
benim üvey analık Şīa’msın.)

ار א  [māl-dār]: Ma
rūf. Māl ṣāḥibi 

demektir.

א  [mālişger]: Kesr-i lām, sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Dellāk ki 

ādemi ovduğu sebeble. א  [māliş] ovmak 

ve  [ger] ism-i fā
ildir.

אور  [māver]: Fetḥ-i vāv ile. Muḫaffef-i 

אور  [meyāver]dir, ya
nī “getirme!”. Ḥakīm 

Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

אد  אور  אد  ن  و  אدۀ 
אد אد  אخ   از  א   

(Bülbül gül dalının tepesinde feryat ettikçe gül 
renkli şarap satın al ve aklına hiç feryat getirme!)

אر א  [māhār]: Be-vezn-i אر א  [nāçār]. 

Zimām-ı üştür ya
nī deve yuları ḫuṣūṣan ve 

sāir ḥayvān yuları 
umūmen. Üstād Rūdekī, 

beyt:

د אد  א    آب و   
د אد  אر در   א  

(Su ve çamura resmimizi çizen kim! Rüzgārın 
burnuna yular takan kim!)

وار אه   [māh-pervār]: Sükūn-ı hā vü rā-i 

mühmele ve fetḥ-i bā-i Fārsī vü vāv ile. 

Bir köktür. Zehrnāk nesnelerin mażarratın 

def
 eder. و א  [mā-pervīn] ve و אه   

[māh-pervīn] dahi derler. 
Arabīde وار  

[cedvār] denilir. Ona benzer bir kök dahi 

vardır,  [bīş] derler. Bi-emri’llāhi te
ālá 

bīş her ne yerde bitse cedvār onun yanın-

da biter. Birbirlerine ġāyet müşābeheti var-

dır. Farḳları budur ki bīş baltacı külāhı gibi 

ucu sivridir, cedvār būstāncı külāhı gibi ucu 

müdevverdir. Bundan ġayrı tecrübesi budur 

ki cedvārın bir miḳdārın kazıyıp ve ıslatıp 

bir kāġıda sürünce benefşī-reng olur, bīşi 

sürünce karamtırak sarı görünür. Bīş zehir-
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olmaz. 
Arabīde “a
dād” ma
nāsınadır. Bu 

iki ma
nāya, Üstād Ferruḫī, beyt:

ا  ری   آن را    
ا  ی   آن را    

(Ucu bucağı bilinebilecek bir ülke değildir. Sayı-
sı bilinebilecek bir ordu değildir.)

Gāhī ḥaṣr ma
nāsına gelir. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

א و  د   اورا 
   و ذا 

(Büyüklük ve benlik O’na yakışır. Zira mülkü 
ezelī, zātı ganīdir.)

ار  [merār]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Ken-

dirden bükülmüş urgan. Ba
żı nüsḫada zā-i 

mu
ceme ile از  [merāz] dahi derler.

 [mermer]: Ma
rūf. Cilā ḳabūl eden 

beyāż taştır. Ġāyet bek olduğundan a
lā cilā 

tutar. Elvānı olur. Sarı, kırmızı, yeşil ve alaca 

olur. 
Arabīde beyāżına אم .derler [ruḫām] ر

אر  [mestār]: Sükūn-ı sīn-i mühme-

le ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Bir ḫoş-bū 

dārūdur. Ammā ġāyet acı olur. وه  [mu-

revve] dahi derler. Bu ma
nāya, Mevlānā 

Maḥmūd, beyt:

אر אر ز ا ز  ز ا 
אر د آر  از داروی 

(Sıtmadan sakınmak istersen, kesinlikle mestār 
bitkisinden bir tutam edin!)

 [meser]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i yaḫ ya
nī buz. Şems-i Faḫrī, beyt:

ات دئ دم ا دد از 
آب در    

(Senin düşmanlarının nefesindeki soğuklukla, 
Haziran ayında Mekke’deki su buz tutar.)

ر  [meşk-der]: Bir cānver adıdır. Meşki 

deler. Keẕā fi’l-Edāt.

دار א   [māye-dār]: Māl-dār ve ser-māye 

ṣāḥibi mālda, 
ilmde ve ṣan
atta 
umūmen. 

Ve mayalı ḫamīr ve aṣıllı nesnelere derler. 

Mīr Naẓmī, beyt:

دی אل  א دار  א   
(348a) دی א       

(Dünyada mal sahibi olman, sana ahirette hiç 
fayda etmez.)

 [me-ber]: Be-vezn-i  [ḫaber]. Nehy-i 

ḥāżırdır, “iletme!” ma
nāsına. Ebulma
ānī, 

beyt:

א را אم د     
اب אب و  אن  אک  آ  ز 

(Dünya malı toplamak için hırs yapma! O kadar 
hesap ve azabı toprak altına götürme!)

 [mer]: Be-vezn-i  [her]. İki ma
nāyadır.

Evvel, 
aded-i pencāh ya
nī elli 
adedi. 

Muḥāsibān-ı 
Acem katlarında ḳā
ide-i 

muḳarreredir ki ḥisāb elli mertebesine var-

dıkta   [yek mer] ve yüze vardıkta  دو 
[du mer] derler. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אب ا א     ّ
אب  ن   ر 

(Ömrümün hesabından geçen geçti. Zira hesap 
elliye varınca “mer” olur.)

Mevlānā Cāmī, beyt:

אت آن ن آ دو  ا אه و  د   
ا א     א و   در 

(Mer ellidir. Onun beyitleri iki mer yani yüz 
olduğuna göre, saflık ve sağlamlıkta “mermer” 
desem yeridir.)

�ānī, kelime-i zāidedendir. Taḥsīn-i lafẓ 

için īrād ederler.  اورا   [mer ūrā guf-

tem], م  او .derler [mer ūrā dīdem]  اورا د
م [ūrā guftem] را  -de [ūrā dīdem] او را د

seler ma
ná tamām olup  [mer]e muḥtāc 
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(Sonunda bir yıkıntıya sığındı. Orada göğe baş 
çekmiş bir minare vardı. O kıyamet gibi minare 
yüzünden daralan yeryüzü, gökyüzüne kaçmaya 
meyilliydi. Ecel kılavuzluk yapmak üzere o mi-
narenin üstüne geldi ve dipsiz bir kuyuya tutsak 
oldu.)

אور  [menāver]: Fetḥ-i nūn ile. Ḫoten 

memleketinde bir şehir adıdır. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

اری    א  آن 
אور א و   روم و  و 

(Sen öyle namlı bir padişahsın ki şöhretin Ana-
dolu, Hindistan, Doğu Türkistan ve Menāver’i 
kapladı.)

ر  [mentūr]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı tā-i 

müẟennāt ile. Bir çiçektir. و  [ḫīrū] dahi 

derler. Envā
ī olur. 
Arabīde ẟā-i müẟelleẟe 

ile ر  [menẟūr] derler.

 [mencīr]: Sükūn-ı nūn u yā-yı taḥtānī 

ve kesr-i cīm ile. Müşebbek pencere de-

miri ve ṭırābzūn ma
nāsına gelir. 
Arabī ile 

müşterektir.

اور  [mendāvur]: Sükūn-ı nūn, fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ve żamm-ı vāv ile. Bir vilāyet adı-

dır. Keẕā fi’l-Edāt.

ر  [mendebūr]: Sükūn-ı nūn, fetḥ-i 

dāl-ı mühmele ve żamm-ı bā-i muvaḥḥade 

ile. Meflūk, bī-devlet (348b) ve siyāh-baḫt 

ma
nāsına. Ebulma
ānī, beyt:

אه אرد  א   آن آ
ر אن  و  د در 

(Senin eşiğine sığınmayan herkes, nekbet ve 
mendeburdur.)

ور  [mendūr]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

dāl-ı mühmele vü vāv-ı ma
rūf ile. İki 

ma
nāyadır.

 [meger]: Fetḥ-i kāf-ı 
Acemī ile. Edāt-ı 
istiẟnādır 
Arabīdeki ا [illā] ma
nāsına. Ve 

gāhī “şāyed” ma
nāsına da isti
māl olunur. 

Ve bir dahi د  [me-gerd] lafẓından terḫīm 

olunmuştur, nehy-i ḥāżırdır, “dönme!” de-

mek olur. Şu
arā-yı 
Acem, lisānlarına tābi
 

olup bu maḳūle muraḫḫamātı isti
māl eder-

ler. Ve ehl-i Tebrīz’in fi’l-cümle 
ādetleri, ke-

limeyi nākıṣ isti
māl eylemektir. Ebū Şekūr, 

beyt:

אن د و ز دم   ی  א
אن אز ی  א و   

(İnsanın koşturması yarar ve zarar içindir. Vaz-
geç ve her saldırganın etrafında dönme!)

א  [butā] ار  [bugẕār] ve  [me-ger] د  

[me-gerd] ma
nāsınadır.

 [mekr]: Sükūn-ı kāf-ı 
Arabī ile. Ḥīle, 

efsūn ve firīb ma
nāsına ma
rūftur.

 [meges-gīr]: Fetḥ-i kāf-ı 
Acemī-i 

evvel ü kesr-i ẟānī ve sükūn-ı sīn-i mühmele 

vü yā-yı taḥtānī ile. Bir böcektir 
ankebūt 

nev
inden. Dāimā ġıdāsı sinektir. Ve bir 

ma
nāsı dahi örümcek ağıdır. Ve bir ma
nāsı 

dahi bir nev
 müşebbek örülmüş perdedir. 

Yaz eyyāmında içinde yatarlar sineklerden 

emīn olmak için.

אر  [menār]: Fetḥ-i nūn ile. Mināredir. 

Mevlānā Hātifī, meẟnevī:

אه د آ  ا ای   و
אه ه   אری در آن  

دی از آن ر ز  
ده   אن  ی آ

ن ش ر אر آ ا  
ن ِ واژ אر  در 
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ی א ه  א  از  آن 
و   دی  ه  א  را  ده 

(O oğlancı eşek, kumarbazlık hırsı yüzünden 
biri on çeyizliğe kumar rehini yaptı.)

 [meng] ḳumārdır.

 [menūçehr]: Meşhūr bir pādişāhın 

nāmıdır. Īrec Şāh’ın kızı Tūr’un oğlu-

dur. Īrec’i karındaşları ḳatl ettiklerinde 

ḫānedānına dahi kılıç kodular. Üç kızının 

biri Menūçehr’e ḥāmil idi, kaçıp Mānūş-

nām bir dağda iḫtifā eyledi. Eyyām-ı 

iḫtifāsında Menūçehr vücūda geldi. Nāmını 

Mānūşçehr kodular, giderek Menūçehr de-

diler. Ba
żı rivāyette sebeb-i tesmiyesi ġāyet 

maḥbūb ve ḥasenü’l-vech olduğuna bināen 

Menūçehr dediler.  [menū] cennet de-

mektir,  [çehr] ki vechdir, ma
nā-yı 

terkīb “cennet yüzlü” demek olur. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

אر  [mehār]: Yular ma
nāsınadır 
umūmen, 

deve yularıdır ḫuṣūṣan. Küttāb ıṣṭılāḥında 

bir deveye “bir mehār” derler. Mīr Naẓmī, 

beyt:

از אر ا  اران 
אز א   אرش   

(Binlerce yularlı yüksek deve, çeyizlik yükler 
taşıyordu.)

ر  [mehver]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i vāv ile. 

Bir ottur ki noḳṣān-ı māhta olduğu maḥalde 

onu bittiği yerden alırlar. Nef
i böyle almak 

iledir. 
Arabīde א ا  [buṣāḳatu’l-ḳamer] 

derler. Ekẟer bilād-ı 
Arab’da olur.

 [mehīr]: Kesr-i hā ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Neyyir-i aṣġarın cümle-i 

esmāsındandır. Şeyḫ 
Aṭṭār, meẟnevī:

Evvel, ġamnāk ve ġuṣṣamend ma
nāsına. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

ف אی   د    آن   
ور אدئ  دم درو و  אی 

(Sen öyle bir padişahsın ki dervişin zenginliği ve 
dertlinin mutluluğu senin bağışına bağlıdır.)

�ānī, be-ma
nī-i ر  [mendebūr]-ı 

merḳūm. Menūçehrī, beyt:

د א  אل  م  او
ور د و  אه و  

(Efendim beni ālemlere siyah, baş aşağı ve men-
debur olarak meşhur etti.)

 [menişger]: Kesr-i nūn, sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Mi
deyi 

bulandırıcı. 
Arabīde אن  [ġaẟeyān] derler.

ر  [menşūr]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

şīn-i mu
ceme ile. Ḥükm-i pādişāhī ki 

 [yarlīġ] dahi derler. Türkīde “emir” ve 

“berāt” dedikleri aḥkāmdır. Mīr Naẓmī, 

beyt:

ر داده    دل را 
ر داده אن  א   

(Güzelliği gönül ülkesinde kargaşa çıkarınca 
āşıkların öldürülmesi emrini verdi.)

 [menġur]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

ġayn-ı mu
ceme ile. Şarāb ṭāsı ve emẟāli nes-

nelere derler. Ḫˇāce Selmān, beyt:

א  زر א   א  
ا  אد  روز  ا

(Nergis her gün yan yana/göğüs göğüse duruyor. 
Padişah meclisinin sākisi ya da altın bir şarap 
tasıdır.)

א  [mengiyāger]: Sükūn-ı nūn, kesr-i 

kāf-ı 
Acemī, fetḥ-i yā-yı taḥtānī, ba
dehu 

kāf-ı Fārsī-i meftūḥa ile. Ḳumār-bāz 

ma
nāsına. Ḥakīm Sūzenī, beyt:
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اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

אز  [māz]: Be-vezn-i אز  [bāz]. Şikāf 

ma
nāsınadır. Ammā Mi
yār-ı Cemālī’de “şi-

ken” ma
nāsına vāḳi
dir. Şems-i Faḫrī, beyt:

אن اج  ز    
אز א و  ر  ان     و ز 

(Ülkenin mizacı senin adaletinle öyle bir iyileşti 
ki delikanlının saçı ve gözü büklümsüz ve nok-
sansız oldu.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i çīn ü şi-

kenc. Üstād Menūçehrī, der-ṣıfat-ı esb, beyt:

א در    د در  و   
אز    در  و    در 

(Ne elinde eğrilik, ne ayağında bükülme, ne sır-
tında kıvrılma, ne de göğsünde buruşma var.)

Üstād Menūçehrī, beyt:

אزل  ی      او آن 
אز אز  ی او   د  

(O padişah, hükmünü Māzil dağının üstüne ko-
yacak olsa dağın kenarları birbiri üstüne büklüm 
büklüm oturur.)

Ve dahi muḫaffef-i אزو  [māzū]dur.

ز אرآ  [mār-āmūz]: (349a) Yılancı ki yılan-

ları tutup bir kutu içine koyup ḫalḳa seyr 

ettirir. Mīr Naẓmī, beyt:

אزم س  زم و   אرآ  
אزم אر אن را  אر   ا

(Ne yılancı ne de ayı oynatıcıyım. Köpek rakip-
lerle uğraşmadayım.)

ز א  [māşerz]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ve 

sükūn-ı rā-i mühmele ile. Be-ma
nī-i dest-

efzār ya
nī ālāt-ı ehl-i ṣanāyi
. Ba
żı ferheng-

lerde be-ma
nī-i enbür ya
nī kısaç. 
Arabīde 

א אم ا   آ ا ا
א ن روی آ  د 

ی א   א آ   
ی א      ا

(Burada ayna sırtı gibi mat olan cisimler, orada 
ayna yüzü gibi saf ve parlak olurlar. Orada ne 
güneş ne ay kalır, ne gölge ne de ışık görürsün.)

אر א  [meyāmār]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī vü 

mīm ile. Ya
nīאر و  אور  אب  -der] در 

ḥisāb meyāver u me-şumār] ya
nī “ḥisāba 

getirme ve sayma!” demek olur. Ḥakīm 

Sūzenī, beyt:

ی و  و   از  
אر א אل  و    دان  ا

(Sen benim bütün işlerimi güzellik, hoşluk ve 
zariflik bilip hiç hesaba katma!)

ر  [meyzer]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Be-ma
nī-i destār. 

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ران د    دا   
ان م  אر    د

(Zira yarın, eski sarıklı başım elli arşınlık sarıkla 
ağırlaşır.)

אر  [mey-gusār]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī, 

żamm-ı kāf-ı Fārsī ve fetḥ-i sīn-i mühmele 

ile. Şarāb-ālūde ya
nī mest-i müdām.
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niz gibi titremeye başladı.)

Ḥakīm Esedī, beyt:

ز ه و  אره ا آن    
ه و  ورز   از 

(O dağ ve zemin hep kaya. Hiçbir yerinde mey-
ve ve ekin yok.)

�ānī, sinūr-ı memleket ve ser-ḥadd 

ma
nāsınadır ki ser-ḥadd beylerine אن ز  

[merzbān] derler, ser-ḥadd bekçisi demek-

tir. Ḫˇāce Selmān, beyt:

אن را   אغ و  ز  אن   אخ 
אن  آورد ز و    

(Sorgun dalı bahçe ve bostanın sınırını kılıç-
la tuttu. Nergis de sınır bekçisinin önünde baş 
eğiyor.)

�āliẟ, bir yere derler ki ortası hemvār ve 

eṭrāfı yüksek yer olup içine sebze ve eşcār 

ekilmiş ola. Ona ز  [kurz] ve زه  [kurze] 

dahi derler. Üstād Ferruḫī, der-ṣıfat-ı bahār, 

beyt:

ه ازو   و   ا אی 
ه ا אغ ازو   و   אی  ز

(İlkbahar sayesinde dağ zirveleri lale ve susam çi-
çeğiyle dolu. İlkbahar sayesinde bölünmüş bah-
çeler sümbül ve çimenle dolu.)

ه  ِ  [tīġ-ı kūh] ya
nī ه  ِ  [ser-i kūh]. Bu 

ma
nāya, Şehriyārī, beyt:

א را אی  و  ز ز از 
אر אد א  אن  وز  و   ا

(Bugün zamaneye sümbül ve susam bahçele-
rinden put gibi güzellerin yanağı ve ayva tüyü 
yadigār kaldı.)

Rābi
, be-ma
nī-i mübāşeret-i mücāma
at. 


Arabīde bir nesneyi çengāl ile tutmaya ve 

āheste bir nesneyi kesmeye ve dahi tırmala-

maya derler.

 [kelbeteyn] derler. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

א  [mālīz]: Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Sülük ki د [dīvçe] dahi der-

ler. 
Arabīde  [
alaḳ] dedikleri siyāh kurt-

tur. İnsāna ve ḥayvāna yapışıp kanın sorar.

א ر  [māhī-rīz]: Kesr-i hā vü yā-yı taḥtānī 

vü rā-i mühmele ile. Ḫamsi balığıdır.

وز 
İki ma :[meclis-efrūz]  اnāyadır.

Biri, meclise żiyā ve neşāṭ veren her ne 

olursa.

Ve biri de mūsīḳīde bir nevā ismidir. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 [maḫīz]: Kesr-i ḫā-i mu
ceme ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Ucu sivri demirdir. 

Çizme ökçesine berkitip onunla at sürerler. 

אز  [mehmāz] ve  [mehmīz] dahi der-

ler. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

 ر ورا د زا 
ر از  א  آ زا

(Rüstem onun o denli öfkeli olduğunu görün-
ce atın mahmuzla şaha kalkması gibi harekete 
geçti.)

از  [merāz]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Ken-

dirden bükülmüş urgan ma
nāsına. Mīr 

Naẓmī, beyt:

از ا آن  ز را 
از א  אن  دو د  

(O görkemli yiğit onu yere fırlatıp hemen iki eli-
ni urganla bağladı.)

ز  [merz]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Dört 

ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i zemīn. Emīr Ḫüsrev, beyt:

ز م و  ز ا   
ز آ   א  ا  در

(Kalabalık yığını yüzünden her ülke ve sınır, de-



BĀBU’L-MĪMİ’L-MEFTŪḤA 3337

(Varsağı kana bulayıp altın mahmuzu bağladılar.)

آو   [yek-āvīz] varsak dedikleri ālet-i 

ḥarbdir. 

Şu
arānın nükte-perdāzı Mevlānā 
Urfī-i 

Şīrāzī, der-ta
rīf-i esb, mıṣra
:

אم א     ز  وی از  
(Sabahtan akşama dek onu mahmuzlarım.)

 [meymīz]: Sükūn-ı yāeyn-i 

taḥtāniyyeyn ve kesr-i mīm ile. Be-ma
nī-i 

 [mevīz]-i merḳūm. Şeyḫ 
Ömer 

Ḫayyām, rubā
ī1:

(349b)   א  ا  و آ
א  ت  و   در 

ر  ی ز آب ا א رو 
ره   ان     

(Akıl ve temyize tutsak olanlar, var yok hasretiyle 
değersiz kaldılar. Git üzüm suyundan (şaraptan) 
haberi olan birini seç! Zira bu habersizler, koruk 
ve kuru üzüm yüzünden böyle habersiz oldular.)

1 Metinde “beyt” yazılmıştır.

 [merġaz]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile. Bir mevżi
 veyāḫud 

bir mekān ismidir. Keẕā fī-Şerefnāme.

 [maġz]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme ile. 

İç ki 
Arabīde ّ  [lubb] derler 
umūmen. 

Meẟelā maġz-ı bādām ve maġz-ı fıstıḳ derler. 

Ve başta olan beyni ma
nāsınadır ḫuṣūṣan. 

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אر د روز א د  אش 
آر ش  אن  אم دو   

(Zaman zalimin elini bağlayana kadar sabret! 
Sonra da dostların muradınca beynini çıkar!)

Mevlānā Hātifī, beyt:

ش אی  درآ   دو در
وش ان زان  ا  

(İki kan denizi kabardı. O kabarış, kafatasındaki 
beyinleri tırmaladı.)

אز  [melmāz]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i mīm 

ile. Boyacılar çanağı ki içinde boyanacak 

cāmeleri boyarlar. Keẕā fi’t-Tuḥfe.

ز  [mevz]: Sükūn-ı vāv ile. Ma
rūf meyve-

dir. Ḫıyāra müşābih ve içi kavun leẕẕetinde 

ve ol renktedir. Mıṣır, Şām ve Ṭarāblūs’ta 

çok olur. Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da be-ma
nī-i ter-

keş mervīdir.

 [mevīz]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Kuru üzüm; siyāh olsun, kızıl 

olsun.

אز  [mehmāz] ve  [mehmīz]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-hā. Ucu sivri demir-

dir. Çizme ökçesine berkitip onunla at sü-

rerler. Mevlānā Hātifī, beyt:

 زر  را
ده  آو را ه  ن   
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 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]

אس  [mās]: Be-vezn-i אس  [kās]. Elmās 

dedikleri ẕī-ḳıymet cevherdir. Keennehu 

אس  .lafẓından iḫtiṣār olunmuştur [elmās] ا

Mīr Naẓmī, beyt:

אس א  و    
אس د  ش  אرک ا  در 

(Kuyumcu, başının üstündeki elmas tacın değe-
rini biçmekte āciz kaldı.)

س א  [mālūs]: Żamm-ı lām ile. Be-vezn-i 

س א  [cāmūs]. Yeşil kertenkele ki 
Arabīde 

ص אّم ا  [sāmmu ebraṣ] derler.

س א  [mānūs]: Żamm-ı nūn ile. Be-vezn-i 

س א  [pā-būs]. Ṣıyt u ṣadā-yı vehmnāk ki 


Arabīde ḳaṣr-ı hemze ile ا [ulfet] der-

ler. Ve dahi 
Arabīde ḳaṣr-ı hemze ile “yakın 

olmak”tır.

س  [meters]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt ve 

sükūn-ı rā-i mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, kapı ardına istiḥkām için konulan 

ağaç. Ve dahi ḳal
a küngüresinde konulan 

ağaç ki ḳal
aya düşmen hücūmunda üzerine 

bırakırlar. Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, beyt:

ده  אه  و  אر  ان 
אر س  ن  א و    س   

(Kale kapısının kalası gibi, kalıp ya da kalp kor-
kusu taşımayan bir topluluk o kaleye sığınmıştı.)

Ḫˇāce 
Amīd-i Lūyegī, beyt:

س و  د آ   ن   
אد אن  א  د     

(Yardımın kapı kalası ve mancınık olmaksızın 
uzandı. Kazā da fetih hediyesini Mīr-i Hān’ın 
avucuna koydu.)

אر اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-fārsī]

אژ  [māj]: Be-ma
nī-i دن ر  ت و   [
işret 

ü sūr kerden] ya
nī ṣoḥbet ve düğün eyle-

mek. Keẕā fī-nüsḫa-i Ebī Ḥafṣ-ı Soġdī. Bu 

ma
nāya, Üstād Lebībī, beyt:

אدی و  ای  در 
א אه  א  אژ  א   

(Bu mutluluk ve gam batakhanesinde ara sıra 
düğün bazen de yas olur.)

 [mevīj]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Sülüğen dedikleri al boya 

ma
nāsınadır.

 [mej]: İttibā
-ı elfāẓ ḳabīlindendir ki  
 [kej mej] derler, Türkīde “eğri büğrü” de-

dikleri ma
nāyadır. Keẕā fi’l-Mecma
.
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(Dünya bilginlerine de ki: “Eğer dersiniz hep 
padişahı övmek amacıyla olmazsa Allah katında 
sizin dersinizle boş söz bir olur, zamane katında 
sizin itibarınızla ateşperest bilgininin itibarı aynı 
olur”.)


Arabīde be-vezn-i درس [ders] dört ma
nāya 

gelir. Evvel, bir nesneyi el ile vurmak. �ānī, 

eṭfāl parmağın çiğnemek. �āliẟ, ḫurmāyı 

sütle pişirmek. Rābi
, mendil ile silmek. 

Ve yine 
Arabīde fetḥ-i rā-i mühmele ile 

َس)  meres) be-vezn-i س  [ceres] iki 

ma
nāyadır. Evvel, rīsmān-ı bārīk ki Türkīde 

“sicim” derler. �ānī, ġāyet-i şiddet ü ġażab u 

ḥiddet ile cenk etmek.

Ve yine 
Arabīde kesr-i mīm ü rā-i müh-

mele ile (س ِ ِ  miris) her şeye iyi 
ilāc eden 

ādeme derler. 

Çağatay lisānında dahi ipe “meres” derler. 

Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Bend-i zülfüŋ boynuma tüşkeç helāk itti mini

İtke cānā hīç kim öltürgeli taḳmas meres

(Ey sevgili! Hiç kimse köpeğe öldürmek için 
ip takmaz. Saçının bağı boynuma geçip beni 
öldürdü.) 

 [mes]: Be-vezn-i  [bes]. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, mücrim ve günāhkār ayağına vurduk-

ları bağ ma
nāsına. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

א و  ا ان ا
אن را   درآر  ژ

(Onlar İranlı aslanlardır. Azgın aslanı ayak ba-
ğıyla zaptederler.)

(350a) �ānī, buzurg ve mihter ma
nāsınadır.

Ve 
Arabīde dahi iki ma
nāyadır. Evvel, bede-

ne el sürmek. �ānī, dīvānelik ma
nāsınadır. 

�ānī, ol ṣūret-i müşaḫḫaṣaya derler ki 

kiştzāra ve būstān içine naṣb ederler tā 

ki ḥayvānāt ve cānverān onu ādem sa-

nıp mezrū
āta ziyān eylemeye. Ona ل  دا
[dāhūl] dahi derler.

 [meclis]: Ma
rūf. Cem
iyyet, ṣoḥbet 

ve 
işret ma
nāsına. Egerçi 
Arabīdir, ammā 

Fārsīde ol mertebe isti
māli şāyi
dir ki ken-

di lüġatleri menzilesine varmıştır. Ḫˇāce 

Ḥāfıẓ, beyt:

ا دوش  ش  در   و  
אرا  א ا א ا ا  ح  אت ا

(Bülbül dün gece gül ve şarap meclisinde “Ey 
sarhoşlar kalkın, sabūh şarabını getirin!” diye 
güzel güzel ötüyordu.)

رس  [meders]: Fetḥ-i dāl u sükūn-ı 

rā-i mühmeleteyn ile. Be-ma
nī-i س  

[meters]-i merḳūm.

داس  [merdās]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, el değirmeni, آس  [dest-ās] د 

ma
nāsına ki آس [ās] değirmendir, د  

[merd] ādem ma
nāsına olıcak “ādem de-

ğirmeni” demek olur. Zīrā اس  [ḫar-ās] at 

değirmeni ve אب -su değirmeni ol [āsyāb] آ

duğundan bu dahi bu ma
nāya olmak lāzım 

gelir.

�ānī, suya ve çeşmeye taş atmaya derler 

imtiḥān için. Bu ma
nāda lafẓ-ı müfred olur.

س  [mers]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. 

Āteşperest dānişmendlerinden birinin adı-

dır. Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

אن   دا אی  א  ی 
א را درس د  אه  אی   از 
אر   د د  א   درس  

س אر   א  روز אه  ر   
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bir şehir ve vilāyet adıdır ki  [menge-

le] dahi derler. Ol vilāyetin fīli ġāyet iri ve 

cenkçi olur. Onun için fīlin a
lāsına  

[mengelūsī] derler. Beyāż fīl dahi onda olur 

imiş. Mevlānā Hātifī, beyt:

ن  
و אر آن    ز 

(Mengelūslu beyaz filler, o düğünün çeyiz yü-
küyle iki büklüm oldu.)

س   [mey-sūs/mey-i sūs]: Yā-yı 

taḥtānīnin sükūnu da kesresi de cāiz. Bir 

nev
 ḫoş-güvār şarābdır.

Ve żamm ile ( ُ  mus) bir kimesnenin bir 

yere gitmesine ẓāhiren sebeb olan nesneye 

derler.

אس  [me-kās]: Fetḥ-i kāf ile. א  [kāsten] 

lafẓından nehy-i ḥāżırdır, “eksiltme!” 

ma
nāsına. Ebulma
ānī, beyt:

א א ای  אدۀ  ز  אس 
      

(Ey sāki! Gül renkli şarabı kadehten eksiltme! 
Mademki neşeli olmadık, şarap zehri içelim.)

 [mekẕīṭus]: Nām-ı peder-i 

Vāmıḳ’tır. Üstād 
Unṣurī, beyt:

א  دا   آ
א درو  دا  

(Oraya Mekzītus göz kulak oluyordu. Orada pa-
dişahlık ve taht sahibiydi.)

 [meges]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Sinek ki 


Arabīde אب -derler. Egerçi kara si [ẕubāb] ذ

nek olmak üzre meşhūrdur, lākin bal arısına 

dahi derler. Bu beyitten mefhūmdur, beyt:

د  آن   ا  
د ر  ِ از    ا 

(Bal yapan bir arı, bal yiyici yüz kara sinekten 
daha iyidir.)

Mezbūr kara sineğe Çağatay lisānında “ci-

bin” derler kesreteyn ile. Fetḥ-i cīm ile (ce-

bin) de mervīdir. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Lebiŋġa eylemiş ol ḫāl-i 
anberīn ġavġā

Niçük ki şekker üze eylegey cibin ġavġā

(O amber kokulu ben, kara sineğin şekere üşüş-
mesi gibi dudağına üşüşmüş.)

 [menes]: Fetḥ-i nūn ile. Ol karaca nes-

nelerdir ki ādemin yüzünde ẓāhir olur.

س  [mengelūs]: Sükūn-ı nūn, fetḥ-i 

kāf-ı Fārsī ve żamm-ı lām ile. Hindūstān’da 
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א  [māliş]: Kesr-i lām ile. Mühre ve cilā 

verecek ālet ma
nāsınadır.

ش א  [mānūş]: Żamm-ı nūn u vāv-ı ma
rūf 

ile. Menūçehr’in vālidesi Menūçehr’e ḥāmil 

iken Īrec’in ḳatlinden sonra kaçıp iḫtifā et-

tiği dağın ismidir. אن א  [mānūşān] dahi 

derler.

אِه   [māh-ı keş]: İżāfetle ve fetḥ-i kāf ile. 

Māh-ı Naḫşeb dedikleri, İbn Muḳanna
’ın 

iḥdāẟ ettiği aydır ki şehr-i Naḫşeb’e şehr-i 

Keş ve şehr-i Sebz dahi derler. Zīrā mezbūr 

ay şehr-i Naḫşeb ḳurbunda vāḳi
dir. Seyf-i 

İsferengī, beyt:

אب را      آ
אن א אه  אه      ِ ن 

(Aşk, āşıkları güneş Yusufuna (sevgiliye) bakma 
töhmeti yüzünden Nahşep kuyusuna düşen ay 
gibi kuyuya atar.)

Ebulḫaṭīr, beyt:

אه  ر و ر  ت  א رخ او 
אه  אن در  אه   دون   אه 

(Onun yanağı güneş ve aya kıskançlık verdiğin-
den beri, gökyüzündeki ay Nahşep ayı gibi kuyu 
içine gizlendi.)

 [med-keş]: Sükūn-ı dāl-ı mühmele ve 

fetḥ-i kāf ile. Altın ve gümüş tel çekecek ālet 

ki 
Arabīde ه  [ḥadde] derler. Birbirinden 

tefāvütlü delikleri vardır.

ش  [medhūş]: Sükūn-ı dāl-ı mühmele 

ve żamm-ı hā ile. Usu gitmiş ya
nī bayılmış. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

א אد       دوش 
ش אغ  از آن  وا و   

(Tan yeli bahçede senin ahlakından bahsediyor-
du ki bülbül kendinden geçip bayıldı.)

 ا ا
[ma	a’ş-şīni’l-mu	ceme]

אر  [mār-feş]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i fā ile. Ḍaḥḥāk’in bir adıdır ki آک  ده 
[deh-āk] ve אر אر  [mār-sār] dahi derler. 

Ḥakīm Esedī, meẟnevī:

אن אه  د  او را  
אن ر ز אرت ا  

ی و  ا אر  ا 
אر ز دی   אم  ا 

(Dilinin altında ne söylediğini işiten dünya pa-
dişahı dedi ki: “Beni Mārfeş ve kötü ahlaklı ola-
rak andın. Bana çirkin sözlerle ad verdin”.)

אش  [māş]: İki ma
nāya gelir.

Evvel, lafẓ-ı müfreddir. Ḥubūbāttan bir 

nev
dir meşhūr u ma
lūm. Ḥakīm Şīrāzī, 

beyt:

د و   אک آ  אد
אش و    ل و  د و 

(Nohut, fatīr, börülce, bakla, maş, mercimek ve 
arpa gazlıdır.)

�ānī, lafẓ-ı mürekkeb olur ki א  [mā] ile 

 [şīn]den terkīb olunmuştur, “biz onu” 

demek ma
nāsına olur. Nitekim bir 
avrat, 

Ḫˇāce 
Abdullāh-ı Enṣārī ḥażretlerinden 

buğday iltimās ettikte enbārı emīnine bir 

kāġıd yazıp 
avrata verir. Bunu yazmış: ار ز 
ه1 د آ אد  אش  2.آ  د 

א  [mālbaḫş]: Sükūn-ı lām u ḫā-i 

mu
ceme ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. 

Şühūr-ı Melikī’nin sekizinci günü ismidir.

1 Bir kadın gelirse ona buğday verin, onu biz gönderdik, 

kendisi gelmedi.

2 İbarede geçen erzen darı, gendüm buğday, māş börülce, 

nohūd nohut anlamlarına gelmektedir.
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ne dökerler, donup mün
aḳid olur. ا 
[engubīne] dahi derler.

 [mekiş]: Kesr-i kāf ile. İsm-i maṣdardır, 

emiş ma
nāsına. Ve bir ma
nāsı dahi fetḥ-i kāf 

ile ( َ  me-keş) nehy-i ḥāżır olur, “çekme!” 

ma
nāsına. Miẟāl-i evvel, Mīr Naẓmī, beyt:

د ا در د 
אن     او 

(Onun lal dudağındaki emiş izi, gönlüme endişe 
ve sıkıntı verir.)

ش  [mendiş]: Sükūn-ı nūn ve kesr-i dāl-ı 

mühmele ile. Bisāṭ ma
nāsına ya
nī döşeme. 

Üstād Ferruḫī, beyt:

ا ده   ن 
א ش د אغ  

(Hava çivit renkli perde çekti. Bahçe ipek yay-
gıyı doladı.)

 [mendīş]: Sükūn-ı nūn ve kesr-i dāl-ı 

mühmele ile. Vilāyet-i Ḫorāsān’da bir ḳal
a 

adıdır. Şā
ir, rubā
ī:

د ا  در  آ אه   ای 
د  ز   آ

א    آ از 
ر    آ از  

(Ey padişah! Bu başımıza gelen nasıl bir şey! 
Düşmanın hemen altıma kendi geldi. Sıkıntılar-
dan senin sıkıntın çok geldi. Babanın ülkesin-
den sana Mendīş kalesi geldi.)

 [meniş]: Kesr-i nūn ile. Üç ma
nāya 

gelir.

Evvel, ḫūy ve ṭabī
at ma
nāsına. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

ن   آ  
رت ا א  ا  از آ

(Bu suret, tabiat birbiriyle karıştığı için meydana 
geldi.)

داش  [merdāş]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i 

dāl-ı mühmeleteyn ile. Būstān (350b) 
ma
nāsınadır.

دوش  [merdūş]: Sükūn-ı rā vü żamm-ı 

dāl-ı mühmeleteyn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, Ferheng-i Cihāngīrī’de gendnā-yı 

Şāmī ma
nāsına.

�ānī, müşkil demektir. Ebulma
ānī, beyt:

ش אر  אی  د دل از 
دوش אرش از آن رو  و  ه 

(Gönül, sevgilinin cefasıyla kendinden geçti. O 

yüzden işi çetin ve zor.)

ش ز  [merzengūş]: Sükūn-ı rā-i müh-

mele vü nūn, fetḥ-i zā-i mu
ceme ve żamm-ı 

kāf-ı Fārsī ile. Reyḥān ḳısmından yeşil renk-

li, ġāyet ḫoş-bū bir reyḥāndır. Nefsinde yap-

rağı sıçan kulağına benzediği için 
Arabīde 

ر ا āẕānu’l-fe] آذان r], Yunanī “merdeḳus”, 

Hindīde ده [deh] ve Türkīde “güyeğüotu” 

derler. Şu
arā ḫaṭṭ u zülf-i ḫūbāna teşbīh 

ederler. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ه د ش   ز  
ه ه   دل را  

(Ayva tüyü, güveyiotu gibi bitmiş. Birçok gön-

lün başını saç gibi kesmiş.)

وش  [me-rūş]: Żamm-ı rā-i mühmele vü 

vāv-ı mechūl ile. Nehy-i ḥāżırdır, “meyl 

etme!” ve “meyl ettirme!” ma
nāsına. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

وش אن      
ش אن را  ا آن  س از 

(Başkasının eşine asla göz çevirme! Allah’tan 

kork, buna karşı mücadele et!)

אش  [meşāş]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. 


Aḳīde ki sükkerden veyāḫud 
aseli ziyāde 

kaynatıp taş veyāḫud yassı ṭabaḳ üzeri-
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(Altın küpenin kulak ağrıtması gibi altın kakma-
lı pabuç da ayak ağrıtır.)

ش  [mehveş]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i vāv ile. 

Ṣıfat-ı maḥbūbdur, aya teşbīh ederler.

ش  [meyḫoş]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī 

ve żamm-ı ḫā-i mu
ceme ile. Ekşi ile tatlı 

miyānında bir çāşnīdir. Ve her leẕīẕ mezeye 

de derler.

Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ا ا  א    
אرم ا    

(Sen beni tabiatıyla istemedikçe benim seni iste-
yeceğimi düşünme!)

�ānī, ḫilḳat ve cibillet ma
nāsına. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

אه د  אق    ا ا
ر  ر و ا אن  ای 

(Ey Süleyman kıymetli, İskender yaradılışlı 
Mahmut Şah oğlu Şeyh Ebu İshak!)

Mevlānā Cāmī, beyt:

אک ا אن   از  
אک ا א    د 

(Melek sevap ve günahtan soyutlanmıştır. Şey-
tan, kāfir yaradılışlı ve korkusuzdur.)

�āliẟ, be-ma
nī-i kerem ve himmet. Ebū 

Şekūr, beyt:

ورا ن  د  א از   
ارد روا א  ز و  ا 

(Önde gelen insan, cömert ve yardımsever olma-
lıdır. Boyu posu olmasa da olur.)

Yekī ez-şā
ir, beyt:

אد و  ار ت  
خ    ز 

(Başın şen, bedenin değerli olsun! Cömertlikte 
göğü aşasın!)

ش  [mengūş]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

kāf-ı Fārsī ile. Küpe ki اره  [gūşvāre] dahi 

derler. 
Arabīde  [ḳurṭa] ve Çağatay’da 

“ısırġa” derler. Ḫayretü’l-Ebrār’da, (Mīr 
Alī 

Şīr), beyt:

Altun ısırġa ki ḳulaġ aġrıtur

Zer-ḥal ötüktür ki ayaġ aġrıtur
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�ānī, duman ki م  [nezm] ve  [temen] 

dahi derler. 
Arabīde אب  [ḍabāb] dedik-

leridir. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, 

beyt:

אل  א  و  אب   در آ
אغ אب   و    آ

(Güneşin önünden pus ve sis gitti. Erdem güne-
şinde yeniden kanatlan!)

�āliẟ, çemenzār, çayır ve sebzezāra derler.

غ  [merġ]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Üç 

ma
nāya gelir.

Evvel, bir nev
 sebzedir. Ḥayvānāt onu 

kemāl-i raġbet ile yerler. زد  [ferezd], زه  

[ferze] ve  [ferīz] dahi derler. Hindī 

lisānında دوب [dūb] derler. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ک و ز א ای  ا غ و  אن  ای 
ار  ا א ای  אث ا ای 

(Ey yasemin ve nilüferin canı, ey yerin ve 

göğün mumu! Ey āşıkların yardım için yal-

vardığı, ey “Hel etā1”nın usta binicisi!)

�ānī, ol zemīn-i merġzāra derler ki onda 

giyāh-ı merġ vāfir bitmiş ola. Ḥakīm Enverī, 

beyt:

אرا دار د را ه  א  
ار  را   ز 

(Tan yeli dünya evini yeşillikle süsledi. Yeryüzü 
ahiret çayırlığından bir örnek gösterdi.)

Ḥakīm Esedī, beyt:

غ اور ر غ در   
אخ ر ن      و ر 

(Gök renkli çayırda yer yer bir çok ot dağ keçisi 
boynuzu gibi bitmiş.)

1 Kurān-ı Kerīm, İnsān 76/1: “…geçmedi mi?!”.

 ا ا
[ma	a’l-ġayni’l-mu	ceme]

אروغ  [mārūġ]: Żamm-ı rā-i mühmele 

vü vāv-ı ma
rūf ile. Semārūġ ma
nāsına ki 


Arabīde ء  [kem] ve Türkīde “tomalan” 

derler. Keẕā fī-Şerefnāme.

אغ  [māġ]: Üç ma
nāyadır.

Evvel, karabatak dedikleri kuş ki 
Arabīde 

ن כ א  [māykūn] ve Türkistān’da “ḳaşḳaldaġ” 

derler. Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, beyt:

א را אد  م  د  ز   
אر א د ز در אغ     

(Karabatak ara sıra deniz tarafından uçunca şa-
hin kendi yırtıcı pençesinden utansın!)

Mecd-i Hemger, beyt:

אت ز  ی ز   در آ 
אغ ر  א  

(Karabatak ateşte olsaydı, seni övme muskası sa-
yesinde semender yaradılışına sahip olurdu.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

ر  ح او    ز  א 
אغ אل و  ر  از آ و از آب 

(Onu övme muskası sayesinde ateşten semender, 
sudan da karabatak gibi sağ salim geçerim.)

Ba
żı ferhenglerde bir nev
 güvercindir ki 

kanadı, (351a) kuyruğu ve sīnesi yeşil olur 

ve ba
żının kızıl olur. אغ   [sebz māġ] 

ve אغ خ   [surḫ māġ] dahi derler. Üstād 

Daḳīḳī, beyt:

د א  אرا  אرک  و  ای 
אغ را א   אز  א  

(Ey kutlu padişah! Şahinin olduğu yerde güver-
cin uçma cesareti bulabilir mi hiç!)
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غ  [maġlāġ]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme ve 

fetḥ-i lām ile. Ol çukur yere derler ki eṭfāl 

kazıp koz oynarlar ve atıp içine düşeni alır-

lar. Bu ma
nāda lafẓ-ı mürekkeb olur  ِ  

[maġ-ı laġ] ma
nāsına ki ġayn meksūr olur.

�āliẟ, cāy-ı feraḥ-fezā ve sebzezār-ı ḫürrem 

ma
nāsına. Ḥakīm Esedī, beyt:

غ ن   خ  ز  روان 
غ غ   آواز را از 

(Hareket eden bulutlar yüzünden gökyüzü sanki 
balabanla doluydu. Çalgıcı, kuş ve çayır şenli-
ğinden yüksek sesle şarkı söylüyordu.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de “bir şehrin nāmıdır” 

diye masṭūrdur. 
Arabīde, sütūr yatıp yuvar-

lanmak ve tamām mer
á etmek ma
nāsınadır. 

Ve fetḥ-i rā ile (غ َ  meraġ) yine 
Arabīde 

āb-ı dehen ma
nāsınadır.

 [maġ]: İki ma
nāyadır.

Evel, derin yer ki 
Arabīde  [
amīḳ] 

ma
nāsınadır. Ṣāḥib-i Ferheng-i Manẓūme, 

beyt:

ژرف را  ا  
    درر 

(Jerf ’e mağ manasını vermişler. Türkçe manası 
“terin (derin)”dir.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

د ده  א  א   ی 
د ده  א  אه  را دام 

(Önceden yerini belirlediği, aslana can tuzağı 
yaptığı derin kuyuya doğru...)

�ānī, be-ma
nī-i rūdḫāne. Ḥakīm Firdevsī, 

meẟnevī:

א  ژرف رود א   
د  אر و  ن  ه  ا   

د אه  אش   ژرف 
د  אه  و  دژآ

(Böylelikle derin bir ırmağa geldiler, asker atkı ve 
çözgü gibi dağıldı. Irmağın dibi derin, genişliği 
azdı. Onun üstünden geçmek korku vericiydi.)
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אف  ا
[ma	a’l-ḳāf ]

 [mencenīḳ]: Sükūn-ı nūn-ı evvel, 

fetḥ-i cīm ve kesr-i nūn-ı ẟānī ile. Ol sa-

pandır ki direkler ile yapıp onunla ḳal
a 

muḥāṣaralarında taşradan ḳal
a içine taş 

atarlar.  [mencenīk] dahi derler. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

אن اره و  و 
ان אد  אم    

(Demir miğfer, mancınık ve mancınık taşı gö-
ğün tepesine konulamaz.)

Bu ma
nāya, 
Urfī-i Şīrāzī, beyt:

אرد ز      
אر م در آ  א   ا

(Felek mancınığı fitne taşı yağdırıyor. Ben de saf 
gibi camdan kaleye kaçıyorum.)

ق  [mencūḳ]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

cīm ile. Sancak tepelerinde, mināre baş-

larında ve günbed üzerlerinde olan bakır 


alem. Ḥakīm Esedī, beyt:

אد ق  אن    ز 
אد  در و  

(Rüzgār sancağının püskülü, güzellerin saçı gibi 
bazen toplanıp bazen açılıyordu.)

א  ا
[ma	a’l-fā]

אف אِم   [mām-ı nāf ]: Kesr-i mīm ve fetḥ-i 

nūn ile. Ebe ma
nāsına ki eṭfāl göbeğin kes-

tiği için tesmiye olunmuş. א א  [māmāçe] 

ve אزاج  [māzāc] dahi derler. 
Arabīde א  

[ḳābile] derler.
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ağaçtan veyāḫud deriden edip üzerine ḳaṭīfe 

çekerler. 
Avrāt, 
ırżı ḫavfından zinādan ka-

çıp bunu isti
māl ederler. Ebū 
Āṣım, beyt:

א و زا אن    אل ر
א وان    ز  

(Reislerin malı hep dilenci ve ziyaretçiye aittir. 
Seninki ise zıbık için ayakkabıcıya yakışır.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אده و  א  ای   ا
א ز  و د   و 

(Senin saltanatının düşmanları, erkek ya da ka-
dın olsun, eşek beyninden çerez ve eşek elinden 
zıbık yaparlar.)

 [meçek]: Fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. 
Ades 

ki  [mencū] ve  [nersek] dahi der-

ler. Hindīler ر  [mesūr] derler. Ḥakīm 

Sūzenī, beyt:

 آ  دل ز 
א  אس  در ز   آن 

(Bakış ateşiyle en zeki düşmanın kalbi, kimyon 
çorbasındaki mercimek gibi kaynar.)

ک  [meçerk]: Fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. 

Mecma
u’l-Fürs’te cīm-i 
Arabī ile (ک  me-

cerk) mervīdir. Suḫre ma
nāsına ya
nī ücret-

siz iş işletmek. Üstād Rūdekī, beyt:

گ אز  و آ از آ  ن 
گ دا  אر  د  

(Ecel başgösterince görmesi de ücretsiz işçi gibi 
manasız ve boşuna olur.)

Ebū Şekūr, beyt:

گ ا روز  אرون    
ک אی  آد را 

(Hārun öleceği vakit bana “Hiç kimseyi ücretsiz 
çalıştırma!” dedi.)

 [meḥakk]: Fetḥ-i ḥā-i mühmele ile. 

Ol siyāh taştır ki altını ve gümüşü imtiḥān 

אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

א  [māmek]: Fetḥ-i mīm ile. Muṣaġġar-ı 

אم  [mām]dır ki māder ma
nāsınadır. Ḥakīm 

Sūzenī, beyt:

א ز   אن ز دا و  د ن 
א אن دا و   ی  د

(Talihin sayesinde, çocukların ana ve dadıdan 
gördüğü gibi dadılık ilgisi ve ana sevgisi gördün.)

Şeyḫ Sa
dī, ḳıṭ
a:

د ده  ی   ه ز 
א د روز  ای 
ده ای ی    

ز ن ا   ا  را 
(Bir kocakarı, saçını siyaha boyamıştı. Ona 
dedim ki: “Ey yaşlı anacık! Saçını hileyle si-
yaha boyadın ama bu kambur sırt bir daha 
düzelmeyecek”.)

رک א  [mānūrek] ve ک א  [mānūk]: 

Kilāhumā żamm-ı nūn ve fetḥ-i rā-i müh-

mele ile. Ḳumrī dedikleri kuş ki אو  [çekāv] 

dahi derler. Edātu’l-Fużalā’da ک א  [mānūk] 

bir kuştur, 
Arabīde ا  [ebu’l-melīḥ] ا

derler ve رک א  [mānūrek] bir dārū adıdır.

אک א  [māhnāk]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i nūn 

ile. Be-ma
nī-i māh-tāb.

اک  [metrāk]: Sükūn-ı tā-i müẟennāt 

ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. Menāzil-i 

Ḳamer’den 
avvā dedikleri yıldızın (351b) 
adıdır. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

א  [meçāçenk]: Fetḥ-i cīmeyn-i 

Fārsiyyeyn ile. Türkīde “zıbık” dedikleri 

ālettir ki 
avrāt, bellerine bağlayıp birbir-

lerine cimā
 ederler. Ālet-i recule müşābih, 
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אک  [mesāk]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. 

Büyük ağaçların dibinden çıkan küçük 

fidānlar. Ba
żı ferhenglerde reyāḥīn miẟillu 

otların dibinden çıkan ince dallarına dahi 

derler.

 [mesnek]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i nūn ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, ḳumār oyunu.

�ānī, lāf u güzāf.

�āliẟ, ferc-i zenānda olan laḥm-ı zāid 

ma
nāsınadır. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [meştenk]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme, 

fetḥ-i tā-i müẟennāt, ba
dehu nūn-ı sākine 

ile. Rāh-zen ki 
Arabīde אع ا  [ḳaṭṭā
u’ṭ-

ṭarīḳ] derler. Mīr Naẓmī, beyt:

ه  دم    و
   زده راه دل

(Bedenim onun aşkıyla zarar gördü. Katil yol 
kesici gibi gönlün yolunu kesti.)

 [meşk]: Be-vezn-i ا [eşk]. Sükūn-ı 

şīn-i mu
ceme ile. Saḳḳālar su çektiği büyük 

tulum ki ekẟer bār-gīrler ile çekerler. Ḫˇāce 

Selmān, beyt:

ی دو ه آب   ز     د
א  از א   آب   

(Sevgilinin köyünü her gece göz kırbamla sulu-
yorum. Hiçbir sucunun taşıdığı su, buna daha 
fazla dayanamaz.)

אک  [meġāk]: Fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile. 

Çukur ve derin olan yer ki دال  [gevdāl] 

dahi derler. Mevlānā Hātifī, beyt:

אک ق  د آب  ا  
אک א   א را ز در אن 

(Senin su dolu derin hendeğin varsa, bizim tim-
sahlarımız da denizden korkacak değil!)

için ona sürerler. Ebulma
ānī, beyt:

אی   درت روی زردم 
ن      

(Sararmış yüzümü kapındaki taşa sür! Böylece 
halisliğimi mihenke vurmuş olursun.)

اک  [merāk]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Eb-

leh, aḥmaḳ ve firīfte ma
nāsınadır. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī. Mecma
u’l-Fürs’te zā-i 

mu
ceme ile (اک  mejāk) mervīdir.

 [mercimek]: Ma
rūf. Ḥubūbāttandır 

ki  [mencū] ve  [nersek] dahi derler.

دک  [merdek]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. Muṣaġġar-ı د  [merd]dir. 

Kāf, 
alāmet-i taṣġīrdir. Mīr Naẓmī, beyt:

دک   د  م  در آن 
   آ د

(O mecliste çok konuşan bir adamcağız vardı. 
Ağzına ne gelirse söylüyordu.)

د  [merdimek]: Sükūn-ı rā vü kesr-i 

dāl-ı mühmeleteyn ile. Māş dedikleri 

ġalledir. Ve bir ma
nāsı dahi gözbebeği. 

 ِ د  [merdimek-i çeşm] derler.

گ  [merg]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. 

Mevt ma
nāsınadır. Mevlānā Hātifī, beyt:

ن ز ِ از ز گ  د 
ِ از ز 

(Ölüm, āciz yaşamaktan iyidir. Ağlamak, acı acı 
gülmekten iyidir.)

 [merlek]: Kilīd ma
nāsınadır. Ammā 

ḥareketi iş
ār olunmamıştır. Ve zā-i 

mu
ceme ile (  mezlek) de mervīdir.

اک  [mezāk]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Eb-

leh, aḥmaḳ ve firīfte ma
nāsınadır.

 [mejenk]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ile. Ağaç 

kilīd ma
nāsına.
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ان   و  و 
ک א ا از  א 

(Bedenindeki hastalık sebebiyle günah bakımın-

dan ağzı süt kokan süt çocuğundan daha temiz 

olmuş. Onun gamının genci, yaşlısı ve süt çocu-

ğu ācizlikten inilti yükseltmiş.)

�ānī, elde götürdükleri kısa ḥarbeye derler. 

Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i mekende ism-i 

fā
il olur. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

א  اب   א ز  
א   رده  אن  ئ  از 

(Ekmek yemeyen yaşlıdan süt emen çocuğa 

kadar herkes, senden nimet beklentisine “evet” 

cevabı alır.)

 [mekek]: Fetḥ-i kāf ile. Bir sinektir 

ki ādem ve ḥayvān boğazına gider. Ba
żı 

ferhenglerde “sülük” ma
nāsına mervīdir. 

כ  [mekil] dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

ک  [mekūk]: Żamm-ı kāf ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, çūlāh āletlerinden bir ālettir ki ortası 

delik, iki başı sivri bir ağaçtır. İçine iplik sa-

rılmış māsūreyi koyup bez ve ḳumāş dokur-

lar. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ر   ک  ا א 
אر د ر ی  در  אر   

(Çulhanın elindeki eğri mekik gibi, yüz ip kestin 

ve başka bir ipe gittin.)

�ānī, ḥayvān ṣūretinde düzülmüş şarāb 

ḳadeḥi ma
nāsınadır.

 [mekīk]: Kesr-i kāf ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. ک  [mekūk]-ı merḳūmun 

ma
nā-yı evveliyle müterādiftir.

Üstād 
Unṣurī, beyt:

אی ر  א   ای در
א  אک  אری  ز 

(Eyvahlar olsun! Böyle parlak bir yerden, karan-
lık bir çukura girmek gerekecek.)

Şā
ir, ez-Tārīḫ-i Tācu’l-Me�ẟer, meẟnevī:

אن   אن دان  
 ز  از  د

אک אی  ه  از  در
אک אری  אده در ژرف 

(Bil ki en iyi cevher candır. Bu dünyadan de-
ğil, başka bir dünyadandır. Parlak bir mumdur. 
Temiz bir yerden bu derin ve karanlık çukura 
düşmüştür.)

ک  [meflūk]: Sükūn-ı fā ve żamm-ı 

lām ile. Dervīş-i bī-nevā ma
nāsına ki 

ک  [meflāk] dahi derler. Mīr Ṣadreddīn 

Muḥammed, Muḥteşem-i Kāşī’ye (352a) 
gönderdiği ruḳ
ada yazmış ki: א آن   در 

د  אن  א و وز در  ز    دارو و 
و  و    وا  از   د     
ِ  و   א ک و    ِ א ف و دو   

ِ א  ا  א  א   ار ا ِ ر א  و  
א ای   و  ِ ا   د     آن 

1 אن  א  . در  

 [mek]: İki ma
nāyadır.

Evvel, ن  [mekīden] lafẓından ṣīġa-i 

emrdir ve vaṣf-ı terkībī dahi olur. Ḥakīm 

Sūzenī, ḳıṭ
a:

אه رئ  از   ز ر
א از  و 

1 O ziyafette hiçbir bekçi, yüzbaşı ve vezir bulunmuyor-

du. Bir vaiz, bir hekim, bir ārif, iki zavallı şair, bir ilim 

öğrencisi, yarım seyit, bir sakallı şātırdan oluşan bir 

meclisti. Bunlar, dervişliği tamamlamak için oradaydı. 

Doğrusunu söylemek gerekirse bu sekiz elsiz ayaksız (fa-

kir) dervişin ciheti, zillette ev sahibine ortak olmuştur.
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ک  [mendek]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Kesādī-i metā
 ma
nāsına. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ی ه    ر و 
ی ک  א و   و  

(Yiğitlik olmasa Rüstem, Hamza ve kalleş aynı 

olurdu. İlim ve hikmet, batıl ve kesat olurdu.)

ک  [manġurek]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

ġayn-ı mu
ceme ile. Muṣaġġar-ı  

[manġur]-ı merḳūm. Keẕā fi’l-Mecma
.
 [menenk]: Fetḥ-i nūn-ı evvel ü sükūn-ı 

ẟānī ile. Bir ottur. Süpürge ederler.

 [menīk]: Kesr-i nūn ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile.  [menenk]-i merḳūm 

ma
nāsınadır. Ebulma
ānī, beyt:

د אروب در   رگ او را  ر 
א א  ر در  

(Onun kaba sakalı hela süpürgesi olur. Sanki 

mezbelede bitmiş süpürgeotudur.)

ک  [mevīzek]: Kesr-i vāv, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Ol siyāh 

dānelerdir ki vücūd-ı insānda ẓāhir olur. 

ه  [mevīze] dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.
ک  [mehtūk]: Sükūn-ı hā ve żamm-ı tā-i 

müẟennāt ile. Be-ma
nī-i mürde. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, beyt:

  در     را
אن א  ا  א دل د ک 

(Mesih gönüllü ölünün, aklı başında delinin bu 

bölgede nasıl bir büyü yaptığına bak!)


Arabīde perde yırtılmak ve açılıp fāş olmak.

 [mehk]: Türkīde “beyan” ve 
Arabīde 

س  [sūs] derler ki köküne  ِ  [bīḫ-i 

mehk] denilir ki 
Arabīde س ا ق   

[
irḳu’s-sūs] (352b) ve س  [aṣlu’s-sūs] ا ا

 [melek]: Fetḥ-i lām ile. Böğrülceye 

müşābih ḥubūbāt nev
inden bir ġalledir. 


Arabīde ferişteye derler.

 [menbek]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Süpürge ettikleri ot. Keẕā 

fi’l-Edāt. Ammā Ferheng-i Mīrzā’da bā’yı 

muḳaddem ẕikr eder.

 [mentek]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Süpürgeotu. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

 [mencek]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm 

ile. Be-ma
nī-i  [ber-cesten] ya
nī sıç-

ramak. Mīr Naẓmī, beyt:

د  در آن دم  آ 
ده    א   

(Tam o anda ceylan gibi sıçradı. Çevikliğinde 

hiç şüphe yoktu.)

 [mencimek]: Sükūn-ı nūn ve kesr-i 

cīm ile. Be-ma
nī-i şu
bede-bāzī. Ya
nī 

ḥoḳḳa-bāzların gösterdiği ṣanāyi
.

 [mencenīk]:  [mencenīḳ]-i 

merḳūm ma
nāsınadır ki büyük sapandır. 

Ḳal
aya onunla taş atarlar. Ebulma
ānī, beyt:

ا     را   ا
ا ب  د   אم   אر 

(Felek sitem taşını mancınıkla fırlattı. Benim is-

tek kalemi sürekli deliyordu.)

 [mencīk]: Sükūn-ı nūn u yā-yı 

taḥtānī ve kesr-i cīm ile. Ṣanāyi
-i müşa
bid 

ma
nāsınadır. Üstād Müncīk, beyt:

ا از درت ی  א   
אدرت אدی    א 

(Bizi hokkabazlıkla kapından sürdün, anana ba-

bana bahane buldun.)
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אر אف ا  ا
[ma	a’l-kāfi’l-fārsī]

א  [mātireng]: Kesr-i tā-i müẟennāt, 

fetḥ-i rā-i mühmele ve sükūn-ı nūn ile. 

Be-ma
nī-i keler ki ma
rūf cānverdir. א  

[çilpāse],  [kerfeş] ve א  [kerpāse] 

dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ر א  [mātūreng]: Żamm-ı tā-i müẟennāt 

u vāv-ı ma
rūf, fetḥ-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Be-ma
nī-i sūsmār. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

گ א  [māgūg]: Żamm-ı kāf-ı Fārsī vü vāv-ı 

ma
rūf ile. Ḥīle ve ḫud
a ma
nāsına. Mīr 

Naẓmī, beyt:

گ א ن را  و  אده د  
گ א و  א  ده     

(Temiz kalplileri hileyle aldatmak için hemen 
yas tutup ağıt yakmaya başladı.)

א  [māng]: Sükūn-ı nūn ile. Be-

ma
nī-i māh. Neyyir-i aṣġarın cümle-i 

esmāsındandır. Üstād 
Unṣurī, beyt:

א زد    آن  
א زد زه   א    آن 

(Öfkeyle o yıldıza doğru öyle bir bağırdı ki o 
bağırışın etkisiyle ay, sıtma olmuş gibi titredi.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אوری در    ق  ر 
א  م   ا  א 

(Ey efendimiz Hz. Ali! Sen doğunun güneşisin, 
kulluk için kemer kuşanmışsın! Senin güneşin, 
Allah’ın ayağı uğurlu kölesidir.)

Ferheng-i Züfāngūyā’da “āfitāb” ma
nāsına 

mervīdir ve bu beyte mütemessik olmuştur. 

Lākin bu beyitten “māh” olmak fehm olunur.

ve Türkīde “beyan kökü” derler. İṣfahān 

vilāyetinde çok olur. Ḫuşūnet-i sīneye ve 

envā
-ı su
āle nāfi
dir.

אک  [mehnāk] ve  [mehnek]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-hā ve fetḥi’n-nūn. 

Be-ma
nī-i meh-tāb.
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(Ülkenin etrafını hırsız ve haramiden öyle bir 
temizledi ki Şeng ve Meşeng’in adları da kitap-
lardan silindi.)

 [meleng]: Fetḥ-i lām ve sükūn-ı nūn 

ile. Merd-i mücerred ü ser ü pā-bürehne 

ma
nāsına. Şāh Dā
ī-i Şīrāzī, beyt:

אب אن   ر  رو ر אت 
ر و  אن  אت   ز

(Senin aydınlığının vasfı, örtü takmış beyaz 
Anadolu insanıdır. Senin karanlığının vasfı, çıp-
lak ve açık zencilerdir.)

Mevlānā Kātibī, ḳıṭ
a:

خ وادئ  א از  אل 
אن  ا  و  א  وار  

ر  ره دور و   ا אر 
وان  א ز ر ر    

(Ey Kātibī! Fakirlik vadisinin taşlığından şikāyet 
etme! Hak yolcusu gibi bu yolu sona erdir ve 
topallama! Yol uzak ve bineğim aksak diye de 
bahane ileri sürme! Zira Hak yolcuları basit ba-
hanelere sığınmaz.)

 [me-leng]-i ẟānī nehy-i ḥāżırdır, “aksa-

ma!” demektir.

Ve Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i 1 ش     
[bī-hūş şud]. Üstād Lebībī, beyt:

ن آ  در א   ز 
אدۀ   و  دل از 

(Durmak bilmeyen ateş gibi yerinden sıçra-
dı. Gönlü aşk şarabıyla sarhoş olup kendinden 
geçmişti.)

 [meng]: Sükūn-ı nūn ile. Yedi ma
nāya 

gelir.

Evvel, ṭarz ve reviş. Mevlānā Pindār-ı Rāżī, 

beyt:

א     و  آ
א دن د آ   و 

1 Kendinden geçti.

 Şā
ir gūyed, beyt:

א א   روی او 
 از  دا  او  دا

(Onun yüzünün güneşine ay dayanamaz. Zira 
onun güzelliğinin altıda biridir.)

 [medeng]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele 

ve sükūn-ı nūn ile. Ağaç kilīd dendānesi 

ma
nāsınadır. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sir-

ruhu, beyt:

ی  و رو ی دم  ن 
د   ان  زا 

(Eşeğin kıçını, eşeğin kuyruğunu tut ve git! Zira 
kilitler dilsiz olmaz.)

Ve kilīd miftāḥı ma
nāsına. Ḫˇāce Selmān, 

beyt:

א א  ر  אه    ۀ 
ه   دِر  ا   آن 

(Padişahın mızrağı hangi tarafa ulaşırsa orayı fet-
heder. O mızrağın ucu fetih kapısının anahtarı 
olsa gerek.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אن אز  د  אن  א   را  
אز  د  ا  א را    

(Ne sürünün bozkırda çobana ne de evin mevzi-
lerde kilide ihtiyacı olur.)

Bu beyitten kilīd fehm olunur. Ba
żı fer-

henglerde demir kilīd perisi mervīdir.

 [mereng]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Hindūstān’da bir ḳal
a adı-

dır. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [meşeng]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ve 

sükūn-ı nūn ile. Bir meşhūr rāh-zen adıdır. 

Ve Şeng-nām bir refīḳi var idi. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

א ده  اف   ن ا ز دزد و را
אم  و     ز   
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(Otu Hz. Musa’ya kimya bağışlar. Toprağı Hz. 
İsa’ya sürme bağışlar.)

Ḫāmis, Edātu’l-Fużalā’da be-ma
nī-i dehān-

dere ya
nī ḫamyāze ki ġalebe-i ḫˇāb, ḫumār 

ve kāhillikten 
ārıż olur.

Sādis, düzd-i rāh-zen.

Sābi
, işkīl ve veġā ma
nāsınadır. 

Ve kesr-i mīm ile ( ِ  ming), memerr-i āb 

ki  [gung] dahi derler.

گ  [menlāg]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

lām ile. Dervīş ü faḳīr-i ser ü pā-bürehne 

ma
nāsınadır.

(Tarz, tavır ve davranış Çinli güzel gibi. Başlık 
Geylanlı, boyun Deylemli gibi.)

�ānī, Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da ḳumār 

ma
nāsınadır ki ḳumār-bāza אز  [meng-

bāz] derler. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

رو א د و ا אر א  د
ان و ا    א א 

(Dünya şeytan kumarhanesidir. Biz orada ku-
marcılarız, ecel de kumar zarına bakıyor.)

Ḳarī
uddehr, beyt:

س و   ز    ز 
ف و   ز    ز 

(Pisliğe sabretmezler, fuhuşa sabretmezler, lafa 
sabretmezler, kumara sabretmezler.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

א  אی  א اد  
د  و   و د 

(Onun kölelerinin en değersizi, kumar rehini 
için kumar destesi olarak ortaya lal ve inci ger-
danlıklar koyar.)

�āliẟ, beẕrü’l-benc ağacı. Ġażāirī-i Rāzī, 

beyt:

א   د روز      
اع א  د  א   

(Ağustosböceği gibi gece gündüz cır cır edip es-
rar tohumu gibi baş ağrısına sebep olur.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ا    رده  د   
אی  אری   دی  رده  ه  ز

(Esrar içmiş eşek gibi, şiirle deliye döndü. Bari 
esrar yerine zıkkım içseydi.)

Rābi
, be-ma
nī-i giyāh. Ḥakīm Ḫāḳānī, 

der-ṣıfat-ı elvān-ı ni
met-i kūhsār, beyt:

א    
(353a) א א   
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(Senin övgün düşünce arsamı mil mil tuttu. He-
ves kadehin yaradılışımı ağzına kadar doldurdu.)

ل א  [mālūl]: Żamm-ı lām u vāv-ı ma
rūf 

ile. Mertebe-i buzurgī bulmuş ġulām. Ya
nī 

bir ḫānede perverde olup sāirden eşbeh ve 

cümlesinin ulusu ola.

ل א  [māhūl]: Żamm-ı hā ile. Tuzak, dām 

ma
nāsına. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ل א   [māhī-i gūl]: Sazan balığı ki tatlı 

sularda ḥāṣıl olur.

 [maḥfil]: Sükūn-ı ḥā-i mühmele ile. 

Meclis ve Mecma
. 
Arabīdir ammā Fārsīde 

isti
māli şāyi
dir. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

א  آ א   د אرم ز   
א אز  و  א آن رازی  אن  

(Yaptığım bütün işler bencilliğim yüzünden so-
nunda kötü anılmama sebep oldu. Meclislerde 
konuşulan sır gizli kalır mı hiç!)

 [maḥmil]: Sükūn-ı ḥā-i mühmele ile. 

Binilen deve. Ve yük. Ve hevdec dedikleri 

bir muḥāfe ki yalnız yüklenir. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, 

yük ma
nāsına, beyt:

ن  دم אن  ا و   א ل  ا در 
א  אد  دارد    س 

(Çan sürekli “yüklerinizi bağlayın!” diye bağırı-
yorken sevgilinin köyünde güvenle eğlenmem 
mümkün mü!)

ل  [merġūl]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

żamm-ı ġayn-ı mu
ceme ile. Beş ma
nāya 

gelir.

Evvel, pīç ü tāb ma
nāsınadır ki pīç ü 

tābı olduğu sebeble mūy, zülf ve kākül 

ma
nālarınadır. Miẟāl-i zülf, Şems-i Faḫrī, 

beyt:

ص ت و  ای  א   
ل ۀ  אی   

م  ا
[ma	a’l-lām]

אزل  [māzil]: Kesr-i zā-i mu
ceme ile. 

Hindūstān’da bir dağ adıdır. Menūçehrī, 

beyt:

א     آن  
אزل  ُ ی      

(Bıldırcın Kerek ırmağıyla Türkçe konuşuyor. 
Papağan Māzil dağıyla Hintçe konuşuyor.)

ل א  [mākūl]: Żamm-ı kāf u vāv-ı ma
rūf 

ile. Ferheng-i Vefāyī’de bisyār-ḫˇār ma
nāsına. 


Aliyy-i Ḳarṭ, beyt:

دم زود آوردم    
ل  א رد آن دو  א 

(Kavurma pişirip o iki obur timsah yesin diye 
çabucak sofraya getirdim.)

Bu ma
nāda Şems-i Faḫrī gelū-bende rivāyet 

eyleyip bu beyti naẓm eylemiş. Beyt:

א  داری ل  א  
ل א אن را ز  در   

(Daha ne kadar can boğazı için yemek hırsıyla 
sıkıntı çekeceksin!)

Ferheng-i Mīrzā’da żamm-ı lām ile (ل א
mālūl) be-ma
nī-i şikem-bende. Ve Edātu’l-
Fużalā’da mākūl, be-ma
nī-i ġulām-ı buzurg 

masṭūrdur.

אل  [māl]: Be-ma
nī-i ārām. Ve mānend 

ve dest-māl ma
nāsına. Ve ن א  [mālīden] 

lafẓından ṣīġa-i emr ve vaṣf-ı terkībī olur 

אل  [gūş-māl] ve אل .gibi [dest-māl] د

אل א  [māl-ā-māl]: Her ne ki ziyāde dolu 

ola. Şems-i Faḫrī, beyt:

אت  م    
אل א ات  אم  ه  
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Envār, beyt:

א ال  ای را  ز وا 
ل ا   אن  ا ا   

(Allah’a andolsun ki vaize niçin kötü ve tiksindi-
rici nağmeler dillendirdiğini soracaklar.)

Ḫāmis, be-ma
nī-i neşāṭ u ḫürremī. Seyf-i 

İsferengī, beyt:

ل  ۀ  آن د   از 
ی א  ه ای  א ز   از 

(O sevinç sarhoşluğundan bahsettiği zaman, 
utanan kadehin bedeninden ter boşanır.)

 [meşkul]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

żamm-ı kāf-ı 
Acemī ile. Be-ma
nī-i düzd ve 

rāh-zen. Keẕā fi’l-Edāt.

 [mekel]: Fetḥ-i kāf ile. Sülük ki  

[mekek], ز [zelū] ve د [dīvçe] dahi 

derler. Sularda ḥāṣıl olur (353b) uzun ve 

siyāh kurttur. İnsāna yapışıp kanın içer ve 

ḥayvānāt su içerken boğazına gidip yapışır. 

Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

אدل دل אد  د 
אد دا    

אرئ  او  در 
אن  אن  ار و  ن  آب 

(Adaletli kalbe sahip padişahın düşmanı, gam 
kılıcıyla hep kesilsin! Onun boğaz yollarındaki 
su, kan içici ve can alıcı bir sülük olsun!)

ل  [melāl]: Elem, ġuṣṣa ve inḳibāż-ı ṭabī
at 

ma
nāsına ism-i maṣdardır  [melālet] 

gibi.

ل  [melūl]: Elemnāk ve ġamnāk ma
nāsına 

ism-i mef
ūldür. Bu iki lüġat (melāl ve 

melūl) 
Arabīdir.

 [menbel]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Kāhil ve tenbel ma
nāsına. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

(Daha ne kadar ayağın şehvet ve hırs için bük-
lüm büklüm saça bağlanacak!)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

א אن   ل   
א ل دل  ل  ز 

(Örgülü saç, can ezer. Büklümlü saç, gönül 
ürkütür.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ب א  ل ز  א  
אب ن آ אن از رخ  د 

(Saçının büklümünü gül suyuyla tara! Güneşi 
andıran yüzünden tozu silk!)

Miẟāl-i mūy-ı gīsū, Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ن زره א     آ
ه ه   ل ز   

(Bedeninde zenci saçı gibi büklüm büklüm olan 
gök renkli bir zırh vardı.)

Miẟāl-i kākül, Ḫˇācū-yı Kirmānī, beyt:

א ده  אده  از  و   
ل   دوش אم    و 

(Sarhoşluktan külahını eğmiş, gömleğini açmış. 
Elde şarap kadehi, omuzda zincir gibi salınmış 
saç...)

�ānī, ḫaṭṭ-ı ḫūbān ma
nāsına nev
an. Bunda 

dahi pīç ü tāb bulunur. Kemāl İsmā
īl, beyt:

م و   ل  د א  
ا אد  א  و  אد   از آن 

(Bükülmüş ayva tüyünü ve güzel kıvrımını gör-
düğümden beri gül ve şimşir hatırıma gelmez.)

�āliẟ, be-ma
nī-i āvāz. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אن ل  אن و   و د د
א אن  ل  د د  آن 

(Felek gulyabanisi yüz hile ve oyun gösterse de 
sen daima kuşların ötüşüne eşlik et!)

Rābi
, be-ma
nī-i naġme. Şāh Ḳāsım-ı 
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ki: Mendel, Hindūstān’da bir şehirdir ki 

onda 
ūd ġāyet çok olduğundan  ِد  

[
ūd-ı mendelī] derler. Ammā 
ūd arāżīsinde 

bitmez. 
Ūdun ḥāṣıl olduğu yer māverā-i 

ḫaṭṭ-ı istivāda bir cezīre vardır, ol cezīrede 


ūd olup bi-emri’llāhi te
ālá ağacı kırılıp 

deryāya düşer, deryādan şehr-i Mendel’e 

gelir. Eğer ağacı yerinden yaş kopmuş ise 

ona و א  [ḳāmrūnī] derler, eğer kuru 

kopmuş ise  [mendelī] derler. �aḳīl ve 

muṣammet olanı a
lā olur. 

Hindī lisānında mendel bir nev
 dühüle 

derler ki bir adı da אوج  [pekhāvec]dir.

ل  [menzil]: Ḫāne ve cāy-ı nüzūl ve 

mihmānḫāneye derler.

 [menzīl]: Sükūn-ı nūn u yā-yı taḥtānī 

ile. Ḫāne-i vīrān. Ebulma
ānī, beyt:

אد ر  אن  ل دو
د  אن  ل د

(Dostların evi mamur olup düşmanların evi 
yıkılsın!)

ل  [manġurl]: Sükūn-ı nūn u rā-i müh-

mele ve żamm-ı ġayn-ı mu
ceme ile. Pūl-ı 

rīze ki  [manġur] dahi derler.

 [menkul]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı kāf 

ile. Düzd-i reh-zen ma
nāsına.  [şenkul] 

dahi derler. 
Arabīde ا  [ḥarāmī] ve אع  

ḳaṭṭā] اu’ṭ-ṭarīḳ] dedikleridir. Hindī 

lisānında  [menkul] ḫoş-ḥālī, ṭarab ve 

şādī ma
nāsınadır.

א  [mehānul] ve ل א  [mehānūl]: 

Kilāhumā bi-fetḥi’l-hā ve żammi’n-nūn. 

Afyūn-ı ḫāliṣ ma
nāsınadır. Ḥakīm Senāyī, 

beyt:

دا אل د     ز  د 
א ن  رد ا دم    

د  ار  در  א د   ا
د  در    א  ز  آن  

(Ya Rabbi! Kendi sarhoşunun elinden tut! Eğer 
tutma niyetinde değilsen, bezginlikle tembel 
kendisine ne yapıyorsa o da kendisine sarhoş-
lukla onu yapacak.)

Mecma
u’l-Fürs’te bed-i
tiḳād ma
nāsınadır 

ki  را 
derler, ya [ūrā menbelem] او nī 

ارم אد  
i] اtiḳād ne-dārem] demektir. Keẕā 

fi’l-Mü�eyyid.

ل  [mendel]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, dāire-i 
azīmet-i ervāḥ. Ya
nī 
azāim-

ḫˇān 
azīmete iştiġālleri maḥallinde eṭrāfına 

dāire çekip içinde oturup 
azāim okurlar. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

ی د  ا و  و 
ل א    

(Mendele oturma zahmeti olmaksızın insan, cin 
ve periyi emri altına aldı.)

Şāh Ṭāhir, beyt:

ان  ا  ا     
ل אن  ۀ   ی دا  

(Nağme yapan bülbül, efsun okuyucu ihtiyar 
oldu. Gül peri, gül bahçesinin ortası da mendel 
olmuş.)

�ānī, 
ūd-ı ḫām. Bu iki ma
nāya dahi  

[mendele] derler. Mevlānā Maḥmūd İbn 

Yemīn, beyt:

م א ری  ت دل   ای  از 
אغ ب ارس و  א   ل  ل و 

(Kalbime kuvvet vermek için tütsüye ihtiyacım 
olsa, ardıç ve seksek odunundan başka sandal ve 
öd bulamam.)

Zekeriyyā bin Muḥammed bin Maḥmūd 


Acā�ibü’l-Büldān-nām kitābında ẕikr eder 
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 ا
[ma	a’l-mīm]

א  [mātem]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Be-

ma
nī-i seg-i māde ya
nī dişi köpek. 
Arabīde 

yas ve nevḥa ma
nāsınadır. İki ma
nāya 

tertīb üzre, Mīr Naẓmī, beyt:

א ه   א   
א א   א ا   

(Dişi köpek gibi kīr peşinde. Mateme de kalsa 
bulamaz.)

אم  [mām]: Māder ma
nāsına. Mevlānā 

Kisāyī, beyt:

ام و    ا   ون  ا
אن   אم ز     

(Bugün bu haram şarabı güzelce içiyorsun. San-
ki anne sütü gibi memeden emiyorsun.)

Ḥakīm Şīrāzī, beyt:

אم د از     
אم ر ا زش  ا  آ

(Süt, ana sütünden faydalı değildir. Ama öndeki 
ağuzu kötüdür.)

Ḥakīm Enverī, der-ẓulm-i cemā
at-i Ġazān 

güfte, beyt:

دم گ   אد ا  دِر 
א د אم    در ر 

(İnsanı ölüm kapısından başka yerde mutlu gör-
mezsin. Kızı anasının rahminden başka yerde 
kız bulmazsın.)

אم אِه   [māh-ı sām] ve אم אِه   [māh-ı 

siyām]: Kilāhumā bi-kesri’l-hā ve fetḥi’s-

sīni’l-mühmele. Ḥakīm Muḳanna
 şu
bede 

ile peydā ettiği māha derler ki altmış geceye 

dek her gece şehr-i Naḫşeb ḳurbunda Siyām 

derler bir dağda bir kuyudan çıkıp dört 

(Başkalarının halinden nasıl bahsedeyim! Sevda 
yüzünden saf afyon yutmuş kimse gibi oldum.)

ل  [mehūl]: Żamm-ı hā ile. Tuzak ki ل א  

[māhūl] dahi derler.
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Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אب  روزی   ا
دم   אن  و   

(Ashab-ı Kehf ’in köpeği birkaç gün iyileri takip 
edip insan mertebesine ulaştı.)

Bu ma
ná Fārsīde cāiz olduğu gibi 
Arabīde 

ve Türkīde dahi hem müfred ve hem cem
ine 

isti
māl ederler.

�āliẟ, gözbebeği ma
nāsınadır. Şā
ir, beyt:

א אن  دم  دم  از  א  ه  ا در د
א אن  د אن  א   ا  آ

(İnsanlardan gizlemek için seni gözüme yerleş-
tirdim. Orada da merdümler (gözbebekleri) ara-
sında olacağını bilmedim.)


Arabīde dahi gözbebeğine ا אن   ا
[insānu’l-
ayn] derler. Ḫˇāce Selmān, beyt:

د دم  و    را 
وری אج  א و   را درة ا

(Memleketin gözbebeğisin ve insanlığın ta 
kendisisin! Saltanat tacının incisi ve efendilik 
tacısın!)

م ز و   [merz u būm]: Sükūn-ı rā-i müh-

mele vü zā-i mu
ceme ve żamm-ı bā-i 

muvaḥḥade ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, sınır, ser-ḥadd.

�ānī, vaṭan-ı aṣlī ma
nāsınadır. Ebulma
ānī, 

iki ma
nāya, beyt:

م را ز و  ن  אن  ا
א א   م   ز و   

(Bugün sınırın koruyucusu oldum. Memleke-
tim aklıma bile gelmiyor.)

 [merhem]: Ma
rūf. 
Avām “melhem” 

derler. Mīr Naẓmī, beyt:

د ز دل را  او  
د دن    ا   در

fersaḫ yere dek żiyā verirdi. Üstād Rūdekī, 

beyt:

(355a)  אه אم و   אه    
אر  ا  و آن 

(Ne Siyam ayı ne de gökyüzündeki ay! Birisi kö-
len, birisi de hizmetçindir.)

אِه   [māh-ı 
alem]: Kesr-i hā ile. Sancak 

başında olan altın yaldızlı nesne ki māh-ı 

hilāl gibi ederler. Mevlānā Hātifī, beyt:

ز آ  ز  
אن  אه  آ ز 

(Yeryüzü at nalından, gökyüzü de sancak ale-
minden demire döndü.)

م  [maḫtūm]: Sükūn-ı ḫā-i 

mu
ceme ve żamm-ı tā-i müẟennāt ile. 

Māverāünnehir’de ayıya derler. 
Arabīde 

“mühürlü” demektir.

دم  [merdum]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, ma
rūf. Ādem ma
nāsına.

�ānī, insān ki 
Arabīdeki ق  [maḫlūḳ] 

ma
nāsın ifāde eder. İnsānın hem müfredine 

ve hem cem
ine ki دم  [merdum] ve אن د  

[merdumān] derler, 
Arabīdeki  [ḫalḳ] 

ve  [ḫalāiḳ] gibidir. Emīr Ḫüsrev, beyt:

אر دم  در  א  
אر א د  אن  א  در 

(Hiçbir insana iş başında uyumak yakışmaz. 
Zira sonunda pişmanlık meydana getirir.)

Emīr Ḫüsrev, beyt:

א ان  אت  او   دم  ا 
א  ر و  آ א    در در

(Allah’ın yaratıcılığına dair vasıflardan insanın 
bahsedişi, denize düşen karıncanın yüzme anlat-
masına benzer.)
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(Ay ve yıldızlara kadar uçup kuyruğunu aya 
sürttü ve ay kuyruk/göçken oldu.)

Emīr Ḫüsrev, beyt:

خ را     
م אم را    زاغ 

(Bazen felek kartalını tavuğun yapar bazen de 
gece kargasını aykuyruk/göçken edersin.)

 [meyem]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Bir 

maḳām adıdır. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

(Onun lütfu gönül yarasının merhemidir. Lākin 
benim rica edişim az olur.)


Arabīde dahi  [merhem] derler. İbnü’n-

Naḥḥās, beyt: 

אن ا א    
ح א و و  

(Ceylanların göz kapaklarına şöyle bir ilgim var: 
Onlar kalbime hem merhem hem de yaradır.)

 [merīşem]: Kesr-i rā-i mühmele, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i şīn-i mu
ceme 

ile. Cerāḥat üzerine bağlanan merhem, 

bez ve 
ilāc her ne ise. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

אرم  [mekārim]: Fetḥ-i kāf ve kesr-i rā-i 

mühmele ile. Bir dağ adıdır. Menḳūldür ki 

her Ramażān-ı şerīf evvelinde meẕkūr dağda 

ḳudretten āteş ẓāhir olur. 
Arabīde “iḥsān” 

ma
nāsınadır, cem
dir.

 [melġam] ve  [melhem]: Sükūn-ı 

lām ve fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme vü hā ile. Her 

dü be-ma
nī-i merhem. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

 [mevsim]: Sükūn-ı vāv ve kesr-i sīn-i 

mühmele ile. Ma
rūf. Faṣl ve zamān. Ve 

bāzār-ı senevī maḥalli ma
nāsına. Fārsīde ve 


Arabīde müsta
meldir. Ebulma
ānī, beyt:

אن אر و   آ و   
ا א    ذوق و    

(İlkhbahar mevsimi ve gül zamanı geldi. Dünya 
zevk ve eğlenceyle doldu. Evde oturmak niye?!)

م  [meh-dum]: Sükūn-ı hā ve żamm-ı 

dāl-ı mühmele ile. Kuyruğu beyāż bir kuş-

tur. Mevlānā Hilālī, beyt:

א  و ا واز  ده 
م ه  ده و  دم   
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tenāvül edip sebaḳın ta
līm ederler. Ol dahi 

ayak üzre durup 
öẕrün diler. Ona אن א אی   

[pāy-māçān] derler.

אن א  [māḫān]: Fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, şehr-i Merv mużāfātından bir ḳarye 

ismidir.

�ānī, Ferheng-i Cihāngīrī’de Çin 

pehlivānlarından bir mübāriz nāmıdır. 

Mecma
u’l-Fürs’te ḥākim-i Çin nāmıdır.

א  [māḫan]: Fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i nā-pāk, dūn-himmet ve merdüm-i 

dü-rūy.

אدرزن  [māder-zen]: Kayınana ya
nī 
avratın 

anası. 
Avām אدزن  [mādezen] derler. Mīr 

Naẓmī, beyt:

ده   אدرزن   
אد  و را    دا

(Kaynana iyi huylu olmayınca damadın da hiç 
rahatı ve huzuru olmaz.)

אن אد  [mādiyān]: Kesr-i dāl-ı mühmele ve 

fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Kısrak. 
Arabīde س  

[feres] ve ه  [ḥicre] Türkīde “yund” der-

ler. Mīr Naẓmī, beyt:

د آن روز אن  אد ار 
ز אن  אن     ا

(O gün kısrağa bindiler. Ordunun bütün atları 
dünyayı yaktı.)

ن אذر  [māẕeryūn]: Fetḥ-i ẕāl-ı mu
ceme, 

sükūn-ı rā-i mühmele ve żamm-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Bir sarı çiçektir. Ortasında siyāhı 

olur. Türkīde “karagöz” derler. Ni
metullāh 

bunun şerḥinde “Çeşir derler bir ottur. 

Vilāyet-i Germiyān’da çok olur, turşīsin 

ederler” demiştir.

ن  ا
[ma	a’n-nūn]

و א  [mā-pervīn]: Bir köktür. Ḫurmā 

kadar olur. Ammā ucu sivri olur. Ve kendi 

siyāh ile surḫ miyānındadır. A
lāsı ve ṣaḥīhi 

bir ṭarafın koparıp kāġıda sürünce benefşī-

reng olur. Def
-i sümūmāt eder. Ve bir 

ḳīrāṭı a
lā neşāṭ verir. א  [mā-perpīn] ve 

و אه   [māh-pervīn] dahi derler. 
Arabīde 

وار  [cedvār] dedikleridir. Ṭabīb Yūsufī, 

beyt:

و א وار    
ان ز د     

(Cedvār māpervīnden başka bir şey değildir. 
Būzeydān gibi yumuşatıcı ve faydalıdır.)

ن א  [mābūn]: Żamm-ı bā-i muvaḥḥade 

ile. Ḥīz ve muḫanneẟ ma
nāsına. Bir 


illettir. Ba
żı kimselere 
ārıż olur, tā kendini 

yef
alletmeyince rāḥat olmaz. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

אن د  א  ن     
ن א א  از  א   אره 

(Yeksān ve yeksūn kelimeleri hep aynı manada 
olup mābūndan asla hamiyyet gelmedikçe...)


Arabīde ḳaṣr-ı elif ’le (ن  mebūn) 

meşhūrdur.

אن א  [māçān]: Fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Dayan-

mak ma
nāsınadır. Ḳıyās bu idi ki (354b) 
cem
-i אچ  [māç] olaydı, ammā müfred 

maḳāmında isti
māl olunur אن  [mujgān] 

gibi. Diyār-ı 
Acem’de bir ıṣṭılāḥtır. 

Günehkār, 
öẕrün dilemeye derler. Mevridi 

böyledir ki mektebde eṭfālin biri sebaḳın 

bilmese ona bir nesne aldırtıp eṭfāl cümle 
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ẕikri mürūr eyledi. Mevlānā Cāmī, beyt:

אن אر ن  دش از  
אن אر אن   ا  د

(Onu resim evi gibi olan saraydan alıp deliler 
gibi tımarhaneye götürdü.)

Ve dahi yılanı çok yere derler.

ان אِر   [mār-ı kerān]: Kesr-i rā-i mühmele 

ve fetḥ-i kāf ile. Zehrnāk ve şedīd yılan ki אِر  
زه  [mār-ı gerze] dahi derler.

אز  [māznīn]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ve 

kesr-i nūn ile. Bir kimesnenin adıdır. Ve bir 


avratı var idi Māzīne-nām. Menḳūldür ki 

Hindūstān tevābi
inden Şengūne-nām bir 

cezīrede er ile 
avrat yalnız ikisi bir 
aẓīm 

ḥiṣār yapıp içinde ancak bir günbed binā ey-

lemişler. Ḥiṣārın her bir taşını ve günbedin 

her bir 
amūdunu yüz nefer ādem yerinden 

kaldıramaz. Ol mekānda du
ā müstecābdır 

derler. Ḥakīm Esedī, beyt:

אم آن  دو  אن  و  
אز زن د  אز  ی 

(Hindistan’da her ikisinden erkeğin adı Māznīn, 
kadının adı Māzīne idi.)

ران אز  [māzenderān]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme 

vü dāl u rā-i mühmeleteyn ve sükūn-ı nūn 

ile. Bir vāsi
 memlekettir. Mevlānā Hātifī, 

der-Timurnāme, meẟnevī:

ران אز و وا  
وران אده   ا 

ان א     از 
ران אز ئ د   

(Ancak Māzenderān memleketinin valisi padi-
şahlık tacını başına taktı. Māzenderān ifritlerini 
idare altına almak için büyük bir orduyla hare-
kete geçti.)

ان אرا  [mār-ispendān] ve ان אرا  

[mār-isfendān]: Kilāhumā bi-sükūni’r-rā 

ve’s-sīni’l-mühmeleteyn. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, şühūr-ı Şemsiyye’nin yigirmi doku-

zuncu günü ismidir.

�ānī, yevm-i mezbūrun tedbīr-i umūruna 

müvekkel olan feriştenin nāmıdır.

�āliẟ, bir mūbed-i mūbedān adıdır. Elif 

ve nūn’suz אرا  [mār-ispend] ve אرا  

[mār-isfend] dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

אن אرا  [mār-efsān]: Sükūn-ı rā vü fā vü 

fetḥ-i sīn-i mühmeleteyn ile. Efsūngerī-i 

māra derler ki efsūn ile mārı tutup ḥabs 

ederler. א אرا  [mār-efsā] ve אی אرا  [mār-

efsāy] dahi derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

אران  [mārān]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i āhengerān.

�ānī, cem
-i אر  [mār]dır.

אر  [mārbīn]: Sükūn-ı rā-i mühmele, 

kesr-i bā-i muvaḥḥade, ba
dehu yā-yı sākine 

ile. İṣfahān mużāfātından elli sekiz pāre 

ḳaryeyi müştemil bir nāḥiye ismidir. Ve der-

ler ki mezbūr nāḥiyede olan ḳaryelerin bāġ 

u bāġçeleri keẟretinden birbirlerine muttaṣıl 

olup nāḥiye tamāmen bir bāġ olmak üzre 

meşhūrdur. Şā
ir, beyt:

אر   ارم ا
رو درم درم ا אب ا آ

(Cennet’ten bir nüsha olan Mārbīn’de dirhem 
dirhem güneş olur.)

אن אر  [māristān]: Kesr-i rā vü sükūn-ı 

sīn-i mühmeleteyn ile. אن אر  [bīmāristān] 

lafẓından muḫaffeftir bīmārḫāne ma
nāsına. 

Ve אر  [mār] bīmār ma
nāsına geldiğinin 
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Arabīde א  ve Çağatay’da [decāce] د

“tavuġ” derler.

ن א  [mālīden]: Kesr-i lām ile. Ovmak ve 

sürmek ma
nāsına ki 
Arabīde د [delk] ve 

ک  [ferk] dahi derler. Çağatay’da “yoḳmaġ” 

derler.

א  [mālīn]: Kesr-i lām ile. Sülük ma
nāsına 

ki א  [mālīz] dahi derler.

ان א  [māmīrān]: Kesr-i mīm, sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. Edvi-

yeden bir dārūdur.

אن  [mān]: Dokuz ma
nāya gelir.

Evvel, żamīr-i mütekellim ma
a’l-ġayr 

edātıdır ḥālet-i cerde bir ismin mużāfun 

ileyhi olmak i
tibārıyla. Ḥakīm Esedī, beyt:

א ره  و    
אن راه را د  و  

(İyi ve kötü yol, bizim ektiğimiz tohumdur. Akıl 

tarladır, doğru yol da azığımızdır.)

�ānī, ḥālet-i naṣbda bir fi
lin mef
ūlü olmak 

i
tibārıyla, Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אه אن  ددان د  او داد
د راه א  اورا  

(Yırtıcılara karşı bize güç veren O’dur. Bize yol 

gösterdiği için O’na hamd olsun!)

�āliẟ, ن א  [mānden] lafẓından ṣīġa-i 

emr olur. Eṣaḥḥı ḥarf-i bā-i muvaḥḥade 

duḫūlüyle אن  [bi-mān] derler. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

אر א  ا  داد 
אر אن را و  د

(İsfendiyār şöyle cevap verdi: “Bize şarap içip eğ-

lenmek buyurulmadı”.)

Rābi
, vaṣf-ı terkībī olur אن א  [ḫān-mān] 

gibi. Ammā bu ma
nāda gāhī yalnız אن  

[mān] derler. Ḥakīm Esedī, beyt:

Ḳadīmü’l-eyyāmda dīv sükenāsı olduğu 

meşhūrdur.

אزن  [māzen]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. 

(355a) Arkanın orta kemiği. 
Arabīde  

[ṣaleb] derler.

אزون  [māzūn]: Żamm-ı zā-i mu
ceme ile. 

Māzū ma
nāsınadır. 
Arabīde  [
afṣ] 

derler.

ن א  [māġūn]: Żamm-ı ġayn-ı mu
ceme 

ile. Eẟvāb-ı ḫāne. 
Arabīde אث ا -eẟāẟu’l] ا

beyt] ve אع ا  [metā
u’l-beyt] dahi derler. 

Mīr Naẓmī, beyt:

ون א   زن  دم رود از 
ن א א  رون  א ا

(Kadın sürekli evden çıkınca evin içinde eşya 
kalmaz.)

אن א  [mākān]: Be-vezn-i אن א  [pākān]. İki 

ma
nāya gelir.

Evvel, ḥükkām-ı vilāyetten birinin adıdır ki 

babasına א  [kākī] derler idi. Hindūstān 

ḥākimlerinden idiler.

�ānī, bir vilāyet adıdır ki ḫalḳının ekẟer 

silāḥı zūpīn olur. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ی ر از     د   ز
א א ده  رد  و زو    

(Din için daha iyi olan silahın bal peşindeki arı, 
çul örtünmüş Geylanlı, topuz edinmiş Mākānlı 
gibidir.)

אن א  [mākiyān]: Kesr-i kāf ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. Tavuğa derler; ḫānegī olsun, 

dihegī olsun. Mevlānā Hātifī, beyt:

  ِ אن  א אل   
رد  אن  در א  ِ

(Okun yeleğini kartal tüyleriyle yap! Tavuk tüyü, 
ok yeleği olmak için uygun değildir.)
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(Allah birisinin perdesini yırtmak/aybını gös-
termek isterse, onu temizleri kınamaya yöneltir. 
Allah bize yardımcı olmak isterse, bizi ağlayış ve 
yakarışa yöneltir.)

Tāsi
, belā ve zaḥmet ma
nāsına da gelir 

dediler. 

Zebān-ı Hindīde iki ma
nāyadır. Biri 
izzet 

ve biri ḳabūl ma
nāsınadır.

ن א  [mānden]: Sükūn-ı nūn ile. Kal-

mak ma
nāsına maṣdardır. Lākin lāzım 

ile müte
addī beyninde müşterektir. Şeyḫ 

Sa
dī, beyt:

ز אب    و آ
ز  ه  ا  א و  ا 

(Ömür kar gibidir, Temmuz güneşi onun çoğu-
nu eritti. Gel gör ki efendi henüz farkında değil.)

Bunda olan א  [mānd] müte
addīdir. Zīrā 

ma
nāsı “Āfitāb-ı Temmūz berf-i 
ömrden 

az kodu” demek olur. Gülistān şāriḥleri 

ẓannettikleri gibi değil. Maḥall-i daḳīḳtir.

א  [mānisten]: Kesr-i nūn ve sükūn-ı 

sīn-i mühmele ile. Bir nesnenin ṣıfatının 

ṣıfatı olmak, ن א  [mānīden] gibi. 

Şerefnāme’de ن א  [mānīden] ی אِن   
 [besān-ı çīzī geşten], ا  [guẕāşten] 

ve دن א  
ma [rehā kerden] رnālarınadır. 

Çağatay lisānında “oḫşamaḳ” derler, benzer 

(355b) ma
nāsına. “Oḫşaşmaḳ” dahi derler. 

Bu beyitte nehy-i ḥāżır vāḳi
 olmuştur. Mīr 


Alī Şīr, beyt:

Tīredür Mecnūn ki min dik dipsin anı ey ḫıred


Aḳl u hūş ehlini bir dīvāneġa oḫşatma köp

(Ey akıl! Mecnūn gamlı diye onun benim gibi 
olduğunu söylüyorsun. Aklı başında adamı bir 
deliye çok da benzetme!)

ار   و  وز راه د
אن  אد زی  و  و 

(O zorlu yoldan az ya da çok gidip mutlu bir 
şekilde evine barkına var!)

Bu iki ṣīġadan ḳaṭ
-ı naẓar, ba
ż-ı terākībe 

dahi ṣıfat isti
māl olunur אن  [dūr-mān] دور

ve אن ر  [ḫor-mān] gibi.

Ḫāmis, ار  [bugẕār] ma
nāsına isti
māl 

olunur.

Sādis, aṣḥāb-ı ferhenglerden ba
żıları “ḫāne” 

ma
nāsına gelir dediler. Bu ḳavli müeyyid, 

Ḥakīm Esedī, meẟnevī:

אن אزار د  א در  
ان א  אروان دو   از 

אن  ِ  و   آ 
אن  دش    

(Varlıklı bir tüccar vardı. Kervāndan bir yiğitle 
arkadaş oldu. Kendi yaşadığı eve gelince onu bin 
bir türlü ricayla konuğu yaptı.)

�ābī, eẟvāb-ı ḫāne ma
nāsına. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, musammaṭ:

אن د אن   אن د در  در   
ده ام ا  آن   א آن  آن د ز

(Bedenimde bir başka can, evimde bir başka 
eşya, güzelliğimde bir başka güzellik var. Zira 
O’nun farkına vardım.)

אن א  [ḫānmān] meẕkūr iki ma
nāyı cem
 

iledir.

�āmin, אرا  [mārā] ma
nāsına da gelir. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, meẟnevī:

دۀ  درد ا   ا  ن 
د אن  א ر    ا

אری  אن  ا   ا  ن 
א در  و زاری   
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Mīr 
Alī Şīr, beyt2:

Bī-vefādur çün cihān gülzārı iy köŋlüm ḳuşı

Bolma bir gül vālihi bülbülge nāgeh öykenip

(Ey gönül kuşum! Dünya güllüğü vefasız oldu-
ğu için ansızın bülbüle özenip de bir güle āşık 
olma!)

אن א  [māhān]: Kirmān tevābi
inden bir 

ḳaṣabanın ismidir. Bir şā
ir Şāh Ni
metullāh-ı 

Velī ḥaḳḳında demiştir, beyt:

אن א در د د و  در 
אن א אج  ا 

(Böylesi padişahlar, Dekken’de post ve hırka 
Māhān’da taç bağışlarlar.)

אن כ אه   [māh-ber-kūhān]: Muṣannefāt-ı 

Bārbud-ı Ḫüsrev’den bir laḥn ismidir. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

אدی אن  אه    
אدی אن  אه   א  ز

(Māh-ber-kūhān nağmesine başlayınca dili dağ-
ların üstüne ay koyardı.)

Ḳāḍī 
Oẟmān-ı Peyraḳī, beyt:

א   אدی  اق       از 
אن אه   ز   و روز 

(Ben senin ayrılığın yüzünden gamla doluyum. 
Sense herkesle mutlu bir şekilde gece gündüz 
māh-ber-kūhān nağmesi mırıldanıyorsun.)

و אه   [māh-pervīn]: Cedvārdır ki و א  

[māpervīn] ve א  [māperpīn] dahi derler. 

Keyfiyyeti birkaç def
a ẕikr olundu.

אن א و  אن  א  [māhiyān u sāliyān]: Ya
nī 

aylar ve yıllar. Cem
-i אل אه و   [māh u sāl]

dır. Keẕā fi’l-Mecma
. Bu ma
nāya, Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

אن א آ    
אن  ر   

2  Bu beyit: M:- , Esad Efendi 3241: 263b.

“Köp” çok demektir. Ve “oḫşaşı” lafẓı 

“şebīhi ve naẓīri” demektir. Luṭfī dīvānında 

bu maṭla
da vāḳi
dir, beyt:

Nergis közüŋüŋ oḫşaşı ḳası çemende bar

Yüzüŋ ṭarāveti ḳaçan ey gül semende bar1

(Ey gül! Nergis gözünün bir benzeri hangi bah-
çede var! Peki yüzünün tazeliği hangi yaseminde 
var!)

אن א  [mānūşān]: Żamm-ı nūn ile. Īrec 

ḳatlinden sonra Menūçehr’in anası iḫtifā et-

tiği dağın adıdır. ش א  [mānūş] dahi derler.

ن א  [mānīden]: Kesr-i nūn ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ن א  [mānden] gibi, benzemek 

ma
nāsına müte
addī olur. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

אه א  א  د  دا 
א א  د  و 

(Akıl, padişahla bilgi satrancı oynadı. Fakat daha 
ilk elden yenildi.)

�ānī, א  [mānisten] ma
nāsına. Üstād 

Laṭīfī, beyt:

א אم  אرا   ا 
א אل   ر  ه   در 

(Dolunay, yüzünü o kadar süslemesine rağmen 
senin güneş yüzüne benzeyemedi.)

Çağatay’da bu ma
nāya “öykenmek” derler. 

Bu 
ibāret Türkīde dahi isti
māl olunur. Mīr 


Alī Şīr, beyt:

Ḳāmetiŋġa serv taḳlīd eyleben taptı şikest

Bu sezādır ger giyeh serv-i sehīġa öykenür

(Selvi senin boyunu taklit edip kırıldı. Ot, düz-
gün selviye benzemek isterse olacağı budur!)

1 “Ve ohşaşı” ibaresiyle başlayıp buraya kadar olan kısım 

matbu metinde yoktur. Esad Efendi 3241 numaralı 

nüshanın 263b sayfasında yer almaktadır.
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אل  و ه   א  دل 
אل از  ه   ا دور 

(Gönül yıllarca vatanından uzak kalsa da hatırı-
na asla vatan düşüncesi gelmedi.)

�āliẟ, be-ma
nī-i mihmānḫāne. Ebulma
ānī, 

beyt:

م د و  אل  אم از  א   
وان  ن  ر ا  אن   آ

(Son derece cömert ve iyiliksever olduğun için 
ziyafet veriyorsun. Eşiğin, yolcular için konuke-
vi oldu.)

Ve ḫānumān ma
nāsına da mervīdir.

 [metīn]: Muḥkem ve üstüvār ma
nāsına. 

Mīr Naẓmī, der-ṣıfat-ı ḳal
a, beyt:

ه  اوج 
אر  ه    

(Göğün en tepesine baş çekmiş. Kimse böyle 
sağlam kale görmemiş.)

 [mecen]: Fetḥ-i cīm ile. Bir nev
 küçük 

kalkandır. Ağacı ve çubuğu olmaz. Ḫˇāce 

Selmān, beyt:

ق ز ه   א م  رت  ف  از 
ه    א אن  א ر  در و

(İtibarın, Zuhal’in başına şerefle ayak bastı. Kar-
gın, savaşta kalkanın kalbine mızrak sürdü.)

ن  [meçīden]: Kesr-i cīm-i Fārsī ile. 

Dört ma
nāyadır.

Evvel, çimdiklemek. 

Ve yoklamak. 

Ve kavramak. 

Ve sür
atle gitmek ma
nālarına.

ان  [maḫrān]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme 

ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. Bir deyr-i 

Naṣārā’dır. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

(Bir ay böylece geçti gitti. Asla sıkıntı verici bir 
işe koyulmadılar.)

Ve אن א  [sāliyān] Ferheng-i Mīrzā 
İbrāhīm’de bir şehir adıdır. Şirvān memle-

ketinde vāḳi
dir.

دان א   [māhīdān]: Ya
nī ḥavż-ı ḫāne. 

Üstād Ferruḫī, beyt:

دی א دان   ر ژرف  ون  ا
دی אن   ر د  ت     

(Senin derin havuzunda hep kevser olsun! Her 
gece seninle baş başa kalmak için bir başka huri 
konuğun olsun!)

א زر  [māhī-i zerrīn]: Bir nev
 balıktır. 

Kumda ḥāṣıl olur. Ol kadar ḳuvvetlidir ki 

on ẕirā
 yeri delip aşağı gider. Eṭibbā onu 

saḳanḳūra bedel ederler. Vilāyet-i Sind’de 

çok olur. Şeref-i Şeferve, beyt:

א زر و ره   ر ای  
א ی  و   وی د 

(Ey sevgili! Bedenim altın balığı, senin aşkının 
yolu da kumdur. Ey sevgili! Gönlüm kanlı çilku-
şu, senin gamın da kebap şişidir.)

ن א  [māyūn]: Żamm-ı yā-yı taḥtānī ile. 

Ferīdūn Şāh’ı sütüyle besledikleri gāvın adı-

dır. ن א  [bermāyūn] dahi derler.

 [mebhen]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ve 

fetḥ-i hā ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, cāy-ı ārām ma
nāsınadır. Ebulma
ānī, 

beyt:

אک درت א    אن  و 
אی را و  دل  و  

(Hüzünlü ve garip gönül dünyayı dolaştı da se-
nin kapının toprağından başka rahat ve huzurlu 
bir yer bulmadı.)

�ānī, be-ma
nī-i zād u būm ya
nī vaṭan-ı 

aṣlī. Ebulma
ānī, beyt:
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(Senin elin doğudan batıya, Medāyin’in en 
ucundan Medyen’e kadar uzanır.)

ن ا  [merāġīden]: Fetḥ-i rā-i mühme-

le, kesr-i ġayn-ı mu
ceme ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Ağnamak ya
nī arka üzerine ya-

tıp sağına ve soluna dönmek ma
nāsınadır.

אن  [mercān]: İki ma
nāyadır.

Evvel, üvey oğul ma
nāsınadır. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

ل م     א   א ا
אن ش  ا د    اده  ا

(Efendim! Şiirim sihr-i helaldir (helal büyüdür). 
Onu üvey oğul diye kim anarsa haramzādedir.)

�ānī, ma
rūf kırmızı taştır. Diyār-ı Maġrib’de 

biter. Ġavvāṣlar dalıp çıkardıkları maḥal 

beyāżdır. Ocak tütününe asarlar, durdukça 

kızarır.

دا  [merd-efken] ve داوزن  [merd-

evzen]: Kilāhumā bi-sükūni’r-rā ve’d-

dāli’l-mühmeleteyn. Pehlivān ve bahādır 

ma
nāsına. Ve keskin ve pür-zūr olan şarāba 

da دا  [merd-efken] derler.

ان د  [merd-gīrān]: Bir çeşn adıdır. 

Muġān, māh-ı İsfendārmüẕ’ün āḫirinde beş 

gün ceşn ederler. Bu beş günde 
avratları ve 

evlādları her ne ki ārzūları vardır ṭaleb eder-

ler ve tasalluṭ gösterirler. Bu ecilden ان د  

[merd-gīrān] tesmiye etmişlerdir. Bu gün-

lerde ṭulū
-ı şemsten ġurūba dek def
-i 

hevāmm u ḥaşerāt-ı arż için ruḳ
a yazarlar, 

ol ruḳ
aya da derler. دم 
ruḳ] ر a-i kej-

dum] ẕeylinde şerḥi mürūr eyledi.1

אن ز  [merzbān]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

vü zā-i mu
ceme ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade 

ile. Ser-ḥadd beyi. Ve aṣl-ı terkībinden sınır 

1 Sözlükte böyle bir maddeye rastlanmadı.

ان א و د   و 
א א و  א  ا دِر 

(Ben, bir keşiş ve Mahrān kilisesi... Tiflis kralla-
rının kapısını yurt edindim.)

ن  [maḫīden]: Kesr-i ḫā-i mu
ceme ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Dört ma
nāyadır. 

Evvel, (356a) deprenmek. Ebū Şekūr, beyt: 

א دو ی  زن   
ام او   در ا

(Kocakarı çabucak köleye doğru koştu. Onun 
endamında çıplak olarak deprendi.)

�ānī, edná ḥareketle āheste ırganmak.

�āliẟ, titretmek.

Rābi
, ürpermek ma
nālarınadır.

ن  [meden]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. 

Neşāṭ, sürūr ve inbisāṭ ile gitme demektir. 

Şā
ir, beyt:

ش אر و  از  
ن אز و     

(Velāyet yükünü sırtından bırak! Bu meşguliyeti 
daha fazla üstüne alma, sevinçle yürü!)

ن  [medhūn]: Sükūn-ı dāl-ı mühmele 

ve żamm-ı hā ile. Dibāġat olunmuş deri. 

Ḥakīm Esedī, beyt:

گ دون   و   و  
گ ن  א ز  ان  دو 

(Yüz yirmi kağnı hep kılıç ve miğfer. İki misli 
kadar da kurt derisinden kalkanlar.)

 [medyen]: Sükūn-ı dāl-ı mühme-

le ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Deryā-yı 

Maġrib sāḥilinde vāḳi
 bir şehrin nāmıdır. 

Menūçehrī, beyt:

ب ق   ر د  از 
א   ا  אی  ز ا
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misin? Amellerinin cezası Cennet bahçesi mi 
olacak yoksa Cehennem ateşi mi?)

ن ز  [merzgūn]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

vü zā-i mu
ceme ve żamm-ı kāf-ı Fārsī ile. 

Ālet-i reculdur. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

ن  [merġazen]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le ve fetḥ-i ġayn u zā-i mu
cemeteyn ile. 

Gūristān ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, beyt:

אه  א در א   
ن ار    وز  

(Öyle bir padişahtır ki öfkesiyle sarayının düş-
manlarına çayırlığı mezarlığa çevirir.)

İmāmī-i Herevī, beyt:

د ر  اری   ا א آن 
ن ار ز  

(Savaşta o padişahın kılıç darbesiyle çayırlık me-
zarlığa döndü.)

Mecma
u’l-Fürs’te bu ma
nāya ز  

[merzeġan] menḳūldür. Ammā Ferheng-i 
Vefāyī’de ن  [merġazen] naḳl edip bu 

beyte mütemessik olmuş. Üstād Rūdekī, 

beyt:

א ا راه  ز   
א ز  ار او  

(Kılavuzu çaylak olanın yolu mezarlığa düşer.)

אن د  [mezdeḳān]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ve 

fetḥ-i dāl-ı mühmele vü ḳāf ile. Ḳuhistān’da 

vāḳi
 bir şehir adıdır. Keẕā fi’l-Mecma
.

ن  [mejen]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ile. Be-ma
nī-i 

 [mecen]-i merḳūm. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

ن  [mezīden]: Kesr-i zā-i mu
ceme 

ve sükūn-ı (356b) yā-yı taḥtānī ile. 

ن  [mekīden] ya
nī emmek ve tatmak 

ma
nālarına. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

bekçisi fehm olunur. Şems-i Faḫrī, beyt:

א روز و  ا   
אن ز א  א در آ ل و ا

(Ne mutlu gece gündüz onun adalet ve insafının 
sınır bekçisi olduğu ülkeye!)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אش  אن  א ا دا  در 
אش  אن  ز  ز  

(Bu hikāye Kābil’de yayılınca sınır boyu savaşla 
doldu.) 

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

د ار  د د ز  آن  در آن 
د אر  אن  ز  

(O dindar adamın yaşadığı ülkede zalim bir sınır 
bekçisi vardı.)


Arabīde mihter-i muġān ma
nāsınadır. 

Onlara אن ز  [merzbān] derler. Cem
i از  

[merāzibe]dir.

ز  [merzeġan]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ve fetḥ-i zā vü ġayn-ı mu
cemeteyn ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, gūristān ya
nī mezāristān. Şā
ir, beyt:

א ش ز  ا ر  
א ن  ل او  

(Kılavuzu kuzgun olanın konağı da mezarlık 
olur.)

�ānī, āteş ma
nāsınadır. Ḥakīm Senāyī, 

ḳıṭ
a:

ده  ص و آز  ای  دل  
د  د ا אن  אره  داده 

אر אم  د ا ن     آ 
ز א  ای    ار آ 

(Ey gönlünü daima hırs ve tamaha tutsak edip 
dizginini tamamen Şeytan’ın eline veren kimse! 
Sonunda işin nereye varacağını hiç düşünmez 
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ان  אی      
א ان  אوس  را   

(Söz sofrasında senin şeker çiğneyici söz papa-
ğanına melek tavuslarının kanadından yelpaze 
edinmişsin.)

ن  [mekīden]: Kesr-i kāf ile. Emmek 

ma
nāsınadır. Kemāl-i Ḫocendī, beyt:

رت  ا   ز ر ر 
ن    ا ز و  

(Çin resmini kıskandıran yüzündeki saç büklü-
müne andolsun ki senin dudağın, şeker emmek 
zamanından daha tatlıdır.)

ن  [me-lān]: Fetḥ-i lām ile. Be-ma
nī-i 

אن  [me-cunbān]. Ḥakīm Senāyī, beyt:

ان ح  אز و  ا  
ن زه ر  ور  و 

(Namazı böyle kıl ve tefsirini böyle bil! Değilse 
kalk ve boşuna sakal oynatma!)

دن  [melḫūden]: Sükūn-ı lām ve 

żamm-ı ḫā-i mu
ceme ile. Penbe atmak 

ma
nāsınadır. 

 [men]: Üç ma
nāyadır.

Evvel, nefs-i mütekellim-i vaḥdehtir. 


Arabīde א 
ma [ene] اnāsına. Çağatay 

lisānında “min” derler kesr-i mīm ile.

�ānī, gönül ma
nāsınadır. Ḳarī
uddehr, beyt:

د אل  ا و  ن روح  אر 
ر   אه ا אن  درآ   

(Sevgili, can ve gözbebeği gibi, bazen arama/
göğsüme yerleşiyor bazen de gözüme giriyor.)

�āliẟ, terāzūnun şāhīni geçtiği deliğe derler. 

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ا   ا    در
ازو دو  را   در  

(Bu umut dışında senden bir isteğim yok. Zira 
bir terazide iki delik doğru olmaz.)

אن א  ز دم  ن   در رخ 
ن  م  ش   ن  از  

(Her zaman onun cenneti andıran yüzüne bakıp 
kevsere benzeyen dudağından buseyi şeker gibi 
emdim.)

Ve çeynemek ma
nāsına. Mevlānā Hātifī, 

beyt:

ت  ان ا   د
ت  אن ز  א  ز

(Kıskançlık parmağını ısırıp bir zaman hayret 
yakasını kemirdi.)

ن  [mesrīden]: Sükūn-ı sīn ü yā-yı 

taḥtānī vü kesr-i rā-i mühmeleteyn ile. ن  

[mezīden] ma
nāsınadır. Tatmak ve ن  

[mekīden], emmek ma
nāsına maṣdardır.

ن ا  [mesrānīden]: Müte
addī-i ن  

[mesrīden]dir.

ن  [mesīden]: Kesr-i sīn-i mühmele ile. 

Be-ma
nī-i ن  [mecīden]-i merḳūm.

ن  [meftūn]: Aldanmış, fitnelenmiş ve 

gönül vermiş ma
nālarına. Mevlānā Cāmī, 

beyt:

ن زون  א  ای   
ن אن د א از  

(Ey her güzele aldanmış olan kimse! Miskten 
ayva tüylülerle halin harap!)

ان  [meges-rān]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī vü rā 

vü sükūn-ı sīn-i mühmeleteyn ile. Bād-zen, 

yelpāze ki 
Arabīde و  [mirvaḥa] derler. 

Şā
ir, beyt:

אن د م   א  ا
ان د   ا 

(İslām elbisesi, Şeytan’ı çıplak bırakır. Şeytan’ı 
sürecek yelpaze, melek kanadıdır.)

Ḫˇāce Selmān, beyt:
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אن  [menūşān]: Żamm-ı nūn u vāv-ı 

ma
rūf ve fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Nām-ı 

ḥākim-i Pārs’tır ki bir nām-dār mübāriz ve 

ser-leşger-i Keyḫüsrev idi.

ان  [meydān]: İki ma
nāyadır.

Evvel, cenk ma
nāsınadır. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אر آ אن   ا  
واری  אو  ان   روز 

(Savaş günü işe yarayan endamlı attır, besili 
öküz değil.)

Dīger, mıṣra
:

ان  د  و آرم    
(Ben de meydan eri değilim, baş eğerim.)

�ānī, şarāb ẓarfı ma
nāsınadır. Ḫˇāce 

Selmān, beyt:

אن  א  ه   را در
ان در ن  را   א  א

(Ey sāki! Hoten padişahı (güneş), sabah kır atını 
sürdü. Gül renkli atını meydana/kadehe bırak!)


Arabīde ma
rūf meydāndır.

ن  [meyden]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Nesne elemek ve 

pāk etmek ma
nāsınadır. (357a)

ن  [meyzīden]: Evvel yā-yı mechūl, ẟānī 

yā-yı ma
rūf ile. Be-ma
nī-i ن  [mezīden]-i 

merḳūm.

ن  [meygūn]: Al renk ve açık kırmızı 

renge derler. İsti
āre ṭarīḳıyla leb-i dilbere de 

derler. Mīr Naẓmī, beyt:

אر د ن  آن  
א  אن  א אن   د

(O gönül aldayıcı sevgilinin al dudağı āşıkların 
ağzına nasip olursa...)


Arabīde teşdīd ile ( ّ  menn) üç ma
nāyadır. 

Evvel, baṭmān ma
nāsınadır ki ba
ż-ı diyārda 

yüz kırk dirhemdir. Ve ba
żı yerde altı yüz 

dirhemdir. Ve ba
żı vilāyette yedi yüz yigir-

mi dirhemdir. Ve ba
żı memlekette dokuz 

yüz dirhemdir. Ve ba
żı yerlerde iki bin dört 

yüz dirhemdir. �ānī, kezengübīn ki “ḳudret 

ḥelvāsı” dedikleridir. �āliẟ, minnettir.

 ve   [meniş [meniş zeden]  زدن

geşten]: Mi
de bulanmak ki 
Arabīde אن  

[ġaẟeyān] derler.

 [menişen]: Kesr-i nūn ve fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ḫūy ve ṭabī
at ma
nāsınadır.

�ānī, kerem ve himmet ma
nāsına. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

ن  [mengīden]: Sükūn-ı nūn u yā-yı 

taḥtānī ve kesr-i kāf ile. Sözü āheste ve zīr-i 

lebden söylemek. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise 

sirruhu, meẟnevī:

אن ا  در ز ز
ر  آن א ا ان  آن ا

א  د   א  
د אن  ش آن  د  در 

(O tutsaklar (Hz. Peygamber hakkında), nöbet-
çi farkına varmasın ve Hz. Peygamber duymasın 
diye bu şekilde fısıldaştılar.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, meẟnevī:

אن   از وی   
א او ا ن د د  

د ز  א     
ا اب  آن  در 

(İçten geçen şeyler O’ndan hiç saklanamadı. 
Gönüllerdeki mazmunun emiri O’dur. O acemi, 
düşünceme cevap vermek için kendi kendine 
gizlice mırıldanıyordu.)
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אد دا אرت  אن  ز  
א א  ای    ا

(Senin düşmanlarının bedeni, can alıcı okunla 
daima elek gibi olsun!)

Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ve sükūn-ı vāv ile ( َ א
māşev), yünden dokunmuş bir nev
 ġalīẓ 

cāmedir. Fuḳarā ve dervīşān giyerler. א א  

[māşā] dahi derler.

א  [māgū]: Żamm-ı kāf ile. Be-ma
nī-i ḥīle 

ki گ א  [māgūg] dahi derler. Eẟīreddīn-i 

Aḫsīketī, beyt:

אر אز  آ  ز آ
ز א אم ادر   

(Başlangıçta çemberci Cebrāil, sonunda hileci/
dokumacı İdrīs’tir.)

א  [mānū]: Sāl-ı Melikī’den māh-ı evvele 

derler.

אو א   [māye-gāv]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. 

Be-ma
nī-i אو אده   [māde-gāv]-ı merḳūm.

א  [māhū]: Żamm-ı hā ile. İki ma
nāya 

gelir.

Evvel, be-ma
nī-i zīb ü zīnet. Şeyḫ Āẕerī, 


Acā�ibü’l-Büldān’da ḥayvānātın cümleden 

ileri giden ve ādem önüne gelen ḥayvān ki 


Arabīde א  [sāniḥ] derler. Beyt:

ت آ ر آ ور ز  ا
א א  ب رو را  

(Ceylan sana eğri gelse de güzel yüzün süse ihti-
yacı mı olur!)

�ānī, ḥākim-i Sīstān adıdır. א  [māhūye] 

dahi derler.

 [mertū]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. 

Sana, sen ve senin için demek maḥallerinde 

isti
māl olunur.

او  ا
[ma	a’l-vāv]

אو אده   [māde-gāv]: İnek ki dişi öküz de-

mektir. Ebulma
ānī, beyt:

د א د از د  אر  א 
אوی אده  א    

(Merdin yaptığı namert elinden gelmez. Her 
inek, erkek aslan olamaz.)

אرو  [mārū]: Żamm-ı rā-i mühmele ile. 

Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i māder 

masṭūrdur. Ve lisān-ı Hindīde mūsīḳīde bir 

maḳām adıdır.

אزو  [māzū]: Żamm-ı zā-i mu
ceme ile. Üç 

ma
nāyadır.

Evvel, ma
rūf nesnedir.

�ānī, be-ma
nī-i אزن  [māzen]-i merḳūm.

�āliẟ, bir ağaçtır. Tarlayı sürüp dāneyi saç-

tıktan sonra onunla hemvār ederler. Türkīde 

“tapan” derler.

א  [māstū]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

żamm-ı tā-i müẟennāt ile. Yoğurt kurusu ki 

א  [māstūne] dahi derler.

אو א  [māşāv]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. 

Cāme-i peşmīne ki dervīşān giyerler. 

Ebulma
ānī, beyt:

אو א א  د درو را   
ش ن  אرا و  درو  و ا و 

(Dervişin daima yünlü elbisesi olmaz. Derviş ol 
da atlas, ipekli ve ülger giy!)

א  [māşū]: Żamm-ı şīn-i mu
ceme ile. 

Elek ki ن و  [pervīzen] dahi derler. Ve 

dahi bir nev
 kef-gīrdir. Ḥalvācılar ve aşçılar 

onunla yağ ve bal süzerler. Şā
ir, beyt:
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(Bu kadar kötülük dolu ve gaddar olma! Pazar 

hep böyle revaçta kalmaz.)

 [mentū]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı tā-i 

müẟennāt ile. Bir nev
 ṭa
āmdır. Müdevver 

ḫamīr kesip içine kıyma koyup sini için-

de pişirirler. Ba
żılar üzerine yoğurt döküp 

tenāvül ederler.1 Türkīde “mantı” derler. 

Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, beyt:

אز خ  ر   ی   از 
ز      د

(Kıyma, soğanın kırmızı şişesindeki tütsünün 
kokusuyla mantı tütsü kabındaki ödü yakıp gü-
zel kokular yayıyor.)

 [mencū]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı cīm 

ile. Mercimek ki 
Arabīde س  [
ades] der-

ler. Ḥakīm Şīrāzī, beyt:

د و   אک آ  אد
(357b)    ل و אش و  د و 

(Nohut, fatīr, börülce, bakla, maş, mercimek ve 
arpa gazlıdır.)

 [menev]: Fetḥ-i nūn ile. ن  [nevīden] 

lafẓından nehy-i ḥāżırdır, “ḥareket etme!” 

ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, beyt:

אد    
אر    از  

(Saltanat tahtında mutlu otur! Bundan sonra da 
düşmanın işi için hareket etme!)

 [mev]: Be-vezn-i  [nev]. Āvāz-ı gürbe 

ya
nī kedi āvāzı. Şā
ir, beyt:

אن   ازل  
ن  آن   زد   

(Can kedisi, ezel aslanının hapşırığıdır. O kedi 
miyavlayınca aslan titrer.)

א  [meyāsṭū]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ve 

sükūn-ı sīn ü żamm-ı ṭā-i mühmeleteyn ile. 

Ma
bedḫāne-i tersā. Keẕā fi’l-Mecma
.
1 Bu cümle: M: - , Esad Efendi 3241: 266a.

 [mercū]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le ve żamm-ı cīm ile. Mencū, mercimek 

demektir.

زو  [merzū]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

żamm-ı zā-i mu
ceme ile. Zirā
at olunmuş 

zemīn ki ز  [merz] ve زوی  [merzūy] dahi 

derler.

و  [merv]: Sükūn-ı rā-i mühmele vü vāv 

ile. Be-vezn-i و  [serv]. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, bir ḫoş-bū ottur ki ش و  [mervcūş] 

dahi derler.

�ānī, çakmak taşı.

�āliẟ, Ḫorāsān memleketinde bir şehr-i 


aẓīm ismidir ki אن א ِو   [merv-i şāhcān] 

dahi derler. Mevlānā Hātifī, beyt:

د א   وز آن   از 
ورود א  ش   

(Daha sonra deveden mahmil çözüp Merv ırma-
ğı kıyısını karargāh yaptı.)

Bu beyitten bir nehir adı olmak dahi fehm 

olunur.

رو   [mest-rū]: Żamm-ı rā-i mühme-

le ile. Māẕeryūnun bir nev
idir ki گ   

[heft-berg] ve א א  [ḫāmālā] dahi derler. 

Şerḥi א א  [ḫāmālā] lüġati ẕeylinde ẕikr 

olundu.

 [meşū]: Żamm-ı şīn-i mu
ceme vü vāv-ı 

mechūl ile. Ḥubūbāttan bir nev
dir. Türkīde 

“burçak” derler. Vāv-ı ma
rūf ile (  me-

şū),  [şusten] lafẓından nehy-i ḥāżırdır, 

“yuma!” ma
nāsına. Ve fetḥ-i şīn ve sükūn-ı 

vāv ile ( َ  me-şev), ن  [şuden] lafẓından 

nehy-i ḥāżırdır, “olma!” ma
nāsına. Mīr 

Naẓmī, beyt:

ار ر و  ر   א ا   
אزار م  א ا  



BĀBU’L-MĪMİ’L-MEFTŪḤA3372 א

زه אِر   [mār-ı gerze]: Sükūn-ı rāeyn-i 

mühmeleteyn ve fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. 

Bir nev
 zehrnāk büyük yılandır ki ġāyet 

ḫışmnāk olur. Yılana ṣıfattır. Nitekim yavuz 

arslana زه  ِ  [şīr-i şerze] dedikleri gibi 

yavuz yılana da زه אِر   [mār-ı gerze] derler. 

Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

אف א   در  ای 
زه ای אر  א    را 
د    از رو 
زه ای א   א   

(Ey padişahlar padişahı! Savaşta senin kılıcın 
düşmana karşı acımasız bir yılan gibi olur. Her 
nerede zalim bir aslan varsa senin kılıcın karşı-
sında tilkiden daha āciz kalır.)

א אر  [mārmāne]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ve fetḥ-i mīm ü nūn ile. “Yılana benzer” de-

mek olur, mānend-i mār ma
nāsına. Ve dişi 

yılan, mār-ı māde ma
nāsına.

ه אر  [mār-muhre]: Ejderlerin ve ba
żı bü-

yük ve yaşlı yılanların başında olur, ḫurmā 

çekirdeği ve ondan kiçirek bir mühredir. 

Ba
żı māī renk olur ve ba
żı alaca olur. 

Fevāid ü ḫāṣṣası çoktur.

אر  [mārine]: Kesr-i rā-i mühmele ve fetḥ-i 

nūn ile. Bir ottur. زد  [ferezd] dahi derler. 

Māverāünnehir’de م  [kūm] ve 
Arabīde  

[necm] ve ا  [liḥyetu’t-teys] dahi derler.

אره  [māre]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve iḫfā-yı 

hā ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, defter-i ḥisāb ma
nāsına ki אر  ,[āmār] آ

אره  dahi [āvāre] آواره ve [āvār] آوار ,[āmāre] آ

derler. Ḥakīm Esedī, beyt:

א  א   ز دروای 
אرۀ     

א  ا
[ma	a’l-hā]

א  [māçūçe]: Żamm-ı cīm-i Fārsī-i 

evvel ü fetḥ-i ẟānī ile. Bir ẓarftır ucu sivri. 

Onunla eṭfāl boğazına ba
ż-ı edviye korlar.

אده  [māde]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ve iḫfā-yı 

hā ile. Dişi, her neyin olursa. Muḳābili  

[ner]dir ki erkek demektir. Dāl-ı müşeddede 

ile (אّده  mādde), 
Arabīde aṣl ma
nāsınadır.

אدرزاده  [māderzāde]: Bir anadan doğmuş 

evlād ki babaları ġayrı ola.

א אد  [mādiyāne]: Kesr-i dāl-ı mühmele ve 

fetḥ-i yā-yı taḥtānī vü nūn ile. Kısrak ya
nī 

dişi ata maḫṣūṣ isimdir.

אد  [mādīne]: Her ḥayvānın dişisine der-

ler. Mīr Naẓmī, beyt:

אد  א     
د را  אن  א در   

(Dünyada kendisine denk bulamasa bile, dişi as-
lan eşekle çift olmaz.)

אر  [mār-çūbe]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ve żamm-ı cīm-i Fārsī ile. Bir ottur. 
Arabīde 

ن  [helyūn] derler. Def
-i sümūmāt eder. 

Ḥakīm Ḫāḳānī, ḳıṭ
a:

אن     رو א آن  א
زا و زاغ را روش  آرزو

אر אر      م  
ه  دو  ز  د و  

(Ey Hākānī! Senin yolundan giden kimseler kar-
gadır ve karga, keklik gibi sekme arzusundadır. 
Tutalım yılan şeklindeki bedenini kuşkonmaz 
yapsın; peki düşman için zehir hani, dost için 
panzehir hani!)
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Şā
ir, beyt:

د ش  א  א  א  א
אم א  ی  زم  از  

(Kanaatle yenen yoğurt çorbası güzel olur! Ye-

meğin şekerli olmasına ne gerek var!)

א א   [māst-māye]: Sükūn-ı sīn-i müh-

mele vü tā-i müẟennāt ve fetḥ-i mīm ü 

(358a) yā-yı taḥtānī ile. Yoğurt mayası.

א  [māstūne]: Sükūn-ı sīn-i mühmele, 

żamm-ı tā-i müẟennāt ve fetḥ-i nūn ile. Yo-

ğurt kurusu.

א  [māsūçe]: Żamm-ı sīn-i mühmele 

ve fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Bir kuştur ḳumrīye 

benzer. א  [māsīçe] ve  [mūsīçe] 

dahi derler. Muḫtārī, beyt:

د ا  א   ن د   אز 
ر  אن ا א ز د زدش  

(Şahin, kumrunun konuşacağını görünce ağ-

zındaki yemle birlikte sahibin övgüsünden dem 

vurdu.)

ره א  [māsūre]: Żamm-ı sīn ü vāv-ı mechūl 

u fetḥ-i rā-i mühmeleteyn ile. Çulāh 

āletlerinden bir ince, küçük ḳumāştır. Üze-

rine iplik sarıp mekīk içine koyup bez do-

kurlar. ره א  [māşūre] dahi derler.

א  [māse]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. Ba
żı 

ḳabīle lisānında maşaya derler. Ba
żı nüsḫada 

demir kürek ki āteş alırlar. Ve ba
żılar, demir 

iğ dediler.

ره א  [māşūre]: Żamm-ı şīn-i mu
ceme 

vü vāv-ı mechūl ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. 

ره א  [māsūre]-i merḳūm ma
nāsınadır. 

Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, beyt:

ره  א   د 
ر א     

(Eli hafif mekikçi Halīl, gizli iş yapışını laf dolaş-
tırarak elde etti.)

(Bizim için gerekli olan ne varsa mevcut hazine 
hesabına yazdı.)

�ānī, mühre ma
nāsınadır. Muḫtārī, beyt:

و از  و    
אره אد و  אر  د  א  

(Senin kısmet ve hazinenden düşmana düşen kı-
sım, hazine var olduğu sürece yılan ve yılan tacı 
olsun!)

ه אر  [mārīre]: Kesr-i rā-i mühmele-i ūlá vü 

fetḥ-i ẟānī ile. Be-ma
nī-i māder-ender ya
nī 

üvey ana. Ba
żı nüsḫada be-ma
nī-i dāye 

vāḳi
dir. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, 

beyt:

א אس  א  א   س   آ 
ه אر א   אدر     آ 

(Padişaha ait kös gelince şeytan kösü de ney-
miş! Şefkatli anne gelince üvey anne sevgisi de 
neymiş!)

אزه  [māze]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Ar-

kanın orta kemiği ki אزن  [māzen] ve אزو  

[māzū] dahi derler. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

אو ز ر آ אزۀ    
א א را  ز   در  

(Meyhane eşeğini hiciv yükü altında sürükleyin-
ce yeryüzü öküzünün bel kemiği zarar görür.)

אره אز  [māzyāre] ve א אز  [māzyāne]: 

Kilāhumā bi-sükūni’z-zāi’l-mu
ceme ve 

fetḥi’l-yāi’t-taḥtānī. Bir nev
 ḥalvādır. אری אز  

[māzyārī] dahi derler. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

ه אز  [māzīde]: Kesr-i zā-i mu
ceme ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Dāye ma
nāsınadır 

ki ه אز  [māzīre] dahi derler.

א א  [māstābe] ve אوه א  [māstāve]: 

Kilāhumā bi-sükūni’s-sīni’l-mühmele ve 

fetḥi’t-tāi’l-müẟennāt. Yoğurtlu şūrbā. א א  

[māstebā] ve ا א  [māstevā] dahi derler. 
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אورز א ز  ز   א 
د     را ه  א 
אدی ا  א او  ا از 
ا  را א د او  آو 

(Çiftçiler yeri eşeleyip putperestler de puta tap-
tığı sürece onun evinden mutluluk koparacak, 
onun düşmanıyla birlikte gamı asacağım.)

�ānī, dest-efzārdır ki çulāhlar çūbdan edip 

ipliği āhār ederler. Şems-i Faḫrī, beyt:

ه א  د ا  
א אم او  א    

(Çulha, dokumaya onun adıyla ahar sürerse o 
dokuma, atlas olur.)

Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, der-ṣıfat-ı üştür, beyt:

אب ک و  א ت   ن 
אن א و   ر אل    

(Bir örümcek gibi çevik ve hızlı bir çulha. Arka 
ahar gibi, el ise ipi andırıyor.)

�āliẟ, be-ma
nī-i pür ü māl-ā-māl. Ḥakīm 

Sūzenī, beyt:

א وام   ای ده  
א  از آن   از آن 

(Borca düşmüş evin şerefine şarap ver! Beş boş 
ondan, beş dolu ondan ver!)

Rābi
, be-ma
nī-i māliş, sürmeklik ma
nāsına 

ism-i maṣdar olur. Edīb-i Ṣābir, beyt:

ا م و    ون ازو 
א ای ِ  داد  א     

(Ondan dışarı çekip “Küsüne kimin kīrine bir 
sürtünüş verdiğini anlat!” dedim.)

Ḫāmis, bennā ve sıvacıların ol yassı demi-

ridir ki onunla taş arasın ve dīvār sıvasın 

hemvār ederler.

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da ḫām ibrīşim ki iğ üze-

rine sarılır.

ه א  [māşuve] ve ه א  [māşīve]: Ev-

vel żamm-ı şīn-i mu
ceme, ẟānī kesr ile. 

Kilāhumā be-ma
nī-i א  [māşū]-yı 

merḳūm ki elek ma
nāsınadır. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

א  [māşe]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Kı-

saç ve ma
rūf ālettir. Ve evger demiri. Ba
żı 

ferhenglerde, çulāhların ottan süpürgeleri 

olur, dokunacak bezin ipliğini süpürüp pāk 

ederler ve ba
żı ferhengde “balçık küreği” 

masṭūrdur.

א  [māfe]: Fetḥ-i fā ile. Bir ağaçtır, arkaya 

korlar. Keẕā fi’l-Mecma
. 1      
diye tefsīr etmiş.

א א  [mālgāne]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i 

kāf-ı Fārsī vü nūn ile. Ferheng-i Cihāngīrī’de 

ḥalvā-yı ḫuşk. Ve dahi be-ma
nī-i א א  

[mālemkā]-yı merḳūm. Ve bir ma
nāsı dahi 

ḳaṣabdır. Mecma
u’l-Fürs’te bir ḥalvādır, 

yedi nev
 pirinc ile ederler. Ebul
abbās, beyt:

د  و ب  אر  
א د א آن    

(Tamah olmaksızın mālgāne veren, işimi kavuş-
ma olmaksızın iyileştirdi.)

א  [māle]: Fetḥ-i lām ile Beş ma
nāya gelir.

Evvel, tarlayı sürüp ektikten sonra hemvār 

ettikleri ağaca derler. Ḥakīm Senāyī, beyt:

د אن و دوغ  ز ر و 
د غ  א و  و داس و 

(Çiftçi gidip ekmek ve ayran götürdü. Mala, çift, 
orak ve üvendire götürdü.)

Ebulferec-i Rūnī, ḳıṭ
a:

1 Arkaya konulan tahtadır.
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sin şu
ā
ına māni
 olur. Lākin küsūf-ı küllī 

cemī
 vech-i arżda vāḳi
 olmak muḥāldir. Zīrā 

cirm-i şems ehl-i heyet katlarında yüz altmış 

küre-i arż miḳdārı ve cirm-i ḳamer bir ḳavlde 

otuz iki ve bir rivāyette otuz altı küre-i arż 

miḳdārıdır, ol ecilden şemsin bi-tamāmihi 

nūr u żiyāsına māni
 olamaz. Küsūf-ı küllī 

olduğu ba
żı iḳlīmdedir. Ve küsūf-ı cüzī 

iḳlīm-i āḫarda olur. Ve ba
żı iḳlīmde ol 

maḥall aṣlā ne küllī ve ne cüzī küsūf vāḳi
 

olamaz. Ḥareket-i ẕātiyye sebebiyle kaç sā
at 

muḳābelede mekẟ ederse ol kadar küsūf ve 

eğer ḫusūf olup ba
dehu müncelī olur. el-


İlmu 
inda’llāhi.

Māh’ın ma
nā-yı ẟānīsi, otuz günden 


ibārettir. Bu dahi iki nev
dir ki ḥālen 

bilād-ı İslāmiyye’de mütūd oldur. Biri sene-i 

ḳameriyyedir ki üç yüz elli dört gündür. On 

iki aya taḳsīm olunmuştur. İsimleri 
Arabīdir. 

Muḥarrem, Ṣafer ve bāḳīleri ma
lūmdur. Bu 

ayların biri otuz ve biri yigirmi dokuz gün 

olur. Ve bir nev
i sene-i şemsiyyedir ki üç yüz 

altmış altı gündür. Bu dahi on iki aya taḳsīm 

olunmuştur. İsimleri Fārsīde başka ve Yunan 

lisānında Mart, Nīsān ve bāḳīleri gibi. Ve 

Rūm lisānında Āẕer, Abril ve bāḳīleri gibi. 

Bu ayların biri otuz ve biri otuz bir olur. Bu 

iki senenin birbirinden tefāvütleri senede on 

gündür. Zīrā Şubāṭ yigirmi sekiz gündür. Bu 

taḳdīrce otuz iki senede bir sene tefāvüt eder. 

Ve diyār-ı 
Acem’de mütedāvil olan şühūr 

bunlara muḫāliftir ki onların sene i
tibārları 

māh-ı Muḥarrem veyāḫud māh-ı Āẕer ol-

mamakla bunlara muṭābıḳ gelmez. Onların 

res-i seneleri nevrūzdur. Ve aylarının adları 

bunlardır: 1. Ferverdīn, 2. Ürdī-behişt, 3. 

Ḫordād, 4. Tīr-māh, 5. Murdād, 6. Şehrīver, 

7. Mihr-māh, 8. Ābān-māh, 9. Āẕer,

ه א  [mālīde]: Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. İsm-i mef
ūldür, sürülmüş ve 

ovulmuş ma
nāsına.

א  [māmūniye]: Żamm-ı mīm ve kesr-i 

nūn ile. Meşhūr ḥalvādır. Nişāsta, pirinc 

unu, yağ ve şekerle pişirip kaşık ile taba-

ğa korlar. Aṣlı 
Abbāsiyyūn’dan Memūn 

Ḫalīfe için taṣnīf olunmakla ismiyle tesmiye 

olunmuş. 

Ve dahi bālā-pūş ya
nī üst giyilen cāmedir.

ه א  [mānde]: Sükūn-ı nūn ile. 

İsm-i mef
ūldür, kalmış ve yorulmuş 

ma
nālarınadır.

ه א  [mānende]: Fetḥ-i nūn-ı evvel ü 

sükūn-ı ẟānī ile. İsm-i fā
ildir, benzeyici 

ma
nāsına.

אه  [māh]: Altı ma
nāyadır.

Evvel, ḳamer ma
nāsına ki semā-i evvelde 

vāḳi
 bir kevkebdir. ا  ِ  [neyyir-i aṣġar] 

dahi derler. Kendi ẕātında nūr u żiyāsı ol-

mayıp lākin bir cānibi keẟīf (358b) ve bir 

cānibi ġāyet mücellādır āyīne-miẟāl. Nūr u 

żiyāyı şemsten aḫẕ eder. Ḫusūf vāḳi
 oldukta 

ya
nī ay tutuldukta cirm-i küre-i arż şemsle 

onun mā-beyninde ẓıll-ı ḥāil olur. Bu ḥālet, 

şems taḥte’l-arż vāḳi
 oldukta 
ārıż olur. Ya
nī 

zemīn, şemsten iktisāb-ı nūr u żiyāya māni
 

olmakla ḫusūf-ı küllī vāḳi
 olur, ya
nī ḳamer 

şemse munṭabıḳ olmamakla 
alá-ḥālihi kalır. 

Ammā ḫusūf-ı cüzīde inḥirāf ile vāḳi
 ol-

makla ne miḳdār yerine nūr iṣābet etmez ise 

ol miḳdār cirmi münḫasif olur. Ammā küsūf 

vāḳi
 oldukta ya
nī Gün tutuldukta şems 

vasaṭu’s-semāda iken cirm-i ḳamer munṭabıḳ 

olmakla ya
nī cānib-i mücellāsı ṭaraf-ı şemste 

ve cānib-i keẟīfi ṭaraf-ı arżda bulunup şem-



BĀBU’L-MĪMİ’L-MEFTŪḤA3376 אه אه 


Urbān, meẕkūr māha א  [māheyn] dedi-

ler. (359a) Ḥakīm Esedī, beyt:

ه א  אر    از 
ه אه  د  א  

(Bu iş sayesinde bir ay güzel geçince Fereh şehri 
yakınına geldi.)

Emīr Ḫüsrev, meẟnevī:

 ام  دا 
ه  א د وز  ز

אر    راه  د
אه א   د א و   

(Çokça hevese düşüp zamanın garipliklerinden 
birçoğunu görmüş oldum. Firence diyarından 
altı aylık yolda Māh adlı ve halkı ay gibi olan 
bir şehir var.)

אه אه   [māh-be-māh]: Aylık vaẓīfe ve aylık 

kirāye ya
nī ücret-i emlāk ve ġayruhu. א א  

[māhyāne] dahi derler. 

א  [māhçe]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i cīm-i 

Fārsī ile. Sancak ve 
alem başlarında olan 

yassı nesne ki ay gibi gümüşten ve bakırdan 

edip yaldızlarlar. Ḫˇāce Selmān, beyt:

אن אن  در  אف  א  אف  אه  
אه را אب  را رای  א آ

(Padişah Kāf ’tan Kāf ’a dek dünyayı zaptetti. 
Dünyada padişahın düşünce sancağının alemi 
de güneş oldu.)

Ve mināre başında ve günbed tepesinde 

olan 
alem. Ve dahi on iki tūlçeli maşadır ki 

א  [māhe] dahi derler. Ve dahi toplu iğne 

başı ve bunlara benzer ne var ise. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, beyt:

א   ز  ف ده  אم 
א درم א زر    

(İstiridye kadehi ver! Zira şarap incisi, denizin 
altında, balıkların bedenindeki gümüşleri (pul-

10. Dey-māh, 11. Behmen, 12. İsfendārmüẕ. 

Ve bu ayların otuz gününün dahi birer adla-

rı vardır. Her birinin maḥalli geldikçe ẕikr 

olunmuştur. Bu meẕkūr otuz güne 
Acem 

אه  [māh] der, 
Arab  [şehr] der, Türkīde 

“ay” derler. Bu iki ma
nāya, Seyyid Ḥasan-ı 

Ġaznevī, beyt:

אه را ادوار אل و  د  
אه אل داد و  را   را 

(Ay ve yılı devirlere ayırdı. Güneş’e yıl, Ay’a ay 
verdi.)

Bu beyt bī-nuḳaṭ vāḳi
 olmuştur. Seyyid 

Ḥasan-ı Ġaznevī, beyt:

אه  אه  אل     א  א
אد ا  راه راه  אل را    ا

(Ey padişah! Senin atının nalları her ay, ay olsun! 
İyi talihin sana doğru yüz yol yol olsun!)

�āliẟ, ism-i feriştedir ki ḳamere müvek-

keldir. Ve tedbīr-i umūr u meṣāliḥ ki rūz-ı 

Māh’ta vāḳi
 olur, ona müte
allıḳtır. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

אد אه  א  אه  ر و 
אد אه  ر و  ر  ا ز 

(Hūr ve Māh, padişahın hizmetçisi olsun! Sara-
yın güneş ve ayın ışığından olsun!)

Rābi
, māh-ı Şemsī’nin on ikinci gününün 

ismidir.

Ḫāmis, be-ma
nī-i şehr ü memleket. 

Tevārīḫte masṭūrdur ki: Ḥuẕeyfe raḍıya’llāhu 


anhu Hemedān fetḥinden sonra Nihāvend’e 

vardı. Cümle 
asker ol şehre sığmamakla iki 

bölük edip Baṣra 
askerini Nihāvend’e kon-

durdu ve Kūfe leşgerini Dīnever’e gönderdi. 

Çünki zebān-ı Pehlevīde şehr ü memlekete 

אه  [māh] denir idi, Nihāvend’e māh-ı Baṣra 

ve Dīnever’e māh-ı Kūfe dediler. Bu ecilden 
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taḥtānī. Balık puḫtesi ya
nī balık şūrbāsını 

puḫtī edip soğuturlar.

א  [māhīçe]: Kesr-i hā, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Bir nev
 

ṭa
āmdır. Ḫamīrden rişte gibi ve ba
żısını 

pul gibi yassı ederler.

א א  [māhyāne]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī vü nūn ile. Aylık vaẓīfe ma
nāsına.

א  [māhīne]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i nūn ile. א א  [māhyāne]-i merḳūm 

ma
nāsınadır.

א  [māye]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Beş 

ma
nāya gelir.

Evvel, her ḥayvānın dişisi 
umūmen ve de-

venin dişisi ḫuṣūṣan.

�ānī, ḫamīr māyesi.

�āliẟ, aṣl-ı māl ki א  [ser-māye] de derler.

Rābi
, miḳdār ma
nāsına. Raḍıyeddīn-i 

Nīşābūrī, beyt:

אر א ا  אر  م ز  א ر   
ار ن    ه و   آب د

(Bu iş gözyaşı ile ciğer kanında karar kılana dek 
sevgilinin ne kadar sıkıntısını çektim!)

Ḫāmis, Ferīdūn’u sütüyle besledikleri gāva 

derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ه  [mebīje]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i zā-i Fārsī ile. 

Nām-ı duḫter-i Efrāsiyāb’dır ki Bījen 
āşıḳ 

olup onunla muvāṣalat ettikte Efrāsiyāb tu-

tup çāhta ḥabs eyledi. Ba
dehu Rüstem va-

rıp ḫalāṣ eyledi.

אره  [metāre]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. 

Gön bardak ki ه  [maṭhara] derler.

 [metencūşe]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt, 

sükūn-ı nūn, żamm-ı cīm ve fetḥ-i şīn-i 

ları) altın başlığa çevirir.)

�ānī, Mü�eyyidü’l-Fużalā’da tirīz başına ko-

nulan pāre ki  [ḫiştek] dahi derler.

אه دوزه  [māh-dūze]: Sükūn-ı hā ve żamm-ı 

dāl-ı mühmele ile. Tārīḫ ma
nāsına ki  אل  

[sāl-meh] dahi derler.

אه ر  [māh-reme]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i rā-i 

mühmele vü mīm ile. Dülger āletlerinden 

burgu dedikleridir ki א  [māhe] dahi derler.

اره א  [māhvāre]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i vāv 

u rā-i mühmele ile. Ḫuddāma verilen ay-

lık vażīfe ma
nāsınadır. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

دا ب  א  [māhūb-dāne]: Ḥabbu’l-mülūk 

dedikleri dārūdur ki دا א  [māhū-dāne] 

dahi derler. Ferheng-i Cihāngīrī’de ḥabbu’s-

selāṭīnden ġayrıdır.

دا א  [māhū-dāne]: Ḥabbu’l-mülūk ki 

sehl dārūdur. Ḥakīm Şīrāzī, beyt:

אر خ  אن  م  در 
אر ِ دا  دا  א  ز 

(Dört pişmiş nesneye turbud ve keneotu koy, 
tane ek!)

ا א  [şāh-dāne] dahi derler. Ta
rīb edip 

ا  [şehdānec] dediler.

א  [māhe]: İki ma
nāyadır.

Evvel, tūlçeli maşadır. Mevlānā Muġīẟ-i 

Hānsūy, beyt:

د ز ز    ا 
א אر  א  ز  دوازده 

(Civa tunç ve aselī kabul ederse, on iki maşalı 
bakırdan ayar açar.)

�ānī, miẟḳab ki ḥakkāklar cevāhir delerler 

ve sāir erbāb-ı ṣanāyi
 kullanırlar.

א א  [māh-yābe] ve אوه א  [māh-yāve]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-hā ve fetḥi’l-yāi’t-
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ا  [merāġa]: Fetḥ-i rā-i mühmele vü 

ġayn-ı mu
ceme ile. Vilāyet-i Āẕerbaycān’da 

bir şehir adıdır. Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, beyt:

א  אدی    ار  
אر אن ا ا    

(Dünyayı alan kılıçla bin şehir fethettin. Fethe-
dici orduyla Merāga’yı da alacaksın.)


Arabīde be-ma
nī-i ن  [ġalṭīden]. Emīr 

Ḫüsrev, beyt:

אره  روا ا   ورق
אل ا        

(Sayfadaki bu şiirin akıcılığına bir göz at! Sanki 
kuzey rüzgārı taze gül üstünde yuvarlanıyor.)

Mevlānā Hātifī, beyt:

ن ر در  א   א
ن  روی ز אن  ا 

(Yaylar kan dökmek, yeryüzünde kan yuvarla-
mak için pusuda.)

 [meraḫşe]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı ḫā vü fetḥ-i şīn-i mu
cemeteyn ile. 

Naḥs ve nekbet ma
nāsına. Üstād Müncīk, 

beyt:

د  روز  آ 
אد    ه    

(Nevruz geldi, menekşe yeniden bitti. Bana kut-
lu, sana uğursuz olsun!)

אه دم   [merdum-giyāh]: Be-ma
nī-i este-

reng. Bir köktür ādem ṣūretinde. 
Arabīde 

وح ا  [yebrūḥu’ṣ-ṣanem] derler. Ḥakīm 

Enverī, beyt:

د אت  אت  א    אد 
د و ز אه     دم 

(Bitki kızlarının erkeği olan tan yeli, ne erkek ne 
de kadın olan abdusselam otudur.)

mu
ceme ile. Kediotu. Ba
żılar onun bir 

nev
idir dediler.

 [mete]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Üç 

ma
nāya gelir.

Evvel, mū-tāb. Mīr Naẓmī, beyt:

اره در  د   א  
א  ا  א  

(Talihi yaver gitmeyen kimse, saçı örgülü öğren-
ci gibi hep arkada olur.)

�ānī, eẟvāb keser bir kurttur. 

�āliẟ, miẟḳab ma
nāsınadır.

ه  [maḫande]: Fetḥ-i ḫā-i mu
ceme 

ve sükūn-ı nūn ile. Be-ma
nī-i ḫazīde ve 

cünbīde ya
nī sürünür ve deprenir böcekler. 


Arabīde ام  [hevāmm] (359b) derler. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Ammā Şerefnāme’de 

ferzend-i 
āḳ ki bī-fermānī-i peder ü māder. 

Ve Ferheng-i Züfāngūyā’da ه  [maḫande] 

be-vezn-i ه 
be-ma [revende] روnī-i ḫazīde 

ve cünbīde. Ve ه  [maḫīde] be-vezn-i ه  

[mekīde] ferzend-i 
āḳ. Ammā Tuḥfetü’l-
Aḥbāb’da ه  [maḫīde] be-ma
nī-i ḫazende 

ve cünbīde ki der-cāme üfted1 deyip bu beyte 

mütemessik olmuş. Ebū Şekūr, beyt:

א دو ی  زن   
ام او   در ا

(Kocakarı çabucak köleye doğru koştu. Onun 
endamında çıplak olarak deprendi.)

ه  [maḫīde]: Kesr-i ḫā-i mu
ceme ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i ه  

[maḫande]-i merḳūm. Şems-i Faḫrī, beyt:

ان وا  اه  از دل 
زا ز  او از دل  در

(Onun eliyle sıkıca düşmanın kalbine bağladığı 
düğüm, bir daha da çözülemez.)

1 Elbiseye düşen haşerat.



BĀBU’L-MĪMİ’L-MEFTŪḤA ه3379

Evvel, pīç ü tāb ki mūy, zülf ve kākül-i 

gīsūda vāḳi
 olur. ل  [merġūl] dahi der-

ler. Mevlānā Hātifī, beyt:

אن دو  آ ز  ر 
אن     ر

(Timur, handan daha çabuk devlete sahip oldu. 
Onu gül yanaklıların saç büklümü gibi kırdı.)

�ānī, āvāz-ı murġān ma
nāsına. Mevlānā 

Ümīdī, beyt:

אی  و و  ن   
א غ  و    

(Şimdi kumru selvinin başında ötüyor ve lale 
çamfıstığının dibinde kadeh çekiyor.)

�āliẟ, be-ma
nī-i neşāṭ. Ve ḫürremī 

ma
nāsına. Bu ma
nāyla ma
nā-yı evvele, 

Mevlānā Muḥammed Ẓuhūrī, beyt:

ب روی ب  دم ای  ت 
ی ا و     

(Ey güzel yüzlü çalgıcı! Sana yalvarıyorum! Se-
vinçle şarkı söyle ve saçını büklüm büklüm yap!)

אزه  [mermāze]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Be-ma
nī-i tuḥfe ve 

hediyye.

ره  [mezre]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ve fetḥ-i 

rā-i mühmele ile. Çerāġdān. Taḳdīm-i rā-i 

mühmele ile (زه  merze) de mervīdir.

ه  [mezende]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ve 

sükūn-ı nūn ile. Be-ma
nī-i kūze-i āb. Şā
ir, 

beyt:

ه ا    داری 
ه د  ز    

(Her birinde bir su testisine sahip olsan da senin 
lütuf denizinden azalma olmaz.)

ه  [meze]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. İki 

ma
nāya gelir.

د  [merdume]: Sükūn-ı rā vü żamm-ı 

dāl-ı mühmeleteyn ve fetḥ-i mīm ile. Göz-

bebeği. د  [merdumek] dahi derler. 


Arabīde ا אن  
-insānu’l] اayn] derler. 

Ḥakīm Ḫāḳānī, ḳıṭ
a:

אن   ان از  אر  ی و  دم 
د אری و  د   אری و 

אت א د در   ن  دو  
د  د   ر  دو 

(Dünyadan insanlık arama, yardım bekleme! 
Onun yardımı ve insanlığı hep yılanlık ve ak-
repliktir. İnsanlığın her iki gözündeki gözbebe-
ği, kāinatın gözündeki gözbebeğinde bulunan 
(merdüme) her iki mīm harfi gibi kördür.)

ز  [merzencūşe]: Sükūn-ı rā-i 

mühmele vü nūn ve fetḥ-i zā vü şīn-i 

mu
cemeteyn ü żamm-ı cīm ile. Sünbül 

ma
nāsınadır. Ba
żı ferhengde bir müskir ot-

tur diye menḳūldür.

زه  [merze]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, çerāġdān. Ba
żı ferhengde bu ma
nāya 

zā-i mu
cemeyi taḳdīm eylemişler.

�ānī, māle-i bennāyān ki onunla taş araların 

hemvār ederler ve dīvārı onunla sıvarlar.

�āliẟ, sa
ter-i bostānīdir ki yaprağı uzundur. 


Arabīde  [şaṭriyye] derler. Lisānu’ş-

Şu
arā’da taḳdīm-i zā-i mu
ceme ile ve 

Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm’de زه  [merze] ve 

ره  [mezre] be-ma
nī-i çerāġdān. Ve Ṭıbbu 

Ḥaḳāiḳi’l-Eşyā’da زه  [merze] be-vezn-i زه  

[herze], mūş ma
nāsına. Ve li-hāẕā āẕānu’l-

fer dedikleri ota ش ز  [merzengūş] derler.

 [merġūle]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ve żamm-ı ġayn-ı mu
ceme ile. Üç ma
nāya 

gelir.
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Kesr-i sīn-i mühmele vü tā-i müẟennāt 

ve iẓhār-ı hā ile ( ِ ِ  me-sitih), ن  

[sitīzīden] lafẓından nehy-i ḥāżır olur, “çe-

kişme!” ma
nāsına. Nitekim, Ḥakīm Senāyī, 

beyt:

א ای  آن  ا 
و  ش  אری   

(Ey oğul! Böylesi itaat daha iyidir. Ona güç yeti-
remiyorsan onunla çekişmeyeceksin!)

 [mestīne]: Sükūn-ı sīn-i mühmele, 

kesr-i tā-i müẟennāt, ba
dehu yā-yı sākine 

ve fetḥ-i nūn ile. Yoğurt ile pişen ṭa
ām, 

şūrbā ve ġayruhu.

 [meske]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i kāf-ı 
Acemī ile. Tereyağıdır. Ḥakīm 

Şīrāzī, beyt:

ر ا  و  
אو ا  و  رو 

(Bu şekilde boy tohumu, kincit, havuç, bal, tere-
yağı ve de sığır yağı...)

אره  [meşāre]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme vü rā-i 

mühmele ile. Evlek ve kark ki bostānlarda 

olur.

א  [meşşāṭa]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme-i mü-

şeddede vü ṭā-i mühmele ile. 
Arūs yüzüne 

zīb ü zīnet veren ḫātuna derler. 
Arabīdir. 

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ا   ور  ا  و 
رام را א  روی د א 

(Erdemliler seni övse ne olur övmese ne! Güzel 
yüzün süsleyiciye ihtiyacı yoktur.)

 [meşġale]: Sükūn-ı şīn u fetḥ-i ġayn-ı 

mu
cemeteyn ü lām ile. Āşūb ve fitne 

ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, beyt:

אد אد د دو    
אن   אن ز   א در 

Evvel, be-ma
nī-i çāşnī. 
Arabīde ذوق [ẕevḳ] 

derler. Ebū Şekūr, beyt:

ه ُ ج  ر آ    
ه א  ون  אن را ز 

(Güneş Oğlak burcuna gelince dünya için dışa-
rıda tat kalmaz.)


Arabīde dahi bu ma
nāya müsta
meldir. 

(360a) Yūsuf İbn Lülü, beyt:

ا  ا אت   و 
ا ه  ا و   ر 

(Karanlık gecelerde bana defalarca iki şarap içir-
di. İşte salyasından tatlı, şarabından çeşni verdi.)

�ānī, nuḳl ma
nāsınadır. Çağatay lisānında 

“gizek” derler. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Nebātdın gizek itseŋ içerde bāde-i nāb

Lebiŋġa yitkeç olur ol nebāt la
l-i ḫoş-āb

(Saf şarap içerken yeşilliği meze yapsan, o yeşil-
lik, dudağına değer değmez parlak lal olur.)

ه  [mejīde]: Kesr-i zā-i Fārsī ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Sıramana oyunu ki  

[mejīd] dahi derler.

אره   [mest-kāre]: Mest-i müdām ya
nī 

dāim kārı sarḫoşluk demek olur.

 [meste]: Be-vezn-i  [beste]. Üç 

ma
nāya gelir.

Evvel, cevr ü sitem.

�ānī, ġam u endūh.

�āliẟ, bir dārūdur, sular kenārında biter. 


Arabīde אز   [ṭu
me-i bāz] derler. Miẟāl-i 

ma
nī-i evvel, Ḥakīm Enverī, beyt:

رد ا    אن  ا ان 
אد ی   خ را    

(Zuhal senin adamlarına zulmederse Oğlak ciğe-
ri felek kartalına yem olsun!)



BĀBU’L-MĪMİ’L-MEFTŪḤA 3381

א  ا را د  
ژه دارد  אه  ح   

(Ebe, emel çocuğunun küçük dilini padişahın 
övgüsüyle kaldırsa yakışır.)

ه  [melāh]: Ḥaṣīrotudur. Ba
żı nüsḫada 

būriyā ettikleri kamış ma
nāsınadır.

אره  [menāre]: Fetḥ-i nūn u rā-i mühmele 

ile. Ma
rūf.

אه  [menāh]: Be-vezn-i אه  [penāh]. Mināre 

ma
nāsınadır. Ebulma
ānī, der-na
ṭ-ı şerīf, 

beyt:

ا אر ز    روز  
אه אن    ا    א 

(Her gün beş kez senin nöbetini tutup dünya 
halkına minare başında seslenirler.)

 [mentūce] ve  [mentecūşe]: 

Kilāhumā bi-sükūni’n-nūn, lüġat-i ev-

vel żamm-ı tā ve fetḥ-i cīm ile, lüġat-i ẟānī 

fetḥ-i tā vü şīn ve żamm-ı cīm ile.1 Sünbül-i 

Rūmī’nin adıdır. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [mendele]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

dāl-ı mühmele vü lām ile. ل  [mendel]-i 

merḳūm gibi iki ma
nāyadır.

Evvel, 
azāim-ḫˇān, eṭrāfına çektiği dāire. 

Şeyḫ Evḥadī, beyt:

(360b) ی دل را ان       د
ازم ن   ا  د ا ا

(Bu efsunun dumanını daire üstünde tüttürecek 
olursam, cesur ifritlerin çizgimin etrafına üşüş-
tüğünü görürsün.)

�ānī, 
ūd-ı mendelī ma
nāsınadır. Ve kesr-i 

mīm ü dāl-ı mühmele ile (  mindile) bir 

nev
 ḳumāştır.

1 Esad Efendi 3241: 270a. Matbu nüshada “kilāhumā 

bi-sükūni’n-nūn ve żammi’t-tāi’l-müẟennāt u cīm ile” 

yazılmıştır.

(Dünyada dünya halkı arasında meşgale olduğu sü-
rece senin devletinin debdebe rüzgārı dāim olsun!)

 [meş
ale]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ve fetḥ-i 
ayn-ı mühmele ile. Ma
rūf. 

Ebulma
ānī, beyt:

    ا 
ر دود آه  و  از  ا

(Ah dumanımdan çıkan kıvılcımların her biri 
gökyüzündeki yıldızlara meşale olmuştur.) 

ه  [meşgeze]: Sükūn-ı şīn u fetḥ-i kāf-ı 

Fārsī vü zā-i mu
cemeteyn ile. Bulġārī de-

dikleri ḫoş-bū deridir ki “telatin” demekle 

ma
rūftur.

א  [meġākçe]: Fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme 

vü cīm-i Fārsī ile. Muṣaġġar-ı אک  [meġāk]

tır ki  [gevçe] dahi derler.

 [maġşuḳūliye]: Sükūn-ı ġayn u 

żamm-ı şīn-i mu
cemeteyn ü ḳāf ile. Nām-ı 

peder-zen-i Vāmıḳ’tır. Keẕā fi’l-Mecma
.

אه  [maġlgāh]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme 

vü lām ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Gecelerde 

çār-pā yatacak yer. Keẕā fi’t-Tuḥfe.

و  [maḳdūniye]: Sükūn-ı ḳāf, żamm-ı 

dāl-ı mühmele vü vāv-ı ma
rūf, kesr-i nūn, 

ba
dehu fetḥ-i yā-yı sākine ile. Bir şehrin 

nāmıdır ki dāru’l-mülk-i Filiḳos-ı peder-i 

İskender idi. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [megerne]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī vü nūn 

ve sükūn-ı rā-i mühmele ile. Bir ot adıdır. 

زد  [ferezd] ve אر  [mārine] dahi derler. 

Māverāünnehir’de م  [kūm] ve 
Arabīde 

.derler [liḥyetu’t-teys]  ا

ژه  [melāje]: Fetḥ-i lām u zā-i Fārsī ile. 

Dilçek ki muḳaddem-i ḥulḳūmda bir pāre 

ettir. Ba
żı ferhenglerde zā-i mu
ceme ile 

زه)  melāze) mervīdir. Şems-i Faḫrī, beyt:
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ه  [menīje]: Kesr-i nūn, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i zā-i Fārsī ile. Nām-ı duḫter-i 

Efrāsiyāb’dır ki Bījen bin Gīv ona 
āşıḳ olup 

vaṣlına nāil olduktan sonra Efrāsiyāb ḫaber-

dār olup karındaşı Gersīvez’i birkaç yüz 

pehlivān ile gönderip yatarken basıp tuttu-

lar. Kızı yanından redd edip Bījen’i bir çāh-ı 


amīḳte ḥabs eyledi. Ba
dehu Rüstem gelip 

ḫalāṣ eyledi. Ba
żı ferhenglerde nūn yerine 

bā-i muvaḥḥade vāḳi
 olmuştur.

ه  [mevīze]: Kesr-i vāv, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Siyāh 

dāne ki vücūd-ı insānda ẓāhir olur bir 


illettir. ک  [mevīzek] dahi derler.

 [mehçe]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i cīm-i 

Fārsī ile. א  [māhçe]-i merḳūmun cemī
 

ma
nālarıyla müterādiftir. Rūm’da bir şā
ir 

demiştir. Beyt:

Mehçe-i iḳbāl-lāmi
 
ālī-i a
yān-nişān

Neyyir-i rūşen-nihād u vālī-i encüm-mekān

(İkbal parlayışlı alem, şeref nişanlı yüce kimse-
dir. Temiz kalpli güneş, yıldız mekānlı validir.)

Bu bir muṣanna
 beyittir. Vāżı
ı iki kelime 

beyninde olan birer cüzü ḥaẕf ile yazar.1

Ve çadır göbeği ma
nāsına da gelir, kümāc-ı 

ḫayme gibi. Şeref-i Şeferve, beyt:

م     
אد خ ا    ز 

(Ay yuvarlağı senin çadırının göbeği, en yüksek 
felek de nöbetçin olsun!)

 [meh]: İẓhār-ı hā ile. אه  [māh] 

lafẓından muḫaffeftir. Cemī
 ma
nālarıyla 

müterādiftir.

1 “Rūm’da…” ibaresiyle başlayıp buraya kadar olan kısım 

matbu metinde yoktur. Esad Efendi 3241 numaralı 

nüshanın 270b sayfasında yer almaktadır.

ه  [mende]: Be-vezn-i ه  [bende]. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, kesādī-i metā
 ya
nī satılmaz ve isten-

mez metā
 ki ک  [mendek] dahi derler. Aṣlı 

ه א  [mānde] olmak cāizdir.

�ānī, kulpu yāḫud boğazı kırık destī, bar-

dak, ibrīḳ ve emẟāli. Ferālāvī, beyt:

א ا  و دا د   روا 
ه د   دا ز 

(Bu kadar ilim ve erdeme rağmen içeceğimin 
hep kırık bardakta olması yakışık almaz.)

 [manṣūbe]: Sükūn-ı nūn, żamm-ı 

ṣād-ı mühmele ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade 

ile. Ḳumār oyunlarının altıncı oyunu adıdır 

ki bunlardır: Fārid, ziyād, sitāde, ḫane-gīr, 

ṭavīl, manṣūbe, deh-hezār. Bunlar her biri 

maḥallinde ẕikr olundu.

 [menḳabe]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i ḳāf u 

bā-i muvaḥḥade ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, vaṣf-ı hüner ü fażīlet ve ta
rīf.

�ānī, dağ yolu ma
nāsınadır.

 [mengele]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i kāf-ı 

Fārsī vü lām ile. Hindūstān’da bir şehir adı-

dır. س  [mengelūs] dahi derler. Ġāyet 

iri ve cenkçi fīlleri olur. Mes
ūd-i Sa
d-ı 

Selmān, beyt:

אن  א ه  در אن  א  
م   زه و    

(Yırtıcı aslanın pençesi göğüslerini yırtmış, 
Mengele filinin hortumu beyinlerini ezmiş.)

Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da żamm-ı kāf-ı Fārsī ile 

( ُ  mengule), tere-i ṣaḥrāyī ma
nāsınadır.

 [mene]: Fetḥ-i nūn ile. Çene ma
nāsınadır. 

Çene çaldı diyecek yerde د   [mene kerd] 

derler. Māverāünnehir lisānıdır.
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Ḫāḳānī, beyt:

א ا  ح   ح و  ش و  ا 
א م  אز و ز      

(Zamane insanı üzümden kaynamış şarap, ko-
ruktan da sürme yaptığı sürece benim övgüm 
tatlı, sövgüm acıdır.)

 ِ  [mey-i bih]: Kesr-i yā-yı taḥtānī vü 

bā-i muvaḥḥade ile. Nārdeng dedikleri şer-

bettir. Yaş meyvenin çürüklerin bir küpe ko-

yup ekşitirler, müskir şerbet olur.

א  [mey-ḫāne]: Ma
rūf. Şarāb durduğu 

eve derler. (361a) Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

א א آ   ی  دوش از  
א  אران   از    

(Ey yol dostları! Dün gece pirimiz mescitten çı-
kıp meyhaneye gitti. Bundan sonra tedbirimiz 
ne olacak!)

ه  [meyde]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

dāl-ı mühmele ile. Ma
rūf. Ve dahi bir 

ḥalvādır. Meyveyi şekerle pişirirler. Keẕā fi’l-

Mü�eyyid. Ammā Kitābu’s-Sāmī fi’l-Esāmī’de 

āb-ı engūrdur ki nişāsta veyāḫud un ko-

yup pişirirler. Ona ا  [furāne] dahi derler 

żamm-ı fā ile.

ده  [mey-zede]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i zā-i mu
ceme vü dāl-ı mühmele ile. 

Çok içmekle lā-ya
ḳıl olmuş ādeme derler.

ه  [meygede]: ه  [gede] kāf-ı Fārsī ile. 

Maḥall ma
nāsınadır ه  [butgede] ve 

ه  ”gibi. Murād “meyḫāne [āteşgede] آ

ma
nāsınadır. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

اب ا אم و   وز   ه ا در 
اب ا א  א  از   ا

(Bugün meyhanede ne kadeh ne de şarap var. 

Bunlar hep evi yıkılası gece bekçisi yüzünden.)

�ānī, be-ma
nī-i  [ne], iḫfā-yı hā ile. 

Ḥakīm Senāyī, beyt:

ر   د  و د    
س אدت و  ز و  א  ش و    

(Senin dinin de dünyan da kötülük merkezli oldu. 
Bırak ne takke ve cübben olsun ne de eyer ve atın!)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

אرش ان   א   
دارش   او    

(Yılanla dolu yeryüzünü ne yapacaksın! Ne o, ne 
köpeği, ne de mundarı/pisliği olsun!)

א  [mehnāne]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i 

nūneyn ile. Būzene ma
nāsına. Ebū Şekūr, 

beyt:

ن روی   د  د  وش   ا ا
א אر  ن ر אرم  از     ر

(Yüzümü görünce kaşı çatılsa yeridir. Zira yana-
ğım maymun yanağı gibi kırışıkla doldu.)

اره  [mehvāre]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. Be-ma
nī-i א א  [māhyāne]-i 

merḳūm. Ya
nī vaẓīfeli ḫuddām.

אوه  [mehyāve] ve ه  [mehyeve]: Ev-

vel sükūn-ı hā ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī, ẟānī 

sükūn-ı hā ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Be-

ma
nī-i nān-ḫoriş ya
nī ṭa
ām-ı mā-ḥażarī 

ki deryāsı ḳarīb olan vilāyet ḫalḳı balıktan 

ederler. Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, beyt:

از ا  رم ا א  و از 
ی ه   ادای   

(Lār canibinden emirler gönlümüzü hoş ederse 
börülceli pilav edasında balık yemeği övgüsü 
yaparım.)

ی  [kiçrī] kesr-i kāf u rā-i mühmele ve 

sükūn-ı cīm-i Fārsī ile māş ve pirinc ile 

āmīḫte pilāv ederler.

 ِ  [mey-i puḫte]: Ol üzüm suyu ki kay-

natırlar, koyulandıkta bekmez olur. Ḥakīm 
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א אر  [mār-māhī]: Yılan balığı. 
Arabīde 

 [cirrīẟ] derler. Ebulma
ānī, beyt:

ت א   ده    
م د  א  אر א  در آ

(Kūnu şehvet denizi gibi olunca kīrim de orada-
ki yılan balığı oldu.)

אری  [mārī]: Kesr-i rā-i mühmele ile. Tepe-

lenmiş, maḳtūl ma
nāsına. Üstād 
Ascedī, 

beyt:

د  د  אری و  ا 
אری د  אر  ن  اش   

(Bir yılan veya akrep yaradılışında olsa da onu 
çöldeki bir yılan gibi geberttiler.)

אری אز  [māzyārī]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme, 

kesr-i rā-i mühmele ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī 

ile. Bir nev
 ḥalvādır. אره אز  [māzyāre] dahi 

derler.

א  [māsī]: Kesr-i sīn-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i bī-bāk. Keẕā fi’l-Edāt.

ری א  [māşūrī]: Żamm-ı şīn-i mu
ceme 

ve kesr-i rā-i mühmele ile. Māsūre 

ma
nāsınadır.

א  [māġçī]: Sükūn-ı1 ġayn-ı mu
ceme 

ve kesr-i cīm-i Fārsī ile. Be-ma
nī-i א  

[māḫçī]-i merḳūm.

א  [mākī]: Kesr-i kāf ile. Muḫaffef-i אن א  

[mākiyān]dır.

ی א  [mālāy]: Ya
nī  ده -ālūde me] آ

kun]. Ḥakīm Enverī, beyt:

אن ده     آ
ی א ان  دا  

(Dünya çok değil, az nimetlidir. Gayret eteğini 
onunla kirletme!)

א  [mālī]: Kesr-i lām ile. Be-ma
nī-i bisyār. 

1 Matbu metinde “kesr-i” yazılmıştır.

א אء ا  ا
[ma	a’l-yāi’t-taḥtānī]

א  [māḫçī]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ve 

kesr-i cīm-i Fārsī ile. Semer vurulur bār-gīr 

ma
nāsınadır. Ba
żı ferhengde esb-i Türkī ki 

bir cānibi 
Arabī ma
lūmu’n-neseb at ve bir 

ṭarafı mechūl at ola. 
Arabīde زون  [birzūn] 

derler kesr-i bā-i muvaḥḥade ile. 
Urbān 

beyninde ا אر   [mismāru’l-ḫayl] 

derler. Ve ba
żı ferhenglerde esb-i rehvār 

ma
nāsınadır. Muḫtārī, beyt:

א אزی و   روز   
אز אر دان  אز زر  داد   א 

(İş yapan yiğitlere bir günde yüz Arap kısrağı ve 
Türk atını altın koşumuyla birlikte kim verdi!)

אی אرا  [mār-efsāy]: Yılan efsūnu. Ḥakīm 

Enverī, beyt:

א  دت    
אی אرا اب  א از  اژد

(Düşmanın çok olsa da ejderha, yılan efsuncusu-
na karşılık vermede āciz değildir.)

אردی  [mārdī]: Sükūn-ı rā vü kesr-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. Kırmızı renge derler. 

Menūçehrī, beyt:

אن دارد ز  روی او  
אردی د  אب 

(Rahibin elinin putların yüzünden kırmızı örtü-
yü kaldırması gibi...)

Üstād Daḳīḳī, beyt:

אن و  אن و  ا و
אردی  و  ا  

(Haykırmış, tükürük saçmış. Silahı kırmızı, atı 
aşkar olmuş.)
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אی  [māy]: Dört ma
nāya gelir.

Evvel, אی  [meyāy] lafẓından taḫfīf olun-

muştur. Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

אز و  אن و    ز 
אن אی  ون  دان  ان   

(Delil ve hüccetten kalkan ve zırh yap! Mertler 
meydanında çıplak dışarı çıkma!)

�ānī, ısırıcı bir cānverdir mār ve mūr gibi, 

hem zehrnāktir, soktuğu yeri şişirir. Ḥakīm 

Firdevsī, meẟnevī:

ی و در آ و  
ی אدا   ز  دور 

ای אن  ان   
אی א و  غ و  אن    

(Hüsrev ona dedi ki: “Doğru yaptın. Kötülük 
senden hep uzak olsun! Dünya pehlivanları-
nın efendisi sensin! Kuş, balık ve böcek senin 
emrindedir”.)

�āliẟ, vilāyet-i Çin’de bir mekān adıdır ki 

sāḥir ve cādūları çok olur imiş. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

אف א و و ا  א  
אی אن   و    و ز 

(Şair ve övücü, güzellerin saçı ile gözünü Çin ve 
Māy ile andıkça...)

Üstād Rāfi
ī, beyt:

א א א در  אر و ر   
אی אدوی  א      آن 

(Sevgili gitti ve geriye öyle bir yol kaldı ki Māy 
cadısı gayret etse bile onun sınırını bilemez.)

Rābi
, rāyān-ı Hind’den bir rāyın adıdır. رای 
[rāy] pādişāh demektir. Hind’e maḫṣūṣtur.

ی  [me-dī]: Kesr-i dāl-ı mühmele ile. 

Nehy-i ḥāżırdır, ه  [me-dih] ma
nāsına 

ya
nī “verme!”. Üstād Rūdekī, beyt:

Seyf-i İsferengī, beyt:

א א ز  دارد  א    
א آ  א ز دل   آ

(Senden bir aylık sermaye elde eden kimsenin 
taş kalbinden çok güneş çıkar.)

א  [māmī]: Kesr-i mīm ile. Ana kadın 

ya
nī evin ulu ḫātunu. Ḫˇāce Selmān, beyt:

אل ر  ف زادۀ  ج  א از 
אل אن داد  א   א ا  زاد

(Kemāl güneşinin şeref burcundan doğurduğu 
ulu hatun... Allah onun güzelliğini arttırsın! 
Dünyaya güzellik verdi.)

א  [mānī]: Kesr-i nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, Çin diyārında bir meşhūr naḳḳāşın 

ismidir ki naḳış ve siyāh ḳalemde cihāna 

miẟli gelmemiştir. Menḳūldür ki bir dīvāra 

elden yigirmi ẕirā
 bir ḫaṭṭ yāḫud dāiresi yi-

girmi ẕirā
 bir dāire çeker imiş. Cedvel ve 

pergār ile görürler, kıl kadar eğriliği olmaz 

imiş. 

Bir Mānī-nām kimesne dahi vardır ki Zer-

düşt dīni üzerine āteş-perest olmak iledir 

ki ṭāife-i Mecūs dīnleri onun üzerinedir 

ki nūr fā
il-i ḫayrdır ve ẓulmet fāil-i şerdir 

derler. Üstādu’ş-şu
arā Mütenebbī bir şeb-i 

tārda ḫavftan emīn olup ṭāife-i mezbūrenin 

i
tiḳādları reddinde bu beyti ġāyet münāsib 

söylemiştir. Beyt:

ی   م ا  و 
ب א   أن ا

(İyilikleri fazla olan gece karanlığı, bana Mani-
heizm dini yalandır haberini veriyor.)

�ānī, yā-yı ḫiṭāb ile “benzersin” demek olur.

א  [māhī]: Balık. 
Arabīde  [semek] 

gibi ism-i cinstir. Her nev
ine dahi א  

[māhī] derler. (361b)
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(Zira sen de ülke işinde teksin! Aslana yiğitlik 
öğretmeye ne gerek var!)

زوی  [merzūy]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ve żamm-ı zā-i mu
ceme ile. Arż-ı mezrū
 

ma
nāsına ki ز  [merz] ve زو  [merzū] dahi 

derler. Üstād Ferruḫī, beyt:

و ا ز آرزوی  ه و درۀ  
زوی אر و   אغ و  د از   

(Gazā arzusuyla Hindistan’ın vadisi ve dağı, 
bana bağ bahçe ve çayır kenarından daha güzel 
gelir.)

א  [merg-ā-mergī]: Sükūn-ı rāeyn-i 

mühmeleteyn ve fetḥ-i kāf-ı evvel ü kesr-i 

ẟānī ile. Belā-yı 
āmm ve merg-i 
umūm 

ki ṭā
ūn, istīlā-yı ḳaḥṭ ve emẟāli gibi. Keẕā 

fi’l-Mü�eyyid.

ی  [me-lāy]: Ya
nī  א  [nāle me-kun] 

ve ی אوه   [yāve me-gūy] demektir. Ḥakīm 

Enverī, beyt:

 را ا   
ی زه  ف   و ا 

(Bulut senin elinin yanında denize “Bu lafın yeri 
değil, saçmalama!” dedi.)

 [menbelī]: Sükūn-ı nūn, fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ve kesr-i lām ile. Bed-i
tiḳād 

demektir. Ḥakīm Senāyī, beyt:

אن ا  و  ای آ
ن  ای ه   ه 

(Bu şekilde bozuk itikatlı ve cahilsin! Hz. Ali’yi 
katleden gibi ahmaklığı seçmişsin.)

 [menī]: Kesr-i nūn ile. Kibr ve 
ucb 

ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, beyt:

رت א  خ  אر  א
دد   و   

(Felek daima kibir ve büyüklük etse de senin 
kıymetin karşısında yerle birdir.)

א و  ذل א ر  آ 
ا  א از    آ

(Zahmet ve sefalet çekerek elde ettiğini kolaylık-
la ve boş yere verme!)

اری  [merāzī]:  Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

kesr-i zā-i mu
ceme ile. Marżī demektir ki 

tūtiyāya korlar bir dārūdur.

د  [merdekī]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ve kesr-i kāf ile. Gīdīlik 

ma
nāsınadır. Mīr Naẓmī, beyt:

ل אل  او  د  ا  
אل د از   دد    

(Mal için gidilik yapanın öldürülmesi caizdir.)

دی  [merdī]: Sükūn-ı rā vü kesr-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, recūliyyet ki ma
nā-yı lāzımīdir. Şeyḫ 

Sa
dī, mıṣra
:

אی وآ زن  אز د 
(Önce erkekliğini dene, sonra evlen!)

�ānī, şecī
, bahādır ve dilāver ma
nāsınadır. 

Muḳābili د א   [nā-merd]dir. Nitekim bu 

beyitlerde vāḳi
dir. Üstād, rubā
ī:

دا درد  در  
د  ر دل    و ا
دا     

د  א ی    در 
(Mertlerin göğsüne dert koyarlar. Çocuğun mi-
desine soğuk lokma koyarlar. Mertlerin nimeti 
olan bela kılıcını, namertin boğazına koyarlar. 
Yazık!)

Ve āḫirine ki ḥarf-i bā dāḫil ola, medḫūlünün 

vaṣfiyyetin iẓhār eder, şecā
at ma
nāsına 

olur. Nitekim bu beyitte vāḳi
dir, şā
ir, beyt:

دی אر   د      
دی א  را    
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ره אب ا ا
[BĀBU’L-MĪMİ’L-MEKSŪRE]

 ا
[ma	a’l-elif ]

ا  [mirā]: Beş ma
nāya gelir.

Evvel, dostluk. Mīr Naẓmī, beyt:

א א را  آ    و
ا اوار  و  د   

(Sevgi ve dostluğa yakışmayan vefasızlarla arka-
daş olma!)

�ānī, be-ma
nī-i āfitāb. Mīr Naẓmī, beyt:

א  ر  و روز   
ا ر  א  ز  אن رو

(Gece gidip de gündüz parıldayınca dünya gü-
neş ışığıyla aydınlandı.)

�āliẟ, be-ma
nī-i felek.

Rābi
, be-ma
nī-i tesāvī ya
nī berāberī.

Ḫāmis, be-ma
nī-i 
arbede. Bu iki ma
nāya 

tertīb üzre, Mīr Naẓmī, beyt:

(362a) ا     را  د 
ا م  و  אن  ه در 

(Her biri diğerine denk olunca aradaki savaş ve 
arbede kızıştı.)

زا  [mirzā]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Begzāde demektir. 

زا  [mīrzā] dahi derler.

ا  [mihrā]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. Kābil pādişāhının kızı adıdır 

ki Rüstem ondan vücūda geldi. Ve dahi 

bīnende ma
nāsına ya
nī görücü.

א  [mihr-giyā]: Meşhūr bir ottur. 

Muḥabbet otu derler. Cümle-i ḫavāṣṣından, 

 [mey]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, gül-āb ma
nāsına. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

ان א  ان  אل ا از   
ان وده  و  و ز ا

(Atın yelesi baştan başa misk, gül suyu ve saf-
ranla sıvandı.)

�ānī, şarāb-ı engūrī ma
nāsına ma
rūftur.

�āliẟ, piyāle-i şarāb. Hem ẓarf ve hem 

maẓrūfa ıṭlāḳ olunur “bāde” ve “bekmāz” 

denildiği gibi. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אن  א    دو  
ران را אن  ر دل را

(Beleş yiyicilerin kalbine inat, iki şāyegān hazi-
nesine bir kadeh şarap satın al!)
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lafẓından terḫīm olunmuştur. Mīr Naẓmī, 

beyt:

א אه  אه  אر ه در 
אدر د  א  زا   

(Padişahın sarayında hazır olanlar arasında bey-
zade de az değildi.)

bir kimesne ol ottan bir miḳdār alıp bir bez 

içine koyup dāimen yanında götürse, onu 

her kim görürse nā-çār muḥabbet eder. Ve 

bir ṭarīḳla ma
şūḳunun bir yerine dokun-

dursa fi’l-ḥāl ona muṭī
 ü rām olup her ne 

söylerse muḫālefet eylemeye. Ḫˇāce 
İṣmet-i 

Buḫārī, beyt:

آورد ۀ     א     
א را א  א د 

(Yüzünün üzerinde taze ayva tüyleri görünme-
diği için gönlüm aşk otunun faydasını bilmedi.)

Ḫˇāce Selmān, beyt:

ش ا אر    אه  د 
אزه  אی  אن     اش د

(Ay onun yanağını görünce “güneş çeşmesi” 
diye adlandırdı. Çeşme başında biten taze aşk 
otuna bak!)

İsti
āre ṭarīḳıyla ḫaṭṭ-ı dilbere de א  [mihr-

giyā] derler. Nitekim Ḫˇāce Selmān’ın bey-

tinden mefhūmdur. Ferheng-i Cihāngīrī’de 

be-ma
nī-i estereng merḳūmdur.

ا א  [mihmān-serā]: Müsāfirḫāne. 

Türkistān’da “
azebḫāne” derler. Keẟret-i 

isti
mālle kārbān-serāy ve yolcu konduğu 

ḫānelere isim eylediler. Mīr Naẓmī, beyt:

א ای  ا א در 
אی ر د    را 

(Bu uzun süreli kalınmayan konuk evinde her-
kesin göç zamanı vardır.)

א אن   [miyān-bālā]: Orta boylu. 
Arabīde 

א ا ع   [merbū
u’l-ḳāme] derler. אن  

[miyān] ma
rūf ve א  [bālā] boydur.  אن  

[miyān-ḳadd] dahi derler.

زا  [mīrzā]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

rā-i mühmele ve fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. 

Begzāde ma
nāsınadır. زاده  [mīr-zāde] 
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אت אء ا  ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]

 [mizgit]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ve 

kesr-i kāf-ı Fārsī ile. Mescid ma
nāsına. Şeyḫ 

Rūzbihān, beyt:

א  ا ا  ادر   ای 
א  ا  و  د و 

(Kardeş! Niye bazen kiliseyi bazen camiyi vatan 
edinirsin bilmem.)

Ḥakīm Sūzenī, ḳıṭ
a:

א  א  و 
א   ان در  د

دم ی ز    
ام ز     ا

(Bahçe selvisisin, epeyce yeterliliğin var! Diğer-
leri sana nazaran boysuz ağaç kalır. Her mescide 
nazaran Kābe nasıl itibarlıysa, sen de öylece her-
kesten daha itibarlısın.)

 [mişt]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. 

Be-ma
nī-i rūd, nehir ma
nāsına. Üstād 

Menūçehrī, muṣammat1:

م  אن    אز 
ش  א  د از دو 

ه در روی  ا  آب 
ر     و    ا

א اردی  אد 
אر א  د  و   

(Dünya yeniden güllük gülistanlık Cennet’e 
döndü. Irmağın iki kıyısında yeşillik bitti. Bu-
lut, çayırın üstünde gözyaşı döküyor. Gül şarap-
la, şarap gülle yoğrulmuş. Nisan ayının tan yeli, 
bize gül ve inci saçtı.)

1 Matbu metinde “kıt’a” yazılmıştır.

ه אء ا  ا
[ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

 [miḫleb]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ve 
fetḥ-i lām ile. Çengāl-i murġ ya
nī kuş tır-
nağı. Mevlānā Hātifī, beyt:

ی زان    زاغ  
درآورد   

(O kargaşada sungurlar kargaların boğazına 

pençeyi geçirdi.)

אب  [mistāb]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 
fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Su tulumu ki arka 
ile su çekerler. Ekẟer saḳḳāyān kullanırlar. 
Şā
ir, beyt:

א د و  زور אی   
ر אب آب   آورده  

(Eli çabuk ve güçlü bir saka, su tulumuyla epey-

ce su getirdi.)

اب  [miżrāb]: Sükūn-ı ḍād-ı mu
ceme 
ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. Saz çaldıkları 
zaḫme.

اب  [mihrāb]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i rā-i 
mühmele ile. Tūrānīlerden bir mübāriz adı-
dır. Ḥakīm Esedī, beyt:

اب را زه   אن 
اب را ر   ُ  ا  

(Dağa güneş hüzmesinin düşmesi gibi Mihrāb’ı 

titreme tuttu.)

اب  [mīzāb]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 
fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Be-ma
nī-i nāvdān 
ya
nī oluk ki damlara konulur yağmur suyu 
akmak için. İsti
āre ṭarīḳıyla, Ebulma
ānī, 
beyt:

اب ر א    د 
א د از وی آب ز  ر

(Elindeki kalem rahmet oluğu oldu. Zira ondan 

ölümsüzlük suyu döküyor.)
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 ا
[ma	a’l-cīm]

اج  [mizāc]: Terkīb-i (362b) ḥayvāniyye 

olan 
anāṣır ki birbiriyle karıştığı için 

“mizāc” dediler.

 [mişnic]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

kesr-i nūn ile. Bir nev
 yeşil sinektir. Ata 

konarsa at fi’l-ḥāl kokup kurtlanır. Ona 

 [mijmij] dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

 [milinc]: Kesr-i lām ve sükūn-ı nūn ile. 

Ya
nī  [ber-keş], “çek!” ma
nāsına emir-

dir. Ebulma
ānī, beyt:

א   א   از 
א   ن  آب ده از 

(Canımıza kastedip belinden hançeri çek! O 
hançeri āşık kanıyla sulamada aceleci davran!)

اج  [mihrāc]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. Hindūstān pādişāhlarından 

Ḍaḥḥāk zamānında bir pādişāhın adıdır. 

Birāderzādesi Bühū-nām bir dilāver ona 


iṣyān edip taḫtını alıp yerine pādişāh olmuş 

idi. Mihrāc daḥi Ḍaḥḥāk’a gelip imdād ricā 

eyledikte Ḍaḥḥāk dahi Gerşāsb-ı Cihāngīr-

nām bir pehlivānı ser-
asker edip gönderip 

ol dahi Bühū’dan taḫtı alıp Mihrāc’a verdi. 

Hindīler אراج  [mehārāc] derler. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

אه    از آورد
אه اج  ه زود  ه 

(Gerşāsb savaş meydanından dönünce derhal 
Mihrāc Şāh tarafından karşılandı.)

 [mikest]: Fetḥ-i kāf ve sükūn-ı sīn-i 

mühmele ile. Tevābi
-i elfāẓ ḳabīlindendir. 

Lafẓ-ı  [şikest]e tābi
 edip  
 [şikest mikest] derler, kırık mırık 

ma
nāsına. Üstād Rūdekī, beyt:

א اغ  ن  ای از آن 
وی از آن ز  

(Ey mum gibi parlak yüze/alna sahip olan! Ey 
kırık mırık/büklüm büklüm saça sahip olan!)

 [mīfaḫt]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

ḫā-i mu
ceme ve fetḥ-i fā ile. Tāze üzüm. 

Ta
rīb edip  [miftec] dediler.
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ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]

د  [mişved]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ve fetḥ-i vāv ile. 
Amāme ma
nāsınadır. 

Ebulma
ānī, beyt:

א د  د او        
א د  درد درون   

(Başında her sarık olan ālim olmadığı gibi, için-
deki dertle birlikte zalimin ta kendisi de olabilir.)

ا  [mihr-isfend]: İki ma
nāyadır.

Evvel, her māh-ı Şemsī’nin yigirmi doku-

zuncu günü ismidir.

�ānī, rūz-ı mezbūra müvekkel olan ferişte-

nin nāmıdır ki ol günde vāḳi
 olan tedbīr-i 

umūr u meṣāliḥ ona müte
allıḳtır. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

ا אد   روز ز
   د  

(İsfend ayının yirmi beşinci günü halk zulüm 
görmez, düşman tutsak olur.)

د אِن   [mihrigān-ı ḫurd]: Mūsīḳīde bir 

perde ismidir. رگ אِن   [mihrigān-ı bu-

zurg] dahi derler. İki meşhūr perdedir.

 [mihr-kīnd]: Kesr-i kāf ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī vü nūn ile. Tāze ma
nāsınadır. 

Maḥbūb yüzü ve nev-resīde meyve ki kemāli 

üzre erişmeden tenāvülü mümkin ola.

אن   [miyān-bend]: Kuşak ve dahi uçkur. 

Ve her ne ki bile bağlanır ola. Ebulma
ānī, 

beyt:

אدش د ار  אن  
ادش د אن را  א  

(Şalvarının uçkurunu açınca bütün āşıkların 
muradını verir.)

אء ا  ا
[ma	a’l-ḫāi’l-mu	ceme]

 [milçaḫ]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i cīm-i 

Fārsī ile. Be-ma
nī-i seng-i felāḫan ya
nī sa-

pan taşı.

 [mīḫ]: Ma
rūf. Enserīdir. Ve çadır kazığı 

ma
nāsına. Şu
ūriyyü’l-ḥaḳīr, beyt:

د אل  ش د و  د ذ ن  د 
د אل  א     

(Mecnun, elinde zekerini görüp zevke geldi. 
Leyla’nın çadırındaki kazığı hayal eder gibi 
oldu.)

خ  [mīdaḫ]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

dāl-ı mühmele ile. Ḥarūn at ma
nāsınadır. 

Ba
żı ferhengde “boz at” ma
nāsınadır.
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د  [mījed]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i zā-i Fārsī ile. Ma
şūḳ ve ma
şūḳa. Ve 

Türkīde “oynaş” dedikleri ma
nāyadır.

د  [mīlād]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

lām ile. Bir şehir adıdır ki Hindūstān’ın 

dāru’l-mülkü idi. 
Arabīde maḥall-i tevellüd 

ma
nāsınadır.

אد  [mīnūbād]: Sükūn-ı (363a) yā-

yı taḥtānī, żamm-ı nūn ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. 
Ahd-i Ḍaḥḥāk’te nām-ı 

şarāb idi. Keẕā fi’l-Mecma
.

אن   [miyān-ḳadd]: א אن   [miyān-bālā]-

yı merḳūm gibi “orta boylu” demektir.

داد  [mīr-dād/mīr-i dād]: Rā-i mühmelenin 

sükūnu da ve kesri de cāizdir ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Dīvān-ı pādişāhīde ser-yasavul 

ya
nī çāvuşbaşı. Ve söz ṣāḥibi olana da derler.

زاد  [mīr-zād]: زا  [mīrzā]-yı merḳūmdur, 

begzāde ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

אد زاد ا و  
אد م داده  را  در آن 

(İyi yaradılışlı ve soylu bir beyzade, o mecliste 
söz açtı.)

اد  [miyzād]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Düğün, sürūr, 

şādīlik ve meclis-i 
ayş u 
işret ma
nāsına.

د  [miyzed]: Ḳaṣr-ı elif ’le. اد  [miyzād]-ı 

merḳūm ma
nāsınadır. Ḥakīm Esedī-i Ṭūsī 

ve Muḥammed Hindū Şāh-ı Naḫcivānī 

fetḥ-i yā ile (د َ  miyezed) naḳl eylemiş-

lerdir ود  [bi-reved] vezni üzre. Bu beyitte 

vāḳi
dir, Üstād Ferruḫī, beyt:

د و دا א  د  ر  ا
אزو א  و  د  ر  وا

(Şenlikte akıllı ve bilgili, savaşta hünerli ve 
güçlüdür.)

Mi
yār-ı Cemālī’de Şems-i Faḫrī yā’nın 

sükūnuyla meclis-i şarāb deyip bu ebyātı 

naẓm eylemiş. Ḳıṭ
a:

אف   א    و  ا
د خ در  ز     
א א אه  م    אد   

د ه در  د  و  و ز ح 
(Ey padişah! Senin ordun savaşırken gökteki 
Mars korkuyla kendinden geçer. Ay, Güneş ve 
Zühre senin şarap meclisini anıp büyük kadeh-
lerle sabuh şarabı içer.)
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müddet-i eyyāmdır. Üstād 
Unṣurī, beyt:

ن رخ  אخ   زرد   ز 
אن و زرد    د  خ   

(Dalda yanağım gibi sararmış sarı portakala bak! 
Kıpkırmızıydı ve Mihr ayında/aşkla sarardı.)

Rābi
, her şehr-i Şemsī’nin on altıncı günü 

ismidir.

Ḫāmis, rūz-ı mezbūrun tedbīr-i umūr u 

meṣāliḥine müvekkel feriştenin nāmıdır. 

Ḳā
ide-i Fürs üzre ki her ayın ismi ki gün-

lerinde muvāfıḳ isim olan gün gele, ol gün 


īd-i çeşn edip mübārek ve mütemeyyin tu-

tarlar. Eṭfāle isim komak, sütten kesmek, 

ḫitān etmek, tezvīc etmek ve sāir umūrun 

görmek ve cāme-i cedīd giymek ve biçmek, 

ata süvār olup seyr ü sülūk etmek, ziyāret-i 

aḥbāb eylemek, çār-pā satın almak, 
imārete 

ibtidā eylemek, ve’l-ḥāṣıl her ne gūne 

meṣāliḥ-i ḫayriyye var ise ol günde ibtidā vü 

şürū
 ederler. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אم ا   از آن روز   
אم אدا     و 

(Mihr diye andıkları o günde itibar ve muradına 
ermekten başka nasibin olmasın!)

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da be-ma
nī-i seng-i 

surḫ mervīdir. Ba
żı ferhenglerde “estereng” 

ma
nāsına menḳūldür.

אن   [miyān-ser]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī 

vü sīn-i mühmele ve sükūn-ı nūn ile. Nıṣfı 

muraṣṣa
 ve mücevher bir nev
 tācdır.

 [mīter]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

tā-i müẟennāt ile. Bir pehlivān adıdır. Üstād 

Laṭīfī, beyt:

د ش    א  א   د
د ز   ن  א  و 

اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]

 [mi
cer]: Sükūn-ı 
ayn-ı mühmele ve 

fetḥ-i cīm ile. Baş örtüsü ki zenān taşra çık-

tıklarında başlarına örterler. Ve dahi başa 

bağladıkları bağ. Mevlānā Hātifī, beyt:

ی دا  א  و
ی אن  ن ز ش  א

(Gelin gibi yüz süsleyip kadın gibi baş örtüsü 
giydiler.)

 [miġfer]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme 

ve fetḥ-i fā ile. Tuğulga ki demir külāhtır. 

Dilāverān ve bahādırān cenk maḥallinde 

başlarına giyerler. Ḫˇāce Selmān, beyt:

אن  ه  آ  א   
ی ده   دون  ام    

(Senin bedeninin demirden savaş zırhı kuşandı-
ğı yerde, felek Mars’ın başına miğfer olarak baş 
örtüsü takar.)

 [mihter]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Ulurak demektir ki  [mih] 

ulu ve  [ter] edāt-ı tafḍīldir. Muḳābili  

[kihter]dir ki kiçirek demektir. Ebulma
ānī, 

beyt:

אه را אل و  ان  و  א  אر  ز
א  אر و او أت    

(Sakın makam, mal ve yaş bakımından büyük 
olanlara saygısızlık etmek cüretinde bulunma!)

 [mihr]: Sükūn-ı hā ile. Beş ma
nāya 

gelir.

Evvel, muḥabbet ve şefḳat.

�ānī, āfitāb ma
nāsına.

�āliẟ, sāl-ı Şemsī’den yedinci ayın adıdır ki 

neyyir-i a
ẓamın burc-ı Mīzān’da olduğu 
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اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

ز  [mişlevz]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme vü 

vāv ve fetḥ-i lām ile. Kayısı dedikleri mey-

vedir ki kurutup ḫoş-āb ederler. Ḥarāret 

def
ine ġāyet nāfi
dir.

אز  [miġyāz]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme ve 

fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Şāgirdāne verilen 

baḫşiş. Ve ba
żı sebeb ile olan iḥsān. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

אل د ا       
אز א    و    و  

(Bahşiş, ödül, hayır, sadaka ya da ücret yoluyla 
istediği şekilde hep mal dağıtır.)

אز  [miḳyāz]: Sükūn-ı ḳāf ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. אز  [miġyāz]-ı merḳūm (363b) 
ma
nāsına.

אز  [mikyāz]: Sükūn-ı kāf ve fetḥ-i yā-

yı taḥtānī ile. Muḫanneẟ oğlan. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

אز  [mihmāz]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i mīm 

ile. Çizme ökçesine muḥkem ettikleri ucu 

sivri demir ki  [mehmīz] ve ز  

[mehmūz] dahi derler. 

אز  [mihyāz]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. Tūrānīlerden bir mübāriz adıdır. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אد داد אز و     
اد داد داب و    

(Safın ardını Mihyāz ve Sünbād’a verdi. Siperi 
Gürdāb ve Neşvād’a verdi.)

 [mīz]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Konu-

ğun 
alem-i ḫāṣṣıdır ki konuk alana ya
nī 

ṣāḥib-i ḫāneye אن  [mīzbān] derler, konuk 

(Şarap içmekle ıslanan bir damak, yalanı 
Mīter’in topuzu gibi kullanır.)

ر آ  [mīr-āḫūr]: Ma
rūf. Türkīde dahi 

böyle isti
māl olunur. Çağatay lisānında 

“aḫtaçı” derler. (Mīr 
Alī Şīr) Seb
a-i 
Seyyāre’de dördüncü ḥikāyede Mes
ūd, 

Çūne Şāh’a gelicek kendi verdiği Gülgūn 

adlı atı mīr-āḫur elinde gördüğü maḥalde 

der, beyt:

Bāġ ara çünki kirdi ol maḥzūn

Aḫtaçı ilgide idi Gülgūn

(Hüzünlü Mes’ūd, bahçeye girdiğinde Gülgūn 
adlı atı ahırcının elindeydi.)

אر  [mīr-bār]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

rā-i mühmele ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade 

ile. Kapıcıbaşı ma
nāsına. Ba
żı ferhengler-

de çāvūşbaşı demiş. Ammā yol beyi yāḫud 

icāzet beyi olmaklık kapıcılara ve kapıcıba-

şıya münāsibdir, çāvūşbaşı bu işte olmak 

münāsib değildir. Ḫˇāce Selmān, beyt:

אل  ا  אر  وز  ا
אر  س و  אر  از 

(Şimdi kapıcıbaşı durum nedir bilmedi. Kapıcı-
başına sor ama kapıcıbaşı hani?)

 [mīr]: İki ma
nāyadır.

Evvel, her zümrenin başı.

�ānī, ṣīġa-i emrdir  [mut] gibi, “öl!” 

ma
nāsına. Ve Āl-i Resūl’e denilir. Bu 

ma
nālarda elif ’le ا [emīr] dahi cāizdir.
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אر اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-fārsī]

 [mijmij]: Sükūn-ı zā-i Fārsī ve kesr-i 

mīm ile. Ḫar-meges ma
nāsınadır. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

gözetici demek olur. Lākin אن  [mihmān] 

gibi yalnız  [mīz] denilmez. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

م אن  אد   َ אرم و 
אن  א ن  א د د   ان   

(Gönül adamları ve padişahlar, senin cömertlik 
sofrandaki iyilik ve nimetlerin ev sahipliğinde 
konuk olsun!)

אن  [mihmān] ile  [mīz]in farḳı bu-

dur ki  [mīz] vaż
-ı ḫāṣṣ ile mevżū
dur, 

אن  [mihmān]ın vaż
-ı 
āmm terkībi 

ḥasebiyledir. Zīrā bu ism-i cāmid olıcak 

ma
nāsı “konuk”tur, müştaḳḳāt ḳabīlinden 

olıcak emirdir ن  [mīzīden] lafẓından. 

Ḫüsrevī, ḳıṭ
a:

د אر  ا    
را ده را ز    
دار     א  

ر  دد   ا ه 
(Her kimin talihi yaver giderse, ona söyle ölüyü 
kabirden çıkarsın ya da bir kaplan edasıyla sava-
şarak aslanı yenip başına işesin!)
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Ḫıżır nebī 
aleyhi’s-selām.

س  [mīnūs]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

żamm-ı nūn ile. Bir pādişāh nāmıdır ki 

dervīşliğe düşüp bir zamān perīşān-aḥvāl 

olmuş iken yine bi-emri’llāhi te
ālá pādişāh 

oldu. Keẕā fi’l-Mecma
.

 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]

אس  [mirpās]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i bā-i Fārsī ile. Be-ma
nī-i saḫt ya
nī 

katı.

 [mis]: Nev
-i ma
ādinden bakırdır. 


Arabīde אس  [nuḥās] derler. Ebulma
ānī, 

beyt:

אر אری    ا   
אزار د   و زر در د 

(Her işte talihin yaver giderse, pazar sırasında 
bakırın altın ve gümüş olur.)

א  [miġnāṭīs]: Sükūn-ı ġayn-ı 

mu
ceme ile. א  [miḳnāṭīs] ve  

[miḳnaṭīs]: Kilāhumā bi-sükūni’l-ḳāf ve’l-

yāi’t-taḥtānī ve fetḥi’n-nūn ve kesri’ṭ-ṭāi’l-

mühmele. Üçü de bir taştır, āheni kendi-

ne ceẕb eder. Deryā-yı muḥīṭte ḥāṣıl olur. 

Onda işleyen sefāin taḫtaların ağaç mīḫ ile 

mıḫlayıp ve ba
żı yerlerin ip ile bağlarlar. 

Ceẕb-i āhenden mā
adā niçe ḫāṣṣası dahi 

vardır.

 [mikīs]: Kesr-i kāf ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. אس  [mikās] lafẓının imālesidir, 

muḥābā ma
nāsına. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אد  ا א 
א   د ا  אوش 

(Savaş meydanını nişanladılar. Siyavuş hiç kim-
seden korkmuyordu.)

اس  [mihrās]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. Ağaç hāvan ki içinde sarımsak 

ve emẟāli nesne döğerler. 


Arabīde üç ma
nāya gelir. Evvel, ortası yarık 

taş. �ānī, üştür-i saḫt. �āliẟ, nām-ı peder-i 
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ش   ز ا  و دا و 
ش ض  א   

(Hüner, bilgi ve akıl sahibiysen amacı olanın sö-
zünü dinle!)

 ا ا
 [ma	a’ş-şīni’l-mu	ceme]

اش  [mirāş]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Ḳayy 

etmek ma
nāsına hem fi
le ve hem fā
ile ıṭlāḳ 

olunur. Keẕā fi’l-Mecma
.

אش  [mirpāş]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le ve fetḥ-i bā-i Fārsī ile. אس  [mirpās]-ı 

merḳūm gibi be-ma
nī-i saḫt.

 [mīş]: Ḫuṣūṣla koyun ma
nāsınadır. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

אر  ر د ل  ا گ از  
אن ر    از   

(Senin ülkende kurt, adaletinin görkemiyle, 
koyundan korkusuna çoban köpeğini kılavuz 
edinir.)

Kemālpaşazāde merḥūm,  [mīş] ehlī 

koyuna ve  [gūsfend] deştī koyu-

na derler demiş. Ammā faḳīr derim ki 

mīş de gūsfend de koyundur. At gibi kimi 

evde ve kimi yabanda gezmez. Evde koyun 

beslemek 
asīrdir. Aḥyānen beriyyede kış 

ziyāde oldukta evde alıkorlar lākin ḳā
ide-i 

muḳarrare değildir. Yabanda gezen koyun 

olmasına miẟāl, şā
ir, beyt:

ه  א א  ش   دام آ
אد   از   و 

(Aldanan koyun tuzağa gelince kaplan arkada 
avcı da önde biter.)

Merḥūmun murādı ancak Baḥru’l-Ġarāib 

ṣāḥibine i
tirāżı olduğu için böyle taṣarrufāt 

irtikāb eylemiş.

ش  [mīnūş]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

żamm-ı nūn ile. ن  [şenīden] lafẓından 

emirdir,  [bişnev] ma
nāsına. Şā
ir, beyt:
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 ا ا
[ma	a’l-ġayni’l-mu	ceme]

 [miġ]: Muḫaffef-i  [mīġ]dir.

 [mīġ]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, bulut ki ا [ebr] dahi derler. 
Arabīde 

אب  [seḥāb] derler.

�ānī, duman ki  [hir] dahi derler. 

Ebulma
ānī, beyt:

ا   دود دل  در 
ه ا אر ن ا روز و  

(Gönlümdeki duman havada bulut oldu. Gece 
gündüz kanlı gözyaşımı yağdırmada.)

אء ا  ا
[ma	a’ṭ-ṭāi’l-muhmele] 

(364a)

ط  [milāṭ]: Samansız balçık ki yapı için 

ederler ve kerpiç dahi ederler. Ba
żı nüsḫada 

kül ile karışık balçığa derler. 
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אف  ا
[ma	a’l-ḳāf ]

ق  ِ  [mīm-i muṭavvaḳ]: Kināye ez-

ḥādiẟe’est. Ya
nī kīrden kināyedir. Keẕā 

fi’l-Mü�eyyid.

א  ا
[ma	a’l-fā]

ف  [miṭraf ]: Sükūn-ı ṭā vü fetḥ-i rā-i 

mühmeleteyn ile. Perde ma
nāsına. Şeyḫ 

Ebū Sa
īd Ebulḫayr, rubā
ī:

אرم  زد אرۀ  را  
د   زد ان     ر
ف زد אن  ان ر אل   آن 
ال ز     زد ا

(Huriler sevgilimi görmek için sıraya geçti. 
Rıdvān şaşkınlıktan elini eline vurdu. O kara 
ben, o yanaklara perde çekti. Abdāl, korkusun-
dan mushafa yapıştı.)
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م  ا
[ma	a’l-lām]

 [mitīl]: Kesr-i tā-i müẟennāt ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i pür-sūz ya
nī 

ziyāde yangın. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

אل  [miẟāl]: Fetḥ-i ẟā-i müẟelleẟe ile. 

Ḥükm-i şāhī ya
nī emr-i pādişāhī ki miẟāl-i 

bī-miẟāl-i lāzımu’l-imtiẟāl yazarlar. Mīr 

Naẓmī, beyt:

אری אل  אل  
אری אن را   ه روی 

(Padişahın benzersiz fermanı, yeryüzünde geçer-
li hüküm oldu.)


Arabīde be-ma
nī-i mānenddir.

אل  [miẟḳāl]: Bir buçuk dirhemden 


ibārettir. On altı çekirdek bir dirhem-

dir. Yigirmi dört çekirdek bir miẟḳāldir. 

Ebulma
ānī, beyt:

א دی   ق زر  אن را  ز
אن د ا زد  אل    

(Kadınları altına boğsan da onlarla cimā etme-
dikçe gözlerinde bir miskal etmezsin.)

 [misgel]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Mūsīḳār dedikleri saz-

dır ki birbirinden mütefāvit on beş yigirmi 

kamış birbiri yanına muḥkem ü üstüvār 

ederler ve ağızdan üfürüp ṣadā çıkarırlar. 

Laṭīf ṣadāsı çıkar.

 [mikil]: Kesr-i kāf ile. Sülük ki ز 
[zelū] ve د [dīvçe] dahi derler. 
Arabīde 

 [
alaḳ] dedikleridir. Şems-i Faḫrī, beyt:

אرئ  او  در 
אن  א ار و  آب 

אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

ک  [miflāk]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i lām ile. 

Dervīş-i faḳīr ü müflis ü bī-nevā. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

אد در  و 
ک ر و  و  د 

(Padişah nimet ve keyif içinde. Düşmanı hor, 
hasta ve fakir.)

 [milk]: Sükūn-ı lām ile. Tırnak dibinde 

olan beyāż yere derler. Aḥmed-i Bermek, beyt:

د ا  ا  د   א   از 
د ا  א  אن  ای دو  א درد

(Ey sevgili! Senin dertli āşıkların hata edecek, et 
tırnaktan ayrılmış gibi olacak.)

Bu beyitten fehm olunur ki tırnak dibin-

de ẓāhir ola ki cüdālık ḳabūl eyleye, ve illā 

beyāż cüdā etmez. Ammā ikisine dahi denil-

mek cāiz ola.

رگ אِن   [mihrgān-ı buzurg]: Mūsīḳīde 

bir perde adıdır. د אِن   [mihrgān-ı ḫurd] 

dahi derler bir perde dahi vardır.

 [mīḫek]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. Ḳaranfil adıdır. 

Nefsü’l-emrde ḳaranfilin mīḫa müşābeheti 

vardır ve küçük olduğu için kāf-ı taṣġīr ile 

menḳūldür.

وک  [mīrūk]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

żamm-ı rā-i mühmele vü vāv-ı ma
rūf ile. 

Be-ma
nī-i mūrçe.

אک  [mīġnāk]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

ġayn-ı mu
ceme ve fetḥ-i nūn ile. Be-ma
nī-i 

bulutlu hava. Ve dahi dumanlı olmak. Keẕā 

fi’t-Tuḥfe.
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 ا
[ma	a’l-mīm]

ِ درم  [mīḫ-i direm]: Sikke-i zer demektir. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

د  درم از آن  د 
אر و   و  אن  د

(Sonra Erdeşīr altın sikke, gümüş ve az ya da 
çok, değerli diğer eşyaları değiştirdi.)

  [mīş-çeşm]: Ya
nī ala göz ki ne 

ġāyet siyāh ve ne ġayrı ola.

אم א  [mīnā-fām]: Ma
nā-yı terkīb, sır-

ça renkli demektir. Ekẟer āsumān-reng 

ma
nāsına gelir. Şems-i Faḫrī, beyt:

א او ای   از
אم א خ  وزه   

(Sırça renkli gökyüzü onun yüzük kaşı için fi-
ruze oldu.)

(Onun boğaz yollarındaki su, kan içici ve can 
alıcı bir sülük olsun!)

 [mil]: Be-vezn-i دل [dil]. Mūy 

ma
nāsınadır. Ḫˇāce Şücā
-ı Behrāmī, beyt:

אن دراز ا ر  
از ا    دم 

(Pis sakalı öyle uzun ki domuz kuyruğunun kı-
lını andırıyor.)

 [mīl]: Üç ma
nāyadır.

Evvel, ẟelāẟe fersaḫ yere derler ki üç mīl bir 

fersaḫ i
tibār olunur 
ilm-i misāḥa ḥükmüyle 

ki bir mīl dört bin adımdır. Bir ḳavilde dört 

bin dört yüz ve bir rivāyette dört bin dört 

yüz kırk adımdır. Ve ba
żılar üç fersaḫ yere 

“bir mīl” dediler. Ve her bir adım bir bu-

çuk arıştır. Ve her arış dört ḳabẓadır. Ve her 

ḳabẓa dört parmaktır. Ve her parmak dört 

şa
īr-i 
arżīdir. Bu tafṣīl-i mezbūr karadadır. 

Ammā deryā mīli gemiciler ḳavlince erkek 

dişiden farḳ olunduğu kadar yere “bir mīl” 

derler.

�ānī, mināre gibi yapılmış nesneye de der-

ler; nerdübānı olsun (364b) veyā olmasın.

�āliẟ, göze sürme çektikleri ağaç ki ẓarfına 

ان  [mīldān] derler. Ebulma
ānī, beyt:

ا ی وش  او را   م آن  دوش د
و   را     

(Dün gece o peri gibi güzeli görüp ona 
“Kūnunun gözüne başı eğik mille sürme çeksem 
yakışır” dedim.)
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ile. Āẕerbaycān’da bir pādişāh adıdır. Ve 

dahi nām-ı püser-i Hestūdān idi. Ḥakīm 

Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

ازد אدم  درو   אن   روی  
دان  ر  אن ا ا א  

(Senin yüzünü görmek sayesinde padişahlar pa-
dişahı, zafer sahibi Hestūdān oğlu Mimlān’ın bir 
fakire iyi davranması gibi mutluyum.)

אن  [mihān]: Sükūn-ı hā ile. Cem
-i  

[mih] ya
nī ulular ve büyükler demektir. 

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אن אج  ازان و   
אن אز ای   دوران  

(Baş tacı olanların başı ve büyüklerin tacıdır. Ey 
dünya! Onun adaletli döneminde gururlan!)


Arabīde żamm-ı mīm ile (אن ُ  muhān) ḫˇār 

ve ihānet edici ma
nāsınadır.

ان  [mihrān]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir gün ma
nāsınadır.

�ānī, 
Acem’de bir merd-i ṣāḥib-fażlın adı-

dır. Şā
ir, beyt:

ان  د از ا ب  אن در   
אن  ر د از  ان در   ور 

(Şeybān Araplar arasında itibarlı emirlerden ve 
Mihrān İranlılar arasında seçkin büyüklerden 
olsa da...)

אن  [mihrbān]: Muḥabbetli ve şefḳatli 

ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

אن א  א را   
אن ق    در ره 

(Onun yolunda ne kadar can verirse versin asla 
āşığına merhamet etmez.)

אن  [mihrcān]: Sükūn-ı hā vü rā-i müh-

mele ve fetḥ-i cīm ile. Mu
arreb-i אن  

[mihrgān]dır ki 
an-ḳarīb ẕikr olunur 

ن  ا
[ma	a’n-nūn]

 [mitīn]: Kesr-i tā-i müẟennāt ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Külünk ma
nāsına 

ki bir yā ziyāde ile  [mītīn] dahi derler. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

ت א א آ  و  אج و   
אن و   ر  و  ز 

(Deniz ve madendeki inci ile yakut, kulaç ve 
kazma zahmeti olmaksızın onun yüzüğü ve tacı 
için gelirler.)

 [miskīn]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ile. 

İki ma
nāya gelir.

Evvel, bī-ḳuvvet ve bī-ḳudret. Şeyḫ Sa
dī, 

beyt:

  ا  
אر     ن 

(Zavallı eşek akıldan yoksun olabilir, ama yük 
çektiği için hep el üstünde tutulur.)

�ānī, misk gibi demek olur. 


Arabīde ġāyet faḳīre derler ki hīç bir şeye 

ḳādir olmaya.

 [misīn]: Kesr-i sīn-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Bakırdan olan nes-

neye derler, her ne olursa.  [mis] bakır-

dır ve ḥarf-i yā nisbet içindir ve nūn nisbeti 

tekīd içindir.

ان  [miṭrān]: Sükūn-ı ṭā vü fetḥ-i rā-i 

mühmeleteyn ile. Pehlivān-ı gebrān. Ba
żılar 


ābid-i tersāyān ma
nāsına dediler.

ن  [milencīden]: Fetḥ-i lām, sükūn-ı 

nūn u yā-yı taḥtānī ve kesr-i cīm ile. Be-

ma
nī-i ن  [ber-keşīden] ya
nī çekmek.

ن  [mimlān]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i lām 
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Bābek ki Bābekān’dan bir ẕī-şān pādişāh idi, 

bu günde pādişāh olup başına tāc-ı şāhī giy-

di, ol taḳrīble çeşn-i ḫāṣṣ ederler. Ve rivāyet 

olunur ki bu günde eṭfāle isim vaż
 etmek, 

ta
līm için mu
allime vermek ve ḫayırlı işle-

re şürū
 eylemek ġāyet münāsibdir. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

ه ر آ ران  د ا
ه אن و  אزه   و 

(O ülkede bir āteşgede yaptı. Mihrgān ve Sede 
bayramları onunla tazelendi.)

Ḥakīm Ezraḳī, beyt:

אن אرک  אن  درآ  
ان خ و   אل  آورد روز 

(Yeniden Mihrgān geldi. Pek kutlu Mihrgān! 
Kutlu bir fal, kutlu bir gün ve yeni bir talih 
getirdi.)

אن  [mihmān]: Konuk. 
Arabīde  

[ḍayyif ] derler. Kemālpaşazāde merḥūm bu 

lüġatte dahi taṣarruf-ı ḫāṣṣ edip buyurur: “ 
אن  [mihmān] lafẓ-ı mürekkebdir ki bir 

cüzü  [mih]tir ‘ulu’ ma
nāsına ve bir cüzü 

de אن  [mān]dır ‘benzeyici’ ma
nāsına א  

[mānisten]den ism-i fā
ildir. Konuk çünki 

müsteḥaḳḳ-ı ta
ẓīm ve vācib-tekrīm olup 

konduğu yerde ri
āyet olunduğundan ötürü 

her konuğa אن  [mihmān] dediler”.

Ebū Manṣūr-ı �e
ālebī Leṭā�ifü’l-Ma
ārif-
nām kitābında “konuk” ḥaḳḳında şu
arā-yı 


Arab’dan bir şā
irin bu beyitlerin īrād eyle-

miş. Ḳıṭ
a:

א ا א אن  א  ا ا
א א אن   ل  

אن  א ا وا
א א زم ا א وا  

inşāallāhu te
ālá. Faṣl-ı ḫarīf ya
nī güz faṣlı. 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

אر א  و و   ه   א  د
ه אن  אص و د ا אن ر ای  در 

(Güz havasında selvi ellerini çırpıyor ve çınar her 
an raksedip el sallıyor.)

Bu beyitte taṣrīḥ vardır. Mevlānā Hātifī, 

beyt:

אن و ل درآ  
אن אن  ز از 

(Güz mevsimiyle bostan titredi. Hindistan’da 
sarsıntı meydana geldi.)

אن  [mihrgān]: Bir gündür Mihr-māh’tan 

ki mezbūrun on altıncı günüdür, Fārsiyān 

katlarında Nevrūz’dan sonra ol günden 

mu
teber ve buzurgter çeşn olmaz ki çeşn-i 


āmm u ḫāṣtır, Nevrūz gibi ziyāde ta
ẓīm ü 

ikrām ederler altı güne dek. Rūz-ı evveline 

Mihrgān-ı 
āmme ve rūz-ı āḫirine Mihrgān-ı 

ḫāṣṣa derler. Bu mertebe mu
teber olduğuna 

sebeb-i vücūh naḳl ederler. Ez-cümle, Ḥaḳḳ 

sübḥānehu ve te
ālá bu günde cemī
 vech-i 

arżı basṭ u tertīb ve ecsādı maḳarr-ı ervāḥ 

eyledi. Ba
żı ḳavilde bu günde melāike 

Kāve-i Āhenger’e mu
āvenet eylediler tā ki 

Ḍaḥḥāk üzerine ẓafer buldu. Ve bir fırḳa 

dahi derler ki Ferīdūn Ḍaḥḥāk’i tutup ḥabs 

edip mużāyaḳa vermiş idi, bu günde fevti 

vāḳi
 oldu ve ḫalḳ sürūr u şādumānī eyledi-

ler, ol cihetten çeşn-i 
āmm ederler. Ve bir 

bölük ādem derler ki Mihr-nām bir ẓālim 

(365a) pādişāh var idi, ḫalḳa bī-ḥadd ẓulm 

ü sitem edip ḫalḳa ziyāde ta
addī etmiş idi, 

bu günde fevt oldu. Ve Fürs-i ḳadīmde  

[mihr] fevt ma
nāsına ve אن  [gān] kāf-ı Fārsī 

ile pādişāh ma
nāsınadır, pādişāh fevt oldu 

demek olur. Ve bir cemā
at derler: Erdeşīr-i 
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(Yüzüm, gece gündüz onun ayrılığında topladı-
ğı altını bana inadına hep gümüş renkli çantaya 
attı.)

א  [miyāngīn]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī-i ev-

vel ü sükūn-ı ẟānī ve kesr-i kāf ile. Ortalık 

ve ortada olan nesne. א  [miyāngī] dahi 

derler.

 [mītīn]: Sükūn-ı yāeyn-i taḥtāniyyeyn 

ve kesr-i tā-i müẟennāt ile. Külünk dedik-

leri bir ucu sivri ve başı yassı demir ālettir 

ki onunla taş keserler ve kırarlar ve dahi yer 

kazarlar. Üstād 
Ascedī, beyt:

אن       او از 
אش ر א و  و    

(Madenden gümüşü kazmayla kazan kimseye 
bağışta bulunma, merhamet etme!)

Aġācī, beyt:

م אن او   ی   
ن אد     

(Ferhat’ın kazmasının Bīsütun dağına düşmesi 
gibi hızla yanıma düştü.)

Bu lüġat Çağatay lisānıdır. Nitekim (Mīr 


Alī Şīr) Ferhādnāme’de Ḳāren-i ḫārā-ken 

vaṣfında der, beyt:

Çü mītīn nevkini ḫārā-ken iylep

Ḳatıġ ḫārānı revzen revzen iylep

(Kazma ucuyla kaya kazdı. Sert kayayı delik de-
şik etti.)

دن  [mīçūden]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

żamm-ı cīm-i Fārsī ile. El ile nesne yokla-

mak ki 
Arabīde  [lems] derler.

ن ا  [mīrānden]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

nūn ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. Sürmek ve 

redd ü nefy etmek. Ve ba
żı ferhengde “öl-

dürmek” ma
nāsına da mervīdir.

(Acem herhangi bir misafiri yüceltmek için ona 
“mihmān” adını vermiştir. Zira “mih”, en bü-
yüklere ve “mān” ise kendi evlerine denir. İşte 
evlerine misafir geldiği zaman, o misafir onların 
efendisi sayılır.)

Ve Çağatay lisānında “konan” diyecek yer-

de “ḳonġan” derler ve “kona” demekte 

“ḳonġay” derler.

 [mihīn]: Kesr-i hā ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, uluraktır ki  [mih] kesr ile “ulu”dur 

ve yā, yā-yı nisbettir ve nūn tekīd içindir.

�ānī, miẟl ü naẓīr ma
nāsınadır.

�āliẟ, Şīrīn’in dāyesi ismidir ki א   

[mihīn bānū] derler idi.

אن  [miyān]: Dört ma
nāya gelir.

Evvel ve ẟānī ma
nāları ma
rūftur ki biri 

vasaṭ ve biri beldir. Bu iki ma
nāya, Mevlānā 

Kātibī, beyt:

د    אغ  از     
אن אغ  אن  א    ار 

(Öyle bir güzeldir ki bahçe ortasında gül dalı 
gibi bel açarsa bahçe gül kokusuyla gülden 
geçilmez.)

Ve onun emẟāli nesnelere derler.

�āliẟ, niyām-ı şemşīr ya
nī kılıç kını ve onun 

emẟāli nesnelerin kını. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

ی ن ر א   ن ز
دم אن    در 

(Dilim kan dökücülük yapmaya başlayınca kılıç 
gibi kınına soktum.)

Rābi
אن ,  [hemyān] lafẓından muḫaffeftir. 

Seyyid Sirāceddīn-i Segzī, beyt:

زری  روی  از  او ز  و روز
אن ا ن   ر   در 
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ن  [mīzīden]: Sükūn-ı yāeyn-i 

taḥtāniyyeyn ve kesr-i zā-i mu
ceme ile. İşe-

mek, tebevvül ma
nāsınadır.

ن  [mīsīden]: Sükūn-ı yāeyn-i 

taḥtāniyyeyn ve kesr-i sīn-i mühmele ile. 

Yoklamak ve sığamak. Ebulma
ānī, beyt:

ر    ز א ا در آن 
א    د 

(Altta uyuduğu sırada eliyle gizlice kīr yokladı.)

 [mīşīn]: Sükūn-ı yāeyn-i taḥtāniyyeyn 

ve kesr-i şīn-i mu
ceme ile. Dibāġat olun-

muş koyun derisi ki  [mīş] koyundur 

ve āḫirindeki yā yā-yı nisbettir ve nūn nis-

betin tekīd içindir. Bu sebebden tesmiye 

olunmuştur.

אن  [mīnān]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

nūn ile. Erik dedikleri yemiş ki آ [ālū] dahi 

derler.

אن  [mīhmān]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī 

vü hā ile. Be-ma
nī-i אن  [mihmān]-ı 

merḳūm. Kemāl-i Ḫocendī, beyt:

ود آ אن  א ای     
ود آ אن  ره در آن آ אی 

(Bir eve böylesi konuk gelirse Sidre umayı oraya 
yuva yapar.)

Ebū Türāb Big, beyt:

א א  ن  אن   در د  و 
دد אن  د  א   ون رود   

(Okun gönlüme yerleşti, can da ev sahipliği yap-
mada. Bazen dışarı çıkıyor, bazen de konuğun 
etrafında dönüyor.)

 [mīhen]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

hā ile. Üç ma
nāyadır.

ن ا  [mīrānīden]: Müte
addī-i ن ا  

[mīrānden]-i merḳūm.

 [mīrten]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

rā-i mühmele ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. 

Kendini ulu ve ṣāḥib-rütbe göstermek. Mīr 

Naẓmī, beyt:

אدش    ا و 
ار    

(Kendini her büyük göstereni büyük sanma! So-
yuna sopuna bir bak!)

 [mīrsīn]: Sükūn-ı yāeyn-i 

taḥtāniyyeyn ü rā vü kesr-i sīn-i müh-

meleteyn (365b) ile. Mūrd ağacı ki  

[mersīn] dahi derler.

ان  [mīzān]: İki ma
nāyadır.

Evvel, terāzūdur ki bu taḳrīble 
adālete dahi 

“mīzān” derler.

�ānī, bir burcdur ki āfitāb ibtidā faṣl-ı 

ḫarīfte ona taḥvīl edip otuz gün mekẟ eder 

ve ibtidā-i taḥvīlde rūz u şeb berāber olur. 

Burc-ı Ḥamel’in naẓīridir. Bu iki ma
nāya, 

Mīr Naẓmī, beyt:

ان د  אر       
ان ر  د   

(Her iş için terazi kullanan kişinin menzili de 
Güneş gibi Terazi burcunda olur.)

אن  [mīzbān]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

zā-i mu
ceme ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade 

ile. Ṣāḥib-ḫāne-i mihmān ya
nī konuk alan 

ādeme derler. Şems-i Faḫrī, beyt:

א آرزو آز را د 
אن אم او   א ا  

(Onun nimetlerinin ev sahibi olduğu yerde bir 
daha hırsa arzu duyulmaz.)
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او  ا
[ma	a’l-vāv]

 [minū]: Żamm-ı nūn ile. Cennet 

ma
nāsına.  [mīnū] dahi derler.

 [mītū]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve żamm-ı 

tā-i müẟennāt ile. Yaprakları sivri bir nev
 

topuzdur. Mīr Naẓmī, beyt:

ه  د   آ
د و زده   را را 

(Elinde sivri bir topuz tutarak gelip düşmanın 
başını vura vura düzledi.)

 [mīcū]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

żamm-ı cīm ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, mercimek ki  [mencū] ve  

[mercū] dahi derler.

�ānī, ṣīġa-i emrdir, “ara!” ma
nāsına.

او  [mīrāv]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

rā-i mühmele ile. Emīr-i āb ma
nāsına ki 

Rūm’da “su nāẓırı” derler.

 [mīşū]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

żamm-ı şīn-i mu
ceme ile. Ḥubūbāt cinsin-

den “burçak” dedikleri kara dānedir.

و  [mīlāv]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. 

Şāgird ma
nāsınadır. Keẕā fi’t-Tuḥfe.

 [mīnū]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve żamm-ı 

nūn ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i behişt. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

  آرا از رود 
ی آورد    ز  

(Irmak gibi şarap akan bir meclis hazırladı. Cen-
net görse, utancından terlerdi.)

Evvel, ḳavim ve ḳabīledir. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

א  אن را  ذره از  א
אر  و  ار  ِ از 

(Dünyadakilere senin yardımından bir zerre, ka-
bile ve kavmin binlerce gelirinden daha iyidir.)

�ānī, be-ma
nī-i ḫānümān. Üstād 
Unṣurī, 

meẟnevī:

 دل  ا   
خ رو  אر او   

ا دوده و  د 
     

(Gönlüne dedi ki: “Eğer onunla savaş istersem, 
savaşırken yüzüm kızarır. Kavim kabilem beni 
alır, yorgun bedenimi başsız görürler”.)

�āliẟ, be-ma
nī-i ḫāne. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

ده را אر   ز   
ا  و دوده را ا

(Yolunu kaybetmiş bir dost için evi barkı 
bıraktım/yitirdim.)

Ḥakīm Esedī, beyt:

ان  ِ  و   آ 
אن  دش    

(Evine barkına gelince yüz yakarışla konuğunu 
götürdü.)

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da meske ya
nī tere-

yağı. Ve Edātu’l-Fużalā’da be-ma
nī-i pü-

ser, duḫter ve zen ve be-ma
nī-i ḫoş-ḫūy 

mervīdir. Ferheng-i Cihāngīrī’de Yūsuf-ı 

Encevī mīm-i meftūḥa ile ( َ  meyhen) 

ẕikr eylemiştir.



BĀBU’L-MĪMİ’L-MEKSŪRE 3407

א  ا
[ma	a’l-hā]

 [mizge]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ve fetḥ-i 

kāf-ı Fārsī ile. Hevā-yı tīre ma
nāsınadır. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ه  [mi
de]: אه  [tehīgāh] dahi derler. 


Arabīde  [ḥavṣala] ma
nāsına. Mīr 

Naẓmī, beyt:

אر א א   ن   ه   
وار אو و  א    

(Mide boş olunca sığır ve eşek gibi ne bulsa ça-
resizce koyar.)

ا  [miḳrāża]: Sükūn-ı ḳāf ve feṭh-i rā-i 

mühmele vü ḍād-ı mu
ceme ile. Bir nev
 ça-

tal demrenli oktur. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ه ن  را ا   ز  
ه א اض  ن  در  و 

(Tan ışığı gibi saldığı çatal uçlu oklar, düşmanı 
makas ağzında kalmış çiviye döndürür.) 

 [mil
aḳa]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i 
ayn-ı 

mühmele vü ḳāf ile. Kaşık ma
nāsına. 

Lafẓ-ı 
Arabīdir. Egerçi Fārsīde “kaşığ”ın 

adı manẓūr-ı faḳīr olmadı, ammā her lüġat 

kitābında dahi  [mil
aḳa] 
ibāreti taḥḳīḳe 

vāṣıl olmadı. Lisān-ı A
cām’dan istimā
 olu-

nan yine “kaşık” ta
bīridir. Ve eṭibbā edvi-

ye evzānında dört miẟḳāl ağırlığına i
tibār 

edip ق א ن     ez-fulān çīz yek] از 

ḳāşuḳ] yāḫud   [yek mil
aḳa] derler. 

Ve cevherīler bir miẟḳāle  [mil
aḳa] der-

ler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [mih]: Ulu muḳābilidir ki büyük küçük 

demekte  و   [kih ü mih] derler. Şeyḫ 

Sa
dī, beyt:

Ḥakīm Esedī, beyt:

ر אز و  א   
ر ان    آ ز  

(Padişaha layık bir düğün ve eğlence hazırla-
dılar. Huri görse, Cennet’ten çıkıp o eğlenceye 
katılırdı.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אل د و د אدل   
אق از    ز آ

(Dinin ve dünyanın güzelliği olan adaletli pa-
dişah... Onun adaleti sayesinde dünya cennete 
dönmüş, ne güzel!)

�ānī, be-ma
nī-i ābgīne ya
nī sırça.

Ez-Daḳā�iḳ-i Fīrūz Şāh, meẟnevī:

ون  אن  ه ار א دا
ون  א  د در و از 

د     زو
(366a)  خ در آن دور از ا  

(Daire ve dört unsur tamamen dışarı sıçradı, 
akıl onu anlatmada āciz kaldı. O dönüş sayesin-
de güneş, ufuktan sırça gökyüzüne yarım parça 
yükselir.)

�āliẟ, zümürrüd ma
nāsınadır. 

 [mīv]: Be-vezn-i د [dīv]. Üzüm çubu-

ğu ḫuṣūṣan ve her ağaç çubuğu ki üzerinde 

meyve ola 
umūmen.
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ه  [mīde]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

dāl-ı mühmele ile. Pāk-dāmen ve mestūre 


avrat ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

ام א  ده در آ   
ام ش  د   ه  ز 

(Orada sürekli duran yaşlı bir adam vardı. Karısı 
hem namuslu hem de hoş endamlı idi.)

زاده  [mīr-zāde]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i zā-i mu
ceme vü dāl-ı mühmele ile. 

Begzāde ma
nāsınadır. زاد  [mīr-zād] ve 

زا  [mīrzā] dahi derler.1

ه  [mīre]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

rā-i mühmele ile. Düzenlik ve ittifāḳ ile iş 

etmek. Şehīdī, beyt:

א د و دم ه   ه 
ه   و   

(Tamamen, her şeyiyle kötülüğe uğraşır. Can u 
gönülden hile ve fesat için çalışır.)

ه  [mīze]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

zā-i mu
ceme ile. Miyān-ı zīn ya
nī eyer or-

tası. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [mīşte] ve  [mīşne]: Kilāhumā 

bi-sükūni’l-yāi’t-taḥtānī ve şīni’l-mu
ceme, 

evveluhā bi-fetḥi’t-tāi’l-müẟennāt ve’ẟ-

ẟānī bi-fetḥi’n-nūn. Mu
allim-i Yehūdiyān 

ma
nāsınadır. Mīr 
Umāre, beyt:

دم م      د
   

(Özelliklerini saydığım gibi bir put/güzel gör-
düm. Kendinden geçmiş, Yahudi hocanın önün-
de oturmuştu.)

وه  [mīlāve]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i lām u vāv ile. Be-ma
nī-i şāgirdāne. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

1 Bu kelimenin açıklaması: M: -, Esad Efendi 3241: 

278b.

د  از    دا 
א   را   را  

(Topluluktan birisi bilgisizlik yaparsa ne küçü-
ğün ne de büyüğün itibarı kalır.)

אه  [mihr-giyāh]: א  [mihr-giyā]-yı 

merḳūm ma
nāsınadır. Ṭālib-i Āmulī, beyt:

دم ز  درد  آه  آ
אه د  ار     

(Senin derdinin bereketiyle aşk ahını karıştır-
dım. Felek tarlasında aşk otu yeşerdi.)

Kemāl-i Ḫocendī, beyt:

אده    د    د ز
ده ام אه  אن  אم  از آن ز

(Senin dudağının üstünde ayva tüyü belirince 
gönlümdeki aşk da arttı. O zamandan beri senin 
ayva tüyüne aşk otu adını verdim.)

Ferheng-i Züfāngūyā’da bir ottur, yaprağı 

muḳābil-i āfitāb olur.

אه  [mihr-māh]: Evvel güz ayının Fārsīde 

adıdır.

א  [miyāne]: Orta ve mu
tedil. Ve her 

nesne ki ṭarafeyni müsāvī ḥāvī ola, ona 

derler. 
Arabīde و [vasaṭ] derler. Çağatay 

lisānında “ara” derler. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Sevād-ı ḫāli anıŋ la
l-i rūḥ-perver ara

Meger ki mūrçe nıṣfı üzüldi şekker ara

(Onun cana can katan lal dudağının ortasındaki 
kara beni, şeker arasında yarısı kopmuş karınca-
cığı andırıyor.)

 [miyeh]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Eẟvāb 

keser bir kurtcağızdır. “Güve” dahi derler.

ه  [mīḫgede]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī 

vü ḫā-i mu
ceme ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. 

Ḍarbḫāne ma
nāsına. ه  [meygede] ve 

ه  [butgede] gibi.
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א אء ا  ا
[ma	a’l-yāi’t-taḥtānī]

ی  [micrī]: Sükūn-ı cīm ve kesr-i rā-i 

mühmele ile. 
Aṭṭārlar 
ıṭır kodukları ẓarftır. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

ی  [mirī]: Kesr-i rā-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, sa
y u kūşiş ve bir kimesne ile ḳadr 

u rütbede berāberlik göstermek. Ḥakīm 

Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ا ا  אن را    
ی אج و  دن و     اد 

(Böylesi bir edepsizlik, inat ve dikbaşlık edip 
meleklerin ayva tüyünü okumak istersin.)

Seyf-i İsferengī, beyt:

د ل  אر  ای  آ ان  را 
ی  א  אب ذرۀ  א آ

(Ey memduh! O efendinin adaleti etkisiyle basit 
zerre güneşe efendilik taslar.)

�ānī, şerr ü fesād üzre ittifāḳ etmek. Şehīdī-i 

Ḳumī, beyt:

א د و دم ه   ه 
ه   و   

(Tamamen, her şeyiyle kötülüğe uğraşır. Can u 
gönülden hile ve fesat için çalışır.)

Bu beyit ه  [mīre] için muḳaddem ẕikr 

olunmuş idi. İktiżā ḥasebiyle tekrār irtikāb 

olundu. 


Arabīde rā-i müşeddede ile (ی ّ  mirrī) 

nāy-ı gelū ki ḥulḳūm içindedir, güẕergāh-ı 

āb u nāndır.

 [miştī]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

kesr-i tā-i müẟennāt ile. Bir nev
 cāme-i 

אری  א     
وه ای אن د ا و  

(Felek sana sığınırsa güneş ve yıldızlar ek yevmi-
ye için can verirler.)

Keẕā fi’l-Mecma
. Ammā Ferheng-i Vefāyī, 
Mīrzā İbrāhīm ve Mü�eyyidü’l-Fużalā’da be-

ma
nī-i müjdegānī masṭūrdur.

 [mīne]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

nūn ile. Be-ma
nī-i אن  [mīnān]-ı merḳūm 

ya
nī erik ki آ [ālū] dahi derler.

ه  [mīve]: Ma
rūf, yemiş ma
nāsına; ekle 

ṣāliḥ olsun, gerek olmasın.

ه  [mīvīze]: Sükūn-ı yāeyn-i 

taḥtāniyyeyn, kesr-i vāv ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. Ba
żı ferhengde zā-i Fārsī ile 

ه)  mīvīje)dir. Sarmaşık ki 
Arabīde ب  

[leblāb] ve  [
aşaḳa] dahi derler.

 [mīvīne]: Sükūn-ı yāeyn-i 

taḥtāniyyeyn ve fetḥ-i nūn ile. Ağaçta olan 

zāid budak ki hemvār olmak için onu ke-

serler. (366b)
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א  [mihrmānī]: Mīm ile. Bu dahi 

Bārbud-ı merḳūmun otuz bir laḥninden bir 

laḥn adıdır. Mü�eyyidü’l-Fużalā’da א  

[mihrgānī]yi bunun ma
nāsına getirip Şeyḫ 

Niẓāmī’nin merḳūm beytine mütemessik 

olmuş.

ی  [mihrī]: Sükūn-ı hā ve kesr-i rā-i müh-

mele ile. Saz ya
nī çeng. Ḥakīm Ḫāḳānī, 

beyt:

آورده  زار ار آوا  ی  ی  
א ر א    ار  ر  ر ا ن 

(Çelimsiz bir yaşlı, sazı bozkırdaki fırtına gibi 
inletip her tarafa can saçtı.)

ای א  [mihmān-serāy]: ا א  

[mihmān-serā]-yı merḳūm ma
nāsınadır. 

Āḫirindeki yā ḥarfi אی  [cāy] ve ای  [gedāy] 

yā’ları gibidir.

א  [mihmānī]: Konukluk, żiyāfet 

ma
nāsınadır. Ebulma
ānī, beyt:

א دل را ا آ א ی  אل آن 
א ن دل     א   

(O perinin hayali gönül köşküne gelecek olur-
sa gönül kanıyla ciğer parçasını ziyafet için 
hazırlarım.)

 [mī]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Edāt-ı ḥāl 

ve edāt-ı mużāri
dir. Ya
nī kelime evveline 

dāḫil oldukta mużāri
e ve ḥāle taḫṣīṣ eyler, 

meẟelā دا   [mī-dāned] ve א   [mī-

bāyed]. Ve ṣīġa-i emre dahi dāḫil olur دان  

[mī-dān] ve   [mī-bīn] gibi. Gāhī bir hā 

ziyāde edip  [hemī] derler. Miẟāli, Üstād 

Laṭīfī, beyt:

ا   دان    و 
ر را د  

(Sen bil ki sağlık gibi nimet ve arzu olamaz.)

ḥarīr-bāftır ki be-ġāyet laṭīf ve nāzik dokun-

muştur. Üstād Daḳīḳī, ḳıṭ
a:

ا ای  ا 
ز را  اردی 

א د د ن آ אن  ز 
ود  אن  ا ا 

(Ey put! Cennet bulutu yeryüzüne Nisan kafta-
nını giydirdi. Yeryüzü kana bulanmış ipekli ku-
maşı, gökyüzü de çivitle sıvanmış nazik kumaşı 
andırıyor.)

Üstād 
Ascedī, beyt:

ر  ای دو      ا
אران وز  د א را ا ه    

(Ey sevgili! Başına örtü bağlamış, üstüne nazik 
kumaş giymişsin. Bugün bize yevmiye olarak bir 
buse ver!)

אزی  [miġyāzī]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme, 

fetḥ-i yā-yı taḥtānī ve kesr-i zā-i mu
ceme 

ile. Libās-ı cedīd giyildikte eskisin faḳīre 

vermeye derler. ve dahi derzī şāgirdine veri-

len şerbetlik baḫşişe derler.

א  [mihrbānī]: Bir nev
 laṭīf, ḥarīr-bāf 

cāmedir. Ḫˇāce Selmān, mıṣra
:

א از    د 
(Senin güneşin/aşkın sayesinde ay mihribānī 
giysi/şefkat gördü.)

Ve dostluk, muḥabbet, meveddet ve şefḳat 

ma
nāsına da gelir.

א  [mihrgānī]: Sükūn-ı hā vü rā-i müh-

mele ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Muṣannefāt-ı 

Bārbud-ı Ḫüsrev’den bir laḥn adıdır. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

א ای  دی    
א ش  از  دی 

(Mihrgānī nağmesini yenileyince kendinden ge-
çen halkın aklı başından giderdi.)
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אب ا ا
[BĀBU’L-MĪMİ’L-MAŻMŪME]

 ا
[ma	a’l-elif ]

 [mucellā]: Fetḥ-i cīm ü lām-ı müşed-

dede ile. Mührelenmiş (367a) ve ṣayḳal vu-

rulmuş āyīne ve ġayrı. Ebulma
ānī, beyt:

م  روی  אم دل  د
د آ  ا   روی 

(Yüzün parlak bir ayna olduğu için, hüzün-
lü gönlümün muradını senin güzel yüzünde 
gördüm.)

 Fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Bir :[muçe-vā]  وا

nev
 ṭa
āmdır, berġasttan ederler. 
Arabīde 

ی א  [ḳunāberá] ve ا  [berġastvā] dahi 

derler. Keẕā fi’l-Mecma
. 

א א  [muḥābā]: Fetḥ-i ḥā-i mühmele vü 

bā-i muvaḥḥade ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, iḥtirāz ma
nāsına ya
nī sakınmak. 

Şeyḫ 
Aliyy-i Naḳī, beyt:

א  א د ر از     
א  א אک ز      

(Gönüllerin āhından korkmamana şaşılmaz. 
Zira sen kılıçtan dahi çekinmeyecek kadar 
cesursun.)

�ānī, müdārā ma
nāsına gelir. Ḫˇācū-yı 

Kirmānī, beyt:

ان  ی     او را  
ان  א   א وی   א 

(Senin saçın eğri hareket ederse ona ne söylene-
bilir! Eğri tabiatlı Hintliye yalvarmaktan bahse-
dilebilir mi!)

ارا  [mudārā]: Mülāyemet ü muvāfaḳat gös-

terip terk-i nizā
 etmek. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

א  [miyāncī]: Muṣliḥ-i da
vī vü bey
 u 

şirā. Ya
nī iki veyā dahi ziyāde kimesneler 

miyānında faṣl-ı nizā
 edene derler ammā 

bi-ġayri ḥükmin ya
nī ma
ḳūl ile.

א  [miyāngī]: Orta yerde olan, her ne 

ise.

 [mīḫī]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve kesr-i 

ḫā-i mu
ceme ile. Bir nev
 cebedir. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 [mīstī]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

sīn-i mühmele ve kesr-i tā-i müẟennāt 

ile. Vücūd-ı insānda ẓāhir olur bir lekedir. 


Arabīde ص  [baraṣ] ve  [behaḳ] dahi 

derler iki nev
dir.

אی  [mīşnāy]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

şīn-i mu
ceme ve fetḥ-i nūn ile. Bir ottur 

dārū ḳısmından. 
Arabīde ا 
]  اaṣa’r-

rā
ī] derler. Sebeb-i tesmiyesi, ekẟer çoban-

lar beyābānda ol otu çıkarıp yerler. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.
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okuyor” diye padişaha haber verdi.)

وا  [murvā]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i vāv ile. Fāl-ı nīk ve du
ā-yı ḫayr 

ma
nāsınadır. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ی א  א  אک  از 
ی وه  אل  وا ز 

(Safā toprağından safa elde eder, Merve dağın-
dan uğur alırsın.)

Emīr Mu
izzī, beyt:

ا ن  د  وا  א  آری   آ 
د  ب  אی  א  د  אی  

(Evet öyle, kazā ortaya çıkıp da iyi talih uğur-
suzluğa dönüşünce ağaç yerine ot olur, mutluluk 
yerine hüzün gelir.)

Üstād Laṭīfī, beyt:

او      آ
ا وا  او  و   

(O bana söver, ben onu överim. Ben ona iyi talih 
dilerim, o bana uğursuzluk temenni eder.)

Üstād 
Unṣurī, beyt:

ه ای وز را    
ه ای وای  ا  

(Kutlu talihin dudağına bir gülümseme, benim 
için de iyi bir falsın!)

א  [muştā]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Muşta ki pabuççu 

ve mücellid āletidir.

א  [muşkmā]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme vü 

kāf ve fetḥ-i mīm ile. Cāy-ı müşk-bū ya
nī 

müşk gibi rāyiḥa gelir yere derler.

ا  [muṭarrā]: Fetḥ-i ṭā vü rā-i mühmele-i 

müşeddede ile. Cenderelenmiş ve perdāḫt 

olunmuş ma
nāsınadır. Ve 
Arabīde ter ü 

tāze ma
nāsına. Mevlānā Nigāhī, beyt:

ف ا א دو   ا دو  آ
ارا  אن  א د وت  אن  א دو

(Şu iki sözün yorumu iki cihan mutluluğunun 
habercisidir: Dostlarla iyi olmak, düşmanla iyiy-
miş gibi görünmek.)

א ِ دا  [murġek-i dānā]: Ya
nī ṭūṭī. Kemāl 

İsmā
īl, beyt:

א א از    دا
אدآورد אرت از    

(Papağan senin kaleminden bir kinayedir. 
Bādāverd hazinesi senin sözünden bir ibaredir.)

Kemāl İsmā
īl, beyt:

ن   א ا   ا ا  
א دا

א در دم אش  ق      
(Aman ya Rabbi! Bu nasıl bir kalem! Papağan 
gibi, kuyruğunda dünyanın iaşesi olduğu halde 
tepetaklak koşuyor.)

ا  [murġavā]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile. Nefrīn ve fāl-ı 

bed ma
nāsına. Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, 

be-ma
nī-i fāl-ı bed, beyt:

ا آ دد از    
ا אدی  وای  دد از   

(Senin sevginle dostların sövgüsü aferine döner. 
Senin kininle düşmanların iyi talihi uğursuzluğa 
döner.)

Şems-i Faḫrī, miẟluhu ya
nī fāl-ı bed, beyt:

אس ا  אدم ا אل    
وا د  ا  ا  אن   

(Bu hizmetin esasını iyi falla kurdum. İyi talihi-
mi uğursuz yapma!)

Ḥakīm Senāyī, be-ma
nī-i nefrīn, beyt:

ال ی ا אه را  
אن  زال ا     

(Bir bozguncu, “İhtiyarın biri senin canına lanet 
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Mevlānā Hātifī, beyt:

אن د ر از  ون  ارا 
אن ی   אن  א  ا

(İkiyüzlülük göçünü alıp gitti. Uygunsuzluk 
peri gibi gizlendi.)

א  [mūmiyā]: İki nev
 olur. Biri 

ma
denīdir. Şīrāz’da bir maġārada ḥāṣıl 

(367b) olur. Taştan yağ gibi sızıp çıkar, 

ba
dehu müncemid olur. Ġāyet maḳbūl ve 

ẕī-ḳıymettir. Ve bir nev
i 
amelīdir. Derler ki 

ādem etidir. Onun dahi nef
i vardır ammā 

ma
denī kadar müeẟẟir değildir. Üstüḫˇān-ı 

şikesteye buru’s-sā
adır. Ḥattá tecrübesi 

böyledir ki bir tavuğun diri iken ayağın kı-

rıp ma
denīsinden bir ḳīrāṭ sāde yağ ile sür-

seler fi’l-ḥāl dürüst eder.

א ی   [mūy-giyā]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī-i 

evvel ü fetḥ-i ẟānī ve kesr-i kāf-ı Fārsī ile. 

Sünbül-i Hindī’dir ki bi-
aynihi saç gibi 

olur. İsti
āre ṭarīḳıyla zülf-i ḫūbāna da der-

ler. Kemāl İsmā
īl, beyt:

א ک  ده د ای     
א ی  ن   در  ز ا 

(Ey Türkistān güzeli! Senin aşkının kalabalık or-
dusu gönlümü Hint sümbülü gibi halka halka 
etti.)

Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i merḳūmdur.

ا  [muherrā]: Fetḥ-i hā vü rā-i mühmele-i 

müşeddede ile. Ġāyet ziyāde pişmiş nesne 

ve mużmaḥil olmuş ṭa
ām. Ḥakīm Sūzenī, 

beyt:

ازۀ دوزخ  ز ا و ا
ا אب و     او 

(Cehennem ateşi ve kömürünün etkisiyle onun 
bedeninin yarısı kebaba yarısı da yanmış yemeğe 
döndü.)

ا  א    א
رع  رو ت از    

(Ey Nigāhī! Günah çimeninin taze olması iyi-
dir. Zira bağışlama tohumu günah tarlasında 
yeşerir.)

א  [mu
ammā]: Söz içinde gizli olan söz 

ki bir beyitten bir isim murād olunur tevcīh 

veyāḫud tevīl veyāḫud ġayr ṭarīḳ ile istiḫrāc 

olunur. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

ب و   و راز د    از 
א را א   ا  د و    

(Çalgıcı ve şaraptan bahsedip dünyanın sırrını 
aramayı azalt! Zira bu muammayı hikmetle çö-
zebilen olmadı, olmayacak.)

א  [muġūşā]: Żamm-ı ġayn u vāv-ı 

ma
rūf u fetḥ-i şīn-i mu
cemeteyn ile. 

Ṭāife-i Mecūs’tan bir meẕheb adıdır. Ve bir 

mūbed adı olmak dahi mervīdir.

א  [muḳīlibā]: Kesr-i ḳāf u lām, sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. 

Bir nev
 ṭa
āmdır. Buğday, noḫūd, baḳlā, 

piyāz, şalġam, kereviz, gendnā ve kuyruk 

yağıyla āmīḫte olmuş köfte ile pişirirler. 

Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, beyt:

ار א   ا د  د 
א ا  م  אر   

(Kuyruk, çavuşaşı kazanında hakir kaldı ama 
bumbar da böyle muhterem kalmayacak.)

א ا  [muvāsā]: Fetḥ-i vāv u sīn-i mühmele 

ile. Be-ma
nī-i āsān. Ve rāḥatī, mülāṭafet ve 

nīkūyī ma
nāsına. Mevlānā Cāmī, beyt:

א ا ای   در  
א א אی     

(Beni bu uygunsuz sıkıntı evinde (dünyada) 
kendi nimetlerine bilici eyle!)
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אت אء ا  ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]

אت  [muḫāt]: Fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. 

Sepestān dedikleri ottur kiאن  ِ  [muşk-i 

turkān] dahi derler.

 [muḫt]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ile. 

Ümīd ma
nāsınadır. Mevlānā Şihābeddīn 


Abdurraḥmān, beyt:

אن  ذره  א    دارد 
א   دا  د 

(Dünyaya bir zerre kadar umut besleyen kimse-
nin sevda kazanı yarı pişmiş kalır.)

ت  [murt]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. 

Tevābi
-i elfāẓ ḳabīlindendir ki ت ت   

[turt murt], perākende ve perīşān ma
nāsına. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

אر אر و  ا  אل  
ت ت  א  اه   

(Onun iyiliğini isteyene kötü düşünen darmada-
ğın. Onun kötülüğünü düşünene iyilik isteyen 
permeperişan.)

 [must]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ile. Üç 

ma
nāyadır.

Evvel, şikāyet ma
nāsına. Üstād Laṭīfī, beyt:

אن     و 
אر   وز  روز

(Verdiğin sözde gevşek davranma! Zamane ga-
mından şikāyet etme!)

Üstād Daḳīḳī, beyt:

אن   د ای از    
אم و  د  و  و  

(Ey dikbaşlığı yüzünden herkesin şikāyetçi oldu-
ğu! Davan çetin ve kabul edilmez, savunduğun 
mana ham ve gevşektir.)

ه אء ا  ا
[ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

אب  [murġāb]: Fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile. 

Ördek. Ekẟer suda ta
ayyuş ettiği için “su 

kuşu” derler. א  [murġābī] dahi denilir. 

Mevlānā Hātifī, beyt:

אز אور  ا  
אز از  א  א  

(Bu avlağa saldırma! Su kuşlarımın üstüne şahin 
salma!)

Ferheng-i Cihāngīrī’de bir rūdḫāne nāmıdır 

ki Merv şehrinin yanından güẕār eder. 

ورود  [merv-rūd] dahi derler.

אب ور  [murūr-tāb]: Żamm-ı rā-i 

mühmele-i evvel ü sükūn-ı ẟānī ve fetḥ-i 

tā-i müẟennāt ile. Ser-tümācdır.

אب  [muşk-nāb]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

vü kāf ve fetḥ-i nūn ile. Ḫāliṣ misk ma
nāsına 

ki אب  [nāb] ṣāf ma
nāsınadır, אب  ِ  [mey-i 

nāb] gibi. Ebulma
ānī, beyt:

ار אب   אل روی 
א ه از   د 

(Gül yanağın üstündeki saf miskten ben, Hatā 
miskini utandırdı.)

ب  [muṭrib]: Sükūn-ı ṭā vü kesr-i rā-i 

mühmeleteyn ile. Sāzende ve gūyendeye 

derler. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

א אم  وز  ا אده  ر  א  
א אم  אن    אر  ب   

(Ey sāki! Kadehimizi şarap ışığıyla aydınlat! Ey şar-
kıcı söyle! Zira dünya bizim istediğimiz gibi oldu.)

אب  [mū-tāb]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Kıl bükücü. Çul, ġırār, tor-

ba ve emẟāli nesneler işleyene derler. אف  

[mū-tāf ] ve אو  [mū-tāv] dahi derler.
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Bu ma
nāya, Ẓahīr-i Fāryābī, beyt:

ر  ا در  אط  אن ر
ر د  אن       

(Dünya sel güzergāhındaki yıkık bir handır. Bir 
avuç çamurla bayındır olacağını sanma!)

�āliẟ, çīz-i endek ya
nī şey-i ḳalīl. Ḥakīm 

Esedī, mıṣra
:

ا  ارازل אدی  ا
(Düşmanlar bir avuç değersiz dilencidir.)

Bu ma
nāya  [yek-muşt] dahi derler. 

Mevlānā Cāmī, beyt:

ص  را   
د دو  م    ا 

(Ay yuvarlağını bir avuç değersiz alçak için iyilik 
parmağının ucuyla ikiye böldü.)

Rābi
, be-ma
nī-i mālīde ki  [muşten] 

ya
nī ن א  [mālīden]. Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, beyt:

ا وار   س از آن د  ا
אل   א دو   در رو آن 

(O yağlı kuyruğa yazık! Zira eridi de onun yağı-
na iki üç çatal batıramadık.)

 [muft]: Sükūn-ı fā ile. Ḳıymet ve 

bahāsız olan nesne. Mevlānā 
Urfī, der-

ṣıfat-ı esb, ḳıṭ
a:

א  ا  داده ای א
ض א    א   ز   

د ز    אش  درو  
ض א ز    ار و  

وده ام ش زان  َ  و   
ض א    د ر آری 

אم א     ز  وی از  
ض ن ز   ل  زدم ا א  

Ṣāḥib-i Ferheng-i Manẓūme, beyt:

ا    د
א   א   ا

(Medeng, anahtar ağzıdır. Burada müst, savaşta 
sızlanmaktır.)

�ānī, bir ot köküdür, ḫoş-bū olur. 
Arabīde 

ُ  [su
d] derler żamm-ı sīn-i mühmele ile. 

Ve Hindī lisānında  [mūte] derler. Bu 

ma
nāya ba
żı ferhenglerde şīn-i mu
ceme 

ile (  muşt) mervīdir.

�āliẟ, ġam u endūh ma
nāsına. Bundandır 

ki ġamnāk olana  [mustmend] derler.

 [must] ve  [muşt]: Evvel sīn-i 

mühmele, ẟānī şīn-i mu
ceme ile. Bir ot 

köküdür, ḫoş-bū olur. Keẕā fi’l-Mü�eyyid. 

Edātu’l-Fużalā’da  [muşkek] derler ki 

ز ِ ز  [muşkek-i zīr-zemīn] demekle 

meşhūrdur.

 [muşt]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. 

Dört ma
nāya gelir.

Evvel, yumruk ma
nāsınadır. Mevlānā 

Hātifī, meẟnevī:

אم ه  אر  و    
אم  از    ا
د  را ق  אد در 
 در  ا را

(Kılıç ve mızrağın işi bitince intikamlarını yum-
rukla aldılar. Yumruğu başa koyup yumruktaki 
parmağı kırdılar.)

�ānī, be-ma
nī-i keff. “Bir avuç” diyecek 

yerde   [yek muşt] (368a) ve  

[muştī] derler. Şeyḫ 
Aṭṭār, beyt:

אک را ای     آن 
אک را אن داد   آن  ا

(Bir avuç toprağa/insana iman bağışlayan yüce 
Allah’a sınırsız hamd olsun!)
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 ا
[ma	a’l-cīm]

 [muşenc]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ve 

sükūn-ı nūn ile. Bir ġalle adıdır ḥubūbāt 

nev
inden. Hindīler و  [kelāv] derler. 

Ammā Mecma
u’l-Fürs’te bir yeşil sinektir. 

At üzerine konarsa atı helāk eder. ya
nī sok-

tuğu yeri cerāḥat edip kurt devşirir.

 [munc]: Sükūn-ı nūn ile. Üç ma
nāya 

gelir.

Evvel, zenbūr ma
nāsına 
umūmen. Şeref-i 

Şeferve, beyt:

אن א ر دودۀ  ت ا
אن אن دود در  آ

(Kargaşacılar arasında senin kahrın, eşekarısı ko-
vanındaki dumana benzer.)

Ve zenbūr-ı 
aseldir ḫuṣūṣan. Mevlānā 

Maḥmūd İbn Yemīn, ḳıṭ
a:

אب  ن  ۀ  א   א
א  ت  אت  א  

אم אر  ده از  روز  
ش  ا א    א  ز

(Ey padişah! Senin kutlu huzurunun değersiz 
kölesi (ben), kāinatta senin yüce huzurunu seçti. 
Onun damağı zamane balıyla tatlanmadı, zama-
ne onu ne zamana dek arı gibi sokacak!)

Kemāl İsmā
īl, beyt:

א אن     روی 
د     

(Kalemin, çiçek üstündeki bal arısı gibi olup 
kāğıt üstünde kemer kuşandı.)

Üstād Müncīk, beyt:

א و  م     
א  از  آری   

(Ey padişah! Vermiş olduğun atın hakikatini 
sana anlatayım, lütfen dinle! Değneksiz derviş, 
bedava versem benden almaz. Yankesici ve hır-
sız, veresiye versem kabul etmez. Yaşlı ve hasta-
lıklı olduğu için arpasını artırdım. Evet doğrusu 
bu, zira yaşlılara saygı göstermek farzdır. Sabah-
tan akşama dek onu mahmuzladım da boyuna 
bir adım attı, bugün de enine bir adım atacak.)

ۀ   [muhre-i puşt]: Arkada olan ḫurde 

kemikler. 
Arabīde  اِت  [fiḳarāt-ı ẓahr] 

derler.

 [muhlet]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i lām ile. 

Zamān-ı teḫīr ve amān vermek ma
nāsına. 

Mīr Naẓmī, beyt:

م د   ا  د ا
م אن  אن     

(Allah ömrüme mühlet verirse, can u gönülden 
hizmet eder buyruk tutarım.)
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אء ا  ا
[ma	a’l-ḫāi’l-mu	ceme]

 [muḫ]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, licām ma
nāsına 
umūmen. Ḥakīm 

Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

ان   ا    ا 
אن א داو  אن  ز 

(Aslanlara yular takmak istersen hep onların hiz-
metinden tav al!)

Ve licāmda gem ma
nāsına ḫuṣūṣan. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

אد    ا  
אد د  אن آ را  

(Asi atın başına gem vurup Tanrı’yı epeyce andı.)

Bu ma
nāyı müeyyid, Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

אل د و د ر   
خ ن رخ   אل   ای 

ای ز א  د 
 ا   

(Ey talihi de yüzü gibi kutlu, Cem kıymetinde, 
dinin ve dünyanın güzelliği/cemāli olan! Kazā 
senin eyer koşumun için feleğin dikbaşlı atına 
gem vurmuştur.)

�ānī, bir cānver adıdır ki 
Arabīde س  

[sūs] derler.

�āliẟ, ḫurmā ağacı ki ḫurmālığa אن  

[muḫistān] derler. 

Ve 
Arabīde be-ma
nī-i maġz ya
nī beyni ve 

ilik. Bu ma
ná ile ma
nā-yı evvele, Ḥakīm 

Senāyī, beyt:

אن א ن    روی   
ه   را    

(Ne kadar değersiz olsam da şiirim değerli ve tat-
lıdır. Evet öyledir, bal arısı dışında tatlı bal veren 
olmaz.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

رد אر  אد او    
ر  دد ا ا ز 

(Çiçeği onun adına yemezse, bal arısındaki bal 
zehire döner.)

�ānī, ḫar-ı ża
īf ü zebūn. Ḥakīm Sūzenī, 

rubā
ī:

دت زر ای    و 
אن  ر د ر  ر و  א 

ه و زرد ت  א אدا رخ 
אده     در  

(Ey memduh! Sen Tibet miskisin, düşmanın 
zıkkım köküdür. Rüstem’in atı senin alaca atın 
yanında eşek arısı kalır. Senin düşmanının yüzü 
sararıp büzülsün, başı bir tabakla portakal gibi 
önüne sunulsun!)

�āliẟ, Bevānāt’ta bir ḳarye ismidir.

אج ۀ   [muhre-i 
āc]: Ṣadeften ve fīl kemi-

ğinden ederler müdevver bir nesnedir. Boru 

gibi çalarlar. Muḥammed-i 
Aṣṣār, mıṣra
:

אی אج و دم  ۀ   و 
(Boru, fildişi boru ve kamış boynuz.)
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ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]

 [mud]: Beş yüz dirhemden 
ibārettir. 

Ammā Rūm’da yigirmi kīleye  [mud] 

derler.

اد  [murād]: Ma
rūf. Dil-ḫˇāh ma
nāsınadır. 

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

د  א   اد 
د و ر ا  א  ا 

(Amacımız öğüt vermekti, söyledik. Allah’a 
emanet edip gittik.)

داد  [murdād]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, bir ferişte ismidir ki māh-ı Murdād ve 

rūz-ı Murdād’da vāḳi
 olan tedbīr-i umūr u 

meṣāliḥ ona müte
allıḳtır. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

אد د د אم  ا ز   
אد م  אش از  و  داد  ز 

(Tanrı her şeyi senin isteğince versin! Murdād 
sayesinde yerin yurdun bayındır olsun!)

Ve Firdevsī’nin bu beytinden dahi istinbāṭ 

olunur ki merḳūm ferişte çār-pālara dahi 

müvekkel ola. Beyt:

אد م  אش از  و  داد  ز 
אد داد  א  א אر  

(Hordād sayesinde yerin yurdun bayındır olsun! 
Murdād senin hayvanlarını korusun!)

�ānī, sene-i Şemsiyye’nin beşinci ayı adıdır 

ki ol ayda neyyir-i a
ẓam burc-ı Esed’de ol-

duğu müddettir. Rūmīler “Temmūz” dedik-

leri aydır. Şeyḫ Niẓāmī, meẟnevī:

אه  ادی د 
ه اش  ان و  در ار

ان א د    ز  
د  از      اورا 

(Eşek yavrusunun başına padişahların bineği 
gibi gem vurulmaması onun kıymeti sebebiyle 
değildir. İblisler āleminden korkmadığını söyler-
sin. Beyni/Gemi olmayan, mıhtan korkar mı!)

(368b)

خ  [murḫ]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. 

Zamān-ı evvelde Çin vilāyetinde iki büt var 

idi. Birine خ  [murḫ] ve birine  [ḫung] 

derler idi. Menḳūldür ki gün doğdukta 

gülerler ve yattıkta ağlarlar imiş. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

خ  [mūḫ]: Vāv-ı ma
rūf ile. 
Alem ve san-

cak ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

خ א ر و را     
خ ا  ا ف و  ه 

(Düşmanla savaşta üstün gelince safları çekti, 
sancağı yükseltti.)

 [mūsaḫ]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i sīn-i 

mühmele ile. Duḫān-ı tār ya
nī kara tütün. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

א אن و   رون   روم ا
א   و  

(Anadolu’da han ve mutfak kalmadı. Hıristiyan 
haçı ve kara duman kalmadı.)
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vāv-ı ma
rūf ile. Emrūd ma
nāsına. Kemāl-i 

Ḫocendī, beyt:

אل א    ی  و   
ود אی  א و  א   ا  

(Ey Kemāl! Onun gümüş elmasını (çenesini) ça-
bucak yakalayamazsan āşıklar nazarında tembel 
ve ağır sayılırsın.)

د  [muzd]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ile. Üc-

ret. Mevlānā Hātifī, ḳıṭ
a:

אی  א  در
ده ر א  دور  د   
د د ا  از  د 
د دار   אر   

(Hazine kapıları, işçiye ücret vermek üzere zah-
metsizce açıldı. Eğer ücreti işten önce verirsen, iş 
yükünü boynuna koymuş olursun.)

�ānī, ẟevāb ma
nāsına gelir.

 [mustebend]: Sükūn-ı sīn-i mühmele 

ve fetḥ-i tā-i müẟennāt u bā-i muvaḥḥade, 

ba
dehu nūn-ı sākine ile. Mecma
u’l-Fürs’te
ود א  א و     ِ א  [pāy-bend-i kesī 

bāşed ve be-cāyī ne-reved], ya
nī bir kimes-

nenin ayağı bağlı olup bir yere gidemeye.

 [mustemend]: Sükūn-ı sīn-i mühme-

le vü nūn ve fetḥ-i tā-i müẟennāt u mīm ile. 

İki ma
nāya gelir.

Evvel, ġamnāk ve müştekī ma
nāsına. Şeyḫ 

Sa
dī, beyt:

א  زان   آ 
آ  دود دل 

(Mazlumun çektiği āh ateşinin yaptığı etkiyi, ya-
kıcı ateş üzerliğe yapamaz.)

�ānī, Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i 

niyāzmend. Ve Ferheng-i Hindū Şāh’ta 

keẕālik bu ma
nāya. Kemāl-i Ḫocendī, beyt:

داد     
א ه  دی  او از 

(Cemşit, bir mesire alanı gördü. Ağacı erguvan, 
yeşilliği söğüttü. Bütün mevsimleri Temmuz ayı 
gibiydi. Toprağından yeşillik hiç eksik olmazdı.)

Üstād Ferruḫī, ḳıṭ
a:

دد آب م  داد  א  
אد دد  د  אه  א  دی 
و אد  אرش   روز
אد ن  א خ و  אن 

(Temmuz’da su sıcak oldukça ve Aralık’ta rüzgār 
soğuk estikçe onun da zamanı uğurlu ve bere-
ketli geçsin, Mihricān’ı kutlu ve hayırlı olsun!)

�āliẟ, her māh-ı Şemsī’nin yedinci günü 

ismidir. Ḳā
ide-i külliyye-i Fārsiyān katla-

rında emr-i muḳarrerdir ki tamām nām-ı 

rūz nām-ı māha muvāfıḳ ola, ol gün 
īd-i 

çeşn ederler. Bu çeşne ی  ِ  [çeşn-i 

nīlūferī] diye ad komuşlar. Ve derler ki her 

kimin ki pādişāhtan yāḫud vezīrden veyā 

efrād-ı kibārdan ḥāceti olsa bu günde ṭaleb 

eyleye, elbette revā olur. Ḥakīm Ḳaṭrān-ı 

Urmevī, beyt:

ر  َ وزی  داد   در  
داد وزئ     ار  

(Murdād’ın yedisinde zafer edasıyla şarap iç! Yüz 
Murdād ayını, baş rahatlığına feda et!)

وار  [murvārīd]: Sükūn-ı rā-i mühmele-i 

evvel ü kesr-i ẟānī ile. İnci ma
nāsınadır ki 


Arabīde دّر [durr] ve  [lulu] dahi derler. 

Ebulma
ānī, beyt:

א ن   אدۀ  אب 
ه ر  وار و  ا  

(Kadehteki gül renkli şarabın hava kabarcığı, içe 
çekilmiş lal ve inci gibidir.)

ود  [murūd]: Żamm-ı rā-i mühmele vü 
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Mīr Naẓmī, beyt:

د ش  אن را  د  
د ش  א  ز د  

(İnsanların sözünü dinler. Fitne kazanlarının üs-
tünü örter.)

 [mūbed]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Mecūs dānişmendi. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

אن در   
ا درون آ    

(Şirin, rahibin önünde kuşak bağladı. Gerekli 
hizmet için kümbete girdi.)

Ve Mecūs’un mu
temed-i dīnleri olan ser-

dānişmendān olduğu da mervīdir. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

ش  زر  ا زده 
אن آذر אم آن  ه 

(Ateşperest baş rahibi, ata altın nal çaktı. O ateş-
gedenin adı Āzergeşesb oldu.)

Kitābu’s-Sāmī fi’l-Esāmī’de āfitāb-perest 

ṭāifesinin büyük dānişmendlerine derler. 

Ve Ferheng-i Züfāngūyā’da ḥākim-i āfitāb-

perestān. Ve Ferheng-i Vefāyī’de fetḥ-i 

mīm ile ( َ  mevbed), be-ma
nī-i 
ālim ü 

dānā masṭūrdur. Ammā 
Acem şu
arāsının 

şi
rlerinden fehm olunur ki her milletin 

İslām’dan mā
adā ulu dānişmendlerine der-

ler. Şems-i Faḫrī, beyt:

אن دِر  د  ز  و 
د در      

(Senin kapının köleleri ilim ve akıldır. Her birisi 
söze gelince yüz mūbed gibidir.)

Emīr Ḫüsrev, beyt:

אن   را ده 
אز را    ز 

     آ  آورم
אر   و   ر 

(“Hal hatır sormak için gelince ne getireyim?” 
diyorsun. Bana ve yalvarışıma merhamet getir!)

 [mustīmend]: Sükūn-ı sīn-i müh-

mele, kesr-i tā-i müẟennāt ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī vü nūn ile. Be-ma
nī-i  

[mustebend]-i merḳūm.

ر   [muşt-rend]: Sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme vü tā-i müẟennāt u nūn ve fetḥ-i 

rā-i mühmele ile. Bir ālettir. Dülgerler 

onunla (369a) taḫta yüzünü hemvār ederler. 

ه  dahi derler. Türkīde [muşt-rende]  ر

“rende” ve 
Arabīde ج  .derler [rendec] ر

Ḥakīm Enverī, beyt:

اش ش  אن را  ی ده  אرا  ر د
א  ا אن و   א  از    ا

(Ya Rabbi! Dünya için iyi rendeleyici bir rende 
ver! Hem onlardan hem de bizden bir toplulu-
ğun kazması/mal biriktirmesi ne zamana dek 
sürecek!)

  [muşk-bīd]: Türkīde “sorgun çiçe-

ği” derler bir çiçektir. İstiḳṭār edip suyun çı-

karırlar. Söğüt ağacı gibi ağacı olur. Mevlānā 

Hātifī, beyt:

ف  و ا אرا از 
א      

(Korku ve umut harfiyle süsle! Yasemin üstüne 
sorgun çiçeği gölgesi sal!)

 [muġund]: Żamm-ı ġayn-ı mu
ceme ve 

sükūn-ı nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, gülūle ma
nāsına.

�ānī, her nesne ki birbirine karışık ve 

memzūc ola.

 [mulend]: Fetḥ-i lām ve sükūn-ı nūn 

ile. Be-ma
nī-i güft-gū ya
nī söz ve keleci. 
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�ānī, mühr-i nigīn ya
nī mühr-i yüzük 

ma
nāsına. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [mūled]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i lām ile. 

Be-ma
nī-i  و  direng kuned] در  

u bi-sited] ya
nī eğlenip durur. Mes
ūd-i 

Sa
d-ı Selmān, beyt:

א    ه 
و  ن  ر 

(Ahmak kendi kendisine kazınır. Bir yol görün-
ce de eğlenir durur.)

(Eline Zend ve Pāzend’i alıp dizgini birkaç 
āteşperest rahibine teslim etmiş.)

Bu beyitte āteş-perest dānişmendi olmak 

fehm olunur.

 [mū-bend]: Sükūn-ı vāv, fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ve nūn-ı sākine ile. Saç bağı 

ki  ی  [mūy-bend] dahi denilir. Aṣlı ِ  
 [bend-i mū] idi, 
alem oldukta mużāfun 

ileyh taḳdīm olundu. Ḫˇāce Selmān, mıṣra
:

אن  و     
(Senin gece renkli nalın, Cennet gelinlerinin 
(hurilerin) saç bağıdır.)

رد  [mūrd]: Vāv-ı mechūl ve sükūn-ı rā-i 

mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir ağaçtır, be-ġāyet yeşil yaprağı olur 

ve ḫazān olmaz. 
Arabīde  [mersīn] ve 

eṭibbā آس [ās] derler. Meyvesi olur ammā 

bir miḳdār 
ufūneti olmakla gelū-gīrdir.  
س :derler. Ferālāvī, beyt [ḥabbu’l-ās] ا

ی   د    رد  ن 
ی   دردا    آن 

(Benim saçım bir ara mersin gibi tazeydi. Yazık! 
Şimdi o saçın üstüne taze yün oturdu.)

Ve ġāyet yeşilliği cihetinden zülf ü gīsū-yı 

maḥbūbāna nisbet ederler. Şā
ir, beyt:

رد אب  رد   ان   ز د
ار رده ا א אن    دو

(Mersini andıran saçı, dilberlerin saçı gibi kar-
makarışık olmuş. Dostların verdiği söz gibi, epey 
yıl devirmiş.)

Muḫtārī, beyt:

ن א  ض   را  א    را 
ان א  رد را  ل   א   و را 

(Laleyi şarapla, elmayı yaban gülüyle değiş! Sel-
viyi gülle, mersini fesleğenle değiş!)
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אر ک  ز ِغ   [murġ-ı zīreksār]: Bir kuş-

tur ṭūṭī gibi süḫan-gūy ve ṭūṭīden küçük. 

Ammā rengi siyāhtır. אر  [sār], אرک  [sārek] 

ve אرو  [sārū] dahi derler. Ḥakīm Senāyī, 

beyt:

א אر  ک  غ ز د را  אی  א  ن 
א אر  ر ز آ ا  ا א 

(Bülbülümüz kendi yerini bildikten sonra yer-
yüzünde eserlerimizi ortaya çıkaracaktır.)

ِغ   [murġ-ı seḥer]: Ba
żılar bülbül ve 

ba
żılar bülbüle benzer bir kuştur, seḥer 

vaḳtinde feryādı ziyāde olur dediler. Şeyḫ 

Sa
dī, beyt:

ز א وا  غ   ز  ای 
א אن  و آواز   آن  را 

(Ey bülbül! Aşkı pervaneden öğren! O yandı 
ama hiç ses çıkarmadı.)

دور  [muzdūr]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ve 

żamm-ı dāl-ı mühmele ile. Ücret ile iş işle-

yen ādem. Ḥakīm Senāyī, beyt:

אن رس  د او  א  
אن س  دور او   

(Hepsi öğrenci, o hocaları. Hepsi işçi, o 
mühendisleri.)


Arabīde ا [ecīr] derler. Ve Çağatay 

lisānında “inçü” derler kesr-i elif ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī vü nūn ile. İcāreye tutulmuş 

ḫidmetkār demektir. Vaḳfnāme’de Mīr 
Alī 

Şīr, vezāretten şikāyet edip der: 

Ve āzādelerniŋ inçülükge kirmek ṭama
ıdın 

teşennu
ı.

(Ve hürlerin, hizmetçiliğe girmek tamahından 
utanması.)

אر  [mustār]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Şarāb-ı nev-feşār. 

Ekşi şarāb ma
nāsına da gelir. Ba
żı ḥarf-i 

اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]

אر  [mubār]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. 

Ma
rūf. Koyun bağırsağı, kıyma et ve pirinç 

ile doldurup pişirdikten sonra ba
żılar yağ-

da kavururlar. İṣfahānīler lüġatidir. 
Arabīde 

 [
aṣīb] ve Türkīde “munbar” derler. 

Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, beyt:

د و  د د  ا   در 
ش دار א  אر   در  ذ 

(Yuvarlak ve semiz kuyrukla nasıl beraber olsun! 
Bumbarı anmak arkadan gelir, gönlünü hoş tut!)

 [mudbir]: Sükūn-ı dāl-ı mühmele 

ve kesr-i bā-i muvaḥḥade ile. Menkūb ve 

maġlūb ya
nī işi geri gidip ileri gelmeye. 

Şeyḫ 
Aṭṭār, beyt:

א آورد ی  رو  د
د א   ه  از 

(Yüzünü dünyaya döndüren bedbaht, ahiret 
āleminden nasıl nasiplensin!)

دار  [murdār]: Ma
rūf. Nā-pāk ma
nāsına.

ار دار  [murdār-ḫˇār]: Fetḥ-i ḫā-i 

mu
ceme ve vāv-ı ma
dūle ile. Çaylak dedik-

leri kuştur ki ز [zeġan] dahi derler.

ار  [murġzār]: Ol çimenli yere derler 

ki onda kuşlar (369b) çok ola. Ma
nā-yı 

terkībīnin muḳteżāsı “kuşu çok olan yer” de-

mektir. Ammā ıṭlāḳātında muṭlaḳ “çemen” 

ma
nāsına isti
māl olunur. Mīr Naẓmī, beyt:

د א  ار  و د
د א  ش  ار و    

(Güzel ve gönül açıcı bir çimenlikti. Havası iyiy-
di, kuşların meydanıydı.)
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ا  [muṭarrāger]: Cendereci ve perdāḫt 

edici. Bu lüġat, 
Arabīden taṣarruf olunmuş-

tur ki ا  [muṭarrā] 
Arabīdir ve  [ger] 

Fārsīdir. Terkīb edip isim eylemişler.

ار د  [mufred-suvār]: Bu dahi onun 

( ا  muṭarrāger) gibi taṣarruf olunmuş-

tur. Zīrā د  [mufred] 
Arabī, ار  [suvār] 

Fārsīdir. Terkīb edip “yalnız atlı”ya isim ey-

lemişlerdir. Mevlānā Hātifī, beyt:

ار د אن    د 
ار א دو   ر آ

(Yiğit Türk atlıları orada bir defada yüz bine 
ulaştılar.)

“Yalnız atlı” demekten murād, bahādır ve 

dilāver demektir.

 [muncīr]: Sükūn-ı nūn u yā-yı taḥtānī 

ve kesr-i cīm ile. Müşebbek ḳafes ki 
Arabīde 

 [şa
riyye] derler. Ve dahi ṭarabzūn 

ma
nāsına da gelir. Ve emẟāli nesnelere de 

derler.

 [munġur]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

ġayn-ı mu
ceme ile. Bir nev
 büyük ḳadeḥtir 

ki meclis-i bāde āḫirinde ehl-i bezm birbir-

lerine muḥabbeten onunla tolu içerler. Ona 

א  [sātikīn] ve  [munġul] dahi der-

ler. İmāmī-i Herevī, rubā
ī:

ده   از روی  آب ای 
ب م ر   وی در  از 
د ی   و     
اب א  اش  א   وی 

(Ey lütfunun yeliyle gülün itibarını yerle bir 
eden! Ve ey yanağının utancıyla çimeni ter için-
de bırakan! Senin sarhoş edici kadehin, büyük 
kadehle sarhoş olan bütün yiğitlerin evini yıktı.)

ṭā ile אر  [musṭār] derler. Ammā Fārsīde 

ḥarf-i ṭā olmadığı ẓāhirdir.

אر אر ve [muşt-efşār]  ا   [muşt-

feşār]: Kilāhumā bi-sükūni’ş-şīni’l-mu
ceme 

ve tāi’l-müẟennāt. Ālāt-ı ehl-i ṣanāyi
 

ma
nāsına. Üstād Ferruḫī, ḳıṭ
a:

د اص     دش  אم   
ار ی  א    د ر

אم دو او אن        
אر   درزد  زر  

(Dalgıç onun cömertliğini anarak denize girecek 
olursa, daha baştan en büyük inciyi elde eder. 
Dağ kazıcı onun devletini anarak madene gide-
cek olursa, daha kazmayı ilk vuruşta altın top 
bulur.)

Mecma
u’l-Fürs’te, ibtidā erişmiş üzümden 

olan şarāb-ı cedīd ki lüġat-i Şāmiyān’da 

אر  [musṭār] derler.

 [muşger]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Saḫtiyān ve bulġārīden 

olan döşek ki ه  [muşgere] dahi derler.

אر  [muşksār]: Terkīb ṣıfat ile 

mevṣūftandır ki  [muşk] אر  [sār]a 

ṣıfat vāḳi
 olmuştur. Ḫoş-būy olan mekāna 

derler. Ekẟer şükūfe ve reyāḥīnden rāyiḥa-i 

laṭīfe istişmām olunan maḥallerde isti
māl 

olunur. Şā
ir, beyt:

ار ی از آن    د
אر   ر و  

(Orada lale renkli ve misk kokulu yüz binlerce 
çiçek bitti.)

אدار و  ِ  [muşgīn-i vefā-dār]: Bir nev
 

ḫurde ve ḫoş-bū ve çok yapraklı beyāż gül-

dür. Yaz āḫirlerinde erişir. Ona  ِ  

[gul-i nesrīn] dahi derler. Keẕā fi’l-Mecma
.
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ار  [mūş-ḫˇār]: Vāv-ı ma
rūf, vāv-ı 

ma
dūle ve fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i zeġan ki ار دار  [murdār-ḫˇār], 

اج  [ġalīvāc] ve اژ  [ġalīvāj] dahi derler. 

Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

د אز  غ  א ز  א     
اژ   دارد ار و   

(Her kanadı olan şahin değildir. Çaylak ve kuz-
gunun da kanadı vardır.)

 [mūşger]: Vāv-ı mechūl, sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Ol 
avrata 

derler ki mātem ve 
azā maḥallinde meyyitin 

evṣāfın söyleye ve sāir 
avratlar feryād u zārī 

edeler. 
Arabīde  [nevḥa] derler fetḥ-i ḥā 

ile.

 [mūş-gīr]: Be-ma
nī-i ار  [mūş-

ḫˇār]-ı merḳūm ya
nī çaylak.

 [muhur]: Żammeteyn ile. Ve sükūn-ı hā 

ile (  muhr) da cāizdir. Ḫatem ve ḫātem 

ma
nāsına. 
Arabīde be-ma
nī-i kürre ya
nī 

tay.

Ḫˇāce 
Amīd-i Lūyegī, rubā
ī:

د א   ی  از   در او ای 
د אن در  ۀ آ ز  ف   در 
אط ش  د  ق   در دل  م 

(370a) د אب و    א    

(Efendim! Senin lütfun sayesinde deniz doludur, 
Nisan’da istiridyenin içindeki her su damlası in-
ciye dönüşür. Senin şevk meclisin mutluluk yay-
gısını gönlüme sererse, gözüm hem şarap sākisi 
hem de büyük kadeh olur.)

ر  [mūr]: Vāv-ı ma
rūf ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, karınca ki 
Arabīde  [nemle] der-

ler. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

د  א  ای   
د آ  ر  غ و  دم و 

(Her nerede suyu tatlı bir pınar olsa insan, kuş 
ve karınca onun etrafına toplanır.)

�ānī, ol pastır ki cism-i āhende ṣayḳal ile 

zāil olmayıp yeri kala. א ر  [mūrçāne], 

ر  [mūrçe] ve א ر  [mūriyāne] dahi 

derler. Seyf-i İsferengī, beyt:

א د   دام د א    
ص دا ر  از   

(Senin cömertliğinin gönüllere tuzak olduğu 
yerde, kılıç pası hırsla tane çeker.)

אر  [mūsīḳār]: Türkīde “miẟḳāl” dedik-

leri sazdır ki on beş yigirmi irili ufaklı kamı-

şı hemvār u ṣāf edip ağız ile üfürürler. Mīr 

Ebulma
ānī, beyt:

א אر   ن  ی   אی و   
אر א    د  ا ا

(Boğazım neyi, bedenimdeki tüyler de çeng te-
lini andırıyor. Elimdeki parmaklar da musikar 
gibi oldu.)
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אن   درا 
غ  آو    

(Bülbüllerin önde geleni benim! Bütün gece 
Hak kuşuyla arkadaşım.) 

وز  [murūz]: Żamm-ı rā-i mühmele vü 

vāv-ı ma
rūf ile. Herī vilāyetinde olurlar bir 

ḳabīle ismidir.

 [muz]: ن  [muzīden] lafẓından ṣīġa-i 

emrdir, ن  [mekīden] ma
nāsına. Ḥakīm 

Sūzenī, beyt:

ش ا  א אز و  د  א 
ا  א אدۀ  و 

(Güzel güzel nazlanış ve muradını sürüş olduğu 
sürece muradını sürüş ve eğlence şarabını iç!)

زه دوز  [mūze-dūz]: Edik, pabuç ve çizme 

dikici ma
nāsınadır.

اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

אرز  [mubāriz]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ve 

kesr-i rā-i mühmele ile. Pehlivān ve şecī
 

ma
nāsına.

از  [murāz]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Ken-

dir ipi. Mīr Naẓmī, beyt:

از دن  ده  אس  א    
از د را  د  

(Bir halt bilmeyenler boyun yükseltince felek 
onların boynunu kendir iple bağlar.)

ز  [murz]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. 

Maḫrec-i süflī ya
nī sūrāḫ-ı zīrīn-i ādemī 

ve ġayruhu. Ḥakīm Sūzenī, der-muṭāyebe, 

beyt:

دی ه  ا در ز  ای 
ه دردی د   ر زان 

(Ey makadı yırtık adam! O adam seni 
dertlendirdi.)

آو ِغ    [murġ-ı şeb-āvīz]: Bir kuştur. 

Gece ṣabāḥa dek bir ağaca yāḫud āşiyānında 

ayağından asılıp “Ḥaḳḳ Ḥaḳḳ!” diye feryād 

eder ol kadar ki burnundan birkaç ḳaṭre kan 

gelir. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

אم آن   אده 
غ  آو א از   او 

(O kara atın adını Şebdīz koydu. Ona Hak ku-
şundan daha āşıktı.)

ِغ   [murġ-ı şeb-ḫīz]: Bülbül 

ma
nāsınadır ki ان ز ِغ   [murġ-ı zend-

ḫˇān], ان ِغ   [murġ-ı şeb-ḫˇān],  ِغ  
ِغ  ve [murġ-ı şeb-āheng] آ  [murġ-ı 

seḥer] dahi derler. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:
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 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]

 [muḳarnas]: Fetḥ-i ḳāf u nūn ve 

sükūn-ı rā-i mühmele ile. Ḫāne-i bālā ki 

münaḳḳaş ola. Ve her saḳflarda ve eyvān ön-

lerindeki saçaklarda olan naḳş-ender-naḳş.

אس  [mukās]: Fetḥ-i kāf ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, mu
āmele ve şuġl u 
amelde mübālaġa 

etmek ya
nī iş ve kār u kesb ṭalebinde sa
y 

u iḳdāmı ziyāde etmek. 
Arabīdeki cidd ü 

cehd ve iḳdām u ihtimām ma
nālarınadır. 

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

ن אس  ن و   اب 
א آوردن ر و د و  و   

(Şarap alıp zahmetsizce içmek var. Özür, savuş-
turma, aldatma ve bahane yok.)

�ānī, ol şaḫṣa derler ki yollarda ve derbend-

lerde mürūr u 
ubūr eden (370b) tüccār 

ve bāzargānlardan yükleri için akçe ala. אژ  

[bāj] ve אج  [bāc] dahi derler. Şeyḫ 
Aṭṭār, ez-

Esrārnāme1, meẟnevī:

אر א د آن    
ار ه  د    از  

אن אک دل را آن ز אز   ا
אن אس   را در 

(Sultan Mahmut, o muradını sürücü padişah, 
kendisi için bin köle satın alınmasını buyurdu. 
O zaman temiz kalpli Ayāz, hepsini vergi karşı-
lığı bedavaya aldı.)

 [mukīs]: Kesr-i kāf ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. אس  [mukās]-ı merḳūm 

ma
nālarınadır. 

1 Parça Musībetnāme’de geçmektedir.

אر اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-fārsī]

 [muj]: Müje-i çeşm. Ve dahi havayı tārīk 

eden nesne buluttan yer üzerine düşer. 


Arabīde אب  [ḍabāb], Türkīde “duman” 

derler. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

ژ  [mūj]: Sükūn-ı vāv ile. Āb-gīr 

ma
nāsınadır ki ژه  [mūje] ve آژ [ājīr] dahi 

derler. Küçük göl ki yağmurdan çukur yer-

lerde irkilip kalır. Üstād Ferruḫī, beyt:

ش ز אش  אن در   ز 
אش  ژ אن   ن  

(Irmaklarında güzellerin saçı gibi mercanköşk. 
Küçük göllerinde güzellerin ayva tüyü gibi 
marsama.)
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 ا ا
[ma	a’ş-şīni’l-mu	ceme]

ش  [muşūş]: Żamm-ı şīn-i mu
ceme vü 

vāv-ı mechūl ile. Bir ṭa
āmdır. Yumurta akın 

revġan-ı sāde ve bekmez ile pişirip ve bir 

miḳdār ḳıvām verip tenāvül ederler.

رش  [mūriş]: Vāv-ı mechūl ve kesr-i rā-i 

mühmele ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, boncuk dizisi ki zenān, boyunlarına 

takarlar. 
Arabīde زه  [ḫareze] derler.

�ānī, dükkān önü.

�āliẟ, ṣuffe ma
nāsınadır.

ش  [mūş]: Vāv-ı ma
rūf ile. Sıçan 

ma
nāsına. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ش   در  
אف    در 

(Kedi, fare tutmada aslandır. Lākin kaplanla sa-
vaşırken fareye döner.)


Arabīde אره  [fāre] derler. Çağatay lisānında 

“çıçḳan” derler.

 [mūliş]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i lām ile. 

İsm-i maṣdardır, “eğleniş” ma
nāsına. Ebū 

Şekūr, beyt:

אر د      
د  دن از  و در  

(Dünya işiyle oyalanmak kötü değildir. Ancak 
hayra yormak da akıllıca değildir.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

س  ا رای  א و  
אی  ا  ر    ا

(Kāmūs ona “Bu düşünülecek şey değil. Böyle 
bir eğlenişle oyalanacak değilim” dedi.)

Ya
nī evvel, işin ṭalebin nihāyete eriştirmek. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אن  ا ا از  ش آ 
ل     و د  در 

(Dilencilerin talebini yerine getirmek senin ho-
şuna gider. Zira olanı bağışlayıp saçmakta eşin 
benzerin yoktur.)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

אب و   ا  
אب و  א א  ض 

(Bu gece nedir? Mükāfāt ve karşılık gecesidir. Bi-
zim karşılığımız ay ışığı ve oğulotudur.)

�ānī, bāc ma
nāsınadır, belki muṭlaḳ bācdır. 

Mīr Naẓmī, beyt:

ار א د   א  در آن 
ار ه     

(Orada bir vergi tahsildarı vardı. Bir vergi alı-
mında kararsız kaldı.)

אس  [mumās]: Fetḥ-i mīm ile. Zemīn-i 

pestī vü meġāk ya
nī alçak ve çukur yer. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. 


Arabīde iki nesne birbirine yakın ola, şöyle 

ki biribirine sürüne. Mīr Naẓmī, beyt:

אس ه      
אس  د  را 

(Aşkıyla oransız sıkıntı çekti. Bir an olsun birbi-
rine temas olmadı.)
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د אن    در  روی از 
د אن    را   

(Bir Mecusi, dünyadan yüz çevirmiş, bir putun 
hizmetinde bel bağlamıştı.)

 ا ا
[ma	a’l-ġayni’l- mu	ceme]

غ  [murġ]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Üç 

ma
nāya gelir.

Evvel, 
umūmen “kuş” ma
nāsınadır 


Arabīdeki  [ṭayr] gibi.

�ānī, neyyir-i a
ẓam esmāsından bir isimdir. 

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

وزی  د  را  ا
غ را روزی غ و  روز را 

(Sabaha geceyi aydınlatmayı, gündüze güneşi, 
güneşi gündüze veren sensin!)

Şā
ir, beyt:

غ روز אز   د  
وز د      را 

(Gündüz güneşi (kuşu) senin şahinine lokma 
olur. Gökteki ay değildir, senin görüşün geceyi 
aydınlatmaktadır.)

�āliẟ, zencebīl ki mürebbāda olur.

 [muġ]: Āteş-perest kāfire derler. Üstād 


Unṣurī, beyt:

  ر و  د  
ن  آ   ا 

(Gece gidip de ovadan aşağı inince hava ateşpe-
rest gibi ateşperestlik yaptı.)

Muṭlaḳ kāfire derler. Şems-i Faḫrī, beyt:

و  ا د 
אب  از  در  

(Güvenilir dost olan padişahın düşmanı, her ba-
kımdan kāfirden daha değersizdir.)

غ  [mūġ]: Vāv-ı mechūl ile.  [muġ]-ı 

merḳūm ma
nāsına. Şeyḫ Sa
dī, beyt:
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אف  ا
[ma	a’l-ḳāf ]

אق  [muşāḳ]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. 

Ḫidmetkār ma
nāsına. אق  dahi [vişāḳ] و

derler. Ebulma
ānī, beyt:

א אن  אق   
(371a) א אه     را 

(Güzellik ülkesinin dünya padişahı sensin. Dün-
ya güzelleri senin hizmetçindir.)

אق  [muştāḳ]: Ārzūmend ma
nāsına. 

Ebulma
ānī, beyt:

אق ۀ  ر  د    ا
אق אن   אل    

(Āşıkların gözüne parlak Kābe gibi olan 
sensin! Bütün dünya senin güzel yüzünü 
arzulamaktadır.)

א  ا
[ma	a’l-fā]

ف  [muşrif ]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

kesr-i rā-i mühmele ile. Kātib ma
nāsına. 

Ḥakīm Şifāyī, der-hecā, beyt:

א د  ی    א
ان א  ف  ی   

(Dayın, sergīn komisyoncusunun bakanı oldu. 
Amcan, meydan giderinin kātibi oldu.)

אس  [kennās] fetḥ-i nūn-ı müşeddede ile 

kārīz ma
nāsınadır.

אف  [mū-tāf ]: Kıl bükücü. אب  [mū-tāb] 

ve אو  [mū-tāv] dahi derler. Mīr Naẓmī, 

beyt:

א ر د  א   
א   د    א

(Sakalının sermayesi kıl bükücülüktür ya da 
önünde eyer koşumu gibi sarkmaktadır.)

אف  [mū-şikāf ]: Müdaḳḳıḳ ve bārīk-

naẓar ma
nāsına. Mevlānā Cāmī, beyt:

د א  א از و 
د א  در ورع 

(Gönüllerini vesveseden arındırıp dindarlıkta 
kılı kırk yardılar.)

אف ی   [mūy-şikāf ] dahi derler 

müdaḳḳıḳ ve muḥaḳḳıḳ ma
nāsına. Ḫˇāce 

Selmān, beyt:

אف ی  א   אه در  د
א ه  א   אه در  

(Bazen incelikleri çözmede kılı kırk yarıcı bir 
söz, bazen de hakikatlerin keşfinde yüz gösteren 

bir sancaktır.)
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 [muşkek]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ve fetḥ-i kāf ile. Bir ot köküdür ziyāde ḫoş-

būy. 
Arabīde  [su
d] derler żamm-ı sīn-i 

mühmele ile. Eṭibbā mu
āleceye isti
māl 

ederler. Şā
ir, beyt:

ی ش  د     
אر ن    ق وی 

(Topalak çok güzel kokuyor olsa da onunla misk 
arasında epey fark vardır.)

 [muşkenek]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ve fetḥ-i kāf u nūn ile. Bir kuştur kekliğe 

müşābih. Ekẟer su kenārında ta
ayyuş eder.

 [muşkīnek]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

vü yā-yı taḥtānī, kesr-i kāf ve fetḥ-i nūn ile. 

Bir ḥalvā adıdır. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

 [muşnek] ve  [muşnekek]: 

Kilāhumā bi-sükūni’ş-şīni’l-mu
ceme ve 

fetḥi’n-nūn. Be-ma
nī-i  [muşenc]-i 

merḳūm. Ya
nī bir ġalledir. Hindūlar و  

[kelāv] derler.

ک  [muġlāk]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme 

ile. Dervīş, faḳīr ma
nāsınadır. Cemāleddīn 


Abdurrezzāḳ-ı Kāşī, beyt:

אد رزق     
ک ک  زوق و ز د ا 

(Rızkın miktarı kısmetledir, gayretle değildir. 
Delili de zengin ahmak ve fakir akıllıdır.)

Bu lüġat egerçi 
Arabīye benzer, ammā 

kütüb-i mu
teberātta Fārsī görülmüştür.

 [muġūşek]: Żamm-ı ġayn u fetḥ-i 

şīn-i mu
cemeteyn ile. Mecūs dānişmendidir.

 [muk]: Be-ma
nī-i zūpīn ki küçük 

ḥarbedir. Pūrbahā-yı Cāmī, beyt:

אر ۀ   ز  ه د אدا 
ک  אه      وا

אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

وای   [murvā-yı nīk]: Muṣannefāt-ı 

Bārbud-ı Ḫüsrev’den bir laḥn ismidir. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

אل ا  وای  ا   
אل وای آن  ی    

(Murvā-yı nīk nağmesine kanatlanınca o falın 

sonu hep uğurlu çıkardı.)

دک  [mujdek]: Sükūn-ı zā-i Fārsī ve fetḥ-i 

dāl-ı mühmele ile. Bir şaḫṣın adıdır ki 

Nūşu’r-revān pederi Ḳubād Şāh zamānında 

da
vā-yı peyġamberī eyledi. Nūşu’r-revān 

pādişāh oldukta onu seksen bin nefer 

tevābi
iyle ḳatl eyledi. Muḥammed Hindū 

Şāh, beyt:

اث ر د ا ارا  ا א
دک ر د  وا ا ِ  

(Ey padişah! Sen pislikleri ortadan kaldırmada, 

Müjdek’i ortadan kaldıran Nūşirevān gibisin.)

ک  [mujek]: Muṣaġġar-ı ه  [muje]dir kāf-ı 

taṣġīr ile.

אک א  [muştānāk]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ve fetḥ-i tā-i müẟennāt u nūn ile. El kayası 

ya
nī avuç içine sığar taş.

 [muşk]: Ma
rūf. 
Arabīde  

[misk] derler. Vilāyet-i Çin, diyār-ı Ḫaṭā 

ve memleket-i Ḫoten’de ḥāṣıl olur nāf-ı 

āhūdur. Ḫāliṣ olup maġşūş olmayanın 

imtiḥānı, istişmām ya
nī kokladıkta burun-

dan kan gelir. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ی א  و    
و    ی د  از 

(Ona “Misk misin abīr misin? Çünkü senin gö-

nül bağlayıcı kokunla sarhoş oldum” dedim.)
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ک  [munhilāk]: Sükūn-ı nūn ve kesr-i 

hā ile. Faḳīr ve dervīş ma
nāsınadır. Mīr 

Naẓmī, beyt:

د ک  אن    در 
د אک  אب  ال و  از 

(Dünyada fakir/derviş olan kimse, hesap ve sor-
gudan temiz çıkar.)

 [mūşek]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ile. Yarasa ki ه   [şeb-pere] 

dahi derler. Güneşe naẓar edemediğinden 

gündüz taşra çıkmayıp gece çıkıp uçar. Şeyḫ 

Sa
dī, (371b) beyt:

ر وز   ر  
ر א     ش 

(Güneş pınarının dünyayı aydınlatan ışığı, kör 
yarasanın hoşuna gitmez.)

ک  [mūk]: Vāv-ı mechūl ile. Be-ma
nī-i mīş 

ya
nī koyun. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. 
Ammā Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i nīş 

masṭūrdur.

 [muhek]: Fetḥ-i hā ile. Siğil ki vücūd-ı 

insānda ẓāhir olur. 
Arabīde ل  [ẟulūl] 

derler.

(Küstah gözün diken yarasıyla yaralanmış, sonra 
uğursuz göğsün de kargı ucuyla delinmiş olsun!)

 [mulk]: Sükūn-ı lām ile. Ḥubūbāttan 

bir nev
 kara dānedir. Ebulmüeyyed, beyt:

ه ا ه و  א    א 
א از  ی  א  ا  

(Nice kimse ipek ve kuzuyla haşır neşirdir. Nice 
kimse de doyacak bir mercimek tanesi bulamaz.)

Şeyḫ 
Aṭṭār, beyt:

ردی      
אوان را د ای    

(Eşek beyni yemediysen burçak isteme! Ey gafil! 
Burçağı sığırlara verirler.)

Ve mercimek olmak üzre dahi menḳūldür. 

Beyt-i evvele “mercimek” olmak münāsibdir. 

Zīrā kara dāne ġıdā-yı insāna ṣāliḥ değildir. 

Ve 
Arabīde ma
nāsı, kimesnenin taḥt-ı 

taṣarrufunda olan şeye derler. Fārsīde 

taḥiyyet ve selām ma
nāsına olduğu dahi 

mervīdir.

 [mulkek]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i kāf 

ile. Ebegümeci dedikleri ot. 
Arabīde אزی  

[ḫubbāzá] derler. Ba
żı nüsḫada  [mul-

kel] vāḳi
 olmuştur.

ک  [mundek]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Pārelenmiş nesne, her ne olur-

sa. Mīr Naẓmī, beyt:

ک א  ش   در 
אن  د ه در  

(Üstünde eski püskü, paramparça elbiseyle in-
sanların önünde maskara olmuş.)

ک  [munlāk]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i lām 

ile. Dānişmend ki  [mollā] ve  [monlā] 

dahi derler.
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Ḥakīm Enverī, beyt:

ه   ده     
אر ده ر را   آ  ا 

(“Odanın anahtarını bana ver de sen bin, bu adı 
batasıca uğursuz atı yavaş yavaş getir!” dedim.)

ِغ  آ  [murġ-ı şeb-āheng]: Ya
nī bül-

bül. Mīr Ḫüsrev, beyt:

ز  אد ر آه  دوش ز 
غ  آ را ا      

(Dün gece senin yanağını anarken ciğer yakıcı 
āhım havaya yükselip bülbülün kanadını yaktı.)

گ  [murg]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Bu-

rundan akan ġalīẓ su ki  [ḫulm] dahi 

derler, sümük ma
nāsına.

א  [murīzbāng]: Kesr-i rā-i mühme-

le, sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü zā-i mu
ceme, 

fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ve nūn-ı sākine ile. 

Bir dārūdur.  ب  [ḫūb-kelā] dahi derler. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

א  [muştāseng]: Sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ve fetḥ-i tā-i müẟennāt u sīn-i 

mühmele ile.  [muşteseng]: Bu dahi 

onun gibi. İki ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i seng-i felāḫan ya
nī sapan 

taşı. 
Aliyy-i Şaṭrancī, beyt: 

  ز  د
א   ز  

(Kılıç, düşmanın kınamasından iyidir. Yumruk, 
sapan taşından iyidir.)

�ānī, el ile atılan taş ki 
Arabīde  [seli-

me] derler.

 [muşteng]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt u nūn ile. Düzd ve rāh-

zen ma
nāsına. Keẕā fi’l-Edāt.

 [mung]: Sükūn-ı nūn ile. İki ma
nāyadır.

אر אف ا  ا
[ma	a’l-kāfi’l-fārsī]

دا  [murdāseng]: Sükūn-ı rā vü nūn u 

fetḥ-i dāl u sīn-i mühmelāt ile. Gümüşten 

ayrılan kurşun. Türkīde “mürde seng” ve 


Arabīde  ده  [murde-senc] derler.

ر ده   [murde-rīg]: Meyyitten geri ka-

lan eẟvāb, māl ve erzāḳ. ری ده   [murde-rī] 

dahi derler. Metrūkāt ma
nāsına. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, meẟnevī:

ا      ا
ار ر   در   
ی  و ر   
ده ر אک  א    ز 

(Ey deve! Sırtındaki gül yüküdür, onun güzel 
kokusuyla sende yüz gül bahçesi biter. Sense de-
vedikeni ve kuma yönelmişsin. Ölü mirası olan 
topraktan gül toplayabilir misin!)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

اج ار  آری زر  ر از 
ده ر א  آ آن از  

(Haraçtan kum kadar altın da toplasan sonunda 
hepsi senden miras kalacaktır.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

و ان  א  از ز  
ده ر   אن  ی 

(Kadı dedi ki: “Kalk! Bu zindandan çıkıp sana 
miras kalan evine git!”.)

Nefrīn maḥallinde “arta kalan” dedikleri 

ma
nāya. Reşīdeddīn-i Vaṭvāṭ, beyt:

אن ر  א א    دردا و 
אن  ر א ده ر   ص  و 

(Eyvahlar olsun, yazık! Ömür sona erdi ama bu 
adı batasıca pis hırs bitmedi gitti.)



BĀBU’L-MĪMİ’L-MAŻMŪME 3433

م  ا
[ma	a’l-lām]

 [muḫmel]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme 

ve fetḥ-i mīm ile. İbrīşimden işlenen ḥāvlı 

ḳumāş. Ba
żı sāde-reng ve ba
żı münaḳḳaş 

olur.  [ḳaṭīfe] derler. Ḥakīm Esedī, beyt:

אره   و     
א   و  אر و د  د

(Kadife ne, keten ne, ipek ve atlas ne! Dinar ve 
dībā ne, misk ve amber ne (hepsinden vardı)!)

 [muzemmil]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ve 

kesr-i mīm-i müşeddede ile. Lūle ki bakır-

dan edip çeşmelere ve musluklara ve ābdest 

alınır yerlere korlar. Ḥakīm Ezraḳī, beyt:

دش  زر  را آن 
رو روان آ  رو  روان ا

(O hayret verici altın oluğun akışı... Ruh gibi 
nurlu/parlak bir su ondan akmada.)

Ḥakīm Ezraḳī, beyt:

ه درون رود وزه   
ان از   زر  آ

(Göldeki altın oluk, ırmağın içine gümüşü andı-
ran firuze çizmiş.)


Arabīde cāme örtünüp sarılmak 

ma
nāsınadır.

 [mustaḳbel]: Sükūn-ı sīn-i mühmele vü 

ḳāf ve fetḥ-i tā-i müẟennāt u bā-i muvaḥḥade 

ile. Tamām yazılan ṣūret. Muḳābili خ  [nīm-

ruḫ]tur. Mevlānā 
Urfī, beyt:

ن   אن ر   داز  ه 
(372a)  د خ و روز  د   

(Dünyanın yüzünü süsleyen güneş Koç burcuna 
taşınınca gece yarım tasvir, gündüz de tam tasvir 
olur.)

Evvel, ġalle ma
nāsına. Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, 

beyt:

ن ون    در از  
د אش و  و  אن   

(Başaktan dışarı çıkmak için hepsi börülce, buğ-
day ve nohut oldu.)

�ānī, bal arısı ki  [munc] dahi derler. 

Manṣūr-ı Şīrāzī, beyt:

زاده از   و دا
ن  از  و  از 

(Kamıştan şeker, bal arısından bal çıkması gibi 
benden de erdem ve bilgi doğdu.)

Ferheng-i Züfāngūyā’da siyāh bir ġalledir 

māştan ḫurde. Ve Ṣaydana-i Ebī Reyḥān’da 

bir çūbdur, her kim tenāvül eylese 
aḳlı 

muḫtell ve mest ü medhūş olur. Ma
ācīne 

cüz ederler. Surḫ-reng, nānḫˇāha müşābih, 

ammā ondan ayrıca olur. Mu
arrebi  

[munc]dur.
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ا دوش  ش  در   و  
אرا א ا א ا ا  ح  אت ا

(Bülbül dün gece gül ve şarap meclisinde “Ey 
sarhoşlar kalkın, sabūh şarabını getirin!” diye 
güzel güzel ötüyordu.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

د ان ر   א  ا
 و  از  

(Yasaklaması öyle bir seviyeye ulaştı ki şarabın 
doğasından acılık ve sarhoş ediciliği kaldırdı.)

 [munbil]: Sükūn-ı nūn ve kesr-i 

bā-i muvaḥḥade ile. Münkir ve rāh-ı 

müstaḳīmden dūr düşmüş ma
nāsına. 

Ḥakīm Senāyī, beyt:

א از  ع ورزی 
א א از  اری   

(Kāfirden dine uygun davranış gelmez. Tembel-
den hak gözeticilik gelmez.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, meẟnevī:

א د را  و  א 
א  را از  رو  

ص و آز ر و  و 
אز אن   ای  ن  

(Kendini Cüneyd-i Bağdādī ve Bāyezid-i Bistāmī 
gibi gösteriyor, “Var git! Baltayla anahtarı ayıra-
mam” diyorsun. Ey hileci! Soyu bozuk ve yalan-
cısın! Hırs ve tamahı hileyle nazıl gizleyebilirsin!)

ل  [munġurul]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

ġayn-ı mu
ceme vü rā-i mühmele ile. Bir 

nev
 büyük ḳadeḥtir. Meclis āḫirinde onun-

la tolu içerler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

אل  [mūsīḳāl]: Be-ma
nī-i אر  

[mūsīḳār]-ı merḳūm.

ل  [mūl]: Vāv-ı mechūl ile. Beş ma
nāya 

gelir.


Arabīde gelecek zamāna ve gelecek nesneye 

derler. Muḳābili א  [māḍī]dir.

 [muġul]: Żamm-ı ġayn-ı mu
ceme 

ile. Māverāünnehir tātārı ki Cengiz Ḫān, 

Hülāgū Ḫān ve Timur Ḫān onlardandır. 

Ve fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile ( َ  muġal) da 

bir ṭāifedir. Mevlānā Hātifī, beyt:

אه روی وه   
ی אن  و  را ر و  وز

(Ay yüzlü Moğol güzelleri, gül ve laleye renk 
veriyordu.)

ل  [muġūl]: Żamm-ı ġayn-ı mu
ceme vü 

vāv-ı mechūl ile de  [muġul]-ı merḳūm 

ma
nāsınadır.

 [muḳl]: Sükūn-ı ḳāf ile. Gürz ve 

kūpāl ma
nāsına. Ve dahi bir dārūdur. 

Hindūstān’da  [gūgel] derler. 

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da masṭūrdur. Ve ba
ż-ı 

kütüb-i ṭıbbiyyede dört cüzden mürekkeb 

bir 
ıṭırdır.

 [muḳīl]: Kesr-i ḳāf ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Bir nev
 ṭa
āmdır ki kūfte et, 

kuyruk yağı, buğday, noḫūd, baḳla, piyāz ve 

şalġam ile ederler.

 [mul]: İki ma
nāyadır.

Evvel, bir nev
 iri ve bī-meze emrūddur. 

 [ḫarmul] dahi derler.

�ānī, 
Arabīde şarāb ma
nāsınadır. Ammā 

lüġat-i Fārsī olmuştur. Ḥakīm Senāyī, beyt:

س אه او ز ا   در
אده و ار و    

(Onun sarayı önünde heveslilerden şarap süvari, 
gül de piyadedir vesselām!)

Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:
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Ba
żı ferhenglerde ḥarāmzāde ma
nāsına 

da mervīdir. Vāv-ı ma
rūf ile (ل  mūl), 


Arabīde 
ankebūt ma
nāsınadır. Hindī 

lisānında ḳıymet, bīḫ-ı nebātāt ve ser-māye 

ma
nālarına. Ve işbā
-ı żamm ile (ل  mevl) 


Arabīde “māl” ma
nāsınadır ki ل  [mute-

mevvil], “māl-dār” demektir.

ل  [mūmūl]: Gözde vāḳi
 olur bir 
illettir. 

Keẕā fi’t-Tuḥfe.

-Mūsīḳīde bir nevā adı :[mūye-zāl]  زال

dır. Keẕā fi’l-Mecma
.

Evvel, ma
şūḳa ki Türkīde “oynaş” derler. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ل  א  א  ا  آن ز  
ل  ی   ز در  

(O kadıncık, kocasının önünde kendi oynaşıyla 
oyun yapmak istedi.)

Üstād Laṭīfī, beyt:

ل א      ز
ل ه  ش ز א د ار   

(Bu güzel ayva tüyü ve bu uzun boyla Zühre’yi 
oynaş yapsa yeridir.)

�ānī, دن  [būden] lafẓından ṣīġa-i emrdir. 

ل ل   [mūl mūl] derler ya
nī אش אش   [bāş 

bāş] demek olur. Meẟelā אش د   [merd bāş] 

demekte ل د   [merd mūl] derler. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אر אن در ا ای  
ل  ا در   رو 

(Büyükler seni hasretle bekliyorlar. Daha hızlı 
yürü, niçin oyalanmaktasın!)

Ḥakīm Esedī, beyt:

ل א  אد و  אن  
ل אن   אی  אر  

(Nerīmān sevinip “Sabret! Dünyada her işin bir 
zamanı vardır” dedi.)

�āliẟ, be-ma
nī-i ṣabr u teḫīr. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

ی در    
ل אل و   ت   

(Padişahlar padişahının sarayına git! Hasret başı-
nı eşiğe sür ve epeyce sabır göster!)

Bu iki ma
nāda ażdād ḳabīlinden olur.

Rābi
, bāz-geşt.

Ḫāmis, nāz. 
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ن  ا
[ma	a’n-nūn]

ن  [mubsīden]: Sükūn-ı bā-i 

muvaḥḥade vü yā-yı taḥtānī ve kesr-i sīn-i 

mühmele ile. Ġażab ile zīr-i lebden söyle-

mek ma
nāsınadır.

ن  [mutkīden]: Sükūn-ı tā-i müẟennāt 

u yā-yı taḥtānī ve kesr-i kāf ile. Be-ma
nī-i 

ن א  [şāşīden] ya
nī işemek. Bu iki lüġatin 

miṣāli, Mīr Naẓmī, beyt:

אک ه  و در دل 
אک    را  از 

(İçindeki öfkeyle homurdandı. Karşısında aslan, 
korkudan altına işerdi.)

אن  [muçgān]: Sükūn-ı cīm ü fetḥ-i kāf-ı 

Fārsiyyeyn ile. Be-ma
nī-i אن  [mujgān].

ن  [muçkīden]: Sükūn-ı cīm-i Fārsī vü 

yā-yı taḥtānī ve kesr-i kāf ile. Müftī demek 

olur. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

دن  [murden]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. Ölmek, fevt ma
nāsına. 

Müstaḳbelinde efṣaḥ budur ki kesr-i 

mīm ve mā-ba
dına bir yā ziyāde edip د  

[mīred] denile. Ve gāhī żarūret-i şi
r ü vezn 

ü ḳāfiyede yā’yı ḥaẕf edip د  [mired] dahi 

derler. Ḥakīm Esedī, beyt: 

د ِ א را  אور   آ
د ِ א  او  ک   ز

(Yüzücü yüzme bilmeyeni tutunca akıllı değilse 
önce kendi ölür.)

Çağatay lisānında “mürde”ye “ölük” derler, 

vāv kitābet olunur ammā telaffuẓ olunmaz. 

Mīr 
Alī Şīr, beyt:

 ا
[ma	a’l-mīm]

ام  [mudām]: Her vaḳit ve dāimā. Ve 

muttaṣıl şarāb içmeye derler. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, 

beyt:

ه ا אر د א  رخ  א در 
א  ام  ب  ت  ای   ز 

(Ey bizim daimi şarap içişimizin tadından ha-
bersiz olan! Biz kadehte sevgilinin yüzünün yan-
sımasını görmüşüz.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אن    ا  
ام אد از  و  

(Aynı şekilde kutluluk da şöyle demiştir: Eğlen-
ce ve kutluluk daimi olsun!)

دم   [muşk-dum]: Sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme vü kāf ve żamm-ı dāl-ı mühmele 

ile. Siyāh-reng bir kuştur. Ġāyet ḫoş-āvāz 

olur. Ḥakīm Esedī, beyt:

ار א  دم و  ه  ا
(372b) אر אرک و  و  אن   و

(Her yanda lori ve miskkuyruk kuşu var. Mu-
habbet kuşu, keklik ve bıldırcın bir ağızdan 
ötüyor.)

م ردا  [mūrd-isperem]: Bir nev
 

reyḥāndır ki yaprağı mūrd yaprağına ben-

zer. Keẕā fi’l-Mecma
.

م  [mūm]: Ma
rūf. Şeyḫ 
Aṭṭār, beyt:

د م  אدر و  א  ن 
د م  در  داود آ 

(Kādir ve Kayyūm Allah yardım etti de Hz. 
Davut’un elinde demir, muma döndü.)
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Evvel, bir nesneyi 
ādet eylemek.

�ānī, bir kāra zaḥmet çekmek ma
nāsınadır.

ان د د   [muzd-dendān]: Sükūn-ı zā-i 

mu
ceme vü dāl-ı mühmele-i ūlá ile. Ol 

akçedir ki ekābir ü aġniyā fuḳarāyı iṭ
ām-ı 

ṭa
ām ettikten sonra verirler idi. Şimdi emr 

ber-
aks olup ekābir ü vüzerādan birine 

żiyāfet olundukta önüne pīş-keş çekilen at 

veyāḫud tefārīḳ ve ẕī-ḳıymet nesneye derler. 

Mīr Naẓmī, der-vaṣf-ı ṭama
kār, beyt:

אن אل  ان  د  د د
ان א را    آ 

(Dünya malı diş kirası da versen ona dahi kanaat 
edesi gelmez.)

אن د  [mujdegān]: Sükūn-ı zā vü fetḥ-i 

kāf-ı Fārsiyyeyn ile. Beşāret ma
nāsına. 

Üstād Laṭīfī, beyt:

אن ا אن    آن ز  آن 
אن ا د ا  د را زان 

(O kirpikten cana erişen her yara, gönlüme müj-
de olur.)

אن  [mujgān]: Sükūn-ı zā vü fetḥ-i kāf-ı 

Fārsiyyeyn ile. Kirpik ki 
Arabīde אن  ا
[ecfān] ve  [cefn] derler. Ḳıyās bu idi 

ki cem
-i ه  [muje] ola, ammā müfred 

ma
nāsına isti
māl olunur. Üstād Laṭīfī, 

beyt:

دی وح  א د   
אن      در

(Gönlümü kirpikle yaraladın. Lal dudağınla 
hastayı tedavi et!)

زن   [muşt-zen]: Sükūn-ı şīn u tā-i 

müẟennāt u fetḥ-i zā-i mu
cemeteyn ile. 

Pehlivān ve güreşçiye derler. Ve “müşt vur!” 

diye ṣīġa-i emr olur. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

Ölügni tirgürür la
liŋ Mesīḥāsā kelām eylep

Tekellüm çāşnīsin şerbet-i yuḥyi’l-
iẓām eylep

(Lal dudağın konuşunca konuşma çeşnisini 

“kemikleri diriltecek1” şerbeti yapıp Hz. İsa 

gibi (o da) ölü diriltir.)

Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Kizermin kūyıda ıllar naẓar ḥālimġa salġay dip

Eger öltürse ḳanım rengi tofraġıda ḳalġay dip

(Yıllardır halime bir bakacak, öldürse de kanı-
mın rengi toprağında kalacak diye onun köyün-
de gezerim.)

زان  [murzān]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Nergis ma
nāsına. 
Mīr Naẓmī, beyt:

א زان د אغ   در 
א אر  وم  ده  د 

(Bahçede gözcülük yapan nergis, bir can dostu-
nun geldiğini müjdeliyor.)

ان ز ِغ   [murġ-ı zend-ḫˇān]: Fetḥ-i 

zā vü ḫā-i mu
cemeteyn, sükūn-ı nūn u 

dāl-ı mühmele ve vāv-ı ma
dūle ile. Bülbül 

ma
nāsınadır. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אن د אن را راز   
ان در غ ز دل  

(Ateşperest rahiplerinde kuşların sırrını görsey-
dim bülbül/Zendhān kuşuna gönül bağlardım.)

ان ِغ   [murġ-ı şeb-ḫˇān] dahi bülbüle 

derler. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

ر راه  אد ا אرت  ان را  غ 
ش ا اران  אی  א  א  دو را 

(Aşk yolunda bülbüle müjde olsun! Gece uyu-
mayanların inleyiş çığlığı sevgilinin hoşuna 
gidiyor.)

ن و  [murūsīden]: Żamm-ı rā vü kesr-i 

sīn-i mühmeleteyn ile. İki ma
nāyadır.

1  Kurān-ı Kerīm, Yāsīn 36/78.
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ان  [mukrān]: Sükūn-ı kāf ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. Bir vilāyettir. Ve derler ki taşı 

ve keseği ādem şeklinde olur imiş. Mevlānā 

Hātifī, beyt:

ان ز א   ز   آن 
ان    را 

(O şehrin toprağından Mukrān toprağına dek, 
bu şekilde Tebrīz’e at sürerler.)

ژان  [mūjān]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i zā-i 

Fārsī ile. Nergis dedikleri çiçektir. İsti
āre 

ṭarīḳıyla göze de ıṭlāḳ olunur. Üstād 

Ferruḫī, beyt:

ا از   ی   
אر اب  ژا از  ه   

(Suya kanmış lalesi, şarap sıcaklığıyla terlemiş. 
Baygın nergisi, mahmurluk uykusuyla kendin-
den geçmiş.)

Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

ل م     א  א ا
אن ش  ا د    اده  ا

אن    ش   و 
ژان د      אن 

(Efendim! Şiirim sihr-i helaldir (helal büyüdür). 
Onu üvey oğul diye kim anarsa haramzādedir. 
Birisi onu mercan ve inciye nispet ederse de bay-
gın gözü nergise benzetmiş olur.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de çeşm-i şehlā-yı pür-

girişme masṭūrdur.

א زه   [mūze-bālīn]: Pabuç yastığı ki 

ökçeye korlar. Ni
metullāh, “sakman” diye 

ta
bīr eylemiştir.

אن  [mūḳān]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i ḳāf 

ile. Bir şehirdir ki feżā ve ṣaḥrāsını medḥ ü 

vaṣf eylemişlerdir. Ġāyet nüzhet ü leṭāfeti 

vardır. Ḫˇāce Selmān, beyt:

آ د   ت از د 
د آن      د

(Elinden geliyorsa bir ağzı tatlandır! Bir ağza 
yumruk atmak adamlık değildir.)

Miẟāl-i evvel, Mīr Naẓmī, beyt:

د  زور  ز 
د    و د او 

(Epeyce kuvvetli bir güreşçi vardı. Birkaç tane de 
oğlu ve kızı vardı.)

אن  ِ  [muşk-i turkān]: Türkīde “topa-

lak” dedikleri dārūdur.

ِ ز  [muşk-i zemīn] dahi topalaktır.

ن  [muşkīden]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

vü yā-yı taḥtānī ve kesr-i kāf ile. Be-ma
nī-i 

ن 
ya [dendīden] دnī (373a) gümürden-

mek. Sibā
 ṣıfatıdır. Mīr Naẓmī, beyt:

ن  ه در  و ا آ
ن  زه    

(Öne çıkıp ağlamaya başladı. Öfkeli aslan gibi 
homurdanmaya başladı.)

אن  [muflicān]: Sükūn-ı fā, kesr-i lām ve 

fetḥ-i cīm ile. Ġazān ser-ḥaddinde vāḳi
 bir 

ırmak adıdır. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

א  آب ُכ   ا ا אد 
ی אن  ح و  را    ن  

(Tan yeli, sen fetih ve zaferi Müflicān kıyı-

sına götüresin diye Kür ırmağına “kad efla-

ha1” yazısı yazıyor.)

א  [muġālçīn] ve  [muġalçīn]: 

Kilāhumā bi-fetḥi’l-ġayni’l-mu
ceme ve 

sükūni’l-lām ve kesri’l-cīmi’l-Fārsī. Ala göze 

derler.

אن  [muġān] ve  [muġan]: Cem
-i  

[muġ]. Ya
nī āteş-perestān keşişleridir.

1 Kurān-ı Kerīm, Mü’minūn 23/1: “(Müminler) muhak-

kak kurtuluşa ermişlerdir”.
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(Çalgıcı Zühre dünyaya ağıtçı olmuş, dünyada-
kiler de ağıt yakıyor.)

ن  [mūyīden]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i yā-

yı taḥtānī-i evvel ü sükūn-ı ẟānī ile. Nevḥa 

eylemek, ya
nī meyyit üzerine merẟiye oku-

yup ağlamak ma
nāsına maṣdardır.

אن ا א    אر
אن ا א  د  אر  ان 

(Çin tapınağı, gül bahçesi toprağıdır. Oraya 
ateşperest rahiplerinin kilisesi deme! Mūkān 
ovasıdır.)

ن  [mūḳlūn]: Vāv-ı mechūl, sükūn-ı ḳāf 

ve żamm-ı lām ile. Bir dārūdur. ا  ا 
[iklīlu’l-melik] derler.

אن  [mūlitān]: Vāv-ı mechūl, kesr-i lām ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Bir ṭāifedir. Ġāret 

ve yağmayla meşhūrdur. Mevlānā Hātifī, 

beyt:

وی אرش  آ 
ی א  א و   از 

(Ordunun solu padişahlık usulünce, filler ve 
Moltanlılarla güçlendi.)

ن  [mūlīden]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i lām 

ile. Be-ma
nī-i دن  .[direng kerden] در 

Eğlenmek ma
nāsına. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

و  د  א   
אه او     در

(Onlar padişahın yanına gidene kadar oyalana-
lım. Onun sarayında yeni asker olsunlar.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ر آ  آب אد ا ان ز  ا
אب ر  ن ا ِ آ ز 

(Epeyce İranlı ırmağa geldi. Acele etmek, oya-
lanmaktan iyidir.)

آ م   [mūm-āyīn]: Mūmiyāya derler. 

Şerḥi آ [āyīn] lüġati ẕeylinde ẕikr olundu.

אن  [mūyān]: Be-vezn-i אن  [gūyān]. Be-

ma
nī-i nevḥa-künān. Ḥakīm Enverī, beyt:

ب ۀ     ز
אن אن  א אن و   
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�āliẟ, sözün daḳīḳ maḥalli ve bir işin 

diḳḳatle gizli nesneleri ki 1   [mū-

be-mū guftem] ve 2دم    [mū-be-

mū tecessus kerdem] derler.

 [mū-be-mū]: İşi bī-ḳuṣūr eylemek. Ve 

sözü naḳīr ü ḳıtmīr söylemek. Ebulma
ānī, 

beyt: (373b)
אل دل زار و     او 

אن از  دل   א א و  אن  در 
(Bizimle sevgili arasında gönül gamına dair ne 
varsa, hüzünlü ve zavallı gönlün halini ona en 
ince ayrıntısına dek söyledim.)

אو  [mū-tāv]: Mū-tāf ve mū-tāb 

ma
nāsınadır.

 [mūlū]: Vāv-ı mechūl ve żamm-ı lām 

ile. İçi boş bir ağaçtır. Keşişler ve abdāllar 

ağızla üfürüp çalarlar, kendilere maḫṣūṣ 

ṣadā ẓāhir olur. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ل  آرد  אل دم    
آورم אرا     ز  

(Sabah Bilāl’i derviş borusu gibi ezan sesi verince 
ben de sert çuhadan baş kaldırırım.)

Ḥakīm Ḫāḳānī, der-Ḳasemiyye, beyt:

زن از د א و زارئ   
א   آ ا  ا

(Kilisede boru çalanın inleyiş ve sesine andol-
sun! Uskufun organlarındaki demir zincire 
andolsun!)

Ferheng-i Züfāngūyā’da ḥalḳa-i āhenīn. Ve 

Mecma
u’l-Fürs’te ان زا אر   א  א   
3 א در دروِن د ز . Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אری راخ  ا  در 
א ه  زن و  ه 

1 En ince ayrıntısına dek araştırdım.

2 En ince ayrıntısı na dek söyledim.

3 Hıristiyan rahiplerinin kilise içinde çaldıkları ince bir 

çan.

او  ا
[ma	a’l-vāv]

 [murgū]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

żamm-ı kāf-ı Fārsī ile. Be-ma
nī-i güncişk 

ya
nī serçe.

 [muşkū]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ve żamm-ı kāf ile. Be-ma
nī-i bütḫāne. 

Menūçehrī, beyt:

א  א آذر    
وی אرم  ا ن و   د  

(Biri Āzer puthanesi, ikincisi Müşkū puthanesi, 
üçüncüsü Adn cenneti, dördüncüsü de Me’vā 
cenneti.)

Ve dahi ḥaremḫāne-i mülūk u selāṭīn 

ma
nāsına. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

א ن  ر   
אن     و 

(Şirin, yokluğun gece baskınıyla öldü gitti. Padi-
şahlık yatak odasını ne yapayım!)

Ferheng-i Züfāngūyā’da ḥarem-i pādişāhān 

mervīdir.

 [mū]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, kıl. Saç, sakal, zülf ve cümle vücūd-ı 

insānda ve ḥayvānda biten kıl. 
Arabīdeki 

 [şa
r] ma
nāsına.

�ānī, faġfūrī kāse, ṭabaḳ ve fincānda olan 

cüzī yarık ki ondan nesne damlamaz. 

Rūm’da ona “direkli” derler. Ḥakīm Ṣāḥib, 

beyt:

ی אن      
دد ر    א   

(Meyhanecibaşı sürahisindeki nağmeyi dinler-
sen, çini kāsenin kıymeti kırık fincan değerine 
dönüşür.)
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א  ا
[ma	a’l-hā]

 [muçe]: Fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Be-

ma
nī-i müje.

א دار  [murdārḫāne]: Nerdde bir ḫānedir 

ki onda mühre der-şeşder vāḳi
 olur.

ده  [murde]: Uludur. Muḳābili ه [zinde] ز

dir. Şeyḫ 
Ömer Ḫayyām, rubā
ī:

אز ا   אک  م  ده  ن 
אز دم  ت  ا  ال  و ا

אده آ  אک    
אز م     א وز 

(Ben ölünce mezarımı yok edip başıma gelenleri 
insanlara ibret olarak anlatın! Beden toprağımı 
şarapla doldurup kalıbımı da küpün başındaki 
tuğla yapın!)

א  [murġāne]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme vü nūn ile. Kuş yu-

murtası, her neyin olursa.

 [murġe]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile dahi yumurtadır. 

Ebulma
ānī, beyt:

دا  غ  وز را از   ا
א  را ن     א

(Bugünkü yumurta, yarınki tavuktan iyidir. Aklı 
olan, hazırdaki parayı asla borç vermez.)

א د  [mujdegāne]: Sükūn-ı zā vü fetḥ-i 

dāl-ı mühmele vü kāf-ı Fārsiyyeyn ü nūn ile. 

Müjde için verilen nesneye derler.

ده  [mujde]: Muştuluk ma
nāsınadır. 

Maṣdarı ده دادن  [mujde dāden]. Ve  ده  

[mujdeger] ism-i fā
ilidir.

ه  [muje]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ile. Kirpik ki 


Arabīde  [cefn] derler.

(Beni bir mağara deliğinde papaz giysisi giymiş 
çan çalarken görürler.)

ارو א ۀ   [muhre-i cān-dārū]: Mār-

mühre ma
nāsına. Ve pād-zehr ma
nāsına da 

mervīdir. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

و א  د و     
ه ا אن د ر   ارو ا א ۀ 

(En iyi makam elde ve en kötü topluluk rehinde, 
panzehiri büyük yılanın başında görmüşler.)
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(Çocuk sana harçlık için gelsin istersen çabuk 
onu badem tatlısı ve baklavayla alıştır!)

ا  [muşk-dāne]: Sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme vü kāf ve fetḥ-i dāl-ı mühmele vü 

nūn ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, bir ḫoş-bū dānedir, delip ipliğe 

geçirirler.

�ānī, mūsīḳīde bir nevā ismidir. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

ا ای    
א   ز  

(Müşkdāne makamını söylerken kokusuyla Ho-
ten, misk yatağına dönerdi.)

ه  [muşkeze]: Sükūn-ı şīn ü fetḥ-i 

kāf u zā-i mu
cemeteyn ile. Saḫtiyān ve 

bulġārīden olan döşek.

א   [muşk-nāfe]: Sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme vü kāf ve fetḥ-i nūn u fā ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, müşk-i ḫāliṣ.

�ānī, bir ottur. Müşk gibi rāyiḥalı dānelerdir.

 [muşkūle]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme, 

żamm-ı kāf (374a) ve fetḥ-i lām ile. Küçük 

müşk ma
nāsınadır ki ه  [muşkīze] dahi 

derler.

 [muşkūye]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme, 

żamm-ı kāf ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, ḫoş-bū ve nefīs döşekler ki mülūk, 

selāṭīn ve kibār taḫtları üzerine döşerler. 

ی  [muşkūy] dahi derler.

�ānī, mūsīḳīde bir nevā ismidir.

 [muġ-beçe]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme 

ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade vü cīm-i Fārsī ile. 

Nev-resīde āteş-perest oğulları ve meyḫāneci 

 [muste]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Ṭu
me-i bāz u 

şāhīn ve ġayruhumā. Ya
nī avcı kuşlara ve-

rilen yem. Üstād Rūdekī, beyt:

אز   ن  אن  ده      
א آری  از  א آرم از    אن 

(Şahinin yeme alışkın olması gibi ben de buseye 

alışkınım. Sen fıstık için nasıl bağırıyorsan ben 

de buse için öyle bağırırım.)

 [musīçe]: Sīn-i meksūre, yā-yı sākine 

ve fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Mezgeldek dedikleri 

kuştur.

ه ر   [muşt-rende]: Sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme vü tā-i müẟennāt u nūn ve fetḥ-i 

rā vü dāl-ı mühmeleteyn ile. Bir ālettir, 

onunla taḫtayı hemvār ederler. ر   

[muşt-rend] dahi derler.

اره  [muştvāre]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

vü tā-i müẟennāt ve fetḥ-i rā-i mühmele 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i müşt-rende.

�ānī, bir avuç nesneye derler.

 [muşte]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Ḫançer, bıçak ve 

sāir nesnenin sapı ve ḳabżası 
umūmen ve 

ḥallāc yayının destesi ḫuṣūṣan. Eẟīreddīn-i 

Aḫsīketī, beyt:

خ  روز   زدن  دواج 
אن د   و از ا   از 

(Sabah her gün gök yorganına pamuk atmak 

için direkten muşta, ufuktan da yay yapar.) 

 [muşaḫta]: Fetḥ-i şīn ü tā-i 

müẟennāt u sükūn-ı ḫā-i mu
cemeteyn ile. 

Bir ḥalvādır. 
Arabīde אش  [muşāş] derler. 

Mevlānā Kisāyī, beyt:

ت آ ا ا  دک ا 
ز   و  א زود 
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Fārsī. Çimbistire ki kıl koparırlar. 
Arabīde 

אش  [minkāş] derler.

א ر  [mūrçāne] ve ر  [mūrçe]: 

Kilāhumā bi-vāvi’l-ma
rūf ve sükūni’r-rāi’l-

mühmele ve fetḥi’l-cīmi’l-Fārsī. Ol pastır ki 

cism-i āhene kār edip her ne kadar ṣayḳal 

olunsa yine yerinde teẟīri bāḳī kalır. Emīr 

Ḫüsrev, beyt:

اه אن  א    آن 
د ر   رش  א  אِه 

(O dünya fatihi padişah, savaş sırasında düşman 
canı tatlısını hançer pasına/karıncacığına yiye-
cek yaptı.)

Ḥakīm Ḫāḳānī, ḳıṭ
a:

אن  א אه   ارزم  ده  
אن  ا ا را    

אد دون  א  او  
אن  ر  او  

(Müjdeler olsun! Harezm Şah, İsfahan’ı zap-
tetti. Horasan gibi Bağdat ve İsfahān’ı da aldı. 
Onun sancağının alemi, gök kalesini açtı. Kılıcı-
nın pası/karıncacığı, Hz. Süleyman ülkesini ele 
geçirdi.)

Ve dahi kılıç cevherine derler. Emīr Ḫüsrev, 

beyt:

אورد ر  و  א  ا ر
د ر  ردی   و  

(Cevherli kılıçların soğuk çeliği/küçük karıncası, 
savaşlarda kaplan ve aslan yerdi.)

Ve isti
āre ṭarīḳıyla henūz ḫaṭṭı gelmiş 

maḥbūb ḫaṭṭına derler. Kemāl-i Ḫocendī, 

beyt:

م آن   وی از ا  ا   د
ر   א ا     ا

(Üstünde kara gözyaşıyla yazı/ayva tüyü yazılmış 
olan o dudağı gördüm. Tatlı olmasaydı bu kadar 
karınca/ayva tüyü oraya neden üşüşsün?!)

ġulāmı. Lākin bu 
örf-i 
āmdır. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, 

beyt:

وش אده  אن   س  آ ا
ده اب آ و  ار  ای ر  

(Şarap satan meyhaneci çırağı hayıflanarak gelip 
“Ey uyku sersemi yolcu! Uyan!” dedi.)

ه  [muġunde]: Żamm-ı ġayn-ı mu
ceme, 

sükūn-ı nūn ve fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. 

Yumru nesne ki insānın vücūdunda deri al-

tında ẓāhir olur ammā veca
ı olmaz. 
Arabīde 

ود  [ġudūd] derler. Ḥakīm Sūzenī, der-

ṣıfat-ı ẕeker-i ḫod, beyt:

ی ه  א و  אک  ر   
ا او ری   آن  ر و 

(Yüz çukurda damarlılık ve yumru başlı olmak 
bakımından ona benzer havuç ve acur yoktur.)

Ba
żı ferhengde, bir 
użvun kemiği şikest 

olduğundan sonra nā-hemvār sağalıp kal-

mak. Ve ba
żı ferhengde, vücūd-ı insānda 

rīḥ mün
aḳid olup yumrulanmasına derler. 

Üstād 
Ascedī, beyt:

دار در ز دل   
ه ر  ای دو   دو ا

(Ey dost! Yumuşaklık gösterip düşmanın kalbin-
deki sertliği ortadan kaldır! Dostluk içinde ol, 
şişip kabarma!)

Ḥaḳḳ budur ki ism-i 
āmdır. Ol maḳūlelerin 

her birine derler. Şems-i Faḫrī, “et içinde 

olan bezdir” deyip bu beyti naẓm eylemiş, 

beyt:

א را   ادث د
ه ن  א  ه  آرد د

(Olaylar öfkelenip senin düşmanlarının gözleri-
ni etteki bez gibi çıkarır.)

 [mūçīne] ve  [mūyçīne]: 

Kilāhumā bi-vāvi’l-mechūl ve kesri’l-cīmi’l-
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bıyık, kaş ve kirpik tırāş ola.

 [mūse]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i sīn-i 

mühmele ile. Zenbūr (374b) ma
nāsınadır. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [mūsīçe]: Vāv-ı ma
rūf, kesr-i sīn-i 

mühmele, sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

cīm-i Fārsī ile. Bir dişi kuştur. Ḥakīm Ṣāḥib, 

der-Ḳasemiyye, beyt:

ا س   ن  از    
אر ر אن  א د  ُدم 

(Üveyik kuşunun hevesle başı yukarıda uçma-
sına andolsun! Karınca avlayıcı kuyruksallayan 
kuşlarının kuyruk sallamasına andolsun!)

Derler ki uçtukta başı yukarı uçar. Ve ḫoş 

ṣadāsı olmakla ekẟer ḳafeslerde beslerler.

 [mūlence]: Vāv-ı mechūl, fetḥ-i lām 

u cīm ve nūn-ı sākine ile. Taḫıl biti ki her 

taḫıl kümesine düşe, elbette tebāh eder.

 [mūne]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i nūn ile. 

Ḫāṣṣa-i ṭabī
ī. Keẕā fi’t-Tuḥfe.

 [mūyīne]: Vāv-ı ma
rūf, kesr-i yā-

yı taḥtānī-i ūlá vü sükūn-ı ẟāniye ve fetḥ-i 

nūn ile. Be-ma
nī-i pūstīn ki kürk ve her 

ḥayvānın tüylü derisi. Ḫˇāce Selmān, beyt:

אل روا א روا     
א در    روا د 

(Böylesi bir şiirin geçmezliği her halükārda uy-
gun olmaz. Bilhassa kürk giymenin uygun oldu-
ğu bu kış mevsiminde.)

Sa
dī-i Herevī, ḳıṭ
a:

ه ارد  ی ز    
א ی در  ادث ا وز  ز آ 

د   אه  ز   در 
א א ز  ا   ن   زا 

(Bendeniz tek tüylük bir kürke sahip bile deği-

א ر  [mūrḫāne]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı 

rā-i mühmele ve fetḥ-i ḫā-i mu
ceme vü 

nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, siyāh ve ḫurde karınca.

�ānī, pas ma
nāsınadır.

ردا  [mūrdāne]: Vāv-ı ma
rūf ve sükūn-ı 

rā vü fetḥ-i dāl-ı mühmeleteyn ü nūn ile. 

Mersīn yemişi ki aṣlı رددا  [mūrd-dāne] 

idi, taḫfīfen bir dāl’ı maḥẕūftur.

א ر  [mūriyāne]: Vāv-ı ma
rūf, kesr-i rā-i 

mühmele ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī vü nūn ile. 

Pas ki kılıçta ve ġayrı demirlerde olur. ر  

[mūrçe] dahi derler. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

رد א  ر آ را  
د ازو   ژ ان 

(Pas yiyen bir demirin pası, cilalamakla 
giderilmez.)

ر  [mūriye]: Vāv-ı ma
rūf, kesr-i rā-i 

mühmele ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Sir-

ke küpü ve su keneği ma
nāsınadır. ری  

[mūrī] dahi derler.

زه  [mūze]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. Edik ve pabuç ma
nāsına 

ki 
Arabīde ّ  [ḫuff ] derler. Çağatay 

lisānında “ötük” derler. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Altun ısırġa ki ḳulaġ aġrıtur

Zer-ḥal ötüktür ki ayaġ aġrıtur

(Altın küpenin kulak ağrıtması gibi altın kakma-
lı pabuç da ayak ağrıtır.)

ژه  [mūje]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i zā-i Fārsī 

ile. Āb-gīr ya
nī su irkilen yerdir ki آژ [ājīr] 

dahi derler. Ve Şerefnāme’de, bir ḥalvā adıdır.

ده  [mū-suturde]: Żamm-ı sīn ü tā-i 

müẟennāt u sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı müh-

melāt ile. Ḳalenderān ma
nāsına ki sakal, 



BĀBU’L-MĪMİ’L-MAŻMŪME ده ری3445

א אء ا  ا
[ma	a’l-yāi’t-taḥtānī]

اری  [mutvārī]: Sükūn-ı tā-i müẟennāt, 

fetḥ-i vāv ve kesr-i rā-i mühmele ile. Gizli, 

pinhān ma
nāsına. Üstād Ferruḫī, beyt:

ار  و  دوش 
ر آ   آن د ا

(O dilber dün gece sabaha karşı gizlice çadırıma 
geldi.)

دری  [murdurī]: Sükūn-ı rā-i evvel ü kesr-i 

ẟānī vü żamm-ı dāl-ı mühmeleteyn ile. Be-

ma
nī-i ḫālī. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

א ازو دری  אن   و 
د او آب رو ا  א   

(Ölüp gitti ve dünya onsuz kaldı. Bak bakalım 
ona nazaran kimin saygınlığı var!)

Ferheng-i Züfāngūyā’da be-ma
nī-i mīrāẟ. Ve 

kināye der-süstī ve fürū-māyegī, ya
nī elin-

den bir iş gelmeyen ādeme derler. Ḥakīm 

Senāyī, beyt:

א دری  د در 
א א و  دو درم  

(Giysi ve ekmeğe lazım iki para için yaka 
eskitiyordu.)

ری ده   [murde-rī]: Be-ma
nī-i ر ده   

[murde-rīġ]-i merḳūm. Ḥakīm Firdevsī, 

meẟnevī:

د  گ    در از 
ا   אرش  אم   

א ازو ده ری  אن  د و 
א و ر و  א   آن  

(Dünyada işinin nereye varacağını bilip de 
ölümden hoşnut olan kim var! Ölüp gitti ve 
dünyayı arkasında bıraktı. O hazine padişahlık, 

lim. O halde olayların verdiği zarar neden kış et-
kisinde! Sana sığınıp kürk yardımı bekliyorum. 
Zira kış ordusu bana kastetmiş durumda.)

 [mūye]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. Nevḥa ve girye ki meyyit üzerine 

söyleyip ağlarlar. Ḥakīm Enverī, beyt:

ب ۀ     ز
אن אن  א אن و   

(Çalgıcı Zühre dünyaya ağıtçı olmuş, dünyada-
kiler de ağıt yakıyor.)

ه  [muhre]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ef
ī ve ejderhā başlarında olan taş. 

ه אر  [mār-muhre] dahi derler. Ġāyet 

maḳbūl taştır ve az bulunur. Mevlānā 

Hātifī, beyt:

ه  ه ام ا  د 
ه  ز دارد     

(Mızrağım acımasız bir engerek yılanıdır. Zira 
hem zehir hem de panzehire sahiptir.)

�ānī, petk ya
nī çekiç. 
Abdulvāsi
-i Cebelī, 

beyt:

אرا ز او     א ز 
ان אرک  ه  ک ر او    

(Onun topuz darbesi kayanın yüzünü sürme 
gibi ezer. Onun mızrağının ucu örsün tepesini 
çekiç gibi deler geçer.)

Bunlardan ġayrı ma
nāları ma
lūmdur.
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 [muştī]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

kesr-i tā-i müẟennāt ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, bir avuç ma
nāsına. Mes
ūd Big, beyt:

ا دان  د  در د  آه درون 
אک را خ   אدی  آورد در  د ن 

(İçimdeki āh, gam çölünde başımı döndürdü. 
Hortumun göğe yükselttiği bir avuç toprak 
gibiyim.)

(375a)

�ānī, cem
-i ḳalīl ya
nī az cemā
at. Ḥakīm 

Esedī, mıṣra
:

ا  ارازل אدی  ا
(Düşmanlar bir avuç değersiz dilencidir.)

Ve bir miḳdār ma
nāsına. Şeyḫ Niẓāmī, 

mıṣra
:

ار ل     آ 
(Bir avuç kıvılcım, ateşe dönüştü.)

�āliẟ, gürūh-ı endek ma
nāsına. Nitekim 

Tefsīr-i Deylemī’de bu 
ibāret-i ṣaḥīḥa böyle-

ce masṭūrdur:  א ل ا  ا  ل ر  
و ا   ل  م   ا א    و  
  : א   ل ا  אل   אر  א   

زم1 א אر  آن   א ا   . Keẕā nuḳile 

fī-ba
żi’l-kütüb. 

Bu ma
nāya, Kemāl İsmā
īl, beyt:

א  آدم از آن ده     
ا אن ا א אن    در 

(Mükemmelliğin insanoğluna bir işaret ettiğin-
den beri bir avuç toprağın (insanın) canına coş-
ku saldı.)

א  [muşk-mālī]: Sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme vü kāf, fetḥ-i mīm ve kesr-i lām 

1 Allah’ın elçisi Hz. Peygamber (Yüce Allah’ın salātı ve 

selamı üzerine olsun) Mikāil aleyhisselām’a “Yüce Allah 

Farsça bir şey söyledi mi?” diye sordu. Hz. Mikāil “Evet 

söyledi. Yüce Allah dedi ki: Bu bir avuç günahkārı ba-

ğışlamaktan başka ne yapayım!” dedi.

görkem ve gençlikle birlikte geçti gitti.)

Ḥakīm Zeccācī, beyt:

ده ری אل ازو  א ا  
אدری د و   ی  א ا 

(İster Nāsırī ister Kādirī olsun, bütün bu malı 
arkasında bırakır.)

א  [murġābī]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le, fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ve kesr-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Ördek. Dāimā suda 

ta
ayyuş eylediğinden “murġābī” tesmiye 

olunmuştur. Ferīdüddehr, beyt:

ار ا آ   א  ج ا در ز اوج 
א אور     روی   

(Bu denizdeki dalganın tepesinde yüz bin yıldız 
meydana geldi. Sanki gül okyanusunun üstünde 
ördek sürüsü yüzüyor.)

א د  [mujdegānī]: Müjde için verilen 

nesneye derler.

وری  [muzūrī]: Żamm-ı zā-i mu
ceme, 

sükūn-ı vāv ve kesr-i rā-i mühmele ile. 

Mertek ma
nāsınadır.

 [mustevfī]: Sükūn-ı sīn-i mühmele, 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ve kesr-i fā ile. Defter-

dār-ı dīvān ma
nāsına. Ḫˇāce Selmān, beyt:

ان او وا  د   
אن  رود אد از   ا   ورق 

(Mesela rüzgār gül bahçesinden bir yaprak götü-
recek olsa, onun divan defterdarının izni dışında 
olmaz.)

 [mustī]: Sükūn-ı sīn-i mühme-

le ve kesr-i tā-i müẟennāt ile. Şikāyetçi 

ma
nāsınadır. Üstād Lebībī, beyt:

ُ   از  ر و    אده 
ُ د   ز   ا   ز

(Niye gamdan şikāyetçisin? Şarap iç ve sarhoş ol! 
Zira sarhoşluk, şikāyet ediş sıkıntısından daha 
güzeldir.)
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(Kūnun su gideri, kīrim de bir su borusu. Boru-
mun suyu ayran renginde.)

Bu ma
nāya, Şems-i Faḫrī, beyt:

دد א روان  ز  دو او  
ری אه و   خ درون    

(Onun devletinin görkemi sayesinde çeşmeler, 

koruma ve boru olmaksızın taşlık içinde akıyor.)

�ānī, ocağın tütün çıkacak yeri. Mevlānā 

Cāmī, der-Silsiletü’ẕ-Ẕeheb, beyt:

ن دِر دوزخ ز روی 
رئ   اش  

(Suratı cehennem kapısı, burnu mutfak bacası 

gibi olan bir kadıncağız.)


Arabīde çakmaktan çıkan āteşe derler. Ni-

tekim bu beyitte vāḳi
dir. 
Ömer bin Ma
dī, 

beyt:

م  אد ا   ری ز
א اذا ا  رام 

(Kılavuz onu gözyaşıyla sulamak istediğinde sa-

vaş gününde savaş çakmaklarından çıkan ateş 

alevlenir.)

ی  [mulvī]: Sükūn-ı lām ile. Bir ṭāife adı-

dır. Mevlānā Hātifī, beyt:

از ئ د   دا 
אز א   آ  دروازه 

(Delhi’yi düzenleyen Mülvī, şehir kapılarına sal-

dırı geldiğini anladı.)

 [mūsiḳī] ve  [mūsīḳī]: 
İlm-i 

edvārdır ki 
ulūm-ı riyāżiyeden müstaḳill bir 


ilimdir. Onda naġamāt ve maḳāmāt icrā olu-

nur. Ve ne vechle olıcak teneffür ve ne ṭarīḳ 

ile olıcak istilẕāẕ ḥāṣıl olur ve naḳarāt arasın-

da ezmine-i müteḫallile naġamātın telīfine 

ve tenāfür ü istilẕāẕına naẓar baḥẟe ṣınā
at-ı 

telīf derler ve naḳarāt arasında ezmine-i 

müteḫallileye naẓar baḥẟe 
ilm-i 
īḳā
 derler.

ile. Muṣannefāt-ı Bārbud-ı Ḫüsrev’den bir 

laḥn adıdır. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

א دی  ی   در 
א ی      

(Müşkūy’da Müşk-mālī nağmesine geçince bü-
tün saray anında misk kokusuyla dolardı.)

ی  [muşkūy]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ve żamm-ı kāf ile. Nefīs ve ḫoş-bū döşek-

ler ki mülūk u selāṭīn taḫtları üzre döşerler. 

Ḥakīm Esedī, beyt:

אه אخ  ی  د  را  אن 
אه אرا  ی زر   

(Cem’i gizlice o ay gibi güzelin olduğu saraya gö-
türdü. Oradaki tahtı altın döşekle süsledi.)

אه  [gāh] taḫt ma
nāsına olur.

Mi
yār-ı Cemālī’de Şems-i Faḫrī, “Ḫüsrev’in 

Şīrīn ile oturduğu ḫalvetḫānesine denilir” 

deyip bu beyti naẓm eylemiş. Beyt:

אد א    
ی א  אق   و آ

(Ahlakının güzel kokusu daima kalsın! Zira 
dünya onunla Müşkūy’a benzedi.)

 [muġannī]: Fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme 

ve kesr-i nūn-ı müşeddede ile. Muṭrib ve 

gūyende ma
nāsına. Ammā ekẟer, zamānda 

isti
māl olunur. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, mıṣra
:

ن אری  א    
(Ey çalgıcı! Nerdesin? Üç telliyi çal!)

ری  [mūrī]: Vāv-ı mechūl ve kesr-i rā-i 

mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, su pührengi ki “künk” dahi derler. 

Ṭayān-ı Merġazī, der-hezl, beyt:

ر אر و     
رئ   ر  دوغ آب 
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ن ا אب ا
[BĀBU’N-NŪNİ’L-MEFTŪḤA]

 ا
[ma	a’l-elif ]

א  [nā]: Üç ma
nāya isti
māl olunur.

Evvel, edāt-ı selbdir. Evvel-i kelimeye ki 

dāḫil ola, medḫūlünün medlūlünde olan 

vaṣfı selb eder. Bununla elif ’siz nūn’un farḳı 

budur ki onunla nefy-i tavṣīf ḳaṣd olunur, 

bununla tavṣīf-i nefy ḳaṣd olunur. Bu se-

bebdendir ki esmā-i maṣdarı ṣıfat kılmak-

la yā-yı maṣdariyye luḥūḳuna ḳābil eder. 

Ḥakīm Esedī, beyt:

د אدان  ده    د 
د אن  دن  א دا   

(Cahil olan kişi, ölmüş demektir. Zira cahillik, 
ruhun ölmesidir.)

“Değil” diyecek yerde א  [nā] īrād olunur. 

Meẟelā د א   [nā-ḫiredmend] derler, 
āḳil 

değildir ma
nāsına. Şā
ir, beyt:

از د د و  ای 
אز אره  د را  א  אن 

(Akıl bağışlayan ve akıllıyı esirgeyen Allah, akıllı 
olmayana da çare verir.)

Gāhī elif ’in ḥaẕf edip yerine hā-i ġayr-ı 

melfūẓī getirip  [ne] derler. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

א  روز     آن   
ی ن   אک و  אن  ر  آن   ا

(Ben savaş günü sırtını göreceğin kişi değilim. 
Kan ve toprak arasında göreceğin bir baş var ya, 
işte o benim (başım)!)

Şeyḫ Sa
dī, dīger, beyt:

د ِش   [mūş-ı deştī]: 
Arab tavşanı de-

dikleri yaban sıçanıdır. Mezrū
āta düştükte 

tebāh eder.

 [mūlī]: Sükūn-ı vāv ve kesr-i lām ile. Bir 

ṭāifedir ki ġāret ü yağma ile meşhūrdurlar.

ی  [mūy]: Sükūn-ı vāv ile. Kıl ma
nāsınadır 


umūmen ki koyun, keçi ve sāir ḥayvānātın 

kılına da ی  [mūy] derler. 
Arabīdeki  

[şa
r] ma
nāsına. Çağatay lisānında cüm-

le ḥayvān ve insān tüyüne “tüg” derler. Ve 

kuş yünü ma
nāsına. (Mīr 
Alī Şīr) Seb
a-i 
Seyyāre’de Behrām Şāh’ın tīr-endāzlığı 

vaṣfında eydir, beyt:

Ḳay tügin ṣaydnıŋ nişāne ḳılıp

Oḳı ol yirni āşiyāne ḳılıp

(Avın hangi tüyünü nişanlasa oku oraya yuva 

yapardı.)

 [mūyī]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i yā-yı 

taḥtānī-i evvel ile. Kürk ki bir eẟvāba kap-

lı oldukta  א  [cāme-i mūyī] derler. 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

ا  ا م ا  א    آ
ا א  در א    د 

(Sen güneşsin, umut sırtım seninle ısınır. Soğuk 

olacak, bir kürk elbise isterim.)

ی  [mūyendī]: (375b) Vāv-ı ma
rūf, 

fetḥ-i yā-yı taḥtānī ve nūn-ı sākine ile. Be-

ma
nī-i hünermendī, ṣan
atgerī ve pīşeverī. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.
ی  [muhrī]: Sükūn-ı hā ve kesr-i rā-i 

mühmele ile. Döğün ki āteş ile kolda 

yāḫud baldırda yakarlar. 
Arabīde ّ  [keyy] 

derler. Fārsīde ona داغ [dāġ] dahi derler. 

Ebulma
ānī, beyt:

א ز آ  ا ی  زدم 
א    م 

(Gam ateşiyle baştan ayağa yara yaktım. Gül dalı 

gibi güller açtım.)
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Mīr Ḫüsrev, beyt:

א ش  ا   אن  دان ز א אع 
א  א  و  א  א   آن   

(Āşıkların semāsını tespih bil! Zira yas sahibinin 
çeng ve neyle dile getirdiği her ağıt güzeldir.)

Çağatay lisānında maḥall-i nefy-i ef
ālde “al-

mas” lafẓıyla edā ederler. Bir rābıṭadır, āḫir-i 

fi
le lāḥıḳ olur. Ol fi
li īḳā
a 
acz iẓhār etmek 

ifāde eder. Meẟelā “ite almas” derler, “ede-

mez” demektir ve “ḳıla almas” derler, “kıla-

maz” demektir. Nitekim, Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Ni ölükmin ni tirik ni ṣaġ u ni bīmārmin

Firḳatiŋdin ayta almasmin ni yaŋlıġ zārmin

(Ne ölü ne diriyim, ne sağlıklı ne de hastayım. 
Ayrılığın yüzünden ne kadar perişan olduğumu 
anlatamam.)

Bu lisānda mużāri
-i menfī āḫirinde olan zā 

ḥarflerini külliyyen sīn ile telaffuẓ ederler. 

Meẟelā “etmez” ve “kılmaz” demekte “it-

mes” ve “ḳılmas” derler. Ve nefy-i ḥikāyāt-ı 

māżiye-i 
amīmu’l-ġayr ettikte “ite almay” 

derler, “edemeyip” demek olur. Mīr 
Alī 

Şīr’in dīvān-ı ẟānīsinde ḥarf-i bā ḳāfiyesi ev-

velinde īrād ettiği mev
iẓe-āmīz ġazelde der 

ki, beyt:

Yā bolup dāmġa muḥkem tapa almay 

maḫlaṣ

Urunup talbınıban eylemegen şūr u şeġab

(Yoksa çalışıp çabalayıp mücadele etmeyen 
amansız tuzağa düşer, kurtuluş yeri bulamaz.)

وا א   [nā-pervā]: Fetḥ-i bā-i Fārsī ve sükūn-ı 

rā-i mühmele ile. Be-ma
nī-i serāsīme. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

ان אن  ا אه  
وا א  א او  אن ز   آ

ر א   ا    
اع   د دون  درو

(Ey derviş! Ne Hz. Hızır’ın ömrü ne de 
İskender’in mülkü kalır. Alçak dünya sevdasına 
kapılıp da hırs yapma!)

Ol nūn’u āḫar ḥarfe vaṣl edince ḥaẕf olan 

elif ’ten bedel bir yā-yı taḥtānī getirip َ  

[neyem] derler, “değilim” ma
nāsına. Şā
ir, 

ḳıṭ
a:

ا   آ از  
د  ا  ع 

אت א ز آ  در 
  ز آب و   ز 

(Allah sürekli şöyle seslenir: “Aç kal, beni gö-
rürsün! Dünyadan soyutlan, bana kavuşursun. 
Kāinatta aşk ateşi yakıyorum. Ben sudan deği-
lim, ben çamurdan değilim”.)

Ammā kaçan ol nūn fi
le muttaṣıl olsa 

elif ’ten bedel lāzım olmaz, biẕẕāt muttaṣıl 

olur ا  [ne-dānem] א  [ne-şināsem] 

gibi. 

Ma
nā-yı ẟānī, nem1 ma
nāsına gelir. Üstād 

Menūçehrī, beyt:

א گ   אغ  آرد  א 
א و  آذاری אرد  و  א ا 

(Bahçe Nisan gülünün yaprağını ortaya çı-
kardıkça ve bulut Mart ayının nem ve çiyini 
yağdırdıkça...)

Ma
nā-yı ẟāliẟ, nāy ma
nāsına ki ma
rūf ka-

mıştır. Şeref-i Şeferve, beyt:

א אز  א   ای   
אم ا אزت  א  زن آن    

(Çengi değilsin, tamamen uygunsuzsun. Sen de 
ney çal, o çalgı tam senliktir.)

1 Metinde sehven “āzār” yazılmıştır. Kelimenin örneğe 

uygun manası “nem”dir.

وا א 
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ا א   [nāḫun-burā]: Żamm-ı ḫā-i 

mu
ceme vü bā-i muvaḥḥade, sükūn-ı 

nūn ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. Ma
nā-yı 

terkīb, tırnak bıçağıdır. Ammā Ferheng-i 
Cihāngīrī’de “miḳrāż ma
nāsına” deyip bu 

ebyāta mütemessik olmuş. Ḥakīm Ḫāḳānī, 

der-Ḳasemiyye, ḳıṭ
a:

ر אح     و ار 
אب    و  ا روز 

ارۀ  را א  אب    
אب د   ا  א  ن   אخ  دو 

(En iyi halef (Hz. Peygamber) ve babanın (Hz. 
Ādem’in) kırk sabah yoğrulmasına andolsun! 
Mahşer sabahına ve onun elli bin yıllık gününe 
andolsun! Ayın parlak elbisesini bir makasın iki 
ucu gibi ayıran baş parmak ucundaki tek tırna-
ğın gücüne andolsun!)

א א   [nāḫun-būyā]: Żamm-ı ḫā-i 

mu
ceme vü bā-i muvaḥḥade, sükūn-ı nūn 

u vāv ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Bir dārūdur. 

ف  ِ א  [nāḫun-ı ṣadef אن ,[  ِ א  

[nāḫun-ı peryān] ve د  ِ א  [nāḫun-ı dīv] 

dahi derler. 
Arabīde ا אر  -aẓfāru’l] ا

kelb] derler. Ḫafaḳāna, derd-i mi
deye, ciğer 

ve raḥime nāfi
dir. Keẕā fi’l-Bedī
ī.

א אر  [nārbā]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve fetḥ-i 

bā-i muvaḥḥade ile. Enār suyuyla pişmiş 

şūrbādır. Aṣlı א אرآ  [nār-ābā]dır.

אروا  [nārevā]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. 

Metā
-ı kāsid ve geçmez akçe. Ve bī-

ma
nī söz. Ve sükūn-ı rā ile (אروا  nārvā), 

א אر  [nārbā]-yı merḳūm ma
nāsınadır. 

Ebulma
ānī, beyt:

א אن در  אر אع  
אروا     אن  د ا   

(Bu dünyada āriflerin bilgi malı, ne olursa olsun 
insanlar nezdinde geçmez akçe hükmündedir.)

(Hz. Süleyman mülkünün sığınağı, İran’ın padi-
şahlar padişahıdır. Felek onun yücelikleri karşı-
sında serseme dönmüştür.)

Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i bī-ferāġat. 

Ḥakīm Enverī, beyt: 

اری ت  א در  אش  ده 
وا א  א در   اش  ده 

(Kazā ressamı senin ağacında gizlenmiş. Tan yeli 
odacısı senin çimeninde başıboş dolaşıyor.)

ا א   [nā-peydā]: Żıdd-ı א  [ẓāhir]dir, 

pinhān ma
nāsına.  א  [nā-bedīd] dahi 

denilir. Ebulma
ānī, beyt:

א درد و  א در دل   
אر ور و  ا  א  د 

(Dert ve gam gönlümüzde belirdi. Sevgiliye ka-
vuşma sevinci ise görünmez oldu.)

א א   [nā-bīnā]: Gözsüz. 
Arabīdeki ا 
[a
má] ma
nāsına. ر  [kūr] ile farḳı bu-

dur ki א א   [nā-bīnā] aṣlından görmez ola, 

māderden (376a) a
má doğmak gibi. Ve 

ر  [kūr] sonra bir sebeble görmez olandır. 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

ا   د  א  در ادراک 
א א  א  از آ  ار   אن 

(Akıl senin olgunluklarını idrāk etmek için ne 
kadar uğraşırsa uğraşsın ancak körün aynada gö-
rebildiği kadarını görür.)

ا א  [nāḫudā]: Żamm-ı ḫā-i mu
ceme ve 

fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Mihter-i mellāḥān 

ya
nī gemi reīsi. Bu ma
nāya isim oldukta א  

[nā] ḥarfiyle mürekkeb olmayıp lafẓ-ı müf-

red olur. Mīr Naẓmī, beyt:

د אده  אن  آ  
د ا آزاده  א ز  

(Bütün kaptanlar hazır olunca kaptan gemiden 
azade oldu.)
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אن ا و   א א 
ر א  و  و 

(Fırıncı ve çoban köpeğine sahip. Mercimek, 
arpa ve bulgura sahip.)

א א   [nā-hemtā]: Fetḥ-i hā vü tā-i 

müẟennāt ile. Miẟl ü naẓīri yok ma
nāsınadır 

ki א   [bī-hemtā] dahi derler.

ا א  [nāhvā/nāhevā]: Hā’nın sükūnuyla 

da cāiz ve ḥareketiyle de cāiz. Be-ma
nī-i 

nā-hemtā.

ا  [ner-gedā]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Bir ṭāifedir ki zūr 

ile cerr ü deryūze derler. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

ده  دم ه   م ز ان روا از 
ان  ز ای د از  א  ا   

(Cömertlik akan bir sofrayım, ölüyü anında di-
riltirim. Hani bir yüzsüz dilenci! Gelsin de bağış 
soframdan hediye yemek götürsün.)

ا  [nezā]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Süt ki 

 [şīr] dahi derler. Ve 
Arabīde bir kimes-

nenin üzerine ḥırṣla hücūm etmeye derler. 

Maḳāmāt ṣāḥibi Ḥarīrī, ḳıṭ
a:

ا א   ور د   
ار אوز ا دا 
   ا وأو 

אر ت  ا ی و  ا
(Nice kimse asıl değerini unutuncaya kadar dün-
yayla aldatıldı. Dünya işi iyiden kötüye götürdü, 
aldatılanı bıçakladı, ondan intikam almak için 
üzerine atladı.)

א  [nesā]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. Bir 

mevżi
e derler ki dağda ve ġayrı yerde ona 

güneş iṣābet eylemeye ve ederse de az ede. 

Ona  [nese] dahi derler. Ammā 
Arabīde, 

bir 
illettir א ا ق   [
irḳu’n-nesā] derler. 

ا א   [nā-sezā]: Fetḥ-i sīn-i mühmele vü 

zā-i mu
ceme ile. Lāyıḳ olmayan nesne.

א א  [nāştā]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve fetḥ-i 

tā-i müẟennāt ile. Henūz nesne tenāvül et-

memiş ma
nāsına ki Türkīde “aç karnına” 

derler. Kemāl İsmā
īl, beyt:

אه אد ان  وم آن    
א א א و   ی  

(Padişah sofrasında bir ömür oturmuş olmasına 
rağmen “aç karnına geziyor” dedikleri hırslı kişi 
mahrum kalmış demektir.)

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

گ ون   א و  از  אن از درون  
א א رش   و   د از 

(Can içeriden sıkıntıda, beden dıştan sağlamda. 
İblis yemekten hazımsızlık çekiyor, Hz. Süley-
man aç geziyor.)

א א   [nā-şikībā]: Kesr-i şīn-i mu
ceme 

vü kāf ile. Ṣabırsız demektir.  [şikīb] 

ṣabırdır; āḫirinde elif, mübālaġā-i ittiṣāf 

ma
nāsın ifāde eder.

א א   [nā-şinā]: Kesr-i şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i nūn ile. Bīgāne ma
nāsına. Aṣlı א א آ  

[nā-āşinā] idi, elif ḥaẕf olunmuştur. Mīr 

Naẓmī, beyt:

اش و رز א  و   
א  א    

(Yontulmamış rezillerin yanına varma! Bilmedi-
ğin adamla olmak seni utandırır.)

א אن   [nān-bā]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Ol şūrbāya derler ki içine 

ekmek doğranmış ola.

ا א  [nānvā]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i vāv ile. 

Ekmekçi ki 
Arabīde אز  [ḫabbāz] derler. 

Monlā Ṭarzī, beyt:
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Feleğin intizamını ve yeryüzünün düzenini hiçe 

say!)

Rābi
, revnaḳ-ı ḥāl ve ġınā-yı māl. Ma
rūfī, 

beyt:

א  ن  آن ر و آ
ا  ا    אر  

(O gidiş geliş nereye gitti! Bereketli iş niçin be-
reketsiz oldu!)

Ḫāmis, ḫorāk-i her rūzī ya
nī ḳūt-ı yevmī. 

Ḥakīm Senāyī, beyt:

א ا  אن    
א ا  غ     

(İlimsiz ruh, gıdasızdır. Kanatsız kuş, havada 
uçamaz.)

Sādis, sipāh ve leşger ma
nāsına. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

ا אزی  א   ن  אن 
א دد ر ن از    

(Orduyu bu şekilde düzenlemen gerekir. O za-
man Bījen de zindandan kurtulabilir.)

Üstād Daḳīḳī, beyt:

وان د د   وی   ای 
ا و   א   אم و   

(Ey padişah! Dünyadaki bütün padişahlara se-
nin adın ve fermanınla elçi ve asker gitti.)

Sābi
, bir saz adı olmak dahi mervīdir. 

Menūçehrī, beyt:

آ ک  ب  ای  ای 
ا אر    درآورده در 

(Ey yeni ādet getiren Türk güzeli! Senin çalgın 
benim işime düzensizlik getirdi.)

�āmin, be-ma
nī-i girev, rehin ma
nāsına. 

Ḫaffāf, beyt:

ا אر  ا     
ا د ز او   א د 

Ayağın sırça parmağından tā uyluk başına 

varınca bir veca
 
ārıż olur, ziyāde elem verir.

א  [nesekbā]: Fetḥ-i sīn-i mühmele vü 
bā-i muvaḥḥade ve sükūn-ı kāf ile. Mer-
cimek şūrbāsı ki  [nesek] mercimektir 
ve א  [bā] א -dan muḫaffeftir, şūrbā de[ābā] آ
mektir. (376b)
ا  [neşvā]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. Alıç 
dedikleri dağ yemişidir.

א   [na
l-behā]: Sükūn-ı 
ayn-ı mühmele 
vü lām ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade vü hā ile. 
Ol māl-ı fedādır ki bīgāne leşgere verilir ki 
gelip vilāyeti nehb ü ġāret eylemeyeler. Keẕā 
fi’l-Mecma
. Ḥakīm Enverī, beyt:

אی  ا د آن    
א א   دل  ران 

(Bazen gönlüme pusu kurmak için ata binen o 

güzelin atı tırnağındaki nal pahası/mal fedası 

için baş veririm.)

ا  [nevā]: On beş ma
nāya gelir.

Evvel, naġmeye derler 
umūmen. Şeyḫ 
Niẓāmī, beyt:

ای  و آوای دراج
אراج ده  אن را  א  

(Bülbülün nağmesi ve turaçkuşunun ötüşü 

āşıkların sabrını yağmaladı.)

�ānī, on iki uṣūl-i maḳāmın bir maḳāmı 
adıdır ḫuṣūṣan. Üstād 
Unṣurī, beyt:

ی    زدم ره را
א ا  אز و  ا در 

(Rehāvī usulünü defalarca çalsam da makamı/

āhengi Hicāz ve Nevā’da buldum.)

�āliẟ, cem
iyyet ve sāmān ma
nāsına. Ḥakīm 
Ḫāḳānī, beyt:

م او אن و ر אد    دان 
אک ای  گ  و  אس    

(Dünyanın yaradılışını ve ādetlerini hayırsız bil! 
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Ve 
Arabīde üç ma
nāyadır. Evvel, ḫurmā 

çekirdeği ḫuṣūṣan ve sāir meyve çekirde-

ği 
umūmen. �ānī, niyyet. �āliẟ, bu
d ya
nī 

ırak. Bu ma
nāda İbn Naḥḥās demiştir, beyt:

ی   ر ا آه  
א    ا و

(Uzak/Ayrı kalmanın kötülüğü ne acı! Suçsuz 
olsa bile hür kişiyi öldürür.)

א  Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü :[ney-enbā]  ا

nūn ve fetḥ-i hemze vü bā-i muvaḥḥade ile. 

Kamıştan yapılmış olan eve derler.

(Gönlüm onun saçında tutsak oldukça hiçbir 
işim düzenli/yolunda gitmiyor.)

Dīger, beyt:

آ  ا    ای  د 
ا گ و  ۀ  دل ا    

(Ey görülmemiş güzellikteki put (dilber)! Gön-
lüm senin aşkına tutsak. Maddiyata esir olmuş 
gönlümü hayran bırakma!)

Tāsi
, pīş-keş-i ḥükkām u vülāt ki pādişāhlara 

verirler müdārā ve iymin olmak için. Ḫˇāce 

Ḥāfıẓ, beyt:

اب א     دل 
ا   د   אن  

(Gam askerin gönül ülkesini yıkmasın diye 
kıymetli canımı peşkeş/haraç olarak sana 
gönderiyorum.)


Āşir, be-ma
nī-i nebīre ya
nī ferzendzāde. 

Oğul oğullarına derler ki ه  [neve] dahi 

derler.

Ḥādī 
aşer, ism-i mef
ūldür. Ba
żı ferheng-

lerde ism-i ma
ná olmak üzre mervīdir.

�ānī 
aşer, be-ma
nī-i nivişte. Mīr Naẓmī, 

beyt:

ن د  א اش ا  ای 
ن אن   אن  א در   

(Mektubunda yazılı olanların özü şuydu: Arala-
rında kaçınılmaz bir barış olacaktı.)

�āliẟ 
aşer, buzurg ve mihter.

Rābi
 
aşer, uc ya
nī nesne ucu.

Ḫāmis 
aşer, ṭūṭī ma
nāsına mervīdir. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Mü�eyyidü’l-Fużalā’da 

esmā-i mef
ūlāttan bir isimdir. Ve Edātu’l-
Fużalā’da pāy-bendī. Meẟelā ن  ِ אی  ن   

[fulān pāy-bend-i fulān] demek ma
nāsına 

ای  ن   [fulān nevā-yı fulān’est] 

derler.
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اب אوۀ   [nāve-i miḥrāb]: Mükellef yapıl-

mış (377a) miḥrābın iki cānibinde taştan 

yāḫud taḫtadan oluk gibi yapılı olan yerine 

derler. Ġalebe-i isti
mālden cemī
 miḥrābın 

iki ṭarafına derler.

אب א  [nā-yāb]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. 

Ḳalīlü’l-vücūd olan şeye “bulunmaz” 

ta
bīriyle derler. Kemāl İsmā
īl, beyt:

א א آز  ا     
دد خ  ارزان  آز     

(Hırsın yüzünden her şey böyle bulunmaz hale 
geliyor. Hırsı azalt da her şeyin fiyatının nasıl 
ucuzlayacağını gör!)

 [naḫşeb]: Sükūn-ı ḫā vü fetḥ-i şīn-i 

mu
cemeteyn ile. Tūrān-zemīn’de bir şe-

hir ismidir ki Türkistān lisānı üzre “Ḳarşī” 

derler. Ve şehr-i Keş ve şehr-i Sebz dahi 

dedikleri meşhūr olan şehre iki günlük ve 

Semerḳand’a üç günlük mesāfedir. Meşhūru 

budur ki Muḳanna
 ibni 
Aṭā demekle ma
rūf 

bir ḥakīm, iki ay kadar müddette Naḫşeb 

nevāḥīsinde bir kuyudan siḥr ü şu
bede ile bir 

ay ẓāhir eyledi ki eṭrāfına ikişer fersaḫ yere 

pertev ü żiyā salardı. Ol kuyu Naḫşeb’e rub
 

fersaḫ yer idi. Mu
teberü’l-kelām kimesneler-

den menḳūldür ki meẕkūr kuyu bir zemīn-i 

hemvārda vāḳi
 olmuş. Ammā meşhūru dağ-

da olmak üzredir. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

אه آ  آب داده  
אب زاده אه  از   

(Ay demek de az gelir, gümüş ayna parlıyordu. 
Sanki civadan Nahşep ayı doğmuştu.)

Mevlānā Cāmī, beyt:

א  ده  אه در    روز آن 
אه   ر  אه  ا  

(O ay (Hz. Yusuf ), Nahşep’in kuyusundaki 
Nahşep ayı gibi, üç gün boyunca kuyuda kaldı.)

ه אء ا  ا
[ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

אب  [nāb]: Dört ma
nāya gelir.

Evvel, ṣāf ve ḫāliṣ nesne, her ne olursa. 

Üstād Ferruḫī, beyt:

א ده  א  آن   آ
א ا   آزاده و  ز روی 

(Bulanık ve kirli olmayan her şey saftır. İşte sana 
bu yüzden saf ve soylusun diyorum.)

�ānī, be-ma
nī-i ḫāṣṣ. Edīb-i Ṣābir, beyt:

  و در دل  
אب א و در دل   א 

(Aşk yorgunuyum, gönlümde aşk gamı var. Has 
āşığım, gönlümde saf şarap var.)

�āliẟ, ba
ż-ı terākībe ṣıfat olur אب  ِ  [la
l-i 

nāb] ve אب  ِ  [muşk-i nāb] gibi. Ḫˇāce 

Selmān, beyt:

وی و  ی  ای ز ذا ر و 
אب ی   אه و  ر از  א    و 

(Ey saltanatın rengi ve kokusu (parlaklığı) zātıyla 
olan! Hālis misk kokusu gibi güzel koku saçar, 
aydan gelen ışık gibi parıldarsın.)

Rābi
, be-ma
nī-i אو  [nāv]-ı merḳūm. 


Arabīde ön dişten gerideki sivri dişlere der-

ler; ādem olsun, ḥayvān olsun. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

ش אب را  א     
אب ان از  د  را  א   ام 

(Saf olana asla kalp (geçmez) demedikleri sürece, 
filin gücü daima dişten olduğu sürece...)

Edātu’l-Fużalā’da, atın sağrısında olan çu-

kur yere dahi derler.
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Çünki heftten geçip yāzdehe erişe, א  
ب  [tamāmī-i nedeb] ve ه -dāv-ı fe] داِو 

rih] derler. Nitekim bābu’d-dāl’da ẕikri 

mürūr eyledi. 
Arabīde وا [vāmiḳ] derler. 

Çünki yāzdehten geçip hijdehe erişe, ِ  د
ن  [dest-i ḫūn] derler. Bunun dahi ẕikri, 

maḥallinde mürūr eyledi. Çünki dest-i 

ḫūndan geçe, ḥükm-i evvel peydā olur. Eğer 

dāv ederler ise ol dāv hejdeh olur, ona داِو اول 
[dāv-ı evvel] derler.

Ve ب  [nedeb] 
Arabīde üç ma
nāya gelir. 

Evvel, ḳumār rehini. �ānī, nişāne-i cerāḥat. 

�āliẟ, tehlike ma
nāsınadır.

ۀ آب  [nere-i āb]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. 

Be-ma
nī-i mevc-i āb ki اب  [ḫīz-āb] ve 

 [kūhe] dahi derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [naḳb]: Sükūn-ı ḳāf ile. Yer kazma-

ya derler, ḥafr-ı arż u zīr-zemīn ma
nāsına. 

Türkīde “lağım” derler. Mīr Naẓmī, beyt:

د ن   ون  را  ز 
رض ر ش  ا אل 

(Kaleyi dıştan kazıp yerin altına fare gibi 
girdiler.)

אب  [nekāb]: Fetḥ-i kāf ile. Be-ma
nī-i 

zāk ki زاج [zāc], زک [zek] ve ز [zeme] dahi 

derler.

آب  ِ א  [nemāyiş-i āb]: Fetḥ-i mīm ve 

kesr-i yā-yı taḥtānī ile. Serāb ma
nāsına ki 

ṣaḥrālarda ıraktan su gibi görünür.

 [nehīb]: Kesr-i hā ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Korku, ḫavf ma
nāsına. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

א     ار   
ۀ  از  دد  آب ز

(Padişahın öfkesi cezalandırma gözüyle bakacak 

olsa, Mars’ın korkudan ödü erir (kopar).)

Muḫtārī, beyt:

א ادی  אه     
א אه  از  آ  ن  و 

(Bağdat işi gömleği, Nahşep kuyusunun tıl-
sımı oldu. Yoksa yakasından defalarca ay 
yükselecekti.)

Mevlānā 
Ārifī, beyt:

ی   د   و 
אه  و ز   د 

(O, gümüş çene topuyla Nahşep ayından yüz 
ellik rehin/tav kaptı.)

Ve bir cemā
at bu ḳavl üzre derler ki Ḥakīm 

Muḳanna
 māh-ı sāḫtesini şehr-i Keş’te 

göstermiş ola. Bu ma
nāyı müeyyid, Seyf-i 

İsferengī, beyt:

אب را      آ
אن א אه  אه     ن  

(Aşk, āşıkları güneş Yusufuna (sevgiliye) bakma 
töhmeti yüzünden Nahşep kuyusuna düşen ay 
gibi kuyuya atar.)

Şehr-i Keş’ten Semerḳand iki günlük yoldur. 

Ve bir fırḳa derler ki māh-ı meẕkūr Kūh-ı 

Siyām’da vāḳi
dir ki Taşkend ile Semerḳand 

arasında vāḳi
dir. Nitekim, Üstād Rūdekī, 

beyt:

אه  אم و   אه   
אر  ا  و آن 

(Ne Siyam ayı ne de gökyüzündeki ay! Birisi kö-
len, birisi de hizmetçindir.)

ب  [nedeb]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. 

Ḳumārda bir hefttir ki 
Arabīde را  [
aẕrā] 

derler. Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, beyt:

אط א   א  ب دو 
א  راه ون  ه  א د א  ل 

(Bulunmayan talihin nedebi yaygı topladı. Gö-
rülmemiş ālemin menzili hızla yola çıktı.)
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(Nasipsiz gönül kanla dolar, onun eğlence kade-
hi ters döner.)

�ānī, Ferheng-i Cihāngīrī’de ve Mü�eyyidü’l-
Fużalā’da ol ḳavme derler ki evler kapısına 

ve dükkān önlerine varıp suāl eder. Akçe 

verilmediği ḥālde a
żāsından bir pāre keser 

yāḫud kendi kendin vurup mecrūḥ eder. Ol 

ṭāifeye  [kungur] dahi derler.

אر  [nār-pūst]: Sükūn-ı rā vü sīn-i 

mühmeleteyn ile. Ḳaranfil ki eṭibbā  

[ḳirfe] derler. Vech-i tesmiyesi taḳrīben 

bile ma
lūm-ı faḳīr olmadı. Ancak lüġat 

kitāblarında böyle bulunmuştur.

אر  [nārest]: Muḫaffef-i אر  [neyārest] 

ya
nī ا  [ne-tuvānist]. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī. Bu ma
nāya, Mīr Naẓmī, beyt:

ی د  و  א     
ی א   אر  و 

(Kendi kendine ne kadar öfkeli davranırsa dav-
ransın düşmanına karşı gıkını çıkaramıyor.)

א  [nāġişt]: Kesr-i ġayn u sükūn-ı 

şīn-i mu
cemeteyn ile Fülfül-i Sūdān ya
nī 

karabiber.

א   [nā-girift]: Kesr-i kāf-ı Fārsī ve 

sükūn-ı fā ile. Be-ma
nī-i nāgāhān ve yektā-

gāh. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [nermaġt]: Sükūn-ı rā-i mühmele vü 

ġayn-ı mu
ceme ve fetḥ-i mīm ile. Salıncak 

ki eṭfāl için 
īdlerde ve ceşnlerde edip eṭfāli 

içine koyup salarlar.

 [neşt]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. 

Ḫarāb ve żāyi
 ma
nāsına. Ba
żı ferhengler-

de süst ve zebūn ma
nāsına mervīdir. Mīr 

Naẓmī, beyt:

אب ا  و   ده   
אب روان   دو  ا 

אت אء ا  ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]

א  [nāḥiyet]: Kesr-i ḥā-i mühmele 

ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Cānib ve ṭaraf 

ma
nāsına. Mevlānā Hātifī, beyt:

و  از آب  
ث  א   از آن 

(Keskin kılıca su verdi. O taraftan da savaş 
pisliği...)

א  [nāḫˇast]: Fetḥ-i ḫā-i mu
ceme, 

vāv-ı ma
dūle ve sükūn-ı sīn- mühmele ile. 

(377b) İki ma
nāyadır.

Evvel, ayakla tepmek. Keçe yapmakta 

isti
māli ṣarīḥadır.

�ānī, tarlayı zirā
at eyledikten sonra bir yas-

sı ağaç ile hemvār etmek. Türkīde “tapan” 

derler.

دا א   [nā-dāşt]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ve 

sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i bī-şerm ü ḥayā. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

אن  ر  آ از 
א دا   א    

(Atalarımız şöyle demiştir: Utanmazlarla güreş 
tutma!)

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

א دا د ا    ن 
אد  آن آ ا   

(Bu barış utanmazca olduğuna göre, öyle barışı 
Allah kahretsin!)

Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i müflis ve bī-

nevā. Ebulmüeyyed, beyt:

א ن  א دا  ز  دل 
א ن  א  او 
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(Şimdi güzellik davulunu çal! Zira ayva tüyü or-
dun başka bir ülke fethetti, başka bir ordu kırdı.)

Şā
ir, beyt:

ت ده داری   در   
אب ا م   ز در  ا

(Kayserin sarayında perdeciliği örümcek yapı-
yor. Efrāsiyāb’ın kalesinde nöbet davulunu bay-
kuş çalıyor.)

�ānī, ḫayme-i buzurg ki אه אر  [bārgāh] dahi 

derler. Ḥakīm Ezraḳī, beyt:

אزد از   אه  א  א   د 
ان ر و  از  ده ز  ای 

(Padişahın senin için Güneş’ten saray ve 
Zuhal’den otağ yapması çok uzun sürmeyecektir.)

�āliẟ, be-ma
nī-i pās ya
nī beklemek. Meẟelā 

אن א  [pāsbān] demekte ار  [nevbet-dār] 

derler.


Arabīde iki ma
nāyadır. Evvel, vaḳt. �ānī, 

kerret ve mertebe ma
nāsına gelir.

 [neveşt]: Fetḥ-i vāv ve sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ile. Tarḫūn dedikleri sebzedir. Ve 

bir ma
nāsı dahi  و  [furū pīçīd] ya
nī 

“sardı” demek olur. Ḥakīm Esedī, beyt:

אد ق  אن    ز 
אد   و  

(Sancağın perçemi (alemi) güzellerin saçı gibi 
bazen dolaşsın bazen açılsın!)

(378a)

אر  [neyārest]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī vü 

rā vü sükūn-ı sīn-i mühmeleteyn ile. Be-

ma
nī-i ا  [ne-tuvānist] ya
nī ḳādir 

olamadı. Ṣīġa-i māżīde nefy-i ḳudret için 

isti
māl olunur.

(Bedeni tepeden tırnağa gevşek ve güçsüz. Her 
iki gözünden kanlı gözyaşı boşandı.)

 [neft]: Sükūn-ı fā ile. Ma
rūf yağdır. 

Türkīde dahi “neft” derler. Mu
arrebi  

[nafṭ]tır. Şirvān memleketinde Bakü-nām 

bir ḳaṣabada ḥāṣıl olur. İki nev
dir: Biri 

siyāh ve biri sarıya māil sefīd olur. Sefīdi 

siyāhından a
lādır. Naḳl ederler ki yerden 

su gibi kaynayıp çıkar. Vilāyet-i mezbūrede 

ma
lūm yerdir, żābiṭi var. Mīrī ṭarafından 

meẕkūr yeri kazdıkça çıkar. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ق ر از    ا
د    آب آ را 

(Helīleden yumuşaklık ve gevşeklik gitti. Su ate-
şe neft yağı gibi yardım etti.)

 [nemekt]: Fetḥ-i mīm ve sükūn-ı 

kāf ile. Nem ya
nī çi. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

ا  [nevācest]: Fetḥ-i vāv u cīm ve 

sükūn-ı sīn-i mühmele ile. Yeni dikilmiş bāġ 

ma
nāsına ki ا  [nevāceste] dahi derler.

 [nevbet]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. 

Üç ma
nāya gelir.

Evvel, naḳḳāre ki zamān-ı İskender’de gün-

de üç nevbet ve zamān-ı Sulṭān Sencer’de 

günde beş nevbet çalınırdı. Nitekim 

İskendernāme’de, beyt:

אد ر  אد    
אد  از وی  و   

(Kös usulünü İskender getirdi. O üç kere, Sen-
cer de beş kere çaldırdı.)

Bu naḳḳāreden murād “kös” olmaktır. Ve 

 [ṭabl] dahi dāḫildir. Ḥakīm Enverī, 

beyt:

אه  ن      
ر د   د 
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ردن  ام    و  ا 
ام אج  ده از  ا  ل زاده 

(Tanrı içtiğim vakit haram birleşmeden helal ço-
cuk yapmış. Bana kim haram diyebilir!)

 [naḫc]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ile. Bir 

nev
 ottur. İri ve dürüşt olur. Süpürge eder-

ler. Ṭayān-ı Merġazī, beyt:

ان   אی  د و  
ان زرد از  دود  ر 

(Yaşlıların avucu ve ayak altı pislikle dolu. Sakal-
ları süpürgeotu dumanıyla pek sararmış.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אروب אه او  אر א  
ۀ    

(Güneş onun sarayını süpürmek için kirpiğini 
süpürgeotu yapar.)

Ve bir ma
nāsı dahi, yere yassılanmış nes-

ne ki  [paḫc] dahi derler. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

אر  ا ا روز 
ز    د  

(Şeyh Ebu İshak, savaş günü düşmanın beynini 
topuzla yamyassı eder.)

ج  [nezec]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Bir 

şehir adıdır ki ḥālen Ermeniyye demekle 

meşhūrdur.

 [nezḫafc]: Sükūn-ı zā vü fā vü fetḥ-i 

ḫā-i mu
cemeteyn ile. Uykuda ağır basma-

ya derler س א  [kābūs] ma
nāsına.

 [nezīc]: Kesr-i zā-i mu
ceme ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Yedek at ki 
Arabīde  

[cenīb] derler.

 [nefc]: Sükūn-ı fā ile. Söylerken ağız-

dan tükürük sıçramaya derler. Şems-i Faḫrī, 

ḳıṭ
a:

 ا
[ma	a’l-cīm]

אج  [nāc]: Çam ağacı ki אژ  [nāj] dahi der-

ler. Ba
żı ferhengde serv ağacı mervīdir. 

Ebulma
ānī, der-hezl, beyt:

ار      
ه  אج ر    

(Kıllı kīr onun kūnunun başına yüksek dağın 
tepesindeki çam ağacı gibi dikilmiş.)

אر  [nārinc]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Turunc dedikleri yemiş-

tir. אر  [nāring] dahi derler. Envā
ī olur. 

Kırmızı kabuklu olana אر  [nārinc] der-

ler. Ekşisi ve tatlısı olur. Ḳal
-ı ṣafrāya daḫli 


aẓīmdir. Üstād Ferruḫī, beyt:

א  א ز در    
אر אرون  אخ  א از  ون 

(Yasemin dalından gül bitmedikçe ve nar çiçeği 
dalından nārenciye çıkmadıkça...)

Ḫˇāce Selmān, beyt:

אب درون  אرورۀ  ز 
אر אر و ر  ز   دارد 

(Felek sırçası, halkın içindeki hararetle şimdi na-
renciye ve nar rengindedir.)

אج  [netāc]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. 

Tevālüd ü tenāsül için olan at ve deve ki dişi-

sine çekerler. 
Arabīde ve Fārsīde müsta
mel 

lüġat-i müşterekedir. Mevlānā Hātifī, beyt:

אج א  ز و  و  و  א  
אج א ز آدم  א  אن 

(Ey padişah! İnsanoğlunun soyu türediği sürece 
taht, taç, görkem ve saltanatla kal!)

Şā
ir, beyt:
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אر  ا ا
[ma	a’l-cīmi’l-fārsī]

א  [nāyiç]: Kesr-i yā-yı taḥtānī ile. Be-

ma
nī-i nāy ki  [ney] dahi derler. Şā
ir, 

beyt:

אغ א زدم   ر در  ار 
א אن از  م   درد دل  

(Neyin inleyişini duyunca gönlüm dertlenip 
bahçede gül yüzünsüz binlerce āh çektim.)

 [nefç]: Sükūn-ı fā ile. Kāġıd, varaḳ 

ma
nāsına. Ḥakīm Sūzenī, ḳıṭ
a:

ه ای ی و      
زان   آ در   

אری    از  رود
ن زر ه زِرّ  אر  وز د رود

(Basiretli kimselerin gözüne daha güzel görün-
sün diye Mısır işi kalem ve Herat işi kāğıt yoksa, 
caizeni ırmak sazından yapılma kalemle yaz ve 
bana Rūdbār şehrinin gelirinden alaçehre otunu 
andıran altın ver!)


Arabīde, 
avrat, memelerin gömlekten ve 

cāmeden taşra tutmaya derler.

وچ  [nefrūç]: Fā ve rā-i mühmele ile. 

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da, ekmek ḫamīrin aç-

tıkları ağaç ma
nāsına rivāyet olunmuş 

ammā ḥareketi iş
ār olunmamış.

 [nemç]: Sükūn-ı mīm ile. Ruṭūbet-i 

hevā ya
nī nem ki çi(y)dir. Üstād 
Unṣurī, 

beyt:

   و آب  زا
א  آرا  از 

(Kuru taş ve kıt su, görüntü yönüyle cahillikten 
daha iyidir.)

ان  ر م   راه 
ن   و  ز  

ه  ر ن از د   ر و 
אن و   אن  آب از د

(Zulüm onun korkusuyla ağzından deve gibi sal-
yalar saçıp yokluk yoluna doğru uçarak gidiyor-
du. Pek hızlı gidiyor, konuşurken ağızdan saçılan 
tükürük gibi gözünden kanlı yaş dökülüyordu.)

 [nemīc]: Kesr-i mīm ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Be-ma
nī-i nümūzec ki kürsī 

demektir.

 [nec]: Be-vezn-i  [kec]. Enderūn-ı 

dehān ya
nī ağzın içi. Şems-i Faḫrī, beyt:

א אن را       د
ون    از  خ  ا   د

(Felek seni övmek dışında ağız açan kimsenin 
ağzındaki dişleri tek tek söker.)
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אء ا  ا
[ma	a’l-ḫāi’l-mu	ceme]

א  [nācaḫ]: Fetḥ-i cīm ile. Yassı demren-

li nīze, teber ve teberzīn ya
nī eyer baltası. 

Türkīde “nacak” derler. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

א ده  د   ز 
(378b) دن ز دن  از    

(Omzunda boyun vurmak üzere Çin çeliğinden 
on batmanlık nacak vardı.)

Üstād Menūçehrī, beyt:

אن د אی  ه  א   ۀ 
אی  אود  אوک   

(Nacak mühresi boyun kemiklerini deler. Ok 
neşteri, korkak damarları kazar.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

א را    ای  
א ام را       

(Zühre onun meclisi için eline çeng alır. Onun 
düşmanına öfke duyan Mars, eline nacak alır.)

א  [nāsih]: Kesr-i sīn-i mühmele ile. 

Altın ve gümüş tel ile dokunmuş ḥarīr 

ḳumāş ma
nāsına. 
Arabīde, ibṭāl edici 

ma
nāsınadır.

 [naḫ]: Beş ma
nāya gelir.

Evvel, tār-ı ibrīşim. Ve dahi rīsmān-ı 

ibrīşim. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, 

musammaṭ:

م ده  از   م ا ن   دوزخ 
אک را   م   א    א 

(Ben tamamen cehennem olup buzdan da daha 
soğuk kesildim. İpek elbiseyle ip oldum, toprağa 
da tutuldum.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

Şems-i Faḫrī, beyt:

אدئ  ا ا ان ر ا
א   د دا از    ا 

(Şeyh Ebu İshak’ın bağışları öyle bir dereceye 
ulaştı ki utanan bulutun gözü sürekli nemle 
dolu.)

 [nevīç]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Bir ot adıdır ki kökü olmaz. Her 

ağaca ki sarılır, lābüd kurutur. ار [erġac] 

ve  [sirind] dahi derler. 
Arabīde  

[
aşaḳa] ve ب  [leblāb] dahi derler.
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(Ey zamanenin büyük bir hürmet ve saygı 
göstererek yatak ve döşemesi ucunu öptüğü 
memduh!)

Rābi
, Māzenderān dīvlerinden bir dīv adı-

dır. Şā
ir, beyt:

م אن  ار  در  از  
א و   و  אم د   

(Dünyada Nahşepli’den iyilik beklentisine gir-
me! Zira “nah” ifrit demektir “şeb” de karanlık 
ve gam manasına gelir.)

Ḫāmis, saban demiri ki ona آ [āhen-

cuft] dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

خ  [narḫ]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. 

Mekūlāta ve ba
ż-ı eşyāya bahā-yı ma
lūm 

u mu
ayyen vaż
 olunmak. Mevlānā Hātifī, 

beyt:

אم خ  א    
ام א  ه  و   

(Kumaş tam ederini bulunca satıcıya fiyatta oy-
namak haram olur.)

 [nesīḫ]: Kesr-i sīn-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Aḥmaḳ ve nādān 

ma
nāsınadır. Mīr Naẓmī, beyt:

از  او  و 
د  و   آن  

(Ahmak ve cimri olan, onunla bir arada olmak-
tan kaçınır.)

از  ا אن    
אده  ا א  آ  و

(Öyle bir hale geldi ki ip süsü olmuş ya da ateş 
önüne buz konmuş sanırsın.)

Üstād 
Unṣurī, beyt:

א  دو  دو   و
م دوزخ א    و

(Vefasız, iki tel iple bağlıdır. Vefasız, cehennem 
odunudur.)

�ānī, ṣaff-ı leşger ve ġayruhu. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

م و   ا   ه   
א   א  در ز در

(Denizden denize saf çektiler. Dağ, şehir ve or-
man görünmüyordu.)

Ḥakīm Esedī, beyt:

    
ر و  دم ز  د  ون 

(Yedi fersaha saf çektiler. Çekirge ve karıncadan 
fazla insan vardı.)

�āliẟ, zīlū-yı Rūmī ki bir nev
 ḥarīr-miẟāl 

laṭīf ü münaḳḳaş işlenmiş döşemedir. Şeyḫ 


Aṭṭār, beyt:

א و  آن    
اری   אک  و آن   

(Birisi ipek ve diba yatakta yatmış. Diğeri düş-
künlük toprağı üstünde buz tutmuş.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אر اش  د  ز   א 
אزد  ای  ز   

(Kazā senin sarayının yatağı için gökteki güneşi 
kıymetli kumaş yapsa yeridir.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ا אه  א   و    ا
א و  א  زده   ز
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د) א  nācūd) be-vezn-i د א  [nā-būd]. 

Sāġar ve cām; boş olsun, dolu olsun. Keẕā 

fi’l-Mü�eyyid.

اد א   [nāḫun-burād]: Żamm-ı ḫā-i 

mu
ceme vü bā-i muvaḥḥade, sükūn-ı nūn 

ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. Tırnak bıçağı 

ma
nāsınadır.

אرد  [nāred]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, kene dedikleri böcektir ki ḥayvānāta 

yapışır. 
Arabīde اد  [ḳurād] derler.

�ānī, muḫaffef-i אرد  [neyāred]dir, “getir-

mez” ma
nāsına. 

Hindī lisānında אن א  [murtāżān] derler ki 

Hindī bir ḥakīm adıdır.

אر  [nārkend]: Sükūn-ı rā-i mühmele vü 

nūn ve fetḥ-i kāf ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, nāristān ya
nī narlık.

�ānī, ol köye derler ki onda enār vāfir ola. 

Keẕā fi’t-Tuḥfe.

אرو  [nārvend]: Nārven dedikleri ağaç. 

Keẕā fi’t-Tuḥfe.

אد א  [nāsitād]: Kesr-i sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Bir mevżi
 veyāḫud 

bir nāḥiye nāmı ola. Mevlānā Hātifī, beyt:

א آب  אد  א א و  ز 
(379a)   א  و درآ ز در

(Kābil ve Nāsitād’dan Sind ırmağına dek deniz-
den geçip Hindistan’a vardı.)

ارد א   [nā-guvārd] ve رد א   [nā-guverd]: 

Kilāhumā bi-żammi’l-kāf ve sükūni’r-rāi’l-

mühmele. Be-ma
nī-i girānī-i şikem ya
nī 

bed-hażmī. ار א   [nā-guvār] dahi derler, 

hażm olmaz ma
nāsına. Üstād Laṭīfī, beyt:

ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]

ا א   [nā-umīd]: Żamm-ı hemze ile. 

Ümīdsiz.  [nevmīd] dahi denilir.

א   [nā-bedīd]: Belirsiz ve görünmez. 

Żıdd-ı  [bedīd]dir. Ebulma
ānī, beyt:

א  א  אن و  א אر     
א  א  אر و  در ُدر   

(Sevgiliye duyulan aşk denizi uçsuz bucaksız, sa-
hil görünmüyor. Sayısız istek incisi var, denizin 
dibi görünmüyor.)

د א  [nābesūd]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade 

ve żamm-ı sīn-i mühmele ile. Bir nesneye 

derler ki el değmemiş ola. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

د ی داد آن د    
د א א  א و از  ز د

(İpek ve el değmemiş kumaşlardan ne varsa hep-
sini Heyşūy’a verdi.)

د א  [nā-būd]: Hīç bir nesne olmamak. 

Meẟelā bir nesnenin vücūdu var iken 
adem 

olmaya derler. Mīr Naẓmī, beyt:

د  א د   و
د  אن   אرش در   

(Bedeninin varlığı yok olmuş. Dünyadaki işi 
faydasız olmuş.)

د א  [nābūdmend]: Be-ma
nī-i müflis ve 

bī-nevā. Ez-Hümāy u Hümāyūn, beyt:

د א אه د   
و  אخ  ن د  

(Sen her şeyini kaybetmiş bir eli kısasın (talihsiz-
sin). Yüksek selvinin dalına el uzatma!)

د א  [nācved]: Sükūn-ı cīm ve fetḥ-i 

vāv ile. Mecma
u’l-Fürs’te żamm-ı cīm ile 
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Ve mübārezet ve pehlivānlık ma
nāsına. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

אش ا  آورد  د
אورد ام  א   از  

(Onun yiğitleri savaşmaya başlayınca öfkeyle 
Mars’a yiğitlik gösterirler.)

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

دون را ه   ا  א 
אورد אب را   א  

(Bendenize feleğin ne kini var! Sivrisinek kartal-
la savaşabilir mi!)

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אک אی  אورد  ا در 
אک ای  دم  دم و  ای   

(Bu dünya hapishanesinde sıkıntı savaşı vardır. 
Sıkıntı insan için, insan toprak içindir.)

Şerefnāme’de ve Mü�eyyidü’l-Fużalā’da be-

ma
nī-i reftār naḳl olunup Şeyḫ Niẓāmī’nin 

bu beytine mütemessik olmuşlar. Beyt:

אورد אن  א ر א  
ار آورد אی دل  ان   

(Gönül huzuruyla kalınacak bir yere kadar 
gittiler.)

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

د ا د   א  د  א 
אورد خ  ن   زد  دور  

(Bu delikanlının, etrafında gökyüzü/çark gibi 
dönüp gittiğini hayal etti.)

א  [nāhid] ve א  [nāhīd]: Kilāhumā bi-

kesri’l-hā. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, duḫter-i nār-pistān ki ه א  [nāhide] 

ve ه א  [nāhīde] dahi derler.

�ānī, Zühre yıldızının adıdır. Mevlānā 

Maḥmūd İbn Yemīn, beyt:

ارد א  ه دارد  ر    ا
א آرد א   آرد ز

(Midesinde hazımsızlık çeken kimse gülşeker 
tatsın, bilhassa un.)

اد א   [nā-murād]: Żamm-ı mīm ve fetḥ-i 

rā-i mühmele ile. Maḥrūm ya
nī vāṣıl-ı 

murād olmayan. Mīr Naẓmī, beyt:

ه  א  אم د ا دل را 
ه  ادان  א  اد   از 

(Āşıklara dünyadan fayda yoktur. İstediğine ka-
vuşamayacak olanlar arzu yüzü göremez.)

د א   [nā-merd]: İki ma
nāya gelir.

Evvel, leīm ve ḫasīs.

�ānī, bahādır olmayıp korkak olana derler.

اد א  [nām-zād] ve د א  [nām-zed]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-mīm ve fetḥi’z-

zāi’l-mu
ceme. Teehhül için küçükten 

velīsi iẕniyle nişān konulan duḫtere derler. 

Diyār-ı Rūm’da “yavuklu” derler. Çağatay 

lisānında “ataġlıġ” derler. Seb
a-i Seyyāre’de 

beşinci ḥikāyede Mihr ü Süheyl vaṣfında ge-

lir, (Mīr 
Alī Şīr) beyt:

Mihr zülfiġa köŋli baġlıġ idi

Gūyiyā bu aŋa ataġlıġ idi

(Gönlü Mihr’in saçına bağlıydı. Sanki ikisi (gö-
nül ve saç) nişanlı idi.)

אورد  [nāverd]: Fetḥ-i vāv ve sükūn-ı rā-i 

mühmele ile. Cenk ma
nāsına ki رد  [ne-

verd] ve د  [neberd] dahi derler. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

ی د آورد אن   
ی אورد  אی  ن  در  ز 

(Dünya savaşçıların çıkardığı tozla doldu. Savaş 
meydanında kan ırmağı aktı.)
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Şeyḫ Sa
dī, beyt:

م אن  و ا  ا 
دی ز در  א   א 

(Kāfirle müslüman arasında barış var ama biz 
seninle hālā savaşıyoruz.)

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

د ی در  א ا و زو 
د ان   א  א  د   

(Savaşta ondan daha güçlü olabilirsin ama güç-
süze saldırmak adamlık değildir.)

�ānī, şücā
 ve dilīr ma
nāsına. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

ار ارد א   
د و د אران   

(Onların önde geleni namlı Erdeşīr’dir. Padişah-
ların başıdır, yiğit ve cesurdur.)

 [nebşuled]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade, 

żamm-ı şīn-i mu
ceme ve fetḥ-i lām ile. Be-

ma
nī-i  [ne-ḫusbed] ve د ه  א  ر
[resānīde ne-şeved]. Ebū Şekūr, beyt:

  داور ا داوری 
      

(Zira bu efendilik efendisiz kesilmez. Günahsıza 
hiçbir şey erişemez.)

د  [nebīlād]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i bünyād.

 [necend]: Fetḥ-i cīm ve sükūn-ı nūn 

ile. Endūhgīn ve efsürde ki  [nejend] 

dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [naḫced] ve  [naḫcend]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-ḫāi’l-mu
ceme ve 

nūn ve fetḥi’l-cīm. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, demir çirki. 
Arabīde ا   

[ḫubẟu’l-ḥadīd] derler. Şems-i Faḫrī, beyt: 

(379b)

א دارد اع  دون  ا  
א وا  א ب   در  

(Feleğin kātibi Tīr (Utarit), bütün erdemlere sa-
hiptir. Ancak eğlence ülkesinde Zühre hüküm 
sürer.)

Ḫˇāce Selmān, beyt:

ان א در  ح  د  م او  אد   
زا ر در  د      او 

(Terazi burcundaki Zühre onun meclisini ana-
rak kadeh tutar. İkizler burcundaki Güneş onun 
tahtı önünde hizmet için kemer kuşanır.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אد  ان  د  
א م   ب   د   

(Müşteri gezegeni (Jüpiter) senin mutluluk sof-
randaki bir asalaktı. Meclisindeki Zühre, onu 
çalgıcının sillesiyle tokatladı.)

�āliẟ, būstāndan sebze-keş olana der-

ler. Meẕkūr yıldıza 
Arabīde ه  ,[zuhre] ز

Fārsīde א  [nāhīd] ve Çağatay’da “çolpan” 

derler.

د אِی   [nāy-ı neberd]: Boru ki 
Acem’de ه  
אی  [kerrenāy] derler. Mevlānā Hātifī, beyt:

د אی  س و  ن  و 
د אزوی  ت   درآورد 

(Kös ve savaş borusu kükreyip yiğidin pazısına 
kuvvet getirdi.)

د  [neberd]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ve 

sükūn-ı rā-i mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ceng ve peykār ma
nāsına ki د א  

[nāberd] ve אورد  [nāverd] dahi derler. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

د ر    ز   ا
د אر  وزئ روز   

(Savaş günü hezimete uğrayan Ferāmurz, baba-
sının karşısında toz gibi oldu.)
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�ānī, fi
l-i māżīdir, görmedi ma
nāsınadır. 

Ebulma
ānī, beyt:

ب ۀ دوران     د
ب ا  ا  د   دل را 

(Zamanın gözü sana benzeyen güzel görmedi. 
Akıl, gönle “Ben onu istiyorum” dedi.)

د  [nerd]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, ḳumār oyunu.

�ānī, ağacın bedeni ki şāḫı ve girihi olmaya. 

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

א  روز د    از  
د و ور ه و  אر و درم  ُدر و د

(Senin cömertlik ağacından her gün yeni yeni 
meyve, beden, yaprak; inci, altın ve gümüş elde 
eder.)

Muḫtārī, ḳıṭ
a:

אه و   ی   و  و  او ای 
אر אخ ا ا   دا آن   آن   ا ا  

ار א د  ارا ا   آن   آ
א دار אر  אردارا ا   אخ  آن  

(Efendim! Senin erdemin kök, soyun beden, 
makamın dal, itibarın meyve gibidir. Erdemin 
taze bir köke, soyun sağlam bir bedene benzer. 
Makamın meyveli bir dalı, itibarın sulu bir mey-
veyi andırır.)

Mevlānā Kisāyī, beyt:

א  ر ز ر  دم ا
د ن  אخ  אخ   ن  د 

(Zamanede insan hor görülüyor. Beden dal, dal 
beden gibi oldu.)

Şems-i Faḫrī, “muṭlaḳ ağaç pāresi 

ma
nāsınadır” deyip bu beyti naẓm eylemiş. 

Beyt:

د   ان    آ
د   ره درون زر   

(Demirciler senin cömertliğini dile getirseler, 
tandırda ne kadar demir cürufu varsa altına 
dönüşür.)

�ānī, darı ekmeği ma
nāsına. Üstād Müncīk, 

beyt:

ه دو   دو  אر  دو 
אن  از آن   وز آن 

(İki yanındaki iki dudak, iki ısırıcı yılandır. Darı 
ekmeği ve kavurma ondan daha iyidir.)

�āliẟ, ayak taşı ettikleri seng-i ḫafīf.

 [ned]: Rüşd, efzūnī ve nümüvv 

ma
nālarına. Ebulferec-i Rūnī, beyt:

אل را  ا א و ا   را و 
وز ا ا از   

(Talih, itibar ve ikbalin arttıysa Muhammet 
Bihrūz Ahmet’e hizmet sayesinde oldu.)


Arabīde iki ma
nāya gelir. 

Evvel, ḫoş-bū nesneler nev
inden bir nev
dir. 

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

د م  א دل از  ای او  دو 
د و  و  א از     

(Onun aşkı, iki şahinle kalbimi göğsümden kap-
tı. O şahinin pençesi de misk, amber ve nedden 
idi.)

�ānī, be-ma
nī-i ر [reften] ve ن  ر
[remīden].

Ve kesr-i nūn ile ( ّ  nidd) yine 
Arabīde bī-

miẟl ü mānend ma
nāsınadır.

 [nedīd]: Kesr-i dāl-ı mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, ن ون  א ve [efzūn şuden] ا   

[numuvv yāften], ya
nī ziyāde olmak ve 

büyümek.
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د  [nesurd]: Żamm-ı sīn ü sükūn-ı rā-i 

mühmeleteyn ile. Şikārī. Ve sükūn-ı sīn ü 

żamm-ı rā-i mühmeleteyn ile (د ُ  nesrud) 

da mervīdir. Keẕā fi’l-Mecma
.

د  [nesūd]: Żamm-ı sīn-i mühmele vü 

vāv-ı ma
rūf ile. Be-ma
nī-i laḥşān ya
nī 

ġāyet sıyırıncak ve yumuşak ki  [nesen] 

ve  [nesū] dahi derler.

اد  [neşvād]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. 

Tūrānīlerden bir mübāriz pehlivān adıdır. 

Ḥakīm Esedī, beyt:

אد داد אر و     
اد داد داب و    

(Safın ardını Mehyār ve Sünbād’a verdi. Siperi 
Gürdāb ve Neşvād’a verdi.)

 [na
l-bend]: Ma
rūf. Türkīde dahi 

“na
lband” derler. 
Arabīde אر  [bayṭār] 

denilir.

اد  [naġnḫˇād]: Sükūn-ı ġayn u nūn u 

fetḥ-i ḫā-i mu
cemeteyn ve vāv-ı ma
dūle 

ile. Nānḫˇāh dedikleri toḫumdur ki diyār-ı 


Acem’de ekmek üzerine saçarlar leẕẕet ver-

mek için. ن ا  [naġnḫˇālān] dahi der-

ler. Hindī lisānında ا  .derler [ecvāyin] ا

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

א ل  آ از  ا   
اد אی  و  و  א  

(Şiirime çeşni olarak karabiber, kişniş ve çöreko-
tu yerine elbette hiciv gerekir.)

د  [naġyūd]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme 

ve żamm-ı yā-yı taḥtānī ile. Ālū ağacı.  

[naġū] dahi derler.

אد آ   [nefes-ābād]: Fetḥ-i fā ve sükūn-ı 

sīn-i mühmele ile. Beyāż ciğer. Ve şüş 

ma
nāsına da mervīdir.

دن  وی    
د ز و   אن    

(Padişahlar padişahı amansız gücüyle aslanın 
boynunu topuz ve çomak olmaksızın kırar.)

د  [nezd]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ile. 


Arabīdeki  [
inde] ma
nāsına ki  ِد  

[nezd-i men] “benim yanımda” demek olur. 

Şeyḫ 
Ömer Ḫayyām1, rubā
ī:

د د        
د ا   آن  از ا 
دن אن   از  
د א   د  ز 

(“Benim için günah işlemek kolay” dersin. Ehil 
olan böyle bir şey söylemez. Ezelī ilmin isyan 
sebebi olması, akıllılar nezdinde cehaletin son 
noktası demektir.)

Çağatay lisānında “yanında” diyecek yerde 

“allıda” derler. Ba
żı nüsḫada āḫirinde elif ve 

ba
żında hā yazarlar. Ammā ġazellerde redīf 

vāḳi
 olmuştur, ekẟeriyā ol ġazeliyyāt ḥarf-i 

elif ḳāfiyesinde ẟebt olunmuştur. Cümleden 

birinin maṭla
ı budur. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Ey köŋül ger kimse aḥvālim dimes yār allıda

Ḫāṭırım kimdin melūl olsun kimim bar allıda

(Ey gönül! Sevgilinin yanında kimse halimden 
bahsetmiyorsa gönlüm kime gücensin, yanında 
kimim var!)

1 Rubāī, Nāsireddīn-i Tūsī’ye aittir. Hayyām’ın şu 

rubāīsine cevaptır: 

د رم و     ا    
د د او   ردن     

ردن   از ازل  دا  
د ا   رم     

 (Ben şarap içerim, kim benim gibiyse ehil demektir. 

Benim şarap içmem onun nezdinde kolay/uygun gelir. 

Tanrı benim şarap içeceğimi ezelden biliyordu. Eğer şa-

rap içmezsem ezelī ilim, cehalet olur.) 
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Nāṣireddīn, beyt:

אم  رد   א را   
د ز  آن   درد  

(Bizim eğlencemiz için şarap kadehinden, arkası 
baş ağrısı olmayan şaraptan başka çare yoktur.)

 [nekūhed]: Żamm-ı kāf ve fetḥ-i 

hā ile. Be-ma
nī-i   [
ayb kuned] ve 

د ز   [ser-zeniş dihed] ya
nī 
ayb eder 

ve ṭa
ne verir. Şems-i Faḫrī, beyt:

אک دِر  و   אن  
ه     و  ا 

(Dünya senin ülkendeki bir arsa ve eşiğindeki 
toprak olduğuna göre akıl onu ne diye çirkinlik-
le itham ediyor?!)

 [nekūhīd]: Ya
nī د ز  و    

[
ayb u ser-zeniş kerd]. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [nelend]: Fetḥ-i lām ve sükūn-ı nūn ile. 

Demir bīl ve demir kürek ki bāġçe tīmār 

ederler.

אد  [nemād]: Be-ma
nī-i د  [numūd] ya
nī 

gösterdi ve gösterir. Keẕā fi’l-Mecma
.

اد א אِز   [namāz-ı bāmdād]: Ṣabāḥ 

namāzı ma
nāsına ki אز  [namāz]ın ma
nāsı 

maḥallinde ẕikr olunur.

 [nemed]: Fetḥ-i mīm ile. Keçe 

ma
nāsınadır ḫuṣūṣuyla. 
Arabīde אد  [lebād] 

derler. Mevlānā Hātifī, beyt:

אر از  و  ا 
ه  ده از د دن    

(Sırtında keçe, gözünde yaşla zulüm yüzünden 
bahar bulutu gibi gürüldedi.)

د  [nemeksūd]: Fetḥ-i mīm, sükūn-ı 

kāf ve żamm-ı sīn-i mühmele ile. Her tuzlu 

olan ṭa
ām ve ġayrı 
umūmen ve basdırma 

ḫūṣūṣan. 
Arabīde  ِ  [laḥm-ı ḳadīd] 

derler ki sığır etini tuzlayıp kuruturlar.

 [naḳd]: Ḥāżır ve elde olan nesne.  

[naḳdīne] dahi derler. Muḳābili  [nisye]

dir.

 [naḳş-bend]: Naḳḳāş ma
nāsına. 

Naḳış bağlayıcı demek olur. Mevlānā Hātifī, 

beyt:

א ر  ا  
(380a)  دا از  

(Gönle hoş gelici bu nakşı (yazıyı) yazan, nakış 
bağlayıcılıktan şu örneği gösterdi.)

אد ز  ِ  [naḳş-ı ziyād]: Ḳumār oyunların-

dan bir oyundur ki ḫaṣmın naḳşı ziyāde ge-

lip şarṭ olan mālın üzerine bir ol kadar dahi 

ziyāde eder. Mevlānā Maḥmūd İbn Yemīn, 

beyt:

אن  אد آن د אن  ز ا 
אر אن  آ م  ا  

(Doğrusu ziyād nakşı dedikleri senin ağzındır. 
Bilinmez bir noktadır, ne gizli ne de açıktır.)

Nerd cümle yedi nev
 oyundur ki bunlardır: 

Fārid, ziyāde, sitāde, ḫāne-gīr, ṭavīl, hezārān 

ki deh-hezār dahi derler, manṣūbe. Ḫˇāce 

Selmān bunları iki beytinde ẕikr eylemiş. 

Ḳıṭ
a:

אد ن    ز א אرد ز  
ر אده    در  

א   א    راه 
א ن   ار   א آ ده 

(Senin düşmanın akıldan ayrı (fārid) kaldı. Senin 
önünden az çok (ziyād) almıştı (sitāde), altı ka-
pısına bağlandı kaldı. Ona de ki: “Hāne usulü-
nü tut (hāne-gīr), uzun uzun (tavīl) da anlatma, 
çünkü senin gibi on bin (deh hezār) kölesi var!”.)

رد  [negzered]: Sükūn-ı kāf-ı Fārsī ve 

fetḥ-i zā-i mu
ceme vü rā-i mühmele 

ile. Be-ma
nī-i د אره   [çāre ne-buved]. 
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אر א  از  رد 
ار אر زر  از 

(Padişaha layık sayısız hediye, binden fazla deve 
yükü altın vardı.)

�ānī, be-ma
nī-i ṭūmār. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

د אق  אه آ אی آن  ا
رد ه در   אر م 

(O dünya padişahının yaptığı eserleri, hiçbir 
defterde yazılı görmedim.)

�āliẟ, be-ma
nī-i künām ya
nī vaḥşī cānver 

ini. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

د אد א  د روز  אران   
رد אوَرد  از  ون 

(Yılanlar anıldıkları zaman kendilerini inden dı-
şarı çıkarmazlar.)

Rābi
, be-ma
nī-i naḳd-i ḥāżır. Şeyḫ Niẓāmī, 

beyt:

א ردی  ه  אر آ در ا
א ردی  אن در  

(Dolu ambarda yiyecek kalmadı. Bununla bir-
likte, hazinede de nakit kalmadı.)

Ḫāmis, dürmek, ن رد  [neverdīden] ve 

ن  [pīçīden] ma
nāsına. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אز  אر   ردی  ز   
م ن  א  آ  

(Dürülmüş gam tomarımı her açışında ciğer ka-
nıma bulanmış harfler görürsün.)

Üstād 
Unṣurī, beyt:

رد  ا ان  ا از 
رد אن    د 

(Bana caize verici/döndürücü büyüklerimden 
Hāce, şiirimi de diline dolamıştır.)

Sādis, berāber ve mānend ma
nāsına. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

 [nemīd]: Kesr-i mīm ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, nem-dīde ya
nī ruṭūbet-i hevādan yaş 

olmuş nesne. ه  [nemīde] dahi derler.

�ānī,  [nevmīd] lafẓından iḫtiṣār olun-

muştur. Şā
ir, beyt:

رگ ای  א  از 
گ ه رای و  א   

(Sapkın ve zalim kāfirden başkası Yüce Tanrı’dan 
umudu kesmez.)

Ferheng-i Vefāyī’de be-ma
nī-i ن وار   ا
[umīdvār şuden]-i merḳūmdur. Ammā 

żamm-ı nūn ile ( ُ  numīd), Ḥakīm Senāyī 

nā-ümīd ma
nāsına ẕikr etmiştir. Beyt:

اده  ش ادر را 
ده   ا را 

(Merhameti, Hz. İdris’e müjde vermiş. Lütfu, 
İblīs’i umutsuz bırakmamış.)

اد  [nevād]: Be-vezn-i اد  [cevād]. Sagış 

ma
nāsınadır.

د  [neved]: Be-vezn-i د [dehed]. Merātib-i 

a
dādda 
aded-i doksana derler. Mīr Naẓmī, 

beyt:

د אل  ن ر    
א  אن ر ز از 

(Ömrün doksana erişince yaşam göçünü dünya-
dan kaldır!)

دد  [nevded]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Be-ma
nī-i pīçiş ya
nī büklüm.

رد  [neverd]: Fetḥ-i vāv ve sükūn-ı rā-i 

mühmele ile. On ma
nāya gelir.

Evvel, pīş-keş ma
nāsına. Şeyḫ Niẓāmī, 

beyt:
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را  [nevr-ispehīd]: Sükūn-ı vāv u rā vü 

sīn-i mühmeleteyn ü yā-yı taḥtānī ve kesr-i 

hemze vü hā ile. Nefs-i nāṭıḳaya derler. Bā-i 

Fārsī yerine fā ile ( را  nevr-isfehīd) de 

cāizdir.

راورد  [nevrāverd]: Sükūn-ı vāv-ı evvel ve 

fetḥ-i rā-i mühmele vü vāv-ı ẟānī ile. Pi-

rincden ve bakırdan, debbe gibi bir ẓarftır. 

İçine yağ, bal ve emẟāli nesne koyup sefere 

götürürler.

אد  [nevşād]: Sükūn-ı vāv ile. Türkistān 

memleketinde bir şehrin adıdır. Ḫūbları 

meşhūrdur. Mīr Ḫüsrev, beyt:

אره  را زا   دادن  
אد  رود ی   א  

(Ey ham sofu! Zavallı sarhoşa öğüt vermekle 
akıl, Nevşād güzelinin tarafına gider.)

Ẓahīr-i Fāryābī, beyt:

ا از آن     در 
אد ا از آن     در 

(Keşmir’de gümüş göğüslü dilber varmış, ondan 
bana ne! Nevşād’da şeker dudaklı güzel varmış, 
ondan bana ne!)

 [nevmīd]: Sükūn-ı vāv u yā-yı taḥtānī 

ve kesr-i mīm ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, maḥrūm.

�ānī, meyūs ma
nāsına.

 [nevend]: Be-vezn-i  [semend]. Altı 

ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i tünd-rev ya
nī tīz yürüyü-

cü 
umūmen. Şems-i Faḫrī, beyt:

אم از     دو 
אی  אد ق  زه زه ای 

(Ey hızlı yürüyen, yel ayaklı şimşek! Aferin sana! 
İki adımda felekten haber verirsin.)

د א ز   א ر
رد א زن در  دا   א 

(Nice güzel kadın, aslan yürekli bir yiğittir. Nice 
erkek de kadına denktir.)

Sābi
, ḳumāş ve eğer bez, dokundukça sa-

rılan ağaç ki 
Arabīde ال  [minvāl] derler. 

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אز אق آ    آ
(380b)  رد א از  א אر 

(Hākānī’nin işinin yine minvalden geçtiğine bü-
tün dünya tanıktır.)

�āmin, ceng ü ḫuṣūmet ki אورد  [nāverd] 

dahi derler. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

رد אن   א آ دزی د 
رد אم او در  ده  

(Gökyüzüne denk bir kale gördü. Savaşta onun 
adını anan yoktu.)

Tāsi
, derzīlerin ma
rūf dikişleri. Ebulma
ānī, 

beyt:

رد א  א  درزی  دو 
دم  د אن  د او را  

(Terzinin güzel çırağı, dikişli elbise dikti. Ücreti-
ni elimdeki can parasıyla vereceğim.)


Āşir, be-ma
nī-i lāyıḳ ve pesendīde. Mevlānā 

Kisāyī, ḳıṭ
a:

د رد  א ورد   دم و  رد 
ورد ک    ا  ای ورد 

م رد  א  د و  م و  ان  ن 
ی   ورد از آن    

(Güzelim beni gülüm için besliyordu. Gülüm 
gül gibi açıldıkça makbuldüm. Bugün eski iti-
barım kalmadı, gözden düştüm. Gülü sümbülle 
örtüyor olmam da o yüzden.)

Żamm-ı nūn ile (رد ُ  nuverd), şehr-i 

Kāzerūn’un ḳadīm adıdır.
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�ānī, be-ma
nī-i peyk ve ḫaber-āver. Üstād 

Rūdekī, beyt:

رد خ  ا و  ره 
ت      و 

(Felek böyledir, böyle yol alır. Lākin iyilik ve kö-
tülüğün için de habercidir.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

א ز   دوان ی 
ان  ِ دن  אه   آ

(Pehlivanı bilgilendirmek için her taraftan koşa-
rak bir haberci geldi.)

�āliẟ, be-ma
nī-i sipend ya
nī üzerlik. Āteş 

üzerine konuldukta sıçradığı münāsebetle 

cāiz görmüşler. Ḥakīm Senāyī, beyt:

ش  از   ز 
ز    را 

(Güzel bir putu (dilberi) nazar değmesinden ko-
rumak için kendini üzerlik gibi yak!)

Rābi
, āvāz-ı bülend ma
nāsına. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

אن ه  ی   د
ان א دِر  ه   از آن د

(Sonra gözcü, o gözetleme yerinden pehlivan ka-
pısına kadar haykırdı.)

Ḫāmis, Mü�eyyidü’l-Fużalā’da, bir maḳām 

adıdır ki āteşgede-i Berzīn onda vāḳi
 idi. 

Ḥakīm Firdevsī, meẟnevī:

אم او   א  א   
אی  א رون  و ا

ن ز  א آزر  
ن وزد  ره  א  ا

(İçinde yüksek köşkler olan Nevend adlı bir yer. 
Keskin ateşli Berzīn āteşgedesi bugün orada ya-
nıyor, hālā yol gösteriyor.)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

אد    ز آب و آ 
אد  אک و     ز 

(Su ve ateşi ne diye anarsın! Toprak ve hızlı 
rüzgārdan sana ne!)

Ve eşkin ve yorga at ma
nāsına ḫuṣūṣan. 

Ḥakīm Senāyī, beyt:

ا ن  אر     ر
ا  ان ازدر  אه ا ن  

(Senin gül yanağındaki ayva tüyünün gece renk-
li lali, İran padişahının eşkin atına layık mücev-
her gibidir.) 

Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, beyt:

אرش אد ر د  دارد   א
א   ن  אط  אی   

(Maşallah! Yel gidişli eşkin atı öyle bir koşuyor ki 
dünya sahasının genişliği ona yarım fersah bile 
gelmiyor.)

Keẟret-i isti
māl ile muṭlaḳ “at”a 
alem ol-

muştur. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

د  ان  ز  
אد  ا ز را ز  

(Çelik mıhlı atların nalından yeryüzü çiviyle 
kaplandı.)

Ḥarekette sür
ati olduğundan ḥaḳīḳaten 

evṣāf-ı esbden olmak münāsibdir. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

م ش  را   
م ا  و  آ 

(Huysuz atı uysalca sürüyordu. Ona şevkle çok-
ça övgüde bulundu.)

Ḥakīm Esedī, beyt:

א אه   ی  آ
ا ی   و او را   

(O sırada padişah, Belh padişahına göndermek 
üzere bir atlı hazırladı ve onu çağırdı.)
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(Ey yaradılışını kavramakta āciz olan! Rabbini 
nasıl tanıyacaksın!)

Şems-i Faḫrī, beyt:

آ د      
אد אرد دور      

(Akıl gözü senin gibi iyi davranışlı görmez. 
Dünyanın dönüşü senin gibi cömert getirmez.)

�ānī, be-ma
nī-i resm ü 
ādet. Mevlānā 

Kisāyī, beyt:

אد אد  אن را   ش  ای 
אد א  دم ازو   و  אه   

(Tanrı, dünyayı şu usul üzere yarattı: İnsan ora-
da bazen gamlı bazen de mutludur.)

אر  [nehārīd]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile.  [tersīd] ya
nī 

korktu. Fi
l-i māżīdir ki maṣdarı ن אر  

[nehārīden] gelir. Şems-i Faḫrī, beyt:

رخ  زرد از  
אر אم     ا

(Mars’ın yüzü sararmış. Neden dersin? Galiba 
padişahın intikam almasından korkuyor.)

Ferheng-i Vefāyī’de zā-i mu
ceme ile אز  

[nehāzīd] ve אزد  [nehāzed] vāḳi
dir. Keẕā 

fi’l-Edāt.

אو  [nehāvend]: Fetḥ-i vāv ve sükūn-ı nūn 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, diyār-ı 
Irāḳ’ta bir şehir ve ḳurbunda 

bir dağ adıdır. אو ِه   [kūh-ı nehāvend] 

derler ve bu meşhūr olmuştur.

�ānī, mūsīḳīde bir maḳāmdır. Emīr Ḫüsrev, 

beyt:

אن    را  
אو ل را در  و  ا 

(Gamı göğüsten öyle bir söktü ki bu gazeli 
Nehāvend makamında söyledi.)

Sādis, Edātu’l-Fużalā’da nām-ı kūhī ve1 esb 

ü üştür-i tīz-rev ma
nāsına mervīdir.

 [nevīd]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i müjde. Ẓahīr-i Fāryābī, 

beyt:

אه اد  א אل  ا  ا
אه א  א آورد از آ  

(İyi talih müjdecisi sabahleyin bana padişah eşi-
ğinden merhamet müjdesi getirdi.)

�ānī, ḳuvvet ma
nāsına. Meẕkūr ma
nāyla 

iki ma
nāya, Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

اد ر    א و  ان 
ا   אب   د 

ان אدا ز    و  
אل  א   אد از  وی    

(Kazā ve kader müjdecileri, muradına ereceğine 
dair sana hep müjde verirler. Dostunun duda-
ğı mutlulukla gülümsesin, düşmanının bedeni 
sıkıntıdan kamış gibi titresin/kamış gücünde 
olsun.)

�āliẟ, (381a) be-ma
nī-i nevāle. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī. Ferheng-i Ḥüseyn-i 
Vefāyī’de ve Ferheng-i Mīrzā’da be-ma
nī-i 

nevān ya
nī müteḥarrik ve lerzān. Mīr 


Umāre, beyt:

אن  آزاد ه  אل 
م אل وار  אل  ان  ه 

(Kamış, susam çiçeği gibi titriyor. Bendeniz de o 
kamışla kamış gibi inliyorum.)

אد  [nehād]: Sirişt ve ḫilḳat ya
nī yaradılış. 

Ḥakīm Senāyī, beyt:

א د  אد  ه در  ای 
ای را  א   

1  Matbu metinde “yanī” yazılmıştır.
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اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]

ار ا א   [nā-ustuvār]: Żamm-ı hemze vü 

tā-i müẟennāt ve sükūn-ı sīn-i mühmele ile. 

İki ma
nāyadır.

Evvel, muḥkem olmayan nesne.

�ānī, ḫāin ve nā-ḳābil ādeme derler. Mīr 

Naẓmī, beyt:

ار א ا ش  و     
ارش دو دار دور  از وی 

(Sözü gevşek ve tutarsız olan kimseden uzak ol! 
Onu dost edinme!)

אر א  [nā-be-kār]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade 

vü kāf ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, müfsid ve fi
l-i nā-maḳbūl ṣāḥibi.

�ānī, baṭṭāl durup iş işlemeyen ādeme 

derler.

אر א  [nāçār]: İki ma
nāyadır.

Evvel, żarūrī.

�ānī, bī-çāre ve mededsiz ma
nāsına. 

Ebulma
ānī, beyt:

א אر  ا دل ا  د א
אرد אب  ان  ه  د از  ور 

(Āşıklar bu dünya sıkıntısını çaresizce çeker. 
Yoksa yalçın dağ bile buna katlanamaz.)

א   [nāḫun-bur]: Żamm-ı ḫā-i mu
ceme 

vü bā-i muvaḥḥade ile. א   [nāḫun-

gīr]: Żamm-ı ḫā-i mu
ceme, sükūn-ı nūn 

u yā-yı taḥtānī ve kesr-i kāf-ı Fārsī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, tırnak kesecek ālet.

�ānī, tırnak kesici ma
nāsına hem fā
il ve 

hem mef
ūl isti
māl olunur.

Ḥakīm Enverī, beyt:

م ا د   אی 
اق ی و  אو و را در 

(Nehāvend, Rehāvī ve Irāk makamında gazelcik-
lerimi okuyordum.)

אرد  [neyāred]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī vü rā-i 

mühmele ile. Gerçi ḥikāyet 
ani’l-māżīdir, 

ammā nefy-i ḳudret için isti
māl olunur. 

Ve zamān-ı ḥālde ve müstaḳbelde her fi
l 

ki ondan ḳudret nefy oluna, onun maṣdarı 

veyāḫud ḳāim-maḳām-ı maṣdarı üzerine 

idḫāl olunur ن אرد   [neyāred siteden], 

دن אرد   [neyāred burden] ve emẟāli gibi. 

Mevlānā Hātifī, der-Timurnāme, beyt:

د ا   و  אم   
د א  او   אرد  

(Düşünce ve akıl tarafından mahiyetinin özü 
asla kavranamayacak Tanrı’nın adıyla...)

א  [neyencāmed]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī 

vü cīm ü mīm ve sükūn-ı nūn ile. ن א  ا
[encāmīden] lafẓından nefy-i mużāri
dir, 

āḫire ermez ma
nāsına.
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ل و رأ אم   در ا
(381b) אر ن  راخ   א در 

ه ا א א  אم  آز از ا
ار א  روز و  در درد و ر 

(Zulüm senin adalet ve merhametinin zamanın-

da gam deliğinde kertenkele gibi kaldı. Hırs se-

nin herkese yayılan bağışın sayesinde gece gün-

düz hazmı güç dert ve sıkıntı içinde kaldı.)

Ve 
illet-i tuḫame ya
nī imtilā-i mi
de. 
Üstād Lebībī, beyt:

ار  א  אی   از 
אر א  را  و  

(Halkın tamamı senin cömertliğinle mide ha-

zımsızlığı çekiyor, ben aç kaldım.)

ر א   [nāgūr]: Żamm-ı kāf-ı Fārsī vü vāv-ı 
mechūl1 ile. Be-ma
nī-i nā-ḫoş ve ار א   [nā-
guvār]-ı merḳūm. Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ف א     ر را 
ر א אن  אل   آ و ز  

(Senin meclisinde yolcunun garip bir şikāyeti 

var: Yıl iyi geçmeyecek gibi ve zaman sıkıntılı.)

آور אم   [nām-āver]: Ṣāḥib-i nām u şöhret. 
ر א  [nāmver] ve ار א  [nām-dār] dahi bir 
ma
nāya gelir. Mevlānā Hātifī, beyt:

د  ِ از  ده  ر 
א  د  אم آوران  ز 

(Kendisinden daha iyi düşünen olmadı. Namlı-

lardan nicesi gafletteydi.)

ار א  [nām-dār]: Sükūn-ı mīm ile. Ṣāḥib-i 
nām ve meşhūr-ı enām ma
nāsınadır.

ر א  [nāmver]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i vāv ile. 
Nām-dār ya
nī nām ṣāḥibi. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ده ا ر  ز ز د  א  
א אن     روی ز  

1 Matbu metinde “feth-i vāv ile” yazılmıştır. Ancak şahit 

beytin vezni “nāgūr” yazımına uygundur. Nitekim Esad 

Efendi 3241, 299b’de böyledir.

אدار  [nādār]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Müf-

lis ü bī-nevā. Mevlānā Hātifī, beyt:

אه אن  ا אرۀ آن  ز 
اه ض  ن  אدار از د  

(Asker onun bakışından alacaklı görmüş gariban 
gibi korkuyordu.)

אرور  [nārver]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i vāv ile. Be-ma
nī-i duḫter-i nār-

pistān. Keẕā fi’l-Edāt.

ر א  [nāsūr]: Żamm-ı sīn-i mühmele ile. 

Onulmaz cerāḥat ma
nāsına. Ebulma
ānī, 

beyt:

ه  آ ِ در ر  
د ر  א  ا ز دل 

(Galiba bu gönül yarası nasırlaşmış. Ömür sona 
erdi de iyileşmedi gitti.)

א  [nāḳir]: Kesr-i ḳāf ile. Çeng dedikleri 

sazdır.

אه  א  [nā-gāh-gīr]: Fetḥ-i kāf-ı evvel ü 

kesr-i ẟānī-i Fārsiyyeyn ve sükūn-ı hā ile. 

Şebīḫūn eden. Mevlānā Hātifī, beyt:

אه  א אن  א ن ر
 ّ اب را    ره 

(Ansızın gece baskını yapan savaşçılar, uyku yo-
lunu katran karası bir setle kapadı.)

א   [nā-guzīr]: Żamm-ı kāf-ı Fārsī ve 

kesr-i zā-i mu
ceme ile. Be-ma
nī-i nāçār ve 

żarūrī. Ḥakīm Enverī, beyt:

אت אد  א  א  ز
ز ا א  ُ و   אر و  א ز 

(Dünyada dört unsur (ateş, hava, su, toprak), 
dokuz felek ve üç oğul (bitki, hayvan ve maden) 
kaçınılmaz oldukça senin kalıcılığın da öylece 
daim olsun!)

ار א   [nā-guvār]: Żamm-ı kāf-ı Fārsī ile. 

Hażmı 
asīr olan nesne. Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:
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günahları zevkle yutanın (ortadan kaldıranın) 
affına andolsun!)

Ḥakīm Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

אن رده  אز   ای 
אر א אن  ر  دار 

(Ey keklikler yemiş beyaz şahin! Yarı aç gibi, 
mundar yeme!)

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da be-ma
nī-i kāhiş ü 

güdāziş-i ten masṭūrdur. Ba
żı ferhengde אر  

[nehār] vāḳi
 olmuştur.

ار א   [nā-hemvār]: Münāsib olmayan 

nesne, her ne olursa. Ve düz olmayan yere 

de ار א   [nā-hemvār] derler.

א  [nāyir]: Kesr-i yā-yı taḥtānī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, lūle ki çeşmelerde ve musluklarda 

ederler. ه א  [nāyire] dahi derler.

�ānī, şi
rde ḳāfiye ma
nāsınadır. Ammā 

ḳāfiye dokuz nev
dir, bir nev
ine א  [nāyir] 

derler.

ر  [nepūr]: Żamm-ı bā-i Fārsī vü vāv-ı 

ma
rūf ile. Nefīr ma
nāsınadır. Mīrābil-i 

Rāzī, beyt:

ر ا   א  א و   א  
ر ن  دراز و  و  

(Ne baba, ne ata, ne de oğuldur. Boru gibi uzun, 
kuru ve sıskadır.)

 [nebehr]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ve 

sükūn-ı hā ile. Geçmez akçe ve fenā nesne. 

Ve dūn ve fürū-māye ādeme derler. ه  [ne-

behre] dahi denilir.

אر  [necār]: Fetḥ-i cīm ile. Kızılca ki 

zenān, yüzlerine sürerler. אزه  [ġāze],  

[gulgūne] ve  [figer] dahi derler.

 [necīr]: Kesr-i cīm ve sükūn-ı yā-yı 

(Nice namlı insanı toprağın altına gömdüler. 
Yeryüzünde o kimsenin varlığından hiçbir iz 
kalmadı.)

א   [nāme-ber]: Fetḥ-i mīm ü bā-i 

muvaḥḥade ile. Peyk ve ḳāṣıd, nāme ileti-

ci. Bundandır güvercine  א ِغ   [murġ-ı 

nāme-ber] dedikleri. Bir çift kebūterin dişi-

sini bir şehirde alıkoyup erkeğin āḫar diyāra 

götürürler. İḳtiżā ettiği maḥall bir nāme 

yazıp kanadı altına bağlayıp salıverirler. 

Uçup dişisi olduğu yere varır. Ekẟeriyā ser-

ḥadlerde ederler. Ebulma
ānī, beyt:

د   دل را  אل  ض 
א  غ  ده   م  אن  א ی 

(Dilekçemi gönül sayfasına yazdım. Mektup gü-
vercini gibi hemen sevgiliye doğru yöneldi.)

אر אو  [nāvsār]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i sīn-i 

mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, değirmen arkı ma
nāsına ḫuṣūṣan.

�ānī, ol sāḳiye ki būstān ve mezrū
āt suvar-

mak için ve çeşmelere ve ḥavużlara su ak-

mak için ark ederler 
umūmen.

אر א  [nāhār]: Be-ma
nī-i gürsine ya
nī aç. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אه ان و   אد 
א  راه א دی  אر  א  

(Sofra kurdular, padişahın yüzü güldü. Zira yol-
da epeyce acıkmıştı.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i א א  

[nāştā]. Ya
nī bir kimesne ṭa
ām-ı cüzī 

tenāvül ede ve doymuş olmaya. Ona אِر א  
 .derler [nāhār-ı ū şikeste şud] او  

Kemāl İsmā
īl, der-Ḳasemiyye, beyt:

א از  ذوق א    او  
אر א ده اش  د    و 

(Yarı aç (affa doymamış) kalmasın diye bütün 
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(Başak salkımı, ağır yükün altında eğilmişti. Ava 
dair hiçbir iz yoktu.)

 [ner]: Altı ma
nāya gelir.

Evvel, erkek ma
nāsına. İsm-i 
āmdır, 

insānda ve ḥayvānda isti
māl olunur.

�ānī, zişt ve kerīh ma
nāsına. Meẟelā ا  

[ner-gedā] ve د ه   [nerre-dīv] derler. 

Ḥakīm Senāyī, beyt:

د ای  א   دان 
د ای  خ و  ان   

(Ālim, Allah’ın seçkin kuludur. Talebe, küstah ve 
yüzsüz dilencidir.)

�āliẟ, nām-ı peder-i Sām’dır ki  [nerīm] 

ve אن  [nerīmān] dahi derler. Ḥakīm 

Ezraḳī, beyt:

دی ه  א   ز אد  آن 
אم   ا  ز  دادی 

(Sen öyle bir padişahsın ki Nerīmān diri olsaydı 
senin önünde yer öperdi.)

Rābi
, ālet-i recul ma
nāsına ki ḥażret-i 

Mevlānā, der-ṣıfat-ı kenīzekī ki ḫar-ı nerī 

be-cimā
-ı ḫod āmūḫte1, meẟnevī:

د  ی   ک    
ط  ت و  ر  از و

د ده  אن   آن   را  
د ده  אع آد    

אزه را د   و   
ازه را دی  ا ش  در 

ز و را آن  دی  ش  در 
ز א رود  ذ و 

ر وی رود     ا
د ان  א و ان روده  آن ز 

1 Erkek eşeği kendisiyle cimāya alıştıran cariyeye dair.

taḥtānī ile. Āhār ma
nāsına ki ism-i 
āmdır; 

kāġıda olsun, ḳumāşa ve beze olsun. Mīr 

Naẓmī, beyt:

ر   داد  رو آن 
אد א ا א   ی 

(Yüzünü öyle bir cilaladı ki āharlanmış kāğıda 
döndü.)

אر  [naḫār]: Fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i אر א  [nāhār]-ı merḳūm ya
nī nāştā.

 [naḫcīr]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme vü 

yā-yı taḥtānī ve kesr-i cīm ile. İki ma
nāya 

gelir.

Evvel, ṣayd ve şikār ma
nāsına. Mīr Ḫüsrev, 

beyt:

ار     رود אز آن 
אر    رود אر و  ر ز 

(O gurur sarhoşu binici yine ava gidiyor. İşten 
kurtuldum, iş yol yordamında gidiyor.)

�ānī, her şikār olunur cānvere derler 


umūmen ve dağ keçisine derler ḫuṣūṣan. 

Muḫtārī, beyt:

رو ش  א  از    و 
אرون א   א א   و   د

(Elleri nergisle dolu bazen de ayakları nar çiçe-
ğiyle kaplı birçok dağ keçisi gözü ve sülün kulağı 
görür.)

Be-ma
nī-i دن אر   [şikār kerden], Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

א ر  د   
(382a)   د روز ا   

(Dünyayı fetheden Hurşīd, birkaç gün avlanaca-
ğını buyurdu.)

Be-ma
nī-i şikār, Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

د ان     אر  ز 
د אب      و 
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Rūdekī, beyt:

אر א    ی 
אر ای  و  א از  دور 

(Dağ başında bir kulübe yaptı. Evi ve yakınların-
dan uzak kaldı.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de güneş iṣābet etmeyen 

yer ki אر  [nesār] ve אر  [fesār] dahi derler.

Ve 
Arabīde sükūn-ı sīn ile (  nesr) kerkes 

dedikleri kuşa derler. Ve āsumānda dāḫil-i 

raṣad iki kevkeb adıdır. Birine א  ِ  [nesr-i 

ṭāir] ve birine وا ِ  [nesr-i vāḳi
] derler.

ر  [nasṭūr]: Nām-ı ṣāḥib-meẕheb-i 

tersāyān. Ve onların faḳīh ve dānişmendine 

derler. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ر در دل او ر د آ 
ارم وری  אن   د  ار  از 

(Nestor onun gönlünde yazılı āyeti (imanı) gö-
rüp “Havariler arasında senin gibi dindarına sa-
hip değilim” dedi.)

 [nefīr]: Kesr-i fā ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī 

ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, boru ki אِی رو  [nāy-ı rūyīn] ve אِی  
אودم  [nāy-ı gāv-dum] dahi derler. Ḫˇāce 

Selmān, beyt:

د א   א  س 
א אن  ه و  א  ه 

(Kös, boru gürültüsüyledir. Dağ, nara ve 
yankıyladır.)

�ānī, kaba nāy ki sūrnā gibi yukarı başına dil 

koyup üfürürler. Türkīde dahi “nefir” derler.

�āliẟ, ol ṣadā ki boru, sūrnā ve nāydan ẓāhir 

olur. Mevlānā Hātifī, beyt:

א  و   از 
ره ز  אن  ر 

(Islık ve boru sesi Süreyya yıldızını aştı. Sidre 
kuşları ok vınlamasından ürktü.)

(Şehveti çok, açgözlü bir cariye bir eşeğin altına 
yatıyordu. Cimāya alıştırdığı erkek eşek, insanla 
cimā yapmayı biliyordu. Hileci kadının bir ka-
bağı vardı. Ölçüyü sağlamak adına eşeğin zeke-
rine kabak geçiriyordu. O karı, birleşme anında 
yarısı girsin diye eşeğin zekerine kabak takıyor-
du. Çünkü eşeğin zekeri tamamen girse, bağır-
sakları paramparça olurdu.)

Ḫāmis, mevce-i āb.

Sādis, ağacın ortasında olan şāḫları. Bu 

ma
nālarda ه  [nere] ve ه ّ  [nerre] dahi 

denilir.

אر  [nejġār]: Sükūn-ı zā-i Fārsī ve fetḥ-i 

ġayn-ı mu
ceme ile. Bāng, na
ra ve ṣadā-yı 

bülend. Keẕā fi’t-Tuḥfe.

אر  [nesār]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. א  

[nesā]-yı merḳūm ma
nāsına.

 [nester]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Gül-i nesrīn dedik-

leri ḫoş-bū, beyāż şükūfedir ki ن  [neste-

ren], ون  [nesterven] ve  [nesterīn] 

dahi derler. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אی  אر ده از  ل   
אی  ده از   ادر  

(Hz. İsa gül dalı dikenlerinden iğne yapmış. Hz. 
İdris yaban gülü goncalarından tespih yapmış.)

 [neser]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, sāyebān ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

אب  אب ز آ  در 
ل    אزد از 

(Ülke zulüm güneşinin sıcaklığında daima senin 
adaletinden gölgelik yapar.)

�ānī, dağ başlarında ba
żı çūbdan ve ot-

tan muḫtaṣar evler edip içinde bāc-dārlar 

ve sāir kimesneler dahi otururlar. Üstād 
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אر  [nemeksār]: Fetḥ-i mīm ü sīn-i 

mühmele ve sükūn-ı kāf ile. Tuz ḥāṣıl olan 

mevżi
ار ,  [nemekzār] gibi.

ر  [nemeksūr]: Fetḥ-i mīm, sükūn-ı 

kāf ve żamm-ı sīn-i mühmele ile. Be-ma
nī-i 

د  [nemeksūd]-ı merḳūm. Ya
nī tuzlu et 

ve ṭa
ām-ı dīger.

 [nemīr]: Kesr-i mīm ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Bisyār-ḫˇār ve kāhil ma
nāsına. 

Mīr Naẓmī, beyt:

אر א   ه  א אو    
ار אر  آن   و 

(Çok yiyen obur kimse işten kalma sığır gibidir, 
bir işe yaramaz.)

ا  [nevāger]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. 

Sāzende, gūyende ve ḫˇānende ma
nāsına. 

Mīr Naẓmī, beyt:

داز ا      
אز א  د ه  در آ  ز

(Mecliste çalgıcı nağme yapıyor, Zühre de ona 
eşlik ediyordu.)

ا   [nevāle-bur]: Fetḥ-i lām ve żamm-ı 

bā-i muvaḥḥade ile. Bıçak ma
nāsına ki 


Arabīde  [sikkīn] derler kesreteyn ile.

 [nev-ber]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Tāze ve henūz erişmiş mey-

ve ki אوه  [nev-bāve] dahi derler. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

خ  אغ    
אج  אج  و  درة ا

(Yaşlı yedi felek bahçesinin turfanda meyvesi, 
akıl tacının süsü ve sözün tacı.)

אر  [nev-bahār]: Üç ma
nāyadır.

Evvel, faṣl-ı rebī
.

�ānī, āteşgede.

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ه ا ا  א  אن   
ه ا  א د و زن  م  وز 

(Beni kamışlıktan kopardıklarından beri, iniltim 
erkek ve kadın herkesi ağlattı.)

Bu beyitte ṣadā-yı nāy olmak iḳtiżā eder 

ki Meẟnevī-i şerīfin ibtidā beytini ney 

lisānından ḥikāye eder.

ر  [nekder]: Sükūn-ı kāf ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Bir mevżi
 yāḫud bir ṭāife adı 

ola. Mevlānā Hātifī, beyt:

ری א و    او
ی א ی و ا א  

(Afgan ve Nekder kavimleri, buyruk dinleyip 
itaat ettiler.)

د אِز   [namāz-ı dīger]: İkindi vaḳti ve 

ikindi namāzıdır. Vaḳt-i mezbūrun maḫṣūṣ 

ismi olmamakla ṣalavāt-ı nehāriyyenin 

ẟānīsi olmakla gündüze mensūb tutup אِز  
 tesmiye eylemişler [namāz-ı dīger] د

vaḳt-i ẓuhrdan sonra vāḳi
 olduğu ecilden.

ار אز  [namāz-guzār]: Namāz kılıcı, 

אز ۀ  ار  [guzārende-i namāz] taḳdīrinde. 


Arabīdeki (382b)  [muṣallī] ma
nāsına.

ار  [nem-dār]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Nemnāk ma
nāsına.

ار  [nemekzār]: Fetḥ-i mīm ü zā-i 

mu
ceme ve sükūn-ı kāf ile. Tuzla ya
nī tuz 

ḥāṣıl olduğu yer. 
Arabīde  [memlaḥa] 

derler feteḥāt-ı ẟelāẟe ile, ار  [gulzār] ve 

ار  [çemenzār] gibi. Mīr Naẓmī, beyt:

ار ا  ده آن  א  ا
ار د  א  غ از آ  

(O bozkır tamamen tuzlaydı. Kuş oradan geç-
meye sıkılırdı.)
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در  [nevder]: Sükūn-ı vāv u rā vü fetḥ-i 

dāl-ı mühmeleteyn ile. Nām-ı püser-i 

Menūçehr ki Efrāsiyāb elinde giriftār oldu. 

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ون  د دارو אه  ای 
ام  אرن   אن  در    

(Ey Feridun görkemli, Cem yüzüklü, Nevder 
mızraklı, Kāren baltalı, Behrām oklu, savaş kah-
ramanı padişahlar padişahı!)

אر  [nehār]: Fetḥ-i hā ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i nāştā ya
nī tamām tok ol-

mayan ki אر א  [nāhār] dahi derler.

�ānī, ن אر  [nehārīden] lafẓından ism-i 

maṣdardır, eksiltmek ve eksilmek ma
nāsına. 

Üstād Ferruḫī, beyt:

د אه  ان    و  
אر د  אر  ان    

(Padişah gitti ve gündüzün eksilme hazırlığı yap-
tığı zamanda o orduya sancak gösterdi.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אه دا و  א    א ا
אر א  ا  א و    

(Efendim! Erdem ve bilgi ayı, bilgili ve erdemli 
kişi gibi eksilmiş olsa da...)


Arabīde iki ma
nāyadır. Evvel, ẓuhūr-ı 

ṣubḥtan ġurūb-ı şemse dek zamān. �ānī, 

ḫarçāl ve seng-ḫˇār dedikleri kuşun yavrusu 

ma
nāsınadır.

אر  [nehmār]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i mīm 

ile. Ferheng-i Cihāngīrī’de üç ma
nāya gelir.

Evvel, buzurg ve bisyār olan nesne. Kemāl 

İsmā
īl, beyt:

אن   אم دل د ا  
אر م  א אر   از  آن 

(Bana düşmanların gönlü dileğince teklifte bu-

Ve ẟāliẟ, bütḫāne ma
nāsına. Miẟāl-i 

āteşgede, Ḥakīm Firdevsī, meẟnevī:

ا  א را داد   
ود آ از  و  ر

אر ان      
אر ان روز אن  دان   
אن ی  א دا  آن 

אن אن ا ز אز    را 
(Lohrāsb, tahtı Güştāsb’a verince tahtından 
indi ve yükünü bağladı. Seçkin Belh’te, o za-
manki āteşperestlerin şimdi Araplar Mekke’ye 
nasıl sahip çıkıyorlarsa öylece rağbet gösterdiği 
āteşgedeye gitti.)

Miẟāl-i bütḫāne. Emīr Mu
izzī, beyt:

א  م و  אر   از آن روی 
אر  ا א   ا 

(İşte bu yüzden, evin Brahman tapınağı olsa da 
orayı ve meclisini Çin tapınağına çevir!)

Bu ma
nāya, Mes
ūd-i Sa
d-ı Selmān, beyt:

א و   אر  آورد 
אر  א    در 

(İlkbahar mevsimi putlar (güzeller) ortaya çı-
kardı ve tapınakta senin güzelliğinde hiçbir put 
yok.)

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da be-ma
nī-i ḫāne-i bu-

zurg ki Berāmike Belḫ şehrinde binā etmiş-

ler idi. Ḥakīm Enverī, beyt:

د אر  א آب 
אر   ات  

(Meydanın, Kandehār’ın itibarını götürdü. So-
fan, Nevbahār mālikanesini kökünden söktü.)

Bu beyitte ṣan
at-ı tecnīs vardır.

  [nevḥager]: Fetḥ-i ḥā-i mühmele 

vü kāf-ı Fārsī ile. Meyyit üzerine merẟiye 

okuyup ağlayıcı ma
nāsına ki 
Arabīde ا  

[nevvāḥa] derler.
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اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

א   [nā-çīz]: Kesr-i cīm-i Fārsī ile. Bī-

miḳdār. 
Arabīde   [lā-şey] ma
nāsına. 

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

دم א   א   
א    و  

(Dedi ki: “Ben değersiz bir çamurdum, ne var ki 
bir süre gülle oturdum”.)

אز  [nāz]: İki ma
nāyadır.

Evvel, şīve ve istiġnā. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אز אزت   
א   و   

(Nazını çekerim, çünkü nazlısın. Başımın gözü-
mün üstünde yerin var.)

�ānī, ḥużūr ve rāḥat ma
nāsına. Şā
ir, beyt:

אی دراز ه  א   
אز د آرام و  و  

(Uzun mızraklarla gittik. Huzur ve rahatımızı 
onunla kaçırdık.)


Arabīde ġunc u delāl ki şīveye yakın evżā
dır. 

Edātu’l-Fużalā’da bir ağaçtır. 
Arabīde  

[ṣanevber] derler.

روز אِز   [nāz-ı nevrūz]: Mūsīḳīde bir nevā 

ismidir.

אن   [nān-pez]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

bā-i Fārsī ile. Ekmek pişirici. 
Arabīde אز  

[ḫabbāz] derler. Ebulma
ānī, beyt:

א אن  را   אن  ه 
א رده  رد   ا  

(Fırıncıyı tanıyorsan ekmek ver! Yarısını yerse de 
bırak yemiş olsun!)

lunma! Zira o yüke katlanmaktan çok ācizim.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

اد  ا دا  دل 
אد אر  א اش    ا

(İblis onun gönül verdiğini anlayınca hikāyesine 
çok sevindi.)

�ānī, yek-bār ve heme. Muḫtārī, beyt:

א   ن ا  אن  אر 
א אم   ر ر ا א ز

(Fesleğenler senin bağışlarının süsüyle bezenince 
bütün dünya benim gönlümün eseri gibi oldu.)

�āliẟ, müşkil ve 
aceb ma
nāsına. Ḫˇāce 


Amīd-i Lūyegī, beyt:

وز אد   ز   ا אد 
دا  אر   אن زار    

(Daima mutlu ol! Zira bugün düşman sıkıntı-
dan öyle perişan bir hale geldi ki yarına çıkması 
zor.)

Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i kārī (383a) veyā 

çīzī 
aẓīm. Ve Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm’de 

be-ma
nī-i 
acīb. Mīr Ḫüsrev, beyt:

م ت  ار  אن  واز  در  
ت אر  د د  אل  אن    ز

(Canın uçuşu bağlanmış, bırak da doya doya 
sana bakayım. Böylece kendi halimi göreyim, 
seni de artık bir başka göreyim.)

Zā-i mu
ceme ile (אز  nehmāz) da ma
ānī-i 

merḳūmeye mervīdir.

 [ney-şeker]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Şeker kamışı. Bu 

ma
nāya, Mevlānā Hātifī, beyt:

ر  رد ا ه   
رد  و  אن   ا

(Hintlinin şeker kamışı yemesi gibi ciğerlerine 

mızrak kamışı yediler.)
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אن ه  ای او    رخ ا
אده  اه او  א  ره  ز

(Felek onun düşmanlarının yüzüne yay çek-
miş. Zamane onun hasımlarının yolunda pusu 
kurmuş.)

�āliẟ, üzüm çubuğun veyāḫud ġayrı ağa-

cı kökü yanından eğdirip yere gömerler ki 

bir sene yerinde durup kök tuttuktan son-

ra çıkarıp āḫar yere dikerler. Ona ان  

[toḫmdān] ve داردان [dārdān] dahi derler.

 [naġz]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme ile. 

Güzel ve laṭīf ki ḫūb ma
nāsınadır. Üstād 


Unṣurī, beyt:

אک א      
אک از آور از  

(Onun köyüne temiz zihinden güzel bir mektup 
getirmişim.)

از  ten murād[neft]  :[neft-endāz]  ا

āteştir ki ba
żı ḳal
a muḥāṣarasında düşmen 

hücūmunda eski bezleri neft yağına batırıp 

ve āteşe yakıp düşmen üzerine atarlar, ona 

از ا   [neft-endāz] derler. Ve āteş-bāzlık 

edene dahi derler. Ve fişeng atmak gibi her 

ne olursa.

אز  [namāz]: Ma
rūf 
ibādettir. Ve ḫidmet ve 

kulluk etmeye denilir. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אز ده  אده  از ا و 
از دن  אه     

(Attan inip eğilerek saygı gösterdi. Görkemli pa-
dişah onu ayağa kaldırdı.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ک אه  ه  אر او    
אز ک  ه ای     آن 

(Öyle bir padişahtır ki sarayı, padişahların secde 
yeridir. Padişahlar daima o secde yerinde saygıy-
la eğilirler.)

 [nebtīz]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade, 

kesr-i tā-i müẟennāt, ba
dehu yā-yı sākine 

ile. Ucu ġāyet sivri olan nesne; ḫançer, iğne 

ve bīz gibi.

 [naḫtīz]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme, kesr-i 

tā-i müẟennāt, ba
dehu yā-yı sākine ile. Be-

ma
nī-i kemīngāh ya
nī pusu yeri.

 [naḫçīz]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme, 

kesr-i cīm-i Fārsī, ba
dehu yā-yı sākine ile. 

Be-ma
nī-i pīçīde ya
nī sarılmış. Mīr Naẓmī, 

beyt:

ده اب را   א   
ده א  را     

(Yatağa gül saçmış, geceden sabaha dek sarılmış.)

 [naḫīz]: Kesr-i ḫā-i mu
ceme ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, fürū-māye ve kemīne. Ḥakīm Nāṣır-ı 

Ḫüsrev, beyt:

و   ن  א   אن  
ِ   ارزان  אن  א    

(Kıymetli hayatı çok ucuza satıyorsun! Oysa kıy-
metli bir şeyi ucuza vermemen daha iyidir.)

�ānī, kemīn ya
nī pusu. Ve kemīngāha 

אه  [naḫcīrgāh] derler. Mes
ūd-i Sa
d-ı 

Selmān, ḳıṭ
a:

אش اره  אش و   ای دل دژم 
اره ر ن ر و  ه   ای د

ا אن  ی    
ر  ن  ا  ا 

(Ey gönül! Sen sıkıntılı ol, daima sıkıntılı ol! Ey 
göz! Kan dök, sürekli kan dök! Böylece aslanın 
pusuya yatması gibi ihtiyarlığın canıma yerleşti-
ğini görsünler.)

Şems-i Faḫrī, beyt:
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Ve nevrūz-ı ẟānī oldur ki Ferverdīn-māh’ın 

altıncı günü ki nāmı Ḫordād’dır, nevrūz-ı 

buzurg ve nevrūz-ı ḫāṣṣa derler. Ve onun 

vech-i tesmiyesi oldur ki Cemşīd ol gün-

de taḫt üzerine ṭarz-ı merḳūm üzre oturup 

ḫāṣṣ u 
āmma iẕin verip cümle yanına cem
 

olup kār-ı 
ālem için iyi resm ve laṭīf 
ādet ü 

ḳānūnlar koyup ḫalḳa tenbīh eyledi ve eyit-

ti: “Allāhu te
ālá sizi yarlıgasın! Gerektir ki 

pāk su ile ġusl ediniz! Ve Allāhu te
ālá’nın 

ni
metleri şükrün edā ediniz! Ve her nefeste 

Allāhu te
ālá ḥażretinin emrini yerine getir-

meye sa
y ediniz! Ve her sāl bu üslūb üzre 


amel ediniz!”. Ve menḳūldür ki ekāsire-i 


Acem nevrūz-ı kūçikten nevrūz-ı buzurga 

varıncaya dek ḥācāt-ı nāsı maḳżī ederlerdi. 

Ve maḥbūs olanları ıṭlāk ve mücrimleri 
afv 

ederlerdi. Ve ḫalḳa in
ām u iḥsānlar ederler-

di. Ve kendiler 
ayş u 
işret ve ẕevḳ ü ṣoḥbete 

meşġūl olurlar idi.

אز  [nev-niyāz]: Sükūn-ı vāv ve kesr-i nūn 

ile. Bir tāze nev-resīde, ibtidā kāra şürū
 

etmeye derler; okumak, yazmak ve ġayrı 

ṣan
at her ne olursa. Ebulma
ānī, beyt:

ز آ ا ن  ر و  را   
אز د    א     

(Sevgili, eziyet ve zulüm sanatını daha yeni öğ-
renmiş. Āşık öldürse şaşılmaz, zira henüz işin 
acemisi.)

 [nehçīz]: Sükūn-ı hā vü yā-yı taḥtānī 

ve kesr-i cīm-i Fārsī ile. Be-ma
nī-i pīçīde 

ya
nī dolaşmış ve sarılmış.  [naḫçīz] 

dahi derler. Şems-i Faḫrī, beyt:

אر   را אن ز  
אز و  אن    ز ز 

(Onun adaletiyle ülkenin işi öyle bir düzeldi ki 
güzellerin saçından dolaşıklık aybı gitti.)

אزی  [namāzī] pāk ve ṭāhir ma
nāsınadır. 

İmdi, namāz dahi kişiyi günāhtan pāk ettiği 

için “namāz” dediler. 
Arabīsi ء vuḍū] و]

dur.

از  [nevāz]: İki ma
nāya gelir.

Evvel, töhmetten ırak olmak.

�ānī, ا  [nevāḫten] lafẓından ṣīġa-i emr 

ve vaṣf-ı terkībīdir از  ve [dil-nevāz] دل 

از د  [
ūd-nevāz] gibi.

ز آ  [nev-āmūz]: İki ma
nāyadır.

Evvel, yavru doğan ki yuvadan alıp şikār 

ta
līm ederler.

�ānī, henūz müeddibe verilmiş ṭıfla derler.

روز  [nev-rūz]: Senede iki gündür. Biri 

neyyir-i (383b) a
ẓam burc-ı Ḥamel’e taḥvīl 

ettiği gündür ki Āẕer-māh’ın on birinci gü-

nüdür ki nevrūz-ı kūçik ve nevrūz-ı 
āmme 

derler. Ve onun tesmiyesinde iki vech rivāyet 

olunmuştur. Evvelā, Ḥaḳḳ sübḥānehu ve 

te
ālá, 
ālemi ve ādemi bu günde ḫalḳ eyledi. 

Vech-i ẟānī oldur ki Cemşīd cümle cihānı 

seyr ve geşt ü güẕār eyledi, Āẕerbaycān’a 

geldikte cevāhir ile mükellel ü muraṣṣa
 bir 

taḫt-ı 
ālī naṣb ve vechesini cānib-i şarḳa vaż
 

eyleyip ve başına ẕī-ḳıymet cevāhir ile mü-

zeyyen tācı giyip ve çıkıp taḫt üzerine otur-

du. Çünki güneş ṭulū
 edip ol tāc ve taḫta 

dokundu, ol mertebe şu
ā
, żiyā ve pertev 

ẓāhir oldu ki 
ālemi rūşen eyledi. Ḫalk onu 

gördükte şādumān olup  روِز  īn] 1 ا 

rūz-ı nev’est] dediler. Çünki zebān-ı Derī’de 

ve zebān-ı Pehlevī’de şu
ā
a  [şīd] der-

ler ve  [cem] pādişāh ma
nāsınadır,  

[şīd] lafẓını ona mużāf edip ona dahi  

[cemşīd] dediler.

1 Bu, yeni bir gün.
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אر اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-fārsī]

אژ  [nāj]: Çam ağacı ki אج  [nāc] ve ژ  [nūj] 

dahi derler. Şems-i Faḫrī, beyt:

ام אدا  از  ا   
אژ و و  د  א  אن    

(Bahçede hep selvi ve çam ağacı olduğu sürece (o 
da) ardıç gibi daima baş tacı olsun!)

Ve serv ağacına da derler. Şāh Nāṣır-ı 

Ḫüsrev, beyt:

دت  ه  ب   ای   و 
אژ ن  א  ت از  א م  د 

(Ey hünersiz ve yüzü güzel olan! Aklın hani! Bu 
selvi gibi boydan utanmıyor musun!)

Bu ma
nāya אژ  [fāj] dahi derler.

אژ אژ  [nājfāj]: Sükūn-ı zā-i Fārsī ve fetḥ-i 

fā ile. Esnemek ki אزه  [ḫamyāze] ve אن  د

 .dahi derler [dehān-dere] درهArabīde אوب  

[teẟāvub] derler.

אوژ  [nāvej]: Fetḥ-i vāv ile. Ağaç teknedir ki 

içinde ḫamīr ederler ve eẟvāb yurlar.

 [nekej]: Fetḥ-i kāf ile. Üzüm çekirdeği. 

Tā-i müẟennāt ile (  tekej) dahi mervīdir.

אز  [nehmāz]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i mīm 

ile. Dört ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i buzurg. Üstād Rūdekī, 

beyt:

ده  אز   ی 
ون  ز    از 

(Büyük devasa bir kubbe yükselmişti. Dışta do-
kuz sütun, altta dokuz kirişi vardı.)

�ānī, be-ma
nī-i bisyār ve bī-endāze. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

אه   ا  ن    
אز אن  אه در  ا د 

(Padişahlık tahtı dünyada çok padişah gördü 
ama senin gibi bahtı açık padişah görmedi.)

�āliẟ, be-ma
nī-i müşkil.

Rābi
, ceng-i 
aẓīm ma
nāsınadır.
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א  [nākes]: Fetḥ-i kāf ile. Alçak ve sifle 

ādem ma
nāsına. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ن     ز آ  
د ای   א   

(Ey düşünen adam! Bir kimse kötü çelikten iyi 
kılıç nasıl yapsın! Alçak, terbiyeyle adam olmaz.)

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

א אن   א  אن 
א ان   א  

(Sakın kimsenin ekmeği için alçalma! Kimsenin 
sofrası için ağlama!)

س א  [nāmūs]: Żamm-ı mīm ü vāv-ı ma
rūf 

ile. Ḫāne-i ṣayyād ki içine girip av ve şikār 

gözetir. 


Arabīde 
ār ve ġayret ma
nāsına. Ve nām-ı 

ḥażret-i Cibrīl-i emīn 
aleyhi’s-selām’dır ki 

ا ِس  א  [nāmūs-ı a
ẓam] ve ا ِس  א  

[nāmūs-ı ekber] dahi derler.

אوس  [nāvūs]: Żamm-ı vāv ile. Āteşgede 

ma
nāsına. Ḥakīm Senāyī, ḳıṭ
a:

אه    زاغ 
אوس אم    

אل د  در  زاغ  
אوس א    ز 

(Siyah karga olsam da āteşgededen başka ma-
kam seçmem. Karga bu sözleri duyarsa, derhal 
tavusa kaş göz işareti yapar.)

Ḥakīm Enverī, beyt:

א  م  א آن ا
אو אن   از 

(Onuncusu, kötülüğün en iyi dostu. Sanki 
āteşgede rahiplerinden.)

Ve gūristān-ı Mecūs ma
nāsına da rivāyet 

olunmuştur.

 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]

אاوس  [nāūs]: Żamm-ı hemze vü vāv-ı 

ma
rūf ile. Be-ma
nī-i āteşgede. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

אس א   [nā-şinās]: Kesr-i şīn-i mu
ceme 

ve fetḥ-i nūn ile. Anlamaz, lā-yefhem 

ma
nāsına. Ebulma
ānī, beyt:

אس א    و    
אن ا  از وی ز ر  

(Laf anlamazlarla bir arada olup eğlenme! Kuş-
kusuz onlardan zarar görürsün.)

س א  [nāḳūs]: Żamm-ı ḳāf u vāv-ı ma
rūf 

ile. Büyük çandır ki mināre gibi bir bülend 

binā (384a) edip başına vaż
 ederler ve vaḳt-i 

mu
ayyende çalarlar. Ṣadāsı bir iki fersaḫ 

yere gider. Ba
żılar, erġanūn dedikleri büyük 

saz ma
nāsına demişler. Kefere kelīsālarında 

ba
żı maḫṣūṣ günlerde çalarlar. İrili ve ufak-

lı, içi boş ağaçlardır ki biribiri yanında dizil-

miştir, körükle nefes verip çalarlar. Bī-naẓīr 

ṣadālar verip dürüst maḳāmlar ẓāhir olur. 

Mevlānā 
Urfī, beyt:

א  ده    ِ آ א 
א אر  س ا א אن  ز  א 

(Biz kirli dudağımızı tövbe için açıyoruz ama is-
tiğfar çanımız da isyan nağmesi çalıyor.)


Arabīde dahi س א  [nāḳūs] ve cem
ine 

ا  [nevāḳīs] derler. Li-vāḥidin mine’ş-

şu
arā, beyt:

ب     ای ا
ی  ب ا ا ام  ب ا

(Gözüme “Hangi vuruş sana (daha fazla) eziyet 
eder? Çanların vuruşu mu yoksa ayrılık vuruşu 
mu? Kıyasla bakalım!” diye sordum.)
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(Gülün havası ve özentisiyle güçsüz kalan nergi-
sin yüzü sarı, sırtı kambur, bedeni zayıf.) 

אس  [nesnās]: Sükūn-ı sīn-i mühme-

le ve fetḥ-i nūn ile. Ḥakīm Esedī-i Ṭūsī 

rivāyetinde Hindūstān ser-ḥaddinde 

Serendīb ḳurbunda bir kūh-ı bülend var-

dır, adına ام  .derler [ẕāt-ı hevām] ذاِت 

Onda bir nev
 maḫlūḳ olur. Boyları uzun, 

bedenleri kıllı ve gök renginde, kılları kızıl 

ve başlarının iki yanlarında yüzleri vardır. 

Her yüzlerinde ikişer gözleri var. Her birisi 

hem erkek ve hem dişidirler ve doğururlar. 

Ol kadar ḳuvvetli olurlar ki ikisi bir fīli tu-

tup öldürürler ve yerler. Ve bunlar be-ġāyet 

seğirtirler. Ol ḳavme אس  [nesnās] derler.

Ve 
Arabīde maymunun irisine derler.

 [nefes]: Fetḥ-i fā ile. Ma
rūf. Şeyḫ Sa
dī, 

beyt:

 دم از   رود 
א  ن    

(Her an ömürden bir nefes gidiyor. Bir bakmış-
sın yeterince kalmamış.)

Ve sükūn-ı fā ile (  nefs) iki ma
nāyadır. 

Evvel, ma
rūf. Dört mertebe ile ta
bīr olun-

muştur. Evvel, nefs-i emmāre. �ānī, nefs-i 

levvāme. �āliẟ, nefs-i muṭmainne. Rābi
, 

nefs-i melhemedir.

Ma
nā-yı ẟānī, vücūd-ı mevcūd ki “kendi 

ẕātında” demekte “kendi nefsinde” derler. 

Mīr Naẓmī, beyt:

א د  א    در 
(384b) ا ن ا د ز   را 

(Hünerlerde kendi zātında tektir. Düşmanlar 
her yönden ona boyun eğer.)

س א  [nāhūs]: Żamm-ı hā vü vāv-ı ma
rūf 

ile. Be-ma
nī-i nā-gāh. Mīr Naẓmī, beyt:

س א אر و  ک  و  ده   
س א  آ از آن   

(İtibar, ar ve namusu terk edip o taraftan ansızın 
çıkagelir.)

س אی   [nāy-mūs]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī 

vü vāv ve żamm-ı mīm ile. Bir sazdır kamış-

larla düzülmüş. אر  [mūsīḳār] dahi der-

ler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [nebes/nebbes]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade 

ile. Muḫaffef ve müşedded dahi cāizdir. 

Be-ma
nī-i duḫterzāde ya
nī kız evlādı.  

[nebese] dahi derler. Emīr Ḫüsrev, der-

menḳabet-i İmām Ḥüseyn raḍıya’llāhu 


anhu, beyt:

 ذات او   ا
ای را  ا ل   ر

(Onun zātına sıfat olarak Allah’ın resulüne (Hz. 
Peygamber’e) torun olmak yeterlidir.)

אس  [neḫās]: Fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. 

Sezü ki pabuççular gön ile beşeni arasında 

dikerler.

 [naḫs]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ile. 

Ġam u ġuṣṣadan çehre solmak ve ża
īf ü 

zebūn olmak ma
nāsınadır. 
Arabīde kesmek 

ve delmek1 ma
nāsınadır.

 [nergis]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

kesr-i kāf ile. Zerrīn-ḳadeḥ dedikleri çiçeğin 

ḳatmerine derler. İsti
āre ṭarīḳıyla şu
arā, 

maḥbūbun gözüne teşbīh ederler. Şi
rlerinde 

keẟret-i isti
mālden “çeşm” ma
nāsına ol-

muştur. Ḫˇāce Selmān, beyt:

ا ای  و دارد ز  ان  ز  א 
ز و    رخ زرد و  

1 Nüshalarda “dermek” yazılmıştır.
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Şems-i Faḫrī, beyt:

אر آورد ز  رد در      
ش א دن وی از  د  א   א 

(Her kulaç atan, denizden çıkamaz. Nice kimse-
nin ölümü, baş aşağı suya dalmaktan olmuştur.)

Üstād Lebībī, beyt:

א ا   د ای   داب  د 
ری ش  א א  א ی     

(Ey yüzme bilmeyen! Girdap çevresinde dolan-
ma! Ansızın baş aşağı suya girer boğulursun.)

א  [nāliş]: Kesr-i lām ile. İnlemek 

ma
nāsına ism-i maṣdardır.

رش א   [nā-ḫoriş]: Sükūn-ı nūn, żamm-ı 

ḫā-i mu
ceme, vāv-ı mechūl ve kesr-i rā-i 

mühmele ile. Ekmeğe bir miḳdār ṭa
āmı ka-

tık etmek.

א  [nānkiş]: Sükūn-ı nūn ve kesr-i kāf 

ile. Çörekotu dedikleri siyāh dānelerdir. 


Arabīde ا .derler [ḥabbetu’l-ḫaḍrā]  ا

א  [nānmeş]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i mīm 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, görülmemiş nesne ya
nī bir şey ki 

naẓīri ve miẟli olmaya. Ebulma
ānī, mıṣra
:

א אل  ده   و  א 
(Böylesi eşsiz güzellik ve alım görülmemiştir.)

�ānī, yolsuzluk etmek ma
nāsına. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

אرش  [nebāriş]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ve 

kesr-i rā-i mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, sitem-āmīz söz söylemek.

�ānī, düşmeli olan saḳfa ve yıkılmalı olan 

dīvāra istiḥkām için konulan payanda. 

Türkīde “destek” derler. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

 ا ا
[ma	a’ş-şīni’l-mu	ceme]

ش  ِ א  [nāḫun-ı ḫoş]: Żamm-ı ḫāeyn-i 

mu
cemeteyn ile. Bir nev
 ṣadeftir, nāḫuna 

ya
nī tırnağa müşābih olur. Ḫoş-būdur. 


Arabīde ا אر   .derler [aẓfāru’ṭ-ṭayyib] ا

Hindī lisānında  [nekh] derler. Ba
ż-ı 

terākībe ve 
iṭriyyāta dāḫil olur. אن  ِ א  

[nāḫun-ı periyān] ve د ِ א  [nāḫun-ı dīv] 

dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ش א   [nā-ḫoş]: Vāv-ı mechūl ile. Ṭab
a 

münāsib ü muvāfıḳ olmayan nesne. Ve 

mizāca dürüst olmamak ma
nāsına.

ش  א   [nā-ḫoş-meniş]: Vāv-ı mechūl, 

sükūn-ı şīn-i mu
ceme, fetḥ-i mīm ve kesr-i 

nūn ile. Mi
de bulanmak ve ṭabī
āt nā-

dürüst olmak ma
nāsınadır. Mīr Naẓmī, 

beyt:

אده ط  ش  از  א  د 
אده ر از و   ز

(Fazlaca şaraptan mide bulanır. Mezhep genişli-
ğiyle çok şarap içme!)

א אز  [nāz-bāliş]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme, 

fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ve kesr-i lām ile. Yüz 

yastığı. Ebulma
ānī, beyt:

אر رو ی ر א آن  אز    
ده را אد    ر ا  

(O peri yanaklı, yüz yastığına yüz üstü yatmış. 
Gül yığınına güneş ışığı düşmüş.)

אزش  [nāziş]: Kesr-i zā-i mu
ceme ve şīn-i 

mevḳūf ile. Nazlanmak ma
nāsına ism-i 

maṣdardır.

ش א  [nāġūş]: Żamm-ı ġayn-ı mu
ceme 

vü vāv-ı ma
rūf ile. Baş aşağı suya dalmak. 
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אن دو  ز دار    
  و   ر و 

(İki gözü tıpkı ceylanlar gibi tamamen büyü ve 
şuhluk, daima hile ve aldatma.)

Ve 
Arabīde fetḥateyn ile ( َ َ  nemeş) sefīd 

ve siyāh noḳṭalara ve sefīd ve siyāh ṣūretlere 

derler. 

ش  [neveş]: Fetḥ-i vāv ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, nevāle ma
nāsına ism-i maṣdardır.

�ānī, 
ivaż ve bedel ma
nāsınadır.

ش   [ne-ḫoş]: Żamm-ı ḫā-i mu
ceme vü 

vāv-ı mechūl ile. Tāk-ı deştī ya
nī yaban as-

ması ki siyāh dāneli olur. 
Arabīde א   ا

[kurmetu’l-beyḍā] dedikleridir. Ve sebeb-i 

tesmiyesi, kış eyyāmında kurumaz ve çu-

buğu, yanında olan ağaca (385a) sarılır çı-

kar. Salkımında on ve on iki dānesi ancak 

olur. Evveli yeşil, āḫiri surḫ olur. Ve çiçeği 

lāciverdī-reng olur.

ش   [nerme-i gūş]: Sükūn-ı rā-i müh-

mele ve żamm-ı kāf-ı Fārsī ile. Kulak yumu-

şağı demektir. Ebulma
ānī, beyt:

ش ده   אن   
ه  א از آن آو  

(Kulak yumuşağı öyle paha biçilmezmiş ki küpe 
ondan kıymet alırmış.)

ش   [nesrīn-nūş]: Nām-ı duḫter-i 

Saḳlāb Şāh’tır ki Behrām Şāh onu ḥabāle-i 

izdivāca getirmiş idi. Şeyḫ Niẓāmī, ez-Heft 

Peyker, beyt:

ش אه   ب  د 
ش از و رو  ک  

(Saklāb padişahının kızı Nesrīn-nūş, Anado-
lu ipeklisi giyip Çin süsüyle süslenen bir Türk 
güzeliydi.)

 [na
ş]: Sükūn-ı 
ayn-ı mühmele ile. 

Tābūt ma
nāsına lüġat-i müşterekedir. Şeyḫ 

Sa
dī, beyt:

ا  دو   دوش 
ان ا ارد    ا 

(İki kişi bir naaşı omuzlayıp getirse, soysuz alçak 
onu sofra sanır.)

 [naḳş]: Sükūn-ı ḳāf ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ma
rūf.

�ānī, peftere ki onunla doğan çağırırlar. 

Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

واز روی  אز  را   داده ام 
אری  ش  و  ا  אز 

(Bakış şahinini bir sülün uçuşlu güzele verdim. 
Belki (o sülün onu) peftere yapar da bakış şahini 
avlanmaya başlar.)

 [nemş]: Sükūn-ı mīm ile. Mekr ü ḥīle 

ve deġal-bāzī ma
nāsına. Ḥakīm Firdevsī, 

der-Yūsuf u Zelīḫā, beyt:
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 [nefteġ]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Kīle ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

א   ا ا
 د زر  دا و 

(Zamanın Hātem-i Tāyī’si Şeyh Ebu İshak’tır. 
Altını etek ve kileyle verir.)

 ا ا
[ma	a’l-ġayni’l-mu	ceme]

אغ  [nāġ]: Karaağaç. Ammā ba
żı ferhengde 

ة ا  [şeceretu’l-baḳḳ] dedikleri ağaçtır.

غ אن   [nān-kelāġ]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

kāf ile. Bir nev
 otluktur, nemnāk yerlerde 

biter. Mevlānā Cāmī, beyt:

را ر    از    ای 
א آ از ز  ن در آ   

(Lokma için üzülme! Bir çaylaktan daha değersiz 
değilsin ya! Zira çaylak tam tevekkül gösterirse 
otluk yerden ekmek çıkarır.)

Mevlānā Cāmī, beyt:

אغ א   אن    א
غ אن  د  ص ا 

(Bahçıvan bahçede (kuşları kovmak için) ba-
ğırmazsa, incir yuvarlağı otluk/kuzgun ekmeği 
olur.)

אغ  [nebāġ]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. 

Muḫaffef-i אغ אج dır ki[enbāġ] ا  [enbāc] ا

ve אج  [nebāc] dahi derler. Kuma 
avrat 

ma
nāsına.

غ  [neşūġ]: Żamm-ı şīn-i mu
ceme ile. 

Bir dārūdur, ağızda tutarlar. Diş ve ağız ağ-

rısına nāfi
dir.

 [naġnaġ]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme ve 

fetḥ-i nūn ile. Māverāünnehir’de isti
māl 

olunur bir büyük kīledir ki her bir kīle ġalle, 

tamām bir yük olur.  ور  [menzūr] dahi 

derler. Ebul
abbās, beyt:

אر م د ا    ا  ای  
אر م ا ا   א   

(Efendi! Senin yüz defter dolusu yaban buğda-
yın var! Ben de senin birkaç kileciğine ambar 
oldum.)
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 [necef ]: Fetḥ-i cīm ile. Kūfe şeh-

ri ḳurbunda bir mevżi
dir ki Emīrü’l-

müminīn ve Ya
sūbu’l-müslimīn ḥażret-i 

Esedu’llāh el-Ġālib 
Alī ibni Ebī Ṭālib 

raḍıya’llāhu 
anhu ve kerrema’llāhu vechehu 

merḳad-i şerīfleri ondadır. Zamān-ı sābıḳta 

ol maḥalde bir deryā var imiş ki  אی  در
[deryā-yı necef ] demekle şöhret bulmuştur. 

Ḥālen ol deryā yerinde ādem kellesi gibi 

dahi taşlar vardır, kırsan içinden dürr-i Ne-

cef dedikleri bir laṭīf beyāż, şeffāf taş çıkar. 

Mevlānā Cāmī, beyt:

א  ا ا   ا زا
אن   م    אر   

(Ey müminlerin emiri Hz. Ali! Bastığın yere saç-
mak için can param elimde seni ziyarete geldim.)

 [nesef ]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, bir şehrin ismidir ki  [ḳarşī] dahi 

derler. Māverāünnehir’de vāḳi
dir.

�ānī, bir nesneyi dibinden koparmak ve 

dahi sıvamak ma
nāsına da mervīdir.

א  ا
[ma	a’l-fā]

א  [nātif ]: Kesr-i tā-i müẟennāt ile. 

Ḥalvā-yı peşmīne. Ve ba
żı ferhengde “düb-

le” dedikleridir. Ve ba
żılar cevz ile yāḫud 

bādām ile olan ḥalvādır demişler. Ve’l-ḥāṣıl 

ḥalvā olduğu muḳarrerdir ammā nev
inde 

iḫtilāf eylemişler. Aṣlı 
Arabīdir ki א  

[nāṭif ] derler, ta
cīm olunmuştur.  

[neṭaf ], 
Urbān’da bir meşhūr kimesnenin 

ismidir. Evāil-i ḥālinde be-ġāyet faḳīr idi. 

Ba
dehu baġteten devlete nāil olduğundan 


Arabīde ḍarb-ı meẟel olmuştur. Sonradan 

devlet bulan ādem ḥaḳḳında ḍarb ederler. 

Ve mezbūr  [neṭaf ], zamān-ı devletin-

de ṣāḥib-kerem ve saḫī olmakla kendi oğlu, 

ḥaḳḳında demiştir, beyt:

אری ا ا ا ا ا
א א وا   ا

(Babam Netaf (cömertlikte) güneşle reka-
bet eder. Bu sebeple büyüklük ve cömertlikte 
köklüyüm.)

אف  [nāf ]: Ḫuṣūṣla “göbek” ma
nāsınadır. 

Müşke א  [nāfe] tesmiye olunduğu, āhūnun 

göbeğinde olduğu içindir. Ve her nesnenin 

dürüst ortası. Meẟelā Ka
be-i Mu
aẓẓama 

vasaṭ-ı dünyāda olmakla ز אِف   [nāf-ı 

zemīn] derler “yerin göbeği” ma
nāsına. 

Göbek insānın ortasında olduğundandır. 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

אف ارض אف از  א     
א א و  ی  داده از   

(Yeryüzünün göbeği Kābe’den Abdumenāf ’ın 
göbeği/soyu miskinin (Hz. Peygamber) yayılma-
sı gibi, onun ahlakı da Tebriz’den Çin ve Doğu 
Türkistān kokusu yaydı.)
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אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

אک א   [nā-pāk]: İki ma
nāyadır.

Evvel, her ne ki kirli ve yunmamış ola 


umūmen ve cünüb ve ḥāyıż ma
nāsına 

ḫuṣūṣan.

�ānī, murdār (385b) ma
nāsınadır.

א  [nācurmek]: Żamm-ı cīm, sükūn-ı 

rā-i mühmele ve fetḥ-i mīm ile. Bütgedede 

oturmak. Ve oturana dahi derler. Ve ba
żı 

ferhenglerde zühhād u murtāżān-ı tersādan 

bir ādem ismidir. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ان א و د   و 
א א و  א  ا دِر 

(Ben, bir keşiş ve Mahrān kilisesi... Tiflis kralla-
rının kapısını yurt edindim.)

ک אر  [nārḫūk]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

żamm-ı ḫā-i mu
ceme ile. ک אر  [nārkūk]: 

Sükūn-ı rā-i mühmele ve żamm-ı kāf ile. 

Nām-ı afyūndur. Keẕā fi’l-Mecma
.

אر  [nār-muşk]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

vü şīn-i mu
ceme ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, eṭibbā katında ma
rūf bir dārūdur. 


Arabīde אن ا   [muşku’r-rummān] ve 

אن ا אع  
aḳmā] اu’r-rummān] dahi derler. 

Ferheng-i Cihāngīrī’de, nār-ı Hindī derler 

bir toḫumdur surḫ-reng. Miyānında bir 

miḳdār yeşillik olur. Ḫāṣṣiyyette sünbül-i 

Hindī’ye ḳarībdir. Tafṣīli ṭıbb kitāblarında 

meẕkūrdur.

�ānī, kūre-i āhengerān ya
nī demirciler 

ocağı.

אزک  [nāzuk]: Żamm-ı zā-i mu
ceme ile. 

Be-ma
nī-i teng ü bārīk ve ẓarīf ü ḫoş-ṭab
. 

אف  ا
[ma	a’l-ḳāf ]

 [nepḳ/nepaḳ]: Bā-i Fārsī ile. Eli uz, çīre-

dest ma
nāsına mervīdir. Ammā ḥareketi 

iş
ār olunmamış. Ancak telaffuẓu meftūḥaya 

enseb olmakla bu maḥalle yazıldı. Ve 

ne ṭāifenin lisānı olduğu dahi rāḳımu’l-

ḥurūfun ma
lūmu olmadı.

 [nesaḳ]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. 

Tertīb, ṭarz ve üslūb demektir. Ebulma
ānī, 

beyt:

א ر   ا   א و 
د اب  אن  א אل دل   

(Cefa ve kötülüğün bu şekilde devam edecek 
olursa, āşıkların gönül hali giderek harap olur.)
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אل دو ی  אه   و د در د  
אر ا ا دره و ذوا ن  د  و د

א  و د د د ای دام دارد   
אر אک ده   אم دارد  ای  وز 

(Makam peşinde olan mal tutkunu bir avuç in-
sanın elindeki ilim ve din, deli ve sarhoşun kılıç 
ve kamçı tutmasına benzer. Dünya insanı, ilim 
ve dini tuzak için saklar. Sahte misk satıcısı, halis 
miski nam için gizler.)

Şeyḫ 
Aṭṭār, beyt:

אک د آ ن  و  د او در 
אرش אک ا   אک از  د آ 

(Misk ve ciğer görünce sahte misk vermeye gel-
di. Attārı sonunda toprak oldu, neden sahte 
misk veriyor!)

�āliẟ, emrūdun bir nev
idir ki be-ġāyet leẕīẕ 

ve āb-dār olur.

Rābi
, kām ve melāze ya
nī demāġ ve dilçek 

ki boğazın ilerisinde olur bir et pāresidir.

Ḫāmis, 
Arabīde ّ  [fekk] dedikleri ḫānedir. 

Fekk-i a
lāya א אِک   [nāk-i bālā] ve fekk-i es-

fele אِک ز  [nāk-i zīrīn] derler. 

Ve Hindī lisānında iki ma
nāyadır. Ev-

vel, be-ma
nī-i bīnī. �ānī, ābī kuşların bir 

nev
ine derler.

אِن   [nān-ı tenuk]: Kesr-i nūn, żamm-ı 

tā-i müẟennāt ve fetḥle de olur ve żamm-ı 

nūn-ı aḫīr ile. Yufka ekmek. Ekẟer ehl-i be-

riyyeden Türkmān ṭāifesi sac üzerinde pişi-

rirler. Ve şehirlerde dahi ederler. 

אوک  [nāvek]: Fetḥ-i vāv ile. Ok ma
nāsına 


umūmen ki keẟret-i isti
mālle her nev
ine 


alem olmuştur. Ve kovuş okuna derler 

ḫuṣūṣan ki zenberek ile atılır. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

Ve dahi maḥbūb ma
nāsına ki  [but],  

[fuġ],  [muġ], אر  [nigār] ve אن א  [cānān] 

ma
nāları gibidir. Emīr Ḫüsrev, beyt:

אر אر ز אزک  ای  ر 
אر  آ אن   ت  ه  ش د

(Ey rakip! Sevgilim geldi. Canın işine yarıyorsa 
aman gözünü kapa!)

א  [nāşik]: Kesr-i şīn-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i ḳarż-dār.  [nīşek] dahi derler. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

א   [nāfe-i muşk]: Ma
rūf. Āhū göbe-

ğidir ki müşk nāfesidir.

אک  [nāk]: Beş ma
nāya gelir.

Evvel, edāt-ı nisbettir. Ba
żı isim āḫirine 

lāḥıḳ olur, nisbet ma
nāsın ifāde eder אک  

[ġamnāk], אک  [feraḥnāk] ve אک ز  

[sūznāk] gibi.

�ānī, maḫlūṭ ve maġşūş müşk. Ya
nī müşk 

içine ciğer pārelerin ve ba
żı nesneler katar-

lar, ziyāde olmak için ḥīle ederler. Bu iki 

ma
nāya, Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

ن א دل  در   ای و 
אک א  אد او و  אن  از 

א  ر او  ف 
אک אب     

(Bahçede laleyle birlikte içimiz kan ağlıyor. 
Dünya onunla mutluyken biz gamlıyız. Düş-
man onun itibarı şerefine erişemez. Sahte misk, 
halis misk kokusu veremez.)

Ba
żı ferhengde, yalnız müşk değil 
anber, 


abīr ve sāir emẟāli nesnelere ḫāricden şey 

katılıp maġşūş olmaya derler. Ve ba
żılar de-

diler ki ّ  [ġişş] ma
nāsına ya
nī nesne kat-

mak. Ve ba
żılar muṭlaḳ “maġşūş” ma
nāsına 

ki zer, sīm ve emẟāli nesnelerde olur dediler. 

Ḥakīm Senāyī, ḳıṭ
a:
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(Sen gül yüzlü bir Türksün ve ben Türk olma-
sam da şu kadarını bilirim ki Türkçede gül “çi-
çek” demektir. Senin o çiçeğine gözümden göz-
yaşı damlarsa acımasız davranıp beni öldürmek 
için nacak çekme!)


Amīd-i Lūyegī, rubā
ī:

א  ای ز     زده 
ک    אی  و  

و אر از دِر     ا 
א  אده  א      

(Ey hükmünün korkusuyla feleğin boyu eğilmiş 
olan! Senin yüceliğine dair hutbe “Sen teksin ve 
eşin benzerin yoktur” olur. İlkbahar bulutunun 
başında senin kapından nice lale kalkanla otur-
muş, nice söğüt nacakla durmuş.)

اک  [nerāk]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i hemīşe ve ber-devām. Ḥakīm 

Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

اب א    ا אر د   
اک אد  אن و در و     א

(Tanrım! Onun daima siyah olası evi, kapısı ve 
köyünün yıkıldığını ne zaman göreceğiz!)

د  [nezdīk]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme vü 

yā-yı taḥtānī ve kesr-i dāl-ı mühmele ile. 

Yakın. 
Arabīdeki  [ḳarīb] ma
nāsına. 

Muḳābili دور [dūr]dur. د  [nezd] ḳurb 

ma
nāsına ve āḫirindeki bir nev
 yā-yı nis-

bettir kāf ilḥāḳıyla אر  [bārīk] ve אر  

[tārīk] gibi. Ve ḳurb ma
nāsına da gelir. 

Ebulma
ānī, beyt:

אن  א אی  د    
אر د  ا אی   

(Senin yanında āşıkların yeri yok, yanıbaşında 
rakipler yer tutmuş.)

 [nesk]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

אد א  رو  ۀ دو  د
خ אوک     ز 

(Seninle dostun gözü aydınlansın, düşmanın 
göğsü çarh/zemberek okuyla dolsun!)

Bunda tecnīs vardır. Ḫuṣūṣla olıcak zen-

berek oku olur. Zīrā خ  [çarḫ] zenberek-

tir. 
Umūmla olıcak “felek” ma
nāsına olan 

“çarḫ”ın oku demek olur. Ve Mīr Ḫüsrev 

dahi demiştir, beyt:

א  ۀ او در ز אوک ز  
א  אن    را   

(Zamanımızda onun kıyabakışı gibi ok atıcı yok. 
Bela okuna benim canımdan başka hedef yok.)

אِی   [nāy-ı meşk]: Kesr-i yā-yı taḥtānī, 

fetḥ-i mīm ve sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. Bir 

meşhūr sazdır. אن אی ا  [nāy-enbān] ve אن   ا

[ney-enbān] dahi derler. Emīr Ḫüsrev, beyt:

(386a) ن אی     ود  ئ  אد
د  ی را ز   אد אن آن   ز

(Tulum nağmesinin üfürüğüne/efsununa bak! 

O üfürüğü sürekli olarak baştan alıyor.)

 [nebk]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade 

ile. Kenār-ı çeşmeden, kenār-ı ḥavżdan 

ve emẟāluhumādan su sızmak, zekāb 

ma
nāsına. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [netk]: Sükūn-ı tā-i müẟennāt ile. Be-

ma
nī-i teng. Tā’nın teḫīrin dahi cāiz gör-

müşler. Eyżan minhu.

 [necek]: Fetḥ-i cīm ile. Bir nev
 na-

caktır. ز  [teberzīn] dahi derler. Ḥakīm 

Sūzenī, ḳıṭ
a:

ک   روی  و  ا 
ر      دا  
از  ار  آن    
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Şems-i Faḫrī bu ma
nāya fetḥ-i şīn ile ( َ
neşek) naḳl eylemiş. Beyt:

دد א ار  دد    
ف   אخ  از 

(Söğüt dalı, çam ağacı gibi tam aksi yönde olursa 
düşman da senin gibi olacaktır.)

Ba
żı ferhengde enār ağacı rivāyet olun-

muş. Ve ba
żı ferhengde fīl ve ḫınzīr dişleri 

menḳūldür.

ک  [naġzek]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme 

vü fetḥ-i zā-i mu
cemeteyn ile. Bir mey-

vedir, ġāyet leẕīẕ ve şīrīn olur. Hindūstān’a 

maḫṣūṣtur. ا [enbe] dahi derler. Hindīler 

:derler. Emīr Ḫüsrev, meẟnevī [eneb] ا

אن ش   ک 
אن و ۀ   

د אغ ار   ده  ه  
د رد آ  د   

אز  ک  از آ ۀ 
ر اوار  אم  א  ا

(Bahçeyi güzelleştiren güzel nagzek, Hindistan’ın 
en güzel meyvesidir. Bahçede bir değil on meyve 
olsa bile hepsi olgunlaşınca yenir. Nagzek meyve-
sinin ise hamı da olgunu da yemeye uygundur.)

 [nek]: “İşte” ma
nāsına. ا [īnek] 

lafẓından muḫaffeftir.

אک  [nemāk]: Fetḥ-i mīm ile. Revnaḳ, revāc 

ve zībāyī. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אک ا    א  ای   
אک אم آرام     و 

(Efendi! Rahatlık kadehi ve şarabı, ömrün altmı-
şa erince eski revacını yitirir.)

אک  [nemnāk]: Nemli ma
nāsına. אک  

[ġamnāk] ve אک  [feraḥnāk] gibidir. Ni-

tekim אک  [nāk] lüġati ẕeylinde tafṣīl olundu.

Evvel, ḥubūbāt nev
inden bir ġalledir.  

[nersek],  [nerseng] ve  [mencū] 

dahi derler. Türkīde “mercimek”, 
Arabīde 

س  [
ades], Hindī lisānında ر  [mesūr] 

derler. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, 

beyt:

ا از      
گ و  ا      

(Bir kimseden bir avuç mercimek istesem bana 
“Sus! Ölüm ve bela!” der.)

Ḥakīm Şīrāzī, beyt:

א א   و  و 
ن  א ر  א ا 

(Merhemi mercimek, kişniş, tabāşīr, bakla ve bi-
raz kāfur serpmektir.)

�ānī, ḫār-ḫasek ma
nāsına ki Hindīler ه  

[kūkere] derler. Bedr-i Cācermī, beyt:

א  در  آن  
از   ز را

(Zeberceti yanmış bakırdan ayıramayan kimse-
nin gözüne devedikeni batsın!)

Fetḥ-i sīn-i mühmele ile ( َ  nesek), 


Arabīde yumak ve pāk etmek ma
nāsına.

 [neşk]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. Çam 

ağacı. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

אب از   ر אدل ز د ای آ  
אل   אک  زر  אر    ا  ای 

(Ey güneşin kıskandığı, dinin süsü, adaletli bey! 
Ey benim için dikeni gül, toprağı altın, kamışı 
çam ağacı olan!)

Üstād Rūdekī, beyt:

و  آن   آ و 
אر و  وان   آ و 

(Çam ağacı ve yapraklarını dökmeyen selvi ya-
ratan O’dur. Söğüt ağacı, nar ve ayva yaratan 
O’dur.)
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אر  ا אن  ی     
اق אوک ز ز   ای    

(Senin meclisinin kokusu sayesinde Bārbud’un 
canı, çekāvek nağmesi olmaksızın aşkla ırāk 
(makamı) okuyan bir kuştur.)

رک روِز   [nevrūz-ı buzurk]: İki ma
nāyadır.

Evvel, bir nevrūzdur ki tafṣīli mürūr eyledi. 

Ẓahīr-i Fāryābī, beyt:

אد   ن و  
رک و روز  روز 

(Büyük nevruz ve tahvīl günü (küçük nevruz) 
sana kutlu ve hayırlı olsun!)

�ānī, bir laḥn adıdır. Menūçehrī bu iki 

beyitte ba
ż-ı elḥān adların naẓm eylemiş. 

Ḳıṭ
a:

א ز و  א   א   אن 
א ا ن  אن ز ا و אه 
אه  ارد ان و  אه ز 

אر  رک و   روز  אه 
(Çalgıcılar her an sazın ince ve kalın telini inlet-
medeler. Bugün bazen servistān, bazen işkene, 
kimi zaman zīr-i kayserān, kimi zaman taht-ı 
erdeşīr, ara ara da nevrūz-ı buzurk ve bahār-ı 
bişkene çalıyorlar.)

Üstād Menūçehrī, beyt:

وز ب ا ن ای  ر  روز 
روز روز   د   ا   ز

(Ey çalgıcı! Bugün de bana nevrūz-ı buzurk 
çal! Zira Nevruz bayramında sıra, nevruz 
nağmesinindir.)

دک روِز   [nevrūz-ı ḫurdek]: Mūsīḳīde bu 

dahi bir laḥn adıdır.

روِز   [nevrūz-ı kūçik]: Bu dahi 

mūsīḳīde bir maḳāmdır. Nevrūz-ı buzurk 

maḳāmındadır ancak bunun terennümātı 

ondan azdır. Ol ecilden “buzurk” ve “kūçik” 

 [nemek]: Fetḥ-i mīm ile. Tuz 

ma
nāsınadır. İsti
āre ṭarīḳıyla şu
arā gāh 

nāsūr zaḫmına korlar. Nitekim, Ṭālib-i 

Āmulī, beyt:

رش א ش  ز  د دارم در آ
د אزه  ر אزه      و 

(Aşk kucağındaki gönlümün nasır yarası, “tuz” 
deyip esneme üstüne esneme çekiyor.)

Ve gāh ṭa
āma leẕẕet verdiği için maḥbūbun 

leblerin ona teşbīh edip kelāma leẕẕet ve-

rir diye  ِ  [leb-i nemegīn] derler. 

Ebulma
ānī, beyt:

אده   ا   ا 
אر  ا    ا   

(Şarap seni sarsmasa buna şaşılmaz. Bu tatlı du-
dağın varken seni ne etkileyebilir!)

 [nemūsek]: Żamm-ı mīm ü vāv-ı 

(386b) ma
rūf ve fetḥ-i sīn-i mühmele ile. 

Bir kuştur. Dürrācdan küçüktür ammā eti 

dürrāc eti gibidir.  [tīhū] dahi derler. 

Türkīde “süğlün” derler.

 [nemūşek]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. 

Be-ma
nī-i tīhū. Ba
żı ferhengde sīn-i müh-

mele ile (  nemūsek) mervīdir.

ک  [nemūk]: Żamm-ı mīm ü vāv-ı ma
rūf 

ile. Be-ma
nī-i nişāne-i tīr, āmāc ma
nāsına. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

ا אه    ح   
ک א     

(Sıkıntı okunun hedefi olunca padişahı övüş 
kalkanı bana yeter!)

Tā-i müẟennāt ile (ک  temūk) de 

menḳūldür.

אوک ای   [nevā-yı çekāvek]: Mūsīḳīde bir 

nevā adıdır. Mecd-i Hemger, beyt:
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אر אف ا  ا
[ma	a’l-kāfi’l-fārsī]

אر  [nāreng]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. אر  [nārenc]-i merḳūm 

ma
nāsınadır. Şems-i Faḫrī, beyt:

ای ز   د دا
אر ی  אب  و ز  ز آ

(Felek onun meclisini süslemek için hep 
Güneş’ten portakal, Müşterī yıldızından naren-
ciye verir.)

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אر ر אر   אز ا  آن  
ای  رد  و     

(Narenciye renkli felek kubbesinin işi oyundur. 
Coşup köpürsem ne olur! Safram (öfkem) bıyı-
ğımı aşmıyor.)

 [nerseg] ve  [nerseng]: Kilāhumā 

bi-sükūni’r-rā ve fetḥi’s-sīni’l-mühmeleteyn. 

Mercimek ki 
Arabīde س  [
ades] derler. 

Şā
ir, beyt:

אن ا و   א א 
ر א  و  و 

(Fırıncı ve çoban köpeğine sahip. Mercimek, 
arpa ve bulgura sahip.)

گ  [nerg]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i rede ve pere ki dām içine kodukları 

şikār cinsinden ki şikārī onu görünce yanına 

gelir ve dāma tutulur. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

گ  [nezeg]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i  [nerseg]-i merḳūm.

 [nemeşg]: Fetḥ-i mīm ve sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ile. Kara çörekotu ki 
Arabīde  
دا .derler [ḥabbetu’s-sevdā] ا

 [neng]: Sükūn-ı nūn ile. 
Ār ve nāmūs 

ta
bīr ederler.

 [nehk]: Sükūn-ı hā ile. Altı ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i lāġar.

�ānī, be-ma
nī-i nāḳıṣ.

�āliẟ, şarāb içmek.

Rābi
, şarāba meyl eylemek.

Ḫāmis, susamak.

Sādis, suya kanmak. Bu iki ma
nāda ażdād 

ḳabīlindendir.

 [neyek]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. 

Muṣaġġar-ı  [ney]dir, neyceğiz ma
nāsına. 


Arabīde sükūn-ı yā ile (  neyk) cimā
 

ma
nāsınadır.
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Sādis, diken ucuna אر ِگ   [nevg-i ḫār] der-

ler. Şā
ir, beyt:

אر د ۀ  א آ آن و
אر گ  آ   از 

(Tanrı’nın vaadi yerine geldi. Kızıl gülü diken 
ucundan göründü.)

Sābi
, kıl ucuna (387a)  ِگ  [nevg-i mū] 

derler. Beyt:

א  روش  آن   زردی 
ش گ  ا   ز 

(Yüzünde sarılık/sararma görülen kimsenin kıl 
ucu gömleğinden fırlar.)

 [neheng]: Fetḥ-i hā ve sükūn-ı nūn ile. 


Arabīde אح  [timsāḥ] dedikleri balıktır 

ḫuṣūṣan ve cümle iri balığa derler 
umūmen. 

Mezbūr timsāḥ, Nīl suyuna maḫṣūṣtur. 

Rivāyet olunur ki suda gezdiği gibi kara-

da dahi gezer ve kum üzerinde çiftleşir. Ve 

yavru çıkardıkta suda doğursa timsāḥ olur. 

Kumda doğursa ṣaḳanḳūr olur ve doğduğu 

ḳıṭ
adan büyümez. Sudaki büyüyüp timsāḥ 

olur. Ve cemī
-i çerende vü perende cānverin 

alt çenesi ḥareket eder, illā nehengin üst çe-

nesi ḥareket eder. Ve ḳaḳnūsun dahi üst çe-

nesi ḥareket eder derler. Rāḳımu’l-ḥurūf, bir 

kuş gördüm beriyyede ta
ayyuş eder, lekleke 

müşābih, ṣaḥīḥ beyāż, ancak kanadı ucu ve 

burnu al renk, onun dahi üst çenesi ḥareket 

eder.  [neheng] her iri balığa denildi-

ği bu beyitten fehm olunur. Emīr Ḫüsrev, 

beyt:

آرد  ن    אدت  אی  ز در
א ح را در و   وا آ 

(Şehādet ālemi denizinden “lā” timsahı baş kal-
dırınca tufan zamanı Hz. Nuh’a teyemmüm va-

cip olur.)

ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

אر ا از  و  وا    
ار א   آدم  او 

(Ar namustan korkusu olmayan, adam değildir. 
Onu asla akıllı sayma!)

گ  [nevg]: Sükūn-ı vāv ile. Yedi ma
nāya 

gelir.

Evvel, her sivri nesnenin ucuna derler 


umūmen kılıç, ḫançer, bıçak, ḳalemtırāş, 

ok, nīze, bīz ve emẟāli nesneler gibi.

�ānī, ḳalem ucuna derler ḫuṣūṣan. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

אن د   در   
گ אرد   دون  رخ  

(Padişahlar padişahı Ebu İshak, eline aldığı ka-
lemin ucuyla felek aslanının yanağını tırmalar.)

�āliẟ, kirpik ucuna derler isti
āre ṭarīḳıyla. 

Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

אم      داری از آن 
א  ه ات  گ  א ُدر    ای 

(Ey dost! O süslü kadehten lal şarap içmeye ta-
mah ediyorsan kirpik ucuyla epey inci delmen 
gerek.)

Rābi
, ok demreni ucu ki אوک ِگ   [nevg-i 

nāvek] dahi derler. Şā
ir, beyt:

ی אوک   و ر و  گ 
ی دم  ه  از درون دو د

(Ok temreninin ucu akıl, renk ve koku gibi, iki 
göz içinden insan arıyor.)

Ḫāmis, nīze ucuna אن ِگ   [nevg-i sinān] 

derler. Şā
ir, beyt:

אن دارد  دد از ز  او  
א  אن او   گ  دد از 

(Yay alınca onun okunun darbesiyle döner. 
Hamle edince onun mızrağının ucuyla döner.)
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Şems-i Faḫrī, beyt:

ا  א ا  ار   روا 
אل אل   د  از   د و

(Böylesi şiir incilerim varken bedenimin mal 
mülk peşinde kalem nalı gibi olmasını (incelme-
sini) reva görme!)

�ānī, bir nev
 içi dolu kamıştır ki sarı renk 

olur, su kenārlarında biter. Üstād Ferruḫī, 

beyt:

آ ز  وی   ی  از  
אل ان آ  א و زرد و  ز  

(Düşmanın evvela ırmak kıyısından başgösterdi. 
Sarı kamışın incelmesi ve sararıp inlemesi bu 
yüzdendir.)

�āliẟ, muṭlaḳ ney ya
nī kamış. Kemāl 

İsmā
īl, beyt:

אت ف ز  ه   א  
אل אظ    ذ  ز ا

(Cömertliğinle istiridyenin ciğer köşesi (evladı) 
yetim kaldı. Sözlerinle kamış ailesi saygınlığını 
yitirdi.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

אل زر   دل   
א را  آن   او  آور و 

(Senin altın bedenli, gümüş gönüllü, misk baş-
lı kamışın/kalemin, bir göl başıdır ve dilenciye 
bahşiştir.)

Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i ney-i bārīḳ 

ya
nī ince kamış. Ḥakīm Enverī, beyt:

אن او א ا א  آن  از  
ی א   زی   د אم  

(Onun bağış sākisi bir kamışın içini boşaltıp el-
lere bazen Hūzistān bazen de Askerī şarabından 
kadeh koyar.)

Rābi
, be-ma
nī-i fiġān, nāle ma
nāsına. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

م  ا
[ma	a’l-lām]

א  [nābil]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, ṣan
atında māhir olana derler. Ta
rīfi 

ḫāẕıḳ bi’l-umūrdur.

�ānī, be-ma
nī-i tīrdān ya
nī ok durduğu 

ẓarf. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

אر  [nārcīl]: Sükūn-ı rā-i mühmele vü 

yā-yı taḥtānī ve kesr-i cīm ile. Hindūstān 

cevizi içi ki yağlı, leẕīẕ ve laṭīf olur. Be-ġāyet 

muḳavvīdir. Ammā keẟret-i tenāvülü imtilā 


ārıż eder. Taḳviyet-i cimā
da bir ṭabīb de-

miştir, beyt:

א  אر و  
ان   را ز د

(Hindistan cevizi içi, kuru üzüm ve şeker cinsel 
gücü artırmada diğerlerinden daha iyidir.)

אل א  [nāspāl]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i bā-i Fārsī ile. Enār kabuğu.

א  [nāṭil]: Kesr-i ṭā-i mühmele ile. 

Evzānda yedi dirheme derler. Ba
żılar iki 

istārdır dediler ki iki buçuk dirheme אر  ا
[istār] derler. Ve  [nīṭal] dahi denilir 

kesr-i nūn ile.

אل  [nāl]: Yedi ma
nāya gelir.

Evvel, ḳalem içinde olan iplik gibi çöpceğize 

derler. Ḥakīm Enverī, beyt:

א د       
ر  אل    ا دان   ی 

(Senin hamlen savaş meydanını öyle bir daralttı 
ki pehlivanların göğsü kalem nalı gibi birer birer 
kırıldı.)
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ل אِن   [nān-ı ḥelāl]: Nān-ı evḳāftan 

kināyedir. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

ا אز  د روز     ای 
א ام  ل  ز آب  אن   

(Korkarım ki kıyamet günü şeyhin helal ekmeği 
bizim haram şarabımızdan üstün olmayacak.)

 [nebīl]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Dört ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i buzurg ve ferbih.

�ānī, be-ma
nī-i 
alem ve sancak.

�āliẟ, be-ma
nī-i nīkū.

Rābi
, 
āḳil ve dānā ma
nāsınadır. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

 [netīl]: Kesr-i tā-i müẟennāt ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Mekr ve ḥīle ma
nāsınadır. 

Mīr Naẓmī, beyt:

אن   אرش     
ار و ذ אل  د در    

(Dünyada işi gücü hile yapmak olan, her 
hālükārda rezil rüsva olur.)

 [necīl]: Kesr-i cīm ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Ayrıkotu ki ekẟer mezrū
āt ara-

sında biter. 
Arabīde aṣīl ma
nāsınadır. Bu 

iki ma
nāya, Mīr Naẓmī, beyt:

אک و  د      
אن را   אغ  א او 

(Soyu temiz olmayan kimse, dünya bahçesinde 
ayrıkotu gibi kalır.)

 [naḫcel]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme 

ve fetḥ-i cīm ile. Çimdik ma
nāsına ki 

Kirmānīler  [terencī] ve İṣfahānīler 

 [nişkunc] derler. Ve 
Arabīde ّ  

[ḳaṣṣ] derler fetḥ-i ḳāf ile. İki parmak ucuyla 

ādemin derisin tutup sıkmaktır. Aġācī, beyt:

אور  א و   او 
ر را   وز  

(Hem inliyor hem de o inanacak, merhamet gös-

terip de eziyetini azaltacak diye korkuyorum.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אل א   ان     ز
אل א درد و  א ر و  د   

(Yedi yıl boyunca zindandaydı. Sürekli sıkıntı ve 

dert içindeydi.)

Ḫāmis, be-ma
nī-i rūdḫāne-i kūçik ya
nī 
küçük ḥavuż ve küçük ırmak. Hindūstān’da 
dahi bu ma
nāyadır. Üstād Ferruḫī, ḳıṭ
a:

د    در   
رو دو   ی ا ه  א 
א   ا    

ر ر  אش ا ا    
אن و   אن  د  ز د

و ر ا اوان  אی  א ز 
(Ne Mendehīr! Mendehīr’de öyle bir pınar var 

ki orada düşüncenin iki gözü kararır. Nasıl bir 

pınar! Öyle bir pınar ki ne kadar düşünürsem 

düşüneyim oranın safasını layıkıyla anlatamam. 

Bilgelerin gücü, kendisini orada göstermiş. Bir-

çok ırmağın etkisi orada görülmüş.)

Mecma
u’l-Fürs’te ن א  [nālīden] lafẓından 
ṣīġa-i emr olur. Ḥakīm Senāyī, beyt:

אر ا  אل  א و  ا 
אل ی و   א    

(Senin hakkında kötü düşünenin işi gücü inle-

yip ağlamaktır. Bırak yaşadığı sürece hep ağlasın 

ve hep inlesin!)

Ve be-ma
nī-i nāle-künende.

Sādis, Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i 
ser-i zebān ya
nī dil ucu. (387b)
Sābi
, Mü�eyyidü’l-Fużalā’da ḫoş-āvāz bir kü-

çük kuştur.
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(Güzelim ama çarşı güzeli değilim. Nakıl bağla-
rım ama bahçede bağlamam.)


Arabīde ḫurmā ağacına derler.

 [nesbīl]: Sükūn-ı sīn-i mühmele, kesr-i 

bā-i muvaḥḥade, ba
dehu yā-yı sākine ile. 

Balık ağı ma
nāsınadır. Üstād Laṭīfī, beyt:

א ه آ  او    ر
אده  آ او   

(Onun balık oltasının āfeti her damağa ulaştı. 
Her mezarda onun belasına uğrayıp ölenler var.)

 [nesmīl]: Sükūn-ı sīn-i mühmele vü 

yā-yı taḥtānī ve kesr-i mīm ile. Be-ma
nī-i 

zībende ya
nī yakışıklı ve bezenmiş. Mīr 

Naẓmī, beyt:

د  א در   א  ا
ح  روی  א 

(Üstündeki elbise tamamen güzeldi. Yüzünün 
güzelliğini de etraflıca anlatmak gerekir.)

 [neşbīl]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme, kesr-i 

bā-i muvaḥḥade ve yā-yı sākine ile. Be-

ma
nī-i ḳullāb-ı māhī-gīr ya
nī balık oltası. 


Abdulvāsi
-i Cebelī, beyt:

א ا אن  ۀ او د ز  و 
א از  אب و    ا ز 

(Düşmanlar onun mızrak ve okundan, şeyta-
nın yıldızdan ve balığın oltadan korkması gibi 
korkarlar.)

Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da başı çengāl gibi bir 

ağaçtır, onunla ağaç dallarından meyve 

devşirirler.

 [neşel]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Bir 

şeyden nesne asılmaya derler. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

א ری   א   ت 
אه  אب  د در ر د 

אزو אن  دارم ز دو  
د و  داد אری כ از دل  روا 

(Kolumda dostun çimdik izini taşıyorum. Bir 
kez olsun gönlü hoş tutup merhem verse yeridir.)

Şeref-i Şeferve, beyt:

  ا ز و  
ان  د   

(Saçının parmak ucu ve gözünün çimdiğiyle 
goncanın dar ağzını güldür (aç)!)

 [naḫcīl]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme vü 

yā-yı taḥtānī ve kesr-i cīm ile. Be-ma
nī-i 

 [naḫcel]-i merḳūm. Şems-i Faḫrī, der-

ṣıfat-ı esb, beyt:

ی رد ز   از  
ی از   ش  و

(Sağrısını çimdiklesen öyle bir hızlanır ki göğü 
aşar.)

وال  [naḫcīrvāl]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme 

vü yā-yı taḥtānī ve kesr-i cīm ile. Ṣayyād 

ma
nāsına. وان  [naḫcīrvān] dahi derler. 

Üstād Ferruḫī, ḳıṭ
a:

אص א  ا ا   
אم א   ا در 
ن ا  را وا
ام ون ز  א  د  א

(Seçkin kimselerin bu sözü söylemesi mümkün 
değildir. Halkın arasındaki bir sözdür. Bu fele-
ğin avcılarına Behrām’dan daha ustası (ancak) 
çırak olur.)

 [naḫl]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ile. 

Naḳıl ki mūmdan ve kāġıddan ve mevsim-i 

bahārda gülden dahi ederler. Şeyḫ Sa
dī, 

beyt:

אزار م  و  در  א
אن م و  در   
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Arabīde iki ma
nāya gelir. Evvel, bed-aṣl ve 

bed-neseb. �ānī, be-ma
nī-i kīnever.

Ve fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile ( َ  naġal) 

yine 
Arabīde, deri tebāh ve fenā olmak 

ma
nāsınadır.

ل  [naġūl]: Żamm-ı ġayn-ı mu
ceme vü 

vāv-ı mechūl ile. Gecelerde gāv ve gūsfend 

yatırdıkları yer ki אل  آ ,[āġil] آ ,[āġāl] آ
[āġīl] ve  [naġil] dahi derler. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

ل  [nefūl]: Żamm-ı fā ile. Baldır ma
nāsına. 

א  [şitāleng] dahi derler.

 [nekel]: Fetḥ-i kāf ile. Gem damağı 

ma
nāsınadır. 


Arabīde üç ma
nāya gelir. Evvel, ḳayd u 

bend ma
nāsına. �ānī, merd-i kāmil ü ṣāḥib-

tecrübe vü şecī
 u ḳavī vü bāhadır. �āliẟ, 

esb-i ḳavī vü tüvānā ma
nāsınadır. Kemā 

ḳāle Resūlu’llāh ṣalla’llāhu te
ālá 
aleyhi ve 

sellem: 1 א  ا  ا 
Ya .ان ا nī, 
ب2 ی ا س ا ب  ا ی ا  ا ا

ول  [nevendūl]: Fetḥ-i vāv-ı evvel, 

sükūn-ı nūn, żamm-ı dāl-ı mühmele ve 

vāv-ı ma
rūf ile. Püser-i püserzāde ya
nī oğul 

oğlunun oğlu demektir.

 [nevīl]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Be-ma
nī-i pīşānī ya
nī alın. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

ان  ز  ز  ا
אه  אی  א از  

(Yıldızlar padişahın ayak toprağının olduğu yere 
korkudan alın koyarlar.)

1 Hadīs-i şerīf: Muhakkak ki yüce Allah, güçlü ve 

deneyimli atın üstündeki güçlü ve deneyimli adamı 

sever.

2 Güçlü ve deneyimli atın üstündeki güçlü ve deneyimli 

adam.

(Süha yıldızını aşman gerekiyorsa elinle padişa-
hın üzengisine asıl!)

 [neşīl]: Kesr-i şīn-i mu
ceme ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i  [neşel]-i 

merḳūm, ya
nī nesne asılmak.

 [na
l]: Ma
rūf. Lüġat-i müşterekedir. 

Mevlānā Hātifī, beyt:

ز آ  ز  
אن  אه  آ ز 

(At nalları yeryüzünü demire döndürdü. Sancak 
alemi göğün tepesine yükseldi.)

 [naġil]: Kesr-i ġayn-ı mu
ceme ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, ağıl ki gecelerde içine koyun ve sığır 

korlar. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, 

beyt:

א         
ان   د ای  م    

(“Benim!” diyenin “Ey hayvan! Bu aşk haremi, 
ağıl değil” diye boynuzunun (alnının) ucuna 
vururum.)

�ānī, ba
żı maġāra gibi dağ eteklerinde eder-

ler ki eyyām-ı şitāda kar ġalebesinden yolcu 

gece onda ārām eder. İki ma
nāya, Üstād 

Rūdekī, beyt:

دار  אن     و 
(388a)  א ی   د  اب   ِ ن 

(Biz koyunuz, dünya da bir ağıla benziyor. Uyku 
zamanı dağ kulübesine/ağıla gitmek gerekir.)

Ba
żı ferhenglerde dağ arasında olan koltuk 

yerler ve meġāk ma
nāsına. Ḥakīm Şīrāzī, 

beyt:

ل د   א  ا  ن 
د  אی ز  وز 

(Hava temiz ve ılıman olunca yer çatlaklarında 
çukur oluşmaz.)



BĀBU’N-NŪNİ’L-MEFTŪḤA3500 אل

 ا
[ma	a’l-mīm]

ام ا אزک   [nāzuk-endām]: Cimā
ı leẕīẕ ü 

maḳbūl 
avrat. Ve ferc-i zenān ma
nāsına da 

gelir.

אم א   [nā-fercām]: Kār-ı bīhūde ve 
amel-i 

bī-fāide. Ve 
āḳıbeti yaramaz ma
nāsınadır.

אم א   [nā-kām]: Nā-murād ma
nāsına. Ve 

maḥrūm ve nā-ümīd ma
nāsına da gelir. 

Ebulma
ānī, beyt:

א او     رام   
אم א  א ا ازو  אم د    

(Felek onun geçerli hükmüne at gibi boyun 
eğmiştir. Mahrum kalan, onun lütfu sayesinde 
gönlünün muradına erişmiştir.)

אم  [nām]: Ad, isim ma
nāsına. Şeyḫ Sa
dī, 

beyt:

אن آ او  אم 
אن آ    در ز

(Söz söylemek üzere dili yaratan can yaratıcı 
Allah’ın adıyla!)


Arabīde isim. Ve Çağatay lisānında “at” 

derler. Zīrā onlarda dāl ḥarfi yoktur, tā 

ḥarfini telaffuẓ ederler. Ferhādnāme’de 

ḫāḳān, Ferhād’a ad komak istediği maḥalde 

der, (Mīr 
Alī Şīr), beyt:

Cemāli birle köŋlin eyleben ḫˇaş

Atın ḳoymaḳ sarı boldı raḳam-keş

(Yüzünü görünce sevindi. Adını koymak üzere 
düşünmeye başladı.)

 [necem]: Fetḥ-i cīm ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ayrıkotu ki  [necīl] dahi derler.

�ānī, ẓāhir ve āşikāre ma
nāsına. 

אل  [nehāl]: Be-ma
nī-i firāş ya
nī döşene-

cek nesne; ḳālīçe, keçe ve ona benzer ne 

olursa. א  [nehālī] dahi derler.

 [nehel]: Fetḥ-i hā ile. Tūrānīlerden bir 

mübāriz pehlivān adıdır.
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Evvel, bir yere derler ki güneş iṣābet etmeye.

�ānī, rūşendān ya
nī maḥall-i żiyā ki ان א  

[tābdān] dahi derler. Mīr Naẓmī, beyt:

ده در آن א داده  م 
אن و  א از  ه  

(Orayı bir ışık aydınlatıyordu. Dünya onun ışı-
ğıyla ışıl ışıl olmuştu.)

 [nesīm]: Kesr-i sīn-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Türkīde “poyraz” 

dedikleri laṭīf hevādır ki şarḳ ile şimāl (388b) 
arasından eser. Ba
żılar seḥer vaḳtinde esen 

rūzgārdır dediler.

م  [neşrem]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i rā-i mühmele ile. Güneş dokunmaz 

yere derler.

אم  [naġām]: Fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile. 

Be-ma
nī-i zişt ve nā-ḫoş. Ḥakīm Nāṣır-ı 

Ḫüsrev, beyt:

د د را       
د ی   ی زا  א  

(Yahudi’ye ne söylüyorsun! Yahudi’nin nazarın-
da sen, onun senin nazarında olduğundan çok 
daha aşağı ve çirkin bir yerdesin.)

Üstād Ferruḫī, beyt:

אن آ  א  א אل   از 
אم ا  ف       

(Ey padişahlar padişahı! Senin hasletlerine dair 
öyle bir övgü/övücü geldi ki inci istiridyesi senin 
övgün yüzünden çirkin anılıyor.)

Ba
żı ferhenglerde fā ile אم  [nefām] naḳl 

olunmuş ammā ḥadd-i ẟübūta vāṣıl olma-

mıştır. Zīrā אم  [nefām]ın ma
nāsı ġayrıdır.

 [naġm]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme ile. 

Be-ma
nī-i ن אو  [kāvīden] ve دن راخ   

[sūrāḫ kerden] ya
nī kazmak ve delik etmek. 


Arabīde  [naḳb] derler. Keẕā fi’l-Edāt. 

Ve 
Arabīde sükūn-ı cīm ile (  necm) 

be-ma
nī-i sitāre ve aḫter ya
nī yıldız 

menḳūldür.

 [naḫam]: Fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. 

Niẟārcıların niẟār altına tuttukları çārşeb. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

א אه زر  ِ آن    
ط ا  אزد ز  خ 

(Padişah altın saçtığı zaman felek, bulut yaygı-
sından çarşaf yapar.)

م  [nerm]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. 

Yumuşak ve mülāyim ma
nāsınadır. 

Ebulma
ānī, beyt:

م  و  در אن  אن 
א  زده   ر    

(Dünya güzelleri yumuşak tenli ve sert yaradılış-
lı (acımasız)dır. Eziyet etseler de dertli āşık için 
sıkıntı yok.)

 [nerīm]: Kesr-i rā-i mühmele ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Nām-ı peder-i Sām’dır ki 

cedd-i Rüstem’dir. אن  [nerīmān] dahi 

derler. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ار אم  ر  و   
אر אد אن  ز   از 

(Ona “Ben dünyaya Nerīmān soyundan yādigār 
kalan Sām’ın oğluyum” dedi.)

م  [nesrem]: Sükūn-ı sīn ü fetḥ-i rā-i 

mühmeleteyn ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, zamān-ı Cāhiliyyet’te bir meşhūr 

büt adı idi ki  خ  [surḫ but] ve   

[ḫung but] ile bir yerde dururlar idi. Tafṣīli 

خ   [surḫ but] ẕeylinde mürūr eyledi.

�ānī, āfitāb iṣābet etmeyen yere derler.

م  [nesīrem]: Kesr-i sīn ü sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī vü fetḥ-i rā-i mühmeleteyn ile. İki 

ma
nāya gelir.
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ی  آن  و    در وی 
ش آ  آ و روی   و 

(Senin olmadığın meclis daha güzel ve daha 
iyidir. Senin gelip de gittiğin meclis güzel ve 
hoştur.)

 [nem]: Ol ruṭūbettir ki gecelerde hava-

dan ḥāṣıl olup evrāḳ-ı eşcār u nebātātı ısla-

tır. Ve gecede vāḳi
 olmakla  [şeb-nem] 

dahi derler. Türkīde “çi(y)” derler. Nitekim 

üstād demiştir1, rubā
ī:

א  אن  اب  ای دل  ا
ه آرا  אغ   

ن  ه   אه  آن  و آ
א  اد  א  و 

(Ey gönül! Dünyada her şeyi yaptın say! Neşe 
bahçen yeşillikle süslendi say! Sonra o yeşilliğe 
çiy tanesi gibi oturup sabah erkenden kalktın 
say!)

אم אِز   [namāz-ı şām]: İżāfetle. Aḫşām 

namāzı, ṣalāt-ı maġrib ma
nāsınadır.

אم  [nemmām/nemām]: Mīm-i müşeddede 

ile. Ve taḫfīfle de cāiz. Reyāḥīn nev
inden 

bir ḫoş-bū reyḫāndır. Ḥakīm Şīrāzī, beyt:

ان אو و ا و و  
م و  دان אم   و 

(Bil ki selvi, lale, ayçiçeği, papatya, susam ve 
nemmām fesleğeni sıcak ve kurudur.)

Bir ma
nāsı süḫan-çīn ya
nī kovucu. 

Ebulma
ānī, ḳıṭ
a:

אرش אی    د ز 
אن   ه  ه د אن   از آن ز

خ  او אرت ز  د ا ه   
ن  ده از آن رو    א 

1 Rubāī, Şeyh Ömer Hayyām’a aittir.

Ve zīr-i zemīnde olan sūrāḫ-ı rāh ma
nāsına. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

אم  [nefām]: Fetḥ-i fā ile. Tīre-reng ve siyeh-

fām ma
nāsınadır. Üstād Ferruḫī, ḳıṭ
a:

אن و  א ن روی رو روز  د  א 
אم ن و  ن ز ز  دژم  د  א 
אب ده  א   ار و  אدان   را 

אم אدا روز  אداش ده  د  ز ا
(Gün Anadolu insanının yüzü gibi parlak ve 
beyaz oldukça ve gece zenci saçı gibi kapkara 
oldukça, bayramı mutlu geçir ve mükāfāt verici 
Tanrı’dan oruç ayındaki amellerin ödülünü daha 
istemeden elde et!)

Ve çehre-i merdüm tozdan veyāḫud teẟīr-i 

ḥarāret-i şemsten kararıp donuk olduğuna 

derler. Üstād Daḳīḳī, beyt:

אن د  از  د  
אم دد  د  ر آن   روی ا

(Aradan hızla bir toz kalkar ve o tozdan yüz ka-
rarıp donar.)

Ve isti
āre ṭarīḳıyla şenā
et maḥallinde vāḳi
 

olan ḫacālet ve yüz karalığına derler. Üstād 

Rūdekī, beyt:

ا   و     
אم אر  אدان   و    

(Bilgilinin kulağı hep iyilik ve barışta. Cahilin 
kulağı hep savaş ve (yüz karartıcı) kötülükte.)

Şems-i Faḫrī bu ma
nāya demiştir, beyt:

א  خ و  אب  رخ ا
אم ای او   روی ا

(Dostlarının yüzü al al ve mutlu. Düşmanlarının 
yüzü hep kapkara.)

Meẕkūr ma
nālara א  [nefāye] dahi derler.

 [nelm]: Sükūn-ı lām ile. Ḫūb ve zībā 

ma
nāsına. Ḥakīm Sūzenī, beyt:
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ن  ا
[ma	a’n-nūn]

אن אا  [nā-enbān]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

bā-i muvaḥḥade ile. Ma
rūf bir sazdır. אی  
אن אن ve [nāy-enbān] ا  dahi [ney-enbān]  ا

derler. Ḫˇāce Efḍaleddīn-i Kāşī, rubā
ī:

א א ت  א    آ
אن  را אدش  و  

א אا אی  אل  אن   آ
ا א  دور از آن  

(Sevgili huzurunda olanlar onu anmaz ve ondan 
az bahseder. Sevgiliden uzak olanlar ise onu tu-
lum çalgısı gibi yüksek ses çıkararak anarlar.)

ان א   [nā-tuvān]: Żamm-ı tā-i müẟennāt 

ile. Güçsüz ve ḳuvvetsiz. Ve ża
īf, ḥaḳīr ve 

faḳīr ma
nālarına. Ebulma
ānī, beyt:

ی אزوان  א   ا د  אن   آ
ان  א  د  او د  روا 

(Güç ve iktidara sahip olanın, güçsüzü ezmesi 
yakışık almaz.)

א  [nāḫun]: Żamm-ı ḫā-i mu
ceme ile. 

Tırnak ki 
Arabīde  [ẓifr] ve cem
ine אر  ا
[eẓfār] derler. Mīr Naẓmī, beyt:

א ه رخ دل    ا
ن ه اش  אی ا ر از د  

(Alımlı yanağını tırnağıyla yırttı. Gözünden 
gözyaşı yerine kan aktı.)

Çağatay lisānında “tırnaġ” derler. Seb
a-i 
Seyyāre’de Ferruḫ Şāh viṣāl gecesi cānānın 

yüzün açıp gördüğü yerde der, (Mīr 
Alī 

Şīr), beyt:

Yüzni tırnaġ ile figār itken (389a)
Berg-i nesrīnni lālezār itken

(Nergis bahçede gözcü olduğundan beri onun 
hileci gözünün fitnelerinden haber veriyor. 
Onun gözündeki şuhluktan kıyabakışa işa-
ret eden nergis, bu yüzden gül bedenli güzeli 
gammazlamış.)

 [nehem]: Fetḥ-i hā ile. Ekl-i ṭa
āma ḥarīṣ 

olana derler. Ve żamm-ı hā ile ( ُ  nuhum), 

dokuzuncu demektir.
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meleri müdevver ve küçük olduğu içindir. 

Mīr Naẓmī, beyt:

ن אن را  אر   
ن ی   را  د 

(Nar memeli (bakire) kızı kucağına çekmek, 
sütü şekerle tatmak gibidir.)

אردان  [nārdān]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı 

mühmeleteyn ile. Nārdeng dedikleri şerbet-

tir. Bir miḳdār mayḫoştur ve nev
an keyfi 

dahi vardır. Elma, emrūd, erik ve zerdālū 

çürüklerin ve çendān ekle ṣāliḥ olmayanları 

bir küpe koyup ekşitirler.

אرد  [nārdīn]: Sükūn-ı rā vü yā-yı taḥtānī 

vü kesr-i dāl-ı mühmeleteyn ile. Sünbül-i 

Rūmī’dir. Ba
żılar sünbül-i Ḫaṭāyī’dir dediler. 

Ba
żı ferhengde muṭlaḳ sünbüldür dediler. 

אِر   [nār-ı şīrīn]: Kesr-i rā-i mühme-

le vü şīn-i mu
ceme ile. Mūsīḳīde bir nevā 

ismidir.

ن א روا   [nā-revā şuden]: Metā
 ve ġayrıda 

kāsid olana derler. 

אروان  [nārevān]: Fetḥ-i rā-i mühmele vü 

vāv ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir ağaçtır. Ḫoş-ḳadd, ḫoş-sāye, 

mevzūn ve ḫoş-endām olur. Ḥakīm Ezraḳī, 

beyt:

אروان ن  دار  آن    אروان 
אروان اق  אروان دارد  در 

(Dudağı nar tanesi gibi olan o güzelin nar ağacı 
gibi boyu vardır. Nar ağacının ayrılığında gözya-
şım nar tanesine sahiptir (kırmızıdır).)

Kemāl İsmā
īl, beyt:

ا אن را    آ
ا אروان  אخ  א   د

(Senin boyun o kadar doğru ki dua için nar ağa-
cı dalı ister.)

(Yüzünü tırnak ile yaralayıp ak gül yaprağını lale 
bahçesine döndürmüş.)

אن  ِ א  [nāḫun-ı periyān]: İżāfetle. 

Ṣadefin bir nev
idir ki ḫoş-bū olur. ِ א  
ش  [nāḫun-ı ḫoş] ve د  ِ א  [nāḫun-ı 

dīv] dahi derler. Ba
ż-ı 
ıṭriyyāta idḫāl eder-

ler. 
Arabīde ا   [ẓifru’l-cinn] derler. 

Ḥakīm Devāyī, beyt:

אن م   از د  ا 
אن א  א ز  د 

(Şu cömertliğe bak! Allah, kalbindeki çarpıntıyı 
şeytan tırnağıyla gideriyor.)

ن א  [nāḫūn]: Żamm-ı ḫā-i mu
ceme vü 

vāv-ı mechūl ile. Nāḫun ma
nāsınadır.

אدان  [nādān]: Cāhil ve ümmī ma
nāsına 

ki ma
nā-yı terkībī “bilici değil” demektir, 

cāhil ma
nāsına. Şeyḫ Sa
dī, meẟnevī:

ودی ا روزی  دا 
دی אدان  روزی   ز 
א אن روزی ر אن  אدا  
א ان  ر آن  א ا  دا

(Kısmet ilimle artıyor olsaydı cahilden daha kıs-
metsizi olmazdı. Cahillere öyle kısmet gelir ki 
bilgili kimse buna şaşar kalır.)

Seyyid Şerīf berreda’llāhu maḍca
ahu, 

Ḥāşiye-i Meṭāli
’de אدان  [nādān]ı א [dānā] دا

ya muḳābil tutmuş. Ebyāt-ı mezbūreden 

dahi mefhūmdur. Ve “bilmez” ma
nāsına, 

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אر از  خ ا א  دی   
אدا  د را    

(Kesek atıcıyla kavga edince bilmezlikle kendi 
başını kırdın demektir.)

אن אر  [nār-pistān]: Sükūn-ı rā vü sīn-i 

mühmeleteyn ve kesr-i bā-i Fārsī ile. 

Duḫter-i bikr. Vech-i tesmiyesi, ebkārın me-
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çekip büyümek ve uzayıp gitmek ma
nāsına 

maṣdardır. Ebulma
ānī, beyt:

אغ  و  א در  و   آن 
ه אر و   ن  دل آرا 

(O azat selvi boylu güzel, güzellik ve alım bah-
çesinde içe huzur veren bir fidan gibi büyüyüp 
boy çekti.)

אر  [nārīn]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Nāzik, ince ve laṭīf 

olana derler, her ne olursa.

א אز  [nāz-bālīn]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme, 

fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ve kesr-i lām ile. 

א אز  [nāz-bāliş]-i merḳūm ma
nāsına. Ve 

bir nev
 müdevver koltuk yastığına derler.

ن אزک   [nāzuk-beden]: Bir nev
 çiçektir, 

bostān-efrūza benzer. Lākin bunun sāḳı 

surḫ ve ḫoş-reng olur. Ona ز خ   [surḫ-

merz] dahi derler.

אز  [nāzenīn]: (389b) Sükūn-ı zā-i 

mu
ceme, kesr-i nūn ve yā-yı sākine ile. 

Nāzlı ve maḥbūb-ı müstaġnī ma
nāsına. 

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

א   و   
אز אزت   

(Başımın gözümün üstüne oturduğundan beri 
nazını çekerim, zira pek nazlısın.)

אژون  [nājūn]: Żamm-ı zā-i Fārsī ile. Ardıç 

ağacıdır.

ن אز  [nāzīden]: Kesr-i zā-i mu
ceme 

ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Nazlanmak, 

tefāḫur etmek ve ḫoş tutulmak. Ḫˇāce 

Selmān, beyt:

א ا دارا ر  אزد  ا
א ل ا وا א    و  

(Din ve dünyanın celāli olan padişahlar padişa-
hının bahtı ve tahtıyla İskender’in ülkesi övü-
nür, Dārā’nın tacı iftihar eder.)

�ānī, gülnār-ı Pārsīdir.

אرون  [nāreven]: Fetḥ-i rā-i mühmele vü 

vāv ile. אروان  [nārevān]-ı merḳūmdan 

muḫtaṣardır. Ya
nī elif ’i ḥaẕf olunmuştur. 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

رده آب  אر و  אرش    و 
אرون אری و ز   دارد  

(Bir nar türüne ve nārven süsüne sahip olsa da 
hurma fidanıdır, meyvesi nardır ve hurma suyu 
içmiştir.)

Ġāyet-i nezāketten ve leṭāfetten ḳadd-i 

ḫūbāna teşbīh ederler. Ṭālib-i Āmulī, beyt:

ی  در د  ا אرون 
אی  ا ن    

(Elinde gül tutan nar ağacı boylu güzele paha 
biçecek olursan bülbülün kan parasıdır.)

Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i rāst ḳāmet. 

Emīr Mu
izzī, beyt:

אه  א  ن  رخ و    
אرون ا אر  אر  אن   

(Öyle bir puttur ki yanağı ve boyuna bakınca 
nar fidanının (uzun boyun) meyvesi nar çiçeği 
olmuş sanırlar.)

Ve dahi Dāru’l-merz’e ḳarīb bīşe. Ve 

Tehmīşe ḳurbunda bir bīşenin adıdır. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אرن رزم زن א   
אرون ون آ از  

(Menūçehr, savaşçı Karen’le birlikte Nārven or-
manından dışarı çıktı.)

אن אرۀ   [nāre-i kepān]: Terāzūnun el tu-

tacak yerine derler. אن  [kepān], “kapan” 

ma
nāsınadır. Ammā ḳanṭārın şāḳūlüne 

denmek ġāyet münāsibdir.

ن אر  [nārīden]: Kesr-i rā vü sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī vü fetḥ-i dāl-ı mühmeleteyn ile. Boy 



BĀBU’N-NŪNİ’L-MEFTŪḤA3506 אژ

אن آ א م   אرت  از 
אن آ אد אن    ار 

(Ansızın gelen bu kutlu müjde sayesinde binler-
ce dertli can mutluluğa kavuştu.)

ن א  [nālān]: ن א  [nālīden] lafẓından 

ism-i fā
il ṣīġasıdır, inleyici ma
nāsınadır. 

Şerefnāme’de, Şīrāz ile Kāzerūn miyānında 

vāḳi
 bir dağ adıdır.

ن א  [nālīden]: İnlemek ma
nāsına 

maṣdardır. Kemāl-i Ḫocendī, beyt:

ز و آه داغ  دار  
ن ا א رد     ِ ز

(Kim yüzünden yaralısınız, niye yanıp yakılıyor-
sunuz! Neyle yaralandınız, bu neyin inlemesi!)

ن א  [nāmīden]: Kesr-i mīm ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, ad komak, tesmiye ma
nāsına. Ve bir 

kimsenin adın söylemek.

�ānī, büyümek ma
nāsına,  [numuvv] 

gibi.

אن  [nān]: Ma
rūf. İsm-i cinstir. Her nev
 ek-

meğe אن  [nān] derler. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אر ر و  در אد و  و  ا و 
ری א   آری و    א  

(Bulut, rüzgār, ay, güneş ve gökyüzü sen bir ek-
mek elde edip o ekmeği gafletle yemeyesin diye 
çalışıyorlar.)

אن   [nān-çīn]: Sükūn-ı nūn ve kesr-i 

cīm-i Fārsī ile. Tennūrdan ekmek çıkaracak 

ālet ki 
Arabīde  [milḳaṭ] derler.

ن א  [nānemşīden]: Fetḥ-i nūn, sükūn-ı 

mīm ve kesr-i şīn-i mu
ceme ile. Be-ma
nī-i 

ن א  א   [nā-kāmī şuden]. Keẕā fi’l-

Mü�eyyid. Ya
nī nā-murād olmak.

Be-ma
nī-i tefāḫur, Şāh 
Abbās güfte, rubā
ī:

אزد אی  زر  ا   
אزد אن و  و   اوز  
אزد ب و   رو   و 

אزد ر  אر  אس  ذوا
(Ekber, altınla dolu hazinelerle övünür. Özbek; 
yay, ok ve hançerle övünür. Rum; tüfek, top ve 
askerle övünür. Abbās Hz. Ali’nin Zülfikār’ı ile 
övünür.)

אژ  [nājīn]: Kesr-i zā-i Fārsī ile. Bir ağaç-

tır. دار   [peşşedār],ار אر  [sāreşkdār], 

ه  [sede], م  [gujm] ve  [lāmişger] 

dahi derler.

ن א  [nāsīden]: Kesr-i sīn-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Vücūdda bir 
użv 

veyā iki 
użv nāḳıṣ olmak. Ve dahi beden 

ża
īf ü lāġar olmak. Ebulma
ānī, beyt:

ان א  از  ا  אن 
אری א  از  م ز  ا  

(Ayrılık düşüncesinin gamıyla bedenim öyle za-
yıfladı ki sevgilinin saçı üstüme düşerse bir saç 
telinden farkım olmaz/fark edilmem.)

ران א   [nā-gizerān]: Kesr-i kāf ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme vü rā-i mühmele ile. Be-ma
nī-i 

nā-gezīr. Ḥakīm Enverī, beyt:

ن  אن در  را   א   
ران را א  א رب   دار  ا 

(Ülke için padişah, bedendeki can gibi kaçınıl-
mazdır. Ya Rabbi! Kaçınılmaz olan o padişahı 
sen koru!)

ن ا א   [nā-gevālīden]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī 

ile. Mezrū
āt, nebātāt ve sebzevāt susuzluk-

tan yāḫud bir āfet sebebiyle sararıp nümüvv 

ü ṭarāvet bulmamaya derler.

אن א  [nāgehān]: Be-ma
nī-i nā-gāh. Kemāl 

İsmā
īl, beyt:
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(Sarhoş gibi her bir tarafa düşüp pinekliyorsun. 
Oysa gece geçti ve şimdi dua zamanı, uyuma!)

�ānī, be-ma
nī-i ن א  [nālīden].

�āliẟ, be-ma
nī-i ن ا  [ḫirāmīden]. İki 

ma
nāya, Ebulma
ānī, beyt:

א ور ا אغ  ور دل در  א  אوی   
(390a) ن אو אر  ا  وری   دا  د 

(Bu gurur bahçesi olan dünyada sevinç ve keyifle 
salınıyorsun ama yarın epeyce ağlamak mecburi-
yetinde kalacaksın.)

Rābi
, bir ağacın içini oyup tekne veyāḫud 

oluk gibi eylemek.

ن אوا  [nāvānīden]: Müte
addī-i ن אو  

[nāvīden]dir.

אوان אو  [nāvnāvān]: Ya
nī ḫırāmān ve 

gürāzān. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

אن ا אی   [nāy-enbān]: Bir meşhūr sazdır. 

אن אا  [nā-enbān] ve אن  dahi [ney-enbān]  ا

derler. Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, beyt:

אزد ن  אر   راه ار   
אن را אی ا ای  د  אدت رو  ز

(Erganūn usulünü tutan bir Bārbud yaradı-
lışlının önünde tulum nağmesi çok da parlak 
olmaz.)

אن א  [nāybān]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, güvercin.

�ānī, nāycı ma
nāsına.

زن אی   [nāy-zen]: Nāy çalıcı. Türkīde dahi 

“nāyzen” ve “neyzen” derler.

رو אِی   [nāy-ı rūyīn]: Borudur ki tūcdan 

yapıldığından رو [rūyīn] derler. Mevlānā 

Hātifī, beyt:

وش אی رو  د در 
ش وش آ از  رو 

אن א  [nāniyūşān]: Kesr-i nūn, żamm-ı 

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. 

Nāgehān ma
nāsınadır. Üstād demiştir, 

beyt:

אن د א م  درآ 
א  ده ام   و 

(Ansızın yanıma cesur biri çıkageldi. Çaresiz 
onun hizmetini yaptım.)

Mes
ūd-i Sa
d-ı Selmān, beyt:

אل روی او آ   א دی  א
ش ش و او آ   אن دوش  א

(Dün gözüme ansızın onun yüzünün hayali gel-
di. Dün gece kulağıma birdenbire onun kavuş-
ma anlatısı geldi.)

אودان  [nāvdān]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Oluk ki 
Arabīde اب  [mīzāb] 

derler. Lafẓ-ı mürekkebdir אو  [nāv] ile دان 
[dān]dan ki אو  [nāv] damla ma
nāsına ve دان 
[dān] ism-i ẓarftır. Mevlānā Hātifī, beyt:

אودان א  آ از  ز 
ان زرا  ا او  

(Oluktan gelen damlalara güvenip de tarım ya-
pılabilir mi!)

Ve her neden ki su akıp gele, ona da derler; 

değirmen oluğu ve ġayrı, isti
āre ṭarīḳıyla. 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

د א  و  ا   
אودان  אی  از    

(Onun yardım bulutu bedene gölge salacak 
olursa göz oluğundan nem yerine inci damlar.)

ن אو  [nāvīden]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Dört ma
nāya gelir.

Evvel, pīnekī ile uyumak ma
nāsına. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אوی       و  
א  ن  د    و 
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ون א از    را 
ن ن  ور  او  

(Mananın başını çetin ceviz gibi kırmazsan, bey-
ni de düzgünce dışarı çıkmaz.)

אن د  [nerdbān]: Ma
rūf. Mevlānā Hātifī, 

beyt:

ا دو   در ا
א אن  د א  از آن 

(İki eliyle birisini alıp onunla merdiven basama-
ğı yapmış.)

אن  [nerregān]: Fetḥ-i rā-i mühmele-i 

müşeddede vü kāf-ı Fārsī ile. Be-ma
nī-i 

gedāyān ve sāilān. Şems-i Faḫrī, beyt:

ال دا آ  אن  از 
אن א  אرون  را  د 

(Dilenme ādeti dünyadan kalktı. Halkı dilenci-
lerine kadar Kārun etti.)

م آ  [nerm-āhen]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le vü mīm ile. Demirin fenāsına derler. Mīr 

Naẓmī, beyt:

م آ א  و  از   
ن د د  از  א 

(Kılıç ve ok yumuşak demirden olunca yiğit de 
düşman kanına doyamaz.)

Ve isti
āre ṭarīḳıyla dūn-himmet ādeme 

derler.

אن  [nerīmān]: Nām-ı peder-i Sām’dır ki 

 [nerīm] dahi derler.

ن  [nezīden]: Kesr-i zā-i mu
ceme ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i ون  
ن  [bīrūn keşīden] ya
nī taşra çekmek. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

ن  [nesteren]: Sükūn-ı sīn ü rā-i müh-

meleteyn ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. ون  

[nesterven]: Sükūn-ı sīn ü rā-i mühmele-

(Boru nağmesini coşkuyla yükselttiler. Güçlü 
coşkunun (sesin) korkusuyla feryat yükseldi.)

دن ه   [nebehre kerden]: Fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade vü rā-i mühmele ve sükūn-ı hā 

ile. ه  [nebehre] ma
nālarını 
amele getir-

mek ma
nāsınadır ki 
an-ḳarīb ẕikr olunur 

inşāallāhu te
ālá.

ان  [necvān]: Sükūn-ı cīm ve fetḥ-i vāv 

ile. Za
ferān ma
nāsınadır. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

אن  [naḫcīrgān]: Muḫteri
āt-ı Bārbud-ı 

Ḫüsrev’den bir nevā ismidir. Şeyḫ Niẓāmī, 

beyt:

دی אن     
دی ه را   ن ز  

(Nahcīrgān nağmesine başlayınca Zühre gibi ni-
cesini avlardı.)

وان  [naḫcīrvān]: Ṣayyād ma
nāsına ki 

وال  [naḫcīrvāl] dahi derler.

ان  [naḫzān]: Sükūn-ı ḫā vü fetḥ-i zā-i 

mu
cemeteyn ile. Be-ma
nī-i אز  [nuhāz]-ı 

merḳūm. Ya
nī koyun sürüsü önünce giden 

keçi ki “erkeç” derler. Mīr Naẓmī, beyt:

دم ان  رود در    
ده از  ره  و 

(İnsanın önünce erkeç gibi gidiyor ama karıştır-
dığı için yolu kaybetti.)

ن  [naḫşīden]: Sükūn-ı ḫā vü kesr-i 

şīn-i mu
cemeteyn ile. Baş parmak ve ense 

kemiğin kırmak.

ن  [naḫkulūn]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme 

ve żamm-ı kāf u lām ile. Çetin koz ki kırıl-

dıkta içi çıkmaya. ل  [taḫkelūl], ن  

[taḫkelūn] ve  [naḫkele] dahi derler 

kemā merre fī-bābi’t-tā. Üstād Laṭīfī, beyt:
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(Ben o zaman muhalif olmaya yemin eder, bu 
memleketten göçümü kaldırırım.)

ن  [nesīden]: Kesr-i sīn-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i אدن  

[nihāden] ya
nī komak. Keẕā fī-Ferheng-i 
Mīrzā.

ن א  [neşāḫtīden]: Sükūn-ı ḫā-i 

mu
ceme, kesr-i tā-i müẟennāt ve yā-yı 

sākine ile. Be-ma
nī-i ن א  [nişānden] ya
nī 

dikmek. Keẕā fi’l-Mecma
.

ن  [neşlīden]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme vü 

yā-yı taḥtānī ve kesr-i lām ile. Bir nesneden 

bir nesne asılmak ma
nāsına. Üstād Ferruḫī, 

beyt:

ر  ا و  ا   
ری א او  ن  دِر  زر او 

(Onun evinin kapısından geçerken altını, sen 
istesen de istemesen de sana yapışır.)

 [neşmen] ve  [neşīmen]: 

Kilāhumā be-ma
nī-i taḫt ve oturacak yer. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

ت  אم  אب ا ز 
ک  אر   

(Senin şiddetli intikamının gücüyle bütün padi-
şahlar bir uğurdan tahtı bırakır.)

 [na
līn]: Sükūn-ı 
ayn-ı mühmele ile. 

Ma
rūf. Mīr Ḫüsrev, der-na
t-ı şerīf, beyt:

وان ره ا د  ر
ه  ف  

(Herkesin başlığındaki düğme, yol yolcularının 
nal tozuyla şereflenir.)

ن  [naġzīden]: Sükūn-ı ġayn u kesr-i 

zā-i mu
cemeteyn ile. Pāk ve güzel olmak 

ma
nāsına maṣdardır. Mīr Naẓmī-i Herevī, 

beyt:

teyn ve fetḥ-i vāv u tā-i müẟennāt ile.  

[nesterīn]: Sükūn-ı sīn ü yā-yı taḥtānī vü 

fetḥ-i tā-i müẟennāt u kesr-i rā-i mühmele-

teyn ile. Gül-i nesrīn ki meşhūr beyāż, ḫoş-

bū çiçektir. Üç dört ay muttaṣıl açılır. Üstād 

Rūdekī, beyt:

ی آن   آ از 
ون وز ز او  

(Bahar yeli onun saçından misk, perçeminden 
ak gül getirir.)

 [nestehen] ve  [nesteyhen]: 

Kilāhumā bi-sükūni’s-sīni’l-mühmele ve 

fetḥi’t-tāi’l-müẟennāt. İki birāderler adı-

dır ki Efrāsiyāb’ın ser-leşgeri olan Pīrān-ı 

Vīse’nin oğulları idiler. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

زه     آن  
دی  د  אه   رو

(Güç bakımından kükremiş aslanı andı-
ran Nesteyhen’in pençesinde kaplan, tilkiye 
dönerdi.)

 [nesrīn]: Sükūn-ı sīn ü yā-yı taḥtānī vü 

kesr-i rā-i mühmeleteyn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, güle benzer bir beyāż çiçektir.

�ānī, bir cezīre adıdır ki ondan 
anber gelir. 

Faḫr-i Gürgānī, beyt:

א  ز ا   
  از  و  ز 

(Miskin Tibet’ten, amberin Nesrīn’den gelmesi 
gibi mektubun ipeği de Çin ipeğiydi.)

אن  [nesyān]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Muḫālefet ma
nāsına. 

Ebū Şekūr, beyt:

رم אن  אه    آ
(390b) م ون    ر 
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א  ا ا   ا زا
אن   م    אر   

(Ey müminlerin emiri Hz. Ali! Bastığın yere saç-
mak için can param (neyim varsa) elimde seni 
ziyarete geldim.)

ِ روان  [naḳd-i revān]: Rāyic akçe. Meẟelā 

bir şehrin mu
āmelātında cārī olan sikkeli 

dirhem ve dīnār ma
nāsınadır. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, 

beyt:

אر د  א  ا  د 
אدر       روان 

(Fakir āşık senin için gönül parasını saçtıysa onu 
ayıplama! Zira geçer akçesi yok.)

אن  ِ  [naḳş-ı cihān] ve ان  

[naḳşivān]: Kilāhumā be-ma
nī-i Naḫcivān. 

Ya
nī mezbūr şehrin adlarıdır.

אِز   [namāz-ı pīşīn]: Vaḳt-i ẓuhrdan 


ibārettir. Öğle namāzı ve öğle vaḳti.

אِز   [namāz-ı ḫuften]: Vaḳt-i 
aşādan 


ibārettir. Yatsu namāzı ve yatsu vaḳti. Mīr 

Ebulma
ānī, beyt:

אز  را اری  א  אک   
אز   اری  אک دل   

(Öğle namazını temiz elbiseyle kıl! Yatsı namazı-
nı da temiz kalple kıl!)

ان  [nemdān]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Ferc-i zenān ma
nāsına. Ni-

tekim ālet-i recule ان  [ḥamdān] derler.  
ان  [nemdān] lafẓ-ı mürekkebdir  [nem] 

ile دان [dān]dan, yaş ẓarfı demek olur. Şeyḫ 

Sa
dī, Leṭāifi’nde 1 ا ا    و 

dediği aṣḥāb-ı vuḳūfa ma
lūmdur.

ز  [nemed-zīn]: Fetḥ-i mīm, sükūn-ı 

dāl-ı mühmele ve kesr-i zā-i mu
ceme ile. 

Teğelti ma
nāsına ki  [nemed] keçe de-

1 Hamdānlarını nemdānlarına yerleştirdi.

אن ب  ده از    
و روان א  אه روی و 

(Ay yüzlü ve yürüyen selvi boylu güzel, dünya-
daki bütün güzellerden daha güzelmiş.)

ن  [naġanḫalān]: Fetḥ-i ġayn u ḫā-i 

mu
cemeteyn ü lām ve sükūn-ı nūn ile. 

ن ا  [naġnḫˇālān]: Sükūn-ı ġayn u nūn 

u fetḥ-i ḫā-i mu
cemeteyn ve vāv-ı ma
dūle 

ile. ا  [naġnḫˇāhen]: Sükūn-ı ġayn u 

nūn u fetḥ-i ḫā-i mu
cemeteyn ü hā ve vāv-ı 

ma
dūle ile. Nān-ḫˇāhtır ki bir acı dānedir. 

Ekmek ḫamīri üzerine saçarlar, ziyāde leẕẕet 

verir. Ḫˇāce Selmān, beyt:

ن א א ز  ه  رو 
ن ا אن ز  ت  ن 

(Benlerle yüzün, ekmeğin çörekotuyla lezzetlen-
mesi gibi tatlandı.)

Üstād Laṭīfī, beyt:

א  ا אن از ارز و   
ا  ا אک و   

(Ekmek darıdan da arpadan da olsa çörekotu ile 
aynı olur.)

 [naġan]: Fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme 

ile. Be-ma
nī-i ن ا  [naġnḫˇālān]. 

Keẕā fī-Kitābi’s-Sāmī fi’l-Esāmī. ا  

[naġnḫˇāyīn] dahi derler.

 [nefrīn]: Sükūn-ı fā vü yā-yı taḥtānī 

ve kesr-i rā-i mühmele ile. Ḳadḥ u ẕemm 

ma
nāsına. Aṣlı אآ  [nā-āferīn] idi, 

telaffuẓunda nev
an ẟiḳlet olmakla elif ’leri 

ḥaẕf olunup  [nefrīn] oldu. 

ن  [nefrīden], دادن   [nefrīn dāden] 

ve دن   [nefrīn kerden]: Küllühum be-

ma
nī-i nefrīn ya
nī ẕemm ü ḳadḥ eylemek.

אن  ِ  [naḳd-i cān]: Kişi, ḳādir olduğu nes-

neden 
ibārettir. Mevlānā Cāmī, beyt:
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 [nengīn]: Sükūn-ı nūn u yā-yı taḥtānī 

ve kesr-i kāf-ı Fārsī ile. Be-ma
nī-i ma
yūb 

ya
nī 
ār u 
ayb lāḥıḳ olmuş. Ḥakīm Senāyī, 

beyt:

ل و ر روی אک و   
ام و  و  روی  

(Temiz, helal ve parlak yüzlüdür. Haram, pis ve 
yüzü kara değildir.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אخ א و   אم  ز 
اخ ای  אده    ا

(Bu utanç ve yas yurdundan, geniş bir ovaya 
taşınmıştır.)

ا  [nevā-bīn]: Fetḥ-i vāv, kesr-i bā-i 

muvaḥḥade ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. 

Be-ma
nī-i şüküfte. Ekẟer şükūfede isti
māl 

olunur. Nevā görmüş demek olur. Murād, 

açılmaktır. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ا   [nevāḥī-nişīn]: Ya
nī sāḥil-i 

nişīn. Deryā kenārlarında ve yalılarda otu-

rana derler. Mevlānā Hātifī, beyt:

אر א  אن در ا 
אر ا   ی   

(Deniz kıyısında oturanlar, adalar tarafına yük 
götürdüler.)

Ṣaḥrā-nişīn ma
nāsına da olmak münāsibdir.

אن ار  [nevārhān]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ile. Ammā fetḥ-i rā ile (אن اَر  nevārehān) 

dahi ṣaḥīḥtir. Ṣıla, cāize ve müjdegānī ve-

rilen nesneye derler. Böyle olıcak ا  [nevā] 

ile אن  dan mürekkeb olur. Mīr[rehān] ر

Naẓmī, beyt:

א  آ از آن  در آن 
אن   ار   از 

(O sırada bir taraftan haberci çıkageldi. Cebi 
müjdeli haberlerle doluydu.)

mektir ve ز [zīn] eyerdir, terkīb edip teğel-

tiye 
alem eylediler. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ن  ن  אن ز  א אد  
ن در  ز   א  ی 

(Yel ayaklı atların tırnağı kanla akik taşına dön-
müş, (atlar) teğeltiye kadar kana boğulmuştu.)

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, meẟnevī:

א د  אری  א   א
א ز   از 
א ز  ان روی 

א ه    ب از د
(Hemen orada boş bir pınar vardı. Oraya eyer 
keçesinden bir yaygı serdiler. O eyer keçesinin 
üstüne oturdular. Üstüne gözden gül suyu (göz-
yaşı) serptiler.)

ان  [nemekdān]: Tuzluk ma
nāsına ki 

ṭa
ām sofrasına konulur maḫṣūṣ ẓarftır.

 [nemegīn]: Fetḥ-i mīm ve kesr-i kāf-ı 

Fārsī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ḥaḳīḳaten tuzlu olan ṭa
ām.

�ānī, (391a) isti
āre ṭarīḳıyla melāḥat-i 

ḥüsn-i dilberden kināyedir. Ḫuṣūṣan ta
rīf-i 

leb-i dilberde isti
māl olunur.

Ve sükūn-ı mīm ile (  nemgīn), nem-

den yaş olmuş. Şükūfe, yaprak ve çemen 

emẟālinde isti
māl olunur.

دا   [neng dāşten]: Sükūn-ı nūn u 

kāf-ı Fārsī ile. 
Ār u ġayret tutmak ma
nāsına 

maṣdardır. Mīr Naẓmī, beyt:

אر     دا  
א ل ا      

(Namus gözetmek her babayiğidin harcı değil-
dir. Yün ekmek, anlamsız bir düşüncedir.)
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�āliẟ, be-ma
nī-i lerzān. Şems-i Faḫrī, beyt:

اب א ا א  א    
ان و و   אد  د از  א  אره 

(Bedevilerin evi daima çadır oldukça ve titrek 
söğüt ile selvi rüzgārla hareket ettikçe...)

Rābi
, be-ma
nī-i nālān. Ḥakīm Ḫāḳānī, 

musammaṭ:

אن אه  ان  در  ی   س  آن 
ه ار آ ان در درس  ح  א  

(Dünya padişahının sarayında inleyen o bay-
ramlık köse bak! Ders kitabı okuyan çocuk gibi 
ders tekrarına gelmiş.)

Ḥakīm Ḫāḳānī, hem der-īn ma
nī, beyt:

א אن   ای  ای دل  
א ان   ا  گ و   

(Ey gönül! Can azığıyla ne oluyorsun?! Fakir 
muhtaç ne inliyorsun?!)

Ḫāmis, be-ma
nī-i ḫamīde ve ḫamān. Üstād 

Rūdekī, beyt:

ن א  او ز  م   
ن ان و  ه   ز او   

(Misk renkli saçın efendisine köle olan benim! 
Onun saçının ucu gibi kıvrık ve ters dönmüş 
olan benim!)

Bu ma
nāya, Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

א א  ان   زرد و 
ا د  و 

(Beni böyle eğik ve sararmış bir kamış gibi ya-
pan, vahşi bir ceylanın gamı değildir.)

Sādis, be-ma
nī-i köhne.

Sābi
, be-ma
nī-i دن אه   ve [āgāh kerden] آ

ن  [nevīden], ya
nī beşāret edici.

Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da, ol ata derler ki aşḳar ile 

boz miyānında reng-i mūyu ola. Edātu’l-
Fużalā’da be-ma
nī-i āgāhī masṭūrdur.

ن ار  [nevārīden]: Kesr-i rā-i mühmele 

ile. Loḳmayı çiğnemeden yutmak, ن אر  او
[evbārīden] ma
nāsına. Zerātüşt Behrām, 

beyt:

אل  داردش   
اردش אر  א   ان 

(O lokmayı çatalla alıp tek seferde mideye 
indirdi.)

ا  [nevāmīn]: Kesr-i mīm ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Nev-bāve ve nev bedīd-

āmede. İki ma
nāya olur.

Evvel, ṭurfanda meyve.

�ānī, yeni ẓuhūr etmiş ma
nāsınadır. Üstād 

Menūçehrī, beyt:

ا ک  ب  ای  ای 
ا אر    درآورد در 

(Ey yeni yetme Türk güzeli! Senin nağmen be-
nim işimi azıksız bıraktı.)

ان  [nevān]: Be-vezn-i روان [revān]. Yedi 

ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i ḫırāmān. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אل ان و ا   ازا 
ار א    آن د  

(Ey baş tacı! Kavuşma meydanında salınma! 
Sen bütün güzellerin seçtiği gönül elde edici 
güzelsin!)

�ānī, be-ma
nī-i cünbān. Ḥakīm Enverī, 

beyt:

ا     دم  ز 
ان را و  د  אل    زان 

(Bülbül makam nağmesini hiç azaltmıyor. Salı-
nan selvinin de o halden aşağı kalır yanı yok.)
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Evvel, be-ma
nī-i zībā ve ārāste, ya
nī beze-

nilmiş ve yakışılmış. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ا ی  ان    دارد 
ا آ     زان 

(Ne gülün o tazelikte bir havası ne de bülbülün 

ondan daha güzel bir nağmesi var.)

Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

آ  ز د ا  ز دا وی  ای 
ن ادب ده  אدت وی  ن  ه  ای 

(Ey ilimden daha değerli ve dinden daha süslü 

olan! Ey mutluluk gibi seçkin ve edep gibi övül-

müş olan!)

�ānī, be-ma
nī-i nev-reste ya
nī yeni yetmiş. 

Mīr 
Umāre, beyt:

אخ אخ ا  آ زر و  
آ اخ ا و   زر  و 

(Dal baştan başa altın bir ateş ve bütün dal-

lar altınla dolmuş, her tarafa yayılmış, yeni 

filizlenmiş.)

Ve dahi ṭarz-ı cedīd ve üslūb-ı maḫṣūṣ.

ن א  [nevbāmūn]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade 

ve żamm-ı mīm ü vāv-ı ma
rūf ile. Ferīdūn’u 

sütüyle besledikleri sığırın adıdır.  [nūye] 

dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

دران  [nevderān]: Fetḥ-i dāl u rā-i mühme-

leteyn ile. Be-ma
nī-i nevgerān ve şāgirdān, 

ya
nī ḫidmetkārān ve ecīrān. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī. Bu ma
nāyı müeyyid, 

Ebulma
ānī, beyt:

אم ه     و ا دران او 
אه אن  و  א אل و دو  אن  א

(Onun hizmetçilerinin her biri görkem ve ihti-

şam içinde mal mülk, iyi talih, itibar ve makam 

sahibi oldular.)

אر ای   [nevā-yı ḫār-ken]: Mūsīḳīde bir 

nevā ismidir. Kemāl İsmā
īl, beyt:

אد   אر  دا   
אر ای  دد     

(Bilgi gül dalının dikeni yapraksızlık getirince se-
nin kaleminin cızırtısı da hārken nağmesi çalar.)

وان ای   [nevā-yı ḫusrevān]: Bu dahi 

bir nevā adıdır. Rivāyet olunur ki Ḫüsrev-i 

Pervīz’in meclis-i ḫāṣṣında Bārbud-ı 

Cehremī nāy-ı gendū ile elḥān u āġāzesini 

bir ṭarz-ı bī-naẓīr üzre Ḫüsrev’in medḥ 

ü ẟenāsına ser-ā-ser müştemil ü müsecca
 

āġāze edicek ġāyet-i mertebede Ḫüsrev’in 

pesend-i ṭabī
i olup nāmını وان ای   

[nevā-yı ḫusrevān] kodu. وا ای   [nevā-

yı ḫusrevānī] dahi dediler. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī. Bu ma
nāya, İmāmī-i Herevī, 

(391b) beyt:

از אی دل  د ر  א ا אن 
وان ای  وا  از آ 

(Usta şarkıcılar gönül okşayıcı perdelerle ve 

nevā-yı hüsrevān ahenginde padişaha layık/

hüsrevānī şarkılar söylüyordu.)

ن ا  [nevānīden]: Kesr-i nūn ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i ن א  [nālīden]. 

Keẕā fi’l-Mecma
.
ن ا  [nevāyīden]: Kesr-i yā-yı taḥtānī-i 

ūlá vü sükūn-ı ẟāniye ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i ن ا  [ḫirāmīden].

�ānī, be-ma
nī-i ṣadā, nidā ve bāng-i bü-

lend. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ان אی  ن  در
ان אی  ز ن  ا

(Ağır kılıçların parlaması ve ağır topuzların 

çatırdamasından...)

آ  [nev-āyīn]: Kesr-i yā-yı taḥtānī-i ūlá 

vü sükūn-ı ẟāniye ile. İki ma
nāyadır.
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א  ام   وا  אزه 
د א  אن  را   

(Daha yeni āşık oldum, merhamet gözünü esir-

geme! Acemiye biraz anlayış gösterilir.)

ن  [nevīden]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Dört ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i دن  [gunūden] ya
nī 

ımızganmak. 
Arabīde אس  [nu
ās] derler. 

Ebū Şekūr, beyt:

א  ن دا  از  
אن  ز   دا

(Şimdi sen benden bir hikāye dinle! Bu hikāye 

üzerine de daha fazla uyuklama!)

�ānī, ḥareket eylemek ma
nāsına. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

אه    
אر    از  

(Ey padişah! Ülke tahtına otur! Bundan sonra 

düşmanın işi için hareket etme!)

�āliẟ, be-ma
nī-i دن   [cedīd kerden]. 

Mīr Naẓmī, beyt:

م  ا ن  ن 
ا  ا א  ز 

(Bugün köleliğimi yenilemek isterim. Benim 

için kölelik, padişahlıktan daha iyi.)

Rābi
, ba
żı ferhenglerde دن ل   [
adl 

kerden] ve żiyāfet-i 
āmme ma
nāsına da 

mervīdir.

 [nevīn] ve  [nevyīn]: Kesr-i vāv 

ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Şehzāde ve 

vezīrzāde. Ve her ḳavmin 
azīz ü şerīf zādesi. 

Kemāl-i Ḫocendī, beyt:

ل ا ا و ا  ا و ا
אری אم او ذا  زد در  ن   

אن را  [nev-rāhān]: Fetḥ-i rā-i mühmele 

ile. Tuḥfe ṭarīḳıyla getirilen hediyye. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, beyt:

אن  را روز  ه زر    آ
ا ر ه  אده  وز ز אف ا ه  ز

(Sabah altın işlemeli elbiseyle gelmiş ve nevruz 

hediye istiyor. Sabahı gören gecenin ödü kop-

muş, (sabah rengindeki) safrası dışarı dökülmüş.)

ا ردۀ   [neverde-i pīrāhen]: Gömlek ya-

kasının ve yenlerinin çevresine çekilen zih 

ḫuṣūṣan. Ve dahi ince dikiş ve her nesnenin 

eṭrāfına dikilen nesne 
umūmen.

ردن  [neverden] ve ن رد  [neverdīden]: 

Kilāhumā bi-fetḥi’l-vāv ve sükūni’r-rāi’l-

mühmele. Dürmek ve devşirmek ma
nāsına 

maṣdardır. Mevlānā Hātifī, beyt:

ن آن  رد ز وادی 
ه   در  ا را 

(O gürültünün vadiyi dolaşmasıyla havanın ne-

fesi boğazında düğümlendi.)


Arabīde ّ  [ṭayy] ve Çağatay lisānında 

“yıġarġa” derler. Nitekim, Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Zülfi il köŋlin perīşān iylemekge cem
 olup

Ṭurfarak bu kim köŋüllerni yıġarġa tarḳaşıp

(Saçı, halkın gönlünü dağıtmak için toplanır. İl-

ginç olan şu ki gönülleri toplamak için dağılmış.)

 [nevisten]: Kesr-i vāv, sükūn-ı sīn-i 

mühmele ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. İnle-

mek, ن א  [nālīden] ma
nāsına.

 [neveşten]: Fetḥ-i vāv u tā-i müẟennāt 

ve sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. Irak gitmek. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Ve żamm-ı vāv 

ile ( ُ  nevuşten) dürmek ve devşirmek. 

Keẕā fi’l-Mecma
.
אن  [nev-muselmān]: Ma
ḳūl kāra 

şürū
 u mübāşeret edene derler. Mīrzā 

Faṣīḥī, beyt:
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Ferheng-i Vefāyī’de ser-i tennūr ma
nāsına. 

Şems-i Faḫrī tennūr kapağı olmak üzre naḳl 

edip bu iki beyti naẓm eylemiş. Ḳıṭ
a:

دون  را و دار از 
אر  א  ا

ر دو  אن  
ن  ی او  א  

(Senin adamların sapan taşlarıyla gökyüzündeki 

koçu (Koç burcunu) düşürürler. Dünya senin 

devletinin tandırı, gökyüzü de onun üstündeki 

kapak gibidir.)

ن  [nehībīden]: Kesr-i hā, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī, ba
dehu bā-i muvaḥḥade-i meksūre 

ve yā-yı sākine ile. Korkmak ve korkutmak 

ma
nālarına hem lāzım ve hem müte
addī 

olur.

ن  [nehīden]: Kesr-i hā ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Be-ma
nī-i دن  endīşe] ا 

kerden] ve dahi ردن   [ġam ḫorden]. Ve 

be-ma
nī-i אدن  [nihāden]. Keẕā fī-Ferheng-i 
Züfāngūyā.

אن 
Be-ma:[ney-enbān]  اnī-i אن אی ا  [nāy-

enbān]-ı merḳūm.

ن  [neydelān]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī 

ve fetḥ-i dāl-ı mühmele vü lām ile. Uyku-

da ağır basmak, س א  [kābūs] ma
nāsına. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Bu ma
nāyı 

müeyyid, Ebulma
ānī, beyt:

אن ا ده ای او را   ر 
ن ا א  אده  ش ا

(Onun can çekiştiğini, sanki üstüne karabasan 

düştüğünü sanırsın.)

زن   [ney-zen]: Be-ma
nī-i زن אی   [nāy-

zen]-i merḳūm.

אن  [neyistān]: Kesr-i yā-yı taḥtānī, 

sükūn-ı sīn-i mühmele ve fetḥ-i tā-i 

(Büyük ve ādillerin en seçkini, akıllı ve bilgilile-

rin güvencesidir. Adı gibi zātı da iyilik için san-

cak yükseltti.)

ن אر  [nehārīden]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i ن  

[tersīden] ya
nī korkmak. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.
ن אز  [nehāzīden]: Kesr-i zā-i mu
ceme 

ile. Be-ma
nī-i ن  [tersīden] ve ن ا  

[herāsīden]. Keẕā fi’l-Mecma
.
ن אو  [nehāvīden]: (392a) Kesr-i vāv ile. 

Üstāddan ve kişi kendiden büyük olandan 

korkmak. Bu üç lüġat dahi bir ma
nāyadır 

lākin her biri bir ferhengden menḳūldür. 

Mīr Naẓmī, beyt:

אک אو از آن د  
אک אی دوا و    

(O pek korkunç bozkırdan ürktü. Zira orası dev 

ve gulyabani yuvasıydı.)

وان  [nehrevān]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i rā-i 

mühmele vü vāv ile. Bir şehir adıdır. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, beyt:

وا د   
وان     

(Ordunun tozunu Nehrvāle’de, okunu da 

Nehrevān’da göreyim.)

Baṣra cāniblerinde bir mekān olduğu da 

mervīdir.

 [nehenben]: Fetḥ-i hā, sükūn-ı nūn, 

ba
dehu bā-i muvaḥḥade-i meftūḥa ile. 

Çömlek kapağı, ser-pūş-ı dīg ma
nāsına. 

Ḥakīm Enverī, beyt:

و  א  א  ش  د  از 
ه     ا از دود 

(Büyüyüp serpilme kazanının kaynaması duru-

lunca dünyanın başına kara dumandan kapak 

geçti.)
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او 
ma]  اa’l-vāv]

א  [nācū]: Żamm-ı cīm ile. Dıraḫt-ı kācdır 

ki אژ  [nāj], אژو  [nājū] ve ژ  [nūj] dahi der-

ler. 
Arabīde ṣanevber ma
nāsınadır. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

وش אغ  و و  ی ا  א
ش אن   د  

(Bu bahçenin çam ağacı, vecd ve coşkuya gelip 
gökyüzü sakinleri gibi yeşil giyer.)

د  ِ א  [nāḫun-ı dīv]: Żamm-ı ḫā-i 

mu
ceme ve kesr-i nūn u dāl-ı mühmele ile. 

Bir nev
 ṣadeftir ki ش  ِ א  [nāḫun-ı ḫoş] 

ve אن  ِ א  [nāḫun-ı periyān] dahi derler. 

Ṭabīb Yūsufī, ḳıṭ
a:

אن ی رو א د را 
 در ز  دود 
א א آ و  ع را 

د  אد و  אن   ا
(Peri yüzlüler şeytan tırnağı bitkisini altlarına 
tütsü yaparlarsa hafakan ve çarpıntıyı geçirir, ra-
hatça hayız görmelerinde faydalı olur.)

אر  [nār-ḫū]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le ve żamm-ı ḫā-i mu
ceme ile. Gül-nār 

ma
nāsına ki mu
arrebi אر  [culnār]dır. Bir 

nev
 nar çiçeği renginde çiçektir. Ammā bu 

iri ve ziyāde ḳatmerli olur. Ve ağacı dahi nar 

ağacı gibidir.

אرو  [nārū]: Żamm-ı rā-i mühmele ile. İki 

ma
nāya gelir.

Evvel, bülbül gibi ḫoş-āvāz bir kuştur. 

Ḥakīm Senāyī, beyt:

אی  ا אرو و  ن  אر
אن را دۀ   و  א  آن 

(İskete ötüşü ve kuyruksalan nağmeleri, konuşa-
mayan o ölüyü diriltip konuşturur.)

müẟennāt ile. Kamışlık ki  [ney] kamış 

ve אن  [istān] ism-i mekāndır. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ه ا ا  א  אن   
ه ا  א د و زن  م  وز 

(Beni kamışlıktan kopardıklarından beri iniltim 

erkek ve kadın herkesi ağlattı.)
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א  درو ره ا   آ
אو ارج  א  א از  אده 

(Cehennem, değirmeni andıran bir tandırdır. 
Orada cehennem bekçisi, kāfirlerin bedeninden 
oluk yapmıştır.)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

אو ای دو  و رو  از 
אو ن  א   ن آ ه 

(İki sarımsak ve tereyağı için mide değirmen, 
boğaz da değirmen oluğu oldu.)

�ānī, cūy-ı āb ma
nāsına. İbn Yemīn, beyt:

د אم از   א    
אو روان  دو رخ از دو  دو 

(Cömertlik denizinden muradıma ermeden 
geçtim. İki gözümden iki yanağıma iki ırmak 
akıyor.)

�āliẟ, keştī ma
nāsına. Ammā bi-ṭarīḳi’l-

isti
āredir. Zīrā her ne ki uzun olup içi boş 

ola, ona אو  [nāv] derler.

א  [nānū]: Be-vezn-i دارو [dārū]. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, zenān, eṭfāl beşiğin saldıkta ettikleri 

ẕikre derler. Şeyḫ Āẕerī, beyt:

אو اب رود      א 
א אو  ش  در    ز

(Düşmanın sonsuz yatakta uykuya varsın diye 
cehennem beşiğinde ninniyi de cehennem 
söylüyor.)

Şeyḫ Āẕerī, beyt:

א آن    از 
א ن ز  د آرام 

(Çocuk annesinden ninni dinleyince huzur bu-
luyor, görmüyor musun!)

�ānī, muḫaffef-i ا א  [nānvā]dır.

Menūçehrī, beyt:

אر אخ  אرو   دۀ را ز 
א אرو  ِ ی  אده ز  دۀ 

(İskete çınar dalında rāst makamından dem vu-
ruyor. Kumru nar ağacı üstünde bāde perdesin-
den dem vuruyor.)

�ānī, rişte dedikleri 
illettir ki vücūd-ı 

insānda ekẟer ayakta ve topukta ẓāhir olup 

iplik gibi uzar. Eğer evvel-be-evvel yumak 

sarılıp āheste tutulursa biraz eyyām gider. 

Ve eğer kırılırsa ṣāḥibi helāk olur. Ḫˇāce 


Amīd-i Lūyegī, beyt:

אم دل אی   ار   אروش 
ور آب ع از  روح  دی 

(İp hastalığı ona ayak bağı oldu. Yoksa senin 
cömertliğinden cana can katan suyu gönlünün 
muradınca yudumlardı.)

אز  [nāzbū]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ve 

żamm-ı bā-i muvaḥḥade ile. Reyḥāndır ki 

Türkīde “fesleğen” derler. Mīr Naẓmī, beyt:

א ه    روی ز د
א אغ  אز در   رو 

(Güzel yüz üstünde yeni ayva tüyü bitmiş. Sanki 
bahçede fesleğen bitmiş.)

אژو  [nājū]: Żamm-ı zā-i Fārsī ile. Kāc ağa-

cıdır ki Türkīde “çam” derler.

אو  [nāv]: Be-vezn-i אو  [gāv]. Üç ma
nāya 

gelir.

Evvel, damla; yağmurdan olsun, ġayrıdan 

olsun 
umūmen. Şā
ir, beyt:

אو و  אن  א  ز آ
א درم אن    

(Gökten asla damla ve çisi gelmiyor. Sürekli pa-
rasız ekmek taşıdılar.)

Ve değirmen oluğuna (392b) derler ḫūṣūṣan. 

Şeyḫ Āẕerī, beyt:
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و  [neū]: Żamm-ı hemze ile. Ḫurmā-yı ter 

ma
nāsına. Keẕā fī-Şerefnāme ve’l-Edāt.

 [nev]: Dört ma
nāya gelir.

Evvel, ma
rūf. Cedīd ma
nāsına.

�ānī, pehlivān-ı dilīr ü şücā
 ma
nāsına ki 

kesr ile  [nīv] dahi derler. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

ان ا و  ن  ا 
د  رو אر دارد    

(Bījen genç ve yiğit olsa da her işte aklı kılavuz 
edinir.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אن  رو אوس  ی  אن 
אزان ز  ز   رزم 

(Onların önderi cihangir Kāvus’tur. Ordusunda 
çok miktarda yiğit savaşçı var.)

�āliẟ, be-ma
nī-i nāle ki emir olur   [mī-

nev] ya
nī אل  [bi-nāl]. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

אی و رو ا  ن زود 
ر   زاری    

(Şimdi çabuk süslen ve babanın yanına gidip 
yalvar yakar!)

Mevlānā Cemāleddīn-i Eşherī, beyt:

د د  א د او   و  رود  ی  ا
א א   د  دو  א   

(Kendi eliyle övünen inci yağdırıcı bulut, onun 
her iki cihandaki bir bağışı karşısında utanır.)

Rābi
ا ,  [nevā] lafẓından muḫaffeftir. 

Ma
nā-yı evvele ya
nī “cedīd” ma
nāsına Ça-

ğatay “yaŋı” derler. (Mīr 
Alī Şīr), beyt:

Māvi yaġlıġdın ḳaşıŋ iy cānġa bīdād itküçi

Kök bulutḳa kirdi gūyā yaŋı aynıŋ bir uçı

(Ey mavi yaşmaktan (görünen) kaşı cana zulme-
den! Sanki yeni ayın bir ucu mavi buluta girmiş.)

אِی   [nāy-ı gelū]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. 

Boğazda olan delik ki ṭa
ām ve şarāb ondan 

geçip mi
deye vāṣıl olur.

م رو  [nerm-rev]: Sükūn-ı rā-i mühmele-i 

ūlá vü mīm ve fetḥ-i rā-i ẟāniye ile. Āheste 

yürüyücü at ve katır. Mīr Naẓmī, beyt:

ش د ز م رو   
ش وای   ر  

(Altında yavaş yürüyen bir at var, giderken gö-
revliden korkmaz.)

 [nesbū] ve  [nesū]: Evvel, sükūn-ı 

sīn-i mühmele ve żamm-ı bā-i muvaḥḥade, 

ẟānī żamm-ı sīn-i mühmele ile. Sıyrıncak 

maḥal ki 
Arabīde  [mezlaḳa] derler. Ve 

mücellā sıvanmış dīvār ma
nāsına. Üstād 

Lebībī, beyt:

ار او د از آ د  
د رو א آ   

(Onun duvarı öyle parlak sıvanmış olur ki ayna 
gibi yüz gösterir.)

Ve nerm ü hemvār u sāde dīvār, zemīn ve 

ebniyeye dahi derler. Ḥakīm Nāṣır-ı Ḫüsrev, 

beyt:

אن رو אک و آ و آ  ر ا ز 
م و  אک  و در و آب   

(Toprak, ateş ve sudan onların usulünce git! Top-
rak kuru ve yoğundur, su yumuşak ve sadedir.)

Ve āyīne, açılmış kılıç ve ḫançer ve her ne ki 

berrāḳ u leme
ān ola, ona da derler.

 [neştū]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

żamm-ı tā-i müẟennāt ile. Bir şaḫıṣ adıdır. 

Keẕā fī-Ferheng-i Züfāngūyā.

 [naġū]: Żamm-ı ġayn-ı mu
ceme ile. 

Dıraḫt-ı ālū ya
nī erik ağacı.
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د  [kejdeme] dahi derler. 
Arabīde دا 
[dāḫis] (393a) dedikleridir.

א  [nāḫune]: Żamm-ı ḫā-i mu
ceme ve 

fetḥ-i nūn ile. Göze maḫṣūṣ bir 
illettir ki gö-

zün pınarı ṭarafında ẓāhir olur. İbtidāsında 


ilāc olunmaz ise ziyāde olup cümle göze 

müstevlī oldukta lābüd kör eder. Ve eğer be-

bek eṭrāfına giderse seyl 
ārıż eder. 
Arabīde 

ه  [ẓafere] derler. Ve böyle meşhūrdur 

ki bu 
illet ṣāḥibi her gece Süheyl yıldızına 

naẓar eylemeyi mu
tād eylese 
illeti zāil olur. 

Bu 
illet, insāndan ġayrı ḥayvānda dahi olur. 

Ḫuṣūṣan atta ġāyet olağandır. Ṭabīb Yūsufī, 

rubā
ī:

א ا  א   در   
א א  زان درد   

ه  א د  ض  ی  در 
א א  א د  رو

(Gözünde arpacık çıkarsa o hastalık yüzünden 
telaşa kapılman yakındır. Göz hekimlerine göre 
bu hastalığa faydalı olan şey, rastık taşıdır.)

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

א آ ز ر ر را  ش  ا
אن א ای در  א     

(Sen güzellik atını dünyada sürünce kıskançlık-
tan güneş atının gözünde arpacık çıkar.)

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

אد א  א  ان  را  
ان א در ا ا אن  د    

(Fazileti inkār edenlerin arpacıktan başka tırnağı 
olmasın! Böylesi köpekleşen insanlar varsa yazık 
bu kemiğe!)

אرده  [nārede]: Fetḥ-i rā vü dāl-ı mühmele-

teyn ile. Kene dedikleri böcektir. Ba
żı fer-

henglerde “peşşe” ma
nāsına mervīdir.

א  ا
[ma	a’l-hā]

ه א   [nā-behre]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade vü 

rā-i mühmele ve sükūn-ı hā ile. Üç ma
nāya 

gelir.

Evvel, buzurg ve 
aẓīm ma
nāsına. Mevlānā 

Cāmī, beyt:

אد אر ا  واو  
אد ار ا ه د א    

(Eyvah! Acayip bir iş oldu. Başıma büyük bir 
duvar düştü.)

�ānī, dūn ve fürū-māye. Bu iki ma
ná ażdād 

ḳabīlinden olur.

�āliẟ, kāsid ve nā-rāyic ki ه א   [nā-sere] ve 

ه  [nebehre] dahi derler.

א  [nāḫiste]: Kesr-i ḫā-i mu
ceme, 

sükūn-ı sīn-i mühmele ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. İnce ip ve urgan ma
nāsınadır. 

Mīr Naẓmī, beyt:

ده א  א  دو د  
ده א داغ  دل    

(İki eli ince iple bağlanmış. Ciğer yarasıyla gönlü 
hastalanmış.)

اه א  [nāḫafrāh]: Fetḥ-i ḫā-i mu
ceme vü 

rā-i mühmele, sükūn-ı fā ve iẓhār-ı hā ile. 

Sefāin reīsleri ki ا א  [nāḫudā] dahi der-

ler. 
Arabīde ح  [mellāḥ] ve אن  [rubbān] ر

dedikleridir.

اره א   [nāḫun-ḫˇāre]: Żamm-ı ḫā-i 

mu
ceme-i evvel, fetḥ-i ḫā-i ẟānī vü rā-i 

mühmele ve vāv-ı ma
dūle ile. Bir 
illettir. 

Tırnağa yakın maḥalde ẓāhir olur. Kızıl-

lığa māil bir veremdir. Ziyāde veca
ı olur. 
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beyt:

د אری  אن  د   ر 
د اری  אر او  ده  א 

(İnsanları incitmeyi iş edinen kişinin işi rezil 
rüsvalıkla biter.)

ه א  [nāsere]: Fetḥ-i sīn ü rā-i mühmele-

teyn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, kāsid metā
 ma
nāsına 
umūmen ve 

geçmez akçe ḫuṣūṣan. ه  [sere] geçer akçe 

ve rāyic metā
a derler.

�ānī, ekinlik, kiştzār ma
nāsına. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

אم ش ز آب  ار ا  
ه א אم  د  א   אد  اب 

(Ekinlik adı var olduğu sürece onun umut tarla-
sı, muradına erme suyuna hep kansın!)

ه א א   [nā-segālīde]: Fetḥ-i sīn-i mühmele 

vü kāf-ı Fārsī ve kesr-i lām ile. Neyendīşīde 

ve bedīhe ya
nī taṣavvursuz ve teemmülsüz 

demektir. Şā
ir, beyt:

  ای ا از  
אر  ه   א א 

(Yaşlı feleğe güvenmiyorsan hiçbir işini düşün-
meden yapma!)

א   [nā-ferhaḫte]: Fetḥ-i fā vü hā vü 

tā-i müẟennāt ve sükūn-ı rā-i mühmele vü 

ḫā-i mu
ceme ile. Zişt-rūy, bed-ṭab
 ve bī-

edeb ma
nālarına. Ṭayān-ı Merġazī, beyt:

دی א  א  و  ز و 
א ردی آد رو و در 

(Çirkin, edepsiz, akılsız. İnsan yüzlü, içi pis.)

א  [nāfe]: Fetḥ-i fā ve iḫfā-yı hā ile. Ādem 

ve ḥayvān göbeği 
umūmen ve nāfe-i müşk 

ḫuṣūṣan. Mevlānā Hātifī, beyt:

ه א ر  [nā-resīde]: Fetḥ-i rā vü kesr-i sīn-i 

mühmeleteyn ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. 

Nā-bāliġ eṭfāl ve nā-puḫte meyveye derler.

אروه  [nārve]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i vāv ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bülbüle benzer bir kuştur. אرو  [nārū] 

dahi derler.

�ānī, zebāne-i ḳabbān.

אره  [nāre]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Üç 

ma
nāya gelir.

Evvel, cemī
 ferhenglerde zebāne-i ḳabbān 

ma
nāsına masṭūrdur. Ammā terāzūnun 

nāḳıṣ ṭarafına astıkları taş pāresine denilmek 

eṣaḥtır. Kemāl İsmā
īl, beyt:

وت ا   אب   אری   
אن אره از  ن  א  آو ا 

(Allah, istediğin her hesap için düşmanının başı-
nı kantarın çeki taşı gibi, bir yere asmıştır.)

Kemāl İsmā
īl, beyt:

אر دل   آ ا  ا 
א אره  א دروا   א  از 

(Benim demiri andıran yük taşıyıcı gönlüm, 
hesabın yüzünden ne zamana dek kantarın çeki 
taşı gibi baş aşağı asılı kalacak!)

Şems-i Faḫrī, beyt:

د را  ن 
אره آ ز  و   

(Onun adaletinin doğruluğu varken kefe ve çe-
kiden ne çıkar!)

�ānī, rīsmānī künde.

�āliẟ, be-ma
nī-i nāle. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

ده א   [nā-sutūde]: Żamm-ı sīn-i mühmele 

vü tā-i müẟennāt u vāv-ı ma
rūf ile. Ḫˇār, 

ẕelīl ve meẕmūm ma
nāsına. Mīr Naẓmī, 
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א  [nāgeh]: Fetḥ-i kāf-ı 
Acemī ve iẓhār-ı 

hā ile. אه א  [nāgāh] lafẓından muḫaffeftir.

א  [nāle]: Fetḥ-i lām ile. İnilti ve zārī. Mīr 

Naẓmī, beyt:

ر زاری א و    
אری  آن دم   او  

(O nağme yapmaya başlayınca ney inler, tambur 
ağlar.)

ده אم   [nām-burde]: Sükūn-ı mīm ü rā-i 

mühmele ve żamm-ı bā-i muvaḥḥade ile. 

Be-ma
nī-i nām-dār. Ḥakīm Firdevsī, der-

firistāden-i Güştāsb İsfendiyārrā be-ceng-i 

Rüstem1, meẟnevī:

אر ا او   ا
אرزار א   ی   رو 

ده   אم    
ۀ  אن د  آن 

אر د ا   
אر د  د   א  و 

(Eğer İsfendiyār’a o söylemediyse, (sen söyle) 
savaşmak için Kābil’e gitsin, namlı askerleri 
yanında savaşa götürsün, o keskin pençeli (eli 
çabuk) usta komutanı yakalayıp bağlasın! Kazā, 
işi bu şekilde düzenledi ama savaşta İsfendiyar 
(Rüstem’e) yenilecekti.)

א  [nāmūye]: Żamm-ı mīm ü vāv-ı 

mechūl ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Ol 
avrata 

derler ki bir kocadan ġayrı kocaya varma-

mış olup kocasıyla muḥabbet ü ittiḥād üzre 

ola. Hindī lisānında א  [suhāgin] derler. 

Ḥakīm Senāyī, beyt:

אورد  او در آن  
د א  از  زن 

(Savaşta öyle bir saldırır ki tek eşli kadını koca-
sından ayırır.)

1 Güştāsb’ın İsfendiyār’ı Rüstem’le savaşmaya 

gönderişinde.

א   ای    
ش   אر  ره 

(Çin bozkırında misk toplayalım. Saray yoluna 
Çin ipeklisi döşeyelim.)

Ve dahi kürk olan ḥayvān postlarının kar-

nı altlarında olan derilere derler ر א   

[nāfe-i semmūr], و א   [nāfe-i vaşaḳ] ve 

אه א رو  [nāfe-i rūbāh] gibi. Şā
ir, beyt:

ده  دوش ا  ر  אف 
وش א  زن و د  

(Efendi, sırtına samur kürk giymiş. Kızı ve karısı 
da kürk satıyor.)

א  [nāḳa]: Fetḥ-i ḳāf ile. Üştür-i māde 

ma
nāsına. 
Arabīdir lākin 
Acem’de isti
māli 

şāyi
dir. Mevlānā Cāmī, beyt:

א  אن  ش در  ا א      و 

אن א وش داده  د دل  א  א  ا
(Ben de fakirlik ve zorluk içinde onların sürü-
sünde güzelce deve çektim. Deve çektim ama 
deve gibi, gönlün eline de dizgin verdim.)

אه א  [nāgāh]: Kāf-ı 
Acemī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bedīhī nesne ẓuhūr etmek. Türkīde 

“ansızdan” dedikleri ma
nāyadır. Üstād 

Laṭīfī, beyt:

(393b)  א אه     א آن  
و   و   از  

(Ansızın bir yere gelen hiçbir yere varamadı. 
Temkinli ve erdemli olan, her şeyden geçti.)

�ānī, bī-vaḳt demek olur.

ه د א   [nā-gerdīde]: Fetḥ-i kāf-ı 
Acemī 

vü dāl-ı ẟānī vü sükūn-ı rā-i mühmeleteyn 

ü yā-yı taḥtānī ve kesr-i dāl-ı evvel ile. Bī-

i
timād ve bī-i
tiḳād kāfir ḥaḳḳında īrād 

olunur kelimedir. 
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ش אم  ن      
אوه د زان   

(Felek onun sarayının çatısına balçık taşırken hi-
lali de balçık teknesine çevirir.)

�ānī, ekmek teknesi ki içinde ḫamīr ederler. 

Kemāl İsmā
īl, beyt:

ل אوه ای    ف  ز ز  
אن آرد د و    א   א 

(Zuhal şereflenmek için, ona merdivenle hamur 

getirmek üzere hilal şeklinde bir ekmek teknesi 

yaptı.)

Be-ma
nī-i evvel, Maḥmūd İbn Yemīn, 

ḳıṭ
a:

ی    אن وی ا 
א ف   از   

ر  אی  ا ک   אن  در ز
ا אوه    و    

(Kahramān’ı feleğe hükmedecek olursa, felek 

köylüsü şeref kazanmak için onun buyruğuna 

itaat edip derhal çamur içine girer ve Hintli bir 

işçi gibi Zuhal’in çatısından balçık taşır.)

�āliẟ, oluk dedikleri içi boş uzun ağaç. 

Menūçehrī, der-ṣıfat-ı esb, ḳıṭ
a:

م  אز و  ز  ه  אق و  ز ر 
ی گ  א و  گ  ر  אم و   

د دل     آ  
ح روی אم و  אوه  אه   ان   د

(Yaban eşeği sağrılı, aslan cesaretinde, pars çe-

vikliğinde ve koç yürüyüşlü. Fil adımlı, kurt gö-

ğüslü, dağ keçisi ayaklı ve kurt koşuşlu. Keskin 

gözlü, demir ciğerli, çelik kalpli, meşin dudaklı, 

fil dişli, kuyu burunlu, oluk ağızlı, levha yüzlü.)

Ferheng-i Ḥüseyn-i Vefāyī’de be-ma
nī-i tīşe-i 

çūbīn ya
nī ağaç keser ma
nāsına. Kitābu’s-
Sāmī fi’l-Esāmī’de bir ẓarftır ki onda ḫamīr 

א  [nāme]: Üç ma
nāyadır.

Evvel, ol yazılı kāġıda derler ki 
unvānında 

veyā āḫirinde isim yazılmış ola. Ve kitāb 

ma
nāsına, Şehnāme ve Şerefnāme gibi.

�ānī, Ferheng-i Cihāngīrī’de seyl-āb 

ma
nāsına.

�āliẟ, ḫaṭṭ-ı ta
līḳe derler. 

Ma
nā-yı evvele 
Arabīde ب  [mektūb] 

derler, Çağatay’da “bitik” derler kesr-i bā-i 

muvaḥḥade vü tā-i müẟennāt ve sükūn-ı 

yāeyn-i taḥtāniyyeyn ile. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Hem uşol tofraġdın saçıp ḳurutuŋ nāmeyi

Yazsaŋız ol ayġa cismim tofraġ olġandın bitik

(Bedenim toprak olduktan sonra o aya mektup 
yazarsanız, mektubun üstüne kuruması için o 
topraktan saçın!)

א  [nāmiye]: Kesr-i mīm ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. Lüġat-i müşterekedir. Meẟelā 

uzanıp büyümeye א و    [neşv u nemā] 

derler. Ekẟer nebātātta isti
māl olunur. 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

א   در  ز ای 
אط  ا را ه ا 

(Öyle bir büyütme gücü var ki, sanki yeryüzü 
yaygısına en yüksek gökyüzü kilimini sermişler.)

اه א  [nān-ḫˇāh]: Sükūn-ı nūn, fetḥ-i ḫā-i 

mu
ceme, vāv-ı ma
dūle ve iẓhār-ı hā ile. Bir 

ma
rūf acı toḫumdur. Ekmek üzerlerine sa-

çarlar ve kaynatıp 
araḳın çıkarırlar. Ġāyet 

nāfi
dir. İḫrāc-ı balġama nef
i 
aẓīmdir.

אوه  [nāve]: Be-vezn-i אوه  [yāve]. Üç ma
nāya 

gelir.

Evvel, içi oyulmuş ağaç tekne gibi nesne 

ki kireç ve balçık çekmek için ola. Ona ک  

[lāk] dahi derler. Şems-i Faḫrī, beyt:
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ه אل و  و  א אی و   ح   
אب د  אر و  ک و   ه   א  

(Ayak tahtası, çulha çukuru, çulha makarası, 
çulha tekerleği, masura, dokuma tezgāhı ve do-
kumanın atkı ile çözgüsüne andolsun!)

�āliẟ, lūle ki çeşmelerde ve ḥammām kurna-

larında olur. Ve ibrīḳ lūlesi ve bunlara ben-

zer ne var ise. Kemāl İsmā
īl, beyt:

אل א د  ن     ز 
א ه  ن ز د ۀ  א ا 

(Gözden kan oluğu açılmasaydı, bedenim ciğer 
kanıyla dolacaktı.)

Üstād Rūdekī, beyt:

اب א  از      ا
א د و  ۀ  א آن    

(Emanet tarlası senin kaleminden akan yağışla 
suya kandı. O kalem değil, olsa olsa cömertlik 
ve bağış oluğudur.)

Rābi
, Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i آب 
ن  [āb çekīden] ya
nī bir nesneden su 

damlamak ma
nāsına demiş ve bu beyte 

mütemessik olmuş. Beyt:

ه دش  رد  اب و از   از 
ه א   از  او 

(Ne uyku ne de yeme içme zevki vardı. Gözün-
den bir damla damlamıyordu.)

Ḫāmis, Kitābu’s-Sāmī fi’l-Esāmī’de be-

ma
nī-i çūb-ı gendüm. Ya
nī buğday ve arpa 

sapı ki dānesi döküldükten sonra ḫurd ol-

mayıp kalmış ola. 
Arabīde ona  [ḳuṣbe] 

derler.

Sādis, Ferheng-i Cihāngīrī’de isti
āre ṭarīḳıyla 

ālet-i recul ki onun dahi lūle gibi ucundan 

nesne aktığı için.

Sābi
, niẟārcılar niẟār altına tuttukları nesne.

ederler ve dahi içinde buğday yurlar ve ba
żı 

nesne ıslatırlar. Ve Edātu’l-Fużalā’da be-

ma
nī-i çūbek-i püşt. Ya
nī bir ağaçtır, onun-

la arka kaşırlar. Ve Mü�eyyidü’l-Fużalā’da, içi 

boş ağaçtır ki içine ok koyup ḥıfẓ ederler. Ve 

Mecma
u’l-Fürs’te, nām-ı maḳām u mevżi
 

ve be-ma
nī-i ḫayme mervīdir.

ه א  [nāhide] ve ه א  [nāhīde]: Kilāhumā 

bi-kesri’l-hā ve fetḥi’d-dāli’l-mühmele. Üç 

ma
nāya gelir.

Evvel, duḫter-i bikr ma
nāsınadır. Mevlānā 

Muṭahhar, beyt:

(394a) م درآ א  و    و 
אن ه  א ن و  אزک  א  و 

(Hanım sineli, nazik bedenli ve bakiredir. İpek 

yastık ve yumuşak yatakta yatar.)

�ānī, Zühre yıldızına derler ki א  [nāhīd] 

ve ه א  [nāhīde] dahi denilir.

�āliẟ, İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn’in vālidesi 

ismidir.

א  [nāyçe]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

cīm-i Fārsī ile. Māsūre dedikleri küçük ka-

mıştır ki cullāhlar üzerine iplik sarıp bez 

dokurlar.

ه א  [nāyije]: Kesr-i yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

zā-i Fārsī ile. Yedi ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i gelūgāh ya
nī boğaz içinde 

nāy gibi olan nesne ki ṭa
ām ve şarāb ondan 

mürūr eder. Ḥakīm Enverī, beyt:

ه אک  ۀ ا   א ن 
ن را אز   אن  ن  

(Bulutun boğazı tamamen kesilmediyse sel niçin 

hiç dizginlenemiyor!)

�ānī, Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da ve Ferheng-i 
Cihāngīrī’de māsūre dedikleri ince kamış. 

Cullāhlar iplik sarıp bez dokurlar. א  

[nāyçe] dahi derler. Ḥakīm Ḫāḳānī, der-

Ḳasemiyye, beyt:
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ādem, at ve sāir ālāt. Aṣlı د  [neberd]dir, 

āḫirindeki hā-i iḫtiṣāṣiyyedir. Şol atlı ki 

savaş eri ola, ona ار ده   [neberde-suvār] 

ve şol libās ki cenk eẟvābı ola, ona א ده   

[neberde-ḳabā] derler. Nitekim bu beyitte 

vāḳi
dir. Şā
ir, beyt:

ا אه  א  אر 
ا ه  א و  ده 

(“Ordumu, savaş zırhımı ve tolgamı getirin!” 
dedi)

Fāżıl-ı merḥūm ده  [neberde] lafẓını böy-

le taḥḳīḳ etmiş. Ammā faḳīr, sanırım mü-

temessik olduğu beyitlerden murād ettiği 

ma
ná çıkmaz. ا ان را  ده  ان  -bun ,وز ا

daki ده  [neberde]de “pehlivān, mübāriz ve 

bahādır” ma
nāsı ḥürrü’l-aṣl ma
nāsından 

dahi aḳreb ü ensebdir. Ve neberde-ḳabāya 

ceng eẟvābından, “bahādır ve dilāver eẟvābı” 

demek dahi yakındır.

 [nebse]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ve 

fetḥ-i sīn-i mühmele ile. Duḫterzāde ya
nī 

kız evlādı.  [nebīse] dahi derler. Şāh 

Nāṣır-ı Ḫüsrev, rubā
ī:

ه ا  و دون ای  
دون ۀ  دو و   

(394b)   אر     ا
ده  دون دون دون   

(Ey kara ve donuk bedenli! Şerefli de olsan alçak 
da olsan feleğin kız evladısın, feleğin torunusun. 
Soyunla çok da övünme! Zira alçak feleğin kızı 
daima alçaktan başka bir şey olmamıştır.)

ه  [nebehre]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade 

vü rā-i mühmele ve sükūn-ı hā ile. Dört 

ma
nāya gelir.

Evvel, ḳalb ve maġşūş zer ü sīm ki ه א   [nā-

sere] dahi derler. Ya
nī geçmez altın ve gü-

ده  [neberde]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade vü 

dāl u sükūn-ı rā-i mühmeleteyn ile. Bahādır 

ve şecī
 ma
nāsına. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

اه אن     ا از ا
אه ده   رز د و 

(İranlılardan intikam peşindeki Tehemten, her 
savaş meydanının yiğidi ve bahadırıydı.)

Emīr Mu
izzī, beyt:

ا ان و   א  و 
ق و  د  ب و  دۀ 

(Son peygamberin mirasçısı, Allah’ın aslanı, 
Arapların bahadırı, Sıffīn ve Hendek savaşları-
nın yiğididir.)

Üstād Ferruḫī, ḳıṭ
a:

אد ی   אن روی  אد
ب روی و   آن  

د ر  ده  را  
ت از  אز   

(O güzel yüzlü ve iyi kalpli padişah, mutlu bir şe-
kilde otağa doğru yöneldi. Doğru söyledin, Hay-
ber fethinden zaferle dönen yiğit Hz. Ali (gibi) idi.)

Kemālpaşazāde merḥūmun bu lüġati 

taḥḳīḳinde yazmış ki: ده  [neberde] ḥürrü’l-

aṣl ya
nī kişizāde ma
nāsınadır ki lafẓ-ı mü-

rekkebdir. Bir cüzü nūn-ı meftūḥadır ki 

ḥarf-i nefydir, medḫūlünün medlūlü nefyin 

ifāde eder. Ve bir cüzü de ده  [berde]dir 

ki seby olunmuş esīr ma
nāsınadır. Lafẓ-ı 

mezbūr mürekkebin ma
nāsı “seby olun-

mamış” demek olur. Nitekim bu beyitte 

vāḳi
dir. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ا  آورد و را آن را 
ا ان را  ده  ان  وز ا

(Şarap getirdi, çalgıcıyı çağırdı. İran’dan yiğit sa-
vaşçıları çağırdı.)

Bir ده  [neberde] dahi vardır ki nūn’u 

aṣlīdir. Cenge maḫṣūṣ olan nesnedir; 

ده
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(Efendim! Kalıcı yaşamın boyunca torununun 
torununu göresin.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ر אه  ه  و  א   
ر ان و  ا  ا א 

(Sen İran ve Turan hazinesini bahane edip bazen 
oğlunu bazen de torununu öldürürsün.)

 [nebīse]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i sīn-i müh-

mele ile. Kız evlādıdır. ه  [nebīre] ile 

 [nebīse] bir rütbededirler. Ancak ه  

[nebīre] evlād-ı ẕükūr,  [nebīse] evlād-ı 

ināẟtır.

אه  [naḫcīrgāh]: Sükūn-ı ḫā-i 

mu
ceme ve kesr-i cīm ile. Be-ma
nī-i 

şikārgāh. Mevlānā Hātifī, beyt:

אه  آ  ر ز 
אه دن   א   ز 

(Ava gitmeye niyetlenmek padişahtan, avlakta 
avlanmak bizden.)

 [naḫkele]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ve 

fetḥ-i kāf ile. Çetin koz ki ن  [naḫkulūn] 

dahi derler. Üstād Lebībī, ḳıṭ
a:

אن د  ای  ز   
ی دم ز     

ت     
ی אره  ون     

(Ey dünyada cimrilikle isim yapmış olan! Belki 
cömertlik yaparsın diye senden umudu kesme-
dim. Beynin çetin ceviz gibi sert olsa da, tılsımcı 
gibi ne varsa (büyüyle) dışarı çıkarırım.)

 [naḫle]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ve fetḥ-i 

lām ile. Meşāyiḫ ve dervīşān, ellerinde götür-

dükleri 
aṣāya derler. Şems-i Faḫrī, beyt:

müş. Murād, ḫāliṣü’l-
ayār olmayandır. Şeyḫ 


Aṭṭār, beyt:

ه אق ز  دارد در  آ
ه   دارد ا  

(Bütün dünyada bu geçmez akçeyi sunmaya ki-
min cesareti var!)

Kemāl İsmā
īl, beyt:

ه ا ه و   א    
ه  آب  رو و    

(Kalbin karanlık ve yaradılışın sahte olsa da hem 
makamın parlak hem de paran geçerli.)

�ānī, dūn ve fürū-māye ma
nāsına. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, ḳıṭ
a:

אر ن  אن  א  از   
אرم د ز ه      دا

ه  א  ن   از 
אرم د وا ا ر א   ر 

(Nicedir pergel gibi olan dünyanın peşinde bü-
tün bedenim daire gibi zünnar olmuştu. Şimdi 
gel gör ki bu alçak aldatıcı dünyada talihime uy-
gun olarak bana düşen geri geri gitmektir.)

�āliẟ, be-ma
nī-i buzurg. Ḥakīm Nizārī-i 

Ḳuhistānī, beyt:

س   א و  א  از آ
ه     

(Oradan padişahın casusunu takip etti. Nice as-
kerin başına başbuğ oldu.)

Rābi
, be-ma
nī-i pūşīde ve pinhān. Bu dört 

ma
nāya ه א  [nābehre] dahi derler.

ه  [nebīre]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Oğul oğluna der-

ler. 
Arabīde müfredine  [sibṭ] ve cem
ine 

אط :derler. Şems-i Faḫrī, beyt [esbāṭ] ا

אد א  ا  ا   او
ه    را  
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Rābi
, ālet-i recul ma
nāsına ki miẟāli  

[ner] lüġati ẕeylinde mürūr eyledi. Ḥakīm 

Sūzenī demiştir, ḳıṭ
a:

ی אل   م   ا  در  
ه אره  ی   آن    
אن دو ران    ا  

ه ه  ی   א ب  א 
(Ben sana bakmam, çünkü sen bu yıl tazeleştin. 
Ben torbası yırtık olana bakarım. Ben bu sözü 
söyleyince iki bacağımın arasındaki nere, Gātfer 
turpu gibi sertleşti.)

Ḫāmis, mevc-i āb ma
nāsına. 
Amīd-i 

Lūyegī, beyt:

ن   روی او אده    اژدر 
ه א  آب را    

(Yüzü kılıç göğsüne benzeyen dişi ejdere bak! 
İşte o dalga, su kubbesini kılıç gibi yarmış.)

Sādis, ağaç ortasında olan şāḫları. Buraya 

dek Ferheng-i Cihāngīrī’den menḳūldür.

Sābi
, Edātu’l-Fużalā’da taḫfīf ile be-ma
nī-i 

dendāne-i kilīd ve teşdīd ile be-ma
nī-i gedā 

ya
nī dilenci mervīdir.

 [nerge]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve fetḥ-i 

kāf-ı Fārsī ile. Be-ma
nī-i çerge.

אده  [ner-māde]: Ḫünẟá ma
nāsınadır 

ki hem erkek ve hem dişidir. Ya
nī bir ki-

mesnenin hem ẕekeri ve hem ferci ola. 

Ebulma
ānī, beyt:

א אر  אده ا  ا
(395a) د אده   אن  ه ام    

(Suratsız rakibi görsen hünsa dersin. Dünyada 
dişinin erkek olduğunu asla görmedim.)

ده  [nermūde]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

żamm-ı mīm ile. Salıncak ki  [nermūle] 

dahi derler.

א  آ א    א  ا
אر و  אه   د  در

(Ey padişah! Dilenciler senin kapına sarıksız ve 
değneksiz gelir.)

Ba
żı ferhengde na
leyn ma
nāsına da 

mervīdir. 


Arabīde ḫurmā ağacı ve ḫurmālık, naḫlistān 

gibi.

 [nergise]: Sükūn-ı rā vü kesr-i kāf u 

fetḥ-i sīn-i mühmeleteyn ile. Taḫtayı tırāş 

u münaḳḳaş edip saḳf-ı ḫāneye mıḫlarlar. 

Ve kemikten dahi ederler. Ḥakīm Ḫāḳānī, 

beyt:

ار  خ  داری    
ا از  آن دو    

(Göğün tavanında bin saflık tavan şişen var-
dı. O iki şehla gözü kapamakla/bağlamakla ne 
istedin!)

ه  [nere] ve ه ّ  [nerre]: Fetḥ-i rā-i muḫaffef 

ü müşeddede ile. Yedi ma
nāya gelir.

Evvel, ma
rūf ki  [ner] dahi derler.

�ānī, kerīh ve zişt ki د ه   [nerre-dīv] ve 

ا ه   [nerre-gedā] dahi derler. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אن د آ آن   
אن ن  ه  אی   

(Dünyadaki azgın fillerin ayağı/çiğnemesi önün-
de Türkmen çadırı da ne ola ki!)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

א ا   ه  ه  دا  
ه ای ا و  ب او  

(Bineğim dilencilik ve pislik olsa da bendenizin 
yüzsüz bir dilenci değil, şair olduğunu bilirsin.)

�āliẟ, nām-ı peder-i Sām’dır ki  [ner],  

[nerīm] ve אن  [nerīmān] dahi derler.
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 [nezle]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ve fetḥ-i 

lām ile. Baştan inen mādde-i raḳīḳ ki çeh-

rede yāḫud gerdende veca
 peydā eder. 


Arabīde bir def
a nüzūl etmeye derler  
ة .taḳdīrinde [nezletun vāḥidetun] وا

ه  [neje]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ile. Avcıların 

maḫṣūṣ oklarına derler. Şerefnāme’de be-

ma
nī-i tīr-i saḳf ki Türkīde “kiriş” derler. 

Nüsḫa-i Mīrzā İbrāhīm’de zā-i mu
ceme ile 

ه)  neze) mervīdir.

ه  [nestūh]: Sükūn-ı sīn-i mühmele, 

żamm-ı tā-i müẟennāt u vāv-ı ma
rūf ve 

iẓhār-ı hā ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, cedel ve lecc ma
nāsına. Ḥakīm 

Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

دن رت  ا  אران  א  ا ر 
ری ا د ا  د   ه از   
(Dostlara gitmeyecek, onlarla istişare etmeyece-
ğim. Zira inat asla akıldan izin istemez.)

Üstād Rūdekī, be-ma
nī-i ġavġā, beyt:

ران  א ر  א  ا
ه د  אز و  ار رزم 

(Ey dünya başbuğlarının güneşi! Savaş için atla-
nıp orduyu hazırla!)

�ānī, be-ma
nī-i ḫūy-ı zişt. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:
ن    אز 
ه  ده  د  אن 

(Hūşeng, pençesini aslan gibi oynatınca dünya 
çirkin deve dar oldu.)

�āliẟ, Īrān pehlivānlarından bir mübāriz 

adıdır. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אن ه  ر  א ه  אن د
אن ار ور  ه د  

(Onların komutanı deneyimli Nestūh, muhafız-
ları da yiğit Şīde idi.)

ره  [nermūre]: Sükūn-ı rā-i mühmele-i 

ūlá ve fetḥ-i ẟāniye ile. Ferheng-i Cihāngīrī’de 

be-ma
nī-i lek ve günde masṭūrdur. Ammā 

Mecma
u’l-Fürs’te ona derler ki bir yüksek 

ağacın çatalına ip bağlayıp birisi ortasın-

da oturup biri dahi el ile onu taḥrīk eder. 


Arabīde ار [urcūḥa] derler.

 [nermūle]: Sükūn-ı rā-i mühmele vü 

mīm ve fetḥ-i lām ile. دۀ  [nermūde]-i 

merḳūm ma
nāsınadır.

 [nerīne]: Kesr-i rā-i mühmele, sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i nūn ile. Erkeklik 

ma
nāsınadır ki  [ner] erkektir, ḥarf-i yā 

yā-yı nisbettir ve nūn, nisbetin tekīd içindir 

ve hā iḫtiṣāṣiyyedir.

اده  [nejāde]: Fetḥ-i zā-i Fārsī vü dāl-ı 

mühmele ile. Gevher-i merdüm ki 
Arabīde 

.derler [aṣl] ا

ه  [nezġade]: Sükūn-ı zā vü fetḥ-i ġayn-ı 

mu
cemeteyn ü dāl-ı mühmele ile. Mefāṣılda 

olan ağrı ki mürūr-ı eyyāmla ol 
użvu bāṭıl 

eder. Ba
żı ferhenglerde 
illet-i ḳūlenc yāḫud 

teşennücden 
āṭıl olan 
użva derler. Üstād 

Laṭīfī, beyt:

ه אه و  رو  رو 
ی زده ن    

(Yüzü kara, yüzünün derisi çekilmiş. Yaşlılıktan 
kuruyan oduna dönmüş.)

Ve fetḥ-i zā vü sükūn-ı ġayn-ı mu
cemeteyn 

ile (ه  nezaġde) de isti
māl olunmuştur. 

Üstād 
Unṣurī, beyt:

 دوز  روی 
א دو ه    

(Cehennemlik güzel yüzden dertlenir. Cennetli-
ğe ağrı bile dost olur.)
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Teskīn-i dil ve şikesten-i dil. Esmā-i 

ażdāddandır. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

א  [nefāye]: Fetḥ-i fā vü yā-yı taḥtānī 

ile. Siyeh-reng ve tīre-fām ma
nāsına. 

Menūçehrī, beyt:

אن   آ   אد از 
א א  ا  ب   א 

(Rüzgār, kara bulut ordusuyla savaşmak için ya-
seminlikten koşarak komutanlık etmeye geldi.)


Arabīde sīm-i nā-sere ma
nāsınadır ya
nī 

geçmez akçe. Ḥakīm Enverī, beyt: (395b)

ا  ز    ز  از آ
א   א ا ا و  אی  

(Zahmeti azaltmamın sebebi şöyle bir sıkıntıdan 
ileri geliyor: Bunlar epeyce geçmez akçeler ve 
sarraf da çok basiretli.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

אم א ا ی را   אد د 
م ه  אن را   ر ز   

(Onun gibi bir sahtekār, yol gösterici dine imam 
(öncü) olmasın! Onun gibi bir uğursuz, zama-
nın büyüğüne de danışman olmasın!)

א  [nefīr-nāme]: Fermān ve ḥüküm ki 

mülūk u selāṭīn sipāh u leşger cem
i için 

zīr-i ḥükmünde olan ḥükkāma ve eṭrāfında 

olan ümerā-yı memālike gönderir. Aṣılda  

[nefīr], ehālī-i memāliki kaldırıp cem
iyyet 

etmektir.

אره  [naḳāre]: Fetḥ-i ḳāf u rā-i mühme-

le ile. Aṣlında “kūs” ma
nāsına idi, giderek 

ol ma
rūf nesneye derler ki dühül ve sūrnā 

ile veyāḫud nāy ile āheng edip çalarlar. Mīr 

Naẓmī, beyt:

אره از آن ای  و 
אن ا   روی 

 [nesīle]: Kesr-i sīn-i mühmele, sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i lām ile. Be-ma
nī-i 

fesīle ya
nī gele-i esb. At sürüsü ma
nāsınadır. 

Keẕā fi’l-Edāt.

 [nesye]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Veresi ma
nāsınadır 

ki 
Arabīde ا [ecel] ve  [tecīl] derler. 

Żıdd-ı  [naḳd]dir. Şeyḫ 
Aṭṭār, beyt:

د אه  آ در و ن 
د ارد     

(Peşin günah ortaya çıkınca, veresiye tövbenin 
hiçbir faydası olmaz.)

ه  [na
ra]: Sükūn-ı 
ayn u fetḥ-i rā-i müh-

meleteyn ile. Āvāz-ı bülend ma
nāsına. Mīr 

Naẓmī, beyt:

ه زد و   
א ز ز ز  آن  

(Nara atıp kılıç çekince görkeminden yeryüzü 
sarsıldı.)

Ta
rīfinde  1 ا ت    .idi ا 

Ba
dehu āvāz-ı bülende ıṭlāk olundu.

 [na
şīle]: Sükūn-ı 
ayn-ı mühmele vü 

yā-yı taḥtānī ve kesr-i şīn-i mu
ceme ile. Bir 

nev
 ḳalyedir. Tavuk eti, gendnā, gezer ve 

yumurta ile ederler. Şems-i Faḫrī, beyt:

א  אن  א
اب و  אر ا

(Tahkik yolunun yolcuları, na’şīle (yeme) ve iç-
meden vazgeçmiştir.)

 [naġme]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme ile. 

Ḫoş āvāz ile okumak ve maḳām göstermek. 

Lüġat-i müşterekedir.

 [naġūse] ve  [naġūşe]: Kilāhumā 

bi-żammi’l-ġayni’l-mu
ceme, evveluhā bi-

sīni’l-mühmele, ẟānīhā bi-şīni’l-mu
ceme. 

1 Aslı, genizden gelen sestir.
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ا  [nevāḫaste]: Fetḥ-i ḫā-i mu
ceme vü 

tā-i müẟennāt ve sükūn-ı sīn-i mühmele ile. 

Be-ma
nī-i ا  [nevāceste]-i merḳūm.

ا  [nevāḫane]: Fetḥ-i ḫā-i mu
ceme 

vü nūn ile. Ḫayrāt u ḥasenāt ma
nāsına 

mervīdir.

 [nevaḫane]: Fetḥ-i ḫā-i mu
ceme 

vü nūn ile. Be-ma
nī-i ḫayrāt u ḥasenāt 

mervīdir.

اده  [nevāde]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ve iḫfā-

yı hā ile. Püserān-ı ferzendān ya
nī oğul oğul-

ları ma
nāsınadır. Ve kız oğullarına اده א  

[ḫānevāde] dedikleri bundandır. Ḥāṣılı a
ḳāb 

u ensāb ṣāḥibine derler. ازاده  [nevā-zāde], 

ا  [nevāse] ve دره  [nevdere] dahi derler.

ازاده  [nevā-zāde]: Ya
nī püserzāde ve 

duḫterzāde. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

د אق  אه آ آ  
د ازادۀ  ا 

(Dünya padişahlarının en genci ve seçkiniydi. 
İshāk oğlu Īs’in biricik oğluydu.)

ا  [nevāste]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Yığılmış kerpiç. 

Ya
nī kerpici kesip kuruttuktan sonra biri-

biri üzerine düzdüklerine derler.

ا  [nevāse]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i ḫanevāde. Ve nevāzāde ma
nāsınadır. 

Ferheng-i Mīrzā’da, cānib-i ferzendden olan 

evlāda ه  [nebīre] ve ṭaraf-ı duḫterden 

olan evlāda ا  [nevāse] derler.

ا  [nevāle]: Fetḥ-i lām ile. Beş ma
nāya 

gelir.

Evvel, ṭa
āmdan ḥiṣṣe-i ġāib. Ya
nī ṭa
ām 

ṣāḥibi bir miḳdār ṭa
āmı ḥiṣṣe-i ġāib diye 

kaldırdığı ṭa
āma derler.

(Oradaki boru ve nakkāre sesleri yeryüzünü 
kapladı.)

 [naḳdīne]: Sükūn-ı ḳāf ile. Ḥāżır-

lanmış, āmāde ve elde tutulan akçeye derler.

אه אز  [namāzgāh]: İki ma
nāyadır.

Evvel, namāz kılacak yer, 
Arabīdeki  

[muṣallā] ma
nāsına.

�ānī, miḥrāb ma
nāsına.

 [nemegīne]: Fetḥ-i mīm, kesr-i kāf-ı 

Fārsī, sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i nūn ile. 

Bir ayrandır ki içine tuz, kişnīz ve emẟāli 

nesneler koyup tenāvül ederler. 
Arabīde 

 [melīḥa] derler.

ه  [nemīde]: Kesr-i mīm ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Nemnāk ma
nāsınadır. Ḥakīm 

Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

ه  رم  آن دل ر
ه אک  ده از   

(O ürkek, sürünün izini takip etti. Bir rüzgār, 
ıslak topraktan silmişti.)

ا  [nevāceste]: Fetḥ-i cīm ü tā-i 

müẟennāt ve sükūn-ı sīn-i mühmele ile. 

Tāze dikilmiş bāġ-ı engūr ve bāġçe-i eşcār. 

Üstād Laṭīfī, beyt:

ده در    אز ا دل 
ا אغ  ن  אزه  ی    در 

(Bu solgun gönül yine senin ayrılığında çaresiz 
kaldı. Senin köyünde yeni dikilmiş fidan gibi 
bekliyor.)

א ا  [nevā-ḫāne]: Zindānḫāne ma
nāsına. 

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ت  و    
א د ا  زاده را در 

(Aklın ve önlemin varsa şehzadenin elini zindan-
da/şehzade odasında öpersin.)
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Şems-i Faḫrī, beyt:

אد א ا    אرا 
אوه ای ا  אل  אغ ا

(Ey padişah! Sonsuza dek her an senin ikbāl bah-
çende yeni meyve yetişsin!)

 [nevbe]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. אوه  [nev-bāve]den 

muḫaffeftir.

 [nevbetgeh]: Sükūn-ı vāv, fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade vü kāf-ı Fārsī ve tā-i sākine ile. 

Çadır kurulan maḥall ve mehterḫāne çalı-

nan mevżi
 ma
nāsına. Üstād, beyt:

אر آ   
אه   د  اوج 

(Padişahın mehterhanesine geldi. Mehterci çadı-
rı ayın tepesine dek yükseliyordu.)

 [nevcebe]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i cīm 

ü bā-i muvaḥḥade ile. Be-ma
nī-i seylāb. 

Üstād Rūdekī, beyt:

ا    و ز  
ن    אن  آ

(Sel nasıl iniş yeri arıyorsa, güzellik ve süsler de 
seni öylece arar.)

 [nevḥa]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i ḥā-i 

mühmele ile. Be-ma
nī-i şīven ve mātem. 

Ya
nī meyyit üzerine ezgi ile ağlamak.

دارا  [nevdārāne] ve درا  [nevderāne]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-vāv ve fetḥi’d-dāli ve’r-

rāi’l-mühmeleteyn. Be-ma
nī-i şāgirdāne ve 

ecīrāne. Mīr Naẓmī, beyt:

ورا אرش  ه  و و 
درا א     

(Her hal ve hareketi büyüğe yakışır biçimdedir. 
Halka gayet cömert davranır.)

Keẕā fī-Ferheng-i Vefāyī.

�ānī, zelle ma
nāsına. Ya
nī sofradan bir ādem 

ṭa
ām yedikten sonra bir miḳdār ṭa
ām kaldı-

rıp götürdüğüne derler.  ز [zelle-bend] ve 

ال   [nevāle-bend] dahi derler.

�āliẟ, loḳmaya derler.

Rābi
, āḫarın sözlerin maḫfī dinlemek.

Ḫāmis, Ḫorāsān vilāyetinde “ḳāḍī loḳması” 

derler bir ṭa
āmdır.

آورده  [nev-āverde]: Yeni ẓāhir olmuş nes-

ne, her ne olursa. Mīr Naẓmī, beyt:

ر و  را ده آن  אن  
د درد و ا را آورده 

(Kötülük ve zulmü öyle çoğalttı ki (sanki) dert 
ve acı yeniden icat oluyor.)

אره  [nev-bāre]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade 

vü rā-i mühmele ile. Ṭurfanda olan nesne, 

אوه  [nev-bāve] ma
nāsına. Üstād Ferruḫī, 

beyt:

אره      
اد א او  

(Bağdat halifesi onun mektubunu yeni eşya gibi 
başı gözü üstüne koyar.)

אوه  [nev-bāve]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade vü 

vāv ile Her nesnenin evvel erişeni, ṭurfanda 

ma
nāsına 
umūmen. Ḥakīm Nizārī, beyt:

ئ  م   אری  ز 
אز ده ا  אو    

(Bir dosttan topal hafızın (Mukrī-i Leng) yine 
yeniden tövbe ettiğini işittim.)

Ve nev-resīde meyveye (396a) derler 

ḫuṣūṣan. Ḥakīm Şifāyī, beyt:

ه را ع  ای 
א אغ  و אوۀ 

(Ey fitneci düşünce icat eden, vefasızlık bahçesi-
nin yeni meyvesi!)
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ر  ری آب ز   
د  و زور   

ده    ات ان  زور 
ر ات آب    

(Ne zamana dek gölden su içeceksin ne zamana 
dek! El koyuş ve güç kullanma ne zamana dek! 
Zorluk, bilek gücüne zeval verdi. Gölün kara 
suya döndü.)

ره  [nevre]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i rā-i müh-

mele ile. Uzun direk üzerine saḳf-ı ḫāneyi 

korlar, ona  [tīr] dahi derler. Türkīde “ki-

riş” dedikleridir. Żamm-ı nūn ile (ره ُ  nūre), 


Arabīde kirece derler.

 [neveste]: Fetḥ-i vāv u tā-i müẟennāt 

ve sükūn-ı sīn-i mühmele ile. Ferheng-i 
Mīrzā İbrāhīm’de ve Mü�eyyidü’l-Fużalā’da 

دن 
ya [ez-gelū girye kerden] از   nī 

boğazdan ağlamak. Ammā ḥareketin iş
ār 

etmemişler. Āḫar ferhenglerde ẕikr olundu-

ğu üzre żabṭ eylemişler.

 [neveşte]: Fetḥ-i vāv u tā-i müẟennāt 

ve sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. Be-ma
nī-i 

pīçīde ve ṭayy-kerde ya
nī dürülmüş ve dev-

şirilmiş. Şā
ir, beyt:

وه    ا
אط  را در

(Gam kulübesinde oturur olmuş. Mutluluk ki-
limini dürmüş.)

 [nev-şeh]: Sükūn-ı vāv, fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ve iẓhār-ı hā ile. Be-ma
nī-i 

pādişāh-ı nev-cüvān. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ی ر   א و  
ی ار   אن را  د

(Şāpūr ona “Yeni padişah oldun! Dünyaya yü-
zünle azık oldun!” dedi.)

دره  [nevdere]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i dāl u 

rā-i mühmeleteyn ile. Be-ma
nī-i nebīre ki 

oğul oğullarıdır. در  [nevder] dahi derler. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

אن א  در  ر  در 
دره אم  אدر ا اد  ن او 

(Nevder yaradılışlı ikinci İskender’dir. Dünyada 
günler anası onun gibi torun doğurmamıştır.)

ده  [nevde]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i dāl-ı müh-

mele ile. Be-ma
nī-i دره  [nevdere]-i merḳūm, 

belki ondan muḫaffeftir. Mecma
u’l-Fürs’te 

be-ma
nī-i ferzend-i 
azīz. Üstād Daḳīḳī, 

beyt:

אن ر אج  אن و  ای  آزاد
ده اغ دودۀ  אن و   

(Ey hürlerin başı, büyüklerin tacı, dünyanın 
mumu, soyu kesilmemiş ocağın kandili!)

Tuḥfetü’l-Aḥbāb ṣāḥibi “دره  [nevdere] 

ferzendzāde ve ده  [nevde] be-ma
nī-i 

nevāse” naḳl eylemiştir.

رده  [neverde]: Fetḥ-i vāv u dāl u sükūn-ı 

rā-i mühmeleteyn ile. Dört ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i ده  [neberde]-i merḳūm 

ya
nī şecī
 ve bahādır. Ḥakīm Esedī, beyt:

ی ن  رده    در
ی ری   א 

(Her biri aslan gibi cesur, ülkede kılıçla boy 
gösteriyorlar.)

�ānī, derzīlerin ma
rūf dikişleridir.

�āliẟ, Mü�eyyidü’l-Fużalā’da be-ma
nī-i 

tene-i pīrāhen.

Rābi
, be-ma
nī-i pīçīde.

ر  [nevrence]: Sükūn-ı vāv u nūn ve 

fetḥ-i rā-i mühmele vü cīm ile. İstaḫr ve 

tālāb şehrine derler. Şeyḫ Feyżī, meẟnevī:
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א  [nehāle]: Fetḥ-i hā vü lām ile. Kemīn-

gāh-ı ṣayyād ya
nī avcıların gizlendiği yer. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

אن آ  دا ال آ
א א در  وش  ا 

(Gücü pusuya yatıp tuzak kurarsa, gök ceylanı 
onun tuzağına düşer.)

ه  [nehebhere]: Fetḥ-i hāeyn ü rā-i 

mühmele ve sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ile. 

İki ma
nāyadır.

Evvel, feleğin on iki burcunun her burcunu 

dokuzar taḳsīm ve her ḳısmını birer kevkebe 

ta
yīn etmeye derler. Ol kevkebler ki Zuḥal, 

Müşterī, Mirrīḫ, Şems, Zühre, 
Uṭārid, 

Ḳamer, Res ve Ẕenebdir, bu kevkeblerin sey-

ri mütesāvī olmamakla iki veyā üç kevkeb bir 

burcda bulunup ḳırān ederler ve birbiriyle 

gāh muḳābele, gāh tesdīs, gāh terbī
 ve gāh 

teẟlīẟ ederler. Tafṣīl-i aḥvālleri zīc kitāblarında 

muṣarraḥtır.

�ānī ma
nāsı, ḥadden bīrūn büyük nesneye 

derler.

وا  [nehrvāle]: Nām-ı şehr-i Gücerāt’tır. 

Keẕā fī-Şerefnāme ve’l-Mü�eyyid. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, beyt:

وا د   
وان     

(Ordunun tozunu Nehrvāle’de, okunu da 
Nehrevān’da göreyim.)

ه  [nehre]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i rā-i müh-

mele ile. Yayık ki onunla yağ çıkarırlar bir 

ẓarftır. Ona ه  [neyre] dahi derler.

 [nehībe]: Kesr-i hā, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Be-

ma
nī-i  [nehīb]-i merḳūm. Ve küffār 

emvālin yağma etmeye derler ki  [nehb] 

ġārettir.

�ānī, iḫfā-yı hā ile (  nevşe), dāmād 

ma
nāsınadır. Mevlānā Muṭahhar, beyt:

אر روز و  אل و  آ و 
وس وار אن     

(Yeni yıl, yeni ay, nevruz (yeni gün) ve ilkba-
har geldi. Dünya mülkü, yeni gelin gibi, damat 
edindi.)

Żamm-ı nūn ile ( ُ  nūşe), ma
nā-yı āḫara 

gelir.

اره  [nev-guvāre]: Sükūn-ı vāv-ı evvel ü 

fetḥ-i ẟānī ve żamm-ı kāf-ı Fārsī ile. Herze-

derāy ve bisyār-gū ma
nāsınadır. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

ه  [nevende]: Fetḥ-i vāv ve sükūn-ı nūn 

ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, tünd-rev ya
nī eşkin ve yüğrük 

ma
nāsına 
umūmen ve eşkin at ḫuṣūṣan. 

Keẕā fī-Ferheng-i Vefāyī.

�ānī, āvāz-ı bülend. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

�āliẟ, nüsḫa-i Ebī Ḥafṣ-ı Soġdī’de zīrek 

ve tīz-fehm ma
nāsınadır. Bu ma
nāya, 

Muḥammed Yūsufī-i Belḫī, ḳıṭ
a:

  دِر آن   
(396b) ه ار و  د  دی  

د او  دا אس  
ه د دا و   و 

(O emirin kapısında zavallı ve başı eğik bir adam 
görürsen, bil ki o adam bilgili, hünerli, akıllı ve 
zeki biridir.)

ه  [neve]: Fetḥ-i vāv ile. Be-ma
nī-i nebīre. 


Arabīde  [sibṭ] derler. Hindī lisānında 

nev ya
nī cedīddir.

א  [nehālçe]: Fetḥ-i hā vü cīm-i Fārsī ve 

sükūn-ı lām ile. Be-ma
nī-i ḳālīçe.
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א אء ا  ا
[ma	a’l-yāi’t-taḥtānī]

א   [nā-bīnī]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī, ba
dehu nūn-ı 

meksūre ile. Ża
f-ı baṣarı olana derler. “Gö-

remez” demek olur.

ای א   [nāḫun-burāy]: Żamm-ı ḫā-i 

mu
ceme vü bā-i muvaḥḥade, sükūn-ı nūn 

ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, sunturaç dedikleri na
l-bend āleti ki 

aṣlı اش  [sum-terāş]tır.

�ānī, miḳrāż ma
nāsına ki ا א   [nāḫun-

burā] ve  א  [nāḫun-bur] dahi derler. 

Menūçehrī, der-ṣıfat-ı esb, beyt:

ی دود ا دد ور  دا   
ای א  ت و   از   

(Döndürsen makas halkasında döner, hareket 
ettirsen örümcek ağının üstünde koşar.)

ای א   [nāḫun-pīrāy]: Żamm-ı ḫā-i 

mu
ceme, sükūn-ı nūn u yā-yı taḥtānī ve 

kesr-i bā-i Fārsī ile. Bir ālettir ki tırnak 

kesmeye maḫṣūṣtur. Hindī lisānında  

[nehernī] derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

رای א   [nā-rāy]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. 

Be-ma
nī-i münkir ya
nī ẓāhir olan nesne-

yi inkār edici. Mecma
u’l-Fürs’te fetḥ-i kāf 

ile َ  [munker] ya
nī zişt ve nā-maḳbūl 

ma
nāsınadır. Ve dahi tedbīrinde ḫaṭā edene 

derler. Bu ma
nāya, Mīr Naẓmī, beyt:

د א   א را    
دود  را  دود در  

(İnkārcı olup Allah’ın reddettiği şeylerin peşinde 
koşan kimse akılsızdır.)

 [neydefe]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i dāl-ı mühmele vü fā ile. Don yakası 

ya
nī uçkur yeri.

 [neyşe]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

şīn-i mu
ceme ile. Sipsi ma
nāsınadır. Ya
nī 

sefīnelerde keştībānların çaldıkları nesne ki 

onunla gemiyi kullanırlar.
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(Kös gümbürdedi, boru inledi. Görsen, dünya 
yerinden oynadı dersin.)

�āliẟ, boğaz deliği ki ona  אِی  [nāy-ı 

gelū] dahi derler, ondan nefes gelir. Ḫˇāce 

Selmān, beyt:

אن אن  אن    אن ز אزه  ز
ای او ز אی      دم ز 

(Boğaz deliği tıpkı ney gibi her an onun aşkın-
dan bir hava çalınca zaman zaman can ortasında 
eski aşk canlanıyor.)

Rābi
, bir ḳal
a ismidir. Bu ma
nāyla ma
nā-

yı ẟānīye, Mes
ūd-i Sa
d-ı Selmān, onda 

maḥbūs iken demiştir, beyt:

אر  ر  אی  ا א ز دل  
אی   دو  ز  

(Ney kalesinde ney gibi yürekten inliyorum. Bu 
yüksek yer yüzünden talihim alçaldı.)


Arabīde ma
nā-yı evvele yine אی  [nāy] isti
māl 

olunur. Şeyḫ 
Ömer İbnü’l-Fāriż, beyt:

אی ا اذا د وا   ا
ج אن  ا א  ا

(Duygularımın tarifi, şen şakrak edici ezgilerden 
oluşan ut nağmesi ile yanık sesli neydedir.)

אِی   [nāy-ı bīnī]: Burun deliği. 
Arabīde 

م  [ḫayşūm] ma
nāsınadır.

א  [nāyī]: Kesr-i yā-yı evvel ile. Şekerin 

ṣāfīsi. Ve dahi kaba sūrnāya derler. Mevlānā 

Hātifī, beyt:

ر را א دم  آورد 
ر را د  اغ  د از 

(Sūr nağmesi için büyük bir boru çıkarıp akıl 
kandilinin ışığını söndürdü.)


Arabīde, bitmek ve büyümek ma
nāsınadır.

אزی  [nebāzī]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ve 

kesr-i zā-i mu
ceme ile. Ma
şūḳa ve dost de-

mektir. Keẕā fi’l-Mecma
.

ی אر  [nār-ḫūy]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

żamm-ı ḫā-i mu
ceme ile. Be-ma
nī-i אر  

[nār-ḫū]-yı merḳūm. Ya
nī bir nev
 kırmızı 

çiçektir. אر  [gulnār] dahi derler.

אری  [nārī]: Kesr-i rā-i mühmele ile. Giye-

cek eẟvāb. Ve Hindī lisānında 
avrata derler.

ی אز  [nāz-perī]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme 

ve fetḥ-i bā-i Fārsī ile. Nām-ı duḫter-i 

pādişāh-ı Ḫˇārezm idi ki Behrām-ı Gūr’un 

ḥabāle-i izdivācında idi. Şeyḫ Niẓāmī, ez-

Heft Peyker, beyt:

ی אز אه  ارزم  د 
אن  دری ا   

(Harezm padişahının kızı Nāzperī, dağ kekliği 
gibi sekiyordu.)

א  [nāşī]: Kesr-i şīn-i mu
ceme ile. Ḫoryād 

ve aġyār-ı ḫūbān. Ammā 
Arabīde “nişān ve-

rici” ma
nāsınadır.

א  [nāḳūsī]: Bir laḥn u nevā adıdır ki 

Bārbud-ı Ḫüsrev’in otuz iki laḥnındandır. 

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

אز א و اور زدی   
س آواز א ن  ی اور 

(Nākūsī ve evrengī nağmelerini çalınca taht çan 
gibi ses verirdi.)

ی אم   [nām-cūy]: Sükūn-ı mīm ve żamm-ı 

cīm ile. Şühūr-ı Melikī’nin onuncu günü 

ismidir.

אی  [nāy]: Dört ma
nāya gelir.

Evvel, ma
rūf. Kamıştır.

�ānī, nāydan kaba bir şeydir. Ona (397a) 
ق  [būḳ] dahi derler. Cenk maḥallerinde 

çalarlar. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אی א  س و   
אی آ ز  א     
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Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ه  را در אع ز
    

(Zühre’nin nağmeleri geceyi kaplamış. Bir haf-
talık ay, şarap kadehi tutmuş.)

Ferheng-i Mīrzā’da bir nev
 suṭurlābdır ki 

ه dā] داire] derler. Edātu’l-Fużalā’da, çeng-

lerden bir nev
 sazdır.

ی  [naḳş-bendī]: İki ma
nāyadır.

Evvel, naḳış bağlayıcı; gerek naḳḳāş olsun, 

gerekse ḳumāş dokuyanlardan ḳumāşa 

naḳış bağlayıcı olsun.

�ānī, ṭuruḳ-ı ṣūfiyyeden bir ṭarīḳtir. 

 [naḳşbendiyye] derler. Silsile-i 

şerīfeleri ve nisbet-i külliyyeleri ḥażret-i 

Ebī Bekri’ṣ-Ṣıddīḳ raḍıya’llāhu 
anhu 

ḥażretlerine müntehī olur. Ve nisbet-i 

cüziyyeleri eimme-i ehl-i beyt vesāṭatıyla 

ḥażret-i 
Alī ibni Ebī Ṭālib raḍıya’llāhu 


anhu ḥażretlerine müntehī olur. Bu nis-

bete ا   [silsiletu’ẕ-ẕeheb] derler. 

Ṭarīḳ-ı Ḫalvetiyye’nin nisbet-i külliyyele-

ri Emīrü’l-müminīn İmām 
Alī ḥażretine 

ve nisbet-i cüziyyeleri Emīrü’l-müminīn 

Ebū Bekri’ṣ-Ṣıddīḳ ḥażretlerine silsiletü’ẕ-

ẕeheb vesāṭatıyla müntehī olur raḍıya’llāhu 

te
ālá 
an-humā. Ve sāir ṭarīḳler bu iki 

ṭarīḳten mütefarrıḳ u müteşa

ib olmuştur. 

Ve Naḳşbendiyye meşāyiḫine ان אِن  ا  

[ḫˇācegān-ı 
azīzān] derler ḳaddesa’llāhu 

esrārehum. Ẕikr ü tevḥīdleri Ḫˇāce 

Bahāeddīn ḥażretlerine gelinceye dek ẕikr-i 

ḫafiyye-i ḳalbiyye idi. Ḫˇāce Bahāeddīn 

ḳuddise sirruhu ẕikr-i cehriyye-i 
alāniyye 

etmekle  [naḳş-bend] tesmiye olundu. 

Müşārun ileyh’ten sonra gelen ḫˇācegān-ı 


azīzānın kimi ẕikr-i ḫafiyye ve kimi ẕikr-i 

ی  [naḫgelūy]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme 

ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. İnce boğazlı bir 

ẓarftır. Ve isti
āre ṭarīḳıyla kaz ve ördeğe 

derler.

 [nerkisī]: Sükūn-ı rā vü sīn-i müh-

meleteyn ve kesr-i kāf ile. Bir cins cāmedir. 

Ve dahi bir nev
 ṭa
āmdır. 
Arabīde   

[ḳalye-i nerkisiyye] derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

ری  [nasṭūrī]: Sükūn-ı sīn ü żamm-ı 

ṭā-i mühmeleteyn ile. Tersāyī demektir. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

دی  [nesūdī]: Żamm-ı sīn ü vāv-ı ma
rūf 

u kesr-i dāl-ı mühmeleteyn ile. Be-ma
nī-i 

berzger ya
nī ekinci. Cemşīd, ḫalḳı dört 

ḳısma münḳasim eyledikte her birine 

bir ad kodu. Ḳısm-ı ẟāliẟi zirā
ate ta
yīn 

edip nāmların دی  [nesūdī] komuştur. 

Bu ma
nānın tafṣīli زی א  [kātūzī] lüġati 

ẕeylinde ẕikr olundu.

ی  [neşvī]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

kesr-i vāv ile. Nām-ı şehr-i Naḫcivān’dır. 

Faḫreddīn Muḥammed Hindū Şāh, beyt:

ب ا א  אر د 
ی א   

(Bir başka sefer de Neşvī şehrine ulaştırma iste-
ğim var.)

 [neşī]: Kesr-i şīn-i mu
ceme ile. Uzun 

oklu kirpi. Bābu’t-tā’da  [teşī] lüġati 

ẕeylinde ẕikri mürūr eyledi.

 [naṣfī]: Sükūn-ı ṣād-ı mühmele ve 

kesr-i fā ile. Bir nev
 cāmdır ki onunla şarāb 

içerler. Kemāl İsmā
īl, beyt:

א   در  אی  وز  
د اب  אر     د 

(İlkbaharın eli, bahçedeki gül kadehini senin lü-
tuf kadehinin yudumlarıyla şaraba boğdu.)
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(O tatlı satıcı, nemekzī tatlısı gibi yağlanıp tat-
lansın! Zira pergelinin dönüşünde bu halkacı 
hayaline sahip oldu.)

وا ای   [nevā-yı ḫusrevānī]: Bārbud-ı 

Cehremī, Ḫüsrev-i Pervīz meclisinde ettiği 

neẟr-i müsecca
 elḥānından bir laḥn adıdır. 

Emīr Ḫüsrev, beyt:

א אد  و ا ش   
وا ای  ده   

(Manalar üstadı, Hüsrev’e hüsrevānī nağmeyi 
böyle dinletti.)

 [nevbetī]: Sükūn-ı vāv, fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ve kesr-i tā-i müẟennāt ile. 

Dört ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i çadır ve ḫayme. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, beyt:

אب د    را   
ر  ز ا ع را   

(Kahrın, bidat (dinde sonradan çıkma şeyler) 
çadırının ipini keser. İtibarın, şeriat sarrafına gü-
venlikçi olsa yeridir.)

Ḥakīm Enverī, beyt:

א   אک و  ن  אه   ای 
אه     ز  

(Ey padişah! Sen gökteki yıldız gibisin, dünya 
da balık gibi. Felek senin saltanat otağından bir 
parçadır.)

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

אه אه  אن  و آ  در
אه   د  اوج 

(İz arayıp padişahın sarayına geldi. Otağın başı-
nın göğün tepesinde olduğunu gördü.)

�ānī, naḳḳāre-zen ve dühül-zen. Şems-i 

Cendī, der-na
t-ı şerīf, beyt:

ل    دو  
א زده    د  در د

cehriyye iḫtiyār eylediler. (397b) Ve gide-

rek ẕikr-i erre ki “Ḥayy Ḥaḳḳ”tır, ona iẕin 

verdiler ammā deverāna iẕin vermediler. 

Ṭarīḳeyn-i meẕkūreynden münşa
ib olan 

meşāyiḫ-i kirām ḥażret-i Mevlānā, ḥażret-i 

Necmeddīn-i Kübrá, ḥażret-i Kāşānī ve 

sāirleri ġalebe-i ẕevḳ ü vecd ü ḥāletten her 

biri bir gūne deverān ile ẕikru’llāh iḫtiyār ey-

lediler. Riḍvana’llāhu te
ālá 
aleyhim ecma
īn.

אزی  [namāzī]: Ya
nī pāk ve ṭāhir. Ḫˇāce 

Ḥāfıẓ, beyt:

אزی ده  ِ آ אز  ن  
ازم ز و  د  ه زان   در 

(Ben günahkārın namazı temiz olmadığı için 
meyhanede yanıp yakılmam hiç eksilmez.)

Mevlānā Hātifī, beyt:

אزی  אر אن د  ز ار
אزی  אن   آب و

(İşimizi din büyükleriyle yapalım. Onların ab-
dest suyuyla temizlenelim.)


Amel-i maḫṣūṣ, fā
ilini levẟ-i günāhtan pāk 

ettiği için אز  [namāz] tesmiye olundu.

 [namaṭī]: Fetḥ-i mīm ve kesr-i ṭā-i 

mühmele ile. Döşenecek firāş ve bisāṭ 

nev
ine derler. Mīr Naẓmī, beyt:

د א  ان   
د א را ز داد و ز 

(Yere çok pahalı bir halı serdi. Evi süsleyip 
püsledi.)

ی  [nemekzī]: Fetḥ-i mīm, sükūn-ı kāf 

ve kesr-i zā-i mu
ceme ile. Bir ḥalvādır. 


Asel veyā sükker, nişāsta, revġan-ı sāde veyā 

maġz-ı bādām ile ederler. Büsḥāḳ-ı Eṭ
ime, 
beyt:

وش ا אد آن  ب و   ی  ن 
אر دا دش  َ در  אل   
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rāi’l-mühmeleteyn ve bi-kesri’n-nūn. Be-

ma
nī-i tuḥaf ve hedāyā. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī. Mecma
u’l-Fürs’te ṣıla-i şi
r ve 

şādānī ma
nāsınadır.

ی  [nevī]: Kesr-i vāv ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, cedīd ve nāzik.

�ānī, zārī ve nāle ma
nāsınadır. Bu iki 

ma
nāya, Ebulmüeyyed, beyt:

ی אد  ی و  א  ی  ز  و 
ی אد  د  אن   د و ر ز

(Zaman eskilikten yeniliğe, üzüntüden mutlulu-
ğa eriştikçe varlık eliyle hatırlanasın!)

Ve be-ma
nī-i ی زان  ک و   [muteḥarrik 

u lerzān şevī]. Ḥakīm Senāyī, beyt:

راه د رو  راه د  زدی
ی אخ از    

(Din yolunda yürü! Din yolundan sapıp da çıp-
laklıktan dal gibi titremeyesin!)

אری  [nehārī]: Fetḥ-i hā ve kesr-i rā-i müh-

mele ile. Ṣabāḥ vaḳtinde ṣafrā-şiken diye 

tenāvül olunan ṭa
ām-ı ḳalīl ma
nāsına. 

Üstād Ferruḫī, beyt:

 دوش   دا آن ز  
אری وز  ده ام ا وز دو  آن 

(Ben dün gece sevgilinin gece gibi saçını elimde 
tuttum. Bugün de onun iki dudağıyla kahvaltı 
yaptım.)

Ḫaffāf gūyed, beyt:

א م  א א  אل   و
אری ا  د     

(Kavuşmana konuk olduğum için senden kah-
valtılık bir buse alsam yeridir.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אر א د  ی  א آز   
(398a) אری ن  د ا ان   ز 

(Senin devletinin davulcusu yani sabah erken-
den kalkan Bilāl-i Habeşī, senin dinine sıra gel-
diğini dünyaya günde beş kez duyurdu.)

Emīr Ḫüsrev, beyt:

  د ر  ای  ا
א را اران  אر   ِ   در 

(Ey davulcu! Bu gece davul telaşesiyle sıkıntıya 
düşme! Zira gece uyanık olanlar (āşıklar), sevgi-
linin göğsünde uyuyorlar.)

�āliẟ, esb-i cenībet ya
nī yedek at. Ḥakīm 

Enverī, der-na
t-ı şerīf, beyt:

אب رو  از  ر
ای آرد   دِر 

(Hz. Cebrāil, Hz. Peygamber’in yanı sıra gitmek 
için saray kapısına yedek bir at getirdi.)

Rābi
, Mü�eyyidü’l-Fużalā’da be-ma
nī-i 

ḫayme-i pāsbān ya
nī bekçi çadırı ki onda 

nevbet ile otururlar. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

אک אری  م   
אک א  زد     

(Hevesli bir āşık için, onun mezarı başında bir 
yas çadırı kurduğunu duydum.)

Şeyḫ Niẓāmī, der-İskendernāme, beyt:

אر אی  ز   
אر د ره  دِر   

(İnciyle işlenmiş nice bekçi çadırı yüzünden pa-
dişahın kapısına yol bulunmuyordu.)

אری  [nev-bahārī]: Muṣannefāt-ı Bārbud-ı 

Ḫüsrev’den bir perde adıdır. Şeyḫ Niẓāmī, 

der-Ḫüsrev ü Şīrīn, beyt:

אری ور    
אری ق   از  

(O, nevbahārī nağmesini dile getirince çok uta-
nan gül de ter boşaltırdı.)

دارا  [nevdārānī] ve درا  [nevderānī]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-vāv ve fetḥi’d-dāl ve’r-
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ره ن ا אب ا
[BĀBU’N-NŪNİ’L-MEKSŪRE]

 ا
[ma	a’l-elif ]

א  [nisā]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, vilāyet-i Ḫorāsān a
mālinden bir şe-

hir adıdır.

�ānī, kitāb-ı Zend’de gūşt u üstüḫˇān-ı 

mürde ma
nāsına; ādemin olsun, ġayrın ol-

sun. Zerātüşt Behrām, beyt:

א ن  ی آن را   א
ا א  د  א از    

(Onu ölü kanıyla kirletme! Böylece Tanrı sen-
den hoşnut olsun!)

Zerātüşt Behrām, beyt:

א  ا ی  א و 
ر دم  آن راه    

(Ölü kemikleri ve pisliğini, insanların geçmediği 
o yola götürürler.)


Arabīde 
avrat demektir.

א  [niġūşā]: Żamm-ı ġayn u fetḥ-i 

şīn-i mu
cemeteyn ile. Ekẟer ferhenglerde 

meẕheb-i āteş-perest ma
nāsınadır ki אک  

[niġūşāk] ve ک  [niġūk] dahi derler. Şems-i 

Faḫrī, ḳıṭ
a:

خ و ا ار  א ا وی   ای 
ا ر  ر  ن  א   ح   

א در راه   از   و 
א خ   در روم و  و ار 

(Ey padişah! Göğün ve yıldızların sırları senin 
gönül sayfanda güneş ışığı gibi belirgindir. Hak 
yolda o kadar çok kāfir öldürdün ki Rum, Hint 
ve Ermen’de kāfir mezhebi kalmadı.)

(Dünyaya hırs bir dönem öğle yemeği oldu. Bu-
gün padişahın sofrasından kahvaltı var.)

א  [nehālī]: Fetḥ-i hā ve kesr-i lām ile. 

Be-ma
nī-i ḳālīçe, kilīm ve döşenecek nesne. 

Ṭālib-i Āmulī, beyt:

א را אی   א     
א را אن   אزد  ار  א   

(Teniyle kilim desenindeki güllere koku ve-
riyor. Ayağıyla halı desenindeki uyumuşları 
uyandırıyor.)

ی אو  [nehāvendī]: Mūsīḳīde bir perde 

nāmıdır. Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

ی אم ر ای   אز 
ی אو دۀ  ن  אز  و 

(Ey Semerkantlı put (güzel)! Akşam namazı eriş-
ti. Çengi ayarlayıp nehāvendī perdesi çal!)

 [ney]: Nāy gibi içi boş kamış. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

א   ن   از  
א   א  ا از 

(Dinle neyden! Nasıl da anlatıyor, ayrılıklardan 
şikāyet ediyor.)


Arabīde  [ḳaṣab] derler.
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(Dünya cömertliğimin şöhretiyle doldu. Ataları-
mın ruhu benimle şād oldu.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

א א  ه   آورد 
א א و   از ا 

(Torunun dedeye öfke göstermesi, ahmaklık ve 
aldanma belirtisidir.)

א  [niyūşā]: Żamm-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Şinevende, mü-

himm-künende ve yād-gīrende. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

ن א  א  אر    
ن א  א   دا 

(Her işte gayret etmek lazım gelir. Bilgiyi öğren-
mek lazım gelir.)

Ammā eṣaḥḥı ḳavm-i Ṣābiīn olmaktır ki 

tafṣīli 
an-ḳarīb אک  [niġūşāk] ẕeylinde 

ẕikr olunur inşāallāhu te
ālá.

Edātu’l-Fużalā’da, bir dīnden bir dīne dö-

nen ādeme derler tāife-i kefereden.

א  [nigīsā]: Kesr-i kāf-ı Fārsī, sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i sīn-i mühmele 

ile. Bārbud-ı Ḫüsrev naẓīri bir muṭribin 

nāmıdır. Şeyḫ Niẓāmī, meẟnevī:

ده  دی  אم  א 
ی   אص   

ی در  و آواز ش  و 
אز ن   ا   ار

(Nigīsā adında, çeng çalan biri vardı. Padişahın 
has adamıydı, pek kıymetli bir beydi. Org çalan 
kambur (felek), ses ve nağmede ondan daha gü-
zel söyleyenini görmemiştir.) 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

אر و     از  
א آورد ت  אر و   

(Tatlı (Şīrīn) konuşan bülbül, gül padişahı 
(Hüsrev’i) için Bārbud nağmesi ve Nigīsā sesi 
getirdi.)

א  [niyā]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Peder-i pe-

der ki 
Arabīde ّ  [cedd] derler. Ve peder-i 

mādere de derler. Türkīde “dede” dedikleri-

dir. Şems-i Faḫrī, beyt:

א  א ا אن    ه  אی 
א ده ا و  و  رت  ده و   

(Asrın bilginlerine sen, baban, deden ve atala-
rın nasıl yaptınızsa bendenize yakışanı da öylece 
yap!)

Üstād Lebībī, beyt:

א  آوازه  دم  ز 
אزه  אن    א روان 
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(Kıyamet korkutucu bu ordunun yiğitleri bu şe-
kilde atlandılar.)

 [nihīv] dahi derler.

אب  [niyāb]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Be-

ma
nī-i niyām. Ġılāf ma
nāsına ki kılıç, 

ḫançer, bıçak (398b) kını ve emẟāli nesneler. 

Ebulma
ānī, beyt:

אب آن   א در 
ا    از  ا

(Düşman cahillikle ona aykırı davranacak olursa 
o keskin kılıç kında kalmaz.)

 [nīb]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. İttibā
-ı 

elfāẓ ḳabīlindendir. Müzāvece ṭarīḳıyla  
 [sīb nīb] derler. Üstād Laṭīfī, beyt:

ان ا ان     
אن ا אر و   او را ز ا

(Bir hasta, ağır buhran geçiriyorsa ona nar ve 
elma melma zararlıdır.)

אب ۀ   [nīze-i pertāb]: Bir nev
 kısa 

ḥarbedir ki elde götürürler. Ve gāhī ikisin 

ve üçün bir ġılāfa koyup at yanında topuz 

ṭarafına korlar. Türkīde “ḫışt” derler. Rūm 

diyārında şāṭırlar, ellerinde tutarlar.

ه אء ا  ا
[ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

 [nişīb]: Kesr-i şīn-i mu
ceme ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. İniştir. Muḳābili 

از  [firāz]dır ki “yokuş” ma
nāsınadır. Üstād 

Rūdekī, beyt:

א  از   از و  א    
ر   و  ز آد   ا

(İnişin yokuşlu, yokuşun inişlidir. İnsanoğlu 
sana karşı hayrettedir.)

אب  [niḳāb]: Fetḥ-i ḳāf ile. 
Avrāt, yüzlerine 

tuttukları perdeye derler. Ebulma
ānī, beyt:

אب  אق را  ۀ  ای د
א دو ز  آ אز   د 

(Āşıklar görmesin diye peçe takıyor, eliyle de 
misk kokulu iki perçemini açıyor.)

אب  [nikāb]: Fetḥ-i kāf ile. Be-ma
nī-i 

destvāne ki  [behle] dahi derler, eldivān 

ma
nāsına. Ḥamīdeddīn-i Ḫˇārezmī, beyt:

אن   د  ا א אب از   ا 
אز א   ر    אزارد  א 

(Elimdeki bu eldiveni, şahin pençesi, tırnağıy-
la saf cama zarar vermesin diye padişahlar için 
taktım.)

 [nihīb]: Kesr-i hā ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Korku, ters ve bīm ma
nāsına. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

א     ار   
ۀ  از  دد  آب ز

(Padişahın öfkesi cezalandırma gözüyle bakacak 
olsa, Mars’ın korkudan ödü erir (kopar).)

Mevlānā Hātifī, beyt:

א  אه   ا 
א در ر   آورد 
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د   رت  ا   
א  د و  ر 

(Aşk sırrını somutlaştırmayan kişinin, görünüşü 
vardır ama bir canı yoktur.)

�ānī, değil. 
Arabīdeki  [leyse] ma
nāsına. 

Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

א  א   ُر  ۀ  دم د
ا ذا  א   دل  

(Gözbebeğimiz senin yanağından başkasına 
bakmaz. Başı dönmüş gönlümüz, senden başka-
sını anmaz.)

Aṣlı ا  [nī’est] idi, elif ’i ḥaẕf olunmuştur. 

 [nīk-baḫt]: Sükūn-ı yā-yı ma
rūf 

u kāf u ḫā-i mu
ceme ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Ṭāli
i mes
ūd ve baḫtı kutlu 

ma
nāsına. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אن ا  در در
אن א   ن 

(Ağaçlar üstündeki yeşil gömlek, iyi talihli kim-
selerin bayram elbisesi gibidir.)

  [nīm bidist]: Yā-yı ma
rūf, kesr-i 

bā-i muvaḥḥade vü dāl u sükūn-ı mīm ü 

sīn-i mühmeleteyn ile. “Sere” dedikleri ki 

ibhām ile sebbābe parmakları arası kadar. Ve 

karış ma
nāsınadır. Ba
żı ferhengde “sürgü” 

ma
nāsına mervīdir.

  [nīm-birişt]: Yā-yı ma
rūf, sükūn-ı 

mīm ü şīn-i mu
ceme ve kesr-i bā-i 

muvaḥḥade vü rā-i mühmele ile. Rufadan 

pişmiş yumurtaya derler, ona benzer ne 

olursa.


Yā-yı ma :[nīm-dest]  دrūf ve sükūn-ı 

mīm ü sīn ü fetḥ-i dāl-ı mühmeleteyn 

ile. Küçük yastık. Ferheng-i Cihāngīrī’de 

mesned-i kūçik masṭūrdur. Ḥakīm Enverī, 

beyt:

אت אء ا  ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]

א  [nişāḫt]: Fetḥ-i şīn ü sükūn-ı ḫā-i 

mu
cemeteyn ile. Be-ma
nī-i א  [nişānd] 

ya
nī dikti. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

א وزه  אه را    
א ر  אج را  ا  

(Padişah için firuze taht yapıp tacına inci 
yerleştirdiler.)

 [nişt]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i ḫoş. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. 
 [ḫoşī] diyecek yerde  [niştī] derler.

ا א  [nigāh-dāşt] ve ا  [nigeh-

dāşt]: Kilāhumā be-ma
nī-iد   [ḥifẓ 

kerd] ya
nī ḥıfẓ eyledi. Ve “saklayu tuttu” 

demek olur. Fi
l-i māżīdir. Maṣdarı אه دا  

[nigāh dāşten] olur.

 [nivişt]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ma
rūf.

�ānī, be-ma
nī-i pīçīde ve neverdīde. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, rubā
ī:

د    آن ز  
א  ره و  

אی ن در   دارم  زان د 
ن   دل دارم د אی  زان 

(O saçın ucunu olta gibi tuttuğum el ve kavuş-
ma yolunda sürekli dolaştığım ayak... Bugün o 
el, gam çamuruna basmak için ayağım oldu. Bu-
gün o ayak, gönlün başına koyduğum el oldu.)

 [nīst]: Yā-yı taḥtānī-i ma
rūf ve 

sükūn-ı sīn-i mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, yok. 
Arabīde א  [māfīh] 

ma
nāsınadır. Şeyḫ Sa
dī, beyt:
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 ا
[ma	a’l-cīm]

 [niskenc]: Sükūn-ı sīn-i mühmele vü 

nūn ve fetḥ-i kāf ile. Çimdik ki iki parmakla 

bir ādem derisin tutup sıkmak. İṣfahānīler 

lüġatidir.

 [nişkenc]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

vü nūn ve fetḥ-i kāf ile. İki parmakla bir 

ādemin derisin tutup zaḥmet vermek.  

[nīlek] dahi derler. 
Arabīde ص  [ḳarṣ] 

ve Hindī lisānında  [cuhtenī] derler. 

Üstād 
Unṣurī, beyt:

אز و از  آن  را ز 
אر    و دو  

(O putun (güzelin) ısırık ve çimdikten bedeni 
menekşe, iki dudağı narenciye gibi oldu.)

ج  [nīrec]: (399a) Yā-yı mechūl ve fetḥ-i 

rā-i mühmele ile. Be-ma
nī-i pejmürde 

ya
nī solmuş.

 [nīrenc]: Yā-yı ma
rūf, fetḥ-i rā-i müh-

mele ve sükūn-ı nūn ile. 
Azāim ve efsūn 

ma
nāsına. Üstād Rūdekī, beyt:

ای     
אزی و  א אن   

(Bu ödünç eve gönülden bağlanma! Zira bu 
dünya usta oyuncudur, hile yapar.)

د آ درو  ر
ر  درو  د د

(Āfet eli ona nasıl ulaşsın! Zira orada vezirin ma-
kamı var.)

א   [nīm-çāşt]: Yā-yı ma
rūf, fetḥ-i 

cīm-i Fārsī ve sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. 

Ṣabāḥ vaḳti tenāvül olunan ṣafrā-şiken ki 

kuşluk ṭa
āmının muḫtaṣarıdır.

را   [nīm-rāst]: Yā-yı ma
rūf, sükūn-ı 

mīm ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. Mūsīḳīde 

bir perde adıdır. Emīr Ḫüsrev, beyt:

ال را ل    از آن 
  را   را

(Şarkıcının bazen Rāst bazen de Nīmrāst maka-
mıyla söylediği tarzda okumuş.)

  [nīm-sūḫt]: Yā-yı ma
rūf, sükūn-ı 

mīm ü ḫā-i mu
ceme ve żamm-ı sīn-i müh-

mele ile. Eğsi dedikleri bir başı yanmış 

odun. Türkīde “köseği” ve Çağatay’da “kö-

sev” derler.
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 [nijend]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ve sükūn-ı 

nūn ile. Beş ma
nāya gelir.

Evvel, müteġayyirü’l-ḥāl ve pejmürde-aḥvāl 

ma
nāsına. Ḥakīm Esedī, beyt:

ی  ن  درد
ی   ر و  

(Şimdi susam çiçeğin hastalığa tutuldu. Gülün 
döküldü, lalen solmaya yüz tuttu.)

�ānī, müteellim ve ġamnāk ma
nāsına. 

Üstād Laṭīfī, beyt:

א   ز  ز
א از  و  ا  

(Şimdi zamanenin kahrıyla dertliyim. Oyun ve 
gülmek bana mutluluk vermiyor.)

�āliẟ, 
āciz. Ve fürū-māndelikten elem-

keşīde olmak. Ḥakīm Esedī, beyt:

ن  د  دارم  دل 
אن   א  دردم آ

(Kalbim āciz kalınca derdimi öğütle kolaylaştıra-
cak aklım da var.)

Rābi
, ṭāli
-i nā-müsā
id ve baḫt-ı nā-hemvār 

ma
nāsına. Mevlānā Cāmī, beyt:

א ا  ز  
و   ن  

(Uğursuz talihi yüzünden Cāmī’nin başı Emīr 
Hüsrev’in ismi/sancağı gibi şöhret bulup yüksel-
mese de...)

Ḫāmis, ġażabnāk ve mehīb ma
nāsına. 

Ḥakīm Esedī, beyt:

ر   از   
د       

(Orada karınca koyundan daha büyüktü. İnsa-
nın üstüne azgın aslan gibi atlardı.)

د  [nişkerd]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme vü 

rā-i mühmele ve fetḥ-i kāf ile. Sünger ki ِ  ا

ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]

اد  [nijād]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ile. Aṣl u neseb 

ma
nāsına. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

اد ان از   زو 
אد د  و  و   

(Tūs pehlivan ona soyunu sopunu sordu. O da 
aslını neslini bir bir anlattı.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

   ا ا
اد אک  אج     

(Sultanlara taht bağışlayan Şeyh Ebu İshak er-
demlileri terbiye eder, ülkenin tacıdır, soyludur.)

Kitāb-ı Müctebá ve Maḥbūbu’l-
Ārifīn’de 

“aṣl” ma
nāsına masṭūrdur, “neseb” ḳaydı 

ẕikr olunmamıştır. Ammā “neseb” ma
nāsına 

geldiği sāir ferhenglerde masṭūrdur.

د  [nijed]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ile. Ulu kişi ve 

ḫˇāce ma
nāsınadır.

 [nijmend]: Sükūn-ı zā-i Fārsī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, mehābetli ma
nāsına. Mīr Naẓmī, 

beyt:

אه א  و  آن   
אه א و  ا  و 

(Öbürü heybetli, makam mevki sahibi, bilinçli, 
akıllı ve uyanık birisiydi.)

�ānī, ġuṣṣalı ma
nāsınadır.

 [nizend]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ve 

sükūn-ı nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i د  [nijed]-i merḳūm ve 

mu
temed.

�ānī, pejmürde ma
nāsınadır.
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ile. Henūz nā-resīde buğdayı āteşte pişi-

rip dānesin silkip yerler. Ve dahi sibā
ın 

baḳiyye-i ekli ma
nāsına. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

אل אن   رد   
ل      

(Av düşüncesindeki köpeklerin artığı, ilim öğ-
retmek dışında helal olmaz.)

د  [nīv-merd]: Yā-yı ma
rūf ve sükūn-ı 

vāv ile. Bahādır er demek olur. Şāhidī, 

mıṣra
:

Alp oldı vü nīv oldı dilīr oldı dil-āver

(Alp, nīv ve dilīr “yiğit kişi” manasına gelir.)

Mīr Naẓmī, beyt:

د אن   دی 
د ور  د از  د در 

(Askerlerin arasında yiğit biri vardı. Savaşta her-
kesten fazla kahramanlık gösteriyordu.)

 [ebr-i kuhen] ve ده  ِ  [ebr-i murde] ا

dahi derler. Deryāda ot gibi biter. 
Arabīde 

.derler [isfenc] ا

אد  [nihād]: Be-ma
nī-i bünyād. Ve resm 

ü vaż
 ma
nāsınadır. Keẕā fī-Mü�eyyidi’l-

Fużalā. Ve fi
l-i māżī olur אدن  [nihāden] 

lafẓından. Ferheng-i Züfāngūyā’da be-

ma
nī-i cen ü maḥall-i cibillette isti
māl 

olunur.

אز  [niyāzmend]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme 

vü nūn ile. Ḥācetmend ve recā edici 

ma
nāsına. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

אد אز  אن  אز    
אد אز آزردۀ   د  و

(Tenin doktorların nazına muhtaç olmasın! Na-
zik bedenin zarar görüp incinmesin!)

אزو  [niyāzūmend]: Be-ma
nī-i אز  

[niyāzmend]. Ziyāde-i vāv ile de cāiz gör-

müşler. Üstād Menūçehrī, beyt:

אزو رو  و  دم    
אز ش    אری  روی آ א 

(Ben senin yüzüne muhtaç oldum. Her an be-
nim gibi bir āşık, yüz türlü yakarışla yüz görme-
ye geliyor.)

و  [nīrūmend]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

żamm-ı rā-i mühmele ile. Ḳuvvetli, زور 
[zūrmend] gibi. و  [nīrū] ḳuvvettir,  

[mend] edāt-ı nisbettir 
Arabīdeki ذو [ẕū] 

ma
nāsına ki ه .derler [zu’l-ḳuvve] ذوا

رد   [nīş-ḫord]: Yā-yı ma
rūf ve 

sükūn-ı şīn ü żamm-ı ḫā-i mu
cemeteyn 

ile. Mūẕī cānver sokmuş ādem ki  [nīş], 

arı ve 
akreb dikeni ve emẟāli. 
Arabīde ع  

[melsū
] derler.

رد   [nīm-ḫˇard]: Yā-yı ma
rūf, sükūn-ı 

mīm, fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ve vāv-ı ma
dūle 
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sine ile ر א  [nişābūr] oldu. Nāṣır-ı Ḫüsrev, 

beyt:

א   אن   
ر א א  א  ر  א  

(Ne Gürgān şehriyle Gürgīn ne de Nişābūr şeh-
riyle Şāpūr kaldı.)

Rivāyet olunur ki Mevlānā Kātibī Gül 

ḳaṣīdesin naẓm u inşā edip pādişāhının 

ḥużūruna getirip okurken pādişāh suāl eder 

ki “Mevlānā! Ne bāġın gülü ve ne gülün 

bülbülüdür?” der. Muḫāṭabı cevāb verme-

den kendisi bu beyti okur, beyt:

رم و א אن  אر از   
אر  رم  و  א ار  אر 

(Attār gibi ben de Nişābūr güllüğündenim ama 
Nişābūr güllüğünün dikeniyim, oranın gülü 
Attār’dır.)

Ba
dehu ḳaṣīdeyi pādişāhın ḥużūruna ko-

dukta pādişāh görür ki ol beyit ḳaṣīdede yok-

tur. Kātibī’den suāl eyledikte “Pādişāhımın 

suāline 
ale’l-fevr cevāb verildi” der.

�ānī, mūsīḳīde bir maḳām adıdır. رک א  

[nīşābūrek] dahi derler.

א  [nişānger]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme vü 

kāf-ı Fārsī ve sükūn-ı nūn ile. Nişān edici 

demek olur. Ve pergār gibi iki ucu sivri bir 

ālettir. Ba
żı ehl-i ṣan
at kullanırlar.

ار  [nişvār]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, ار  [nuşḫˇār]-ı merḳūm 

ma
nāsına.

�ānī, 
alem-i şaḫṣtır.

אر  [niḳār]: Fetḥ-i ḳāf ile. Ḫāṭır-mānde ol-

mak ma
nāsınadır. Ḥakīm Şifāyī, beyt:

ار ف    ای   
אر אن  א      

اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]

 [nitefter]: Fetḥ-i tāeyn-i müẟennāteyn 

ve sükūn-ı fā ile. “Yaz” derler bir ot adıdır. 

(399b)

אر  [niẟār]: Fetḥ-i ẟā-i müẟelleẟe ile. Saçı 

ya
nī akçe. Ve ba
żılar ḥālince meyve saç-

mak. Lüġat-i müşterekedir. Mevlānā Cāmī, 

beyt:

א  ا ا   ا زا
אن   م    אر   

(Ey müminlerin emiri Hz. Ali! Bastığın yere saç-
mak için can param elimde seni ziyarete geldim.)

ار  [nizār]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Ẓa
īf ve 

lāġar ma
nāsına. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ار ِ    در 
ار א  ود  ی    آ

(Bu dünya çayırında bir zayıfsın/ācizsin. Gel gör 
ki bu zayıflığına rağmen semiz ceylan seninle 
yarışamaz.)

Maḥmūd İbn Yemīn, beyt:

אر  ز   ز  
ده  ار  ن   دل  

(Büklüm büklüm, misk yağdırıcı saç zincirine 
aferin! Benim gibi zayıf birinin kırık gönlünü 
sarıp sarmaladı.)

Çağatay lisānında “tavış” derler. Zebūn ol-

maya “tavşalmaḳ” derler.

ر א  [nişābūr]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ve 

żamm-ı bā-i muvaḥḥade ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, nām-ı şehr-i mu
aẓẓamdır ki aṣlı ِ  
ر א  [nih-i şāpūr]dur ya
nī şehr-i Şāpūr. 

Zīrā lafẓ-ı  [nih] Fürs-i ḳadīmde “şehir” 

ma
nāsınadır. Mürūr-ı eyyām ve taġyīr-i el-
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אر א در  رخ آرا د
אر אدی دو از    

(Her tarafta erkek eli değmemiş gelinlik kızlar, 
evden çıkıp mahalleye akın ediyorlardı. Yüzle-
ri süslü ve elleri kınalı, her yandan mutlulukla 
koşuyorlardı.)

Kemāl İsmā
īl, beyt:

د   א   אر و  د    
د אر  ا  אم   ه   

(Elinde kına var ve sen ele geçmiyorsun. O halde 
senin adını boş yere işleyemem/yazamam.)

Bu iki ma
nāda maṣdarı א  [nigāşten] ve 

ma
nā-yı evvelde maṣdarı ن אر  [nigārīden] 

olur.

ار א  [nigāh-dār] ve ار  [nigeh-dār]: 

Kilāhumā bi-fetḥi’l-kāf ve’d-dāli’l-mühmele 

ve sükūni’l-hā. İki ma
nāya gelir.

Evvel, دا אه   [nigāh dāşten] ve دا   

[nigeh dāşten] lafẓlarından ṣīġa-i emrdir.

�ānī, ism-i fā
ildir. “Ḥıfẓ eyle!” ve ḥıfẓ edici 

ma
nālarına.

אر  [nigūnsār] ve  [nigūnser]: 

Kilāhumā bi-żammi’l-kāfi’l-Fārsī ve vāvi’l-

ma
rūf ve sükūni’n-nūn ve fetḥi’s-sīni’l-

mühmele. Ser-nigūn ma
nāsına ya
nī başı 

aşağı. Mevlānā Hātifī, beyt:

אر   و   او را 
آ   ادر  א   

(Tahtı ve bahtı ters dönünce yerine erkek kardeşi 
tahta geçti.)

אر  [nihār]: İki ma
nāyadır.

Evvel, eksilmek ve eksik. Ve erimek (400a) 
ma
nāsına. Üstād Ferruḫī, beyt:

ون א  دو   א و    
אر ا در  אن  א و آِن 

(Ey kabına sığmayan/kıt akıllı şişe! Kendini 
koru! Zira bu bela taşı, yüz canın esasını bozar.)

אر  [nigār]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Üç 

ma
nāya gelir.

Evvel, ḫūb-rū ve maḥbūbān ki  [but] ve  

[muġ] ma
nāsıyla müterādiftir. Ḫūb-rūlara 

ıṭlāḳ olunur. Bütḫāneye אن  [muġistān] 

dedikleri gibi אن אر  [nigāristān] dahi der-

ler. Ḥakīm Enverī, der-ṣıfat-ı bahār, beyt:

א ض داده در א  ن  א 
אل  را א  و  אر

(Mecnun hani! Leylā’nın güzellik ve alım kilise-
sini bulup da göstersin.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

אر   رخ دو د 
אر آ ۀ  ای  د 

(Gönlüm sevgilinin yanağı üstünde 
nigārperestlik (kāfirlik) yapıyor. Nigāra tapanın 
(kāfirin) layığı ateştir.)

�ānī,  [naḳş] ma
nāsıyla müterādiftir. 

Ḥakīm Enverī, der-Kitāb-ı Felekiyyāt, beyt: 

ی    د  روح د  ازو 
אر د  ر ورق روح    ا

(Onun üstünde de kalemiyle ruh sayfasına mana 
yazmakta olan çevik bir kātip (Utarit) vardı.)

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

رت אر  و  آن  ر 
אرم אد  ا  אن درو   

(Söz suretlerinin ressamıyım. Ama can vereme-
diğim suretin de resmini çizmem.)

�āliẟ, ol siyāh renk ki ḥınnā ve çivīdden edip 

zenān, ellerine ve ayaklarına naḳş ederler. 

Bu ma
ná “naḳş” ma
nāsına yakındır. Şeyḫ 

Niẓāmī, meẟnevī:

ی ه  א د אن  و ز   
ی ی   א ون  א  ز 
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אب  را د ار م   אل  ا
رد   و  را  

(İyiliğin ikbali, himmet sahiplerini ısırır. Him-
met, evet ve hayır neşterini yemez.)

Aṣılda  [nīş] ağulu cānver dikeni ve  

[ter] edāt-ı tafḍīldir.

אر  [nīkū-kār]: Yā-yı ma
rūf ve żamm-ı 

kāf-ı evvel ile. A
māl-i ṣāliḥa ṣāḥibi ve iyi iş 

işleyici demektir. 
Ālim ü dānā ve ṣāliḥ olan-

lara derler.

 [nīluber],  [nīlufer],  [nīlūber] 

ve  [nīlūfer]: Cümlesi nīlūfer 

ma
nāsınadır ki  [nīlūbel] ve  

[nīlūfel] dahi derler. Ḥakīm Ḳaṭrān-ı 

Urmevī, beyt:

אی אی  دی  ه  ی   אر   
ا  ه     א ن 

(Irmak kıyısında yeşillik üstündeki yer yer çivit 
renkli yaygı, yeşil ipeğe kasten yerleşmiş nilüferi 
andırıyor.)

ر  [nīmūr]: Yā-yı ma
rūf ve żamm-ı 

mīm ile. Ālet-i recul ma
nāsınadır. Ḥakīm 

Sūzenī, beyt:

א از آن  و را در  ن 
אر وش  ر   אدا  

(Düşmanın kūnuna o kīrle yazık olur. Düşmanı 
benim kīrime tutulsun!)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

دم د را و  ر   ا 
אس אا א ا א   

(Ey insanlar! Ben kīrimi sizin sıbyanlarınıza 
vakfettim.)

(Sizin talih ve itibarınızın her ikisi de artmada. 
Kötü düşünceli düşmanlarınki ise eksilmede.)

�ānī, ters ü bīm ma
nāsına. Üstād Ferruḫī, 

beyt:

אن و   ازو    ازو  
אر  ازو   و  ازو  

(Onu görünce timsah haykırır, deniz çığlık atar, 
kaplan çekinir, pars korkuya kapılır.)

Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

ا ز  א  او  ا  دل 
אر ی ز  א  او  ا   

(Ruh onun sevgisiyle dost, korkudan ayrı. Be-
den onun feriyle arkadaş, korkudan uzak.)

Maṣdarı ن אر  [nehārīden] gelir.

 [nīr]: Yā-yı ma
rūf ile. Boyunduruk ki 

çift süren öküz ve 
araba çeken sığırın boy-

nuna geçirirler. 

و  [nīrūfer]: Yā-yı ma
rūf, żamm-ı rā-i 

mühmele ve fetḥ-i fā ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, nīlūfer ki ma
rūf sarı çiçektir. Suda 

biter. Kaynatıp suyun alıp şeker ile şerbet 

ederler. Sevdāya ġāyet nāfi
dir.

�ānī, ḳuvvetsiz demek olur. و  [nīrū] 

ḳuvvet ve  [fer] alçak ma
nāsınadır.

אر  [nīsār]: Yā-yı ma
rūf ve fetḥ-i sīn-i 

mühmele ile. Bir ṭāifenin adıdır. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

א   د د 
ا אن  אر אم   

(Bir başka topluluk daha ayırdı, onlara da 
Nīsārīyān dediler.)

 [nīşter]: Yā-yı ma
rūf, sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Faṣṣād 

nīşteri ki ġāyet sivri ve keskin demirdir. 

Mevlānā 
Urfī, beyt:
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olunur. Çağatay’da “daġı” derler. Nitekim 

Mīr 
Alī Şīr demiştir, beyt:

Ey cemāliŋ gülşeni ḫūb u viṣāliŋ bāġı ḫūb

İlge luṭfuŋ ḫūb ise cānımġa ẓulmüŋ daġı ḫūb

(Ey yüzünün güllüğü ve kavuşma bahçesi güzel 
olan! Halka lütfun güzel geliyorsa canıma da 
zulmün dahi/yarası güzel.)

وز  [nīm-rūz]: Yā-yı ma
rūf, sükūn-ı mīm 

ve żamm-ı rā-i mühmele vü vāv-ı ma
rūf 

ile. Üç ma
nāya gelir. İkisi lafẓ-ı müfred, biri 

lafẓ-ı mürekkebdir. Lākin müfred lafẓların 

dahi aṣlı mürekkeb idi, ba
dehu müfred 

oldu.

Biri, vilāyet-i Sīstān’a derler. Ol ülkeye 

isim olmuştur. Rüstem’in vilāyetidir. Ḫˇāce 

Selmān, beyt:

وز אم و  اد و ز       
ا  ر م و  אی   در

(Ben Bağdat’tayım. Şairlik yeteneğimden de Şam 
ve Sistan’a sıralı ve parlak inci kutuları ulaşır.)


Acā�ibü’l-Büldān’da masṭūrdur ki: Çün 

ḥażret-i Süleymān 
alá-nebiyyinā ve 
aleyhi’s-

selām ol vilāyete vardı, serāser dolu su (400b) 
gördü. Dīvlere emr eyledi, suyun içine top-

rak döktüler. Ṣabāḥtan nıṣf-ı nehāra gelince 

dīvler ol yeri toprakla doldurdular. Tamām 

olmakla adını وز  [nīm-rūz] dediler yarım 

günlük iş olduğundan. Ve ba
żılar dediler 

ki: Ḫüsrev ol maḥalli nīm rūz leşgergāh 

etmiş idi, ondan bā
iẟ-i tesmiye oldu. Şeyḫ 

Aḥmed-i Ġazzālī, ḳıṭ
a:

אد אه  ی رخ   ن  
م س   د  א  ا 

אن   ذوق   א  א 
م وز        

اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

אز  [niyāz]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Ma
rūf 

u meşhūrdur. Ḥācet ve recā ma
nāsına. 

Miẟāl-i evvel, Ḥakīm Esedī, beyt:

אی دراز ه  א   
אز אم  د   ش ا א ر

(Uzun mızraklarla gittik. Tanrı onu istediği mu-
rada erdirdi.)

Miẟāl-i ẟānī, Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אز א  د  اری آن   د
אز א   زن   ای رو

(O adam karısına yalvararak “Ey gözümün nuru! 
Bununla yetin!” dedi.)

Ferheng-i Muḥammed Hindū Şāh’ta be-

ma
nī-i dürüşt, ḳaḥṭ, şereh ve אم ت  א   
ردن  [bā-leẕẕet ṭa
ām ḫorden] masṭūrdur.

 [nīz]: Yā-yı ma
rūf ile. Ḥarf-i vāv-ı 
aṭf 

gibi edāt-ı 
aṭftır, “dahi” ma
nāsına. Merḥūm 

Kemālpaşazāde cümle-i taṣarrufāt-ı 

ḫāṣṣından bunun ta
rīfinde der ki: “  [nīz] 

lisān-ı Fārsīde şol ma
ná için vaż
 olunmuş-

tur ki Türkīde “ondan da” ile ta
bīr ederler. 

Meẟelā Türk “ol dahi” der, 
Acem  او [ū 

nīz] der. Nitekim bu beyitte vāḳi
dir. Beyt:

אه ر او   ا 
رد از راه وان   

(Bu güzergāhtan o da geçti. Bu yoldan geçme-
yen kim var!)

İntehā kelāmuhu. Ma
lūm ola ki “ondan 

da” 
ibāreti her yerde  [nīz] olmaz. Zīrā 

ma
nā-yı terkīb  از آن [ez-ān nīz] olmak ge-

rektir.  [nīz] müstaḳillen edāt-ı 
aṭf olmak 

üzre mevżū
dur. 
Arabīde vāv-ı 
aṭf ile edā 
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 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]

אس  [nitās]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Ḫoş 

ve ḫürrem. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

אس  [nicās]: Fetḥ-i cīm ile. Kefş-dūz 

ıṣṭılāḥında “sezü” derler, saḫtiyān ile gön 

arasında kodukları nesnedir. 

 [nilkes]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i kāf ile. 

Be-ma
nī-i ser-i dīvār ya
nī dīvārın ucu ki 

א  [nālkis] ve bā-i muvaḥḥade ile  

[bilkis] dahi derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

(Fakirlikte Sencer mülküne heves edecek olur-
sam, bahtımın yüzü Sencer otağı gibi kara olsun! 
Canım geceyarısı zevkini haber aldığından beri 
yüz Nīmrūz ülkesini yarım arpaya satın almam.)

Biri dahi iḫtirā
āt-ı Bārbud-ı Ḫüsrev’den bir 

perde nāmıdır ki vaḳt-i nīm-rūzda meclis-i 

Ḫüsrev’de icrā etmiş idi. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

وز وز آن  ا   
א  روز ی  د  د  

(O meclis aydınlatıcı, Nīmrūz nağmesi icra 
edince akıl da öğleye kadar kendinden geçerdi.)

Ma
nā-yı mürekkeb vaḳt-i ẓuhrdan 

kināyedir, nıṣf-ı nehār ma
nāsına. Şeyḫ 

Sa
dī, beyt:

وز م  א را  د
ده   ار   ا  ا 

(Bir zalimi öğle vakti uyurken gördüm. “Bu fit-
nedir, uyuması daha iyidir” dedim.)

Öğle vaḳtinde veyāḫud öğle vaḳti demek 

ola.

ز   [nīm-sūz]: Yā-yı ma
rūf, sükūn-ı 

mīm ve żamm-ı sīn-i mühmele ile. Ġalebe-i 

nārdan henūz pişmeden yanmış kebāb 

ma
nāsınadır. Mīr Naẓmī, beyt:

د از آ  ز    
ن از   آ ا 

(Ciğer gam ateşiyle yarı yanmış kebaba döndü. 
Göz çeşmesinden de kanlı gözyaşı geliyor.)

ز   [nīm-gūz]: Yā-yı ma
rūf, sükūn-ı 

mīm ve żamm-ı kāf-ı Fārsī ile. Büğrü ki 

ز  [gūz-puşt] dahi derler. 
Arabīde 

ب .dedikleridir [aḥdeb] ا

 [nīj]: Yā-yı ma
rūf ve zā-i Fārsī ile. Sar-

maşık ki ağaca dolaşır ve lābüd ol ağacı ku-

rutur. 
Arabīde ب  [leblāb] ve  [
aşaḳa] 

dahi derler. Keẕā fi’l-Mecma
.
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Ve be-ma
nī-i tażarru
 ve zārī. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

א  وزی اول   
א  אن آ را 

(Önce zafer için yakarıp Tanrı’ya övgüde 
bulunur.)

 [nīş]: Yā-yı ma
rūf ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ağulu cānver iğnesi; 
aḳreb, zenbūr ve 

emẟāli. Şeyḫ 
Aṭṭār, beyt:

אری אزد ذوا ز   
ده داری אن   

(Sivrisinek ısırığından Zülfikār kılıcı, aynı şekil-
de bir örümcekten de perdeci yapar.)

�ānī, faṣṣād nīşterinden muḫaffeftir. 

Kemālpaşazāde merḥūm bunda dahi der ki: 

 [nīş] sivri nesnedir. Deştī tonuz dişisine 

de derler. Nitekim bu beyitte vāḳi
dir, beyt:

ا از د   
ا  در  

(Dişi, düşmanlara kastederken domuz dişi gibi 
keskindir.)

ش  [niyūş]: Żamm-ı yā-yı taḥtānī ile. 

Dinlemek, istimā
 ma
nāsınadır. Üstād 

Laṭīfī, beyt:

א ش   ای ا 
אوس ا  و א  

(Ey fısıltı dinleyenler! Bu vesveseleriniz ne zama-
na dek sürecek!)

Ve ن  [şenīden] lafẓından emir olur,  

[bişnev] ma
nāsına. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ش אده را   
ش ی ای    آ 

(Haberciye “Ey keskin zekālı! İyi dinle, işittiğini 
söyle!” dedi.)

 ا ا
[ma	a’ş-şīni’l-mu	ceme]

 [nikş]: Sükūn-ı kāf ile. İşe güce kāhil 

ve süst olmak ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

אر و  א و  د  و 
ک و  א رش  ده در   

(İşe güce gelince tembel, gevşek ve isteksiz. 
Lākin yerken gayet çevik ve atik.)

 [nikūhiş]: Żamm-ı kāf ve kesr-i 

hā ile. Meẕemmet ve ser-zeniş ma
nāsına. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

א  ا ذات او را 
אم  د در   

(Melek onun zātını övmüyorsa eleştirilecek ma-
kamda olur.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אه ه  دد  ی   ز 
אه אج و  د     

(Padişah bir şey yüzünden eleştirilirse, eleştiri de 
taç ve tahta olur.)

Ḥakīm Esedī, beyt:

ف אم  و  ا   از 
اف ه   ر   

(Nam ve övgü bulmak istiyorsan kınanmayacak 
kadar ye, sebepsiz ve sınırsız bağışla!)

א  [niyāyiş]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ūlá 

ve kesr-i ẟāniye ile. Taḥsīn, āferīn ve du
ā 

ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, beyt:

ا از  אق  אی  ا
א ق و ورع در   ا 

(Doğruluk ve takva sahipleri dua ederken 
Allah’tan hep Ebu İshak’ın uzun ömürlü olma-
sını dilerler.)
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 ا ا
[ma	a’l-ġayni’l-mu	ceme]

אغ  [nifāġ]: Fetḥ-i fā ile. Büyük ḳadeḥ ki 

meclis āḫirinde onunla dolu şarāb içerler. 

Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

ن אغ ا ی و ر  دد ز  وان  م   
ن1 אغ ا م  وزی   و   در آن 

(Şimdi bahçe koku ve renk bakımından padi-
şahların meclisini andırıyor. Şimdi orada padi-
şah zafer edasıyla kadeh meclisi kuruyor.)

Üstād Kisāyī, beyt:

אه دار א  אد دار و   دل 
אغ ا  از ر و از  د   

(Gönlünü ferah tut ve Kisāyī’nin öğüdünü din-
le! Bir an olsun kadeh ve büyük kadehten uzak 
kalma!)

1  Nüshalarda ikinci mısra şöyledir:  زی ار  אغ   

وی از  אغ  د    -Ancak anlam ve kafi .داری 

ye örtüşmediği için Lügatnāme’de geçen yukarıdaki 

şekli tercih ettik (bkz. Ali Ekber Dihhudā, “nifāg”, 

Lügatnāme).

Ve dahi ism-i fā
il olur “şinevende” 

ma
nāsına. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt: (401a)

אل  א در  و  אن  א دو
ش  אر   ای  אن   

(Ömür ve mal hususunda dostlardan esirgeyecek 
bir şey yoktur. Öğüt dinleyen dosta yüz can feda 
et!)
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אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

אک  [nistāk]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Pīçīden-i şikem 

ya
nī yürek burusu ki eṭibbā  [maġaṣ] 

derler fetḥ-i mīm ü ġayn-ı mu
ceme ile. 

Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

 [nistek]: Sükūn-ı sīn-i mühme-

le ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Be-ma
nī-i 

maḥlūc-ı bārīk-pīçīde ya
nī ince penbe ipli-

ği. Keẕā fi’l-Edāt.

אک  [niġāk]: Fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i nādān ve ebleh. Keẕā fi’l-Mecma
. 
Ammā Ferheng-i Mīrzā’da ḥarāmzāde 

ma
nāsınadır ya
nī veled-i zinā.

אک  [niġūşāk] ve ک  [nigūk]: Kilāhumā 

bi-żammi’l-ġayni’l-mu
ceme. Ekẟer fer-

henglerde āteş-perest meẕhebi ma
nāsına 

rivāyet olunmuştur. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

אک زاده ای ر   ون ز  
رم َ ر  دارا و د א     

(Sen bir babadan kāfir doğmuşsun. Bense otuz 
babaya/ataya dek dindarım, dinim var.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

א א א    و   ای 
א א  د و  و  אک و   

(Ey Nizāmī! İpsiz sapsız bir keleksin. Hıristiyan, 
Yahudi, Mecusi ve dönme kāfirlere benzersin.)

Üstād Ebū Şekūr, beyt:

د א  ی    
د א  دی  אک 

(Şairdin, seni Süleyman yaptı. Kāfirdin, seni 
müslüman yaptı.)

א  ا
[ma	a’l-fā]

אف  [nişāf ]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. 

Ḫuşkī-i demāġ ya
nī demāġda yubūset ol-

mak. Ekẟer ḥareket-i 
anīfeden 
ārıż olur. 

Ebulma
ānī, beyt:

אوه א و  אی  از 
אف אغ   ه د

(Kuru ve saçma sözler yüzünden dinleyenlerin 
damağı kurudu.)

אف  [nikāf ]: Fetḥ-i kāf ile. Ya
nī behle, 

eldivān ma
nāsına olur.
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ya
nī melāike ve kevākibe 
ibādet edeler ve 

namāz ve du
ā için kevākibi ḳıble edineler. 

Ve bir sözleri de melāike, eflāk ve kevākibin 

ḫālıḳı Ḥaḳḳ sübḥānehu ve te
ālá’dır celle 

şānuhu velākin kevākibi müdebbir-i umūr-ı 

süflī eylemiştir ve aḥvāl-i 
ālemi ḫayr u şer-

den ve ṣıḥḥat ü marażdan tamām onlara 

müte
allıḳ tutmuştur, pes vācib oldu benī 

Ādem üzerine ki 
ālem-i süflīnin müdeb-

bir ü mürebbīleri oldukları cihetiyle ta
ẓīm 

edeler. Bu ḳavl, Keldānīn ṭāifesine dahi 

mensūbdur. Ḥażret-i İbrāhīm 
alá-nebiyyinā 

ve 
aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām bu ḳavli üzerle-

rine redd ü ibṭāl eyledi. (401b) 

İmām Rāġıb-ı İṣfahānī, Kitāb-ı Künūzu’l-
Vedī
a min-Rumūzi’ẕ-Ẕerī
a’da yazar ki: 

Fārsiyān ḳāil-i Yezdān u Ehrimen’dir-

ler ve mütābi
-i millet-i Ḥanefī oldukla-

rı, i
tiḳādlarında olmamak gerektir. Ya
nī 

Ḫalīlu’llāh ṣalavātu’llāhi ve selāmuhu 


alá-nebiyyinā ve 
aleyhi milleti üzerine 

müstelzim-i vuṣūl-i ẕāt u ṣıfāt olmuş olalar, 

öyle değillerdir. Eğer derler ise ki ṭāife-i Fārsī 

i
tiṣām-ı 
urve-i vüẟḳā-yı millet-i Ḥanefī 

olalar, ḥażret-i İbrāhīm 
alá-nebiyyinā ve 


aleyhi’s-selām’ın bed-i ẓuhūrundan ve 

mübāşeret-i da
vetinden tā kişver-i Īrān’da 

şüyū
-ı bid
at-i Zerdüşt zamānına gelince 

devlet-i Güştāsb bin Lohrāsb zamānında ol 

zamānın ḫalḳı perestiş-i Yezdān u Ehrimen 

ederler idi. Bu tafṣīl-i aḳvālden müstefād 

olunan budur ki אک  [niġūşāk] ṭāife-i 

Ṣābiīn olup āteş-perest ve muġ ṭāifesi ol-

maya. Ve’l-
ilmu 
inda’llāhi.

 [nileşk]: Fetḥ-i lām ve sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ile. Be-ma
nī-i ḳarż-dār. א  

[nāşik] dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i 

Ba
żı ferheng-i ṣaḥīḥü’l-esānīdde meẟbūt u 

menḳūldür ki İslām dīninden mā
adāsında 

bir dīnden bir dīne naḳl edene אک  

[niġūşāk] derler.

Tefsīr-i Zāhidī’de אک  [niġūşāk], terceme-i 

Ṣābiīn taḥrīr olunmuş, bir dīnden dīn-i 

āḫara dönücülerdir diye. Ya
nī her dīnden 

bir miḳdār murādları olduğu üzre aḫẕ eder-

ler. Ve melāikeye perestiş ederler. Ve Zebūr 

okurlar. Ve Ka
be-i Mükerreme’ye müte-

veccihen namāz kılarlar. Bu dahi mervīdir 

ki Ṣābiīn ṭāife-i zenādiḳadan sitāre-

peresttirler ya
nī yıldıza taparlar. 

İmām Faḫr-ı Rāzī raḥimehu’llāh Tefsīr-i 
Kebīr’de āyet-i kerīme-i وا ا  آ ا   ﴿ان 
1﴾ א وا אری  وا אدوا   tefsīrinde der ki: 

א  [ṣābī] müştaḳtır א  [ṣabā]  [yaṣbū] 

ً  [ṣabven]den, 2אل  Ve .[ey, māle]  ای 

eḥabb u eṣaḥḥı budur ki א  [ṣābī]nin 

ma
nāsı bir dīnden dīn-i āḫara meyl edici 

ve kevākibi dost tutucu demektir. Zīrā bir 

gürūh-ı ādem, dīnlerinden dönüp ta
ẓīm ü 


ibādet-i nūrāniyyāt ve perestiş-i melāikeye 

meşġūl oldular. 

Ve dahi menḳūldür Mücāhid ve Ḥasan’dan 

raḍıya’llāhu 
anhumā ki: Bu ṭāife bir 

ḳavimdir Mecūs ve Yehūdī’den bedterdir. 

Ẕebīḥaları ekl olunmaz ve nisvānlarına 

nikāḥ ṣaḥīḥ olmaz. 

Ve Ḳatāde raḍıya’llāhu 
anhu’dan naḳl olunur 

ki: Bu ṭāife melāikeye ve şemse dahi 
ibādet 

ederler ve namāz u secde ederler günde beş 

kerre. Ve derler ki: Bu ṭāife kendi 
aḳīde-i 

bāṭılalarında derler ki Ḥaḳḳ sübḥānehu ve 

te
ālá ḫālıḳ-ı 
ālemdir ammā emr eylemiş-

tir kullarına ki nūrāniyyāta ta
ẓīm eyleyeler 

1 Kurān-ı Kerīm, Bakara 2/62: “Kuşkusuz Hıristiyan, Ya-

hudi ve Sābiīlerden iman edenler…”.

2 Yani, meyl etti.
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dir. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

א   او    
א  و     

(İyilik yapan iyilik bulur. İyi kötü ne yaptıysa 
karşılığını bulur.)

�ānī, be-ma
nī-i bisyār. Kitāb-ı Silkü’s-

Sülūk’ta masṭūrdur ki: İbrāhīm-i Mavṣılī’nin 

bir ġulāmı var idi. Cüllābkārlıkta vuḳūf-ı 

tām ve ma
rifet-i küllī ṣāḥibi idi. Ḫˇācesi ona 

saḳḳālık etmek emr etti. Bir gün suāl eyledi 

ki “Ey ġulām! Nicesin?”. Ġulām eyitti: “Nīk 

bed1”. Ḫˇāce “Ne sebebden?” dedi. Ġulām 

“Bundan ziyāde ne sebeb ola ki bir işe emr 

ettin ki ondan ḫalāṣ muḥāl oldu. Zīrā bana 

ki saḳḳālık buyurdun, ne ḫalḳ sudan doyar 

ve ne Dicle tükenir”. Faḫr-i Gürgānī, beyt:

ادر א دو  د  ن   زن 
אن ز   ی در   د

(Dünyada bir kadının iki erkek kardeşle olma-
sından daha kötü bir şey gördün mü?)

 [nīlek]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

lām ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, muṣaġġar-ı  [nīl]dir.

�ānī, be-ma
nī-i nişkenc.

ک  [nīlūberk]: Nīlūfer ma
nāsınadır. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

ک  [nīvek]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

vāv ile. Gelin ki 
Arabīde وس  [
arūs] derler.

1 Çok kötü.

Cihāngīrī ve’l-Mü�eyyid. Ammā Ferheng-i 
Züfāngūyā’da sīn-i mühmele ile (  ni-

lesk)tir. Ve  [nīşek] dahi bu ma
nāyadır.

 [nilk]: Sükūn-ı lām ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, sünbül.

�ānī, fehm ü idrāk ma
nāsınadır. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī. Mecma
u’l-Fürs’te dağ 

eriğidir. Be-ġāyet ekşi olur. Ḳal
-ı ṣafrāya 


aẓīm daḫli vardır. Ebulmüeyyed, beyt:

א ارد  د  ا  ای 
א א  א  درد   

(Saframa dağ eriği fayda etmezken baş ağrım sa-
kız tanır mı hiç!)

Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da be-ma
nī-i ālū-yı küşte 

ya
nī ḫuşk-şüde. Şems-i Faḫrī, beyt:

א אه   א  د آن  زا
دم   אغ   אن  دِر  د

(O padişah, fakirlere inciyi öyle bir dağıtır ki 
köylü bahçe kapısında kimseye kuru eriği öyle 
vermez.)

Edātu’l-Fużalā’da dāne-i şenbelīt meẕkūrdur.

ک  [nīrek]: Yā-yı ma
rūf ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, siḥr ü efsūn.

�ānī, mekr ü ḥīle ma
nāsına ki  [nīreng] 

dahi derler.

ک  [nīzek]: Yā-yı ma
rūf ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. Kısa ḥarbe ki elde götürürler.

 [nīşek]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

şīn-i mu
ceme ile. Be-ma
nī-i  [nileşk]-i 

merḳūm ya
nī ḳarż-dār.

 [nīk]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i ḫūb ki muḳābili  [bed]
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ر   [nīm-reng]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī 

vü mīm ü nūn ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. 

Ṣaḥīḥ renk olmayıp nev
amā surḫ veyāḫud 

zerd, kebūd ve emẟāli renkler ki ḳumāş, 

bez ve kāġıdda ḫuṣūṣan hem ṣıfata ve hem 

mevṣūfa ıṭlāk olunur.

 [nīmleng]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

mīm ü nūn ve fetḥ-i lām ile. Be-ma
nī-i 

ḳurbān ya
nī terkeşin ok konulan ṭarafı. 

Üstād Ferruḫī, beyt:

אم و   אرزار  روز   روز 
א و   د  دن آو  در 

(Düşmanla savaş günü yani senin nam ve şöh-
ret gününde, felek senin ok ve yay kabını kendi 
boynuna asar.)

Ammā Şems-i Faḫrī “kemān” ma
nāsına de-

miş. Beyt:

אی       
א    ا 

(Öfkelenip yay kabını gevşetecek olursa feleğin 
ayağını bir okla topal bırakır.)

אر אف ا  ا
[ma	a’l-kāfi’l-fārsī]

 [nīreng]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü nūn 

ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, mekr ü ḥīle ma
nāsına. Ḫüsrevī, beyt:

אز אدوان   و  ز   
ا  و  د  אر  

(O hile yapıcı büyücülere hiçbir şekilde hile ve 
aldatmayla etki edilemez.)

Ḥakīm Esedī, beyt:

אزی  ا אن را  د 
אزی  ا ز  ر و  

(Dünyaya bunun gibi bir oyuncu yeter. Her tür-
lü hile ve aldatmada yetkindir.)

�ānī, siḥr ü efsūn ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

אن ا ان    ا ز  
ن و  و  ز و ر و ا ز 

(Allah seni kötülerin hile, büyü, efsun, gözbağı 
ve aldatmasına karşı korumaktadır.)

�āliẟ, aṣl u heyūlā ki naḳḳāşlar naḳş u 

taṣvīrden evvel ettikleri resim ma
nāsınadır. 

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da be-ma
nī-i ṭılısm u 

cādūyī masṭūrdur.

 [nīmtereng]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī 

vü mīm ü nūn ve fetḥ-i tā-i müẟennāt 

(402a) u rā-i mühmele ile. İnce āvāz 

ma
nāsına. Ba
żı ferhengde ḳalbden ẓāhir 

olan āvāz ma
nāsınadır. 

 [nīm-cev-seng]: Ya
nī nīm cev 

miḳdārı ve nīm cev vezni demek olur. Keẕā 

fi’l-Mecma
.
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אل ve [enkişt] ا .dahi derler [zuġāl] ز

 [nigl]: Kāf-ı Fārsī ile. Sāde-rūy 

ma
nāsınadır. Mīr Naẓmī, beyt:

ب א      
ب د ا دل  ارزد  

(Sade yüzlü bir güzel, iyi huylu değilse āşıklar 
katında sopaya bile değmez.)

Ve kāf-ı 
Arabī ile (  nikl) dağ eriği. Ve ba
żı 

ferhengde siyāh-dāne ki 
alef-i devābdır.

אل  [nihāl]: İki ma
nāyadır.

Evvel, ağaç dalı ma
nāsına. Mīrzā Faṣīḥī, 

beyt:

אر آورد دای  א   א  
אر آورد ا  אل   د آ 

(Gamınla yalnız oturmak çok sevda getiriyor. 
Senin aşkının ağaç dalı, sonunda çılgınlık mey-
vesi veriyor.)

�ānī, nihālī ma
nāsına ki döşenecek ḳālīçe 

ve emẟāli. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אل א  אک  ده را   
אل אن   از   

(Toprak, ölünün bedenine döşek olur. Beni öl-
düreceksin diye böyle ağlama!)


Arabīde  [ġuṣn] derler. Cem
i אن  ا
[aġṣān] gelir. Çağatay’da “tal” derler.

אل  [nīpāl]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

bā-i Fārsī ile. Tibbet vilāyetinde bir mevżi
 

adıdır ki onda a
lā müşk ḥāṣıl olur. Şöyle 

ki müşk-i Tibbet’ten sonra müşk-i Nīpālī 

meşhūrdur. Ḥakīm Esedī, beyt:

د אل   ده    
د אل  א زو     

(On filin üstünde Nepal miski vardı. Ondaki 
her misk yedi miskal (yaklaşık 3,5 kilogram) 
ağırlığındaydı.)

م  ا
[ma	a’l-lām]

אل  [niẟāl]: Fetḥ-i ẟā-i müẟelleẟe ile. Be-

ma
nī-i niẟār. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [nişpīl]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme, kesr-i 

bā-i Fārsī, ba
dehu yā-yı sākine ile. Be-

ma
nī-i ḳullāb ya
nī avcı çengāli 
umūmen 

ve ḳullāb-ı māhī ḫuṣūṣan ya
nī balık oltası. 

Ḥakīm Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ر و  ده ز   و 
אب    و   

(Tırnağını zulüm, kötülük ve savaş için avcı çen-
geli ve saf kılıç gibi yapmış.)


Abdulvāsi
-i Cebelī, beyt:

א ا אن  ۀ او د ز  و 
א از  אب و    ا ز 

(Düşmanlar onun mızrak ve okundan, şeyta-
nın yıldızdan ve balığın oltadan korkması gibi 
korkarlar.)

Üstād Laṭīfī, beyt:

א ر آ  او   
אده  آ او   

(Her damağa onun oltasının afeti ulaştı. Her 
mezara onun felaketinin ölüsü kondu.)

Şems-i Faḫrī “ağ” ma
nāsınadır demiş. Beyt:

א  ا   
دون   آن  ت 

(Av için olta açacak olursa feleğin balığı (Balık 
burcu) o oltaya düşer.)

ل  [niġūl]: Żamm-ı ġayn-ı mu
ceme ile. 

Pūşiş-i nerdübān ma
nāsına. Gāhī nerdübānı 

saḳf edip ol saḳfa ل  [niġūl] derler.

אل  [nigāl]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Kömür ki 
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אزه و   د  ا زن 
אل אه و  אن    د در 

(Dünya evinde karısı ve kendisi orta yaşlı olan 
adamın hali iyidir. Ancak kendi yaşlı, karısı da 
genç olursa aylar ve yıllar boyu arada kavga olur.)

 [nīṭal]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

ṭā-i mühmele ile. Be-ma
nī-i א  [nāṭil]-i 

merḳūm.

 [nīl]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, çivīd ki onunla bez ve sāir cāme bo-

yarlar, gök renk olur.

�ānī, Mıṣır ḳurbundan cārī olan nehr-i 


aẓīmin adıdır. İki ma
nāya, şā
ir, beyt:

ار א     را 
אر אز   א  ا در  

(Kendi çividine müşteri bulursan Nil’de de olsan 
yük aç!)

Ferheng-i Mīrzā’da sipend-i sūḫte ki 

bināgūş-ı eṭfāle sürerler def
-i çeşm-zaḫm 

için. Ona م  [lām] dahi derler.

 [nīlūpel] ve  [nīlūfel]: Kilāhumā 

be-ma
nī-i nīlūfer.

  [nīm-bismil]: Tamām boğazlanma-

mış koyun, tavuk ve ġayruhumā. Mevlānā 

Şānī-i Tekelū, beyt:

ه ام در دام  א غ     
א از  آزاد  א دا ده   ُ א 

(Yarı boğazlanmış kuş gibi elindeyim. Ya öldür, 
ya yem ver ya da serbest bırak!)

زال   [nīm-zāl]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

mīm ve fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Orta yaşlı 


avrata derler.

אل   [nīm-sāl]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

mīm ve fetḥ-i sīn-i mühmele ile. Orta yaş-

lı erkek ādeme derler. Meẕkūr iki lüġatin 

miẟāli, Ebulma
ānī, ḳıṭ
a: 

(402b) אل אن   ای  د در 
אل دش   ز  زال و 
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 [nişīm]: Kesr-i şīn-i mu
ceme ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i 

nişīmen. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אم ر  א  غ    
אم ه ر  و   ای د

(Sīmurg, Sām’ın oğluna dedi ki: “Ey karargāh ve 
sığınak sıkıntısı çekmiş olan!”.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

اب אم  א    د 
אب ی    

(Buyurdu, uyku zamanı gelene dek kartal yuva-
sına doğru gittiler.)

Bu beyitten fehm olunur ki “lāne” ma
nāsına 

da ola.

אم  [nifām]: Fetḥ-i fā ile. Toz koparmış 

hava. Ve tīregī ki tozdan ola. Üstād Daḳīḳī, 

beyt:

אن د از  د   
אم د و  د  ران   روی ا

(Aradan hızlı bir hortum kalkar. O toz toprak 
arasında yüz kararır.)

Fā yerine ġayn-ı mu
ceme ile (אم  niġām) da 

mervīdir. Keẕā fi’l-Mecma
.

אم  [niyām]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Kın; kı-

lıcın, ḫançerin ve bıçağın olsun. ف  [ġilāf ] 

dahi derler. Şeyḫ Sa
dī, Gülistān’da, neẟr:

אم אر  در  אم و ذوا ی   אِن  ز
(Sadī’nin dili damakta ve Hz. Ali’nin Zülfikār’ı 
kında.)

Ve Mevlānā Hātifī, beyt:

אم آ   
אم ه  از  آورد در

(Hızlı ata binip parlak kılıcı kından çıkardı.)

Ve dahi sınık sarıcı ya
nī kırılmış kemiği 

bağlayıcı.

 ا
[ma	a’l-mīm]

م  [nizem]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Ammā 

Ferheng-i Cihāngīrī’de sükūn-ı zā ile (م
nizm) mervīdir. Buḫārdır ki eyyām-ı şitāda 

hevā yüzünde ẓāhir olur. Sebebi, rūy-ı 

zemīnde hevā-yı mümāss duḫāna müstaḥīl 

olup eṭrāfı tīre eder. Ona  [nem], אغ  

[māġ] ve  [mīġ] dahi derler. Ba
żı fer-

henglerde zā-i Fārsī ile (م  nijem) mervīdir. 

Şeyḫ Āẕerī, meẟnevī:

אه אر و ا  م 
د راه د  אن   ز

د אری ز    
د م و ا ا ا  وز 
אه אی  אر و ا م 
د راه אروان    

(Kış mevsiminde yağış buharı (pus) ve kara bu-
lut olursa yolu (görüş açısını) kapatır. Öyle ki 
pınardan bir buhar kalkıp havada pus ve bulut 
oluşturur, o karanlık pus ve kara bulutlar kerva-
nın yolunu tamamen tutar.)

م  [nijem] ve  [nijīm]: Kilāhumā 

be-ma
nī-i م  [nizem]-i merḳūm. Üstād 


Unṣurī, beyt:

م و    روز رو از   ز 
אن א אر آن   د   אن 

(Pus ve bulut yüzünden aydınlık gün aydan 
daha karanlıktı. Öyle ki o dolunay kapkara 
görünüyordu.)

 [nistem]: Sükūn-ı sīn-i mühme-

le ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Be-ma
nī-i 

م  [nijem]-i merḳūm. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.
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ن  ا
[ma	a’n-nūn]

 [nibişten]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade, 

sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Yazmak.  [nivişten] dahi 

derler. Ebulma
ānī, beyt:

א     
م   א  

(İlahī takdir değişmez. Her ne yazdıysa, başıma 
o gelecektir.)

ن אر  [niẟārīden]: Fetḥ-i ẟā-i müẟelleẟe 

ve kesr-i rā-i mühmele ile. Saçı saçmak 

ma
nāsına.

א  [nişāḫten]: Fetḥ-i şīn ü tā-i müẟennāt 

u sükūn-ı ḫā-i mu
cemeteyn ile. Ağaç dik-

mek ve nesne berkitmek ma
nāsına. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

א אم زر   ده  
א ر  ن  ا و  

(On batmanlık bir altın kadeh yaptı. Ona 
rengārenk inciler yerleştirdi.)

Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, musammaṭ:

دا א از درد و   א  و  
אر אر  و   א  אن  ر  ا

(Çeng ve kopuzla çaldı, dert ve gamdan sıy-
rıldı. Araya da güzel ve merhametli bir dost 
yerleştirdi.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

א ه در ز دو  دل و د
د و ه   ا ز دو 

(Sevdiğim için seni gözüme ve gönlüme yerleş-
tirdim. Çünkü bu iki makbul yerden daha iyi 
vatan yoktu.)

م  [nīrem]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

rā-i mühmele ile. Nām-ı peder-i Sām’dır ki 

אن  [nerīmān] ve  [nerīm] dahi derler. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

م درود אم  אد   ز  
د אل و  او  و 

(Kılıç, topuz ve tolganın efendisi olan Nerīmān 
oğlu Sām’a benden selam olsun!)

 [nīm]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Yarım. 


Arabīde  [niṣf ] ma
nāsınadır. Şeyḫ 

Sa
dī, beyt:

ای د  رد  א    
אن   د ل درو

(Allah dostu yarım ekmek yese, yarısını da fakir-
lere dağıtır.)
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maz. Meẟelā, şā
ir, beyt:

אن ا آ  د  دو ا
אن    و   

(Dünya kilisesine iki İbrāhīm geldi. Biri put kır-
dı, biri put dikti.)

Rābi
, be-ma
nī-i nişāne. Ebulma
ānī, beyt:

אن אن را  دم      را 
אن  א ا  א را و آ א 

(Bu hüzünlü can rahat ve huzur bulsun diye 
göğsümü kirpiğin keskin okuna hedef yaptım.)

Çağatay lisānında “bilgü” derler. Mīr 
Alī 

Şīr, beyt:

Ol nişān kim tilberep itken köŋülde örtedim

Ḳay sarı barsa ol aynıŋ ḳulluġına bilgürür

(Delirip kaybolan gönülde gizlediğim nişan, 
hangi tarafa varsa o ayın kulluğu için belirir/or-
taya çıkar.)

 [nişesten]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme vü 

tā-i müẟennāt ve sükūn-ı sīn-i mühme-

le ile. Oturmak, ḳu
ūd ve cülūs ma
nāsına 

maṣdardır. Müstaḳbelinde sīn yerine yā-yı 

taḥtānī ve nūn getirip  [nişīned] derler. 

Çağatay lisānında “olturmaḳ” derler. Seb
a-i 
Seyyāre’de Behrām Şāh, Mānī’yi ḥużūruna 

getirdiği maḥalde tecnīs-i mürekkeb 

ṭarīḳıyla eydir, (Mīr 
Alī Şīr), beyt:

Körmedi şeh münāsib ol turmaḳ

Yaḳınıda buyurdı olturmaḳ

(Padişah onun ayakta durmasını uygun görme-
yip yakınında oturmasını buyurdu.)

Māżīsinde “olturdı” derler. Ḫāḳān, Ferhād 

ile 
işret bünyād ettikleri yerde eydir, (Mīr 


Alī Şīr), beyt:

Şeh olturdı yanıda şāh-zāde

Ḳılıp 
ārıżların gül-reng bāde

א  [nişāsten]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme vü 

tā-i müẟennāt ve sükūn-ı sīn-i mühmele ile. 

İclās ve iḳ
ād ma
nāsına. Ya
nī oturtmak ki 

ن א  [nişānden] dahi denilir. Ḥakīm Esedī, 

beyt:

א   او را   
ا אن     د 

(Başbuğ onu gemiye yerleştirdi. Devden intikam 
almak için zırh istedi.)

Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ی   א  د   
א ی  אن  ر  אر ا د

(Her önüne gelen çerçöp din yaymaya layık ol-
saydı Tanrı da dünyada peygamber oturtmazdı.)

ن א  [nişānden]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme ve 

sükūn-ı nūn ile. Ağaç ve taş dikmek א  

[nişāḫten] gibi. Ve oturtmak ve naṣb eyle-

mek א  [nişāsten] gibi. Mevlānā Hātifī, 

beyt:

אه د  א  ن   
אه א   دی    ز   

(Askerin tozunu kan damlası dindirdi. Ama ne 
toz! Yerden göğe her yeri kaplamıştı.)

אن  [nişān]: Dört ma
nāya gelir.

Evvel, 
alāmet.

�ānī, (403a) ḥiṣṣe ve naṣīb. Bu iki ma
nāya 

tertīb üzre, Şeref-i Şeferve, beyt:

ان אن ا   د  
אن  אن دو رد  א 

(Bir kimse bu sofranın işaretini görseydi ya da 
ona rastlasaydı “Dostların nasibi hani?” derdi.) 

�āliẟ, ن א  [nişānden] lafẓından ṣīġa-i emr 

ve vaṣf-ı terkībīdir. Ve nişānende ma
nāsına 

ism-i fā
il dahi olur. Ammā bu ma
ná āḫar 

kelime ile terkīb olmadıkça müstefād ol-
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ن א  [nigāsīden]: Kesr-i sīn-i mühmele 

ile. Be-ma
nī-i ن אر  [nigārīden].

א  [nigāşten]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. אر  [nigār] lüġati 

ma
nālarının maṣdarıdır.

אن א  [nigāhbān]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī vü 

bā-i muvaḥḥade ve sükūn-ı hā ile. Gözetici 

ma
nāsınadır. Mīr Naẓmī, beyt:

و را ی  אر از آن 
ار او را אن  א א

(Düşman tarafına görevlendirdiler. Gözcüler 
onu koruyup gözlediler.)

אه دا  [nigāh dāşten]: Saklamak, gözet-

mek, muḥāfaẓa ve baṣīret üzre olmak. Ça-

ğatay lisānında “ısramaḳ” derler saklamak, 

ḥıfẓ ve ḥirāset eylemek ma
nāsına. Mīr 
Alī 

Şīr, beyt:

Ol aynıŋ ḫarmen-i ḥüsnin ḫazāndın ısraġıl yā Rab

Gül ü şimşādın āsīb-i zamāndın ısraġıl yā Rab

(Ya Rabbi! O ayın güzellik harmanını sonbahar-
dan koru! Gül ve şimşirini (yüzünü ve boyunu) 
zamanın belasından koru!)

“Israġan”, maḥfūz ma
nāsınadır. Mīr 
Alī 

Şīr, beyt:

Yaşurun derdimni ẓāhir ḳıldı efġān 
āḳıbet

Israġan zārımnı yaydı seyl-i müjgān 
āḳıbet2

(Eyvah! Sonunda ahlarım, gizli derdimi açığa 
çıkardı. Sonunda kirpik seli, sakladığım iniltiyi 
belli etti.)

دن אه   [nigāh kerden]: دن   [naẓar 

kerden] ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

אه از دور رو دد   
א ر   א ارد 

2 “Isragan” ibaresiyle başlayıp buraya kadar olan kısım 

matbu metinde yoktur. Esad Efendi 3241 numaralı 

nüshanın 330a sayfasında yer almaktadır.

(Padişah, şehzadeyle birlikte oturdu. Şarap, ya-
naklarını gül renkli (al al) yaptı.)

İsm-i fā
ili “olturġan” denilir. Mīr 
Alī Şīr, 

beyt:

Sin ḳılur-sin nāz u olturġan temāşā ḳılġalı

Rūḥ şaḫṣıdur imes köz merdümi revzen ara1

(Sen naz ediyorsun. Pencerede oturup seyreden 
de göz bebeği değil ruhun ta kendisidir.)

ن  [nişkencīden]: Sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme vü nūn u yā-yı taḥtānī, fetḥ-i 

kāf ve kesr-i cīm ile. Be-ma
nī-i دن   

[nişkenc kerden] ya
nī çimdilemek. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 [nişīmen]: Kesr-i şīn-i mu
ceme, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i mīm ile. Otu-

racak yer ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, beyt:

ت  אم  אب ا ز 
ک  אر   

(Senin şiddetli intikamının gücüyle bütün padi-
şahlar bir uğurdan tahtı bırakır.)

ن א  [niġūşākīden]: Żamm-ı ġayn 

u fetḥ-i şīn-i mu
cemeteyn ile. İslām’dan 

ġayrıda bir dīnden bir dīne ve bir 

meẕhebden bir meẕhebe dönmeye derler. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

ن אر  [nigārīden]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī 

ve kesr-i rā-i mühmele ile. Naḳş etmek 

ma
nāsına.

אر  [nigārīn]: Maḥbūbe ve ma
şūḳa 

ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

د را ز و ز אر داده 
دد      او 

(Güzel kız, kendisini kim görürse āşık olsun diye 
süslenip püslenmiş.)

1 “İsm-i fā’ili” ibaresiyle başlayıp buraya kadar olan kı-

sım matbu metinde yoktur. Esad Efendi 3241 numaralı 

nüshanın 329b sayfasında yer almaktadır.
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Ebulmüeyyed, beyt:

אن دارد ن  در 
س אن و    ا  ز

(Başkalarını ayıplarken yüz dili var. Kendi aybı-
na gelince dilsiz.)

אن  [nigehbān]: אن א  [nigāhbān]-ı 

merḳūmdan muḫaffeftir.

دا   [nigeh dāşten]: دا אه   [nigāh 

dāşten]-i merḳūmdan muḫaffeftir.

دن   [nigeh kerden]: دن אه   [nigāh 

kerden]-i merḳūmdan muḫaffeftir.

ن  [nigehīden]: ن א  [nigāhīden]-i 

merḳūmdan muḫaffeftir.

 [nigīn]: Kesr-i kāf-ı Fārsī ile. Yüzük 

kaşı ma
nāsına. Şā
ir, beyt:

א  ا     
א  ا ه    د 

(Ey insanlığın efendisi! Seni sevmek yüzüğünün 
yazısı, taşa yazı yazılır gibi gönlüme kazındı.)

 [nivişten]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, yazı yazmak, kitābet ma
nāsına.

�ānī, be-ma
nī-i pīçīde. Ve ن رد  

[neverdīden] ya
nī dürmek ve devşirmek 

ma
nāsına. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

دار ز د   و  
ا در א ی  אز آ  

(Allah çirkin davranış yüzünden öfkelense de 
tövbe edildiği zaman günah defterini dürer.)

אدن  [nihāden]: Komak, vaż
 ve inḥiṭāṭ 

ma
nāsına.

אن  [nihān]: Gizli, ḫafī ma
nāsına. Ḫˇāce 

Ḥāfıẓ, mıṣra
:

א אز  و  א آن رازی  אن  
(Meclislerde konuşulan sır gizli kalır mı hiç!)

(Sadece uzaktan ona bakıyor, ayakları onun ya-
nına gitmiyor.)

ن א  [nigāhīden]: Be-ma
nī-i دن אه   

[nigāh kerden].

ان  [nigerān]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī vü rā-i 

mühmele ile. Bakıcı ma
nāsına ism-i fā
ildir. 

Ebulma
ānī, beyt:

ان ت  ه   א אر ر و دل  
א  אن و   א ر ز  

(Sevgili gitti ve gönlüm hasretle bakakaldı. Sanki 
bedenden can gitti ve ceset boş kaldı.)

 [nigeristen]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī ve 

kesr-i rā vü sükūn-ı sīn-i mühmeleteyn ile. 

Bakmak ve iltifāt etmek. Żiyāeddīn-i Fārsī, 

beyt:

אر אن  آ   در 
אر   آرد 

(Güzellere bakma! Zira bu bakış, işin sonunda 
ağlama meydana getirir.)

ن  [nigerīden]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī ve 

kesr-i rā-i mühmele ile. Be-ma
nī-i  

[nigeristen]-i merḳūm.

 [nigerīsten]: Ziyāde-i yā-yı taḥtānī 

ile. Be-ma
nī-i  [nigeristen]-i 

merḳūm.

ن  [nigūn]: Żamm-ı kāf-ı Fārsī vü vāv-ı 

ma
rūf ile. Ters ve dönmüş ki 
Arabīde 

س  [ma
kūs] ve ب  [maḳlūb] 

ma
nāsına. Mevlānā Hātifī, beyt:

(403b) אس  از  و   
אس אن را ا ارز ن  

(Oransız öldürme ve tutsak etme sonucunda 
Harezmlilerin temeli ters döndü.)

ن  [nikūhīden]: Żamm-ı kāf u vāv-ı 

ma
rūf ile. Ser-zeniş ve melāmet eyle-

mek. Ve دن   [bed-gūyī kerden]. 
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Ferheng-i Vefāyī’de sāl-ı Fārsī’nin yedinci ayı-

dır. Ve Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm’de āfitābın 

burc-ı Ḥamel’de müddet-i mekẟidir de-

miş ammā bu ġalaṭtır. Zīrā māh-ı Nīsān’da 

āfitāb burc-ı Ḥamel’de ancak on gün durur 

ve �evr’e taḥvīl eder. Ekẟer-i eyyām Māh 

�evr’de olur. Bu taḳdīrce i
tibār ziyādeye 

olur.

Kitābu’s-Sāmī fi’l-Esāmī’de “bahār aylarının 

ikinci ayıdır” demiş. Ve eṣaḥḥı dahi budur. 

Ez-Gülşen-i Rāz, beyt:

אن אه  ر    ا
אن א رود از   ف 

(Nisan ayında istiridyenin okyanustan dışarı 
çıktığını duymuştum.)

Bu ayda yağan yağmur için و ا ّ   ا 
.demişler دّر1

אن  [nīşān]: Yā-yı mechūl ve fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ile. Be-ma
nī-i nişān. Mevlānā 

Muṭahhar, der-ṣıfat-ı esb, beyt:

א   روی  א آ
אر ا אی  ر   אی  אن 

(O at, karanlık gecelerde taşın üstünde yürüyen 
karıncanın ayak izini görebilir.)

 [nīgīn]: Sükūn-ı yāeyn-i taḥtāniyyeyn 

ve kesr-i kāf-ı Fārsī ile. Be-ma
nī-i nīkī ya
nī 

iyiliğe mensūb demektir ki  [nīk] iyidir, 

kāf ’tan sonra yā-yı nisbettir ve nūn tekīd 

içindir.

ن  [nīlgūn]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

lām ve żamm-ı kāf-ı Fārsī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, gök renkli olan nesne.

�ānī, yağmurlu bulut. Ekẟer āsumāna ṣıfat 

isti
māl olunur. Ebulma
ānī, beyt:

1 Karada bereket, denizde incidir.

ن א  [nihānden]: Kīlār, maḫzen ve eẟvāb 

ḥıfẓ olunan mekān ma
nāsınadır.

 [nihisten] ve  [nihistīn]: 

Kilāhumā bi-kesri’l-hā ve sükūni’s-sīni’l-

mühmele. Be-ma
nī-i אدن  [nihāden]. Mīr 

Naẓmī, beyt:

אی   آن   از 
    او  

(O sözü duyunca çabucak yerinden sıçrayıp ha-
zırda olanı birer birer onun önüne koydu.)

אن אز  [niyāziyān]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī-i 

evvel ü ẟānī ve kesr-i zā-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i ḥācetmendān. Ḥakīm Enverī, beyt:

د  אن ز  אز ای  
ا ش  אن   א ن  

(Ey cömertliği sebebiyle ihtiyaç sahiplerinin, 
düşmanların gözü gibi mışıl mışıl uyuduğu 
memduh!)

ن אز  [niyāzīden]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī-i ev-

vel ve kesr-i zā-i mu
ceme ile. Ḥācet dile-

mek ma
nāsınadır.

אن א  [niyāgān]: Cem
-i א  [niyā]dır ki ecdād 

ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

אه אن  א ده  אه   
אه א   ر رو ز   

(Padişahın ataları hep padişah imiş. Bu, yerden 
göğe herkese güneş gibi belirgindir.)

אن  [nīsān]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

sīn-i mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, lafẓ-ı mürekkeb olur  [nī] ile אن  [sān]

dan. Bu ḥālette yine iki ma
nāya gelir. Biri 

“ancılayın değildir” ma
nāsına. Ve biri “dürūġ” 

ma
nāsına.

�ānī, lafẓ-ı müfred olur. Orta bahār ayının adı-

dır ki neyyir-i a
ẓamın burc-ı �evr’de eyyām-ı 

mekẟidir. Bu ma
nāda lafẓ-ı Yunanīdir.



BĀBU’N-NŪNİ’L-MEKSŪRE3564  

او  ا
[ma	a’l-vāv]

 [nişīv]: Kesr-i şīn-i mu
ceme ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i nişīb ya
nī iniş. 

Bā ile vāv miyānında tebādül ü tevāḫī oldu-

ğu cihetiyledir.

 [nikū]: Żamm-ı kāf ile. İyi demektir. Ve 

ḫūb ma
nāsına da gelir. Şems-i Faḫrī, beyt:

ا   و   ارد  
م    و  آ

(Çaba ve bağışta seni Erdeşīr’e nispet ettim lākin 
bu bana pek iyi (bir nispet) gelmedi.)

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אه آن   او    
א      

(Sözünü padişahın dinlediği kimse, iyiden başka 
bir şey söylerse yazık olur.)

 [nihīv]: Kesr-i hā ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Be-ma
nī-i nihīb ya
nī korku. Bu 

dahi  [nişīv] gibidir, bā yerine vāv vāḳi
 

olmuştur.

و  [nīrū]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve żamm-ı 

rā-i mühmele ile. Ḳuvvet ma
nāsınadır. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

ده  אق ای  ا ا
و ل و داد و  א را  

(Ey ülkeleri güç, bağış ve adaletle elinde tutan 
Ebu İshak!)

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

א א  ا  א 
א א  وی  م   א

(Dedi ki: “Daha ileri gitmeye mecalim kalma-
dı. Kanadımın gücü kalmadığı için (burada) 
kaldım”.)

ن אن  ان در آ  زر  ا
ن را  در آو אر و  دۀ زر

(Mavi gökyüzündeki yıldızlar altın mıh olmuş, 
altın sırmalı ve gece renkli perde asmışlar.)

  [nīm-ten]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

mīm ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Yarım 

ādem ma
nāsına. Bir nev
 maḫlūḳtur.  
ه  [nīm-çehre] dahi derler. Nıṣf-ı insān 

heyetinde, baḥr-i muḥīṭ cezīrelerinin birin-

de olur. Yarım yüzlü, bir gözü ve bir kulağı, 

bir eli ve bir ayağı (404a) vardır. Erkeği nıṣf 

yemīn ve dişisi nıṣf yesārdır. İkisi bir yere 

gelip durunca gūyā bir ādem olur. Ve ayrılıp 

gittiklerinde bir ayakla yürürler ve istedikle-

ri yerlere giderler. Bu ḥāletle be-ġāyet yüğ-

rük, ḳattāl ve ḫūn-rīzdirler.

ان   [nīm-cuvān]: Henūz tamām kāmil 

yiğit olmamış ādem. Ve atta dahi isti
māl 

olunur ki “henūz binilmemiş” demek olur.

ن  [niyūşīden]: Żamm-ı yā-yı taḥtānī-i 

evvelī vü vāv-ı mechūl, kesr-i şīn-i mu
ceme 

ve sükūn-ı yā-yı ẟānīye ile. Dinlemek ve işit-

mek ma
nāsına. İbn Yemīn, beyt:

ش     ا  
م ف وار  ُدر  ه  د آ

(Kulağın İbn Yemīn’in sözünü dinlerse, istiridye 
gibi o da sıralı inciyle dolar.)

Ve dahi katı ağlamak ma
nāsına mervīdir.

ن  [niyūndīden]: Żamm-ı yā-yı 

tahtānī-i evvel, sükūn-ı nūn u yā-yı ẟānī ve 

kesr-i dāl-ı mühmele-i ūlá ile. Ḥamle ey-

lemek ve bahādırlık göstermek ma
nāsına. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.
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 [nīmū]: Yā-yı ma
rūf ve żamm-ı mīm 

ile. Ḫarazedir ki şikem-i ḥayvānātta ḥāṣıl 

olur.

 [nīv]: Yā-yı ma
rūf ve vāv-ı mevḳūf ile. 

Bahādır ve dilāver ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

א  א و   و 
ز و  אع و  در و  

(Cömert, olgun ve temiz kalplidir. Cesaretli, saf 
yırtıcı, intikam alıcı ve yiğittir.)

Şāhidī Tuḥfesi’nde:

Alp oldı vü nīv oldı dilīr oldı dil-āver

(Alp, nīv ve dilīr “yiğit kişi” manasına gelir.)

demiştir. Dilīr ma
nāsına da olur.

Ve dahi “zūr” ma
nāsına. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אی ن   در  ا
אی آ ز  وی    

(Daha yeni dikilmiş bir ağaç, bir kişinin gücüyle 
yerinden sökülür.)

 [nīsū]: Yā-yı ma
rūf ve żamm-ı sīn-i 

mühmele ile. Be-ma
nī-i nīşter-i devāb, nīş-i 

zenbūr ve emẟāli. Şems-i Faḫrī, beyt:

اف  ور و  از ا
ن  ز  ر  

(Ülke etrafından gelen fitne ve kötülükler, eşe-
ğin iğneden korkması gibi ürküp kaçarlar.)

 [nīşū]: Yā-yı ma
rūf ve żamm-ı şīn-i 

mu
ceme ile. Bir nev
 eriktir. ی ی  -ālū] آ

yı ṭaberī] ve  [nīşe] dahi derler. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

رو   [nīk-rev]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

kāf, fetḥ-i rā-i mühmele ve iḫfā-yı vāv ile. 

Be-vezn-i رو  [pīş-rev]. Ġāyet eşkin ve iyi 

yürüyüşlü ata derler. Mīr Naẓmī, beyt:

אن را  رو د א  د   
א  رو ده  ش    ز

(Altında eşkin at olan kimse, insanların önünce 
gider.)

 [nīkū]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve żamm-ı 

kāf ile. Gökçek. Muḳābili  [bed]dir. Aṣlı 

 [nīk] idi, āḫirindeki vāv و  [hindū] 

vāv’ı gibidir, nisbet-i lāzımiyyedir ki ḫulḳī 

ola kesbī olmaya. Ma
nā-yı nefsine delālet 

etmek içindir ki aṣılları  [nīkūyī] ve 

و  [hindūyī] idi. Bir kelimeye iżāfet 

ḳaṣd olunsa yāḫud bir ḥarfe şīn gibi ve tā 

gibi, yā’yı iẓhār ederler. Meẟelā  روی 
[rūy-ı nīkūyeş], و אِل   [ḫāl-i hindūyeş], 

و ve [rūy-ı nikūyet] روی  אِل   

[ḫāl-i hindūyet] gibi.
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[izmīl] derler. Ebū Şekūr, beyt:

ُ وی را  ده   
א  א     

(Onun boğazını bıçkıyla kesti. Tū böyle sabırsıza 
tū!)

אه  [nişestegāh]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme 

vü tā-i müẟennāt ve sükūn-ı sīn-i mühmele 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, oturacak yer.

�ānī, oturak yeri, maḳ
ad ma
nāsına. Ve 

terkībinden dahi fehm olunur.

اره  [nişvāre] ve ره  [nişvere]: Kilāhumā 

bi-sükūni’ş-şīni’l-mu
ceme ve fetḥi’l-vāv 

ve’r-rāi’l-mühmele. Günlük ma
nāsına.

ه  [nişve]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve fetḥ-i 

vāv ile. Sürūr-ı dil ve keyfiyyet ma
nāsına. 

Ṭālib-i Āmulī, beyt:

א ز   ر  א  
ن  ا ۀ ا ات  א را 

(Ey Tālib! Bizim nasibimiz lale renkli şaraptan 
değil. Bize reçete olarak afyon keyfini yazmışlar.)

ه  [nişīre]: Kesr-i şīn-i mu
ceme, sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. 

ره  [nişvere]-i merḳūm ma
nāsına.

 [nişīme]: Kesr-i şīn-i mu
ceme, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i mīm ile. 

Ḫām deri ma
nāsınadır. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī. Edātu’l-Fużalā’da fetḥ-i nūn ile 

( َ  neşīme) mervīdir. Mīr Naẓmī, beyt:

ن  ش   و  
א  א  ه  د و 

(Kaba ve sert cildi meşin gibi olmuş. Her iki eli 
ve ayağı odun gibi olmuş.)

 [nifḫa]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i ḫā-i 

mu
ceme ile. Gelincik dedikleri cānverdir.

א  ا
[ma	a’l-hā]

ه  [nize]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i  [nizend]-i merḳūm, ya
nī pej-

mürde ve 
āciz.

 [nispe]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i bā-i Fārsī ile. Bennālar ıṣṭılāḥında 

dīvār bināsında “kor” ta
bīr ettikleri ki bir 

sıra taştan veyāḫud kerpiçten 
ibārettir. د  

[lād], وای [vāy] ve  [çīne] dahi derler. 

Meẟelā 1 ار   ا  īn dīvār çend] ا د

nispe’est] derler, ya
nī ا    [çend 

çīne’est] demek olur.

א  [nişāsta]: Ma
rūf nesnedir. Buğdayı 

ıslatıp ezip ve süzüp kepeğin ayırdıktan son-

ra kuruturlar. Ba
dehu onunla (404b) ḥalvā 

ederler ve yufka ḫamīr ederler. 
Arabīde א  

[neşā], ّ ا אب   [lubābu’l-burr] ve م ا אب   

[lubābu’l-fūm] dahi derler.

א  [nişāne]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme vü nūn 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, nişān.

�ānī, āmāc-ı tīr ma
nāsına. Ebulma
ānī, 

beyt: 

ه وز  א  د دم   را 
א ر אن را ازو آرام و آ א 

(Kirpiğin kalp delici okuna göğsümü hedef 
yaptım. Merhaba! Cana onunla huzur ve güven 
geldi.)

ده  [nişkirde]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

vü rā-i mühmele ve kesr-i kāf ile. Mücellid, 

serrāc ve pabuççu saḫtiyān tırāş ettikleri şef-

reye derler. Keskin demir ki 
Arabīde از 

1 Bu duvar birkaç kordur.
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Şöhre-i Āfāḳ güfte, beyt:

א ه ای ز    א د ا
א אد  אن      

(Gönlümü aşkla inlemeye bıraktığından beri, 

aşkın canımda pusu kurdu.)

�ānī, אل  [nihāl]-i merḳūmun ma
nā-yı 

evveliyle müterādiftir. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

    
ر  אرد ا א  א 

(Bir kimse yazılmış şey üzerine yazı yazar mı ya 

da fidan dikilmiş yere fidan diker mi hiç!)

אه א   [nihālegāh]: Şikārgāh ma
nāsına. 

Üstād Ferruḫī, beyt:

אه  آ א  ِ ری در  ُ از 
אری ار  אر    روز 

(Senin av gününde avlağına Rey dağından yüz 

bin av gelir.)

א  [nihānçe]: Muṣaġġar-ı אن  [nihān]dır.

א א  [nihān-ḫāne]: Gizli ev, cāy-ı ḫalvet 

ve maḫfī ḫāne.

ره  [nihendere]: Fetḥ-i hā vü dāl u rā-i 

mühmeleteyn ve sükūn-ı nūn ile. Nihāndere 

ma
nāsınadır.

 [nih]: İẓhār-ı hā ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, şehir ma
nāsınadır ki ر א  [nişābūr] 

lüġati ẕeylinde ẕikri mürūr eyledi ر א  ِ  

[nih-i şāpūr] olduğu. Ve אو  [nihāvend]in 

aṣlı آو  ِ  [nih-i āvend] idi ki آو [āvend] 

mekān ma
nāsınadır.

�ānī, אدن  [nihāden] lafẓından ṣīġa-i emr ve 

vaṣf-ı terkībī olur. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

א ز   ِ א    
אم را  ا د ازرق 

(Ey sāki! Elime şarap kadehi koy da bu gök renk-

li hırkayı çıkarıp atayım.)

אه  [nigāh]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Naẓar 

ya
nī bakmak. Ve görmek, gözetmek ve bil-

mek ma
nāsınadır.

ده  [nikejde]: Fetḥ-i kāf u dāl-ı mühmele 

vü sükūn-ı zā-i Fārsī ile. Kūze ve maşraba 

ma
nāsınadır. Ba
żı nüsḫada kāf-ı 
Arabī ile 

ده)  nigejde)dir. Mü�eyyidü’l-Fużalā’da zā-i 

mu
ceme ile (ده  nikezde) mervīdir.

ه  [nigende]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī ve sükūn-ı 

nūn ile. Türkīde dahi “nigende” dedikleri 

cāme dikişidir. Fārsīde ه ز ve [ācīde] آ  

[sūzenī] dahi derler.

�ānī, defīne ma
nāsınadır. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

ه  [nikūhīde]: Żamm-ı kāf u vāv-ı 

ma
rūf ile.   [bed guften] ya
nī yaramaz 

söylemek ma
nāsına. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

د אق  ر  آ
د ق  ه ا  

(Dünyaca meşhur hünerli biri vardı. Ahlakı bo-
zuk bir köleye sahipti.)

 [nigeh]: אه  [nigāh] lafẓından 

muḫaffeftir.

א  [nihāle]: İki ma
nāyadır.

Evvel, ṣayyād gömesi. Şems-i Faḫrī, beyt:

אن آ  دا ال آ
א א   وش  ا 

(Gücü pusuya yatıp tuzak kurarsa, gök ceylanı 
onun tuzağına düşer.)

Üstād Ferruḫī, beyt:

א     از    
ِ  را   א   

(Sen padişah, ava çıktığın zaman, kaplan sana 
hizmet etmek için avı senin pusuya yattığın yere 
sürer.)
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م ار    روان ا ای 
אم د  ز   א    א  از 

(Ey gulām! Bitmez tükenmez bir hazine olan şal-
varın, paçadan uçkura dek saf gümüşle doludur.)

�ānī, bokça ma
nāsına. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

אز ده  א  א    
از א دل  ز   

(Nice mührü açılmamış misk, bohçadan birçok 
gönül okşayıcı elbise...)

�āliẟ, ba
żı nüsḫada be-ma
nī-i pūstīn. 

Şeref-i Şeferve, beyt:

א א  ل  د א    
د אه  م  از  رو د 

(Senin adaletinin dokunuşuyla tabaklanan asla-
nın boynu, tilki kürkünden daha yumuşak olur.)

Mevānā Ümīdī, beyt:

א  ز دوش   
ون آ א    وز 

(Omzundan kürkü misk gibi atıp, kaftandan gül 
gibi sıyrılırsın.)

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

وز אن  אی  و  
אده  روی روز אل  ا  

(Yatak odasını aydınlatan vaşak kürkleri, gündüz 
yüzüne gece beni gibi düştü.)

Şerefnāme’de bokça ma
nāsınadır.

اه  [nīk-ḫˇāh]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

kāf, fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ve vāv-ı ma
dūle 

ile. İyi isteyici. Murād, dost ve iyi sanıcı 

demektir.

 [nīle]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i lām 

ile. Reng-i kebūd ma
nāsına. Şāh Nāṣır-ı 

Ḫüsrev, beyt:

א  در ره  ر     ا
א  אدر   گ او  ز  

ه אز  [niyāzīde]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī-i ev-

vel ü sükūn-ı ẟānī ve kesr-i zā-i mu
ceme 

ile. Be-ma
nī-i ه  [neyefkende], آ 
ده  [āheng ne-kerde] ve ده   [ḳiṣṣa ne-

kerde]. Ve bir nesneye el uzatmadı demek-

tir. Sirāc-ı Ḳumrī, beyt:

(405a) ن אق    ح ز ا
ه ای אز ی او   د 

(Kadeh onun tarafına el uzatmadığın için senin 
özleminle kan ağlıyor.)

ه  [nīre]: Yā-yı ma
rūf ve fetḥ-i rā-i müh-

mele ile. Yayık ki onunla yağ çıkarırlar.

ه  [nīze]: Yā-yı ma
rūf ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. Sünü ki 
Arabīde ر [rumḥ] 

derler.

ه  [nīje]: Yā-yı ma
rūf ve fetḥ-i zā-i Fārsī 

ile. Günlük ma
nāsınadır.1

 [nīste]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Ferheng-i Vefāyī’de 

be-ma
nī-i nīst. Üstād Kisāyī, beyt:

א אی ز م ز آ آس 
א אی ز   ز  

(Zamane değirmeninin altında un oldum. Za-
manenin çokça cefası yüzünden yok oldum.)

 [nīfe]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i fā 

ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, bend-i izār ya
nī izār bağı. Emīr 

Ḫüsrev, beyt:

אده زد ت آ د دم از 
אده زد ه   و  زن 

(Erkek, şehvete hazır olduğundan dem vuru-
yor. Kadın, dişi ve erkeğin uçkuruna düğüm 
vuruyor.)

Meşhūr olan iç donun uçkur evidir. Şā
ir, 

beyt:

1 Bu cümle: M: -, Esad Efendi 3241: 332a.
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mak için hızla öne atıldı. O yaratık, tek ayağıy-
la öyle bir kaçtı ki koşan at onun tozunu dahi 
bulamadı.)

 [nīmçe]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

mīm ve fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Üç ma
nāya 

gelir.

Evvel, kūtāh-ḳadd şemşīre ki Türkīde “var-

sak” derler. Mucīreddīn-i Beyleḳānī, beyt:

אب آورد אی در ر ه     د 
ار و      

(Yeşillik, gülün ayağının üzengide olduğunu gö-
rünce padişah ata bindi diye yatağan çekti.)

�ānī, cāme-i kūtāh-dāmen ü kūtāh-āstīn.

�āliẟ, kūtāh-ḳadd tüfeng ma
nāsınadır.

א   [nīm-ḫābe]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī 

vü mīm ve fetḥ-i ḫā-i mu
ceme vü bā-i 

muvaḥḥade ile. Be-ma
nī-i günbed. Keẕā 

fī-Ferheng-i Züfāngūyā. Bu ma
nāya, Ḥakīm 

Ḫāḳānī, beyt:

א را ن      
ی ُ  از  د  ر  א 

(Büyüklüğünü gösterip gökkubbe penceresine 
bakış atacak olursa dokuz felek (korkudan) alça-
la alçala karınca yuvasına döner.)

  [nīm-sūḫte]:   [nīm-

sūḫt]-ı merḳūm ma
nāsınadır.

א   [nīm-kāse]: Şerbet kāsesi ki دی  

[yek-merdī] dahi derler.

 [nīme]: Muṭlaḳ “yarım”dır, her ne-

yin olursa. Mü�eyyidü’l-Fużalā’da burḳa
 

ma
nāsına mervīdir. 

Çağatay lisānında iki ma
nāyadır. Biri, pāre 

ma
nāsınadır. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

(Bir kimse hile yoluyla sana düşmanlık için el-
bise giyerse, anası da onun yası için mavi elbise 
giyer.)

אر   [nīm-pārçe]: Fetḥ-i bā vü cīm-i 

Fārsiyyeyn ve sükūn-ı rā-i mühmele ile. Bir 


illettir ki nıṣf-ı vücūd-ı insān ḥareketten 


āṭıl u bāṭıl olur. Eṭibbā א  [fālic] derler.

 [nīm-tene]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

mīm ve fetḥ-i tā-i müẟennāt u nūn ile. Bir 

nev
 kısa eẟvābdır. Ekẟer kürk kaplarlar. 

Şā
ir, beyt:

א ِ او  ا و د ز 
א א ز و و  ن و  אزک 

(Onun üstüne atlas ve ipek mintan yakışır. Na-
zik tenli, selvi boylu, iyi giyimlidir.)

  [nīm-teh]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

mīm, fetḥ-i tā-i müẟennāt ve iẓhār-ı hā ile. 

Yarım ekmek, nīm nān ma
nāsına. Ve dahi 

nıṣftan bölmek. Mevlānā Hātifī, beyt:

אب وار ده     
אرزار ج  در آن   

(O savaşta nice güçlü koçu (yiğidi) kasap gibi 
ikiye böldü.)

ه   [nīm-çehre]: Bir nev
 maḫlūḳtur. 

Yarım çehre ve yarım beden olurlar.  
 [nīm-ten] dahi derler. Ḥakīm Esedī, 

meẟnevī:

د אن   آ  אر  
د آر  ان   آن  
אن   א ون   اری 

אن  را  د  ا
א אن  אی زا ان   
א ر  دش ا  ا دوان 

(O yarı insan yaratıklar tozu dumana katın-
ca herkes onlarla savaşmak için harekete geçti. 
Ok gibi fırlayan bir atlı, onlardan birini yakala-
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ت  אی را   ز دل 
ه  א   آواز او 

(Neyin daha önce duyulmamış, hüzünlü, gönül-
den bir sesi vardır.)

ه  [nīve]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

vāv ile. Nāle ve efġān ma
nāsına. Üstād 

Rūdekī, beyt:

ود אه  رود و  אل و  ش  
אن را و ۀ  ی 

(Kulağın aylar ve yıllardır çalgıda şarkıda. Vecde 
gelip bağıranların çığlığını duymaz mısın?)

Diseŋ āgeh bolay meydin özüŋi hīç bilmes ḳıl 

(405b)
Ki ġafl etdür fenā ṭavrıda özni bir nime bilmek

(Uyanık olayım dersen kendini şarapla (sarhoş 
edip) bir şey duymaz hale getir! Zira yokluk ma-
kamında kendini bir parça bilmek dahi gaflettir.)

�ānī, “nesne” ma
nāsına demek olur. Ez-

Dīvān-ı Luṭfī, beyt:

Ḥaḳdın i(y) köŋül özge nime ḳılma temennā

Sin ḫastaġa ol yirde ki tīmār tapılsa

(Ey gönül! Sen hastaya tedavi bulunan yerde, 
Allah’tan daha ne istersin!)

 [niyūşe]: Żamm-ı yā-yı taḥtānī vü 

vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Ku-

lak tutup dinlemek. Üstād Rūdekī, beyt:

ا   و     
א אدان   و  و    

(Bilgilinin kulağı hep iyilik ve barışta. Cahilin 
kulağı hep savaş, fitne ve kavgada.)

Ve dahi āvāz ile ağlamaya derler. Şākir-i 

Buḫārī, beyt:

د  אل  م    
دد از  א   ز

(Halimden bahsetmeye çalıştım. Yüksek sesle 
ağlamaktan dilim dönmedi.)

Mecma
u’l-Fürs’te, nerm ü ḥazīn ağlamak ki 

gelūdan ẓāhir olur deyip bu beyte mütemes-

sik olmuş. Fażl-ı Ṭāhir, beyt:

אر و    ا 
אی دراز ود   אز 

(Gözyaşı yağdırdı ve hıçkırıklara boğuldu. Uzun 
süreli ağlayışlar yine arttı.)

ه  [niyūşīde]: Żamm-ı yā-yı taḥtānī-i 

evvel, kesr-i şīn-i mu
ceme ve sükūn-ı yā-

yı ẟānī ile. Be-ma
nī-i şenīde ve gūş-girifte. 

Sirāc-ı Ḳumrī, beyt:
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beyt:

Sorar kim 
āşıḳım-sin mü muḳır bolsam helāk eyler

İrür bu ṭurfe kim yalġan diy-alman kim imen 
āşıḳ

(“Bana āşık mısın?” diye sorar “Evet!” diyecek 
olsam öldürür. İlginç olan şu ki “āşık değilim” 
diye yalan da söyleyemem.)

 [nīkī]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve kesr-i 

kāf-ı Fārsī ile. İyilik ma
nāsınadır.  [nīk] 

iyidir, āḫirindeki yā ḥarfi medlūlünün vaṣf-ı 

zāidi ifāde eder. Şems-i Faḫrī, beyt:

א  ز  و ز
א  ا   ا د

(O, güzellik ve iyiliğin süsü oldu. İyilik iyidir, 
geriye kalanı hiç mesabesindedir.)

ی  [nīnvī]: Yā-yı mechūl, sükūn-ı nūn ve 

kesr-i vāv ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, Fürs-i ḳadīmde şehr-i Mavṣıl’a derler.

�ānī, meske ma
nāsına ki tereyağına derler.

א אء ا  ا
[ma
a’l-yāi’t-taḥtānī]

 [nişestenī]: Üzerine oturacak nesne, 

her ne olursa.

אی   [nigīn-sāy]: Kesr-i kāf-ı Fārsī, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü nūn ve fetḥ-i sīn-i 

mühmele ile. Mühr-ken ya
nī mühür kazı-

yıcı demektir.

אد  [nihādegī]: Ẕātında olan ḫilḳat ve 

ṭabī
at ma
nāsına.

א  [nihānī]: Gizli nesne ve gizli iş etmek. 

Nev
ī-i Ḫamūşānī, beyt:

אم  ش  א  
אم  وردۀ ا  

(Gaip kadehi yudumunu gizlice içmiş, gaybī il-
ham tuzuyla beslenmiş/yetişmiş.)

 [nī]: Yā-yı mechūl ile. Ḥarf-i nefydir, de-

ğil ma
nāsına. Ḥakīm Enverī, beyt:

د م ا و   א    אن 
אدل    ا و   אن 

(Öyle mükemmel ki ne sıcak ne de soğuk. Öyle 
adaletli ki ne kuru ne de yaş.)


Arabīde  [leyse] ile ta
bīr olunur. Ça-

ğatay lisānında “imes” derler kesr-i elif ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Ġazellerde redīf 

vāḳi
 olur. Cümleden birinin maṭla
ı budur. 

Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Zülfidür köŋlümde her dem āh ḳılmaḳ sūd imes

Kim hevāġa müşk ü 
anber gerdi butrar dūd imes

(Saçı her an gönlümde, sürekli āh etmenin fay-
dası yok. Zira havaya misk ve amber tozu dağılı-
yor, duman değil.)

Nefs-i mütekellimde “imen” diye ta
bīr 

ederler, “değilim” demek olur. Mīr 
Alī Şīr, 
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ه אء ا  ا
[ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

دآب  [noḫūd-āb]: Noḫūd ile pişmiş 

su demektir. Ġāyet (406a) nāfi
dir. Hem 

ġıdā ve hem devādır. Ṭarīḳ-ı ṭabḫı böyle-

dir: Genç erkek koyun etini yine ol vezin-

de noḫūd ile çömleğe koyup üzerine dolu 

su edip kifāyet miḳdārı tuz ve bir miḳdār 

dārçīni dahi koyup ol kadar kaynatırlar tā 

ki noḫūd mużmaḥil ve et müherrā olunca. 

Ba
dehu indirip ve sıkıp ve bezden süzüp 

isti
māl ederler. Bedene be-ġāyet ḳuvvet 

ve cimā
a taḳviyet verir. Menḳūldür ki 

mu
allim-i evvel Ḥakīm Aristeṭālīs bundan 

ġayrı ṭa
ām yemez imiş ve aṣlā marīż ve ḫasta 

olmadı derler.

ن ا אب ا
[BĀBU’N-NŪNİ’L-MAŻMŪME]

 ا
[ma	a’l-elif ]

א ش   [nūş-giyā]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme, 

kesr-i kāf-ı Fārsī ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. 

Muḫallaṣa dedikleri toḫum dāneleridir. 

Türkīde “nevrūz otu” derler. Şeyḫ Niẓāmī, 

beyt:

א  و درو در ش 
ر ز    ر

(Nevruzotu pişirip oraya yerleştirdi. Önlem alıp 
zehrin geçeceği yeri kapadı.)

İḫtiyārāt-ı Bedī
ī’de masṭūrdur ki pād-zehr 

ḥāṣıl eden ḥayvān muḫallaṣa yaprağından 

ġayrı ot yememekle ḥarāreti derūnundan 

ġaleyān edip buḫārı gözlerinden çıkıp pı-

narında mün
aḳid olur. Ḫurmā çekirdeği 

miḳdārı olur. Maḳbūlü budur.

א ش   [nūş-lipīnā]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme, 

kesr-i lām u bā-i Fārsī ve fetḥ-i nūn ile. 

Mūsīḳīde bir nevā adıdır. Menūçehrī, beyt:

א را ش  אن راه  و 
אه  و  א  אن  אو אغ  ن 

(Kumrular rāh-ı gül ve nūş-lipīnā makamında 
şarkılar söylüyor. Üveyikler serv-i sitāh ve bağ-ı 
siyavuşan nağmelerle eşlik ediyor.)

א  [nūşā]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ile. İsm-i fā
ildir “içici” ma
nāsına, 

ه  [nūşende] gibi.
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�ānī, ا  [nuvāḫten] lafẓından fi
l-i 

māżīdir, okşadı demek olur. Mevlānā Hātifī, 

beyt:

ا    
ا א  ا   ز

(Merhametli padişah onu okşayıp esirgedi. Tatlı 
dille başını yukarı kaldırdı.)

 [nuvişt]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ile.  [nubişt]-i merḳūm gibi 

iki ma
nāya gelir.

Evvel,  [nuvişten] lafẓının māżīsidir 

ve ism-i maṣdar dahi olur. Mevlānā 
Urfī, 

mıṣra
:

א آ ا אودان  א    
(Alın yazın ya sonsuz cennet ya da cehennemdir.)

�ānī, vāv-ı mechūl ile (  nūşt) nūş 

ma
nāsına. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirru-

hu, beyt:

ه א ا  א ا  
 ر دردی    و   

(Bazen tekke emiri, bazen kilise tutsağı olurum. 
Bazen tortu içen rint olur, bazen şeyh bazen de 
sofu yolunu tutarım.)

 [nuhuft]: Żamm-ı hā ve sükūn-ı fā ile. 

İki ma
nāyadır.

Evvel, mūsīḳīde bir maḳām adıdır.

�ānī,  [nuhuften] lafẓından ṣīġa-i 

māżīdir, iḫfā eyledi ya
nī gizledi demek olur. 

Mīr Naẓmī, der-ṣıfat-ı şām, beyt:

دون ر   زر  
ن از آن روی   

(Felek hazinecisi altın leğeni gizledi/sakladı. Fe-
leğin yüzünün/Gökyüzünün kırmızı olması bu 
yüzden.)

אه אء ا  ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]

 [nubişt]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade ve 

sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile.  [nubişten] 

lafẓından fi
l-i māżīdir. Ve ism-i maṣdar 

dahi olur, yazdı ve yazmak ma
nāsına.

 [nuḫust]: Żamm-ı ḫā-i mu
ceme ve 

sükūn-ı sīn-i mühmele ile. Evvel-i her şey. 


Arabīde م  [muḳaddem] ve ا  [ibtidā] ا

ma
nāsına. Şā
ir, beyt:

אه در ای از دل   آ
ا  آ   وی  

(Ey kırgınların kalbinden tamamen haber-
dar olan! Ey ülkesinin ne başı ne de sonu olan 
(Tanrı)!)

 [nukhet]: Sükūn-ı kāf ve fetḥ-i hā 

ile. Lüġat-i müşterekedir, koku ma
nāsına 


umūmen. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

ی    آر א  از  ای 
א   آر אر  را  زار و 

(Ey tan yeli! Falancanın köyünden bana bir koku 
getir! Gam beni zavallı ve çaresiz bıraktı, bana 
bir can rahatı getir!)

ا  [nuvāḫt]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ile. 

İki ma
nāyadır.

Evvel, mūsīḳīden āvāze edip çāşnī ve leẕẕet 

göstermek ma
nāsına. Ḫˇāce Selmān, beyt:

ا  אن دوش  א م  ب 
אم  ا  دّرئ دری داد 

(Āşıklar meclisinin şarkıcısı dün gece yüsek sesle 
bir matla okudu. Derī Farsçasının bu parlak in-
cisi, şiire düzen verdi.)
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אء ا  ا
[ma	a’l-ḫāi’l-mu	ceme]

 [nuḫ]: Bir ādem ardınca ḳadem-ber-

ḳadem gitmeye derler. Ḫˇāce 
Aynulḳużāt-ı 

Hemedānī, rubā
ī:

ر رخ  ر   ن ذره  
אن  دوم    روزان و 
خ  م  از رخ   دور 
א  م د  آواز د 

(Yüzünün ışığıyla, güneşle beliren zerre gibi, 
gece gündüz koşa koşa seni takip ederim. Senin 
kutlu yüzünden uzak kalacak olursam, seslendi-
ğinde sana (benim yerime) yokluk cevap verir.)

خ  [nūḫ]: Vāv-ı ma
rūf ile. Nāle vü zārī 

ma
nāsına ki maṣdarı ن  [nūḫīden] gelir. 

Ebulma
ānī, beyt:

خ א  او  و  م    
אل دل زار  روز  ز 

(Her gece onun gamıyla ağlayıp inliyorum. Za-
vallı gönlün halini bir gün olsun sormadı.)

 ا
[ma	a’l-cīm]

وج  [nuġrūc]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme ve 

żamm-ı rā-i mühmele ile. Oklağı ki onunla 

yufka ḫamīr açarlar. 
Arabīde  [mid-

mek] derler. Ve Hindī lisānında  [bīlen] 

denilir.

زج  [numūzec]: Żamm-ı mīm ve fetḥ-i 

zā-i mu
ceme ile. Kürsī demektir. زش  

[numūzeş] dahi denilir.

ج  [nūc]: Vāv-ı mechūl ile. Çam ağacı ki 

אج  [kāc], ژ  [nūj] ve ژن  [nūjen] dahi der-

ler. Mecd-i Hemger, beyt:

אج و   אد ز  א  ز ز
ج و و  و  אن از  א  ز 

(Nasıl ki bahçe selvi, söğüt ve çam ağacıyla süsle-
niyorsa zamane de senin tahtın ve tacınla öylece 
süslensin.)
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Ḥakīm Sūzenī, beyt:

אز א     
ه אن  د אزئ 

(Yeni yetme çocukların oyunu... Hepsi sürekli 
birbiriyle oynar.)

 [nuvīd]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i ḫoşī. Ḥakīm Esedī, beyt:

אن را ا ا א ا و 
ام و  א  ان  ازو 

(İranlıların umudu onda. Müjde ve güzellik, o 
yiğitten gelecek.)

�ānī, be-ma
nī-i ḫaber-i ḫoş. Üstād Rūdekī, 

rubā
ī:

אن    روز ز در  
אن داد  وز آ  

אن ز     در
د  אر  ر ره ا وا

(Nevruz (ilkbahar) mevsiminde bütün söğütler 
dil olup gül bahçesine gelmeni müjdeledi. Ağaç-
lar çiçeklerden göz yaptı ve seni bekleyiş yolunda 
hepsi ağardı.)

Emīr Mu
izzī, beyt:

ان را  אن را ا و زو  زو 
אل אن را  א و زو  ان را  زو ا

(Zayıfların umudu, fakirlerin müjdeli haberi 
onunladır. Tutsakların bağışlanması, yetimlerin 
esirgenmesi onunladır.)

 [nuh-ṣad]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i ṣād-ı 

mühmele ile. A
dādda dokuz yüzdür. 


Arabīde א  [tis
amie] derler.

ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]

 [nubīd]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i ḫaber-i 

ḫoş ki  [nuvīd] dahi derler. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

د  [noḫūd]: Żamm-ı ḫā-i mu
ceme ile. 

Ma
rūf. Ḥubūbāttandır.

 [numīd]: Kesr-i mīm ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Be-ma
nī-i nevmīd; meyūs ve 

maḥrūm ma
nāsına. Ḥakīm Senāyī, meẟnevī:

و د  ای  ا ای 
ا   אی  از 

اده  ش ادر را 
(406b)  ده  ا را 

(Ey delikanlı! Bir nükte dinle! Allah’ın bağışın-
dan umudu kesme! Merhameti, Hz. İdris’e müj-
de vermiş. Lütfu, İblīs’i umutsuz bırakmamış.)

Ḥakīm Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

د  ت  ز  روی ا
ار ای  א  ا  ت 

(Bu evin (dünyanın) duracak yer olduğunu sa-
nıyorsan, umudunun yüzü umutsuzluk tozuyla 
kaplı demektir.)

אد ش   [nūş-bād]: Mūsīḳīde nevā-yı 

çekāvekten münşa
ib bir perde adıdır.

 [nūgend]: Vāv-ı mechūl, fetḥ-i kāf-ı 

Fārsī ve sükūn-ı nūn ile. Be-ma
nī-i nev-

reste ve nev-ḫāste. Üstād Ferruḫī, beyt:

و ی   א ه   ن   آن رخ 
א  ر  در او א ا د 

(Hāce (Efendi), selvi gibi boyun üstündeki o 
gül gibi yanağı görmüş. Galiba yolu onun kapısı 
üstünde.)
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Evvel, אر  [nuşḫār]-ı merḳūm ma
nāsına 

ki ر  [nuşḫˇar] ve ار  [nişvār] dahi der-

ler. Ḥakīm Esedī, beyt:

د ار  ت  אن دان   
د ار  אر  ردت و  אن 

(Bilesin ki seni kötü talihin rezil etti. Dünya seni 
yiyip sonra da geviş getirdi.)

�ānī, baḳiyye-i kāh u 
alef ma
nāsına.

ر  [nuşḫˇar]: Sükūn-ı şīn ü fetḥ-i ḫā-i 

mu
cemeteyn ve vāv-ı ma
dūle ile. Be-

ma
nī-i ار  [nuşḫˇār]-ı merḳūm. Kemāl 

İsmā
īl, beyt:

ر אن  ز  אل   ز  دو 
رد אن  ز   از  در 

(Dünyada iki yıl önce yediği nimetten mahrum 
olarak yokluk içinde sürekli geviş getiriyor.)

Ve żamm-ı ḫā ve sükūn-ı vāv ile (ر
nuşḫor) da cāizdir. Üstād Laṭīfī, beyt:

رم ه  א  ا א  از  
رم ن  א  و  

(Ben kınanmayla üzülecek değilim, hāşā! Aksi-
ne, geviş getirdiğimi birkaç kez çiğnerler.)

ار  [nuşvār]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i vāv ile. ار  [nuşḫˇār]-ı merḳūm 

ma
nāsınadır. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

دار  [numūdār]: İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i delīl.

�ānī, be-ma
nī-i mānend.

Ve ba
żı ferhenglerde “örnek” ma
nāsınadır. 

Lafẓ-ı mürekkeb olduğu ẓāhirdir د  

[numūd] ile آر [ār]dan ki آوردن [āverden] 

lafẓından ism-i fā
ildir. Mīr Naẓmī, beyt:

دار ه از   אز و   
אر א ن   و  

اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]

ار  [nuḫzār]: Sükūn-ı ḫā vü fetḥ-i zā-i 

mu
cemeteyn ile. Koyun sürüsü önünce 

giden keçi ki erkeç ma
nāsına. אز  [nuhāz] 

ve اس  [nuḫrās] dahi derler. Ebulferec-i 

Rūnī, beyt:

ه ه      
اری אب را   گ 

(Senin korku aslanın, kasap kurdu kösemenlik 
göreviyle dağa bırakmıştır.)

Ebū Şekūr, beyt:

ور او ل   را 
ار گ را داده  

(Onun ülkeyi esirgeyen adalet çobanı, kurdu kö-
semenliğe atamıştır.)

Keẕā fī-Ferheng-i Vefāyī.

אر  [nuşḫār]: Sükūn-ı şīn ü fetḥ-i ḫā-i 

mu
cemeteyn ile. Üştür ve gāv ve gūsfend, 


alefi ḥavṣaladan çıkarıp tekrār çiğnemeye der-

ler. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ن ا אر   
آرم ن ا   

(Deve gibi senin gamını geviş getiriyor, azgın/
mest deve gibi (ağzımdan) köpük çıkarıyorum.)

Emīr Ḫüsrev, beyt:

אن א   ذ   ن   ز 
אر אن     ا ق دل    

(Çeneni eziyet için oynatma, Allah’ı zikretmek 
için hareket ettir! Ama keçi geviş getirir gibi de-
ğil, tam bir samimiyetle yap!)

ار  [nuşḫˇār]: Sükūn-ı şīn ü fetḥ-i 

ḫā-i mu
cemeteyn ve vāv-ı ma
dūle ile. İki 

ma
nāyadır.
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radılışının aksine anasından balık olarak doğar.)

Ḥakīm Firdevsī, meẟnevī:

ر  ش آذر ا א   از آ
رد و  را   زد

د ه آذر  وز אن   
د ان  ار    

(Oradan Nūşāzer’in içine girdiler. Mubed ve ra-
hiplerin kafasını kestiler. Yanan āteşgede onların 
kanlarıyla söndü. Böylesi kötü bir eylem, basit 
sayılamaz.)

ر  [nūşḫūr]: Sükūn-ı şīn u żamm-ı 

ḫā-i mu
cemeteyn ile. Şühūr-ı Melikī’nin 

beşinci günü adıdır.

 [nūfer]:  [nīlūfer] lafẓından taṣarruf 

olunmuştur. Ḥakīm Şīrāzī, beyt:

م د و    
م م   א  در 

(Nilüfer, menekşe ve fesleğen soğuk ve yaştır. 
Lākin fesleğen için sıcak diyen de vardır.)

 [nūker]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i kāf 

ile. Ḫidmetkāra derler. Ḫˇārezm lisānında 

“meşveret” ma
nāsınadır. Ve bir pādişāh adı-

dır. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

אر  [nūkfār]: Vāv-ı mechūl, sükūn-ı kāf ve 

fetḥ-i fā ile. Be-ma
nī-i çok söyleyici. אره  

[nūkfāre] dahi derler. Mīr Naẓmī, beyt:

אن אب   در  ار
אدان אر و  ی و   אن 

(Kültürlü insanların olduğu mecliste boş konuş-
ma, çok söyleme, cahillik etme!)

 [nuhber]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. ه  [nebehre]-i merḳūm 

ma
nāsına, belki ondan iḫtiṣār olunmuş-

tur. Zīrā bu dahi onun iki ma
nāsıyla 

müterādiftir.

(Naz ve işve onun güzelliğinden örnektir. Felek 
gibidir, asla vefa göstermez.)

ار  [nuvār]: İki ma
nāyadır.

Evvel, urgan.

�ānī, çadır kolanı. Şems-i Faḫrī, beyt:

ا אی  و ازل   د ز 
ار אب و ازل  و از دوام  ا 

(Ezelin başlangıcı senin bekānın (kalıcılığının) 
otağı/çadırı olur. Sonsuzluk çadır ipi, ezel çivi, 
devamlılık da çadır kolanıdır.)

ر  [nūr]: Ma
rūf. 
Arabī ile müşterek 

isti
māl olunur.

אدر  [nūşādir]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme 

ve kesr-i dāl-ı mühmele ile. Bir ma
denī 

dārūdur. Semerḳand nāḥiyesinde bir dağ 

vardır, onda bir maġāradan çıkar ve mün-

cemid olur. Bu ḳısım, 
amelī olanından 

a
lādır. Ve bir ḳısmı dahi kiremīd ocağından 

ve ḥammām külḫanından ḥāṣıl olur. Seyf-i 

İsferengī, beyt:

د او ه     روزی در د
(407a) א אدر  دد   ذرۀ او 

(Düşmanı günün birinde gözüne sürme çekecek 
olursa, o sürmenin her zerresi temrenli nişadır 
olur.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de fetḥ-i nūn ve sükūn-ı 

vāv ile (אدر َ  nevşādir) menḳūldür.

ش آذر  [nūş-āẕer]: Sükūn-ı şīn ü fetḥ-i ẕāl-ı 

mu
cemeteyn ile. Nām-ı āteşgede-i ẟānīdir. 

Ya
nī yedi āteşgede-i muġānın ikincisi adı-

dır. Yalnız ش  [nūş] dahi derler. Muḫtārī, 

beyt: 

ش آذر אن  ا در  ی  ّ دی و  ن از 
אدر א زا از  ف   ر  

(Bugün havanın soğukluk ve yaşlığı yüzünden 
Nūşāzer āteşgedesinin ortasındaki semender, ya-
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اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

 [naḫz]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ile. 
 [nuḫust]-ı merḳūm ma
nāsınadır. 

ی  [naḫzī], nuḫustīn demek olur.

از  [nuvāz]: ا  [nuvāḫten] lafẓından 
ṣīġa-i emr ve vaṣf-ı terkībīdir از -dil] دل 
nuvāz] ve از ده   [perde-nuvāz] gibi. Ammā 
از 
da ism-i fā[dil-nuvāz] دل il olmak dahi 
ensebdir. Ebulma
ānī, beyt:

از د  א  ه  א  از دل  دل 
ز دراز אن  د   

(Āşıkların gönlünü okşayıp esirgeyen (sevgili), 

namerde sahip çıkar olmuş. Dünyayı yakan gü-

zellik saltanatı uzun sürecek değil ya!)

ز  [nūz]: Vāv-ı ma
rūf ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, kāc ağacı. Zā-i Fārsī ile (ژ  nūj) da 
mervīdir. Ḥakīm Ezraḳī, ḳıṭ
a:

אغ   آ א 
ز اه و آ  م  א 

ف א  د از  אغ  زال  
ز د   ن  زال زر 

(Sıcaklığa kasteden ateş yakıcı yaygı, bahçenin 

giysisini ateşsiz yaktı. Bahçe yaşlandı. Kar yü-

zünden çam ağacının üstü ihtiyar başı gibi bem-

beyaz olmak üzere, çok kalmadı.)

�ānī, muḫaffef-i ز  [henūz]dur. Ḥakīm 
Senāyī, beyt:

ار א و ا   ّ
ار ده  دل   א  ز 

(O, henüz senin kalbine düşmemiş iç sırlarını 

dahi bilir.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

م אز   ردم و     
ز אه  ای  د آ אز  از   و 

ر  [nuhver]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i vāv ile. 

Ammā eṣaḥḥı żamm-ı hā ve sükūn-ı vāv ile 

ر)  nuhūr) be-vezn-i ر  Hem .[duhūr] د

çeşm ve hem nigāh ma
nāsına. Ḥakīm 

Sūzenī, beyt:

ا אی  א אر  ی    آن 
ر ر  אی  אن  ان 

(Sen o başbuğsun ki muhteşem başlar senin ayak 
toprağını gözün feri için sürme sayarlar.)

Ba
żı ferhenglerde nūn yerine bā-i 

muvaḥḥade vāḳi
 olmuştur.
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itibarla selvi gibi baş çeksin, yaratılış bahçesinde 

çam ağacı gibi yemyeşil ve taptaze olsun!)

אز  [nuhāz]: Ol keçiye derler ki koyun 
sürüsü önüne düşüp gider. ار  [nuḫzār] 
dahi derler. Türkīde “erkeç”, 
Arabīde از  
[kerrāz] derler. Ḥakīm Senāyī, beyt:

אد ازا אن  دا  د  א  را  
אز ارد  ن راه  אن  دد    

(Canının daima mutlu olması için doğruluk 

yap! Zira kösemen yolu bırakırsa çoban da ke-

derle eş olur/kederlenir.)

Ḫüsrevī, beyt:

او  ا  ز 
(407b) אز م  ا    

(Ben efendiden hiç çekinmem. Senin ilmini de 

kendime kılavuz edinmem.)

Şems-i Faḫrī, her metbū
 ma
nāsınadır de-
yip bu beyti naẓma getirmiş. Beyt:

א ل و ا ان ر در  
אز ورئ      گ   

(Bu ülkede onun adaleti öyle bir seviyeye ulaştı 

ki kurt sürüye kösemen gibi öncülük ediyor.)

Mecma
u’l-Fürs’te, isti
āre ṭarīḳıyla muṭlaḳ 
pīş-revān, pīşvāyān ve serverān ma
nāsınadır 
demiş. Edātu’l-Fużalā’da kesr-i nūn ile (אز ِ
nihāz) bu ma
nāya. Ve fetḥa ile (אز َ  nehāz), 
be-ma
nī-i ters ü bīm mervīdir.

אز   [nuhufte-niyāz]: Ol kimseye derler 
ki bir kimesnede ḥāceti olsa gizli i
lām ey-
leye ve ḥācet ister yüzünden etmeyip revā-
yı ḥāceti cānib-i āḫardan ẓāhir ettirmek 
vādīsin göstere. Ebulma
ānī, beyt:

אز م   ه  ز  آن  
د  אد    

(O işve şahının korkusundan gizlice ihtiyaç 

bildiriyorum. Aman nazik yaradılışı incinip 

gücenmesin!) 

(Ne zamandır gamını yiyip nazını çekiyor olsam 
da aşkımdan ve nazından hālā haberin yok.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

د  دو رو א   אش   
ز א  אن     در 

(Onun devletinin sabahı aydınlanana kadar sen 

var ol! Zira dünyada henüz onun saltanat sabahı 

belirmedi.)

Kemālpaşazāde ز  [nūz]u “ondan” 
ma
nāsınadır deyip Şems-i Faḫrī beytin īrād 
eylemiş ammā mezbūr beyitte bu ma
nāya 
delālet yoktur.

ژ  [nūj]: Zā-i Fārsī ile. Dıraḫt-ı kāc ki ژان  
[nūjān] dahi derler. İmāmī-i Herevī, ḳıṭ
a:

ال   אل را د ا
אر אن ز אل   אرغ ا

ر   و  ا
ار ژ و  אن   ده دل و  ز

(Kamışın eli ölçülü biçimde bağlanmış, beline 

kuşağı takıp rahat etmiş. Lale ve susam çiçeği de 

çam ağacı ve bülbül gibi on gönül ve yüz dille 

bundan bahsediyor.)

Menūçehrī, beyt:

ژ و  و و  אخ  אخ  و     
א  אزان  ز  ان   ار

(Söğüt, selvi, çam ve gül dalları papağana dön-

dü. Erguvan da tuba ağacının gölgesi altında 

oturmuş saz çalıyor.)

Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

وی  در  אل د و د 
ژ ن  אن  אر  او  آ ز 

و ن  از  ز آب دو او 
ژ ن  אد  ت   אغ   

(Dünyanın ve dinin Cemāl’i/güzelliği olan o 

padişahın bahşişiyle, göğün sırtı minnet yükü 

altında kambur gibi eğilir. Onun devleti suyla/



BĀBU’N-NŪNİ’L-MEKSŪRE3580 اس

(Pis kīri getirip küsüme koy! Ona ve ağzıma bir-
kaç buse ver!)

�ānī, be-ma
nī-i 
aḳl u hūş. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, meẟnevī:

א ز ی و    د
א ر داه    

ه  ز  א  د  آن 
ِ آن  را و   د   

(Kābilli bir kocakarı, kara bir şeytan, ansızın 
şehzadenin yoluna çıktı. O küsü kokmuş dok-
sanlık kocakarı, şehzadede ne akıl ne de bilinç 
bıraktı.)

Ve fetḥ-i nūn u sīn-i müşeddede ile ( ّ َ  
ness) 
Arabīde iki ma
nāyadır. Evvel, kuru 

olmak. �ānī, deve sürmek ma
nāsınadır.

 [numus]: Żamm-ı mīm ile. Bir 

cānverdir. را [rāsū] dahi derler. Türkīde 

“gelincik”, 
Arabīde س 
 ibn] ا urs] derler.

س  [nūs]: Sükūn-ı vāv ile. Eleğimsağma, 

ḳavs ü ḳuzaḥ ma
nāsına. Ḫüsrevānī, beyt:

ج ج  ن آب  אد    از 
אغ ر ر ن  س ا   وز 

(Ekinin rüzgārla su gibi dalgalandığını görür-
sün. Gökkuşağı sayesinde bulutun bahçe gibi 
rengārenk olduğunu görürsün.)

 [nuvīs]: Ṣīġa-i emr ve vaṣf-ı terkībīdir 

  [çep-nuvīs] ve ش   [ḫoş-

nuvīs] gibi.

 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]

اس  [nuḫrās]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ve 

fetḥ-i rā-i mühmele ile. Be-ma
nī-i ار  

[nuḫzār]-ı merḳūm. Üstād Ferruḫī, beyt:

 د او را ر ای دان  درو
اس א و  ره   ه  ا  

(Onun düşmanı askerini, otlatıcı çobanı ve yol 
gösterici kösemeni olmayan bir sürü bil!)

אس  [nūspās]: Vāv-ı mechūl, sükūn-ı sīn-i 

mühmele ve fetḥ-i bā-i Fārsī ile. Ya
nī nā-

sipās. 
Arabīde küfrān-ı ni
me ma
nāsınadır.

 [nus]: İki ma
nāyadır.

Evvel, pīrāmen-i dehān ki ژ  [pūj] ve ز  

[bedfūz] dahi derler. Ḥakīm Senāyī, beyt:

ز אی  ا ز ا  
ان אی  אد د   ز 

(Temmuz bulutlarından daha fakir. Nefesi güz 
yellerinden daha soğuk.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ۀ   و  را  
دم אد  אزی  ا  

(Ağzı ve yürüyüşü bozuk eşekçinin eşeğini, üsta-
dın oynak keçisi yaptım.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

א   אب  ن  
א   ص و   ان ز   در 

(Kasap köpeği gibi, ağzını açlık ve hırsla sofraya 
sokmadıkça karnı doymaz.)

Üstād Rūdekī, der-hezl, beyt:

אری و     ده   آ
د و    و   ای  
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simi (ilkbahar) oldu diye meyhanecibaşını kut-
lamaya geldi.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

ت  اوج  و  ر ا 
ش אم دو  אل  א ا ز د 

(Kutlu yıldızın fetih ve zafer göğünün zirvesine 
ulaştı. Devlet kadehini iyi talih sākisinin elinden iç!)

�ānī, şehd ü şekker ve eşribe-i şīrīn. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

א     دارد و   
ش א  و   دارد و  ام 

(Felek daima uğurlu ve uğursuz yıldızlara ve siv-
risinek iğneye arı da bala sahip olduğu sürece...)

�āliẟ, tiryāk ve pādzehr ma
nāsına. Şeyḫ 

Sa
dī, beyt:

(408a) ش دن وا از   אل   ا
אر  אد   ن   ه   

(Sokmaya dayanmak, panzehir için zorunludur. 
Bīsütūn dağını taşımak, Şirin’in hatırına/gönlü-
ne yük olmaz.)

Rābi
, be-ma
nī-i ن  [gūşīden] ya
nī 

işitmek. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, 

beyt:

אن را ای    ا  
א ش   ا   ای 

(Ey göz! Bu padişah ordusunu görmüyor mu-
sun! Ey kulak! Bu padişah davulunu duymuyor 
musun!)

Ḫāmis, ن  [nūşīden] lafẓından ṣīġa-i 

emr ve vaṣf-ı terkībī olur ش אده   [bāde-nūş] 

ve ش א   [piyāle-nūş] gibi. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, 

beyt:

א     
ش אن و راز  دار و   در ز

(“Mahremsin ama söz söylemenin zamanı değil. 
Dilini tut, sırrı sakla ve şarap iç!” dedi.)

 ا ا
[ma	a’ş-şīni’l-mu	ceme]

 [nuş]: Be-ma
nī-i miẟl ü mānend. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Ve Ferheng-i 
Mīrzā’da “sāye” ma
nāsına. Ve Mü�eyyidü’l-
Fużalā’da “külāh” ma
nāsınadır. Edātu’l-
Fużalā’da keẕālik. 

א  [numāniş]: Fetḥ-i mīm ve kesr-i nūn 

ile. Be-ma
nī-i nümāyiş ism-i maṣdardır. 

Müte
addī dahi isti
māl olunur.

א  [numāyiş]: Kesr-i yā-yı taḥtānī ile. 

Gösteriş ma
nāsına ism-i maṣdardır. Mīr 

Naẓmī, beyt:

א ده ز و زر   در  
ا   داده در  

(Üstünde altın ve süsle gösteriş yapmış. Yani gü-
zelliğini arttırmış.)

زش  [numūzeş]: Żamm-ı mīm ve 

fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Be-ma
nī-i زج  

[numūzec]-i merḳūm.

ازش  [nuvāziş]: Kesr-i zā-i mu
ceme 

ile. ن از  [nuvāzīden] lafẓından ism-i 

maṣdardır, iltifāt etmek ve okşamak. Ve 

ا  [nuvāḫten] lafẓından dahi ism-i 

maṣdar olur, saz çalmak ma
nāsına.

اش  [nuvāş]: Būstānda ḥāṣıl olan meyve; 

kavun, karpuz ve emẟāli gibi.

ش  [nūş]: Vāv-ı ma
rūf ile. Sekiz ma
nāya 

gelir.

Evvel, bāde içmek ma
nāsına ki ش   و 

[
ayş u nūş] derler. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

وش آ  َ א    
ش آ אز و  و  ب و    

(Tan yeli sevinç, mutluluk ve içip eğlenme mev-
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 ا ا
[ma	a’l-ġayni’l-mu	ceme]

אغ  [nūfāġ]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i fā ile. 

Bir şehir adıdır. Keẕā fi’t-Tuḥfe.

غ  [nūġ]: Vāv-ı ma
rūf ile. Deşt-i Kıp-

çak semtinde bir mevżi
 adıdır. Keẕā 

fi’l-Mü�eyyid.

Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

ش م  א و  אه  אد در  
ش  א  ا   و   א 

(Günah örtücü ve hata bağışlayıcı padişahın za-
manında Hāfız büyük kadeh, müftü ise küçük 
kadeh içiyor.)

Sādis, ism-i maṣdar olur “bāde içmek” 

ma
nāsına. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

ش א  د  א  א  ز 
ش ا ز  د  ون   

(Sürahi, sākinin “İç!” diye seslenişini duymak 
için kulağındaki pamuğu çıkardı.)

Sābi
, çam ağacına derler ki ژ  [nūj] dahi 

denilir.

�āmin, laṭīf ve ḫoş-mezze olan nesne 

ma
nāsına. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

א دوای  دوای  
ش      

(Ey Hāfız! Senin dermanın, senin dermanın 
onun tatlı dudağı, onun tatlı dudağı, onun tatlı 
dudağı.)

ش א  [nūş-ā-nūş]: Muttaṣıl şarāb içmek 

ya
nī geceyi gündüze ulaştırıp cem
iyyet ile 

içmek. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

رده س   א  اب 
ش א א  אر  و   روی 

(Bekçi korkusunu yemiş ev şarabını, sevgilinin 
yüzü eşliğinde, dostlarla nara ata ata sabaha dek 
içelim.)

 [nuvīş]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i  [nuvīs]-i 

merḳūm.
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אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

 [nusk]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ile. 

Kitāb-ı Zend’in yigirmi bir nüskünden bir 

nüsküne derler ki Zerdüşt, Zend’i yigirmi 

bir cüz edip ve her bir cüzüne “nüsk” tes-

miye etmiştir. Ve her nüske birer maḫṣūṣ ad 

vermiştir. Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

د אرد  א   ز    ا
ه دا  ر   آ ز  و 

د א אن  ل     ز 
ر و  ا ز و   ا  و ز

(Ey padişah! Senin korkunla kimse kimseden 
zulüm ve kötülük edip mercimek tanesi dahi 
götüremez. Gerek Zebur ve suhufa inanalar ge-
rekse Zend ve nüske sahip olanlar; senin adaletin 
sayesinde hepsi rahat ve huzur içindedir.)

Bu beyitlerden fehm olunur ki sīn’in 

ḥareketiyle de cāiz ola.


Arabīde iki ma
nāyadır. Evvel, 
ibādet ü 

perestiş-i ḥażret-i Bārī te
ālá 
azze ismu-

hu. �ānī, ḳurbān ma
nāsınadır. Ve żamm-ı 

nūn u sīn-i mühmele ile ( ُ ُ  nusuk), yine 


Arabīde şerāiṭ-i ḥacc ma
nāsınadır.

 [numtuk]: Sükūn-ı mīm ve żamm-ı 

tā-i müẟennāt ile. Dağ meyvelerinden bir 

meyvedir. Surḫ-reng ve zerd-reng olur. 

Türkīde “alıç” ve 
Arabīde ور 
zu] زrūr] ve 


-muẟelleẟu’l]  اaceme] dahi derler. 

Zīrā çekirdeği üç köşeli olur. Ḳarī
uddehr, 

ḳıṭ
a:

ب אز  از  ا  א  
ه   دروغ زن و  و 

א  ا
[ma	a’l-fā]

ف  [nūf ]: Vāv-ı mechūl ile. Üç ma
nāya 

gelir.

Evvel, ṣadā ma
nāsına 
umūmen. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

ا א در  אی او    
ف אن  ر  אد ا ن  ز  

(Dünyaya onun adaletinden ses düşerse, onun 
yerine başka kim cevap verebilir!)

Ve dağ arasından ẓāhir olan ṣadā ḫuṣūṣan. 

Üstād 
Unṣurī, beyt:

د ۀ  א  از  ا و 
د ا   ف  و  ه  

(At koşuşu ve yiğit narasının sesinden dağ yan-
kıyla hava da tozla doldu.)

�ānī, yağmurdan ḥāṣıl olan ṣadā. Mīr 

Naẓmī, der-ṣıfat-ı sermā, beyt:

اران ه د  دی   ز 
אران ف  ش  از  ه  

(Soğuktan binicilerin eli çolak oldu. Yağmur se-
sinden insanların kulağı sağır oldu.)

�āliẟ, içi boş olan nesneden gelen ṣadā 

ma
nāsına. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. 
Tuḥfetü’l-Aḥbāb ṣāḥibi āvāz-ı seg, geceler-

de köpeğin ürdüğüne    [seg mī-

nūfed] derler.
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אر אف ا  ا
[ma	a’l-kāfi’l-fārsī]

ۀ   [nuḳre-i ḫing]: Kır at ma
nāsına. 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

אن  א  ۀ   را در
ان در ن  را   א  א

(Ey sāki! Hoten sultanı (güneş) sabah kır atını 
koşturdu. Gül renkli atını (şarap kadehini) mey-
dana sür!)

 [ḫing] aṣlında kır attır, ه  [nuḳre] ile 

terkīb olundukta Türkīde “beyaz kır” dedik-

leri gibi ta
bīrdir. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אه ا  س  
ه ش  د  אرک ز   

(Atı kır at, eyer takımı siyah. Başında saf çelikten 
yapılma miğfer var.)

Sonra muṭlaḳan “at” ma
nāsına oldu, her ne 

renk olursa olsun.

א אن   د  و  
از آ  دو    

(Gümüşle kurşunu birbirinden ayıramayan, ya-
lancı, ahmak ve küstah bir topluluk. Onların 
nezdinde alıç ile mercan birdir. Zira her ikisi de 
renk olarak birbirine benzemektedir.)

 [nūbek]: Vāv-ı mechūl ve bā-i 

muvaḥḥade ile. Bāġın ya
nī üzüm tegeğinin 

budanan ziyāde çubuklarına derler.

 [nūyek]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. Nevbet ma
nāsına. Ebulma
ānī, 

beyt:

אن אن   א ی  אن در  א 
א  زاری  א  א א  

(Sevgilinin köyünde her gece sabaha dek köpek-
lerle nöbetleşe ulurum/inlerim.)

 [nuh-yek]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. Dokuzda bir alınan ḥāṣıl-ı 
öşr ü 

rüsūm ma
nāsınadır. (408b)
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fulān huner nuġūl’est] derler. Murād, ol hü-

nerin ġavr u nihāyetine yetişmiş demektir. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

   ای    
ک  אزک و    در 

(Kendi sarhoşçuğun olmuşsun, bazen acıcık 
bazen de tatlıcıksın. Nazcığın ve kibirciğin 
derinleşmiş, hünerciğinde işin son noktasına 
varmışsın.)

Ve    ن  [fulān nuġūlī mī-kuned] 

derler, ya
nī işlerinde fülān ta
ammuḳ göste-

rir demektir. Ve dahi  ل א  از    را 
 [suḫanrā bā-tu ez-nuġūl mī-gūyed] der-

ler; murād, sözü anlayıp fehm eylemek vec-

hiyle söyler demek olur. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

ل א  از  אر ا ا
ل    از آزار ر

(Bu söylediklerim, anladıklarımdan bazı işaret-
lerdir. (Daha fazla konuşmak isterim) lākin H. 
Peygamber’i incitmekten korkarım.)

 [nufel]: Fetḥ-i fā ile. Beyābānda maḥall-i 

şiddet-i şitāda ādem, sığır ve koyun şitādan 

emīn olmak için ārām edecek yer. Üstād 

Rūdekī, beyt:

دار  אن     و 
א ر ی   د  اب   ِ ن 

(Biz koyunuz, dünya da bir ağıla benziyor. Uyku 
zamanı dağ kulübesine/ağıla gitmek gerekir.)

Bu beyitten fehm olunur ki eğer yaz ve eğer 

kış, muṭlaḳ gece yatacak yer ola. Ammā 

nüsḥa-i Vefāyī’de be-ma
nī-i 
umḳ u ġavr-ı 

her çīz1 menḳūldür.

Ve 
Arabīde żammeteyn ile ( ُ ُ  nuful), 

cem
-i א  [nāfile] olur.

1 Her şeyin derinliği ve dibi.

م  ا
[ma	a’l-lām]

 [nuġul]: Żamm-ı ġayn-ı mu
ceme ile. 

Derin, 
amīḳ ma
nāsına. Ekẟer sularda 

isti
māl olunur. Ber-sebīl-i isti
āre teemmül 

ü efkār-ı dūr u dırāz ma
nāsına da gelir. Mīr 

Naẓmī, beyt:

א روا אن    אر   
א دن     و  

(Dünya işini düşünüp taşınmadan, önlem al-
maksızın yapmak uygun değildir.)

ل  [nuġūl]: Żamm-ı ġayn-ı mu
ceme vü 

vāv-ı ma
rūf ile. Be-ma
nī-i jerf ya
nī derin 

ki 
Arabīde  [
amīḳ] derler. ل  ِ  

[baḥr-ı nuġūl] ve ل אِه   [çāh-ı nuġūl] 

denilir. Ekẟer deryāda, çāhta ve çukur yer-

lerde isti
māl olunur ki onların ḳa
rı ġāyet 

derin ola. Ve onlara müşābih olanlarda dahi 

isti
māl olunur. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise 

sirruhu, beyt:

ل אر و  א    ا
ل ق در   دد   

(Bilhassa her gece bütün düşünce ve akıllar, de-
rin denizde batıp kaybolur.)

Ve  [
amīḳ], dūr u dırāz ma
nāsına 

geldiği gibi ل  [nuġūl] dahi dūr u dırāz 

ma
nāsına gelir. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise 

sirruhu, beyt:

ل   را آ از  ر
ل אن  א در  از 

(Medine’de Hz. Ömer’e uzun uzak çölden kay-
serin bir elçisi geldi.)

Gāhī “tamām” ma
nāsına da isti
māl olunur. 

Meẟelā   ن در  ن   [fulān der-
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ن  ا
[ma	a’n-nūn]

 [nuḫustīn]: Żamm-ı ḫā-i mu
ceme, 

sükūn-ı sīn-i mühmele ve kesr-i tā-i 

müẟennāt ile. Evvel ve evvelki demektir. 

Şā
ir, beyt:

وغ ا    آ  
אداش و دروغ ا  رو  

(Sonunda kararacak olan ilk sabah, bağış bakı-
mından yüzü kara ve yalandır.)

ان  [nuḳuldān]: Żamm-ı ḳāf ve sükūn-ı 

lām ile. Ḫurde tepsilere konulan ẓarf ki 

nuḳula maḫṣūṣ ṭabaḳlar demek olur. Mīr 

Naẓmī, der-ṣıfat-ı meclis, beyt:

ان  از  و از زر
א א و  ده از  ا 

(Göz alıcı çerez kapları altın ve gümüşten. Süra-
hi ve kadeh de camdan.)

دن  [numūden]: Göstermek ma
nāsına 

maṣdardır. Müstaḳbelinde vāv yerine 

elif ve yā getirip א  [numāyed] ve ه א  

[numāyende] derler. Mīr Naẓmī, beyt:

אن א  روی ا  روی 
אن א אر  دن  א را   

(Sevgilinin işi, āşıklara bazen cefa bazen de iyilik 
yüzü göstermektir.)

(409a)

ا  [nuvāḫten]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, okşamak ya
nī iltifāt eylemek.

�ānī, saz çalmak ve naġme eylemek 

ma
nāsına. Mużāri
inde ḫā zā’ya ḳalb olu-

nup از  [nuvāz] denilir.

אل  [nūkāl]: Vāv-ı ma
rūf ve kāf-ı 
Arabī 

ile. Be-ma
nī-i nezdīk ya
nī ḳarīb. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

ل  [nūl]: Vāv-ı ma
rūf ile. İki ma
nāyadır. 

Evvel kuş burnu, minḳār-ı murġ ma
nāsına. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ص  آ   در ز
در  و در    د

(Hırs kazdır, gagası yerdedir. Yaş ya da kuru, ne 
bulsa yere gömer.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ل     ا  
ل  א دا ای در   دو 

(Aşk dışındaki her şeyi aşk yer. Her iki ālem de 
aşkın gagasında bir yem tanesidir.)

�ānī, pīrāmen-i dehen ya
nī ağız çevresi ki 

 [furunc] ve  [nus] dahi derler. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

ال وی ا دۀ  آن  آ
ل אم و  و  آز را د و 

(Hırsın eli, damağı, sofrası ve ağzı onun bahşişi-
ne bulanmıştır.)

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da nūl, nāyije-i ṣūrāhī 

vü maşraba vü ibrīk ve emẟāluhum 

ma
nāsınadır.
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(Göğüste kargaşa koparan o put (güzel), şeker 
dalından can meyvesi saçar. Soyu çamdır, bahçe 
selvisi onun boyu yüzünden her an feryat eder.)

 [nuveşten]: Fetḥ-i vāv u tā-i müẟennāt 

ve sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. Irak gitmek 

ma
nāsına. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

אی  ره  و  
אز   ز درش د  

(Ayağı çıplak olanın kuruntusu epey yol aştı, 
onun kapısından da eli boş döndü.)

Ḥakīm Esedī, beyt:

אی رو ز   دم 
ر  ُ ا س د و 

(Tunç borunun sesi gökteki aydan aştı. Kös gü-
rültüsü bozkır ve dağları aştı.)

دن   [nūşe kerden]: Ya
nī א  
دن  [cāblūsī kerden], yaltaklanmak 

ma
nāsınadır.

ن  [nūşīden]: İçmek; şarāb, su, şerbet ve 

ġayruhum. Kemāl-i Ḫocendī, beyt:

ش ن دل  אد  د   
אر ن   اب  

(Sevgilinin lal dudağı şerefine yürek kanı iç! Lal 
şarap içmek de ne oluyor!)

Çağatay lisānında “içmek” derler. “İçkülük”, 

“içecek” demek olur. “Alġuluḳ” “alacak nesne” 

olduğu gibi.1 Ve mest olan ādeme derler.2 (Mīr 


Alī Şīr) Ferhādnāme’de Ferhād’ın gemisi sınıp 

kendi bir taḫta üzerinde kaldığı yerde der, beyt:

Bolup hūş aŋa zāil içkülük dik

Yatıp bir taḫta üstide ölük dik

(İçki içmiş gibi aklı başından gitti. Bir tahta üs-
tünde ölü gibi yatıyordu.)

1  M: -, Esad Efendi 3241: 338a.

2  M: -, Esad Efendi 3241: 338a.

ن از  [nuvāzīden]: Kesr-i zā-i mu
ceme ile. 

ا  [nuvāḫten] ma
nālarıyla müterādiftir.

אن  [nūpān]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i bā-i 

Fārsī ile. Söğüt çubuğundan örülmüş se-

ped. 
Arabīde  [sele] dedikleridir fetḥ-i 

sīn ü lām ile. Keẕā fi’l-Mecma
. Ferheng-i 
Mīrzā’da bā yerine yā-yı taḥtānī ile (אن  

nūyān) mervīdir.

ن  [nūḫīden]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i 

ḫā-i mu
ceme ile. İnlemek, ن א  [nālīden] 

ma
nāsına.

ژان  [nūjān]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i zā-i 

Fārsī ile. Āvāz-ı mehīb ü tersnāk. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

دد ا ۀ  آب  س ز ز 
ژان אن ز از     آ

(Senin korkunç sesin gökyüzüne ulaşacak olursa 
Mars’ın korkudan ödü kopar.)

Āvāz-ı merḳūm, ṣāḥibinin ṣıfatı da olur. 

Müncīk, beyt:

א ن   ژان و  ه  א  و 
אس ا       از ا

(Biz gittik ve arkamızdan çığlıklar atılmış. Öyle 
bir gece ki görsen kara mürekkebe boyanmış el-
bise derdin.)

Nüsḫa-i Vefāyī’de rūdḫāne ve Tuḥfetü’l-
Aḥbāb’da be-ma
nī-i ژان  [fūjān] ki bābu’l-

fā’da ẕikr olundu.

ژن  [nūjen]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ile. Dıraḫt-ı 

kāc. Şems-i Ṭıybī, rubā
ī:

د ر  ا آن   ز  
د אن  ر ۀ  אخ   وز 

א او ژن  ا  دم از 
د אن   و  אد ز 
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ن  [nūfīden]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i fā 

ile. Ṣadā ẓāhir olmak ma
nāsına. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

א  ق و از  ن  ز 
گ ر ان  ن     

(Yıldırım çakışı ve keskin sesten, bütün orman 
sonbaharmış gibi yaprak döktü.)

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da be-ma
nī-i ن  

[cunbīden] masṭūrdur.

ن  [nūmīden]: Kesr-i mīm ile. Be-

ma
nī-i دن  [ġunūden] ya
nī ımızganmak.

ن  [nūn]: İki ma
nāyadır.

Evvel, şimdi ma
nāsınadır ki ن  [eknūn] ا

lafẓından iḫtiṣār olunmuştur. Mevlānā 

Kisāyī, beyt: 

אر ده ای   א  ن 
אن    د א  را 

(Ey acayip işli! Şimdi ölmedik, insanlarla öyle 
bir hale geldik ki...)

Ġażāirī-i Rāzī, beyt:

ک  א ا ن  ر  א ا  
ل د و  אِه  אن  از   א

(Şimdi dünyada ülkelerin sahibi olan sensin! 
Onlar cömertlik ve büyüklük zamanı hep senin 
sayende güzeldir.)

Üstād Ferruḫī, beyt:

ن ار  אن را راه د د
ان اوان ا ران د از  ا

(Şimdi o çölde çok sayıda kemik yüzünden in-
sanlar için zorlu bir yol var.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

ن אه آ  و ای  
ن אرۀ   אزی    

(Ey oğul! Ama şimdi büyüleyici bir çare bulma-
nın (efsunlu bir tılsım yapmanın) tam sırası.)

“İçmeye” demekte “içkeli” derler. Mīr 
Alī 

Şīr, beyt:

İçkeli gül-reng mey nergis miẟillik cāmı bar

Sūsenī ton birle ol kim serv dik endāmı bar

(Selvi gibi boyuyla zambak renk giysisi olan gü-
zelin, gül renkli şarabı içmek için de nergis gibi 
kadehi var.)

“Ton”, ṭon ya
nī libās. Ve “sıpḳarmaḳ” dahi 

derler. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Sāḳiyā leb-teşne-min andaḳ ki kök cāmı tola

Bāde tutsaŋ ser-nigūn iyler-min anı sıpḳarıp

(Ey sāki! Dudağım öyle susadı ki gök kadehi-
ni doldurup şarap sunsan, bir dikişte içer ters 
çeviririm.)

Bu ta
bīr, bi’l-bezm içmektedir.1

 [nūşīn]: Sükūn-ı vāv ve kesr-i şīn-i 

mu
ceme ile. Tatlı ve leẕīẕ ma
nāsına. Şeyḫ 

Sa
dī, beyt:

اد ر א اب  
אده را ز  אز دارد 

(Göç sabahının tatlı uykusu, yayan kişiyi yola 
gitmekten alıkor.)

Ḫˇāce Selmān, beyt:

ل  را  ن از  ی   او آن 
در   روان  روان  آورد

(O efendi, adaletten dem vuracak olursa 
Nūşīrevān’ın bedenine tatlı uyku getirir.)

Gāhī bu ma
nāya yalnız ش  [nūş] dahi der-

ler. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ش ب  م  א   
وش אی  م  د   

(Sevilen buğday tatlı olmasaydı, buğday gösterip 
de arpa satan ne yapardı?)

1 “İçmeye” ibaresiyle başlayıp buraya kadar olan kısım 

matbu metinde yoktur. Esad Efendi 3241 numaralı 

nüshanın 338a sayfasında yer almaktadır.
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(Muhalifin gözünü kör etmede Hz. Hüseyin 
meşrepli olan benim! Doğru yol budur, doğru 
yolu gizleyemem).

אن  [nuhunbān]: Żamm-ı hā, sükūn-ı nūn 

ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Tennūr kapağı 

ma
nāsına. Emīr Ḫüsrev, beyt:

ۀ را  د  زش   ار  ز 
א אزش  ار  از    

(Senin düşüncenin damlası çamurdan çömlekte 
pişe pişe sadeleştiyse, tıynetten bir kapak koyar-
san tekrar koyulaşacaktır.)

 [nuhunben]: Żamm-ı hā, sükūn-ı 

nūn ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. אن  

[nuhunbān]-ı merḳūm ma
nāsına ḫuṣūṣan. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

ر دو  אن  
א  ی او  א  

(Dünya senin devletinin tandırı gibidir. Onun 
üstündeki gökyüzü de tandır kapağına benzer.)

Ġayrı nesne kapağına da derler 
umūmen. 

Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

א אن  د دو ا 
אه  د  ا  از دل 

(Bu dünyanın dostluğu, kalplerin kapağıdır. Bu 
kara kapağı kalbinden at gitsin!)

ن  [nuhunbīden]: Żamm-ı hā, sükūn-ı 

nūn ve kesr-i bā-i muvaḥḥade ile. Kapak-

lamak ve örtmek ma
nāsına. Ḥakīm Esedī, 

beyt:

אک א  از 
אک אن داد  ا א و ا  

(Çukurda gizli kalan şeyleri çıkarıp tamamını 
Gürşāsb ve İranlılar’a verdi.)

�ānī, ba
żı ferhenglerde çāh-ı zenaḫdān 

ma
nāsınadır. Ammā bi-ṭarīḳi’l-isti
āredir. 

Ve Ferheng-i Mīrzā’da be-ma
nī-i devlet ü 

kerāne mervīdir.


Arabīde beş ma
nāya gelir. Evvel, balık 

ma
nāsına. Ḥażret-i Yūnus 
alá-nebiyyinā 

ve 
aleyhi’s-selām’a ḥażret-i Ḳurān-ı celīlü’ş-

şān’da ن ا 
ẕu] ذو n-nūn] buyurulduğu 

(409b) bu ma
nādandır. �ānī, şemşīrin 

cümle-i esmāsındandır. �āliẟ, bir şehir is-

midir. Rābi
, mürekkeb ki اد  [midād] dahi 

denilir. Ḫāmis, devāt ma
nāsınadır.

אن  [nūyān] ve  [nūyīn]: Kilāhumā 

bi-vāvi’l-ma
rūf, evvel fetḥ-i yā-yı taḥtānī, 

ẟānī kesr ile. Pādişāhzāde demek olur. Ve 

Türkān ya
nī Özbek ve Dağıstānī, mülūk 

u selāṭīnlerin bu nāmla ẕikr ederler. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 [nuvīsten]: Kesr-i vāv, sükūn-ı yā-

yı taḥtānī vü sīn-i mühmele ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Yazı yazmak ma
nāsınadır. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ن  [nūyīden]: Vāv-ı mechūl ve kesr-i 

yā-yı taḥtānī-i evvel ü sükūn-ı ẟānī ile. Be-

ma
nī-i دن   [nevḥa kerden]. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

א ش  ا  אن      
ا  ارد   ده    

(Bir kimse bal kovanıysa niye acılaşır? Söyle, 
ölüsü olmayan niçin ağıt yakar?)

 [nuhuften]: Żamm-ı hā, sükūn-ı fā ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Gizlemek ve ört-

mek ma
nāsına. Ḫˇāce Selmān, beyt:

א    رئ  
ا  راه را راه  ا 
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א  ا
[ma	a’l-hā]

אه  [nuzhetgāh]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme 

vü tā-i müẟennāt ve fetḥ-i hā vü kāf-ı 

Fārsī ile. Maḥall-i sürūr ve cāy-ı feraḥ 

ma
nāsınadır.

 [nusḫa]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. Yazılmış nesne ve 

örnek ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

  و  را 
ب و  א ادای  

(Aşk ve sevgi nüshasını güzel ve nefis bir incelik 
edasıyla yaz!)

 [nuġūle]: Żamm-ı ġayn-ı mu
ceme, 

sükūn-ı vāv ve fetḥ-i lām ile. Düğüm, girih 

ma
nāsına. Mevlānā Cāmī, beyt:

ا ی  א   
ا אره روی    آ

(Saçına düğüm atmadığımdan beri kimse senin 
yüzünü açıkça görmedi.)

Ve düğümlenmiş saça da derler. Ḫˇācū-yı 

Kirmānī, beyt:

אب د  را אن  א   ن  
אب را ۀ   در    ز

(Merhametsiz ay, saçındaki büklümü düğüm 
düğüm edince akrebinin iğnesindeki gece örtülü 
Zühre’ye/zehre bak!)

Ve zülf-i müca

ad ma
nāsına da gelir. Ḫˇāce 

Selmān, beyt:

א ه ز    ا 
د و ر ان  ت از  د و   

(Büklümlü saçından düğüm çözecek olursa, fes-
leğenden öd ve amber saçılmış gibi olur.)

او  ا
[ma	a’l-vāv]

 [nū]: Be-vezn-i رو [rū] ve  [sū]. Cedīd 

ma
nāsına. Egerçi sükūn-ı vāv ve fetḥ-i nūn 

ile ( َ  nev) meşhūrdur ammā żamm ile 

nezākettir. Kemāl-i Ḫocendī, beyt:

دم       آ و 
وی او   אق  ا א  ه  د

(Bayram geliyor ve insanlar yeni ay arıyor. Göz-
ler onun kaşının kavisli kemerini arıyor.)

ارو  [nūş-dārū]: Sükūn-ı vāv u şīn-i 

mu
ceme ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, tiryāḳ, pādzehr ve emẟāli nesnelere 

derler. Ve bir meşhūr terkībdir, ma
cūna 


alem olmuştur. Mīr Ḫüsrev, beyt:

اروی دل  א ای 
א  ز     

(Ey gönlümün panzehiri, gel! Sayende yüz gam 
acılığı elde ettim.)

Ḥamīd-i Ḳalender, beyt:

د ارو  א   
ارو را ای  روح 

(Onun sözünün güzelliği, panzehirin ruhunu 
terbiye etmek için panzehir/macun tadındaydı.)

�ānī, şarābın cümle-i esmāsındandır. 


Urfī’nin bu beytinden ma
lūm u mefhūm 

ve ġāyet vāżıḥtır. Beyt:

א אن  ارو    در 
א אن  אر  ا  از در در 

(Şarap bizim canımızda sebebiyet neşesi yayar. 
Mucize mahmurluğundaki Hz. İsa, dermanı-
mızdan geçer.)
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ه ای  د  
אی وی  درت و 

(Ey kalbinin samimiyeti cimri azarlayan! Ey ka-
pısının gıcırtısı güvenilir insan öven!)


 [vaḫīl] وArabīde ṣāḥib-sırr ve mu
temed 

ma
nāsına.

Ve dahi emir ma
nāsına olur. Üstādu’ş-şu
arā 

Kisāyī bu ma
nāya demiştir, mıṣra
:

ه از    را 
(Herkesten önce kendini kına!)

Mecma
u’l-Fürs’te fetḥ-i nūn ile (ه َ  nekūh) 

mervīdir.

 [numūne]: Żamm-ı mīm ve fetḥ-i nūn 

ile. Çāşnī ki bir nesneden alınır bilinmek 

için. Ve dahi “örnek” ma
nāsına. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

وی     را  ای 
ر را  ر را  א  

(Ey meclisi cennetin bir örneği olan padişah! 
Güneş, çeşnisini senin düşünce ışığının güzelli-
ğinden alır.)

Ve fāsid, zişt ve hīç ma
nālarına dahi 

mervīdir.

 [numūye]: Żamm-ı mīm ve fetḥ-i yā-

yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i  [numūne]-i 

merḳūm.

اده  [nuvāde]: Fetḥ-i vāv u dāl-ı mühmele 

ile. Oğul oğlu ve kız oğlu. اده א  [ḫānevāde] 

bundandır, evlād u ensāb olan ḫāneye derler.

ا  [nuvāşte]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Kerpiç ki  

[ḫişt] dahi derler. Keẕā fī-nüsḫa-i Mīrzā. 

Ammā Kitābu’s-Sāmī’de sīn-i mühmele ile 

( ا  nuvāste) żabṭ u naḳl olunmuştur.

ه  [nuḳre]: Sükūn-ı ḳāf ve fetḥ-i rā-i müh-

mele ile. Gümüş. Ve dahi ḳafāda olan çukur 

yer. Ve dahi ayak uyuşmak ma
nālarınadır. 

Ve sikkelenmiş gümüş ma
nāsına da gelir.

 [nukte]: Sükūn-ı kāf ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, noḳṭa ma
nāsınadır.

�ānī, ol nişānedir ki parmak ucuyla veyāḫud 

bir çūb ve ağaç (410a) ucuyla toprak üzerin-

de yeri bilinmeye derler. 


Arabīde vech ve delīl ma
nāsınadır ki cem
i 

אت  [nikāt] gelir. Bu iki ma
nāya şā
ir de-

miştir, beyt:

ر א  אر   
ر אر آدم   ا

(Dünya pergelinin noktası Hz. Ali’dir. İnsanın 
ortaya çıkış delili Hz. Ali’dir.)

 [nukte]-i evvel Fārsī ve ẟānī 
Arabīdir.

ه  [nukūhende]: Żamm-ı kāf ile. Be-

vezn-i ه وز  [furūzende]. Be-ma
nī-i 
ayb u 

ser-zeniş-künende. Mevlānā Zübeyr, beyt:

א   در ر ز 
ه را و ف  ه 

(Burada ayağının altındaki ipi kaybeder, satıcı-
nın lafını ayıplar.)

ه  [nukūhīde]: Ya
nī 
ayb-kerde ve 

ḳābil-i ser-zeniş. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

د אق  ر  آ
د ق  ه ا  

(Dünyaca meşhur hünerli biri vardı. Ahlakı bo-
zuk bir köleye sahipti.)

ه  [nukūh]: Żamm-ı kāf ile. Ẕemm ü 

şütūm ma
nāsına ism-i fā
ildir. Ḥakīm 

Enverī, beyt:
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(Öyle bir saray ki Zuhal bütün kıymetine rağ-
men kapısını öpme imkānı bulamaz. Onun sa-
rayını bir gün olsun gökkuşağına benzetmeye 
kimin gücü yeter!)

א  [nūşābe]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i 

şīn-i mu
ceme vü bā-i muvaḥḥade ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, āb-ı ḥayāt ma
nāsına. Şeyḫ Niẓāmī, 

beyt:

ردی אد ا درج دو را 
دی א  ر  אد ا

(Bu devlet tomarı dürülmesin. Bu ölümsüzlük 
suyuna toz düşmesin!)

�ānī, melike-i Berda
 ki bir 
avrat idi. 

İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn ile 
aẓīm mācerāsı 

ve niçe def
a ceng ü ġavġāsı geçmiş idi. 

Aḥvāli İskendernāme’de masṭūrdur.

אده ش   [nūş-bāde]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Nevā-yı 

çekāvek şu
belerinden bir perdenin adıdır.

 [nūşence]: Vāv-ı ma
rūf, fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme vü cīm ve sükūn-ı nūn ile. Be-

ma
nī-i güvār ki 
Arabīde  [haḍm] der-

ler. Üstād Menūçehrī, beyt:

ح    
אن  א ح  אم 

(Sabah vakti sākiler salınırken sindirimi kolay 
hurma şarabı içerim.)

 [nūşe]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i ḫoş ve ḫoşī ki (410b) ا 
[enūşe] dahi derler. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ار  אک  א  
אد و  ا  از را 

(Bu kan içici toprağın üstünde kimse kalmaz. 
Senin güzelliğin doğruluktan olsun, bu yeter!)

 [nūbe]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Çam ağacı kabuğuna, 

ba
żı nüsḫada özdeğine derler. Mecma
u’l-
Fürs’te ağacın ter ü tāze olan şāḫları ki


Arabīde ع  [ser
] derler. Ve diyār-ı Ḥabeş’te 

bir vilāyet adıdır.

ره  [nūre]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i rā-i müh-

mele ile. Kireç ile zırnīḫi karıştırıp vücūddan 

kıl gidermek için sürerler. Ebulma
ānī, ḳıṭ
a:

م א   روی د  
ره  زد אز را  אی   

א   א و   
دد ه  א    روی  

(Hamamda nazik yerini ağdalayan bir ay yüzlü 
gördüm. Ona “Canım! Güneşin yüzünün kille 
kararması uygun değil” dedim.)

زده  [nuvezdeh]: Fetḥ-i vāv u dāl-ı mühme-

le, sükūn-ı zā-i mu
ceme ve iẓhār-ı hā ile. 

A
dādda on dokuz 
adede derler.

زه  [nūze]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. Girībān-ı cāme ya
nī eẟvāb ki 

ḫaftān, zūbūn, gömlek ve emẟālinin yakası-

na derler. Ba
żı ferhengde ferzend-i girāmī 

ma
nāsınadır.

 [nūste]: Sükūn-ı vāv u sīn-i mühmele 

ve fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Boğazdan gelen 

ṣadāya derler.

 [nūse]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i sīn-i müh-

mele ile. س  [nūs]-ı merḳūm ma
nāsına 

ya
nī ḳavs ü ḳuzaḥ. Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

ر א   ان  א    در
אن  ارد  درش ا

א  روزی אرای آن  ا 
א     در
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ه  [nūyende]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i yā-

yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i ه  [nūnende]-i 

merḳūm.

 [nūye]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. Tāze yetişmiş meyve fidānı ki 


Arabīde ع  [ser
] ve ف  [sur
ūf ] dahi 

derler.

İẓhār-ı hā :[nuh-deh]  دهeyn ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Be-ma
nī-i zīver ve ārāyiş. 

Keẕā fī-Ferheng-i Mīrzā.

 [nuh]: İẓhār-ı hā ile. A
dādda do-

kuz 
adede derler. 
Arabīde  [tis
a] ve 

Çağatay’da “toḳuz” derler. (Mīr 
Alī Şīr) 

Seb
a-i Seyyāre’de eflāk ḥaḳḳında der ki, 

beyt:

Teh-be-teh perdeler ara perde

Bir bir içre toḳuz serā-perde

(Kat kat, perdeler içinde perde. Birbiri içinde 
dokuz büyük çadır.)

ه  [nuh]: Vāv-ı mechūl ile. Dokuz 
adede 

derler. Vāv’sız  [nuh] dahi derler. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

ه  [nuhenbinde]: Fetḥ-i hā, sükūn-ı 

nūneyn ve kesr-i bā-i muvaḥḥade ile. Her 

pinhān olmuş nesneye derler. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

�ānī, be-ma
nī-i ردن   [ġam ḫorden] 

ve دا אر   [tīmār dāşten]. Ḥakīm Esedī, 

beyt:

ر ا دار  
ور ورده  زو روان   

(Onu el üstünde tutun, kendisine özen göste-
rin! O yetiştikten sonra da ruhunuzu onunla 
besleyin!)

�āliẟ, Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i ḳavs ü 

ḳuzaḥ. Ḫüsrevānī, beyt:

ج ج  از ژا روی   آب ا 
خ ا ر ر وز   ا  

(Güzel yüzün çiy tanesiyle dalga dalga denize 
dönmüş. Bulutun sırtı gökkuşağıyla gökyüzü 
gibi rengārenk olmuş.)

אده   [nūşīn-bāde]: Muṣannefāt-ı 

Bārbud-ı Ḫüsrev’den bir nevā ismidir. Şeyḫ 

Niẓāmī, beyt:

ده  אده را در    
אدۀ   אر 

(Nūşīnbāde makamını besteleyince tatlı şarabın 
mahmurluğunu dağıtırdı.)

אره  [nūkfāre]: Vāv-ı mechūl, sükūn-ı kāf 

ve fetḥ-i fā ile. Yanşak ādem, ya
nī çok sözlü 

ve heẕeyān-güftār. Ebū Şekūr, beyt:

אره ای ان    א א 
אره ای אن   از    

(Şāirler neredeler! Çok sözlü yeni şair benim! 
Sert kayadan ince ipek kumaş yaparım.)

ه  [nūnende]: Vāv-ı ma
rūf, fetḥ-i nūn-ı 

evvel ve sükūn-ı nūn-ı ẟānī ile. Tīz-fehm ve 

müdrik ma
nāsına.

 [nūne]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i nūn ile. 

Enek çukuru. Çāh-ı zenaḫdān dedikleridir.
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او ا אب ا
[BĀBU’L-VĀVİ’L-MEFTŪḤA]

 ا
[ma	a’l-elif ]


Yedi ma :[vā] واnāya gelir.

Evvel, aş ma
nāsına ism-i cinstir. Cemī
 

şūrbālara derler. Meẟelā א وا  [māst-vā] ve 

وا م   [gendum-vā] gibi, yoğurt şūrbāsı ve 

buğday şūrbāsı demektir. Ve aşlara da derler. 

Ḥakīm Senāyī, beyt:

א  ای  א   ت   
ان و وا در وا ان در  א و  אغ در  א   آ
(Gezip dolaşman gerekiyorsa kanaat kırına git! 

Zira orada çeşit çeşit bahçe, sofra içinde sofra, 

türlü türlü yemek var.)

�ānī, be-ma
nī-i bāz ya
nī girü. Meẟelā وا 
ی  [vā me-gūy] derler ی אز   [bāz me-

gūy] ve  وا [vā guft] derler  אز  [bāz 

guft] demek olur. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise 

sirruhu, beyt:

א  را   وا  
א م  ز  در آ  

(Değirmende arpadan buğday ayırır gibi; halkı 

tek tek, tekrar tekrar tanırım.)

Necībeddīn-i Cerdpādḳānī, beyt:

א ا  ار    وا 
א د ار  אل   آ 

(Güzelliğinin yen ucunu silkecek olsan, bin kay-

bolmuş Yusuf ’u tekrar bulabilirsin.)

�āliẟ, א او  [bā-ū] maḥallinde isti
māl ederler. 

Meẟelā  א او  [bā-ū guftem] diyecek yerde 


derler. Şāh Da [vā guftem] وا ī-i Şīrāzī, 

beyt:

وا  رو ی  א وا   
א  رو א دل آ ز

א אء ا  ا
[ma	a’l-yāi’t-taḥtānī]

 [nubī]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade ile. Ba
żı 

ferhengde bā-i Fārsī ile (  nupī). Muṣḥaf-ı 


aẓīm ma
nāsına. Ḥakīm Senāyī, ḳıṭ
a:

אن زا  אن  ا م دار آواز  ا
ت ا ر   ا ا ات  ا ا

אز  و  אر א   ز و  
در     ا و  ا

(İnsana seslenirken sesini yumuşak tut! Zira 

Kurān’da Allah, “en çirkin ses eşek sesi1” der. 

Madem sana iyilik ve kötülük yapan Zeyd 

ile Amr, o halde mushaftaki “O ne güzel 

efendi, ne güzel yardımcı2” nedir?)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ان אن را      
ان אء  ا  از  ذا 

(Zayıfları kimsesiz sanma! Kur’ān’da 

“Allah’ın yardımı geldiği zaman3” āyet-i 

kerīmesini oku!)

ی  [nuvī]: Kesr-i vāv ile. Ḳurān-ı 
aẓīm,  

[nubī] gibi. Edīb-i Ṣābir, beyt:

ر ر و   ز رۀ  ره   
ی ف  ف   آ آ ا و 

(Sūrede Tevrāt, satırda Zebūr, āyette İncīl, harfte 
Kurān.)

 [nuhuftegī]: Gizlilik ve örtülü de-

mek ma
nāsınadır.

1 Kurān-ı Kerīm, Lokmān 31/19 : “…Enkere’l-asvāt 

(seslerin en çirkini)…”. 

2 Kurān-ı Kerīm, Enfāl 8/40.

3 Kurān-ı Kerīm, Nasr 110/1.
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�ānī, ince ibrīşimden dokunmuş bir laṭīf 

nesnedir ki وا [vāle] dahi derler.

א 
Cem :[vāhā] وا-i ] واvā[dır ki א  dahi [āhā] آ

denilir, aşlar demek olur. Mīr Naẓmī, beyt:

اوان א  د او وا ان   
אدان א و  ول  دا ه 

(Onun cömertlik sofrasında çok sayıda yemek 
var. Bilgili ya da cahil, herkese dağıtıldı.)

א  Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Ḥācet ve :[vāyā] وا

murād ma
nāsına. Emīr Ḫüsrev, beyt:

د א  ر ای زان   وا
د א  א درش  د  

(İstediği tarzda bir ip, evinin kapısında hazırdı.)

Şihābeddīn, beyt:

دت אه را  אه و  
א ان را روا  وا زا

(Senin cömertlik çobanın, ziyaretçilerin ihtiyacı-
nı zamanlı zamansız giderir.)

Fetḥ-i rā :[verā] ورا-i mühmele ile. Kelime-i 

işārettir, “ona” ve “onu” demek ma
nāsına. 

Müncīk, beyt:

ن ا  ورا  
س ورا درز  ا 

(Göz bağcı ona nasıl oyun oynanacağını bilmez! 
Mühendis onu nasıl yarıp yivleyeceğini bilmez!)

א -Sükūn-ı rā vü fetḥ-i sīn-i müh :[versā] ور

meleteyn ile. Sığırcık kuşu. Ebulma
ānī, 

beyt:

אرزار א او  د  ان   
ن ز א  אل ور א   

(Düşman, savaşta ona dayanamaz. Sığırcık, şa-
hin karşısında nasıl kanat çırpsın!)

א Sükūn-ı rā :[verġā] ور-i mühmele ve 

fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile. Yumruca ettir ki 

vücūd-ı insānda ẓāhir olur ammā veca
ı ol-

(Onunla eve doğru gidiyor olsak da buradan 
karmakarışık bir gönülle gidiyoruz.)

Rābi
, marīż şiddet ü veca
 maḥallinde eyle-

diği enīn ki وا وا [vā vā] der.

Ḫāmis, kelime-i taḥassürdür ki א  vā] وا 

ḥasretā] ve א  .dahi derler [vā furḳatā] وا 

Üstād Laṭīfī, beyt:

א وا ز    
َ و وا ز دان    

(Düşmanlara hayıflansam/āh etsem şaşılmaz. 
Çünkü mertlere/dostlara eseflenecek değilim.)

Sādis, açmak ma
nāsına ki 4  der vā]  در وا 

kun] dahi derler ya
nī א  [der bu-guşā] در 

demek olur.

Sābi
, kelime-i taḥsīndir. Nitekim (411a) bu 

beyitte vāḳi
dir, beyt:

د ه زد و دل ر אره   د 
د א وا  א وا  روی  روی و

(Gülümseyip kalp çalan hileci dilber, vefa yü-
zünü ne güzel gizledi, cefa yüzünü nasıl da 
gösterdi!)


İki ma :[vālā] واnāya gelir.

Evvel, bülend-ḳadr u 
ālī-şān ve bi-ḥasebi’l-

mertebe buzurgvār ma
nāsınadır. Üstād 

Menūçehrī, beyt:

ی او م و  وا از 
ی او   ز  

(Onun pek kıymetli nimet ve iyiliği sayesinde 
kimse ona dair dedikodu duymadı.)

Ḥüseyn-i Vefāyī, beyt:

ا  ا ا ا    
خ وا א ز  ون   ر  

(Atlas gökyüzünü yükselten Allah’a andolsun! 
Yüce gökyüzünden yukarı aşan Hz. Peygamber’e 
andolsun!)

4 Kapıyı aç!
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א 
Fetḥ-i ġayn-ı mu :[veġā] وceme ile. Ceng 

ü cidāl ma
nāsına. Ebulma
ānī, beyt:

אه ار رز دل   ان 
א ر روز و ار  ا 

(Aslan yürekli pehlivan, savaş meydanının tek 
atlısı. Düşman savuran usta binici, savaş günü-
nün saf yırtıcısı.)

א 
 Fetḥ-i fā ile. Sözü ve :[vefā] وahdi yerine 

getirmeye derler.

א א  Fetḥ-i kāf u nūn ile. Ḫurmā :[vekānā] و

salkımı pāresine derler. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

א  ,Fetḥ-i nūn ile. Yaban güvercini :[venā] و

ya
nī evde beslenmiş olmayan güvercin. 

Ve erkek ḳumrīye dahi derler. Ebulma
ānī, 

beyt:

א אی   ن و אن   א در 
ن  در   ا ده ا ا

(Aşk bozkırında kanat çırpan yaban güvercini gi-
biydik lākin şimdi senin aşkının elinde tutsağız.)


Fetḥateyn ile. Be-ma :[vevā] وواnī-i fāl-ı 

nīk.

ا  Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i :[veydā] و

dāl-ı mühmele ile. Be-ma
nī-i güm-şüde 

ya
nī żāyi
 olmuş. Şems-i Faḫrī, beyt:

א אد دو  אن    آد
ا אد د و אن    ا

(Devletin, insanoğlunun nesli gibi kalıcı olsun! 
Düşmanın, şeytanların şahsı gibi yok olsun!)

 Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i :[veyrā] وی را

rā-i mühmele ile. Ḥarf-i işārettir, “ona” de-

mek olur. Mīr Naẓmī, beyt:

אرزار م   ن  د  
ار א  وی را  ای د 

(Padişah savaşın kızıştığını görünce ona dedi ki: 

“Ey namlı yiğit!”.)

maz. אره  dahi [verġan] ور ve [verġāre] ور

derler.

א Sükūn-ı rā :[verkā] ور-i mühmele ve 

fetḥ-i kāf ile. Çaylak ki ز [zeġan] dahi 

derler. Ve dahi bir nev
 güvercindir, ta
rīb 

edip א  dediler. Ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī [verḳā] ور

ile (א -vergā) siyāh dānelerdir ki ġılāl ara ور

sında biter.

א Sükūn-ı rā :[vernā] ور-i mühmele ve fetḥ-i 

nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, gök güvercin. Ba
żılar ḳumrīdir 

dediler.

�ānī, be-ma
nī-i bernā ya
nī yiğit, cüvān-ı 

tüvānā ma
nāsına.

א Sükūn-ı rā :[veryā] ور-i mühmele ve fetḥ-i 

yā-yı taḥtānī ile. Büyük demir tokmak ki 

demirciler kullanırlar. Ebulma
ānī, beyt:

ت دد  ز ا دت  
א ش را  و ور دون  ز 

(Düşmanın senin emrinden dışarı çıkacak olursa 
felek onun başına çekiç ve tokmak vurur.)

א  Sükūn-ı sīn-i mühmele ve :[vestā] و

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Ṣuḥuf-ı İbrāhīm 


alá-nebiyyinā ve 
aleyhi’ṣ-ṣalātu ve’s-selām 

tefsīri ki א א ,[ustā] ا  [setā] ve ا [ust] 

dahi derler. Mü�eyyidü’l-Fużalā’da be-ma
nī-i 

sitāyiş-i Ḫudāy te
ālá 
azze ve celle.

א  Sükūn-ı sīn-i mühmele ve :[vesnā] و

fetḥ-i nūn ile. Be-ma
nī-i bisyār. Üstād 

Rūdekī, beyt:

אن ا אل  ای   وز  ا ا
א   و  روی  دارم و و

(Ey Horasan emiri! Bugün senin iyi talihin saye-
sinde hem iyi ve bol nimete hem de iyi bir yüze 
sahibim.)
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Evvel, be-ma
nī-i ḫūb u ḫoş ki وش [veş] 

dahi derler. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sir-

ruhu, beyt:

אل   ر   از 
د و ی ز  

(Sakalın ağarıp değişmiş, senin çirkin huyunsa 
hiç güzelleşmemiş.)

�ānī, be-ma
nī-i raḳṣ. Maṣdarı ن  و

[veştīden] olur, ن 
ma [raḳṣīden] رnāsına. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.


Fetḥ-i ġayn-ı mu :[veġast] وceme 

ve sükūn-ı sīn-i mühmele ile. Be-ma
nī-i 

ẓāhir ve āşikārā. Maṣdarı و [veġasten] 

gelir. Pīr-i Herāt Ḫˇāce 
Abdullāh-ı Enṣārī 

ḳuddise sirruhu Ṭabaḳātı’nda buyurur ki, 

neẟr:

و   ا  ده  ف   در    
א  د و در   אز  אر  د  روز ه 
در  א     در  אن  ا د  
د  در  אن  אل و    אرئ 
 ِ و  א   אت  و ان  آ  
א   د   ی     د
א   آ  אن  و  و   در   و  
א  و  در  د در   א   
א ا   א د آورده     אب 
אن و  آ و آن  א   א  א و  دا در 

. د و    و     ِ را  

(Evvela, önceden tasavvuf daha dar bir çevreye 
sahipti ve yayılmamıştı. Zira zaman daha nazik 
bir zamandı, sözlerine dikkat ediyorlardı. Halkla 
karşılıklı amelde bulunmak için çabaladılar, çok 
konuşmak için değil. Zira onlar temkinliydi-
ler. Lākin sonra, sonradan gelenlerin velāyetleri 
daha açık ve davaya dair sözleri daha yaygın 
oldu. Daha mağlup oldukları için takatsiz kalıp 
perişan oldular. Sekr (sarhoşluk, kendinden geç-
me hali), kalak (titreme hali) ve galeyānda (coş-
ku hali) bulduklarını sözle ifade ettiler, bu hal 

אت אء   ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]


İki ma :[vāt] واتnāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i süḫan. Mīr Naẓmī, beyt:

د او را   وات او
 دراز و دور آن دم 

(Onun böyle söylediğini görünce laf uzadıkça 
uzadı.)

�ānī, be-ma
nī-i pūstīn ya
nī kürk ki kürk-

çüye وا [vātger] denilir.

 ı merḳūmdan taḫfīf-[vāt] وات :[vet] وت

olunmuştur.

 Kesr-i ḫā vü (411b) :[vaḫişt] و

sükūn-ı şīn-i mu
cemeteyn ile. Ḫamse-i 

müsteraḳanın beşinci gününün adıdır.

 Fetḥ-i dāl-ı mühmele :[vedevut] ودوت

ve żamm-ı vāv-ı ẟānī ile. Ḫışm ve ġażab 

ma
nāsınadır.

-Sükūn-ı rā vü sīn-i müh :[verġast] ور

meleteyn ve fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile. Bī-

fāide ve bī-ma
ná bir ottur.  [berġast] 

dahi derler. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

دم ا  ن در   را  
א ور אده   אن 

(Bu kīri erkek eşeğin kūnuna yerleştirdim. Dişi 
eşek gibi ot çiğnedi.)

 Sükūn-ı zā vü şīn ü fetḥ-i :[vezġaşt] وز

ġayn-ı mu
cemāt ile. Be-ma
nī-i ور 

[verġast]-ı merḳūm.


Sükūn-ı şīn-i mu :[veşt] وceme ile. İki 

ma
nāyadır.
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 ا
[ma	a’l-cīm]


Be-ma :[vāc] واجnī-i  [bu-gū] ya
nī “söy-

le!” demektir. Şā
ir, beyt:

ا ی  אن  א ا 
ام ا  واج   ره 

(Komşular bir şey bilmiyorsa da garibim. Söyle! 
Kimsesizin yolu hangi tarafa gider?)

Kesr-i rā :[vārinc] وار-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Dirsek ki وارن [vārin] dahi 

derler. 
Arabīde  [mirfaḳ] derler. Üstād 

bu ma
nāda der, beyt:

در و دا  وار 
 ازو در    

(Abdeste dirseği de dāhil et! Ondan sonra da ba-
şın tamamımı mesh et!)

Kesr-i rā :[vārīc] وار-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Bāġ çubuğunun 

üzüm bittiği kollarına derler ki واز [vāzīc] 

dahi derler.

Kesr-i zā :[vāzinc] واز-i mu
ceme ve 

sükūn-ı nūn ile. Āvāz-ı bülend ile çağırmak 

ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

ان آ و واز  زد  
אم آ  زد   از 

(Kından kılıcı çekiyor, meydana gelip nara 
atıyordu.)

Kesr-i zā :[vāzīnc] واز-i mu
ceme ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü nūn ile. Salıncak 

ki eṭfāl ağaca ip bağlayıp arasına oturup sa-

lınırlar. אز  [bāz-pīç] dahi derler. Keẕā fī-

Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm.

Kesr-i zā :[vāzīc] واز-i mu
ceme ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. وار [vārīc]-i 

ikinci tabakada daha çoktu. Ayrıca bu kitabın 
bir başka yerinde şöyle gelmiştir: Cüneyd dedi 
ki: Biz bu ilmi yer altı sığınaklarında ve evler-
de gizlice dile getirdik. Sonra Şiblī geldi ve onu 
minbere taşıdı, böylece halka belli olup ayağa 
düştü.)


Ma :[vaḳt] وrūf. 
Arabī ile müşterektir. 

Şā
ir, beyt:

אن א  ب  אن  و  در 
ده     و آ  ا 

(Benimle sevgili arasında sadece bir perde (aracı) 
var. Bu perdeyi bir tarafa atmanın tam zamanı!)

 Kesr-i hā ve sükūn-ı şīn-i :[vehişt] و

mu
ceme ile. Ḫamse-i müsteraḳanın beşinci 

günü nāmıdır ki ḫā-i mu
ceme ile (  و

veḫişt) de rivāyet olunmuştur. Rūz-ı evvele 

د د ẟānīye ,[ehneved] ا  ẟāliẟe ,[eşneved] ا


rābi ,[isfend] اe ] وvehift[, ḫāmise 

 .dahi derler [vehişt] و ve [vaḫişt] و

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 .Kesr-i hā ve sükūn-ı fā ile :[vehift] و

Ḫamse-i müsteraḳanın dördüncü günü 

ismidir.
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Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ات אدی و ا ف  ر   א  
אج אد  ور آ   

(Sen şeref ülkesinin padişahı oldun. Düşmanla-
rın ise gam ateşinde ayçiçeği gibi yandı.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אدت אل ا وا   ر   
אج ۀ ور א א او  د  از  

(Din ve Hakk’ın/doğruluğun Cem itibarlı 
Cemāli’dir. Mutluluk, muhabbet bakımından 
onunla ayçiçeği (ile güneş) gibidir.)

Şerefnāme’de bir güldür ki suda biter. Ve 

nīlūfer ma
nāsına da mervīdir. Manṣūr-ı 

Şīrāzī, ḳıṭ
a:

אن     در  آ
אج اب و   ار  

ن  אره  א  ۀ  אد د
אج ن ور אب  در آب ر  آ

(Gökyüzü çimenliğinin her köşesinde binlerce 
kıpkızıl lale ve nazlı gonca açılmış. Nergis, gören 
gözünü yıldız gibi açmış; ayçiçeği de nilüfer gibi 
ırmağa gitmiş.)

Sükūn-ı rā :[vertīc] ور-i mühmele, kesr-i 

tā-i müẟennāt, ba
dehu yā-yı sākine ile. Bıl-

dırcın dedikleri kuş ki א  [semāne] dahi 

derler. Keẕā fi’l-Mü�eyyid. Üstād Lebībī, 

beyt:

אز ود و  אغ   آ از 
آرد ور ا   د  

(Bahçeden sessiz sedasız geliyor. Bıldırcın, kar-
gaya el sallıyor.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de bir küçük kuştur 

mānend-i tīhū. Ondan kūçikterdir. Ona 

د  [būdene] dahi derler. 
Arabīde ی  

[selvá] derler. Ḥakīm Ṭarṭarī, beyt:

merḳūm ma
nāsına ki bāġ çubuğu dalıdır. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

د א  אک  و ا  אم   
אی    رو از واز  

(Bir adam padişahın adına üzüm çubuğu dike-
cek olursa o çubuğun dalından üzüm salkımı 
yerine hep lal biter.)

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da ol nesneye derler ki 

ona üzüm asarlar. Ve Ferheng-i Züfāngūyā’da 

üzüm asılacak mekān ma
nāsına. Ve Edātu’l-
Fużalā’da üzerine üzüm ağacı astıkları eğrice 

ağaçtır. Ba
żı ferhenglerde üzüm ağacı bitti-

ği yere derler.

 Sükūn-ı nūn ile. Mercimek ki :[vānc] وا

 [mercū],  [mencū],  [nersek] 

ve  [nesk] dahi derler.

 Kilāhumā :[vāyiç] وا ve [vāyic] وا

(412a) bi-kesri1’l-yāi’t-taḥtānī. Be-ma
nī-i 


i merḳūm. Şā-[vārīc] وارir, beyt:

اق אب  ش آن د   ز آ
א وا    و  

(Ayrılık güneşinden (kaçıp) kavuşma güllüğü-
nün meydanındaki asma gölgesine oturduğum 
(zaman) ne güzel zamandı!)

.dahi derler [virec] ورج .Eğir kökü :[vecc] وج

אج Sükūn-ı rā :[vertāc] ور-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Surḫ-reng bir çi-

çektir, āfitāb semt-i rese geldikte açılır. Ona 

ک  [penīrek],  [tūle], غ אن   [nān-

kelāġ] ve  אب -dahi der [āftāb-perest] آ

ler. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אر   و را    از 
א   אرش و ر אج   ور

(Nergis mahmurluktan başını sağa sola sallıyor. 
Solunda ayçiçeği, sağında fesleğen var.)

1 Metinde “sükūn” yazılmıştır.
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 Sükūn-ı rā vü yā-yı taḥtānī :[verdīc] ورد

vü kesr-i dāl-ı mühmeleteyn ile. ور 

[vertīc]-i merḳūm ma
nāsınadır. Şā
ir, beyt:

غ    א ا  ک 
م از ورد א  ح    

(Sabahleyin bıldırcından senin övgünü duyunca 
yarı cana inmiş kendi kuşumu öldürdüm.)

 Sükūn-ı rā vü yā-yı taḥtānī :[versīc] ور

vü kesr-i sīn-i mühmeleteyn ile. Saḳf-ı ḫāne 

ki א  ,dahi derler. Şems-i Faḫrī [āsmāne] آ

beyt:

א א      او 
ش از ور ان ز א    

(Zuhal’in mertebesi onun tavanından alçak ol-
duğuna göre, bak bakalım onun saygınlık kub-
besi nerededir?!)

ج א Sükūn-ı rā :[verkālūc] ور-i mühmele 

ve fetḥ-i kāf ile. Sınıp dürüst bitmeyen par-

mak ma
nāsınadır.

Fetḥ-i rā :[verenc] ور-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Be-ma
nī-i ḥarīṣ ve ṣāḥib-i 

ṭama
-ı ḫām. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

א ن  א אی    
دم אزوی زاغ ور ارج  دو 

(Senin saltanatının kutlu umayı gölgesinde hırs 
kargasının iki kanadını kopardım.)


Kesr-i ġayn-ı mu :[vaġīc] وceme ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Āb-gīr-i kūçik 

ya
nī küçük gölceğiz.

 Lām’ın fetḥasıyla da ve :[velec/velc] و

sükūnuyla da cāiz. Bir kuştur. ور [vertīc] 

ve و [vuşm] dahi derler. 
Arabīde ی  

[selvá] dedikleridir. Emīr Ḫüsrev, beyt:

ز غ       
ز از و و  و دراج و 

אر د  در    
אز ا  ور  در  

(Gönlüm senin aşkının çengeline şahin pençesi-
ne düşmüş sığırcık kuşu gibi yakalandı.)

Sükūn-ı rā :[verc] ورج-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, ḳadr ü mertebe ki ارج [erc] dahi der-

ler. Emīr Mu
izzī, beyt:

אر א ا אری  א ای  ورج و 
وان א  اری  א ل و  وی  

(Ey mertebe ve muradını sürücülük bakımından 
ikinci İsfendiyār olan! Ey adalet ve namlılık ba-
kımından Nūşirevān’ın naibi olan!)

Seyyid Ẕülfiḳār-ı Şirvānī, beyt:

ق א  آل   د ا ا
د را  אن را ازو ورج و  آن  

(Dinin kutbudur, en büyük atabektir, Selçuklu-
ların sultanıdır. Can onun sayesinde değerli, akıl 
onun sayesinde bilgilidir.)

�ānī, be-ma
nī-i ن  [kenden] ya
nī kazmak 

ve koparmak. Ona dahi ارج [erc] derler. 

Ebunnaṣr Aḥmed Rāfi
ī, beyt:

אور دی  ازان دو را   ا ا
א ری  אران  را  ورج 

(İlahī güç yardımıyla devlet padişahlarına yar-
dım eder. Hz. Ali’nin koparıcılığıyla millet düş-
manlarını kahreder.)

Fetḥ-i rā ile (وَرج verec), eğir ma
nāsınadır.

Fetḥ-i rā :[veraḫc] ور-i mühmele ve 

sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ile. Zişt ve kerīh 

ma
nāsına. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

 روا دارد از ور ا 
א     درد را 

(Böylesi bir dert şiirini almasak da bu şiir, çirkin-
liği yüzünden oklansa layıktır.)
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אء ا  ا
[ma	a’l-ḫāi’l-mu	ceme]


Üç ma :[vāḫ] واخnāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i rāstī ve dürüstī ki her nes-

neye ṣıfat olur. Üstād Rūdekī, beyt:

אخ  و  ه  א  
و در واخ   ه  א אر 

(Mālīde ondan korkmadığı için ona dürüst 
davrandı.)

�ānī, Mi
yār-ı Cemālī’de yakına ḳarīb olan 

ẓann u gümān. Şems-i Faḫrī, beyt:

א א ا  و   م   אن 
אن   واخ   د  

(Zannederim onun ülkesi sonsuza dek kalacak-
tır. Zannımın gerçeğe yakın oluşu yüz delille 
bellidir.)

�āliẟ, bir kelimedir, maḥall-i taḥsīnde 

isti
māl olunur inti
āş-ı ṭabī
at iḳtiżāsıyla.

 Kesr-i dāl-ı mühmele ile. Bāġ :[vādiḫ] وادخ

çubuğunda üzüm biten dalına derler.

 Kesr-i dāl-ı mühmele ve :[vādīḫ] واد

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i وادخ [vādiḫ]-i merḳūm. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

د א  אک رز  و ا  אم   
אی    آورد واد  

(Bir adam padişahın adına üzüm çubuğu dike-
cek olursa o çubuğun dalı üzüm salkımı yerine 
hep lal bitirir.)

�ānī, ol çatal ağaçtır ki üzüm dalın üzerine 

korlar. Menūçehrī, beyt:

א א ۀ  א א  א א   ر ا
ن زاو אن  א א  א ن  א  واد

(Her türlü tarzda bıldırcın, çilkuşu, turaç ve toy-
dan epeyce kuş pişmiş.)

Mevlānā Muṭahhar, der-meẕemmet-i esb-i 

ḫod, beyt:

د در  ز زه  א ا  زه را 
زاد د آ א ا و  و را 

(Piliç eyer altında olsaydı pilice benzerdi. Bıldır-
cın ahırda doğsaydı bıldırcına benzerdi.)

 Żamm-ı nūn ile. Mübrem ve :[venuc] و

nā-ḫoş ma
nāsına. Ḥakīm Senāyī, beyt:

א  ی  ن  א  א دو  ی 
ای א  ن و  א در   وز 

(Dost sert olursa eve dost gelmez. Dilenci ısrarcı 
olursa eşikten kımıldamaz.)

Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da (412b) be-ma
nī-i gün-

cişk merḳūmdur.
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Faḫrī, beyt:

א  ل  ن  א  آن    
אر و خ  و     از 

(Sen öyle bir padişahsın ki hükmün, ülke ça-
maşırındaki zulüm kiri ve pislik lekesini adalet 
sabunuyla yıkar.)

(Dallardaki üzümler, çamçaklara benziyor. Üst-
lerindeki çatal ağaçlar köşkleri andırıyor, bostan-
ları tekke gibi.)

Kesr-i rā :[vārīḫ] وار-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, dirsek ma
nāsına ki وران [verān] dahi 

derler.

�ānī, ol uzun direk ki Türkīde “mertek” 

derler.

وخ 
Tevābi :[vaḫ vaḫ] وخ -i kelime 

ḳabīlindendir. Bir maḥalde bir nesneyi gö-

rüp onu görmekten ṭabī
ata ḫoş gele, ol 

maḥal edā ederler. Ve gāhī ṭa
n yüzünden 

teberrā ṭarīḳıyla da derler. وه  [veh veh] وه 

ve واخ  dahi böyledir. Ḥakīm [vāḫ vāḫ] واخ 

Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

אل אش  ا م و  
د وخ وخ ش  אورس  אن 

(Bırak bu yıl buğday ve arpa olmasın! Oh oh, 
darı ekmeği ne güzel olur!)

 Sükūn-ı dāl-ı mühmele ile. At :[vedḫ] ودخ

boynundan alınan kan damarının adıdır.

Sükūn-ı rā :[varḫ] ورخ-i mühmele ile. 

Tūtiyādır ki göz otudur. Ebulma
ānī, beyt:

د ۀ دل   אر ورخ د אک راه 
אن رو ۀ  ه  در د ه   زان 

(Sevgilinin yolu toprağı, gönül gözünün sürmesi 
olmuştu. Karanlık gecelerde can gözündeki ay-
dınlığın sebebi budur.)

Fetḥ-i zā :[vejaḫ] وژخ-i Fārsī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, eğir kökü.

�ānī, be-ma
nī-i ورخ [varḫ]-ı merḳūm ki göz 

otudur.

 Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. Çirk :[vesaḫ] و

ma
nāsına. 
Arabī ile müşterekedir. Şems-i 
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�ānī, kemer ve ḳubbe yapmak için ettikleri 

ḳāleb ma
nāsına. Kemāl İsmā
īl, ḳıṭ
a:

אی    
אد ای  ر و  

د אم  אل   א  ا
د ده ای وا א را   ا 

(Ey gökyüzü kadar yüce ve melek yaradılışlı 
olan! Kalıbını yaptığın bu binanın senin iyi ta-
lihinle tamamlanması için daima emret, daima 
emret!)

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Ferheng-i Mīrzā 
İbrāhīm’de be-ma
nī-i 
imāret-i rengīn. Ve 

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da 
imāret-i gilīn ya
nī 

balçık ile yapılmış binā. Ve ba
żı ferhengler-

de binā için olan balçık. Ve Kitābu’s-Sāmī 
fi’l-Esāmī’de, dīvār bināsında mi
mārlar 

“kor” i
tibār ettikleri nesneye derler. Ḥakīm 

Enverī, beyt:

א د  ر  وا  را 
אد  م   אن را 

(Senin merteben, felek için yüce bir kordur. Se-
nin iraden, dünya için sağlam bir temeldir.)

 Ḥakīm-i .[redd] رد Be-vezn-i :[vedd] ود

kāmil ve merd-i dānā vü 
āḳil ma
nāsınadır. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

Fetḥ-i rā (413a) :[verārūd] ورارود-i mühme-

le ūlá vü żamm-ı ẟāniye ile. Māverāünnehir 

memleketleri. Yine ol ma
nāyadır ki 


ard ma [verā] وراnāsına ] رودrūd[ nehir 

ma
nāsınadır ki Türkīsi “ırmak ardı” demek 

olur. Ḥakīm Firdevsī1, beyt:

אن ا ز ا  ا 
ان אورا ا  ورارود را 

(Eğer Pehlevi dilini bilmiyorsan, verārūd “ırma-
ğın ardı” demektir.)

1 Beyit, Üstād Rūdeki’ye aittir.

ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]


İki ma :[vād] وادnāyadır.

Biri, evlād ma
nāsınadır. Ḥakīm Firdevsī’nin 

bu ebyātı mażmūnu üzre ki bir ādemin yedi 

evlādı var idi, ona bināen ol kimesneye 

اد  [heft-vād] laḳab etmişler idi. Nitekim 

bu ebyāttan fehm olunur. Ḳıṭ
a:

אد א در אن   در آن   
اد אم او  د    
א آوازه ر    

د  ا  او را   از
(O şehre bir şeyi olmaksızın ayak bastı. Orada 
Heftvād adında bir adam vardı. İsmi böyle meş-
hurdu, çünkü onun yedi oğlu vardı.)

�ānī, be-ma
nī-i bād ya
nī rūzgār. Bā ile 

vāv’ın miyānında tebādül ve tevāḫī olduğu 

ecilden.

Fetḥ-i rā :[vāraḫd] وار-i mühmele ve 

sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ile. Merd-i levend 

ma
nāsına. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

د 
İki ma :[vālād] واnāyadır.

Evvel, saḳf-ı ḫāne üzerine örtülen nesne. 

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

אل      
د  א  وا אد   

(Kutlu fala, sābit güce, düzgün temele ve sağlam 
örtüye andolsun!)

Pūrbahā-yı Cāmī, beyt:

אدش ه  ز  
دش ا وا   

(Temelini (yerin altındaki) balıktan yaptı, tava-
nını gökyüzüne yükseltti.)
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(Talihi kutlu olan kimse, gizli ya da açıktan ha-
yır işler.)

Sükūn-ı rā :[verzend] ورز-i mühmele vü 

nūn ve fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Zirā
at, kesb 

ve ta
allüm ma
nālarınadır.

אد  Fetḥ-i rā vü sükūn-ı sīn-i :[verestād] ور

mühmeleteyn ile. Vaẓīfe-i rūzī ma
nāsınadır. 

Üstād 
Ascedī, beyt:

א   را د ا
א وا  دت ز  אد  ور

(Tanrım! Herkesin elinden tutan sensin! Cö-
mertlik rızkını bizden esirgeme!)

אد Sükūn-ı rā :[verşād] ور-i mühmele ve 

fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Be-ma
nī-i אد  ور

[verestād]-ı merḳūm. Keẕā fi’l-Mecma
.

Fetḥ-i rā :[verend] ور-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Tār-ı 
ankebūt ya
nī örüm-

cek ağı.

אد  Sükūn-ı sīn-i mühmele :[vesfād] و

ve fetḥ-i fā ile. Be-ma
nī-i bisyār ki אد  و

[vesnād] dahi derler. Üstād Rūdekī, beyt:

אن ا אل  ای   وز  ا ا
אد   و  روی  دارم و و

(Ey Horasan emiri! Bugün senin iyi talihin saye-
sinde hem iyi ve bol nimete hem de iyi bir yüze 
sahibim.)

אد  Sükūn-ı sīn-i mühmele ve :[vesnād] و

fetḥ-i nūn ile. Be-ma
nī-i bisyār, miẟl-i אد  و

[vesfād]. Şems-i Faḫrī, beyt:

אد       از 
אد אد   و     

(Ülken, ezelī nimet gibi sınırsız olsun! Ömrün, 
İlahī lütuf gibi bol olsun!)

אد 
Sükūn-ı şīn-i mu :[veşnād] وceme ve 

fetḥ-i nūn ile. Be-ma
nī-i אد  ı-[vesnād] و

merḳūm. Her nesnenin keẟretine derler.

 :[verezrūd] ورزرود ve [verāzrūd] ورازرود

Kilāhumā be-ma
nī-i Māverāünnehir. Ya
nī 

Māverāünnehir dedikleri vilāyetlere derler. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

אن را אد از  او    ی   
ِ از   و ورازرود ی  آن 

(Onun başından bir saç teli dahi eksilme-
sin! Zira o saç teli, dünya için Semerkant ve 
Māverāünnehir’in tamamından daha iyidir.)

Üstād Rūdekī, beyt:

אن ا ز ا  ا 
ان אورا ا  ورزرود را 

(Eğer Pehlevi dilini bilmiyorsan, verezrūd “ır-
mağın ardı” demektir.)

Keẕā fī-Ferheng-i Vefāyī.

אد Fetḥ-i rā vü tā :[verāstād] ورا-i müẟennāt 

u sükūn-ı sīn-i mühmeleteyn ile. Be-ma
nī-i 

rızḳ-ı maḳsūm, rūzī ve vaẓīfe. Mīr Naẓmī, 

beyt:

ا ا آ و دا 
ا א  אد روزی ر ورا

(Allah seni yaratmıştır, seni bilir. Günlük rızkın 
sana erişecektir.)

Sükūn-ı rā :[verbend] ور-i mühmele, 

fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ve nūn-ı sākine ile. 

Türkīde “gömüldürük” ve 
Arabīde  

[merbiṭ] dedikleridir ki אر  [bārbend], 

אر  [mārbend],  [berbend] ve  

[merbend] dahi derler.

Sükūn-ı rā :[verzed] ورزد-i mühmele ve 

fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Türkīde “özenir” 

ve “çalışır” ma
nāsına ki ن  [verzīden] ورز

maṣdarı olur “özenmek” ve “
ādet edinmek” 

ma
nāsına. Şeyḫ 
Aṭṭār, beyt:

אر א  دو    را 
אر אن و آ  ورزد او 
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اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]

Fetḥ-i tā :[vāter] وا-i müẟennāt ile. Be-

vezn-i א  [çāker]. Be-ma
nī-i dūrter. 

Meẟelā  אی وا  [pāy vāter nihed] ya
nī  אی  
1  .demek olur [pāyrā dūrter nihed] را دور 

Keẕā fi’l-Mecma
.

Sükūn-ı tā :[vātger] وا-i müẟennāt ve 

fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, kürkçü, pūstīn-dūz ki 
Arabīde اء  

[ferrā] derler rā-i müşeddede ile. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

ل او אزار  ای را     
ه و  وا אز  

(Minnet Allah’ındır! Onun adalet pazarında bıl-
dırcının çifti şahin, kürkçü de kurttur.)

Ebul
abbās, beyt:

א رو  אد روی   
אس  ان آ از دِر    وا

(Yaşlı tilkinin orman kapısından dericiler çarşısı-
na gelmesi gibi hizmet etmeye başladı.)

�ānī, be-ma
nī-i rūdḫāne ya
nī ırmak ḫarḳı.

אر אر Cīm-i Fārsī ile. Be-vezn-i :[vāçār] وا א  

[nāçār]. Be-ma
nī-i bāzār. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.


Altı ma :[vār] وارnāya gelir.

Evvel, edāt-ı teşbīhtir, müşebbehün bih 

āḫirine lāḥıḳ olur. Şā
ir, beyt:

אز دم    אب وار 
א درو زده ده و د אره  אن 

(Kasap gibi olan gözbebeğin, kirpiklerini kesi-
mevi yapıp gönülleri orada nazikçe boğazladı.)

1 Ayağı daha uzağa koyar.

د 
Fetḥ-i lām ile. Bir nev :[velād] و laṭīf 

ḥarīrden dokunmuş ḳumāştır وا [vāle] gibi.


Sükūn-ı nūn ile. İki ma :[vend] وnāyadır.

Evvel, tecrübe ma
nāsına.

�ānī, bir kārın ḥuṣūlüne zaḥmet çekmek 

ma
nāsınadır. Ebulma
ānī, iki ma
nāya, 

beyt:

ده ام אر  א را ا و  אر د
م و   در اد دل   

(Dünya işini çokça tecrübe etsem de sayısız zah-
met çekilmedik bir gönül muradı görmedim.)

د Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i zā :[venjed] و-i 

Fārsī ile. د  Kesr-i nūn, sükūn-ı :[venīzed] و

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. 

Kilāhumā be-ma
nī-i ṣamġ-ı dıraḫt-ı ben 

ki ol ağacın yemişine 
Arabīde ا ا   

[ḥabbetu’l-ḫaḍrā] derler. Türkīde “mene-

güş” dedikleridir.
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[subḥavār] derler. Mevlānā Cāmī, beyt:

خ  آ از  
  راز  واری 

(Dünya kargaşasından epeyce bunalıp sır inci-
sinden bir tespihlik kadarını deldim.)

Gāhī mevṣūfu ḥaẕf ederler. Mīr Ḫüsrev, 

beyt:

אی   و واری  در
ار  א   ز 

(Bir abdestlik göl, denizin ucu kayıp. Yerde bir 
teyemmümlük toprak var.)

Bir ṭabaḳ meyveye واری   [ṭabaḳvārī] 

derler. Meyvenin tabağa liyāḳati, pür et-

mekle olur. Ve āvāz işitilecek yere واری ه   

[na
ravārī] derler. Nitekim Ḳāḍī-i Sencān, 

İsmā
īlnāmesi’nde ḳal
a vaṣfında īrād ettiği 

bu mıṣra
da bu ma
nāyadır. Mıṣra
:

ه وار د   א    آن 
(Oradan padişaha uzaklığı bir naralık mesafeydi.)

Ve bir ok atımı yere אن وار  [kemānvār] der-

ler. Mevlānā Cāmī, beyt:

د ره ا אن  و  אن وار  دو 
ا ای دور    را   ا

(Hedeflenen yolla senin aranda iki yaylık mesafe 
var. Kendini niçin ok gibi uzağa fırlattın!)

Ve merkeb yüküne وار  [ḫarvār] ve şütür 

yüküne وار  [şuturvār] derler. Mevlānā 

Kātibī, mıṣra
:

ۀ  א   وار ا  
(Beden odamda deve yükü kadar gamım var.)

İntehā. Ḥāl bu ki Mevlānā Cāmī’nin müs-

teşhed olan beytinde ma
nā-yı liyāḳat yok-

tur. واری   [subḥavārī] dediği “tesbīḥ 

gibi” demek olur. Ve وار  [ḫarvār] ve 

وار  [şuturvār]da olan وار [vār] “bār” 

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

(413b) א ح      رخ   
אد از  ا  وار 

(Kāğıdın yüzüne senin övgünden başka bir şey 
yazarsam elimdeki parmak, kalem gibi kesilsin!)

�ānī, miẟl ü mānend ma
nāsı maḥallinde 

īrād olunur. Ma
nā-yı evvel ile farḳları 

ġāyet daḳīḳtir. Fārsīde rüsūḫu olan erbāb-ı 

ma
ārife ḫafī değildir. Ḥakīm Senāyī, beyt:

אم  א  از  آن  
ه وار אی    دا

(Tam olmadığımız için daireye benzeyip başa 
ayak koyalım.)

�āliẟ, resm ü 
ādet ma
nāsınadır ki واره [vāre] 

dahi derler. Mevlānā Cāmī, beyt:

א د  خ آن   وار 
دا د  د را  وار  אر 

(Ne mutlu usulünü tanıyıp işini usulüyle yapan 
kişiye!)

Rābi
, be-ma
nī-i kerret ve mertebet. Meẟelā 

 derler, yek [du vār] دو وار ve [yek vār]  وار

kerret ve dü kerret demek olur. Ebulma
ānī, 

beyt:

א ا در   ام  وار ای دل  
ک و א  אر  ر  א     

(Ey gönül! Sana kaç kere söyledim: Āşıklıkta ya 
sevgilinin eziyetine katlanacak ya da yurdunu 
terk edeceksin.)

Ḫāmis, ṣāḥib ve ḫudāvend ma
nāsına.

Sādis, be-ma
nī-i bisyār. Meẟelā א  [vārhā] وار

derler א אر  [bisyārhā] ma
nāsına olur. 

Kemālpaşazāde merḥūm Daḳā�iḳ’te ẕikr 

eder ki: وار [vār] kelime-i liyāḳattir. Meẟelā 

şāha lāyıḳ inciye ار א  [durr-i şāhvār] دِر 

derler. Ve eşkin ata ار ِ ر  [esb-i rehvār] ا

derler. Ve sübḥa olmaya lāyıḳ inciye وار  
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(Sana bir kez bakıp seni bir kere öpmek helaldir. 
Bu söze müftüden fetvam var.)

ر  Sükūn-ı ḫā vü żamm-ı şīn-i :[vaḫşūr] و

mu
cemeteyn ile. Be-ma
nī-i peyġam-ber. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

א ر אل د و د   
ر אن  ا و و د  د  

(Dinin ve dünyanın Cemāl’i/güzelliği (Ebu 
İshak)! Diğer padişahlarla karşılaştırıldığında 
mertebe bakımından senin nispetin peygamber 
ile ümmet gibidir.)

Üstād Daḳīḳī, beyt:

دا ه  א אل از  دی  از   
ا א  ر  اری  و   

(Birisi geçmişten bir hal, dün; birisi gelecekten, 
yarın. Sürekli konuşurlar, sanırsın ki peygamber 
ya da ālimdirler.)


Üç ma :[ver] ورnāyadır.

Evvel, edāt-ı nisbettir. Türkīde “-lu/-lü”, 


Arabīde ذو [ẕū] ile edā olunur, ol ma
nāyadır. 

Meẟelā ور  [pīşever] ve ه ور  [behrever] 

derler, ṣan
atlı ve naṣībli demektir. Ve א  

mayalı ma [māyever] ورnāsınadır. Ḥakīm 

Esedī, (414a) beyt:

אن ا   ک   ز 
אن א ور      ای 

(Çiğil Türkü’nden Çin işi yay isteyip Cem’e dedi 
ki: “Ey soylu konuk!”.)

�ānī, ḥarf-i şarṭtır “eğer” ma
nāsına. Seyyid 

Nesīmī’ye şeyḫi demiştir, beyt:

    روی از  ا 
אش א   ور    ر 

(Eğer yola çıkıyorsan Halep’ten kork! Eğer 
Halep’e varırsan gafil olma, gözünü aç!)

�āliẟ, ṣāḥib ve ḫudāvend ma
nāsına ki ور  د
[dil-āver] ve אور  [ceng-āver] gibi.

ma
nāsınadır ḥarf-i bā ile vāv miyānında 

tebādül olmakla. Mecma
u’l-Fürs’te Sürūrī, 


ın bir ma[vār] وارnāsın “bār” ma
nāsına 

demiştir.

אر Sükūn-ı rā :[vārgār] وار-i mühme-

le ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Bāġ, bāġçe ve 

būstānlarda bekçi için olan sazdan ve ottan 

ettikleri muḫtaṣar gömültü.

د  Fetḥ-i lām, sükūn-ı dāl-ı :[vālādger] وا

mühmele ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Bennā 

ya
nī dīvār yapıcı ki dīvārın çīnesin dürüst 

ettiği için د 
 .dediler [vālādger] واArabīde 

אص 
derler. Keẕā fi’l-Mecma [rehhāṣ] ر.

ار  Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i :[vām-dār] وا

dāl-ı mühmele ile. Borçlu. 
Arabīde ن  

[medyūn] derler. Ve dahi borç verici 

ma
nāsına ki 
Arabīde دا [dāin] derler. 

Mevlānā Hātifī, beyt:

אر א و  د  ز  
ار א وا  از  

(Muradını sürücü padişahlık hazineyle olur, 
borç verenin kazanç kesesiyle değil.)

Sükūn-ı bā :[vebr] و-i muvaḥḥade ile. 

Kediye benzer bir cānverdir. Lākin kuyruğu 

uzun olmaz. Derisin çıkarıp sepileyip kürk 

ederler.

Sükūn-ı tā :[vetger] و-i müẟennāt 

ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Be-ma
nī-i وا 

[vātger]-i merḳūm ya
nī kürkçü.


 Żamm-ı cīm-i :[veçurger] وAcemī, 

sükūn-ı rā-i mühmele ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī 

ile. Müftī ma
nāsınadır ki mesāil-i şer
iyyeye 

cevāb yazıp fetvá verir. Üstād Lebībī, beyt:

אری א  ل  ت   و 
 دارم   ز و
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Ma :[vezīr] وزrūf. Vekīl-i salṭanat ve 

mu
temed-i umūr-ı memleket ki ر  د
[dustūr] dahi derler. Li-cāmi
ihī:

אن  ار  א وز 
   ا

אد دو و د د ا ا 
אد آ ش   و د

(Mehmet Han’ın namlı veziri, iki ālemin övün-
cü olan Ahmet’le (Hz. Peygamber’le) adaştır. Al-
lah onu dinin ve devletin güvenilir kişisi yaptı. 
Onun elinden tutsun, yardımcısı olsun! Āmin!)


Fetḥ-i şīn-i mu :[vaşaḳ-dār] و دارceme ve 

sükūn-ı ḳāf ile. Yedek-keş ma
nāsınadır.

 Sükūn-ı kāf ile. Āşiyāne-i murġ :[vekr] و

ki ağaç üzerinde yaprak arasında yapar. 

Mevlānā Cāmī, ḳıṭ
a:

ه ام  ر  ا در  
داز ر    دا

م و  و   آن  
واز غ     

(Lügatte, lügat bilginlerince per’in lügat anlamı-
nın rīş (kanat) olduğunu okumuştum. Evet ama 
iyilik kuşunu yokluk yuvasına uçuran kanattır.)


Kesr-i kāf-ı Fārsī ile. Be-ma :[vegīr] وnī-i 

mihmānī ya
nī konukluk.

ر  Kesr-i kāf ve sükūn-ı yā-yı :[vekīlder] و

taḥtānī vü lām ile. Nāib ma
nāsına. Ḥakīm 

Senāyī, beyt:

ی   دا و  
ری ی  و   

(Çok bilgili ve çok hünerli değil ki sana vekillik 
yapsın.)

-Sükūn-ı hā ile. Bir vilāyet ismi :[vehr] و

dir. Keẕā fī-Şerefnāme.

Fetḥ-i rā :[verānber] ورا-i mühmele, 

sükūn-ı nūn ve bā-i muvaḥḥade-i meftūḥa 

ile. Be-ma
nī-i ف 
ya [ān ṭaraf] آن nī ol cānib. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

م آ دون  א  ورا 
م د   درآ ت و در 

(Bir gece ansızın göğün o tarafına yükseldim. 
Varlık halvetinde (yalnızlığında) koşmaya 
geldim.)

אر  :[verizger] ورز ve [verizgār] ورز

Kilāhumā bi-kesri’r-rāi’l-mühmele ve 

sükūni’z-zāi’l-mu
ceme ve fetḥi’l-kāfi’l-

Fārsī. Ekinci ki אر ز  [berzgār] ve ز  

[berzger] dahi derler. 
Arabīde زراع [zerrā
] 

ve אرث  [ḥāriẟ] derler. Ḥakīm Esedī, beyt:

אر א ورز אن   و  د
אر א و در روز خ و در  ا 

(Bu gök, deniz ve rüzgārda biz ekinciyiz, ölüm 
de azgın aslandır.)

Ḥakīm Esedī, beyt:

ه א از آن روی  ی در  
وه ه ورز    د آ

(Bir ekinci topluluğu dağ ve deniz yoluyla bu 
bozkıra gelmiş.)

אر Sükūn-ı rā :[verkār] ور-i mühmele ve 

fetḥ-i kāf ile. İş üzerinde duran ādem. אر   

[ber-kār] ve אر   [ser-kār] ma
nāsınadır.

אر Sükūn-ı rā :[vergār] ور-i mühmele ve 

fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Bir senede iki def
a ye-

tişen meyve ve giyāh-ı sebz ya
nī yeşil ot ki 

sapı olmaz, çemen ma
nāsına. 
Arabīde  

[ḫilfe] derler.

Sükūn-ı rā :[vervār] وروار-i mühmele ile. 

Ḫāne-i bālā ki 
Arabīde  [
ulliyye] ve 

Türkīde “çārṭāḳ” derler. Ve dahi “taḫt” 

ma
nāsına da mervīdir.
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(Dikili epeyce ağaç vardı. Dağ yüzünden ekili 

alan görebilen yoktu.)

�āliẟ, 
amel ve ḥirfet ma
nāsına. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

م  א  א د 
د رو ی ورزش   را 

(Siz çok yaşayın, mutlu olun! Gönül rahatlığıyla 

işinizin başına gidin!)

Bu ma
nālarda ورزه [verze] dahi derler. 

Mecma
u’l-Fürs’te fetḥ-i rā ile (وَرز ve-

rez) Māverāünnehir’e derler. Keẕā fi’l-

Mü�eyyid. Edātu’l-Fużalā’da sükūn-ı rā ile 

ve Şerefnāme’de keẕālik, be-ma
nī-i idmān 

ya
nī pey-ā-pey ve dahi dibāġat ma
nāsına 

mervīdir.

אز  Sükūn-ı rā vü fetḥ-i sīn-i :[versāz] ور

mühmeleteyn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir maḳām adıdır.

�ānī, be-ma
nī-i merd-i ẓarīf ü ārāste vü 

müzeyyen. Mecma
u’l-Fürs’te bir vilāyet adı-

dır. 
Abdulvāsi
-i Cebelī, beyt: (414b)
אز א ور ی    

ان אه   ا و 
(Yığınla askeri ve kalabalık orduyu Versāz tarafı-

na sen çektin.)

از -Fetḥ-i rā vü dāl-ı mühme :[verendāz] ور

leteyn ve sükūn-ı nūn ile. Sözü ve işi tasla-

mak ve oranlamak ma
nāsınadır.


 dir. Vāv-ı [ve ez] و از Aṣlı :[vez] وزātıfedir 

“dahi” ma
nāsına. Ve  از [ez-men] 

ma
nāsına ki “dahi ondan” ma
nāsı ifāde 

olunur, lākin dūnu’t-terkīb ma
ná ifāde ey-

lemez. وزان [vez-ān] veyāḫud وزو [vez-ū], وز 
ن   [vez-fulān çīz] olmaya muḥtācdır. 

Ve ekẟer ṣadr-ı kelāmda olur.

-Kesr-i nūn ve sükūn-ı yā :[venīz] و

yı taḥtānī ile. Kenger sakızı ki وز  

[kengerūz] dahi derler.

اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

Bā :[vāz] واز-i muvaḥḥade ile olan אز  [bāz] 

lafẓının cemī
 ma
nālarıyla müterādiftir; 

güşāde, girü, tekrār, ferāġat ve sāir 

ma
nālarında.

Sükūn-ı rā :[verz] ورز-i mühmele ile. Üç 

ma
nāya gelir.

Evveli, nesne ḥāṣıl etmek ma
nāsına. Ḥakīm 

Sūzenī, ḳıṭ
a:

دّر و  زر و درم ورزی و 
ب      ا  

אر ن   د  راد  ز ورز
ن دّر و  و زر و درم 

(İnci, mücevher, altın ve gümüş kazanıp bağış-

larsın. Bu ādet güzeldir, bundan iyi ādet yoktur. 

Senin cömert elinin katında inci, mücevher, al-

tın ve gümüş bağışlamak, onları kazanmaktan 

yüz kat daha iyidir.)

�ānī, kişt ü zirā
at eylemek ma
nāsına. 

Ṣābireddīn-i Şīrāzī, beyt:

ش אد رخ و  و  و   ورز  
אن    א  ز  ز

(Onun yanağı, gözü, göğsü ve boyunun yadıyla 

tan yeli gül dalı, toprak nergis, zaman zambak ve 

bahçe de ardıç ağacı yetiştirdi.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אوان ورز ن    
ز אو    د    

(Çift öküzlerinin kanını da dökmeyin! Çünkü 

sınırda öküz öldürmek utanç verir.)

Ḥakīm Esedī, beyt:

א  ورز אر  אن  در
ه ورز د  از   
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 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]

Fetḥ-i bā :[vā-pes] وا-i Fārsī ile. Geri. 


Arabīde  [ḫalfe] derler. Ebulma
ānī, 

beyt:

ر ۀ   א אن رود  א وا 
د دا دو از د  دا 

(Havlayan köpek gibi, sevgilinin arkasından 

gidiyor. Dostu düşmandan ayıramıyor, eteğini 

tutuyor.)

אس Be-vezn-i :[vās] واس  [kās]. Ḫūşe-i 

gendüm ya
nī buğday sünbülesi. Keẕā fī-

Ferheng-i Ḥüseyn-i Vefāyī.
 Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-yı :[vālīs] وا

taḥtānī ile. Nedīm ü enīs-i İskender bir 

ḥakīmin adıdır. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

Fetḥ-i bā :[vepes] و-i Fārsī ile. Be-ma
nī-i 

mānend ü naẓīr. Mīr Naẓmī, beyt:

אن   א و در 
د و  א  روی او   

(Dünyada sadece onun yüzü vardır vesselām! 

Hiç kimse ona benzeyemez.)

Sükūn-ı rā :[vers] ورس-i mühmele ile. 

Ferheng-i Cihāngīrī’de yavaşadır ki bed-ḫūy 

ve bed-na
l at ve katır burnuna vurup żabṭ 

ederler. Mīr Naẓmī, beyt:

د و  ب ادب د او   
خ ورس س    

(Onun elinde edep sopasının olması kāfidir. Fe-

leğin huysuz atına yavaşa takar.)

Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da bir çūbdur ki deve bur-

nuna geçirirler. Edātu’l-Fużalā’da be-ma
nī-i 

bend ve rişte mervīdir. 
Arabīde bir nev
 sarı 

ottur. Vilāyet-i Yemen’de ḥāṣıl olur, cemī
-i 

bilāda ondan getirirler.

אر اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-fārsī]


Be-ma :[vāj] واژnī-i bāc. Ve bāz ve maḳlūb 

ma
nāsına ki واژ [vājgūne] derler.

Sükūn-ı tā :[vetkej] و-i müẟennāt ve 

fetḥ-i kāf ile. Dāne-i engūr ki vāv’sız  [te-

kej] dahi derler. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.


Be-ma :[vej] وژnī-i ] وجvecc[-i merḳūm. Ve 

dahi ḫışm u ġażab ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

د  را  م   و رای و 
א و وژ د او      و  

(O, iyilik ve düşünce efsunuyla halkı ele geçir-
di. Kimseye kin ve cimrilik edip fesat ve öfke 
göstermedi.)
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 ا ا
[ma	a’ş-şīni’l-mu	ceme]

Fetḥ-i rā :[vāreş] وارش-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i müft-ḫˇār ki 
Arabīde  [ṭufeylī] 

derler. Herkesin ṭa
āmına da
vetsiz ḥāżır olup 

“yā naṣīb!” diyerek oturup bī-tekellüfāne 

ṭa
ām yer. Ve dahi ṭa
ām-ı āmādeye derler. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

Fetḥ-i ḫā :[vaḫaş] و-i mu
ceme ile. Bir 


illettir; at, katır ve deveye 
ārıż olur. Onun 

sebebiyle aksamak vāḳi
 olur. Ol maraża او 
[evfe] dahi derler. Kānī-i Ẓafer-i Hemedānī, 

der-
ayb-ı esb, beyt:

ش אم و  و و  و 
א א  د و  و  و 

(Aksak, gevşek, huysuz ve aksi. Yaralı, topal, ah-
mak ve kör.)

Ve sükūn-ı ḫā ile ( 
vaḫş) iki ma وnāyadır.

Evvel, vilāyet-i Ḫatlān’da bir şehir adıdır. 

Ḥakīm Enverī, rubā
ī:

دون ر و  אب  אه ر ای 
ر   אن  وی  

ن    ای   در  
ا و ه  و د و  

(Ey üzengisi ay, atı felek/gökyüzü olan padişah! 
Ey ülke fethedici, dünya bahşedici İskender! 
Dünyada senin Belh’in gibi bir şehir yok. Geri 
dön ve Vahş harabesini ben kölene bağışla!)

�ānī, bir işe ibtidā şürū
 etmek ma
nāsına. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

אه ا  ح   
א و ا    د 

(Kutlu yıldızlar, her hānede en büyük padişahın 
övgüsünü yapmak için harekete geçerler.)


Be-ma :[ves] وسnī-i bes. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

-Kesr-i lām ve sükūn-ı yā :[velīs] و

yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i ḫūb u nīk. 

Ebulma
ānī, beyt:

א و م  א  א  وح  د   
א  א   را  אر   

(Cömertlik yapıp iyi adla anılan kimse dünya-
ca övülür. Cimri olan kimseden ise hayırlı iş 
gelmez.)
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א אدر ز א از  وی   آن 
א او  وش א  ن او  

(O öyle bir padişahtır ki zamane anasından 
onun gibi felek görkeminde ve melek gibi olanı 
gelmez.)

Rābi
, şemle ve destār ma
nāsına ki  [feş] 

dahi derler.

Ḫāmis, Türkistān’da bir şehir adıdır. Ḫalḳı 

ḫūb-ṣūret olur ve bī-naẓīr ḥarīr ḳumāş 

işlerler. 

Ve 
Arabīde “nuḳūş” ma
nāsınadır. Şeyḫ 

Yaḥyá eṣ-Ṣarṣarī, fī-na
ti Resūli’llāh 

ṣalla’llāhu te
ālá 
aleyhi ve sellem mādāme 


ale’l-ḳirṭāṣi yektubu’l-ḳalem1, beyt:

א א אض  א ازا ا
א א   و אرف و زا

(Bahçelerdeki çiçekler, alaca elbiseyi güzelleşti-
ren nakış/işleme gibi belirdi.)


Kesr-i ġayn-ı mu :[vaġīş] وceme ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i bisyār 

ve enbūh. Lākin ġayr-ı ẕevi’l-ḥayevānda 

olur; māl, eẟvāb, 
ömr, fażl ve pīşe gibi. 

Ḥakīm Esedī, beyt:

אن و אن  ِ را
ازه      ز ا

(Çayırlarının üstü sık kamışlık. Her tarafta sayı-
sız başıboş aslan.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אر د  אل د و د آن  
ا ز دو و ز  

(O, dinin ve dünyanın Cemāli’dir/güzelliği-
dir. Sarayının tozu zaferle yığılmada, devletle 
bollukta.)

Ve cem
iyyet ve ġalebe ma
nāsına. Üstād 

1 Kalem kāğıda yazmaya devam ettiği sürece Allah’ın sela-

mı ve övgüsü Onun üzerine olsun!

Sükūn-ı rā :[verḫaş] ور-i mühmele ile. 

Vilāyet-i Belḫ’te bir şehir adıdır. Ve ibtidā u 

şürū
-ı kāra derler.

Sükūn-ı rā :[verziş] ورزش-i mühmele ve 

kesr-i zā-i mu
ceme ile. ن  [verzīden] ورز

lafẓından ism-i maṣdardır ḥāṣıl etmek, 

zirā
at u ḥarāẟet etmek, 
ādet edinmek ve 

sa
y u kūşiş edinmek. Ḫˇācū-yı Kirmānī, 

beyt:

د אر  אن از  دل  آ آن ز
د אر  ا   از ورزش   

(O zamanlar ben gönlü yanmıştan bir iz yoktu. 
Senin aşkında gayret etmekten başka işim gü-
cüm yoktu.)

Sükūn-ı rā :[verş] ورش-i (415a) mühmele 

ile. Ḳumrī ma
nāsınadır.

ش Sükūn-ı rā :[vergūş] ور-i mühmele ve 

żamm-ı kāf ile. Ayaklı küpe ki la
l veyāḫud 

zümürrüd veyāḫud inciden ederler.


Beş ma :[veş] وشnāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i ḫūb u ḫoş. Ḥakīm Senāyī, 

beyt:

אد ا وش آ و د
א وش رد  ث   

(Rüzgār güzel ve gönül çekici gelse de pislik üze-
rinden geçerse hoş olmaz.)

�ānī, be-ma
nī-i sere ya
nī işe yarar ve rāyic 

ma
nāsına. Şāh Dā
ī-i Şīrāzī, beyt:

אن  ا د از    
ده ا آن از ازل د وش   

(Mesela aşk gizli hazineyse bile kendi nakdini 
ezelden beri geçer akçe olarak göstermiştir.)

�āliẟ, edāt-ı teşbīhtir. Kelime āḫirine lāḥıḳ 

olup müşebbehün bih ma
nāsın ifāde eder 

وش  [şīrveş], אه وش  [māhveş] ve وش  

[melekveş] gibi. Şems-i Faḫrī, beyt:
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אء ا  ا
[ma	a’ṭ-ṭāi’l-muhmele]

 .Kesr-i sīn-i mühmele ile :[vāsiṭ] وا

Baṣra’nın 
Acem memleketi cānibinde vāḳi
 

bir şehir adıdır. Onda bī-naẓīr ḳalem biter. 

Ġāyet meşhūrdur, ḳalem-i Vāsiṭī derler. 

Ebulma
ānī, beyt:

ان  א  א  وا ا  
א א  وا ا אن   و 

(Mektup aracı yapsam, burası Vāsitī kalemle dile 
getirilip beyan edilemez.)

 Kesr-i sīn-i mühmele ve :[vasīṭ] و

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i وا 

[vāsiṭ]-i merḳūm.

اط  Fetḥ-i vāveyn ve sükūn-ı :[vaṭvāṭ] و

ṭāeyn-i mühmeleteyn ile. Kırlangıç dedikle-

ri kuştur ki  [piristū], ک  [piristūk], 

 [firistū] ve ک  [firistūk] dahi derler. 

Ammā isti
āre ṭarīḳıyla kūtāh-ḳadd ve ḥaḳīr 

ü ża
īf ādeme derler 
umūmen ve cüceye 

derler ḫuṣūṣan. Ve meşhūr bir şā
ir-i şīrīn-

güftārın laḳabıdır ki nāmı Reşīdeddīn olup 

eş
ārı yazıldıkta Reşīdeddīn Vaṭvāṭ yazarlar.

Rūdekī, beyt:

وه و ا ورم دار  ا
وه و  از آن  و ا و ا

(Beni mazur görün, yığınla gamım var. Gamı-
mın çok olma sebebi de o yığın yığın kıvırcık 
saç.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

א א   ز   د 
ام ز و ام   

(Güzellik bakımından hangi büklümlü saç, han-
gi yığın yığın saç senin iyilik bağışlayan elinin 
yazısına benzer!)
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bendi ki büyük ırmaklardan bend bağlayıp 

būstānlara ve değirmene akıtırlar. (415b) 
Şems-i Faḫrī, beyt:

אل ا وا ن  ای وای ا 
ادث  ورغ در    

(Dinin ve doğruluğun Cemāl’i/güzelliği (Ebu 
İshak), böylesi olaylar selinin önüne bent koy-
mazsa eyvahlar olsun!)

Ḥakīm Esedī, meẟnevī:

ه    אن   ا
אر ور  ب و از   از 

غ د زا   آب   
אره ورغ ی ر   از 

(Öyle ki “Çalı çırpı ve dikenden bir su bendi 
bağla!” öğüdünü defalarca duymuştu. Suyun ye-
şillik kısmına bakıp kumluğun dip tarafına tek 
parçalık bir bent bağladı.)

Üstād Ferruḫī, beyt:

د دم  ا    د  دل 
د د ورغ آب  א   

(Gönlümü kaptı götürdü ve “Ne fayda! Su 
bendini su götürdü” deyip beni adam yerine 
koymadı.)

�ānī, nūr ve rūşenī ma
nāsına. Üstād 

Rūdekī, beyt:

ب زن د از ده  ی   را  
ان ا د از    را  ورغ 

(On gül suyu serpilse gülün kokusunu nereden 
verecek! Yüz kandil ay ışığı verebilir mi hiç!)

Fetḥ-i zā :[vezaġ] وزغ-i mu
ceme ile. Kur-

bağa ki  [caġz], ک  [ġūk], گ  [bezeg] ve 

.dahi derler [vezeg] وزگ

وغ  Fetḥ-i vāveyn ve sükūn-ı :[vaġ vaġ] وغ 

ġayneyn-i mu
cemeteyn ile. Āvāz-ı vezaġ 

ya
nī kurbağa āvāzı. Keẕā fi’t-Tuḥfe.

 ا ا
[ma	a’l-ġayni’l-mu	ceme]

Kesr-i rā :[vāriġ] وارغ-i mühmele ile. Su 

bendi ya
nī değirmen arklarında ve būstān 

su yollarında suyu āḫar yere cereyān için 

önüne kodukları taḫta veyāḫud çalı ki ورغ 

[varġ] dahi derler.

Żamm-ı rā :[vārūġ] واروغ-i mühmele vü 

vāv-ı ma
rūf ile. Geğirmek ma
nāsına. آروغ 
[ārūġ] dahi derler. Ebulma
ānī, beyt:

אل  א    אت د  אد
د ا   ن   واروغ  ه 

(Dünya olayları cimrinin malını ziyan eder. 
Mide dolu olunca geğirme ortaya çıkar.)

Żamm-ı zā :[vāzuġ] وازغ-i mu
ceme ile. 

Ḫurmā līfinden örülmüş ip ma
nāsına.


Fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Şu :[vedāġ] وداغle-i 

āteş. Keẕā fī-Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm.

Fetḥ-i rā :[verāġ] وراغ-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, şu
le-i āteş. Ḥakīm 
Aliyy-i Ferḳadī, 

beyt:

אن ن   آ  
א وراغ א  ز  د

(Aşk ateşini nasıl gizleyeyim! Alev, ağzımdan dil 
çıkarıyor.)

�ānī, rūşenī ve tābiş ma
nāsına ki اغ  [ferāġ] 

ve وغ  [furūġ] dahi derler. İbn Yemīn, beyt:

א אری دا ا   ز روز
اغ א  א وراغ و  א از وی  אل و  د 

(Bundan önce bir zaman geçirdim. Doğrusu 
öyle bir zaman ki onun sayesinde halim vaktim 
aydınlık ve parlaktı.)

Sükūn-ı rā :[varġ] ورغ-i mühmele ile. Su 
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אف  ا
[ma	a’l-ḳāf ]


 1: Nām-ı[vāmiḳ] واāşıḳ-ı 
Aẕrā. Ve dahi 

nerrādların bir ıṣṭılāḥıdır.

اق  Deryā-yı Muḥīṭ’in Hind :[vāḳvāḳ] وا

cānibinde olan cezīrelerinden biridir ki 

onda 
aẓīm bālā-ḳadd dıraḫtlar olur. Şöyle 

ki yüzer ẕirā
 ḳadd çekmiş ve kalkan gibi 

müdevver, jengārī-reng yaprakları olur. Ve 

yaprak dibinde ādem başı ve çehresi gibi 

gözler ve kulaklar ve burun ile ağız 
aynı ile 

insān başına benzer meyvesi olur. Rūzgār 

estikçe dal ve budakları dibine varınca sarsı-

lıp meyvesinden “vāḳ vāḳ” ṣadāsı ẓāhir olur. 

Ḥakīm Esedī, meẟnevī:

אد  ی   א وز  
א ر از آن  

ی אق آ ی  א  א  
ی ی واق واق آ وز آن  

(Ansızın güçlü bir rüzgār esince o ormanda kıya-

met kopardı. Dalların ucu/başı dibe eğilir ve her 

bir baştan “vāk vāk” sesi çıkardı.)

Ammā rāḳımu’l-ḥurūfun 
Acā�ibü’l-Maḫ-
lūḳāt ve Ḫarīdetü’l-
Acā�ib ve sāir tevārīḫ-i 

mu
teberelerde manẓūru olan rivāyātın 

eṣaḥḥı, cezīre-i mezbūrede vāḳi
 şecer-i 

vāḳvāḳ dedikleri ağacın heyeti ve yapra-

ğı vech-i muḥarrer üzre ammā “vāḳvāḳ”, 

meyvesinin adıdır. Ba
żı meyvesinde ādem 

gibi elleri ve ayakları ve başı ve gövde-

si insān şeklinde, kimi erkek; ẕekeri ve ve 

ḫuṣyeteyni olur ve kimi dişi; saçı ve ferci 

olur imiş ve ba
żı meyvesi gövdesiz yalnız 

baş olur imiş. Cümlesi perçemlerinden ası-

lır gibi biter imiş. Tamām kemāle erdikte 

1 M: -, Esad Efendi 3241: 347a.

א  ا
[ma	a’l-fā]

vāruf] وارف ]: Żamm-ı rā-i mühmele ile. 

Buğday ve arpanın yoğun sapından ṭabaḳ 

gibi örüp üzerinde ekmek ve ṭa
ām koyup 

sofra yerine kullanırlar ve dāneyi samandan 

ve topraktan ayırmak için onunla savurur-

lar. Ve ona وارو [vārū] dahi derler.

vāf] واف ]: Bülbül. Ve ba
żılar bülbüle ben-

zer bir kuştur ki واف zendvāf] ز ] dahi der-

ler. Ve gāhī אف  [bāf ] ma
nāsına isti
māl 

ederler. Maṣdarı ن  gelir. Keẕā [vāfīden] وا

fī-Ferheng-i Cihāngīrī.
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Ve maḥall, cāy ve mekān ma
nāsına. Şeyḫ 


Aṭṭār, der-Pendnāme, beyt:

(416a) אق د از ا  אش ای  دور 
אق א را و در  دان 

(Ey mert insan! Nifak çıkaranlardan uzak dur! 
Münafıkların yeri cehennemdir bilesin!)


Arabīde kesr-i vāv ile (אق אق (viẟāḳ ِو  و
ان1 ا ی    ا 
 ا ibāretiyle tefsīr 

olunmuştur.


İki ma :[varaḳ] ورقnāyadır.

Evvel, kāġıd ma
nāsına ki cem
i اوراق [evrāḳ] 

gelir. Nitekim, Ṭālib-i Āmulī, beyt:

اوراق       ر
א  د در ر א  ذو  در 

(Eskimiş kāğıtlar yıllanmış şarapla nasıl kıyas-
lansın! Kadehte olan zevk kitaplarda yok.)

�ānī, ağaç yaprağına derler. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אر אن  در   گ در
אر  د  ور د  

(Arif nazarında yeşil/taze ağaçların her bir yap-
rağı, yüce Allah’ın marifet defterinden birer 
sayfadır.)

Ve gül ve sāir şükūfenin bergi ma
nāsına. 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

אر א د    روی  
א د از  و از  אز  אد ورق 

(Rüzgār ansızın senin yüzünün sayfasını görün-
ce gül ve yaseminden yaprak açtı.)

Sükūn-ı rā :[vernaḳ] ور-i mühmele ve 

fetḥ-i nūn ile. Behrām-ı Gūr’un köşkü 

nāmıdır.

Fetḥ-i zā :[vezaḳ] وزق-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i وژخ [vejaḫ]-ı merḳūm.

1 Visāk, hayvan bağlanan iptir.

üç kerre “vāḳ vāḳ” diye çağırıp yere düşer 

ve ol cezīrede olan vuḥūş u sibā
 yere düşe-

ni yerler. Niçe bāzargānların keştīleri bād-ı 

muḫālif sebebi ile ol cezīreye düşüp onda 

ẕikr olunan ḳudret-i Yezdānī ve ḥikmet-i 

Sübḥānī’yi görenlerden menḳūl ü mervīdir. 

Ammā Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da bir 
acīb ağaç-

tır ki her gün vaḳt-i ṣabāḥ bahār ve vaḳt-i 

şāmda ḫazān olur. Ve Ferheng-i Mīrzā’da 

masṭūrdur ki bir dağ adıdır ki onda altın 

ma
deni vardır ve şol mertebe çoktur ki 

ol ḥudūda ḳarīb olan ādemlerin köpekleri 

ḳılādesi altın olur imiş. Mezbūr ağaca elif-i 

evvelin ḥaẕfıyla اق  .dahi derler [vaḳvāḳ] و

Üstād Laṭīfī, beyt:

ّ از ر     آ در 
اق ن در و א  ی    

(Hakkımda rakipten ona giden her kötü sözde 

tüylerim vakvak ağacı gibi inler.)

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

وح در ز  א    
اق ن در و د  ای   

(Adamotunun Hoten bölgesinde vakvak ağaççı-

ğı gibi konuşmasına çok kalmadı.)

אق Fetḥ-i ẟā :[veẟāḳ] و-i müẟelleẟe ile. Ḫāne 

ma
nāsınadır. Şeyḫ 
Aṭṭār, der-Manṭıḳu’ṭ-

Ṭayr, beyt:

אز ان د  אری  رد 
אز  د و د   א   و

(Bir düzenbaz yine o gönlü yaralıya rastladı. 

Yine evine götürüp elini bağladı.)

Ḥakīm Enverī, beyt:

אق م  و دوش  آ
אق א و و א   و

(Dün gece baygın bir halde, vefalı ve uyumlu bir 

dostla eve geldim.)
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אف  ا
[ma	a’l-kāf ]


Sükūn-ı şīn-i mu :[vāşnek] واceme ve 

fetḥ-i nūn ile. Be-ma
nī-i çūbek-zen ya
nī 

ser-pāsbānān. Çarşu, bāzār ve maḥalle bek-

çilerinin başı demektir. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

אک Be-vezn-i :[vāk] واک  [ḫāk]. Gök renk-

li bir kuştur. Ekẟer sular kenārında oturur. 

Mecd-i Hemger, ḳıṭ
a:

אی  ان در  ف ا ر
אی  ن   א زاغ ا 

در   آب ا ز
ن  ج ا  دن واک  در 

(Gül dalının dibine kar yağıyor. Bülbül yerine 

karga inliyor. Su, av boğazında zincir; dalga da 

karabatak boynunda boyunduruk olmuş.)

ک  Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve :[vāyzek] وا

fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Şerāre-i āteş ya
nī 

āteşten çıkan kıvılcım.

א Fetḥ-i bā :[vebāsek] و-i muvaḥḥade vü 

sīn-i mühmele ile. Be-ma
nī-i ḫamyāze ki 

אن دره אژه ve [dehān-dere] د  [fāje] dahi der-

ler. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

Fetḥ-i tā :[vetek] و-i müẟennāt ile. Bir 

küçük kuştur. 
Arabīde ی  [selvá] derler.

 Sükūn-ı rā vü fetḥ-i :[verdek] وردک

dāl-ı mühmeleteyn ile. Be-ma
nī-i çeyiz. 

Şerefnāme’de وردوک [verdūk] mervīdir.

 Sükūn-ı rā vü żamm-ı dāl-ı :[verdūk] وردوک

mühmeleteyn ü vāv-ı ma
rūf ile. Ġalle sa-

pıyla örtülmüş ḫāne. وردو [verdūka] dahi 

derler. Hindī lisānında  [çupur] derler 

żammeteyn ile.

-Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. Alt :[vesaḳ] و

mış ṣā
idden 
ibārettir ki altmış dört bin se-

kiz yüz dirhemdir.

אق 
Fetḥ-i şīn-i mu :[veşāḳ] وceme ile. Üç 

ma
nāya gelir.

Evvel, teğelli kaftan.

�ānī, ma
rūf. Derisi maḳbūl bir cānverdir 

ki kürk ederler. Tüyü beyāż ve cā-be-

cā siyāh benekleri olur. Nāfesi be-ġāyet 

mu
teberdir. Pādişāhlara ve vüzerā vü kibāra 

maḫṣūṣ kürktür. Rivāyet olunur ki ḳuvā-yı 

muḫtelifesi vardır. Pūst-ı ẓahrının ṭabī
atı 

ḥārr u yābis ve ḥarāret-i laṭīfi ṣafā-baḫşā-yı 

lābistir. Süḫūneti i
tidāle ḳarībdir. Ve ḫaṣṣası, 

ḳuvvet-i cimā
iyyeyi taḥrīk ve veca
-ı ẓahr u 

miyānı dāfi
dir. Ve külá ve meẟānede olan 


ilel-i bārideye nāfi
dir. Maḥrūru’l-mizāc 

olanların vücūdunu tesḫīn ve eẟer-i ḥarāreti 

bedende mekīn eder. Ammā nāfesi ḥarāret 

ü bürūdette mu
tedil ve lebsinin nef
i zāḥir 

ve 
illet-i bevāsīre def
i bāhirdir. Ve muttaṣıl 

lebsine i
tiyād dāfi
-i envā
-ı bevāsīrdir. Ve 

ḳalbe ḳuvvet ü sürūr verdiği bi’l-ittifāḳtır.

�āliẟ, müjde ve beşāret ma
nāsınadır. Mīr 

Naẓmī-i Herevī, beyt:

אل אق و אن و א ه ز  ر
אل ش  אن را  ا  د  

(Sevgiliden kavuşma müjdesi geldi. Bu güzel söz 
için can parasını veririm.)
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ki  [şīr-guncişk] dahi derler.

Fetḥ-i zā :[vezek] وزک-i mu
ceme ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, bir ağaçtır ki ه  [pede] dahi derler. 


Arabīde ب  [ġareb] derler.

�ānī, kurbağa ki وزغ [vezaġ],  [caġz] ve 

گ  [bezeg] dahi derler.

ک 
Sükūn-ı şīn-i mu :[veşrek] وceme ve 

fetḥ-i rā-i mühmele ile. Be-ma
nī-i ور 

[verşek]-i merḳūm. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī ve’l-Mü�eyyid.


Fetḥ-i şīn-i mu :[veşek] وceme ile. 

Tīzlik, sür
at ma
nāsına. Ebulma
ānī, beyt:

אر    و   در  
אدم و   א  د او   

(Yaptığı işi aceleyle yapan kişi, sonunda pişman 

olup sıkıntı çeker.)


Sükūn-ı şīn-i mu :[veşmek] وceme ve 

fetḥ-i mīm ile. Pāy-efzār. Keẕā fi’l-Mecma
.
 Fetḥ-i kāf u şīn-i :[vekemşek] و

mu
ceme ve sükūn-ı mīm ile. Sakız ağacıdır. 

Ba
żılar onun yemişidir dediler.

 Fetḥ-i lām ve sükūn-ı :[velemşek] و

mīm ile. Bu dahi sakız ağacının adıdır 

 gibi. Yemişine de derler [vekemşek] و

ki Türkīde “vecdene” derler. 
Arabīde  
ا .derler [ḥabbetu’l-ḫaḍrā] ا

 Fetḥ-i nūneyn ve sükūn-ı :[venecnek] و

cīm ile. Reyḥān ki fetḥ-i cīm ile ( َ  و
vencenek) de cāiz. م א  [şāhisperem], 

א  [şāhisperġam] ve א  

[şāhisperhem] dahi derler. Ḫüsrevī, beyt:

و را   
אن  ز و در 

(Gül bahçesinde fesleğenimsi saçıyla fesleğeni 

kusurlu gösteriyor.)

Sükūn-ı rā :[verşek] ور-i mühmele ve 

fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Eṭibbā ve 
aṭṭārlar 

edviye bağladıkları bez pārelerine derler. 

ک .dahi derler. Keẕā fi’l-Mü�eyyid [veşrek] و

Fetḥ-i rā :[verek] ورک-i mühmele ile. Bir 

çalıdır ki āteşi ġāyet tīz olur. Ḫabbāzlar ve 

biryāncılar onu tennūra yakarlar, tennūru 

derḥāl kızdırır. Ḥakīm Sūzenī, ḳıṭ
a:

א אی ورک   
אی   ورک ا  

א   از   
ر  دو روز روز  ا  ا

(Fırın çalısı bağışlamadan buyurmaz. Zira so-

mun pişirene bağış da fırın çalısıyla olur. Bay-

ramdan önce somun pişirmek gerekir. Çünkü 

bu bir iki gün şek (bayram hilalinin görünüşün-

de kuşkulu olmak) günüdür.)


Arabīde be-ma
nī-i sürīn ya
nī oturak yeri. 

Ve sükūn-ı rā-i mühmele ile (ورک verk) 

yine 
Arabīde “sürīn üzerine dayanmak” 

ma
nāsına.

אک  Kilāhumā :[verkek] ور ve [verkāk] ور

bi-sükūni’r-rāi’l-muhmele ve fetḥi’l-

kāf. Murġ-ı murdār-ḫˇār ya
nī çaylak. 

Ebul
abbās, beyt:

(416b)      אی  
אک ار   ور אز  אی   

(Hiç kimse misk yerine pislik koklamaz. Hiç 

kimse şahin yerine akbaba beslemez.)

Üstād Ferruḫī, beyt:

אی ر  د   ا  
אک אی از ور  آ 

(Umay onun gölgesi altında yer tutmazsa, akba-

badan daha değersiz kalır.)

Edātu’l-Fużalā’da bir derrende-i perrendedir 
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אر אف ا  ا
[ma	a’l-kāfi’l-fārsī]

Fetḥ-i rā :[vāreng] وار-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Toḫumluk konulan ḫıyār 

ki אدر  [bādreng] ve  [şīn] dahi derler. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.


Fetḥ-i ẕāl-ı mu :[vāẕāreng] واذارceme vü 

rā-i mühmele ve sükūn-ı nūn ile. Turunc ki 

אدار  [bādāreng] ve אدر  [bādreng] dahi 

derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

Fetḥ-i tā :[veteng] و-i müẟennāt ve 

sükūn-ı nūn ile. Üzüm salkımı, ḫūşe-i 

engūr ma
nāsına.

Fetḥ-i rā :[vereng] ور-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Kitābu’s-Sāmī’de “yama” 

ma
nāsına ر [rukū] gibi. Ammā Ferheng-i 
Cihāngīrī’de bezde ve dülbend ve kettānda 

seyrek olan yeri ve bir sebeble delinmiş yeri 

gözemek ve örmek ma
nāsınadır.

Fetḥ-i zā :[vezeng] وز-i mu
ceme ve 

sükūn-ı nūn ile. وژ [vejeng]: Fetḥ-i zā-i 

Fārsī ve sükūn-ı nūn ile. Kilāhumā be-

ma
nī-i ور [vereng]-i merḳūm. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī. Ammā Ferheng-i Mīrzā 
İbrāhīm’de be-ma
nī-i peyvend ü ārāyiş-i 

cāme vü pūstīn, ya
nī kaftanda ve kürkte 

olan zīnet ma
nāsına mervīdir.

گ Sükūn-ı sīn ü fetḥ-i tā :[vestereg] و-i 

müẟennāt u rā-i mühmeleteyn. و 

[vestereng]: Sükūn-ı sīn ü nūn u fetḥ-i 

tā-i müẟennāt u rā-i mühmeleteyn ile. İki 

ma
nāya gelir.

Evvel, itburnu dedikleri nesne.

�ānī, ḫaṭmī-i berrī ma
nāsınadır.

 Fetḥ-i nūn u şīn-i :[venemşek] و

mu
ceme ve sükūn-ı mīm ile. Bu dahi 


ma [vekemşek] وnāsınadır ya
nī 

ḥabbetü’l-ḫaḍrā.

 Fetḥ-i nūn u şīn-i :[venūşek] و

mu
ceme ve sükūn-ı vāv ile. Be-ma
nī-i 

.i merḳūm-[venemşek] و

-Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be :[veyk] و

ma
nī-i “ey nīk-baḫt!”. 
Arabīde و 

[veyḥak] derler.
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אم او אه ار   د  ز دو 
ر  و م ا دد ر 

(Padişahın talihi sayesinde hevenkteki üzüm 
koruğu onun adına mühürlü şarap olsa buna 
şaşılmaz.)

�ānī, Şerefnāme’de üzüm ağacının sapı ki 

ondan su içerler. Üstād Ferruḫī, beyt:

אش ای دو  د  אد 
אه از   و אل و 

(Ey düşmanının iki gözü aylar ve yıllarca ağla-
maktan üzüm ağacı sapına dönmüş olan mem-
duh! Mutlu ol!)

Ferheng-i Vefāyī’de ucu budanmış üzüm çu-

buğu rivāyet edip merḳūm Ferruḫī beytine 

mütemessik olmuş. Ve Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da 

muṭlaḳan “tāk” ma
nāsınadır. Ve Ferheng-i 
Mīrzā’da ma
nā-yı evvele mervīdir.


Sükūn-ı nūn ile. İki ma :[veng] وnāyadır.

Evvel, dervīş ü müflis-i bī-nevāya derler. 

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

دد    ان را  א ز  
م از زّر و  و ا ل و   از 

(Bu şiir benim mizah ve latife bakımından zen-
gin, altın ve gümüş açısından da fakir olduğumu 
şairlere gösterir.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ه  א     
ار و      روزی 

(Şükredici ol, minnet koyucu/başa kakıcı olma! 
Zira gün gelir bin fakir senden daha zengin 
olur.)

Manṣūr-ı Şīrāzī, beyt:

گ دون  ل  را  אغ  אل 
אرون و אی  را  ة   ز

(Kahır bahçendeki fidan, feleğe azık olur. Bağış 
hazinendeki zekāta oranla Kārūn fakir kalır.)


Sükūn-ı şīn-i mu :[veşfeng] وceme 

vü nūn ve fetḥ-i fā ile. Be-ma
nī-i ḫurfe ki 


Arabīde  [ferfaḥ] ve א -baḳlatu’l]  ا

ḥamḳā] derler.


Fetḥ-i şīn-i mu :[veşeng] وceme ve 

sükūn-ı nūn ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, demir mīldir ki onunla dūlābda pen-

beden dāneyi ayırırlar. Li-vāḥidin mine’ş-

şu
arā, ḳıṭ
a:

אن زا ی  ی د   
אِه   ا و  در 

  دو   ز 
ج دا را  و  

(Bolluk ya da darlıkta senin ekmeğine el uza-
tılacak olsa, cimrilikten, kendi iki gözünü hal-
lacın demir mille pamuktan tane ayırması gibi 
sökersin.)

�ānī, ḫarmen-i ḫarbuze vü hinduvāne vü 

ḫıyār ve emẟāluhum. Ya
nī mezkūrların 

küme ile yığını ma
nāsınadır. و [veşen-

ge] dahi derler.

گ  Fetḥ-i vāveyn ve sükūn-ı :[vekveg] و

kāfeyn ile. Āvāz-ı seg ya
nī köpek uluması 

ola veyāḫud ürmesi ola.

 Fetḥ-i nūn-ı evvel ü sükūn-ı :[veneng] و

ẟānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir iptir ki iki ucunu dīvāra yakın 

yerde kazıkla ber-muḥkem bağlayıp üzerine 

üzüm salkımları āvengini dizerler. Ḥakīm 

Sūzenī, beyt:

אن و  ا אن   ا
(417a) ر  و אب  ا دّر 

(Senin bağışın, dağılacak bir hevenk gibidir. O 
hevenkteki üzüm salkımında parlak inci olur.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:



BĀBU’N-NŪNİ’L-MEKSŪRE אل3621 و

م  ا
[ma	a’l-lām]


 :[vāl] والAẓīmü’l-ḫilḳa bir büyük balıktır. 

Şöyle ki gemiye uğrasa żararı iṣābet eder. 

Deryā-yı Muḥīṭ’te olur. Ḥakīm Esedī, beyt:

ا وال א ا آن    ا 
אل ر   وز   ا  ا

(Bu balığa balina derler. Yılın bu ayında da bu-
raya çok uğrar.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de māhī-i fülūs-dār ya
nī 

pullu balık. Kemāl İsmā
īl, beyt:

ه א  אن  ا אن    د ز درو
א وال א  از  ف  زا  از 

(Dini fakirlerde ara, hali vakti yerinde olan zen-
ginlerde değil. Zira inciyi istiridyeden elde eder-
sin, pullu balıktan değil.)

Mecma
u’l-Fürs’te dahi māhī-i düm-dārdır. 

Üstād Ġażāirī-i Rāzī, beyt:

אه א    ر    
א وال א      

(Padişah bana gergedan ya da balinanın dayana-
mayacağı bir himmet yüküyle bağış gönderdi.)


Kesr-i ġayn-ı mu :[vāġil] واceme ile Müft 

bāde-ḫˇār ya
nī mecālis ve ṣoḥbet-i bādeye 

bī-teklīf varıp ṭarḥ-ı ẟiḳlet eden girān-cān 

ṭufeylī ma
nāsınadır.

אل Fetḥ-i bā :[vebāl] و-i muvaḥḥade ile. 

Ḫaṭā ve günāh ma
nāsına. Şeyḫ 
Aṭṭār, beyt:

אل ا ای  د دا و  
אل ا ای  غ و    

(Oğul! Aklın kullanılmadığı ilmin vebali vardır 
(günahtır). İlim kuş, akıl da kanattır.)

Ve 
Arabīde kevākib-i seyyārātın evcden 

ḥażīże ric
atine derler.

�ānī, rekīk ve kerīh ma
nāsına. Ferheng-i 
Cihāngīrī’de bir nev
 gök kedidir ki kuy-

ruğu olmaz, derisin kürk ederler. و [vebr] 

dahi derler. Mecma
u’l-Fürs’te tehī ve ḫālī 

ma
nāsına. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

َ  د אن  א ز آد א از 
א و ا و از    

(Sayenizde insanlardan daha eli dar değiliz. İba-
det açısından eli boş/fakir, günah bakımından 
zenginiz.)

Ammā bu beyitten tehī ve ḫālī ma
nāsı çık-

maz. Çünki ma
ṣiyetten ġanī dedi, ṭā
atten 

müflis olmak ma
nāsı enseb ü aḳrebdir.

 .Fetḥ-i hā ve sükūn-ı nūn ile :[veheng] و

Üç ma
nāyadır.

Evvel, ḥalḳa-i çūbīn ya
nī ağaç ḥalḳa. Ba
żı 

işe isti
māl olunur. Nitekim, şā
ir, beyt:

د ازو  زور و ون  ن 
אن در   در ز

(Ondaki halkayı zorla çıkardığı sırada epeyce sı-
kıntı çekti.)

�ānī, bir toḫumdur. 
Avratlar semiz olma 

için tenāvül ederler. Ġāyet nerm olur ve 

lu
ābı çıkar beẕr-i ḳiṭūnā gibi.

�āliẟ, dem-i ābdır ki yenir. Keẕā fi’t-Tuḥfe.
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�āliẟ, cehennemde bir vādīnin adıdır. 

Rābi
, be-ma
nī-i helāk. 


Arabīde dahi ma
nā-yı evvele ve ma
nā-yı 

ẟānīye isti
māl olunur. Li-Şeyḫ Bahāeddīn 

el-
Āmilī, rubā
ī1:

א ا   ا
א ی  ه و  اذ اذ

ی ی   ة ا ان  و
אس ر א ا א اذا 

(Yediği lokmayı yutamayanlar gibi tükürüğüm-
de boğuluyorum. Ben onu unutmazken o bana 
verdiği sözü çoktan unutmuş! Eğer ölürsem aş-
kın koru ciğerimde olacak, o zaman kabirdeki 
ölülere yazık olacak!)

1 Metinde “kıt’a” yazılmıştır.

Fetḥ-i rā :[verel] ورل-i mühmele ile. 

Bir cānverdir, saḳanḳūra benzer. Ammā 

miyānlarında farḳ budur ki verel yabanlar-

da, saḳanḳūr Nīl ırmağı kenārında olur. Bir 

farḳı dahi budur ki verelin başı yassı olur, 

saḳanḳūrun sivridir. Ve verelin levni sarı kı-

zıla māil ve derisi dürüşttür; saḳanḳūr ab-

lak, yeşil, sarı, siyāh ve beyāż da bulunur ve 

derisi emles ve nesū olur.

Fetḥ-i zā :[vejel] وژل-i Fārsī ile. 

Kertenkeledir.

ل  Sükūn-ı nūn ve żamm-ı kāf :[venkūl] و

u vāv-ı ma
rūf ile. Kārında ḳavī, çāpük ve 

celd olana derler. Edātu’l-Fużalā’da ل  و

[veşkūl] mervīdir.

 Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve :[veyşel] و

fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Kurdeşeni dedikleri 


illettir ki fażalāt-ı dem ü ṣafrādan 
ārıż olur.

 و .Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile :[veyl] و

[veyk] ma
nāsına. “Vāy seni!” demek olur. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

אه د  א آرد   ور ز  
د ا  و و خ  א ز 

(Padişahın huzuruna feleğe dair bir şikāyet gelir-
se, felekten/gökten “vay seni, vay bana!” dışında 
bir cevap duyulmaz.)

 [veyl] و kesr-i (417b) vāv ile yine [vīk] و

ma
nāsınadır. Aġleb-i evḳātta birbiriyle 

müterādif isti
māl olunur. Lafẓ-ı 
Arabīdir ve 

dört ma
nāya isti
māl olunur. 

Evvel, ma
nā-yı merḳūma. 

�ānī, be-ma
nī-i efsūs ve ḥayf. Ebū Şekūr, beyt:

ی ا د  از و 
א ازو  اوی ن ر א   

(Kötü düşünceli düşman, çifti kapıldığı zaman 
hayıf ve esefle dolar.)
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Evvel, sehl ve sebük nesnelere derler. Ḥakīm 

Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

אر و  ورام  אن  از  و  
د א  م   ورام  ا 

(Ağır ve önemli bir söz söylemek gerekiyorsa; 
dünya çerçöp ve dikenle, önemsiz ve basit şey-
lerle dolmuştur.)

Üstād Ferruḫī, beyt:

ا را אی او  ورام ا زا
א د  ورام אن    او  

(Ziyaretçilerine kolayca bağışta bulunur. Ondan 
başka kolayca bağışta bulunan biri var sanma!)

�ānī, bir metā
 bey
 olduktan sonra bir 
illet 

ile bahāsından naḳṣ iḳtiżā eyleye. Ona وارم 

[vārem] ve وارام [vārām] dahi derler.

�āliẟ, Mu
cemü’l-Büldān ṣāḥibi naḳl eder ki: 

Rey memleketinde bir şehir vardır, ismine 


derler. Ḫalḳı Şī [verām] ورامadırlar. Ḥālen 

.demekle meşhūrdur [verāmīn] ورا

Fetḥ-i rā :[verezm] ورزم-i mühmele 

ve sükūn-ı zā-i mu
ceme ile. Ferheng-i 
Cihāngīrī’de “āteş” ma
nāsınadır. Ḥakīm 

Sūzenī, beyt:

אد اه   ۀ  אب  در د  
אب ورزم د را   از  א 

(Eğri ok ateşin sıcaklığıyla doğruldukça senin 
yeleksiz okun da kötülük isteyici düşmanın gö-
züne girsin!)

Fetḥ-i rā :[verem] ورم-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i āmās. Bir veca
lı şiştir. Ciğerde ve 

göğüs içinde ve sāir a
żāda dahi olur. Mīr 

Naẓmī, beyt:

א ا در  ورم   
א اره در ا  او  

(Ciğerinde şiş olan kimse sürekli acı çeker.)

 ا
[ma	a’l-mīm]

Fetḥ-i rā :[vārem] وارم-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i verem ki אس  .dahi derler [āmās] آ

Vücūd-ı insānda ol şişe derler ki veca
ı ola.


Fetḥ-i şīn-i mu :[vāşem] واceme ile. Bir 

ırmak adıdır. Ve bir şehrin adı olmak üzre 

de mervīdir.


İki ma :[vām] وامnāyadır.

Evvel, borç ki 
Arabīde د [deyn] derler. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

ا  آ   
א وام אک در  ر از 

(Sarayı toprağından feleğin borç olarak yüksek 
makam ve saygınlık istediği kimdir?!)

Ve bir şā
ir-i 
ārif demiştir, beyt:

ت د   ا ا زن 
א א  ه  א ا و وام 

(Sana Bizans kayserinin kızını da verseler kadın 
isteme/evlenme! Kıyamete kadar vade verseler 
bile borç alma!)

�ānī, be-ma
nī-i bām. 

Bu iki ma
nādan ġayrı אم  [fām]ın üç 

ma
nāsıyla da müterādiftir ol cihetle ki 

bā, fā ve vāv ḥarflerinin tebādül ü tevāḫīsi 

vardır.


Fetḥ-i hā ile. Üç ma :[vāhem] واnāyadır.

Evvel, bile olmak.

�ānī, zīnet ü ārāyiş.

�āliẟ, porsuk dedikleri cānverdir. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

Fetḥ-i rā :[verām] ورام-i mühmele ile. Üç 

ma
nāyadır.
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ن  ا
[ma	a’n-nūn]

אن دن  
Ya :[vā-burden nān] واnī ekmeği 

pişmek için yassı eylemek. Keẕā fi’l-Mecma
.

 Geriye sıçramak :[vā-pes cesten] وا 

ve geri oturmak. Fetḥ-i cīm ve sükūn-ı sīn 

iledir. Mīr Naẓmī, beyt:

ش  وا ز ز 
ش א    

(Onun kılıcının altından geriye sıçradı. Kaç-
maktan başka çaresi kalmadı.)

Fetḥ-i bā :[vā-pesten] وا-i Fārsī vü tā-i 

müẟennāt ve sükūn-ı sīn-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i  وا [vā-pes cesten].

Fetḥ-i bā (418a) :[vā-pesīn] وا-i Fārsī, 

kesr-i sīn-i mühmele ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Sonraki ve sona kalan her nesne-

de isti
māl olunur. Meẟelā وا ِ  [nefes-i 

vā-pesīn] derler “son nefes” ma
nāsına. Ve 

bir ḳavmin eslāfı gidip geri kalanlarına der-

ler. Ve imāmdan sonra geride olan cemā
at 

ve mekūlāt u meşrūbāttan sonra isti
māl 

olunan; ve’l-ḥāṣıl cemī
-i ḥālātta her ne ki 

geride ola, ona derler.

ن Fetḥ-i bā :[vāpekīden] وا-i Fārsī ve 

kesr-i kāf ile. Ağza atmak. Mīr Naẓmī, beyt:

אن ه     وا
אن   دا و  آن دم 

(Tutup öyle bir ağzına attı ki tane ve ekin o an 
görünmez oldu.)

ن -Kesr-i cīm-i Fārsī ile. Der :[vāçīden] وا

mek ve devşirmek ma
nāsınadır.

ن א 
Müte :[vāḫānīden] واaddī-i ن  وا

[vāḫīden]dir.

Sükūn-ı rā :[verhem] ور-i mühmele ve 

fetḥ-i hā ile. Süḫan-ı saḫt u dürüşt. Ya
nī 

bir söze derler ki iki vechle ola: Ya metīn, 

muḥkem ve ma
nī-dār ola yāḫud ḫāṭıra do-

kunup elem vere. İki ma
nāya tertīb üzre, 

Ebulma
ānī, beyt:

ل ا ور  د 
 ور   دل آزار

(Gönül alıcı konuşursan makbul olur. Kaba saba 
konuşma, asla kalp kırma!)


Sükūn-ı şīn-i mu :[veşm] وceme ile. 

Buḫār ma
nāsınadır 
umūmen. Ḥakīm 

Firdevsī, der-ṣıfat-ı ejderhā, beyt:

ن ِ   دو   دو  از 
ن ه  אن  א  ز و د

(Başının üstündeki iki göz, iki kan pınarı. Ağ-
zından çıkan buhar dünyayı kararttı.)

Ve eyyām-ı şitāda lā-siyyemā bahāra ḳarīb 

vaḳitte olan buḫār ki havada ḥāṣıl olur 

ḫuṣūṣan ki م  [nezm] dahi derler. Ḥakīm 

Senāyī, beyt:

א ازا   از ا و و  
ش او ز   אه    و 

(Onun siyah kürkü güneş ve ayı yok ettiği için 
dünyanın gözü bulut ve sisle doldu.)

Ba
żı ferhengde naḳş u taṣvīr ma
nāsına da 

mervīdir.
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Evvel, orak ki ekmekçiler ḫamīr üzerine sa-

çarlar oklağuya yapışmasın diye.

�ānī, māmī ma
nāsına ki 
Arabīde א  

[ḳābile] ve Türkīde “ebe” derler. Ammā 

Mecma
u’l-Fürs’te ol ağaçtır ki ekmek 

ḫamīrin onunla yassı ederler. Türkīde “ok-

lağu” derler. 
Arabīde א  [ẟuveneyā] derler 

żamm-ı ẟā-i müẟelleẟe, fetḥ-i vāv u nūn ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile.

 Sükūn-ı rā vü yā-yı taḥtānī :[vārdīn] وارد

vü kesr-i dāl-ı mühmeleteyn ile. Be-ma
nī-i 

māmī ya
nī ḳābile. Şā
ir, beyt:

א و زادن زن آ  
א وارد را د دادن

(Hamile kadının doğum zamanı gelince bir ebe-
nin yardımı gerekir.)

Kesr-i rā :[vārin] وارن-i mühmele ile. Dir-

sek ki 
Arabīde  [mirfaḳ] derler kesr-i 

mīm, sükūn-ı rā ve fetḥ-i fā ile. Bu ma
nāda 

be-vezn-i א  [żāmin]dir. Lākin fetḥ-i rā 

ile (واَرن vāren) be-vezn-i دا [dāmen] dahi 

cāizdir. Li-vāḥidin mine’l-
ulemā, ḳıṭ
a:

א وارن ی  در و د 
א م      
א   و وارن א
د  دا ز ا  

(Abdest alırken elini dirseklere kadar yıka! Müs-
lümanlık budur, sana kefil olurum. Bir kimse 
ayakları bileklerle birlikte yıkamazsa bidat ehli-
dir, ondan elimi eteğimi çekerim.)

Aġācī, beyt:

אر ده  ر א د  ز
ده وارن א  زا  ز

(Bir zaman elini yanağına yaslamış, bir zaman 
dirseğini dizine dayamış.)

ن Kesr-i ḫā :[vāḫīden] وا-i mu
ceme 

ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Ferheng-i 
Cihāngīrī’de penbe devşirmek ma
nāsınadır. 

Ammā Mü�eyyidü’l-Fużalā’da دن ا   از  
[ez-hem cudā kerden] ya
nī birbirinden 

ayırmak.

ن را 
Müte :[vāḫūrānīden] واaddī-i 

ردن .[vāḫūrden] وا

ردن Żamm-ı ḫā :[vāḫūrden] وا-i mu
ceme 

vü vāv-ı ma
rūf ve sükūn-ı rā-i mühmele 

ile. Esirgemek ve kayırmak. Ya
nī bir kimes-

nenin ġamın ve fikrin çekip ve onun için 

ġamnāk olup esirgemek ma
nāsına. Mīr 

Naẓmī, beyt:

رد אزه وا ان  ه   د
د א اش  د د او در 

(Genç bir delikanlı görünce esirgedi. Onu elin-
den tutup evine götürdü.)

دا  Geri tutmak :[vā dāşten] وا 

ma
nāsınadır, her ne olursa; gerek maḥsūsen 

gerekse ma
nen olsun. Mīr Naẓmī, beyt:

אره ن او وا دا از  
د   و  زه  

(Bütün pisliklerden geri durduğu için ona hep 
övgüde bulundular, aferin dediler.)

Bu sekiz lüġat cümle maṣdardır.

אن  Kesr-i dāl-ı mühmele ve :[vādiyān] واد

fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i bādiyān. 

Bir dārūdur. Ekẟer çayla isti
māl olunur. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

ن Fetḥ-i rā :[vā rānden] وا را-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Sürmek ve berāber eylemek 

ma
nāsınadır.

 Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı :[vārdān] واردان

mühmeleteyn ile. İki ma
nāyadır.
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(Hazırda yüz tecrübe ve yüz deneyim var. Yüz 
akıl, bir çıldırma için hazır. Sen kutlu bir talihe 
sahipsin. Kör talihin hazırkıta beklediği yerden 
kaç!)

ن Kesr-i zā :[vājīden/vāzīden] واژ-i Fārsī 

vü zā-i mu
ceme ile de cāizdir. Ḥālini bir 

ādem bir kimsneye demek. Mīr Naẓmī, 

beyt:

ه ان د א ز د אر 
ه  درد درون واژ

(Sevgiliyi yalnız görünce içindeki bütün derdi 
ona döktü.)

ن  Fetḥ-i sīn ü sükūn-ı :[vāser şuden] وا 

rā-i mühmeleteyn ile. Ḫasta henūz ifāḳat 

bulmuşken tekrār ḫasta olmak. Ol ḥālete 

eṭibbā  [nuks] derler żamm-ı nūn ile.

ن Fetḥ-i sīn ü rā :[vāserengīden] وا-i 

mühmeleteyn, sükūn-ı nūn ve kesr-i kāf-ı 

Fārsī ile. Tolunmak ma
nāsına.

ن 
Żamm-ı şīn-i mu :[vā şuden] وا ceme 

ile. Açık olmak ve açılmak,دن אد   [guşād 

kerden] ve دن  [guşūden] ma
nāsına. Mīr 

Naẓmī, beyt:

אن ار دل وا  ز ا  ا
אن ن و  א دد روز و  

(Gece gündüz ağlayıp inliyor. Ahları yüzünden 
bütün gönül sırları açığa çıktı.)

دن  Açmak, kapamak :[vā kerden] وا 

ve ḫarāb eylemek. אدن  [guşāden], دن  ر
[rubūden] ve دن ان   [vīrān kerden] و

ma
nālarınadır.

ن دا 
Müte :[vā gerdānīden] وا addī-i وا 
دن  [vā kerden]dir.

ن د  .Fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile :[vā gerdīden] وا 

Döndürmek. Mīr Naẓmī, beyt:

 Żamme-i ṣarīḥle muḫtaṣar-ı :[vārun] وارن


dur ki ma[vārūn] وارونkūs ma
nāsınadır. 

Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

Żamm-ı rā :[vārūn] وارون-i mühmele vü 

vāv-ı ma
rūf ile. Ma
kūs, maḳlūb, menḥūs 

ve menkūb ma
nāsına. Üstād Lebībī, beyt:

א    ا ا  را 
א   ز  وارون   

(Talihin bana ne kini var bilmiyorum. Bu kör 
talihten kime dert yanayım kime!)

Şems-i Faḫrī, beyt:

ف ا א    آ  ا
آ در  و دو وارون د 

(Ey padişah! Senin aksine düşünen kişinin talihi 
ve devleti elbette ters gidecektir.)

ن -Kesr-i rā vü sükūn-ı yā :[vārīden] وار

yı taḥtānī vü fetḥ-i dāl-ı mühmeleteyn ile. 

ن ن ve [evārīden] اوار אر  [evbārīden] او

lafẓından muḫaffeftir. Yutmak, 
Arabīdeki 

 [bel
] ma
nāsına. Ebulma
ānī, beyt:

م א  وار خ و  ز ر  ز 
د אن  אن  آن  دو  د

(Feleğin eziyeti yüzünden zehirler yuttum. Dost-
ların bana yaptığını düşmanlarım yapmadı.)

Ve dahi bir işe becid olmak ma
nāsınadır.


Be-ma :[vārīn] وارnī-i ] وارنvārin[-i 

merḳūm. (418b)

ن  Sükūn-ı zā vü żamm-ı :[vājgūn] واژ

kāf-ı Fārsiyyeyn ile. Be-ma
nī-i vārūn ya
nī 

ma
kūs ve maḳlūb. Mīr Muġīẟ-i Maḥvī, 

rubā
ī:

אر ن در    و  آز
אر ن در  ای     

א ار داری   
אر ن در  א   واژ  آ
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 .Geri bakmak :[vā nigeristen] وا 

Ekẟeriyā ādem giderken ardına bakmak 

vāḳi
 olur. Ebulma
ānī, beyt:

א  א در  ون  ن روم  ز  
ت از  وا  اران   در دل  

(Senin köyünden çıkarken gözüm arkada kalır. 
Gönüldeki yüz binlerce hasret yüzünden çokça 
geriye bakarım.)

ن -Bir yere diril :[vā-hem āmeden] وا  آ

mek, cem
 olmak ve bozulmak ma
nāsınadır.

אدن ا  Sükūn-ı rā vü sīn-i :[ver-istāden] ور 

mühmeleteyn ve kesr-i hemze ile. Ayak üzre 

durmak. Ebulma
ānī, beyt:

אد و و  و  ت   ت  אغ از   
א را אده    ا ور ا ده    

(Bahçede senin hasretinle selvi, ardıç ve şimşir 
etrafa bakınıp tek ayak üstünde durdu.)

א Sükūn-ı rā :[ver-tāften] ور-i müh-

mele vü fā ve fetḥ-i tāeyn-i müẟennāteyn 

ile. Tepmek, bükmek ve döndürmek 

ma
nālarınadır.

א  Sükūn-ı rā vü sīn-i :[ver-ḫāsten] ور

mühmeleteyn ve fetḥ-i ḫā-i mu
ceme 

ile. Yerinden kalkmak, ḳıyām ma
nāsına. 

Müstaḳbelinde ḫā’nın fetḥası kesreye ve sīn 

zā’ya ibdāl olunup د .derler [ver-ḫīzed] ور

 Kaldırmak, götürmek :[ver-dāşten] وردا

ve yukarı tutmak ma
nāsına.

 Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı :[verdān] وردان

mühmeleteyn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, börekçiler ḫamīr açtıkları oklağu.

�ānī, ḫāne-i bālā ya
nī fevḳānī ev ki وردا 

[verdāne] dahi derler.

Sükūn-ı rā :[verzeken] ورز-i mühmele ve 

fetḥ-i zā-i mu
ceme vü kāf ile. Be-ma
nī-i 

دون خ  د     وا 
ون د ا وه  دل   و ا

(Gökkubbeyi başta döndürüp gönüldeki gam ve 
sıkıntıyı arttıran kim?!)

ن 
Be-ma :[vālān] واnī-i pālān. Ve pehlivān 

ma
nāsına da mervīdir. Mīr Naẓmī, beyt:

ان א   او    
ن د وا אرزارش  א 

(Meydanda onun karşısına kimse çıkmadı. 
Onunla savaşabilecek bir er çıkmaz da.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de rāziyāne ma
nāsınadır. 

Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, ḳıṭ
a:

ش  א   دا   و 
אن ا ز  ا ارت 

د ز اول  درد  را  
ن א از  و از روم وا ژ 

(Bu acı ve tatsız helīlenin insan bedenindeki 
sıcaklığı gidereceğini kim bildi! Karın ağrısına 
Çin’den furjun ve Anadolu’dan rezenenin iyi ge-
leceğini ilk buyuran kim!)

ان  Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i :[vāmrān] وا

rā-i mühmele ile. Çin diyārından gelir bir 

dārūdur. Keẕā fi’l-Edāt.

אن  Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i sīn-i :[vānsān] وا

mühmele ile. Ancılayın ve onun gibi de-

mektir. Lafẓ-ı mürekkebdir vāv ve آن [ān] ile 

אن  [sān] kelimelerinden ki אن  [sān] edāt-ı 

teşbīhtir.


İki ma :[vān] وانnāyadır.

Evvel, memleket-i Āẕerbaycān’da ser-ḥadd-i 

Rūm’da vāḳi
 bir ḳal
a-i metīn ve vilāyetinin 

adıdır.

�ānī, be-ma
nī-i şebīh ü mānend ki ون [ven] 

dahi derler.
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(Tan ağarınca kalktı. Elini ve yüzünü yıkayıp 
abdest aldı.)

אن Sükūn-ı rā :[vederşitān] ودر-i müh-

mele, kesr-i şīn-i mu
ceme ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. אن  Fetḥ-i :[vereşnān] ور

rā-i mühmele vü nūn ve sükūn-ı şīn-i 

mu
ceme ile. Kilāhumā be-ma
nī-i אن  ودر

[vederestān] ve אن 
ya [versitān] ورnī üm-

met. Üstād Daḳīḳī, beyt:

ا  ذ אش     
אن را ِ دادار  ور   

(Hz. Peygamber’in Allah katında ümmetine şe-
faat etmesi gibi sen de biz suçlular için padişaha 
aracı ol!)

Sükūn-ı rā :[verġan] ور-i mühmele 

ve fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile. A
żāda ẓāhir 

olan yumruca et veyāḫud rīḥ mün
aḳid ol-

muş ola. Ceviz kadar, dahi iri olur. אره  ور

[verġāre] dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

אن Fetḥ-i rā :[verrefān] ور-i mühmele-i 

müşeddede vü fā ile. Şefī
 ma
nāsına ya
nī 

şefā
at edici. Şems-i Faḫrī, beyt:

אن را  او   د
אن אن را  او  ور

(Onun kini düşmanlardan pek intikam alıcıdır. 
Onun affı suçlulara pek şefaat edicidir.)

Mes
ūd-ı Ġaznevī, beyt:

אره  ه و   دادم 
אن د  آرم ور ح ا و 

(Hakkımı ver yoksa bizzat emirin övgüsünü çare 
yapar senin huzuruna aracı olarak getiririm.)

Leng-i Sekkākī, beyt:

א زش  ق آ א  از  ن  دو 
אن آورده ام دو    ور

kūze-i pür-āb ya
nī su dolu bardak. Keẕā 

fi’l-Mü�eyyid.

ن Sükūn-ı rā :[verzīden] ورز-i mühmele ve 

kesr-i zā-i mu
ceme ile. Özenmek ve 
ādet 

edinmek. Mevlānā Cāmī, beyt:

ن א ر  ورز  ز 
ن م   ز   ز 

(Ha biz zulmü ādet edinmişiz ha sen iyilikten 
yüz çevirmişsin.)

Kemāl-i Ḫocendī, beyt:

אر ن   אن  ورز  
(419a) אر ن   א  د ر 

(Güzellere āşık olmak ne iştir! Onun yüzü ay, 
aya bakmak ne iştir!)

Ba
żı ferhenglerde zirā
at ya
nī دن   

[kişt kerden] ma
nāsına.

אن  Sükūn-ı rā vü kesr-i :[versitān] ور

sīn-i mühmeleteyn ve fetḥ-i tā-i müẟennāt 

ile. אن  Fetḥ-i dāl u rā :[vederestān] ودر

vü sükūn-ı sīn-i mühmelāt ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Ümmet ma
nāsınadır. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 Sükūn-ı rā vü fetḥ-i sīn-i :[versen] ور

mühmeleteyn ile. Be-ma
nī-i bend bā-resen, 

ya
nī ol bend ki resen ile ola. Ve dahi “resen” 

ma
nāsına da olur.

אن Fetḥ-i rā :[vereşān] ور-i mühmele vü 

şīn-i mu
ceme ile. Mūsīḳīde bir perde adı-

dır. Ve sükūn-ı rā ile (אن  verşān), ḳumrī ور

dedikleri ḫoş-āvāz kuştur.

Fetḥ-i rā :[vereşten] ور-i mühmele vü tā-i 

müẟennāt ve sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i  [şusten] ya
nī yumak. 
Arabīde 

 [ġasl] ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

א א از  א     
دد ور د و رو را و 
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Fetḥ-i rā :[verhīn] ور-i mühmele, kesr-i 

hā ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i 

.i merḳūm-[verehmīn] ور

Fetḥ-i zā :[vezān] وزان-i mu
ceme ile. 

ن 
lafẓından ism-i fā [vezīden] وزildir, esi-

ci ma
nāsına. Ebulma
ānī, der-na
t-ı şerīf, 

beyt:

ن م  وزان  אد  אغ ا   
א م  دو  د  ا  

(Emel bahçesinde esen cömertlik rüzgārı oldu-
ğu için umut ağacım iki ālemde de yemyeşil 
olacak.)

אن Sükūn-ı zā :[vejfān] وژ-i Fārsī ve fetḥ-i 

fā ile. Be-ma
nī-i אن .ı merḳūm-[verrefān] ور

Fetḥ-i zā :[vezen] وزن-i mu
ceme ile. 

Sürūr u neşāṭla salınıp yürüyene derler. Ve 


Arabīde sükūn-ı zā ile (وزن vezn), tartmak 

ma
nāsınadır.

Sükūn-ı zā :[vejnīn] وژ-i Fārsī ve kesr-i 

nūn ile. Deve sütü ve ayranı ma
nāsına.

ن Kesr-i zā :[vezīden] وز-i mu
ceme ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Yel esmek ma
nāsına. 


Arabīde ا  [hebbu’r-rīḥ] ve Çağatay’da 

“ismek” derler kesr-i hemze ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Fi
l-i māżīsinde “esti” demekte 

“isti” derler. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

İsti meger ḫazān yili kim ḫam olup vedā
 üçün

Vāḳı
a-i firāḳ irür sünbül ü yāsemen ara

(Galiba sonbahar yeli esti. Zira vedalaşmak için 
eğilen sümbül ve yasemin, ayrılık gerçeğiyle 
yüzleşiyor.)

“İsgen” esen, “istürgüsi” esecek demektir.1 

Mīr 
Alī Şīr, beyt:

1 “Fi’l-i māzīsinde” ibaresiyle başlayıp buraya kadar olan 

kısım matbu metinde yoktur. Esad Efendi 3241 numa-

ralı nüshanın 351b sayfasında yer almaktadır.

(Ey padişah! Bağışlamaya olan şevkin sebebiyle 
suçla dost olduğun için senin dostunu huzuruna 
aracı olarak getirdim.)

دن -Dayandırmak, kaldır :[ver-kerden] ور

mak, koparmak, yanmak, yandırmak, at-

mak ve yemek. Meẕkūr ma
nālara maḥalline 

göre isti
māl olunur.

Sükūn-ı rā :[ver-geşten] ور-i mühmele 

ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, dönmek ve döndürmek.

�ānī, yok olmak ma
nāsına.  [ber-

geşten] dahi derler. 

אدن אم   Ad, künye ve :[ver-nām nihāden] ور

laḳab komak ma
nāsına.

אن Fetḥ-i rā :[verrenān] ور-i mühmele-i 

müşeddede vü nūn ile. Be-ma
nī-i אن  ور

[verrefān]-ı merḳūm.

-Ev :[verencīn] ور ve [verencen] ور

vel fetḥ-i rā-i mühmele vü cīm ve sükūn-ı 

nūn ile, ẟānī fetḥ-i rā-i mühmele, sükūn-ı 

nūn u yā-yı taḥtānī ve kesr-i cīm ile. Bilezik 

ki ا [ebrencen] ve  [berencen] dahi 

derler. 
Arabīde ار  [sivār] derler kesr-i sīn-i 

mühmele ile. Mīr Naẓmī, beyt:

א ور א    
ه رو אن را د א   

(Bileği bilezikle süslenmiş. Felek, dünyaya “Gö-
zün aydın!” demiş.)

Sükūn-ı rā :[ver-nişesten] ور-i müh-

mele ve kesr-i nūn ile. Oturmak ve at üze-

rinde olmak.

Fetḥ-i rā :[verehmīn] ور-i mühmele, 

sükūn-ı hā vü yā-yı taḥtānī ve kesr-i mīm 

ile. Arpa ve buğday unu ile maḫlūṭ pişmiş 

ekmek. 
Arabīde  [
alīẟ] derler  

[ḥadīẟ] vezni üzre. Keẕā fi’l-Mecma
.
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ی  م ا א  ی ا ا ا
ق ا  ا وا و

(Aşk, ayrılık günü bedenimi bitkinleştirdi. Sev-
giliden ayrılık, uykuyu gözümden uzaklaştırdı.)

Ve yine 
Arabīde żamm-ı vāv ile ( -vu ُو

sen), beyāżı çok olan göze derler. Ve sükūn-ı 

sīn-i mühmele ile ( -vesn) Fārsīde be و

ma
nī-i bisyār. Üstād Rūdekī, beyt:

אن ا אل  ای   وز  ا ا
ارم   و  روی  و و 

(Ey Horasan emiri! Bugün senin iyi talihin saye-
sinde hem iyi ve bol nimete hem de iyi bir yüze 
sahibim.)


Fetḥ-i şīn-i mu :[veşen] وceme ile. Be-

ma
nī-i و [vesen]-i merḳūm. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

אن 
Sükūn-ı şīn-i mu :[veşyān] وceme 

ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Cezā ve 
ivaż 

ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

ار אن  ت و א  
אر  ا دِن  ی را 

(İyilik iyi insana gerekir. Kötüye kötülük yap-
mak kolaydır.)


Fetḥ-i ġayn-ı mu :[veġasten] وceme vü 

tā-i müẟennāt ve sükūn-ı sīn-i mühmele ile. 

Be-ma
nī-i ẓāhir ve āşikārā.


Kesr-i lām ile. Bir nev :[velīn] و kabar-

cıktır ki ن  [beryūn] ve داد [dād] dahi der-

ler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ن -Kesr-i mīm ve sükūn-ı yā :[vemīden] و

yı taḥtānī ile. Ovalamak ma
nāsınadır.


İki ma :[ven] ونnāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i şibh ü mānend. 

Menūçehrī, der-ṣıfat-ı esb, beyt:

Ṣubḥ çün isti ṣabā içkil ḳadeḥ kim bolmaġuŋ

Sin ü köp istürgüsi bu bāġ-ı devrāndın ṣabā

(419b)

(Sabahleyin tan yeli esince şarap kadehi iç! Zira 
tan yeli sen olsan da olmasan da bu zamane bah-
çesinde daha çok esecek.)

אن  Sükūn-ı sīn-i mühmele ve :[vestān] و

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Arka üstüne yat-

mak ve yatmışa dahi derler.

אن  Sükūn-ı sīn-i mühmele ve :[vesnān] و

fetḥ-i nūn ile. Be-ma
nī-i אن  ı-[vestān] و

merḳūm. Ebulma
ānī, beyt:

ان د در روز   و در  ا
אن אر  ز ده  אن   א و دا

(Gündüz evin tavanındaki işlemeye, gece yıl-
dızlara bakar. Kadınların işi daima sırt üstü 
yatmaktır.)

 .Fetḥ-i sīn-i mühmele ile :[vesen] و

Be-vezn-i ر [resen]. Ālūde ma
nāsına. 

İmāmī-i Herevī, ḳıṭ
a:

ر ز  او   
دا و دا  

ان و   אر 
دو  א  و  آ

(Öyle bir hazrettir ki ona istek eteğini bulaştır-
mamak (hiçbir şeye tenezzül etmemek) yakış-
sa da onun bekçisi Zuhal, danışmanı Müşterī, 
mumu Güneş, leğeni de gökyüzüdür.)


Arabīde muḳaddeme-i ḫˇāb ya
nī uykunun 

evveli. İmāmī-i Herevī, beyt:

از دِر دو درآ  و 
َ ا ا ا ار   

(Devlet kapısından sarhoşça çıkagelip uyanık 
bahtıma “Uyku nerede?” dedi.)

Ve 
Arabī şi
rlerde dahi bu ma
nāya gelmiş-

tir. Eşca
u’ş-şu
arā Mütenebbī, beyt:
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او  ا
[ma	a’l-vāv]

Żamm-ı rā :[vārū] وارو-i mühmele ile. 

Be-ma
nī-i وارف [vāruf ]-ı merḳūm. Ya
nī 

ġalle sapından ettikleri ṭabaḳ gibi nesne ki 

rūstāyīler üzerinde ṭa
ām yerler.

Sükūn-ı rā :[vergū] ور-i mühmele ve 

żamm-ı kāf-ı Fārsī ile. Vilāyet-i Ḫorāsān’da 

bir şehirdir ki bir kaya üzerinde vāḳi
 olmuş 

ve dört eṭrāfından çeşmelerden laṭīf ṣāfī su-

lar revān olmuş. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

 Żamm-ı yā-yı taḥtānī ve iḫfā-yı :[veyū] و

vāv ile. Be-ma
nī-i 
arūs ki  [beyū] dahi 

derler.

م  ی و  گ  ز  و ر  و 
ر ون אه     آ دو و رو

(Pars sıçrayışlı, dağ keçisi eylemli, kurt koşuşlu 
ve koç salınımlıdır. Kaplan atılımlı, ceylan sekiş-
li ve tilki hilelidir, yaban eşeğini andırır.) 

�ānī,  [ben]-i merḳūm ma
nāsınadır. 


Arabīde nūn-ı müşeddede ile (وّن venn) 

üç ma
nāya gelir. Evvel, bir kimseye derler 

ki umūrunda süst ü ża
īf ola. �ānī, sinc ki 

parmakla çalarlar. �āliẟ, bir şehrin adıdır 

ki Ḥüseyn Farżī-i Vennī ol şehirdendir. Ve 

nūn-ı muḫaffefle (ون ven), ḥükemā-yı Ḫaṭā 

on bin seneye derler. Ve Hindīler “çengel”e 

derler.

ن  Sükūn-ı nūn u yā-yı :[vendīden] و

taḥtānī ve kesr-i dāl-ı mühmele-i ūlá ile. 

Zaḥmet çekmek ma
nāsına.

ن Sükūn-ı yā :[veydīden] وeyn-i 

taḥtāniyyeyn ve kesr-i dāl-ı mühmele-i ūlá 

ile. Be-ma
nī-i  אره  [çāre custen]. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

ن  Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve :[veyden] و

fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Yavı kılmak 

ma
nāsınadır.
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(Beni ācizliklerden ayır! Beni kurtulmuşlara 
yakınlaştır!)

Żamm-ı rā :[vārūne] وارو-i mühmele 

vü vāv-ı ma
rūf ile. Ters. 
Arabīde ب  

[maḳlūb] ve س  [ma
kūs] ma
nāsına ki 

אز  [bāzgūne], א  [bāşgūne], واژ 

[vājgūne] ve وا [vāşgūne] dahi derler. 

Şākir-i Buḫārī, beyt:

א    ِ ادر  ای 
אی  وارو ز 

(Kardeş! Ben bu kör talihin eziyetinden kimin 
yanında inleyeyim!)

Ḥakīm Zeccācī, beyt:

د ی د   راز 
د אن در  د وارو 

(Feleğin sırrı başka türlü olduğuna göre dünya 
kör şeytanın elindedir.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i şūm. 

Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

د א  د  د  و  ا 
د ا وارون د  ا و 

(Kutlu talih senin düşmanına dost olmaz. Uğur-
suz baht senin dostuna dost olmaz.)

 Sükūn-ı zā vü żamm-ı :[vājgūne] واژ

kāf-ı Fārsiyyeyn ve fetḥ-i nūn ile. Be-ma
nī-i 

.i merḳūm-[vārūne] وارو

ه Kesr-i zā :[vāzīre] واز-i mu
ceme, sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i zamān.

 .Fetḥ-i sīn-i mühmele ile :[vāse] وا

Pervāneye derler. Ebulma
ānī, beyt:

א دل را  א   ر 
َ د او دل وا  دد  زا 

(Senin yanağının mum ışığı gönül köşkünü kap-
ladı. Gönül de onun etrafında kanadı yanık per-
vane olmuş dönüyor.)

א  ا
[ma	a’l-hā]

ه Kesr-i ḫā :[vāḫisīde] وا-i mu
ceme vü 

sīn-i mühmele ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. 

Atılmış penbe ve yün ma
nāsına.

Fetḥ-i rā :[vāre] واره-i mühmele ile. Dört 

ma
nāya gelir.

Evvel, şibh ü mānend.

�ānī, nevbet ma
nāsına. Üstād Rūdekī, ḳıṭ
a:

אن آ  د ره  
אن آ אغ و  وارۀ 

وار آذر  و  او
אن آ   زار

(Gül bir kez daha gül bahçesine geldi. Bağ ve 
bostanın sırası geldi. Aralık ayının sırası geçti ve 
onun alevi lale bahçemizin meşalesi oldu.)

�āliẟ, resm ü 
ādet ma
nāsına.

Rābi
, kerret ve mertebet ma
nāsına ki  
 derler, yek [du vāre] دو واره ve [yek vāre] واره

kerret ve dü kerret demek olur.

אه Fetḥ-i rā :[vāretgāh] وار-i mühmele vü 

kāf-ı Fārsī ve sükūn-ı tā-i müẟennāt ile. 

Ṣabāḥ açıldığı vaḳte derler. Mīr Naẓmī, 

beyt:

(420a) א אی  אه  از   وار
אب    آرا  ا

(Tan ağarınca yerinden kalkıp savaşmak üzere 
giyinip kuşandı.)

Fetḥ-i rā vü tā :[vāreste] وار-i müẟennāt 

u sükūn-ı sīn-i mühmeleteyn ile. Kurtul-

muş ma
nāsına. Mevlānā Hātifī, beyt:

ا ا   א  א ز در
ا א   אن آ  وار
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gülgūne ki 
avrāt, yüzlerine sürdükleri kızıl-

cadır. אره  [ġancāre],  [gulġūne] ve 

 [figer] dahi derler. Şehīdī-i Ḳumī, beyt:

א  ش   א آن 
 وا 

(O kulak memesinin saflığını görsen bahar yeli 
kızılca sürmüş dersin.)

א Be-vezn-i :[vāle] وا  [hāle]. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i وا [vālā]-yı merḳūm ki 

ḥarīrden ince ve yufka dokunmuş. Beyāż 

ve elvān ederler. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise 

sirruhu, beyt:

ا ز   د   ا
د وا אن  ر ز و    و 

(Bize Tebriz kumaşından eski püskü hırka yeter. 
Yürü git! Zira zamane kıymetiyle ince kumaş 
olur.)

�ānī, serāb ki ṣaḥrāda ıraktan su gibi görü-

nür. Seyfeddīn-i 
Ārec, beyt:

אه ر    א  ق روت  از 
ی وا  رود ن  از   

(Senin yüzünün şevkiyle susuz kimsenin su-
suzluktan seraba yönelmesi gibi güneşe doğru 
bakıyorum.)

Kesr-i lām ve iẓhār-ı hā ile ( ِ  ,vālih) bī-ḫod وا

ḥayrān, ser-geşte ve müteḥayyir ma
nāsına. 

Mīr Naẓmī, beyt:

د رش وا و   در ا
د اب  دل آ  א 

(İşlerinde hayran ve kendinden geçmiş bir hal-
deydi. Aşk şarabıyla gönlü karışıktı.)

ه א 
İki ma :[vā-mānde] وا nāyadır.

Evvel, yürümekten ve işlemekten yorulup 

kalmış.

א 
Fetḥ-i şīn-i mu :[vāşāme] واceme vü 

mīm ile. 
Avrāt, başlarına örttükleri nesne ki 

א א  [bāşāme] ve دا [dāmenī] dahi derler. 


Arabīde  [mi
cer] dedikleridir. Faḫr-i 

Gürgānī, beyt:

א و وز آن  داد وی را 
א و ا و وا אن 

(Daha sonra ona Vīs’in mektubunu, dahası 
Vīs’in gömleği ve yaşmağını verdi.)

Faḫr-i Gürgānī, beyt:

אری אد ا ده  ز  
אری ا ده  א  ز وا

(Bana saçından bir yādigār ver! Bana yaşmağın-
dan bir ferahlatıcı ver!)

ده 
Sükūn-ı şīn-i mu :[vāşkerde] واceme 

vü rā-i mühmele ve fetḥ-i kāf ile. Cüst ve 

sāḫte ma
nāsına.


Sükūn-ı şīn-i mu :[vāşgūne] واceme 

ve żamm-ı kāf-ı Fārsī ile. Be-ma
nī-i وارو 

[vārūne]-i merḳūm.


Fetḥ-i şīn-i mu :[vāşe] واceme ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, atmaca dedikleri avcı kuş ki א  

[bāşe] dahi derler.

�ānī, kırağı ki ṣabāḥa karşı çayır ve çimen 

üzerine düşer.

 Fetḥ-i lām u nūn ile. Rīş ve :[vālāne] وا

cerāḥat ma
nāsına. Ebulma
ānī, beyt:

ز    وا از 
אر א  ز د    ِ

(Göğüs, ciğer yanışından yara bere içinde kaldı. 
Sevgilinin lütuf elinden başkasıyla iyileşmez.)

 :[velġūne] و ve [vālġūne] وا

Kilāhumā bi-sükūni’l-lām ve żammi’l-

ġayni’l-mu
ceme ve fetḥi’n-nūn. Be-ma
nī-i 
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(Buseden bir buse verince ruhu rahatlatır. Kı-
yabakıştan bir kıyabakışla aklı yıkar geçer. O 
buseden bir buse... Onun busesi can kaynağıdır. 
O kıyabakıştan bir kıyabakış... Onun kıyabakışı 
azap kaynağıdır.)

Murād ve maḳṣūd ma
nāsına da gelir. 

Mevlānā Cāmī, beyt:

د א    وا 
א وا او وای وای  

(Cāmī’nin isteği sadece lal dudağın. İsteği ger-
çekleşmezse vay haline!)

�ānī, ḥiṣṣe, naṣīb ve leẕẕet ma
nāsına. Şeyḫ 


Aṭṭār, beyt:

ای  را א آور  ز 
אی  را و ده وا   

(Nefsin heveslerini çiğne geç! Ona iştahlandığı 
şeyleri az ver!)

�āliẟ, 
ilimden ḫaber-dār olmak. Üstād 


Unṣurī, beyt:

א א      
א   وا  ژاژ

(Cahile söz söylemek ne hatadır! Bilmeden söz 
söylemek boş konuşmaktır.)

 Sükūn-ı cīm ve iẓhār-ı hā ile. Üç :[vech] و

ma
nāya gelir.

Evvel, ḳıymet ve bahā ma
nāsınadır. Ḫˇāce 

Ḥāfıẓ, mıṣra
:

ب    ر ا و    َ و 
(Şarap değeri ve şarap bedeli erişti diyen şarkıcı 
isterim!)

�ānī, vaẓīfe ma
nāsına. Ḫˇāce Selmān, beyt:

א وزرای  و  ر 
אه ر     ن   ا

(Ey güneş yüzlü! Senin vezirlerin benim maaşımı 
erteliyorlar, bugün tam üç ay oldu.)

�ānī, 
āciz, bī-ṭāḳat ve der-mānde olup kal-

mış ma
nāsına.

اه  Sükūn-ı mīm, fetḥ-i :[vām-ḫˇāh] وام 

ḫā-i mu
ceme ve vāv-ı ma
dūle ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, deyn ṣāḥibi ki ma
nā-yı terkīb “borç 

isteyici” demek olur.

�ānī, ẟiḳlet ü taḳāżā ile nesne isteyen. Ammā 

bu ma
ná isti
āre ṭarīḳıyladır.

א  Sükūn-ı nūn-ı evvel ve :[vānsāne] وا

fetḥ-i sīn-i mühmele vü nūn-ı ẟāniye ile. 

Pergār ma
nāsınadır.

 واخ ve [vāy] وای .İẓhār-ı hā ile :[vāh] واه

[vāḫ] dahi derler ve ḥayf maḥallinde isti
māl 

olunur.

ه آ  Żamm-ı hā ve :[vā-huş-āmede] وا 

sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. Sarḫoşluktan 

veyāḫud bayılmaktan ayılmışa derler.

 Fetḥ-i hā vü :[vā-hem-ceste] وا 

cīm ü tā-i müẟennāt ve sükūn-ı mīm ü 

sīn-i mühmele ile. (420b) Geri kıvrılmış 

ya
nī geri dönmüş saç ve kıllara ṣıfat olur ki 


Arabīde  [muḳallel] derler. Ve kulağa 

ṣıfat olur, 
Arabīde אت  [ḳin
āt] derler. Ve 

dudak ṣıfatı olur, 
Arabīde א  [ḳāli
a] ve 

 [muşemmer] dahi derler.

 Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Üç :[vāye] وا

ma
nāya gelir.

Evvel, ḥācet ma
nāsına. Felekī-i Şirvānī, 

ḳıṭ
a:

از   ای  د را  روح
اب د را   ه ای   ه  وز 

א روان زان    او 
اب א  ۀ او  ه  ه  زان 
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-Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı müh :[verde] ورده

meleteyn ile. Güvercin yuvası ve güvercin 

burcu. Şems-i Faḫrī, beyt:

א د آ א  אم آ
א رش ورده  از  

(Gökyüzüne güvercin gibi yükselince itibar sara-
yının tepesi de güvercin yuvası olur.)


Arabīde al renge derler.

Sükūn-ı rā :[verze] ورزه-i mühmele ve fetḥ-i 

zā-i mu
ceme ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, ḥāṣıl etmek.

�ānī, zirā
at ve ḥarāẟet.

�āliẟ, 
amel ve ḥirāfet ma
nāsına. ورز [verz] 

dahi derler. Keẕā fi’t-Tuḥfe.

ه Sükūn-ı rā :[verzīde] ورز-i mühmele 

ve kesr-i zā-i mu
ceme ile. ورزه [verze]-i 

merḳūmun üç ma
nāsının da mef
ūlüdür. 

Ve ol kimesneye derler ki bir işte veyāḫud 

bir fi
lde ziyāde tecrübesi ve mümāreseti ola. 

Ve dahi ol nesneye derler ki el ile çekilmiş 

ola, deri gibi ve onun emẟāli nesneler gibi. 

Keẕā fi’t-Tuḥfe.

Sükūn-ı rā vü fetḥ-i ṭā :[varṭa] ور-i müh-

meleteyn ile. Batak olan balçık. Ve isti
āre 

ṭarīḳıyla maḫūf ve muḫāṭara olan nesneler. 

Şā
ir, beyt:

אن ر  ای دل   
دا د را  از ور   ر 

(Ey gönül! Suçsuzlara iftira atmak eski bir usul-
dür. Bu tehlikeli ortamda kendi yükünü sıkı 
koru!)

אره Sükūn-ı rā :[verġāre] ور-i mühmele-i 

ūlá ve fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme vü rā-i ẟāniye 

ile. A
żāda ẓāhir olan yumru nesne ki veca
ı 

olmaz. Ehl-i Ṭūs lüġatidir.

�āliẟ, ḫarc ve maṣraf ma
nāsına. Şā
ir, beyt:

א   او را   د از آن رو 
אز  آن زر ک و  و  زر ا

(Gonca, eli darda olduğu için ondan utandı. 
Zira onun basit bir altını ve o altın için de yüz 
nazik masrafı var.)

 Sükūn-ı ḫā vü yā-yı :[vaḫşīne] و

taḥtānī vü kesr-i şīn-i mu
cemeteyn ve fetḥ-i 

nūn ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, bir cānver adıdır.

�ānī, her beyāż nesneye derler. Keẕā fī-

Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm.

 :[verpūşe] ور ve [verpūşne] ور

Kilāhumā bi-sükūni’r-rāi’l-mühmele ve 

żammi’l-bāi’l-Fārsī. 
Arūs ve zenān, başla-

rına bağladıkları ki 
Arabīde  [miḳna
a] 

derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

Sükūn-ı rā :[verçe] ور-i mühmele ve 

fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Ve kesr-i cīm ile ( ور
verçi) de isti
māl olunur. Egerçi demektir. 

Mā-ḳablinde olan kelāma 
aṭf olunur.

 Kilāhumā :[verdene] ورد ve [verdāne] وردا

bi-sükūni’r-rā ve fetḥi’d-dāli’l-mühmeleteyn 

ve’n-nūn. İki başı ince, ortası yoğun bir nev
 

oklağudur ki  [çevçe], اره  [bīvāre] ve 

د  [gerdene] dahi derler. Hindī lisānında 

 [pīlen] derler. Şā
ir, beyt:

رک  א    
ا ز وردا   ا 

(Felek, börek pişiriciye benzemiş. Börek istesen 
başa oklava indiriyor.)

 Sükūn-ı rā vü żamm-ı :[verdūke] وردو

dāl-ı mühmeleteyn ü vāv-ı ma
rūf ile. Ġalle 

sapıyla örtülmüş ḫāne-i muḫtaṣar ki وردوک 

[verdūk] dahi derler. Hindī lisānında  

[çehepper] derler.
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Sükūn-ı rā :[vervāre] ورواره-i mühmele-i 

ūlá ve fetḥ-i vāv u rā-i ẟāniye ile. Ol fevḳānī 

ḫānedir ki bir ḫānenin üzerinde yapılmış 

ola. אره  [berbāre] dahi derler. Türkīde 

“çārṭāḳ”, 
Arabīde  [
ulliyye] ve  

[ġurfe] dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i Vefāyī. 
Mīr Naẓmī, beyt:

 روزی  ورواره 
א   در  روی 

(Günün birinde yabancı yüze kapı kapayıp çar-
dağa oturmuş.)

Sükūn-ı rā :[ververe] وروره-i mühmele-i ūlá 

ve fetḥ-i vāv u rā-i ẟāniye ile. “Tiyin” dedik-

leri cānverdir ki derisin kürk ederler. Ba
żı 

ferhengde sincāba denildiği mervīdir.

Fetḥ-i rā :[vere] وره-i mühmele ve iḫfā-yı hā 

ile. Ḥamāḳat ve belāhet ma
nāsınadır.

Fetḥ-i zā :[vejāġa] وژا-i Fārsī vü ġayn-ı 

mu
ceme ile. Kurbağa ki  [caġz], وزغ 

[vezaġ] ve ک  [ġūk] dahi derler. Ba
żı fer-

hengde bir nev
 kelerdir.

Sükūn-ı zā :[vejde] وژده-i Fārsī ve fetḥ-i 

dāl-ı mühmele ile. Dökülmüş nesne, her ne 

olursa.

 Sükūn-ı zā vü fetḥ-i ġayn-ı :[vezġa] وز

mu
cemeteyn ile. Be-ma
nī-i وژا [vejāġa]-i 

merḳūm.

 Sükūn-ı sīn-i mühmele :[vesme] و

ve fetḥ-i mīm ile. Çivid yaprağı. Zenān-ı 


Acem döğüp ve kaynatıp kaşlarına sürer-

ler, siyāh eder. Ve dahi saçlarının beyāż 

olan kıllarına ḫiżāb ederler. Ḫˇāce Selmān, 

beyt:

و ا را و ر ا א  ح  س و   از 
א אن آ  از  و   ز را آ

Sükūn-ı rā :[varḳa] ور-i mühmele ve fetḥ-i 

ḳāf ile. Nām-ı 
āşıḳ-ı Gülşāh’tır ki Leylī vü 

Mecnūn ve Vāmıḳ u 
Aẕrā gibi naẓma ge-

tirip kitāb eylemişlerdir. Ḳudemā naẓmıdır. 

Ve 
Arabīde (421a) esmā-i ażdāddandır, 

hem “kerīm” ve hem “ḫasīs” ma
nāsınadır. 

Ve feteḥāt-ı ẟelāẟe ile kāġaẕ ve mektūb 

ma
nāsınadır.

אه Sükūn-ı rā :[vergāh] ور-i mühmele ve 

fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Külḫan ma
nāsınadır.

ده Sükūn-ı rā :[ver-kerde] ورeyn-i müh-

meleteyn ve fetḥ-i kāf ile. Uyandırmak 

ma
nāsına. Üstād Laṭīfī, beyt:

א ده  ا ور ا  
א ده  ان  אد د א از 

(Allah’ın yaktığı bir mum, iblislerin püf deme-
siyle söner mi hiç!)

ه Sükūn-ı rā :[verkūh] ور-i mühmele 

ve żamm-ı kāf ile. 
Irāḳ-ı 
Acem’de bir şe-

hir adıdır. Ḥālen ه  [berḳūh] demek-

le meşhūrdur. ه ه ve [eberkūh] ا  

[berkūh] dahi derler.

Fetḥ-i rā :[verence] ور-i mühmele vü 

cīm ve sükūn-ı nūn ile. Bir pehlivān-ı Vālānī 

nāmıdır. Ser-leşger-i Rus idi.

Sükūn-ı rā :[verne] ور-i mühmele ve fetḥ-i 

nūn ile. Yoksa demektir. Şeyḫ Sa
dī, ḳıṭ
a:

ِ  ز   אن  ه 
ای آورد אه  ر  در

او اوار  ور 
אی آورد ا     

(Kulun kendi amel ve şükür eksikliği yüzünden 
Allah’ın kapısına özür getirmesi iyidir. Yoksa 
Rabbine layık ameli kimse yerine getiremez.)
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fetḥ-i şīn-i mu
ceme vü nūn ve sükūn-ı 

kāf ile ( َ  veşekne) ālet-i reculdür. Ve و

Edātu’l-Fużalā’da sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i kāf u nūn ile ( َ  veşkene) “tūş ve و

tüvān” ma
nāsına mervīdir.


Fetḥ-i şīn-i mu :[veşenge] وceme vü 

kāf ve sükūn-ı nūn ile. Be-ma
nī-i و 

[veşgene]-i merḳūm.


Sükūn-ı şīn-i mu :[veşne] وceme ve 

fetḥ-i nūn ile. At kişnemesi ki 
Arabīde  

[ṣahīl] derler. Üstād Daḳīḳī, beyt:

وت آب  ن  א  ا 
ش אع  אن  ا و و ا

(Meydanın savaş yeri, düşmanının kanı su, kılıç 
fesleğen, atların kişnemesi de güzel bir dinleti.)

Gāhī vāv’ı ḥaẕf edip  [şene] de derler.


Fetḥ-i şīn-i mu :[veşe] وceme ile. Vaşaḳ 

dedikleri dārūdur ki ba
ż-ı terākībe cüz 

ederler.


Kesr-i şīn-i mu :[veşīne] وceme, sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i (421b) nūn ile. Bir 

nev
 silāḥtır.  [cevşen] dahi derler. 

Üstād Merzbān-ı Pārsī, beyt:

اری  را از و 
زن از و אط   

(Terzinin iğneyi ipek kumaştan geçirmesi gibi 
oku zırhtan geçirirsin.)

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da ve Edātu’l-Fużalā’da 

sīn-i mühmele ile ( .vesīne) mervīdir و


Sükūn-ı şīn-i mu :[veşye] وceme ve 

fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Horata ki  [gen-

gel] dahi derler.


Ma :[vaẓīfe] وrūf. Günlük ta
yīn olu-

nan nesne. Ve ḳısmet ve naṣīb ma
nāsına. 

(Bazen gökkuşağı sebebiyle havayı rastık renkli 
kaş olarak bulur, bazen de yıldız ve ağaç sebebiy-
le yeryüzünü gökyüzü gibi görürsün.)

Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

ی او  ش   در  א   
وی او  אن   در ا ور و 

(Misk güzel kokuyorsa onun saçına dolandığı 
için. Rastık yay şekline geldiyse onun kaşına 
bağlandığı için.)

 Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. İki :[vese] و

ma
nāyadır.

Evvel, çūb-dest.

�ānī, ḳuvvet ü ḳudret. Bu iki ma
nāya, 

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ب د را  و  
ا و    ا 

(Düşmanın başını el değneğiyle ez! Senin gücün 
yoksa ben ezeyim.)

 Kesr-i sīn-i mühmele ve :[vesīle] و

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, fesīle ma
nāsınadır ki vāv fā’dan 

bedeldir.

�ānī, vāsıṭa ma
nāsınadır, ulaştırıcı demek-

tir. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אن را دِر  و وز و 
ا د   و 

(Bey, vezir ve sultanın kapısında sebepsiz yere 
dolaşma!)


Sükūn-ı şīn-i mu :[veşkele] وceme ve 

fetḥ-i kāf-ı Fārsī vü lām ile. Sıkılmış üzüm 

şırası içinde olan dāne ya
nī çekirdek. ب  

[ġujb] ve م  [ġujm] dahi derler. Keẕā 

fi’l-Mü�eyyid.


Sükūn-ı şīn-i mu :[veşgene] وceme 

ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī vü nūn ile. Ālet-i re-

cul ma
nāsınadır. Ammā Mecma
u’l-Fürs’te 
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(Padişahın ordusunda bir nara koptu. Orada bir 
fitne baş kaldırdı.)

 Fetḥ-i lām ve iḫfā-yı hā ile. Be-vezn-i :[vele] و

 [heme]. Ḫışm ve ġażab ma
nāsınadır ki 

زده 
be-ma [vele-zede] و nī-i ḫışmgīn. Ba
żı 

ferhenglerde 
āşıḳ-ı zār ma
nāsına mervīdir. 


Arabīde iẓhār-ı hā ile (  veleh), bī-ḫod ve و

ḥayrān ma
nāsına, vālih ü ḥayrān demek 

olur.

-Kesr-i lām, sükūn-ı yā :[velīçe] و

yı taḥtānī ve fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, muḫliṣ dūst. Ebulma
ānī, beyt:

א د  روز  و آن 
אن از وی در אل و  א 

(Hakiki dost, ihtiyaç zamanı malını ve canını 
esirgemeyendir.)

�ānī, çuvāl ma
nāsınadır.

א 
Fetḥ-i nūneyn ile. Be-ma :[venāne] وnī-i 

nān, ekmek ma
nāsınadır. Keẕā fi’l-Mecma
.

ه  Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i dāl-ı :[vende] و

mühmele ile. Kerdeme dedikleri ottur. 

Fārsīde ک ه   [tere-tīzek] dahi derler. 


Arabīde  [circīr] demekle ma
rūftur.

 İẓhār-ı hā ile. Bir lafẓdır, maḥall-i :[veh] وه

taḥsīn ve cāy-ı ḳabūlde isti
māl ederler. Ni-

tekim şā
ir, beyt:

ک  دی   ره  
ش ز دور وه     د

(Benim Türküm/güzelim dün yolda konuşuyor-
du. Onu uzaktan gören “helal olsun!” diyordu.)

ه  Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i :[veyde] و

dāl-ı mühmele ile. Çāre-cūy ya
nī çāre ara-

yıcı. Keẕā fi’l-Mecma
. Bu ma
nāya, Mīr 

Naẓmī, beyt:

Şeyḫ Sa
dī, der-Gülistān, neẟr:

رد و و  א  אِه  אن   ِس  א دۀ 
د ُ אی   روزی  

(Açıkça işlenen günah yüzünden kulların namus 
perdesini yırtmaz ve apaçık hata yüzünden gün-
lük rızkını kesmez.)

ه 
va] وde]: Zamān-ı ma
lūm ve 
ahd 

ma
nāsınadır. Bu iki lüġat egerçi 
Arabīdir, 

ammā Fārsīde isti
māli şāyi
dir.

ه Sükūn-ı ḳāf ve fetḥ-i rā :[vaḳre] و-i 

mühmele ile. Çullāh āletlerinden bir ālettir 

ki ḳaṭīfe-bāfların ḫāv kestikleri keskin 

demirdir. 

 Sükūn-ı ḳāf ve fetḥ-i yā-yı :[vaḳye] و

taḥtānī ile. Vezn-i ma
lūm. Her vilāyette 

miḳdār-ı mu
ayyenden 
ibārettir. Türkīde 

“okka” ve 
Arabīde او [ūḳiyye] derler. 

Rūm’da dört yüz dirhemdir. Ve eṭibbā ka-

tında on iki dirhemdir. Üstād Müncīk, beyt:

را  ر   آ ا
م א و و   

(Doğrusu yüzün gözüme görünürse tıpkı kar 
gibi okka okka dökülürüm/eririm.)

ده  Fetḥ-i lām u dāl-ı mühmele :[velāde] و

ile. Be-ma
nī-i bādrīse ya
nī ağırşak ki iğe 

geçirip iplik eğirirler. 
Arabīde  [felke] 

derler.

 Fetḥ-i lām u nūn ile. Rīş-i :[velāne] و

cerāḥat ma
nāsına. Kesr-i vāv ile (  ِو
vilāne) de mervīdir.

 Sükūn-ı lām-ı evvel ü fetḥ-i :[velvele] و

ẟānī ile. Āşūb u hengāme ve āvāz-ı bülend 

ma
nāsınadır. Mīr Naẓmī, beyt:

אه ا  اردوی  و ا
אه א א در آن   ای 
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א אء ا  ا
[ma	a’l-yāi’t-taḥtānī]

Sükūn-ı ḫā :[vāḫçī] وا-i mu
ceme 

ve kesr-i cīm-i Fārsī ile. Semer bār-gīri ki 

א  [māḫçī] dahi derler. Ve bir ma
nāsı 

dahi ḫalḳı ḳadḥ u ẕemm eden ādeme derler. 

(422a)

 Kesr-i mīm ile. Der-mānde :[vāmī] وا

ve 
āciz ma
nāsınadır. Keẕā fi’t-Tuḥfe. Bu 

ma
nāyı müeyyid, Mīr Naẓmī, beyt:

د א  א  آن    در
د د  وا  אر    

(Burada cahil olan herkes, her işinde āciz kalır.)

 ,Bir lafẓdır; maḥall-i taḥassür :[vāy] وای

hengām-ı firḳat ve cāy-ı teessüf ü efsūs 

maḥallinde īrād ederler. Şā
ir, beyt:

א    و  
وای  آن    

(Kötü talih ve ulaşılmaz istek beladır. Buna 
müptela olanın vay haline!)

אرای Fetḥ-i bā :[vepārāy] و-i Fārsī vü rā-i 

mühmele ile. Zühre yıldızının adıdır.

Sükūn-ı ḫā :[vaḫçī] و-i mu
ceme ve 

kesr-i cīm-i Fārsī ile. Ḫurmā çekirdeği. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 Sükūn-ı ḫā vü kesr-i şīn-i :[vaḫşī] و

mu
cemeteyn ile. Bir nev
 cāmedir. Keẕā 

fi’l-Mü�eyyid.

Fetḥ-i rā :[veraḫcī] ور-i mühmele, 

sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ve kesr-i cīm ile. Be-

ma
nī-i ziştī. Keẕā fi’l-Mecma
.

Sükūn-ı rā :[verzī] ورزی-i mühmele ve 

kesr-i zā-i mu
ceme ile. Be-ma
nī-i zerrā
 ve 

ه  اده و   
ای     

(Hepsi şehzade için çare aradı. Tedavisi için her 
tarafa gittiler.)

ه  Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i :[veyze] و

zā-i mu
ceme ile. Bir ottur, sāḳı olmaz, an-

cak yer üzerinde yayılıp gider. Bir ağaca ya-

kın olursa sarılıp tepesine dek çıkar.

 Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i :[veyse] و

sīn-i mühmele ile. Efrāsiyāb Şāh’ın ser-


askeri bir nām-dār pehlivān adıdır. اِن و  

[pīrān-ı veyse] dahi derler. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

ر    ای و 
آ در א    ز 

(Şöyle dedi: “Ey talihsiz Veyse! Kin tohumundan 
ağaç biter mi hiç!”.)

 Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i :[veyle] و

lām ile. Be-ma
nī-i و [veyl]-i merḳūm 

ya
nī vāveylā. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אن ود آ از  و 
אن و  ی و ا אن   و  ز

(Ahlar vahlar ederek, baş dövüp saç ve kaş yola-
rak tahttan indi.)

Ferheng-i Mīrzā’da دن -vāveylā ker] واو 

den] vāḳi
dir. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

د אن  و  و  ر 
د ر د    

(Gürleyen gökgürültüsü gibi öyle bir nara attı ki 
savaş meydanı yarıldı sanırdın.)

Ammā Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da “be-ma
nī-i 

bāng-i 
aẓīm” deyip beyt-i merḳūma müte-

messik olmuş.
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[şiyānī] dahi derler. Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, 

beyt:

ه از آن    ر    
א אر و א د از  و  

(Bendeniz gibi hizmetçi/köle olan herkes, ondan 
sonra ilim ve hünerde de geçmez akçe hükmün-
de olur.)


Fetḥ-i şīn-i mu :[veşaḳī] وceme ve 

kesr-i ḳāf ile. Yedekçi ma
nāsınadır ki אق  و

[veşāḳ] yedektir.


Sükūn-ı şīn-i mu :[veşnī] وceme ve 

kesr-i nūn ile. Surḫī ki zenān, yüzlerine sü-

rerler. Ḥakīm Esedī, beyt:

אن  אن  از  
א  و     

(Kızıl ipekliye dönen bir kılıçla dünya Hint 
kāfirlerine kapanmış.)


Kesr-i şīn-i mu :[veşşī] وceme-i müşed-

dede ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, kızıllık, ḥumret ma
nāsına 
umūmen, 

ya
nī gül kızıllığı ve baḳam gibi. Ḫüsrevī, 

mıṣra
:

א روی و وار   و 
(Kırmızı şarap kadehiyle yüzünü kıpkızıl yap!)

Şīn’in taḫfīfiyle ( veşī) de cā وizdir. 

Ḥakīm Esedī, beyt:

ع ر אن ز  ز ز  
ن ر و  ر و  از 

(Ceylanların tırnağından yer akik rengine dön-
dü. Kum ve boynuz, keçi kanıyla kıpkızıl oldu.)

�ānī, bir cins fāḫir ḳumāştır şehr-i Veş’e 

mensūb ya
nī onda işlenir. Üstād Rafi
ī, 

beyt:

د   و  و ز
ا آورد ر ر  در  

ḥarrāẟ ya
nī ekinci. ورز [verzger] dahi de-

nilir. Üstād Laṭīfī, beyt:

ان ه ورزی   ورز ورز
ان ه ورزی    ورز

(Her ekin ekeni ekinci sanma! Her çiftçiyi ekinci 
sanma!)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אر אن   ورزئ  
ار אن و دل  در آن  

(Tohum eken çiftçinin bedeni yay oldu. Orada 
tohum temren, kalp de tarlaydı.)

Sükūn-ı rā :[vergūşī] ور-i mühmele, 

żamm-ı kāf-ı Fārsī ve kesr-i şīn-i mu
ceme 

ile. Küpe. Kitābu’s-Sāmī’de   ارۀ دراز  
1 دن ر  masṭūrdur.

א  Derd-i şikem ve :[vermāndegī] ور

derd-i rūde vü aḥşā, ya
nī karın ve bağırsak-

lar ağrısı. Keẕā fi’l-Mecma
.

 Sükūn-ı sīn-i mühmele ve :[vesnī] و

kesr-i nūn ile. Bir ādemin taḫt-ı nikāḥında 

iki veyā üç 
avratı ola, birbirlerine و 

[vesnī] derler. Türkīde “kuma” dedikleridir. 

Üstād 
Ascedī, beyt:

ه ا ۀ و  א א   دو
א و  زر א   درم   زا  

(Dostlarımın hepsi kuma gibi olmuşlar. Bu yüz-
den ne altınım ne de gümüşüm kaldı.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

א ل   אت  ا از 
א و د از 

(Senin adaletinin uzlaştırmasıyla kumalar ara-
sındaki düşmanlık ortadan kalktı.)

א 
Fetḥ-i şīn-i mu :[veşānī] وceme ve 

kesr-i nūn ile. Direm-i deh-heft ki א  

1 Boyuna dek ulaşan uzun küpe.
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ره او ا אب ا
[BĀBU’L-VĀVİ’L-MEKSŪRE]

 ا
[ma	a’l-elif ]

ا  Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i :[vīrā] و

rā-i mühmele ile. Ferheng-i Mīrzā’da be-

ma
nī-i bād-gīrende ve be-ma
nī-i ṣāḥib ve 

ḥāfıẓ. Ebul
abbās, beyt:

א  ا  د و  
א را در   

(Duyduklarını doğru söylemesi için evvela iyi 
ezberleyici bir adam gerekir.)

(Yeryüzü Veşī kumaşı üstüne top top Veşī ku-
maşı serdi. Gökyüzü güzellik içinde renk renk 
güzellik getirdi.)

ا  Sükūn-ı lām-ı evvel ve :[velvālī] و

kesr-i ẟānī ile. Zünnāc ma
nāsına lüġat-i 

Semerḳandī’dir. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.


Üç ma :[vey] ویnāya gelir.

Evvel, żamīr-i ġāibdir او [ū] gibi, 
Arabīdeki 

 [huve] ma
nāsına. Şā
ir, beyt:

 او را    ر آورم
א د وی ز  آورم  

(Elini taşın altına koysun diye ben ona ne diye-
yim, ne hile yapayım!)

�ānī, vāy ma
nāsına. Şā
ir, musammaṭ:

אد   אد    د   ز  
اد   وی از   وی  

(Ne beni anıyor ne de gönlümü mutlu ediyor-
sun. Hep zulmediyorsun! Vay bu senin şuhlu-
ğundan vay!)

�āliẟ, miḳdār ma
nāsınadır. Ḥakīm Nizārī-i 

Ḳuhistānī, beyt:

ت   א   א و    
אن ده وی א  אن وز     

(Doğruyum ya da sapkınım, kendi fıtratımda-
yım. İyilik tohumu saçarsan bizden on miktar 
alırsın.)
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אت אء ا  ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]


Üç ma :[vilāyet] وnāyadır.

Evvel, memleket ve iḳlīm.

�ānī, ḥükūmet ve ḥākimlik ya
nī memlekete 

vālī ve żābiṭ olmak.

�āliẟ, mertebe-i kerāmet ki و [velī]den 

müştaḳtır. Meẕkūr üç ma
nāya tertīb üzre, 

Ebulma
ānī, meẟnevī:

    و و
א ن  ب و ز  م 

אف ل و ا د و  ا   
اف אم ا د ز ا و 

د א و   آن  د 
א  و درد   ز 

(Çok şehir ve vilayet gezip dolaştım, güzelini 
çirkini tamamıyla gördüm. Cömertlik, adalet ve 
insafı kim ādet edinirse şehrin vālisi olur, eşraf-
tan sayılır. Dünyadan sıkıntı ve dert görmeyen 
kim varsa, keramet sahibi kuşkusuz odur.)

ه אء ا  ا
[ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

Kesr-i rā :[virīb] ور-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı (422b) taḥtānī ile. Be-ma
nī-i 

kec ve münḥarif ki Türkīde “vereb” ve “ve-

rev” dahi derler. Ebū Şekūr, beyt:

אر   و  ا 
א  را  ور  دا

(Ona hile yapmaya gücün var mı! Zira bilen hep 
eğriyi doğru görür.)



BĀBU’L-VĀVİ’L-MEKSŪRE و3643

ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]


Be-ma .[dīd] د Be-vezn-i :[vīd] وnī-i وی 

ya [veyrā] راnī “ona” demektir. Egerçi fetḥa 

ile (  veyd) be-vezn-i  [ḳayd] rivāyet َو

olunmuştur, ammā Şems-i Faḫrī kesr-i vāv 

ile  [nevīd]e ḳāfiye eylemekle ve 
ilm-i 

lüġatte Şems-i Faḫrī cümleden mu
temed 

olduğu ecilden ona mütāba
at meksūrede 

żabṭ u naḳl olundu. Bu ebyāt onundur, 

ḳıṭ
a:1

ان אدا ز    و  
אل  א   אد از  وی    
א ه از  دو  اد ا 

א و אم او ز  ن  ه  ا او 
(Dostunun dudağı mutlulukla gülsün, düşma-
nının bedeni ney/kamış gibi inlesin! Devleti-
nin uğuru sayesinde dostun muradına erişsin, 
düşmanının umudu dünyadan adı gibi silinip 
gitsin!)

 Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i :[vīned] و

nūn ile. Be-ma
nī-i  [bīned]. Ḥakīm 

Sūzenī, beyt:

د ه     ا  ورا 
אر د   ش      ا

(Öyle bir oğlan ki bir kimse onu görse ömründe 
bir kez daha görmek istemez.)

1 Madde başıyla örnek uyuşmuyor. Örnekte geçen “vīd” 

kelimesi “silinip kaybolmak” manasınadır.

 ا
[ma	a’l-cīm]

ج  Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i :[vīrec] و

rā-i mühmele ile. Eğir dedikleri dārūdur. 


Arabīde وّج [vecc] derler. Fārsīde  

[ferīc],  [ferīz] ve ورج [virec] dahi derler. 

Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

-Sükūn-ı lām ile. Bir kuş :[vilc] و

tur. 
Arabīde ی  [selvá] derler. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 Sükūn-ı yā-yı taḥtānī :[vīlānic] و

ve kesr-i nūn ile. Bir nev
 ḥalvādır. Keẕā 

fi’t-Tuḥfe.



BĀBU’L-VĀVİ’L-MEKSŪRE3644 و

אش خ   ان ز  ای 
אش א ز دورا در  

دان ن  خ  ون  ز  א 
אش א وای و وی و و  ور 

(Delikanlı! Dünya (yükü) altında çok yaşama 
ya da dünyanın dönüşünden şikāyetçi olma! Ya 
mertler gibi dünyadan dışarı çık ya da ah vahlar 
çekip feryat etme!)

Rābi
, Erdebīl mużāfātından bir ḳarye ismi-

dir. Ve yā-yı mechūl ile ( 
-vīr), bī وaḳl u bī-

hūş, ebleh, aḥmaḳ ve sersem ma
nāsınadır. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

و  Elfāẓ-ı mükerrere :[vīr vīr] و 

nev
indendir. Bir nesneyi sık sık taḳayyüd ü 

tefaḳḳud ile sormaya derler.

اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]


Be-vezn ü ma :[vīdester] وnī-i  

[bīdester]. Kunduz ḫāyesi. אد  [cund-

bādester],  [cund-bīdester], אد  

[bādester] ve  [bīdester] dahi derler. 

Keẕā fi’l-Mecma
.


Yā-yı ma :[vīr] وrūf ile. Dört ma
nāyadır.

Evvel, ḥıfẓ ma
nāsına ki از [ezber] dahi 

derler. Üstād 
Unṣurī, beyt:

رگ  او א  را   و 
ر و א ا ر    ز 

(Onun büyük yardımı kimsenin ezberine sığ-
maz. Çünkü yardımı büyüklük bakımından zih-
ne sığmaz.)

�ānī, fehm ü idrāk ma
nāsına. Ḥakīm 

Nāṣır-ı Ḫüsrev, ḳıṭ
a:

אر رد روز א  و ر ش  ش 
د  א را  ای   ش ز

ر  و ز  دروغ او ز  
و ی و  ش و  ش ا  

(Zamane senin yiyeceğini güzel güzel çalar. Ey 
akılsız! Zamane faresinin peyniri sensin! Eğer 
akıllı, basiretli ve çabuk kavrayıcı isen bu ah-
laksızdan sakın ve bundan böyle onun yalanını 
dinleme!)

Bu ma
nāya, Şems-i Faḫrī, beyt:

אت   ا د א    ا
ز ا   آن    دار و و

(Ey padişah! Erdemlilerden akıllı ve çabuk kav-
rayışlı olanlar her zaman senin için dua ederler.)

�āliẟ, nāle ve feryād ma
nāsına. Ḥakīm 

Senāyī, ḳıṭ
a1:

1 Metinde “rubāi” yazılmıştır.
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 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]


Yā-yı ma :[vīs] وrūf ile. Be-ma
nī-i 

mānend. Şems-i Faḫrī, beyt:

א  אن را ا   
אن  و א  د در 

(Dünyaya padişah sen olursan, senin koruman-
da dünya cennet gibi olur.)


Be-ma :[vibīs] وnī-i ] وvīs[ ki nām-ı 

ma
şūḳa-i Rāmīn’dir ki و [vīse] derler ve 

Rāmīn’e رام [rām] dahi derler. Ḫˇācū, der-

Hümāy u Hümāyūn, beyt:

غ     ا 
(423a)  دل رام  و

(Hz. Süleyman’ın gönül kuşu Belkıs’a avlandıysa 
Rāmīn’in gönlü de Vīs’in yuvası oldu.)

Keẕā fi’t-Tuḥfe.

اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

Fetḥ-i rā :[virāz] وراز-i mühmele ile. Herāt 

memleketinde sākin bir ṭāifenin adıdır.


Yā-yı ma :[vīj] وrūf ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, ḫuṣūṣ.

�ānī, ḫāṣṣa.

�āliẟ, ḫāliṣ ma
nāsına. ه  .dahi derler [vīje] و
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אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

ا  Sükūn-ı yā-yı taḥtānī :[vīndānek] و

vü nūn-ı evvel ve fetḥ-i nūn-ı ẟānī vü dāl-ı 

mühmele ile. Be-ma
nī-i nāfe-i müşk. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī.


Yā-yı ma :[vīk] وrūf ile. Bir kelime-

dir maḥall-i teraḥḥümde “ey nīk-baḫt!” 

ma
nāsına īrād ederler. Gāhī و [veyl] 

lafẓıyla mürādif edip و و [veyl vīk] der-

ler. Ve yā-yı mechūl ile ( 
 ,(vīk وArabīdeki 


ma [veyḥak] وnāsına gelir ki 
Arab 

maḥall-i teraḥḥümde edā ederler. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

אر     و 
א و א  دد  

(Ey iyi talihli! Güzel konuşmak ve iyi söz, dünya 
var olduğu sürece boşa gitmez.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

د از   אخ   ا 
אز و א אخ    א   

(Ey iyi talihli! İyi kökten kötü dal çıkarsa, sen 
kötü dalla başlama!)

Ammā Şems-i Faḫrī be-ma
nī-i vāy deyip bu 

beyti naẓm eylemiş, beyt:

אه א آرد     ز  
د ا  و و خ  א ز 

(Bir kimse padişahın huzuruna felekten şikāyet 
getirirse, felekten/gökten “vay seni, vay bana!” 
dışında bir cevap duyulmaz.)

Tuḥfetü’l-Aḥbāb ṣāḥibi Ḥāfıẓ-ı Evbehī be-

ma
nī-i vāy ve du
ā-yı bed ya
nī nefrīn ki 

żıdd-ı و [veyḥak]tir rivāyet edip bu bey-

te mütemessik olmuş, beyt:

אف  ا
[ma	a’l-ḳāf ]

אق 
Fetḥ-i şīn-i mu :[vişāḳ] وceme ile. 

Ġulām-ı sāde-rū ya
nī tāze ḫidmetkār. 

Ḥakīm Ḫāḳānī, ekābirden birine yazmış, 

beyt:

م م  و ده  در 
د ش  א  در  א و

(Sarınacağım bir elbise, bir de yalın yüzlü dilber 
ver!)

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ا אن  א   و
ا روا   از   

(At çeken saray görevlileri her tarafa yüzer yüzer 
dağıldı.)

Ferheng-i Mīrzā’da ḫidmetkār-ı dervīşān 

mervīdir.
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م  ا
[ma	a’l-lām]

ل 
Sükūn-ı şīn-i mu :[vişkūl] وceme 

ve żamm-ı kāf ile. Merd-i celd ü hūşyār u 

cüst ü ḳavī vü der-kār ma
nāsına ki ل  

[bişkūl] dahi derler. Mīr Naẓmī, beyt:

ل  دش و אر    در 
ل  د دل  א 

(Kendi işinde çevik ve becerikli olan, gönlünün 
amacına ulaştı demektir.)

אل  Fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Kömür ki :[vigāl] و

אل אل ,[zuġāl] ز  [enkişt] ا ve [zugāl] ز

dahi derler. Keẕā fi’l-Edāt. Mecma
u’l-Fürs’te 

fetḥ-i vāv ile (אل .vegāl) mervīdir َو

 Şükūfe .[dil] دل Be-vezn-i :[vil] ول

ma
nāsınadır 
umūmen, şükūfe-i engūra der-

ler ḫuṣūṣan. 
Arabīde م ا אح   [fuḳḳāḥu’l-

kerm] dedikleridir.

 Yā-yı taḥtānī-i mechūl ile. İki :[vīl] و

ma
nāyadır.

Evvel, ẓafer, fīrūzī ve ġalebe ber-a
dā 

ma
nāsınadır. Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

א  ا   
دون   آن  ت 

ن ذره ر و   او  
א و ذره    

(Av için olta açacak olursa feleğin balığı (Balık 
burcu) o oltaya düşer. O güneş gibi, düşman da 
zerre. Zerre güneşe karşı nasıl zafer elde etsin!)

�ānī, Ferheng-i Ḥüseyn-i Vefāyī’de, işi 

vaḳtinde murādı üzre bulmaya derler. Üstād 

Rūdekī, beyt:

אج    و  
א و א را  

א    و אده 
אری   دا    

(Kadın şu cevabı verdi: “Lanet olsun! Senin hiç 
utanman yok mu! Çok boş kafalısın, ne iyi ne 
kötü biliyorsun”.)
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ن  ا
[ma	a’n-nūn]

 Sükūn-ı rā vü fetḥ-i dāl-ı :[virdān] وردان

mühmeleteyn ile. Vücūd-ı insānda ẓāhir 

olur et pāreleri ki Türkīde “siğil” ve 
Arabīde 

ل  [ẟulūl] derler żamm-ı ẟā-i müẟelleẟe 

ile.

Fetḥ-i zā :[vizen] وزن-i mu
ceme ile. Bir 

ağaçtır, ma
lūm. Ondan yay yaparlar. ِ  در
 [diraḫt-ı puşḫīz] dahi derler.

ن Żamm-ı zā :[vijūlīden] وژو-i Fārsī vü 

vāv-ı ma
rūf ve kesr-i lām ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, işe kandırmak ya
nī taḥrīṣ eylemek.

�ānī, hava esmek ma
nāsına. Mīr Naẓmī, 

beyt:

ش א و   ه  وژو
د  آ א  و    

(Tan yeli sabahleyin güzelce esti. Dünyaya lütuf, 
kendisine ateş oldu.)

 Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-yı :[vilīn] و

taḥtānī ile. Bir nev
 kabarcıktır, vücūd-ı 

insānda ẓāhir olur. Ona ن  [beryūn] ve داد 
[dād] dahi derler.

ان 
Ma :[vīrān] وrūf. Żıdd-ı ر  [ma
mūr]

dur. Şā
ir, beyt:

ف د  ی    د را 
ر د ذ ن و  او ه  ان  و

(Gönlüm her an bir oğlanın tasarrufunda. Erkek 
çocuklara vakfedilmiş gibi viran oldu.)

אن  Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü :[vīzgān] و

zā-i mu
ceme ve fetḥ-i kāf ile. Be-ma
nī-i 

ḫāṣṣagān. Zā-i Fārsī ile (אن  vījgān) da و

mervīdir. Üstād 
Unṣurī, beyt:

(Dudağın cennet elması, ben de muhtaç. Elde 
etmeye bir türlü zafer bulamam.)

Edātu’l-Fużalā’da fetḥ-i vāv ile (  (veyl َو

mervīdir.
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א  ا
[ma	a’l-hā]

Fetḥ-i zā :[vije] وژه-i Fārsī ile. Karış ki  

[bidist] dahi derler. وژه  [yek vije] (423b) 
“bir karış” demek olur. Ebulma
ānī, der-

hezl, beyt:

אل  אدن    א  
     و  وژه 

(Cimāya bir türlü doymaz. Her zaman sert ve 
bir karışlık kīri olur.)

 Kesr-i lām, sükūn-ı yā-yı :[vilīse] و

taḥtānī ve fetḥ-i sīn-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i و [velīs]-i merḳūm.

ا 
Ma :[vīrāne] وrūf. Ya
nī ḫarābe.

ه  Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i :[vīre] و

rā-i mühmele ile. Dıraḫt-ı ḫarbuze ya
nī 

kavun tegeği. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

ه 
Yā-yı taḥtānī-i ma :[vīje] وrūf ve fetḥ-i 

zā-i Fārsī ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i ḫuṣūṣ. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

אن درود א אد א    ز 
د אر و  د  ه     و

(Bizden bütün padişahlara selam olsun! Bilhassa 
adaleti atkı ve çözgü olanlara!)

�ānī, be-ma
nī-i ḫāṣṣa. Ḥakīm Esedī, beyt:

ۀ  ز زر  و   و
אرش  א   ز د

(Padişaha mahsus kını ipekten, işlemesi inciden 
yüz otuz altın kalkan.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

وه  ه ا ا ز  و
ر א و  ار دل   

א وا   אن  א و ا
אی در  روی  و  

(Vāmık savaşta seçkin adamlarıyla kaldı. Ne ka-
çacak fırsat ne de kalmaya yer vardı.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ذر آ   א  د 
אن  ر אن و  א و ا

(Buyurunca Nevzer seçkin adamları ve büyükle-
riyle huzura geldi.)
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א אء ا  ا
[ma	a’l-yāi’t-taḥtānī]


İki ma :[vī] ویnāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i aṣl.

�ānī, ḥarf-i nidādır, ey gibi. İki ma
nāya, 

Ebulma
ānī, ḳıṭ
a:

אک زاد ا در ذات وی    
د  و وداد در درو  

د א  ای  در ا 
اد א  وی  ا   

(Zatında ahlak ve soyluluk olan kimsenin içinde 
sevgi ve bağlılık vardır. Ey aslında insanlık olma-
yan! Ey ahmak eşek! Muradına ermedin!)

ی  Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve kesr-i :[vīdī] و

dāl-ı mühmele ile. 
İllet-i cüẕẕāma derler 

e
āẕena’llāhu te
ālá min-ẕālik.

ی Dāl yerine rā :[vīrī] و-i mühmele ile de 

ol ma
nāya mervīdir.

 Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve :[vījegī] و

fetḥ-i zā vü kesr-i kāf-ı Fārsiyyeyn ile. Ṣāf ve 

ḫāliṣ olmak ma
nāsınadır.

(Şimdi benim bilhassa düşündüğüm sensin. 
Çünkü sen aklı başında ve sağlam bir adamsın.)

�āliẟ, be-ma
nī-i ḫāliṣ. Menūçehrī, beyt:

ی ر  א  ه و  א   و
א  آ אوی و  אه زر  א 

(İtibarda saf misk, kıymette incisin! Makamda 
halis altın, faydada demirsin!)

Bu ma
nāya, Şems-i Faḫrī, beyt:

אن אه  אن  א    
ه ص و  و دارد ا

(Dünya padişahının kölelerine dair samimilik ve 
saf niyet taşıyanlar...)

Ve her ne ki maġşūş olmayıp ṣāf ola, ona 

derler. Mes
ūd-i Sa
d-ı Selmān, beyt:

ان ه        و
ان دل    ز  درده ر 

(Dünya gençleşince meyhanecibaşının saf şara-
bını çek! Gönül aşktan hafifleyince ağır kadehi 
ver!)

-Yā-yı mechūl ve fetḥ-i sīn-i müh :[vīse] و

mele ile. Be-ma
nī-i و [vīs]-i merḳūm.


Yā-yı ma :[vīşe] وrūf ve fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ile. Sarmaşık ma
nāsına kesr-i vāv 

ile taṣḥīḥ olunmuştur.

ه Sükūn-ı yā :[vīşīde] وeyn-i 

taḥtāniyyeyn ve kesr-i şīn-i mu
ceme ile. 

Be-ma
nī-i güsterde ya
nī döşenmiş. Keẕā 

fi’l-Mecma
.
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ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]

-Fetḥ-i sīn-i mühmele-i mü :[vussed] و

şeddede ile. Be-ma
nī-i büssed ya
nī mercān 

ki  [bussed] mu
arrebidir. Keẕā fi’t-Tuḥfe.

او ا אب ا
[BĀBU’L-VĀVİ’L-MAŻMŪME]

ه אء ا  ا
[ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

Kesr-i rā :[vurīb] ور-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i kec ve 

muḥarref. Türkīde “vereb” ve “verev” dahi 

derler. Egerçi meksūrede ẕikri mürūr eyle-

di, lākin ba
ż-ı kütüb-i lüġāt-ı mu
teberede 

mażmūmede īrād olunmuş, bināen 
alá-

ẕālik tekrārına irtikāb olundu ma
 recāi’l-

musāmaḥa. Ḥakīm Esedī, beyt:

ر ور ه ا ِ دا 
א  و ز  د د 

(Dağın eteği yanındaki kıvrımda görkemli bir 
ova gördüler.)
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  ا ا
ma	a’s-sīni’l-muhmele]

אس Sükūn-ı rā :[vurnās] ور-i mühmele ve 

fetḥ-i nūn ile. Be-ma
nī-i ġāfil. Ebulma
ānī, 

beyt:

  ر    
אس رگ  ازو ور ز  د 

(Bir gaflet edersen sana zarar erişir. Soysuz düş-
manın hilesinden gafil olma!)

Sükūn-ı rā :[vurs] ورس-i mühmele ile. 

Serv-i kūhī ki 
Arabīde ا [ebhel] derler.

اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

Fetḥ-i rā :[vurrāz] وّراز-i mühmele-i müşed-

dede ile. Be-ma
nī-i ḫūk-ı ner ya
nī erkek 

tonuz. Ḥakīm Firdevsī, mıṣra
:

א ی و  ش  ک ا   وراز 
(Erkek domuz gibi iyi koşar ve çabuktur.)
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אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

Fetḥ-i zā :[vujeng] وژ-i Fārsī ve sükūn-ı 

nūn ile. Yama ki  [pīne] dahi derler. 


Arabīde ر [ruḳ
a] ma
nāsına. Mīr Naẓmī, 

beyt:

(424a) א را در  وژ ا 
אک ژ א ازو در دل 

(Üstündeki yol elbisesi yamalıysa, onunla temiz 
kalp paslanmaz.)


Fetḥ-i şīn-i mu :[vuşek] وceme ile. Ya
nī 

eşek ki ḫar demektir. Mecma
u’l-Fürs’te 

sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile (  (vuşk و

“uşaḳḳ” ma
nāsınadır ki ا [uşşec] dahi 

derler.

Żamm-ı zā :[vurzug] ورزگ-i mu
ceme ve 

sükūn-ı rā-i mühmele ile. Be-ma
nī-i bu-

zurg. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Kāf-ı 

Fārsī iledir.

 ا ا
[ma	a’l-ġayni’l-mu	ceme]

Sükūn-ı rā :[vurġ] ورغ-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i tīregī ve küdūret.

Żamm-ı rā :[vurūġ] وروغ-i mühmele vü 

vāv-ı ma
rūf ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i tīregī ve küdūret. Faḫr-i 

Gürgānī, beyt:

وغ א  א آن آب  א 
אن وروغ د ژ و از   از دل 

(Ey sāki! Gel o saf suyu (şarabı) alevlendir de gö-
nülden pası, candan bulanıklığı gidersin!)

�ānī, be-ma
nī-i ārūġ. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.
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 ا
[ma	a’l-mīm]


Sükūn-ı şīn-i mu :[vuşm] وceme ile. 

Bir kuştur. Tīhūya müşābih amā ondan 

kūçikter olur. د  [būdene] dahi derler. Ez-

Bū Selīk, beyt:

خ در    
غ ا ۀ و   א

(Felek senin himmetinin yüceliği yanında doğan 
karşısındaki bıldırcın gibidir.)

Ve dahi mervīdir ki Deyālime 

pādişāhlarından Ḳābūs-nām bir pādişāhın 

murġ-ı vüşmü şikāra meyl ü raġbeti ziyāde 

olmakla Vüşm-gīr laḳab komuşlar idi. 

Ḥakīm Zeccācī, beyt:

ار א א     ا
ار אه د و 

(Orada din padişahı yiğit Vüşmgīr’in yaptırdığı 
namlı bir kubbe vardı.)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

אه ان  در    
אش س و  א  

(Fıkıh oku ama Kābūs-ı Vüşmgīr gibi cehenne-
mi yurt edinme!)

م  ا
[ma	a’l-lām]

Żamm-ı zā :[vujūl] وژول-i Fārsī vü vāv-ı 

ma
rūf ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i kişver.

�ānī, be-ma
nī-i ول  [pujūl], vāv ile bā 

ḥarfleri beyninde tebādül olduğu ecilden. 

Keẕā fi’l-Mü�eyyid ve’l-Edāt.


Żamm-ı hā ile. Be-ma :[vuhul] وnī-i 

dıraḫt-ı kāc. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.
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او  ا
[ma	a’l-vāv]

 Żamm-ı sīn-i mühmele ile. İki :[vusū] و

ma
nāyadır.

Evvel, dayanmak, tekye ma
nāsına.

�ānī, ağız çevresi.


Ya :[vużū] وnī ābdest. Egerçi 
Arabīdir, 

ammā Fārsīde isti
māli şāyi
dir.

ن  ا
[ma	a’n-nūn]

ن د  Sükūn-ı şīn-i :[vuşkerdīden] و

mu
ceme vü rā-i mühmele, fetḥ-i kāf ve 

kesr-i dāl-ı mühmele-i ūlá ile. ن  و

[vuşkerīden]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme vü yā-

yı taḥtānī, fetḥ-i kāf ve kesr-i rā-i mühmele 

ile. Kilāhumā be-ma
nī-i دن   [cust 

kerden] ve א   [cust sāḫten]. Keẕā 

fi’l-Mü�eyyid.

א  Ābdest almak :[vużū sāḫten] و 

ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

א آردت א دا و 
ت א ا رز ا 

(Eğer ihtiyacın varsa daima abdest alman rızık 
bolluğu getirir.)

ن Sükūn-ı ġayn u żamm-ı zā :[vuġzun] و-i 

mu
cemeteyn ile. Be-ma
nī-i gūristān ya
nī 

mezāristān. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.
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א אء ا  ا
[ma	a’l-yāi’t-taḥtānī]

 Bir kelimedir, zenān maḥall-i :[vuy] وی

ta
accübde īrād ederler. Ḥakīm Nizārī-i 

Ḳuhistānī, beyt:

ت  زال  زر  
אدر אن  א و  אن   وی وی 

(Paraya düşkün kocakarı hayretle “Vay canımız, 
vay anasının canı!” dedi.)

א  ا
[ma
a’l-hā]

ده 
Sükūn-ı şīn-i mu :[vuşkerde] وceme 

vü rā vü fetḥ-i kāf u dāl-ı mühmeleteyn 

ile. Ol kimseye derler ki işinde mücidd ü 

sā
ī ve muḳaddim ü mücerrib ola. Ya
nī 


āḳıbet-endīş olup her işte fikr ü teennī 

edip ba
dehu mübāşeret eyleye. Ve ba
żılar 

dediler ki ol kimseye denir ki kārında celd 

ü cüst ü çālāk ola. Keẕā fī-Kitābi’s-Sāmī fi’l-
Esāmī. 
Arabīde ده אن yi[vuşkerde] و  

[şeyḫān] derler. Edātu’l-Fużalā’da kesr-i vāv 

ile (ده  ,vişkerde) cidd ve tūş u tüvān ِو

fetḥ-i vāv ile (ده  veşkerde) cüst ü çāpük َو

ma
nāsına mervīdir. Ba
żılar sīn-i mühmele 

ile (ده .veskerde) naḳl eylediler و

 Sükūn-ı lām, żamm-ı :[velġūne] و

ġayn-ı mu
ceme ve fetḥ-i nūn ile. Kızılca 

ki zenān, yüzlerine sürerler. ا [elġūne], 

 [gulġūne],  [bulġūne],  

[gulāgūne] ve  [gulgūne] dahi derler.
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א  [hecā]: Fetḥ-i cīm ile. Be-ma
nī-i 

melāmet ü meẕemmet. Keẕā fi’l-Edāt. Bir 

kimesneyi ẕemm etmeye “hicv etti” derler. 

Şā
ir, beyt:

א א   زا  و 
ده א א او    ز ز 

(Cehennemlik hicivci Ubeyd-i Zākānī... Onun 
kötü dilinden hiç kimse rahat bulmadı.)

ا ّ  [herrā]: Fetḥ-i rā-i mühmele-i müşed-

dede ile. Helīlenin adıdır. Ve dahi altın ve 

gümüş kabaralar edip at raḫtına ve eyere 

mıhlarlar. Helīleye müşābeheti olduğundan 

tesmiye olunmuş. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

خ ان   ای ز  ا و 
ش ی  ا ر  ه  ز ا

(Talih onun kızıl atına bayramlık süs takmış. 
Eyerin kabarası yıldız, koşumu gökyüzü gibi.)

Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, beyt:

ه م  ای 
אم اد אر   در 

(Yağız gece atı senin sarayında yıldız kabaraları 
takınır.)

Ve şu
arā-yı müteaḫḫirīn eyerin zīb ü zīnet 

ile düzelmesine isti
māl eylemişler. Ez-ān 

cümle, Kemāl İsmā
īl, beyt:

א را ای   אزد    
ه   א ز ز  אرده  אه  ز 

(Felek onun köle sürüsünün eyerlerine dolunay-
dan tasçık, karanlık gecenin saçından perçem 
düzer.)

Bu ma
nāya, Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אب א    آ ا  ر  
אب ری  روان  ر ب آ ر  

(Yanında Karun hazinesi (akıcı ışık) olan Güneş, 
eyeri süslenmiş atıyla sıfırın (Koç burcunun) ba-
şına doğru şen şakrak koşturdu.)

אء ا אب ا
[BĀBU’L-HĀİ’L-MEFTŪḤA]

 ا
 [ma	a’l-elif ]

א  [hā]: Üç ma
nāya isti
māl olunur.

Evvel, edāt-ı teşbīhtir, “ḥāżır ol!” ma
nāsına.

Ve ẟānī, edāt-ı cem
dir. Her kelimenin 

āḫirine lāḥıḳ ola, ma
nā-yı cem
iyyet ifāde 

eder. Lākin ẕevi’l-
uḳūldan ġayrıda cemādāt 

maḳūlesi cem
 olundukta hā ve elif ’le edā 

olunur. Ve bir edāt-ı cem
 dahi vardır, elif ve 

nūn iledir, ol ẕevi’r-rūḥta cāiz olur. Tafṣīli 

muḳaddime-i kitābda ẕikr olundu.

�āliẟ, be-ma
nī-i ا [īnek]. Ya
nī “işte” de-

mekte “hā” derler. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

م د و ز א  ا    
א אن  אرض و ز و   א 

(Kābe, Hacerülesved ve zemzemi ne yapacaksın! 
İşte Türkistan güzellerinin yanağı, saçı ve ayva 
tüyleri!)

א  [hebā]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. İki 

ma
nāya gelir.

Evvel, żāyi
 (424b) ve telef ma
nāsına. Mīr 

Naẓmī, beyt:

א    در  او را 
دم  روا    را 

(Onun için yaptığım uğraşlar boşa gitti. Doğru 
düşündüm, eğri çıktı.)

�ānī, toz ma
nāsınadır. Bundandır ki אء  
ر   [hebā-i menẟūr şud] derler. 


Arabīde bu ma
nālardan ġayrı yel esmeye 

de derler.
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müẟennāt-ı ẟānī ile. Siḥr ü efsūn edici, sāḥir 

ve 
azāim-ḫˇān ma
nāsına.

 [helā]: Fetḥ-i lām ile. Ḥarf-i tenbīhtir 


Arabīdeki ا [elā] ma
nāsına. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

א  א   و 
אی    در

(Haydi kılıç ve topuzları çekin! Çin işi kalkanları 
başınıza tutun!)

 [helāhelā]: Āsān ve sehl ma
nāsına. 

Kemāl İsmā
īl, ḳıṭ
a:

د ان   א  א و  אن  ز
د ا   א ا و 

ورم א ا    
د ا  ن از      د

(Mal ve makam zararına dayanmak mümkün-
dür ama düşmanların sevinmesine dayanmak 
kolay değil. “Helāhelā (kolay)” kelimesi halk 
ağzıdır, özür dilerim. Zira gönlü yaralı olanların 
şiiri sıkıntısız olmaz.)

א  [hemā]: Fetḥ-i mīm ile. Bārān-ı şedīd 

ya
nī ziyāde yağmur. Mīr Naẓmī, beyt:

א אران  د و  א   
א א د و   ا از ز

(Sert bir kış ve şiddetli yağmur vardı. Yaşamdan 
el ve ayak yudular yani el çektiler.)

אرا  [hemārā]: Fetḥ-i mīm ü rā-i mühmele 

ile. Be-ma
nī-i hemvāre ve hemīşe. Ve אر  

[hemār] lüġatinin ma
nālarıyla müterādiftir. 

Keẕā fi’t-Tuḥfe.

א א  [hemānā]: Fetḥ-i mīm ü nūn ile. א א  

[mānā] ma
nāsınadır, “benzer” demektir. 

Ammā miyānlarında farḳ vardır. א א  [mānā] 


āmmedir א א  [hemānā] ḫāṣṣadır ki taḥḳīḳe 

yakın. Şems-i Faḫrī, beyt:

Bu beyitten at bisāṭı olmak fehm olunur. Ve 

Mecma
u’l-Fürs’te “āvāz” ma
nāsına. Şā
ir, beyt:

ای دد  آوای د و  
אن  از  و  א ز ز

(Ne ifrit narası ne yırtıcı hayvan sesi... Zamane 
iyinin de kötünün de sesini kesmiş.)

Bu beyitten āvāz-ı vuḥūş olmak mefhūmdur.

آوا  [her-āvā]: Bülbüle derler. Ve dahi her-

āvāz demek olur.

ارآوا  [hezār-āvā]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ve 

sükūn-ı rā-i mühmele ile. Üç vechle ma
ná 

verilir.

Vech-i evvel, آوا [āvā] lafẓı tavżīḥ murād 

olunup ancak nefs-i bülbül ḳaṣd olunur.

Vech-i ẟānī, teşbīh murād olunup “bülbül 

ṣadālı” ma
nāsı olur.

Vech-i ẟāliẟ, آوا [āvā], ار  [hezār] lafẓının 

mümeyyizi olup “bin ṣadā” demek olur ki 

keẟretten kināye ola. Şems-i Faḫrī, beyt:

ارآوا  ن  د  ا  
ار آوا     او 

(Onun övgüsünde tıpkı bülbül gibi hüner sahip-
leri de bin ses getirse yakışır.)

Üstād Kisāyī, beyt:

ا ار آوا    
ار אن  روی د א אن 

(Sevgilinin yüzü için āşıkların şarkı söylemesi 
gibi, bülbül de güle karşı şarkı söylüyor.)

Bu beyitten murād bülbüldür.

א ار  [hezār-pā]: Çıyan dedikleri 

ḥaşerāttandır. Türkīde “kırkayak” dahi 

derler.

א ا   [hest-estā]: Sükūn-ı sīneyn-i 

mühmeleteyn ü tā-i evvel ve fetḥ-i tā-i 
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(Ey Allah’ın elçisi! Bir tek olan Allah’ın habibi 
sensin! Eşi benzeri olmayan celal sahibi Allah’ın 
seçkini sensin!)

ا  [hem-zānū]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme vü 

nūn ile. Münāfıḳ-ı dü-rūy ma
nāsınadır.

ا  [hem-vā]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i vāv 

ile. Be-ma
nī-i ārzū ve ṭaleb. وا [vā] وا 

[vāye]den terḫīm olunmuştur maḳṣūd ve 

ḥācet ma
nāsına,  [hem] lafẓıyla terkīb 

olunmuştur.

א  [hencā]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm ile. 

Üç ma
nāyadır.

Evvel, bennā ipi ki dīvār hemvār olmak için 

çekip ona berāber yaparlar.

�ānī, ince yol.

�āliẟ, berāber yürümek ma
nāsınadır.

ا  [hevā]: 
Anāṣır-ı erba
anın birisidir 

ve kürevīdir. Ḫāki āb nice iḥāṭa etmiş 

ise ābı dahi hevā öyle iḥāṭa ve küre-i āteş 

onu iḥāṭa eylemiştir. Cevv-i semā hevā 

ile memlūdur. Rūḥ-ı ḥayvānīnin temed-

düdüne sebebdir. Ḫālıḳ-ı maḫlūḳāt ve 

Ṣāni
-i kāināt celle şānuhu ḥażreti rūḥ-ı 

ḥayvānīyi beden-i ḥayvānda ġāyet ḥārr 

ḫalḳ eylemiştir. Ḥāli üzre kalsa cevf-i 

bedende muḥteriḳ olup ẕī-rūḥu helāk 

eder. İmdi ona müberrid lāzım olduğun-

dan hevānın ṭabī
atı bārid ü raṭb olmakla 

rūḥun ḥarāretin teskīn edip i
tidāl ḥāṣıl 

eylemekle rūḥ dahi bedene ifāża-i ḥayāt 

eder ve hevāyı cevf-i bedene īṣāl eyle-

meye nefes vāsıṭadır. Ona bināen Şeyḫ 

Sa
dī Gülistān’da ِ و  رود      
ِح ذات1 ن   آ  א و   demiştir.

1 Aşağı giden her bir nefes hayata güç verir ve yukarı çı-

kan her bir nefes kişiye rahatlık verir.

دد ر   א  א   אف  از 
א א د   ون  دد ا א   א

(Kāf ’tan Kāf ’a dek onun hükmüne memur olur. 
Öyle bir olur ki şimdi ile yakın aynı gibidir.)

Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i pindārī deyip 

bu beyte mütemessik olmuş. Üstād Ferruḫī, 

beyt:

א و رادی  אر او  א د  א
א אن  ه   و ز و  ز  رادی 

(Sanırsın ki onun inci yağdıran eli can, cömert-
lik de bedendir. Evet öyle, cömertlik onunla ya-
şar, beden canla zinde kalır.)

א  [hem-pā]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i bā-i 

Fārsī ile. Ayakdaş ma
nāsına אداش  [pādāş] 

gibi. Lākin beynlerinde farḳ vardır. Zīrā  

[hem] muvāfıḳ ma
nāsınadır, iki kişinin yü-

rümekte meşyleri ya
nī yürüyüşleri birbirle-

rine muvāfıḳ u münāsib olsa א  [hem-pā] 

derler. (425a) Ve ammā iki kişi yürümekte 

yoldaş olsalar אش א  [pātāş] derler. Bu beyit-

ten fehm olunur. Mīr Naẓmī, beyt:

אش    א  
א و در ره زدن  

(Birkaç kişi birbiriyle yoldaş oldu. Ancak yol ka-
tetmede aynı yürüyüşe sahip değildiler.)

Ve isti
āre ṭarīḳıyla “ḥāmī” ma
nāsına da 

isti
māl olunur. Meẟelā bir kimesne bir ki-

mesnenin mu
āvenetinde olsa אی ن   
 [fulān hem-pā-yı fulānest] derler.

א  [hem-tā]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Miẟl ü mānend ma
nāsına. 

Mevlānā Cāmī, beyt:

א  א  ل ا   א ر
א  אک   ل   ذوا
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ه אء ا  ا
[ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

א  [herbāsb]: Sükūn-ı rā vü sīn-i müh-

meleteyn ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. 

Kevākib-i seyyāre. Ya
nī Zuḥal, Müşterī, 

Mirrīḫ, Şems, Zühre, 
Uṭārid ve Ḳamer. 

Bunların cümlesine de ve müfredine dahi 

derler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

اب   [hem-şarāb]: Sükūn-ı mīm ve 

fetḥ-i şīn-i mu
ceme vü rā-i mühmele ile. 

Ḥarīf ü yārān. Ya
nī hemīşe bir yerde ṣoḥbet 

ü 
işret edenler. ح   [hem-ḳadeḥ] dahi 

derler.

ب   [hem-meşreb]: Aḫlāḳ u eṭvār 

ve evżā
 u ṭabī
atleri biribirine muvāfıḳ u 

muṭābıḳ olanlara derler. Mīr Naẓmī, beyt:

אر م ز ب و     
אدار א و  آن    

(Vefasız kimseyle aynı ortamda bulunma, arka-
daşlık yapma!)


Arabīde 
aşḳ ve muḥabbete ا  [hevā] derler.

 [heylā]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

lām ile. Atmaca doğan ki א  [bāşe] dahi 

derler.

א  [heynā]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

nūn ile. Cevher-dār kılıç ki א  [rūhīnā] رو

dahi derler.

 [heyūlā]: Her nesnenin aṣlına ve 

māddesine derler. Lafẓ-ı 
Arabīdir. Ammā 

Fārsīde “nīreng” ma
nāsına müsta
meldir. 

Naḳḳāşlar, taṣvīri naḳş etmezden resmini 

ederler. Ona  [heyūlā] ve  [nīreng] 

dahi derler. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

ر ف  אد  و ا در ا
د אن  د ز      

(Akıl, heyula birliği ve resimlerin uyumsuz-
luğunda her yeni gülden yüz beyan nakşı elde 
eder.)
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 [hest]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ile. Var 

demektir. Muḳābili  [nīst]tir. Ḫˇāce 

Ḥāfıẓ, beyt:

ق  אت  ا אه و  א در  
א    روی    

(Aşkta tekke ile meyhanenin farkı yoktur. Sevgi-

linin yüzünün ışığı her yerdedir.)

Gāh olur ki rābıṭa ma
nāsına olan ا [est] 

ma
nāsın ifāde eder. Şā
ir demiştir, beyt:

אب درو אن    دل  و 
אی آب درو ه  و     

(Gönlüme ve oradaki sayısız temrene bak! Gön-

lüm gam dağıdır, orada su çeşmeleri var.)

Edāt-ı rābıṭa olan ا [est]in evveline bir hā 

ziyāde edip yine ا [est] ma
nāsın murād 

ederler. Bu ḥālet ṣadr-ı kelāmda olduktadır. 

Nitekim bu beyitte vāḳi
dir, beyt:

رد ۀ   در دا
د ار  د    

(Bu lacivert kubbede insan sayısınca insan mer-

tebesi vardır.)

Dīger, beyt:

א  د را  ازو   
א  د  او    

(Herkes varlığını O’na mecburdur. O, kimsenin 

varlığına muhtaç değildir.)

Muḳaddime-i kitābda İbn Sīnā’nın taṣrīḥ 

ettiği ḳavl üzre taḥḳīḳ olunmuş idi. Şimdi 

muḳteżā-yı maḥall ile icmālen ẕikr olunur 

ki İbn Sīnā “  rābıṭadır. Lüġat-i [est] ا

Fārsīde rābıṭanın ḥaẕfı cāiz değildir” de-

diğinin muḳteżāsı oldur ki  ز [zeyd 

hest]te rābıṭa meẕkūr olur. O taḳdīrce  

[hest] mürekkeb olur hā-i meftūḥa ile 

 ”ten. Ve meẕkūr hā aṣlī olup “var[est] ا

ma
nāsına olıcak אا  [hā’est] olmak lāzım 

אت אء ا  ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]

אروت אروت و   [hārūt u mārūt]: Meşhūr iki 

melektir ki siḥir öğrenip merdūd oldular. 

Ḥaḳḳ celle ve 
alá ḥażretleri onları bāzgūne 

bir çāh içinde āvīḫte eyledi. Siḥir öğrenmek 

isteyenler varıp onlardan ta
allüm ederler. 

Ol çāh, Bābil vilāyetindedir derler. Mevlānā 

Hātifī, beyt:

אروت د אه  א در آن   دا
ت د د را ز  

(Bilge o kuyuda Hārūt’u görünce tedbirden ko-

camış bir akıl gördü.)

 [herheft]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

vü fā ve fetḥ-i hā ile. Zīnet ma
nāsınadır. 

Mevlānā Cāmī, beyt:

ده ا   
ده دج در  زر   

(Cariyelerin hepsi süslenmiş, deve oturağında 

altınla örülmüş perde arkasına geçmişlerdi.)

Ve ārāyiş ma
nāsına. Ḥakīm Enverī, beyt:

ار دوش از درم درآ  و  
אر ده  ن  دو  و  

(Sevgili dün gece süslenip yerinde duramaz ve sar-

hoş bir halde dolunay gibi kapımdan içeri girdi.)

Mīrzā İbrāhīm (425b) be-ma
nī-i zīb ü 

ārāyiş-i heftgāne demiş. Ya
nī zīnet olur yedi 

nesne ki ḥınnā, vesme, gülgūne, sefīd-āb, 

zerek, ġāliye ve sürme. Bunlar zenānın zīb 

ü zīneti olmak üzre naḳl olunmuştur. Ba
żı 

ferhenglerde “nergis” ma
nāsına mervīdir.

 [hesbet]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Kimseye mensūb 

olmayan ādem ve ṭāife, ne olursa. Türkīde 

“yüzde” derler.
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ده  ی   א  
ه  در  א ز  د

(Altı yaşlı kadın süslenmiş. Dünya süslenmeyi 

senden görmüş.)

ت  [heftūt]: Sükūn-ı fā, żamm-ı tā-i 

müẟennāt vü vāv-ı mechūl ile. Ḫaṭā 

ma
nāsına. Ve ḫaṭā eylemeye de derler. 

Ġālibā aṣlı 
Arabīde “ḫaṭā” ma
nāsına olan 

ات  [hefevāt] lafẓından ta
cīm olunmuş-

tur. Ve bir ma
nāsı dahi ن  [laġzīden] 

ya
nī sürçmek.

 [hefheft]: Sükūn-ı fāeyn ve fetḥ-i hā 

ile. Āvāz-ı seg ya
nī köpek sesi.

א  [hemānest]: İki ma
nāyadır.

Evvel, ancak ma
nāsına.

�ānī, onun gibi demektir. İki ma
nāya tertīb 

üzre, Ebulma
ānī, beyt:

א אر  אن دادن  א 
א אر    א 

(Āşığın işi ancak can vermektir. Onun gibisin-

den başka hayırlı iş yoktur.)

 [hemlaḫt]: Sükūn-ı mīm ü ḫā-i 

mu
ceme ve fetḥ-i lām ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i pīne ya
nī yama ve eski.

�ānī, Mi
yār-ı Cemālī’de ediğe, (426a) paş-

mağa ve pabuca dikilen gön ma
nāsına. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

אه  א  از در
ش   אک داد اد 

(Tan yeli onun şöhret sarayının habercisidir. 

Ona gön olarak toprak derisini verdiler.)

Üstād Kisāyī, ḳıṭ
a:

אل ران   אز ا اه  א  
ر  ان ره ا دد  د    

gelir. Böyle oldukta telaffuẓu ẟaḳīl olmak-

la elif ’i ḥaẕf olunup ا [est] yerinde  

[hest] isti
māl olunur. 

Çağatay lisānında  [hest] demekte 

“bar” derler bā-i muvaḥḥade ile, “var” de-

mektir. Çok ġazelde redīf vāḳi
 olmuştur. 

Cümleden birinin maṭla
ı budur: Mīr 
Alī 

Şīr, beyt:

Kim ki anıŋ bir melek-sīmā perīveş yārı bar

Ādemī irse melek birle perīdin 
ārı bar

(Melek yüzlü peri gibi bir sevgilisi olan kimse, 

insansa melek ile periden utanır.)

 [hest] gibi gāh olur ṣadr-ı kelāmda vāḳi
 

olup āḫirinde ا [est] ma
nāsın ifāde eder. 

Keẕālik bu dilde dahi  [hest] lafẓının 

mürādifidir, evvel-i kelāmda ẕikr olunur ve 

āḫirinde olmak ma
nāsın verir. Nitekim bu 

beyitte vāḳi
dir, Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Cism-i bīmārımġa bar ol nergis-i şehlā belā

Cān-ı ġam-ḫˇārımġa bar ol la
l-i rūh-efzā belā

(O şehla nergis (göz), hasta bedenimin belası-

dır. Cana can katan o lal dudak, gamlı canımın 

belasıdır.)

 [heşt]: Mertebe-i a
dāddan sekiz 
adede 

derler. 
Arabīde א  [ẟemāniye] ma
nāsına. 

Şeyḫ Sa
dī Gülistān dībācesinde, kitābı sekiz 

bāb olduğun beyānda 1אب ن      

demiştir.

 [heft]: Mertebe-i a
dādda yedi 
adede 

derler. 
Arabīde  [seb
a] ma
nāsına.

در    [heft-der-heft]: 
Arūsun 

rūyunda olan ārāyiş ki yedi nesne yedi ye-

rinde olur. Gözünde sürme, kaşında vesme, 

yüzünde sepīd-āb, yanağında gülgūne, zül-

fünde ġāliye, ellerinde ḥınnā, kollarında bi-

lezik. Bu ma
nāda hef-der-heft olur. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, beyt:

1 Cennet gibi sekiz bābda.
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 ا
[ma	a’l-cīm]

 [hec]: Her rāst u hemvār olan nesneye 

derler; 
alem, sancak, tūġ, nīze ve emẟāli 

nesneler ki uzun ve doğru olup dikili dura. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

אدت אل ا وا   ر   
אی   د  وی او  از 

(Dinin ve dünyanın Cemāl’i/güzelliği, Cem 
mertebeli Ebu İshak’tır. Mutluluk onun gücü 
sayesinde zafer sancaklarını dikmiştir.)

Ba
żı ferhengde żamm-ı hā ile ( ُ  huc)dur. 

Ve Ferheng-i Hindū Şāh’ta kesr-i hā ile ( ِ
hic) żabṭ olunmuş.

 [hedenc]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Esb-i ḫing ya
nī kır at.  

[hedeng] dahi derler.

ج  [herc]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. 

Be-vezn-i ج  [ḫarc]. Ser-ḥadd ve sınır 

ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, beyt:

אدا   دل ش  ز 
ج אد ا  א  א  ز 

(Hiçbir gönül onun sevgisinden boş olmasın! 
Hiçbir sınır onun buyruğundan uzak olmasın!)


Arabīde “karış murış” ma
nāsına. Türkīde 

“hercümerc” derler.

 [hemec]: Fetḥ-i mīm ile. Ḫurde sinek 

ve işe yaramaz nesneye derler.

 [henc]: Sükūn-ı nūn ile. Be-vezn-i  

[genc]. İki ma
nāya gelir.

Evvel, آ [āhenc] lafẓından iḫtiṣār 

olunmuştur.

�ānī, be-ḥaseb-i keyfiyyet bī-ḳadr olan 

nesneye derler.  [heng] dahi denilir. 

وی ف   را و   و 
د  رد ار   آ 

(İhtiyaç bildirme yolunda yolculuk yapmayı dü-

şünme! Çünkü insan o zor yolda ezilir. Bunun 

aksine davranıp o yolda gidersen; diyelim ki de-

mirden deriye sahipsin, yırtar atar.)

Ferheng-i Hindū Şāh’ta ve Tuḥfetü’l-
Aḥbāb’da be-ma
nī-i mūze, kefş ve aḳsām-ı 

pāy-efzār merḳūmdur.

�āliẟ, be-ma
nī-i yek-pāre ki  [laḫt] pāre 

ma
nāsına,  [hem] lafẓının duḫūlüyle 

“yek-pāre” ma
nāsın ifāde eder. Ve iki ki-

mesnenin miyānında ittiḥād ve muḥabbet 

ü ülfet ḳavī vü muḥkem oldukta ن א  ن   
 [fulān bā-fulān hem-laḫtend] derler. 

Ebulma
ānī, beyt:

אدر زاده ا א  ز    
א دل آ را  

(Gam kişisiyle aynı anadan doğduk. Āşık gön-

lümle pek iyi anlaştı.)

 [henguft]: Sükūn-ı nūn u fā ve 

żamm-ı kāf-ı Fārsī ile. Be-ma
nī-i siṭabr u 

günde ya
nī yoğun ve kalın cāme ve emẟāli. 

Ḥakīm Senāyī, beyt:

د  א ای   
אد و   ا او  

(En iyi elbise abadır. Üstat bana böyle söyledi.)

Mevlānā Maḥmūd İbn Yemīn, ḳıṭ
a:

ادی  ا  آن  
א א  دان را     

אدم   ر ای دی
ی  و   د 

(Sen dinin cömerdi, Pehlev soylusun! Pehlivan-

lar seninle övünürler. Dün senin huzuruna iri 

yarı bir pehlivan ile bir dilekçe gönderdim.)
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אء ا  ا
[ma	a’l-ḫāi’l-mu	ceme]

ار  [hezār-mīḫ]: Ḫırḳa-i dervīşān. 

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

   ز دل    
ی خ  ار  از   ا  

(Sabah vakti, çemberli/yuvarlak gökyüzünün 
başından bu yamalı hırkayı (yıldızları) çekme-
den önce gönüldeki gam çivisini çek çıkar!)

خ  [heydaḫ]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Esb-i tünd ü ser-

keş ki 
Arabīde  [ṭamirr] derler. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

אب א  ا  زد  אره  ام 
خ ار   د   و آن  

(Usta binici olan padişah huysuz ve çevik ata 
binince hangi atın ayağı kaymaz, buna kim 
dayanabilir!)

Üstād Rūdekī, beyt:

ی از     
א  دا  

(Senin aşkın olmasaydı, feleğin oyunu yüzünden 
huysuz ya da ehil bir at yetiştirirdim.)

Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm’de cīm ile ج  

[heydec] masṭūrdur.

Ebulma
ānī, beyt:

د رم   אر    
د در د  و  

(Sevgilinin nezdinde kıymetim olmasa da gön-
lümde onun aşkının hazinesi var.)

دج  [hevdec]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Büyük muḥāfedir ki deve üze-

rine bağlarlar. İki cānibi olmaz, ancak ev 

gibi bir dāne olur. Ve dahi maḥfil perdesine 

de derler. Lafẓ-ı 
Arabīdir. Mīr Naẓmī, beyt:

ب خ  אن  دج   
ر و  ا  אن را 

(Mahfilde oturan Arap güzelleri dünyayı fitne ve 
kargaşaya bıraktı.)

ج  [heylāc]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i lām ile. Ferheng-i Cihāngīrī’de veled 

tevellüd ettiği ḥālet ki vālidesine mużāyaḳa 

ve derd ü zaḥmet verdiği ma
nāyadır. 

Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm’de müneccimān 

ج  [heylāc] ona derler ki delīl-i 
ömrü 

bilirler. Lafẓ-ı Hindīdir lākin Fārsīde 

müsta
meldir. Ḥakīm Enverī, beyt:

א  ی  ا  
ی را אی  א    

(Sana öyle uzun bir ömür bağışlansın ki o öm-
rün artık yılı büyük atiyyeye (yüz yetmiş beş bin 
iki yüz yıla) denk olsun!)

 [heylec]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

lām ile. Be-ma
nī-i ṣāḥib-i ḫāne.
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ار  [hezārisfend]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme 

ve sükūn-ı rā-i mühmele ile. Bir dārūdur. 

داد  [ḫurdād] dahi derler.

د  [hezdkund]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme 

vü dāl-ı mühmele ve żamm-ı kāf ile. Be-

ma
nī-i אد  [cund-bādester]. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

אد  [heştād]: Mertebe-i a
dādda seksen 


adeddir. 
Arabīde ن א  [ẟemānūn] ve א  

[ẟemānīn] dahi derler.

אد  [heftād]: Mertebe-i a
dādda yetmiş 


adeddir. 
Arabīde ن  [seb
ūn] ve  

[seb
īn] dahi derler.

 [helenend]: Fetḥ-i lām u nūn-ı evvel ü 

sükūn-ı ẟānī ile. Kāhil ve bī-kār ma
nāsına. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ا א ا  א  אه   او 
ن  א   او  و  و 

(O (Hz. Peygamber) ay’ı yardı, siz niçin bu-
lut oluyorsunuz! O çevik ve zarif, siz niye 
tembelsiniz!)

א  [hemānend]: Fetḥ-i mīm ü nūn-ı ev-

vel ile. Be-ma
nī-i mānend. Ḥakīm Esedī, 

ḳıṭ
a:

ز او אه     
א او ا  ازو زاد ز

ه א و  و   از  و 
وه א او   زان 

(“Bu ay, onun oğludur. Ondan doğduğu için 
tıpkı onun gibidir. O toplulukta yüz, boy, güç 
ve görkem bakımından eşi benzeri yoktur” 
diyordu.)

Ve miẟl ü naẓīr ma
nāsına. Ḥakīm Nāṣır-ı 

Ḫüsrev, beyt:

ی אر  د  אل ار ز  ب  ای 
א א و  ار  א  و 

ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]

אرد  [hārd]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. 

Şühūr-ı Fārsiyye’nin yigirmi (426b) beşinci 

günü ismidir.

 [hebed]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Bü-

yük maladır ki zirā
ati onunla hemvār eder-

ler. Ya
nī dāneyi saçtıktan sonra onu sürüp 

dāneyi örterler. Ba
żı ferhengde bā-i Fārsī 

ile (  heped)dir.

 [hecend]: Fetḥ-i cīm ve sükūn-ı nūn 

ile.  [berġast] ve ور [verġast] de-

dikleri ottur. 
Arabīde ی א  [ḳunāberá] ve 

ل  [ġumlūl] dahi derler. Üstād 
Ascedī, 

beyt:

ر א   از   
א  אر    

(Cam ile lal aynı kıymette olmadığı gibi sülüklü 
pancar da nar çiçeğiyle aynı renkte olmaz.)

  [her çend]: Her ne kadar ve her kaçan 

ma
nāsına da gelir. Ebulma
ānī, musammaṭ:

אل دل       
אوری ده  אب درو  د و 

(Gönlümün halini ne zaman söylesem hiç et-
kilenmedi. Gönlümün tutuştuğunu gördü ama 
hiç oralı olmadı.)

אد אدا   [herçi bād-ā-bād]: Her ne olursa 

olsun demektir. Şā
ir, mıṣra
:

אد אدا ان   زد   ر
(Her ne olursa olsun rintlerin safında yer tuttuk.)

دود  [herdūd]: Sükūn-ı rā vü żamm-ı 

dāl-ı mühmeleteyn ile. Hind cezīrelerinden 

bir cezīrenin adıdır. ر د  [herdefūr] dahi 

derler.
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(Kızkardeşleri alan kişiler, birbirlerine bacanak 
oldular.)

درد   [hem-derd]: Sükūn-ı mīm ü rā 

vü fetḥ-i dāl-ı mühmeleteyn ile. Yār-ı 

ġam-güsār ya
nī elem ü ġuṣṣada birbiriy-

le muvāfıḳ derddaş ma
nāsına. Çağatay 

lisānında “muŋdaş” derler. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Kimse yārı birle ḫoştur ġam diyişip muŋdaşıp

Yatsa gāhī çırmaşıp oltursa gāhī yandaşıp

(Kişinin sevdiğiyle söyleşip dertleşmesi, bazen 
ona sarılıp yatması bazen de yanaşıp oturması 
güzeldir.)

اد  [hem-zād]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, ona derler ki bir veled tevellüd edince 

bir cinni dahi mütevellid olur ve dāimā ona 

hem-rāh ve hem-nişīn olur. Ol cinne اد  

[hem-zād] derler. 
Abdurrezzāḳ-ı Kāşī, beyt:

اد را  ا د   ای  
אر د   د را   وی  

(Ey feleğin kıskandığı! Bir cine tutsak oldun. Ey 
meleğin secde ettiği! Bir şeytana avlandın.)

�ānī, hem-sin ve hem-sāl ya
nī yaştaş.

�āliẟ, hem-sefer ve refīḳ-i ṭarīḳ olana derler 

ki zād u zevādeleri bir yerde ola. Bu ma
nāda 


azık ya [zād] زادnī tūşe ma
nāsınadır.

د  [hem-sūd]: Sükūn-ı (427a) mīm ve 

żamm-ı sīn-i mühmele ile. İtburnu derler 

yemiş gibi bir nesnedir. Dağlarda ve çalı 

aralarında biter.

  [hem-
ahd]: Sükūn-ı mīm ü hā 

ve fetḥ-i 
ayn-ı mühmele ile. Zamānları, 


aṣırları ve sinleri müsāvī olan kimesneler. 

Ya
nī bir 
aṣırda mevcūd olanlara derler.

رد  [hemverd]: Sükūn-ı mīm ü rā-i 

mühmele ve fetḥ-i vāv ile. Saḳf ağacı ya
nī 

(Ey iyi ahlaklı! Akıl yükünü taşımıyorsan söğüt 
ve kavakla aynısın demektir.)

Necībeddīn-i Cerdpādḳānī, rubā
ī:

   آب روان و  
א  ی و   א 

ب ا   ب رو  א  א 
א  و  אی     

(Şu akarsu ile çayır kenarına bak! Yeşillik ve fe-
rahlık bakımından aynı cennet gibi. Güzel yüzlü 
sākiyle gül suyu gibi şarap... Lākin böylesi bir 
yerde arınmak gerekir.)

אورد  [hemāverd]: Fetḥ-i mīm ü vāv ve 

sükūn-ı rā-i mühmele ile. Ona derler ki iki 

ḫaṣım birbiriyle cenk edeler, biri ol birisine 

אورد  [hemāverd] olur. Ḥakīm Esedī, beyt:

אورد  ان را   ا 
د  א او    

(Bu pehlivana rakip olabilecek kimse yok. Dün-
yada onun gibi bir yiğit yok.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ش دار א  ا ا 
ش دار אورد در   و 

(Ata biner binmez akıllı ve uyanık ol! Kulağın 
silah ve rakipte olsun!)

  [hem-çend]: Sükūn-ı mīm ü nūn 

ve fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. “Ol kadardır” 

ma
nāsınadır.

  [hem-ḫūnd]: Sükūn-ı mīm ü nūn, 

żamm-ı ḫā-i mu
ceme vü vāv-ı mechūl ile. 

Be-ma
nī-i ṣuffe. Keẕā fi’t-Tuḥfe.

אد دا   [hem-dāmād]: Sükūn-ı mīm ve 

fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. İki hemşīre 
avratın 

kocalarına derler. Türkīde “bacanak” dedik-

leridir. Mīr Naẓmī, beyt:

ی ا א     
ی א د אد    دا
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Ḥakīm Nāṣır-ı Ḫüsrev, ḳıṭ
a:

א   אر    در 
אش  א  و 

ا س از د  د  از 
دوران  אن     

(Bir işte zorlukla karşılaşırsan āciz kalma, haline 
de katlanma! Akıllı kimseye danış! Zira dünyada 
senden başka akıllılar da var.)

Üstād Menūçehrī, beyt:

ی و ه و  אن    ا 
د ی   د      

(Her hālükārda bu padişahlar onun kölesidir. 
Hiçbir efendi bizzat kölenin ayağına gider mi!)

�ānī, be-ma
nī-i hencār. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

אر  אن و   אده  ا
אر     و   و 

(İşimdeki tarzım ve usulüm iyisiyle kötüsüyle 
onlar tarafından bilinir.)

אرد  [hengāred]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i kāf 

u rā-i mühmele ile. Be-ma
nī-i tündī ya
nī 

ḥiddet ki אر  [hengār] dahi derler. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 [hevkend]: Sükūn-ı vāv u nūn ve 

fetḥ-i kāf ile. Bir memleket adıdır. Rivāyet 

olunur ki onda bir 
aẓīm nehir vardır ki 
arżı 

bin ẕirā
 gelir derler. el-
Uhdetu 
ale’r-rāvī.

 [hevīd]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Deve havudu. Ḥakīm Esedī, 

beyt:

ه   אی  ز ورا 
دی  אن  אن  

(Büyük, beyaz bir filin üstüne oturmuştu. Bü-
yükler öd havutlu hörgücün üstündeydi.)

dam üzerine konulan ağaç. Mīr Naẓmī, der-

ṣıfat-ı ḫāne-i şāh, beyt:

ردش د  د  אج و  
אوردش א د  

(Çatı direği fildişi ve öd ağacındandı. Sanki Hz. 
Süleyman’a bağlı ifrit getirmişti.)

د  [hemībūd]: Kesr-i mīm, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve żamm-ı bā-i muvaḥḥade ile. Ṣabr 

etti ve ḫāmūş oldu demek ma
nāsınadır.

 [hemīd]: Kesr-i mīm ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Be-ma
nī-i ebleh ü aḥmaḳ. Ve 

dahi töhmet ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

אر در  را   ز
א را  א  ی  א   

(Söylediğin lafta asla inatçı olma! Zira ansızın 
hata töhmetine uğrarsın.)

 [henced]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm 

ile. Be-ma
nī-i  ون  [bīrūn keşed] ya
nī 

taşra çeker. Ḥakīm Senāyī, beyt:

 ورا در  
ون   از  

(Onu hünerde terbiye eder, bedenindeki boyun-
duruğu çıkarır.)

 [hendbīd]: Sükūn-ı nūn u dāl-ı müh-

mele, kesr-i bā-i muvaḥḥade, ba
dehu yā-yı 

taḥtānī ile. Be-ma
nī-i kāsnī ya
nī hindibā. 

Keẕā fi’t-Tuḥfe.

 [hend]: Sükūn-ı nūn ile. Be-vezn-i  

[mend]. İki ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i  [hestend]. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

د راز  אن  אده  ا
אز     و   

(Onlar sırrımı bilir, iyi kötü her şeyde ortağım 
olurlar.) 
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اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]

אر  [hār]: Be-vezn-i אر  [yār]. Yedi ma
nāya 

gelir.

Evvel, her nesne ki terettüb ile düzelmiş 

ola, ona derler. Mecma
u’l-Fürs’te rişte-i 

mürvārīd ma
nāsınadır. Şems-i Faḫrī, beyt:

دم  אب  אم دو  ا 
אر اران  ِ از  ه و  اش    

(Bu kitabı senin devletinin namına nazma çek-
tim. İçindeki her kaside ve kıta binlerce inci ip-
liğinden daha iyidir.)

Be-taḫṣīṣ inci, mercān ve onlara benzer 

nesnelerin dizildiği ipliğe derler. Faḫr-i 

Gürgānī, beyt:

ادر אدر و   ز درد 
وار در  אر   

(Ana derdi ve kardeş ayrılığı yüzünden göğsün-
deki inci gerdanlık kopmuş.)

Emīr Ḫüsrev, beyt:

خ אن  א אی  ز آب  او  ه 
אر ده  د زان آ  از   

(Dünyadaki temiz kimseler onun birkaç damla 
gözyaşı boncuğunu ipe dizip kendilerine tespih 
yapmışlar.)

�ānī, be-ma
nī-i gerden. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

אر ون از  اران   از 
אر אن آ  א אد  آن 

(Boyun çekmiş (baş kaldırmış) o hızlı ve usta 
binicilerden hadde hesaba gelmeyecek miktarda 
seçti.)

�āliẟ, ādem ve ḥayvānāt tersi. Ḥakīm Senāyī, 

beyt:

 [heyd]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-

vezn-i  [ḳayd]. Ḫarman savurdukları 

beş parmaklı ağaç ki Türkīde “yaba” derler. 

Keẕā fi’l-Mecma
.
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(Ezelī ve sonradan ortaya çıkma, iyi ve kötü, gü-
zel ve çirkin, tehlikeli ve tehlikesiz, düzgün ve 
biçimsiz.)

 [heber]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Çirk 

ve irin ma
nāsına. Ḥakīm Senāyī, beyt:

خ ُ را  از  אن   د
אن  دل  را  از  دو

(Ciğeri bozuk düşmanlar, kesekle dağ kazırlar. 
İyi kalpli dostlar, küpteki pisliği yıkarlar.)

Be-ma
nī-i ẟānī, Tāceddīn Pūrbahā-yı Cāmī, 

beyt:

ن و  א  ز    
א و  אر  دم از وی  

(Küs, kan ve irinle dolu bir kuyu gibidir. İnsanın 
onunla ne işi gücü olur!)

אور  [hecāver]: Fetḥ-i cīm ü vāv ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, mülk-i Ḫatā’da bir şehir adıdır 

ki ḫalḳı ḫūb-rū olmakla meşhūrdurlar. 

Tāceddīn Pūrbahā-yı Cāmī, beyt:

ی א     ده روح  ای 
אوری אر  ق از و 

(Ey lal dudağına ruhun hizmetçi olduğu Özbek 
dilberi ve Hecāver güzeli!)

�ānī, be-ma
nī-i gürūh ya
nī cemā
at. 

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

אن א  א  او   
אن אور ز دوران   אور 

(Olcaytu Han döneminde dönem insanları yı-
ğın yığın, can u gönülden hizmet etmiş.)

ار ه   [hecdeh hezār]: On sekiz bin 


aded ki ار ده   [hejdeh hezār] dahi derler. 

Mīr Naẓmī, beyt:

ار ه  א  אه  אد
אر د   ه  آن  آ

رت  آن  زر دار
אر ن   אر و  א  

(Parası olup cimrilik yapan, kıçı pislikle dolu ve 
çabuk yiyen görünümündedir.)

Bu ma
nāya, Muḫtārī, beyt:

אر ا  ن  ا  ه و د ش  
אر و  אش   אن  ه  روی و 

(Suratı ekşi ve dişleri yontulmuş nar kırıntısı. 
Yüzü kırışık ve donu pislikle dolu.)

Rābi
, dīvāne.

Ḫāmis, kokmuş et.

Sādis, Ferheng-i Vefāyī’de be-ma
nī-i 

müteḥayyir ve der-mānde.

Sābi
, Ferheng-i Mīrzā’da be-ma
nī-i mehār 

menḳūldür.

ار א  [hāmvār]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i vāv 

ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, berāber ve yek-üslūb ma
nāsına. 

Ḥakīm Zeccācī, beyt:

ار א אن  دن   
אر א د    

(Soylu kimseler hep birlikte muradını sürücü ve 
yardım elini uzatan padişahın yanına gittiler.)

�ānī, dāimā ve hemīşe (427b) ma
nāsına ki 

اره א  [hāmvāre], اره  [hemvāre] ve אره  

[hemāre] dahi derler. Faḫr-i Gürgānī, beyt:

اره א אن   ی رو
אره אه او  ه  

(Dünyadaki peri yüzlüler hep onun meclisinde 
görülmüş.)

�āliẟ, zemīn-i musaṭṭaḥ ya
nī düpdüz yer ki 

iniş ve yokuşu olmaya. Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, 

der-ṣıfat-ı 
ilm, beyt:

ث و  و  و  و   و 
ار א  ار و  א  و   و 
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 ّ ِ دش   آ و
خ  و  وا ه  

(Bedeninde amansız bir kabarcık çıktı. İnleyiş ve 
ağlaması göğe ulaştı.)

ا  [herāser]: Fetḥ-i rā vü sīn-i mühmele-

teyn ile. Be-ma
nī-i efşān.

אر  [herpār]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Her vaḳit ve her 

def
a ma
nāsınadır. Mīr Naẓmī, beyt:

אر دو   א   
א    آ 

(Talih/Devlet kuşu bir kimseye her zaman gel-
mez. Geldi mi de sıkıca tutmak gerekir.)

ر د  [herdefūr]: Sükūn-ı rā vü fetḥ-i 

dāl-ı mühmeleteyn ve żamm-ı fā ile. Hind 

cezīrelerinden bir cezīre ismidir. 

ر  [herhūr]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

żamm-ı hā ile. Şedīd ve zūr ile akan suya 

derler. Türkīde żamme ile “horhor” derler.

ار  [hezār]: İki ma
nāyadır.

Biri, 
adedde bin 
adede derler ki 
Arabīde 

elf] ا ] derler. 

Ve bir ma
nāsı dahi bülbüle müşābih bir 

ḫoş-āvāz kuştur ki אن ارد  [hezār-destān] 

dahi derler. Bu iki ma
nāya tertīb üzre, 

Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

א א    اران   و   
اران را   אن را   آ 

(Yüz binlerce gül açıldı ve bir kuş sesi yüksel-
medi. Bülbüllerin nesi var, Hint bülbüllerine ne 
oldu?!)

אر  [hejhār]: Sükūn-ı zā-i Fārsī ve fetḥ-i 

hā ile. Atın ziyāde dişi ki vāḳi
 oldukta yem 

yemez tā ki kırmayalar. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [hejīr]: Kesr-i zā-i Fārsī ve sükūn-ı yā-

(On sekiz bin ālemin padişahı (Allah), onun için 
sayısız insan yaratmış.)

 [hecīr]: Kesr-i cīm ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Gūderz pehlivānın oğlunun 

adıdır ki Sührāb onu cenkte esīr etmiş idi. 

Ḥakīm Firdevsī, meẟnevī:

אن را  ور   د
אرۀ    آن 

אی د  آز   آن 
אی ون زان   م   ا 
ی אن     ز د
ی ی   ا ز  

(Yiğit Hecīr hazırlanıp hızlı ve çevik atına bindi. 
Usta bir savaşçı olan Sührāb’ın karşısına çıktı. 
At üzerinde ondan daha güçlüsünü görmedim. 
Gözlerini savaşmak için kırpıyor, savaş kokusu/
arzusu burnundan beynine yöneliyordu.)


Arabīde şiddet-i ḥarr ma
nāsınadır.

 [hedkīr]: Sükūn-ı dāl-ı mühmele vü 

yā-yı taḥtānī ve kesr-i kāf ile. Deryā-yı Hind 

cezīrelerinden bir cezīrenin adıdır.

 [her]: Taḫfīf ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir kelimedir ki ma
nā-yı 
umūm 

ifāde eder א   [her cā] ve   [her kes] 

gibi.

�ānī, bir dānedir ki buğday arasında biter. 

Ekli mużırr olduğundan lābüd buğday-

dan ayırırlar. Hindī lisānında  [penher] 

derler.

Ve 
Arabīde nā-ḫoş ve mekrūh saymaktır. 

Ve teşdīd ile ( ّ  herr) dahi iki ma
nāyadır. 

Evvel, nāle vü feryād. 

�ānī, içi kanlı kabarcıktır. Bu iki ma
nāya, 

Mīr Naẓmī, beyt:



BĀBU’L-HĀİ’L-MEFTŪḤA 3671

אور  [hemāver]: Be-vezn-i אور  [meyāver]. 

Nām-ı vilāyet-i Şām’dır ki אور א  [hāmāver], 

אوران  [hemāverān] ve אوران א  [hāmāverān] 

dahi derler.

אر  [hem-bār] ve  [hem-ber]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-mīm ve fetḥi’l-bāi’l-

muvaḥḥade. Hem-rāh, ḳarīn ve muṣāḥib-i 

ṭarīḳ ma
nāsına. Üstād Ferruḫī, ḳıṭ
a:

د  آن  را ده  אن  ای  
ور אر د  ن آن  אی  ز 

د אز   آن    آن را   
د  א   א   و ا 

(Allah o putun, dine destek veren o padişah 
tarafından sökülmesine hükmetmişti. Bu niyet 
üzerine o putu Mekke’ye geri götürüp kırdı ve 
şimdi bizimle yol arkadaşlığı yapıyor.)

 [hem-ser]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i sīn-i 

mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, cāh u manṣıb, ḳadr ü mertebe ve sinn 

ü sālde berāber olanlara derler.

�ānī, menkūḥa ya
nī zevceye derler. Şeyḫ 

Sa
dī, ḳıṭ
a:

ط אر    ان  א 
ان    א

אب  روزی   ا
دم  אن  و     

(Hz. Lūt’un eşi, kötülerle dost oldu. Peygamber 
ocağına mensup olması da boşa gitti. Ashāb-ı 
Kehf ’in köpeği ise birkaç gün iyilere uyup insan 
mertebesi elde etti.)

 [hem-şīr]: Sükūn-ı mīm ü yā-yı 

taḥtānī ve kesr-i şīn-i mu
ceme ile. Karın-

daşlara ve bir anadan süt emenlere derler.

 [hemger]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i kāf-ı 

Fārsī ile. Çūlāh ma
nāsınadır. Pūrbahā-yı 

yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i nīkū ve ḫoş. ه  

[hejīre] dahi derler. Mecma
u’l-Fürs’te çāpükī 

ve pesendīde. Üstād Daḳīḳī, beyt:

א  ای  آل ارد وی  را 
א  אر و ا אن و دل آ ن  אن  آ 

(Ey Erdeşīroğullarının övüncü! Ey memleket 
için vazgeçilmez olan! İş ve hareketlerinle can ve 
gönül gibi güzel gelirsin.)

 [heser]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i yaḫ ya
nī buz. Şems-i Faḫrī, beyt:

ات دئ دم ا دد از 
آب در    

(Senin düşmanlarının nefesindeki soğuklukla, 
Haziran ayında Mekke’deki su buz tutar.)

Üstād Lebībī, beyt:

אرش ا   ز ا   
ز ا دل    ا אز  אن  زان ز

(Şiirlerinden bir şiiri benim yanımda okudu. O 
zamandan beri bu gönül hālā buz tutmakta.)

Ziyāde-i (428a) yā-yı taḥtānī ile  [hesīr] 

dahi derler.

 [hesīr]: Kesr-i sīn-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i yaḫ. 

Ḥakīm Senāyī, beyt:

ه را א دو  وز از  ا
א  ز آ و   

(Bugün dün gecenin utancıyla bendenizin canı 
ateşle doldu, doğası buz tuttu.)

אر  [hemār]: Fetḥ-i mīm ile. Be-vezn-i אر  

[meyār]. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i ḥisāb ki אر  dahi [āmār] آ

derler.

�ānī, muḫaffef-i ار  [hemvār]dır.

�āliẟ, be-ma
nī-i endāze. Bu ma
nālarda 

אره  [hemāre] dahi derler.
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ler. אر  [hencār] ol ma
nāya mervīdir.  
رود1 راه   אر   [ber-hencār rāh mī-reved] 

derler. Keẕā fi’l-Edāt.

Ve bir ma
nāsı dahi üslūb ve reviş 

ma
nāsınadır ki mecāzen راه [rāh] derler ki 


Arabīde ب ا ا  [bi-hāẕe’l-uslūb] diye-

cek yerde ا ا  [bi-hāẕe’ṭ-ṭarīḳ] dedik-

leri gibidir. Bu ma
nāya, Mevlānā Hātifī, 

beyt:

د ا در راه او  
אر او ا آ و 

(Düşünce onun yolunda yanlışa düştü. Onun 
kural ve usulünü bilmedi.)

Ṭarz ve reviş ma
nāsına da isti
māl olunur. 

Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, ḳıṭ
a:

א אل د  د ر آ از 
אر د و  ای    

א  א  راه   از د
אر    را و  

(Tek ve Kahhār olan Allah’ın takdiriyle, sonun-
da dünya çengelinden dinle kurtuldu. Dünya-
dan sıkıntı çekiyorsan bizim yolumuzu tut! Zira 
bundan daha iyi ne yol ne de tarz vardır.)

אر  [hengār]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i kāf-ı 

Fārsī ile. Be-ma
nī-i tündī ve tīzī. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

א   [hengāme-gīr]: Be-ma
nī-i 

müşa
bid ya
nī ṭās-bāz, ḥoḳḳa-bāz ve oyun-

bāz. Bunların cümlesine  א  [hengāme-

gīr] derler. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

د رو  د 
א  אن  د ز  ز

(İlerigörüş sahibi olan akıllı kimse, düşmanın dil 
bağını soytarıdan almaz (düşmanın dilini soyta-
rıya güvenip bağlamaz).)

1 Kaçamak yürüyor.

Cāmī, beyt:

אم ا א   ورا 
אی  و  ای دان

(Onun için en yüksek makam çulha ve dokuma-
cı kadılığıdır, bilesin!)

ار  [hemvār]: İki ma
nāyadır.

Evvel, düpdüz yere derler saṭḥ-ı müstaḳīm 

ma
nāsına ki arżda ve ġayrıda isti
māl olu-

nur. Her ne ki düz ola, ona ṣıfat ederler. Bu 

ma
nāya ار  [henvār] dahi derler.

�ānī, be-ma
nī-i hemīşe ki اره  [hemvāre] 

dahi derler. Aḥmed-i Kirmānī, beyt:

دار ای  ن   از 
ار אده  در  او

(Hepsi leş için köpek gibi sürekli birbirine 
düşer.)

 [henber]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Be-ma
nī-i ḫūb. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

אر  [hencār]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm 

ile. Yol ya
nī rāh ḥaḳīḳaten. Şeyḫ Niẓāmī, 

beyt:

آ  روم אر د  ز 
م ز و  ران  א  ا و 

(Anadolu’ya başka bir yoldan geldi. O ülkedeki 
hazine geride kaldı.)

Bu ma
nāyı müeyyid, Şems-i Faḫrī, beyt:

א د    ت  ا  
אر אب از  ار   آ

(Her adımda senin gönül mumunun aydınlığı 
olmasaydı, güneş yoldan bin kez sapardı.)

Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da rāh-ı gayr-ı cādde ya
nī 

işlek olmayan yola derler. Ve Ferheng-i 
Vefāyī’de yoldan çıkıp yola berāber yerden 

gittikleri yer ki Türkīde ona “kaçamak” der-
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اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

אز  [hāz]: Be-vezn-i אز  [bāz]. Be-ma
nī-i 

şiken-i zülf ü gīsū-yı ḫūbān.

ز א  [hāmerz]: Fetḥ-i mīm ü rā-i mühmele 

ile. Be-ma
nī-i  [ber-ḫīz] ya
nī “kalk!”. 

Ṣīġa-i emr olur. Lüġat-i Pehlevīdir. Tārīḫ-i 
Ṭaberī’den menḳūldür.

 [hergiz]: Hīçbir vaḳitte ma
nāsına. 

Mevlānā Cāmī, beyt:

دی  אد  אدت ز  و  אد 
دی  אد  ا  אد  א  دل 

(Benden sana hatırlatma olsun: Asla beni hatır-
lamadın! Mutsuz gönlümü asla mutlu etmedin!)

אز   [heft yāz]: Yedi yaprak. Bir nev
 

bayraktır. Ġālibā ṭarz-ı ḳadīmdir. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

از אن  آ  ازه 
אز ا   ا در 

(Gürāze erkek domuz gibi çıkagelip yedi çatallı 
bir bayrak astı.)

ز  [hegirz]: Kesr-i kāf ve sükūn-ı rā-i 

mühmele ile. Be-ma
nī-i hergiz. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

אره دل ز از  ز و  
دی  א  اه آرزو 

(Utanç duymamak için isteksiz ve cimri kimse-
den asla bir şey isteme!)

Ḥakīm Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ی ز آزار آزاده  د ورز و 
و آزاده را آزار  دم آن را دان 

(İnsanlık için çalış ve suçsuz kimseyi asla incit-
me! Suçsuza zarar vermeyen kimseyi insan bil!)

ار  [henvār]: Sükūn-ı nūn ile. Be-ma
nī-i 

ار  [hemvār]-ı merḳūm.

در  [hevder]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Vücūd-ı insānda ẓāhir olan 

çıban gibi nesneler ve uyuz ve gicik. Keẕā 

fi’l-Mecma
. Ammā Mü�eyyidü’l-Fużalā’da 

zişt ve çirkīn ma
nāsınadır.

ذر  [hevẕer]: Be-vezn-i  [cevher]. İrin 

ki 
Arabīde  [ḳabḥ] derler fetḥ-i ḳāf ile.

אر  [heycār]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i cīm ile. Be-ma
nī-i אر  [hencār]-ı 

merḳūm.

 [heyger]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

kāf-ı Fārsī ile. Be-ma
nī-i esb-i kümeyt ya
nī 

doru at. Mīr Naẓmī, (428b) beyt:

אرۀ     
ِ  ز   راه 

(Doru ata binmiş bir yiğit, düşmana her taraftan 
yol kapamış.)
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(İki temiz kalpli insan arkadaş idi. Her durumda 
birbirlerine sırdaş oldular.)

אز  [hem-sāz]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i sīn-i 

mühmele ile. Düzenlikli ya
nī müttefiḳü’l-

aḥvāl. Ve bir ḫānenin cemā
ati ma
nāsınadır.

ز  [hem-sūz]: Sükūn-ı mīm ve żamm-ı 

sīn-i mühmele ile. Kızılca iğde ki itburnu 

da derler.


Be-ma :[hemlaḫt-dūz]  دوزnī-i pīne-

dūz ya
nī eskici.

אز  [henbāz]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Be-ma
nī-i enbāz, şerīk 

ma
nāsına. Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

ت אزش   א وی      
א   א   ر وی    ا

(Ona bağlanıp da zaferle ortak olmayan kimse 
yoktur. Ona asi olup da çaresizlikle yüzleşmeyen 
kimse yoktur.)

Maḥmūd İbn Yemīn, beyt:

א     رای  رو آورد ر
אز ش در آن  א א  ر  ر  

(Şu kadar ki rıza kavramı senin düşüncenin yö-
nelip rıza verdiği şeyle ortak olur.)

ز  [henūz]: Şimdi dahi ma
nāsına. Ḫˇāce 

Ḥāfıẓ, beyt:

ز א  אی   א از   
ز א  אم  درد آ  ا 

(Senin dudağının beklentisinde hālā muradıma 
ermedim. Lal dudağının kadehi umuduyla he-
nüz tortu içmekteyim.)

Mevlānā Cāmī, beyt:

ز زم ا   ر و  
ز א در   ی   ه   ز آب 

(Gittin ve ben hālā buranın hizmetçisiyim. Göz-
yaşım yüzünden hālā senin köyünde çamura 
batmış haldeyim.)

Ḥakīm Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ی א ه  ده ز دم ا ز آب 
ن ز    دی   

(İnsanlar ölü suyla canlı kalsaydı, Ceyhun kıyı-
sındaki halk asla ölmezdi.)

وز  [helendūz]: Fetḥ-i lām, sükūn-ı nūn 

ve żamm-ı dāl-ı mühmele ile. Bir ottur. 

Ba
ż-ı edviyede isti
māl ederler. Ba
żı fer-

henglerde rīvās nev
inden veyāḫud rīvās ola.

אو  [hemāvīz]: Fetḥ-i mīm ve kesr-i vāv 

ile. Be-ma
nī-i hemāverd. Ya
nī iki kimesne 

birbiriyle cenk eyledikte birbirine hemāvīz 

olur. Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

زد   ه ای    
אو ا  א  آ  

(Hürmüz’e “Meydana rakibin geldi. Kaçma, 
gel!” diye bir nara attı.)

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

د אو  א   ز
د ن ر  ز    

(Bir zaman iyi rakiptiler. Kinle birbirlerinin ka-
nını döktüler.)

אز  [hem-bāz]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i 

bā-i muvaḥḥade ile. Be-ma
nī-i enbāz, şerīk 

ma
nāsına. İbn Yemīn, beyt:

אرد و  ان       
אز د  א   אن  ر   در ا

(Sen, gayreti dünya işlerinde felekle ortaklığa te-
nezzül etmeyen kişisin!)

از  [hem-rāz]: İki kimesne ġayrıdan maḫfī 

tuttukları aḥvāle biribirin muṭṭali
 eyledik-

te birbirine از  [hem-rāz] olur, “sırdaş” 

ma
nāsına. Şā
ir, beyt:

אز د د אک   د  دو 
از ال     ا
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אر اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-fārsī]

אژ  [hāj]: Be-vezn-i אژ  [kāj]. İki ma
nāya 

gelir.

Evvel, ḫˇār u ẕelīl ma
nāsına.

�ānī, müteḥayyir ve ser-gerdān ma
nāsına ki 

אژو  [hājū] ve אژه  [hāje] dahi derler. Bu iki 

ma
nāya tertīb üzre, Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

אس ا و و    از 
אژ ِ  او  و 

خ  د  او  د 
אژ د   او  
ام אدا  از  ا   

אژ و و  ن  د  אن    
(Felek kıyas ve vehme sığmaz ama yine de onun 
himmeti yanında değersiz kalır. Felek onun say-
gınlığı karşısında aşağıdadır. Akıl onun tedbiri 
önünde hayrettedir. Bahçede hep selvi ve çam 
ağacı olduğu sürece (o da) ardıç gibi daima baş 
tacı olsun!)

Be-ma
nī-i ẟānī, Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

اک اره  رو  دا ز
(429a) אژ د  אده  د آن آب  ا ه 

(Daima yönün ilim peşinde olsun! Çünkü bir 
yerde durakalan su kokar.)

Kemālpaşazāde merḥūm: ز  [henūz]un 

aṣlı ز  [nūz]dur, evveline bir hā ziyāde olun-

muştur, nitekim bu beyitte vāḳi
dir, beyt:

א  دو   אش 
א  ز از  ا 

(Devlet sabahın belirene kadar var ol! Bu (ger-
çekleşenler) henüz tan vaktinin sonuçları.)

 [henīz]: Kesr-i nūn ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i henūz. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

 [hevīz]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Deve çuvālı. Ya
nī iri çuvāl ki 

deveye vururlar.
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س  [heves]: Ārzū, ṭaleb ve dil-ḫˇāh. Ḫˇāce 

Ḥāfıẓ, beyt:

س ا א    אل دل 
س ا אن    

(Gönlümün halini sana söyleme hevesim var. 
Can haberini senden duymaya hevesim var.)


Arabīde dahi bu ma
nāyadır. Ḳāḍī es-Sa
īd 

İbn Senā, beyt:

ل ا     ا ا
س אدل ا ر ا ل ا

(Kınamayı dinlemem, kesinlikle onunla ilgilen-
mem. Bülbüllerin kınaması hevesin en yüksek 
mertebesidir.)

 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]

אس  [hās]: Be-ma
nī-i dīger ki Türkīde 

“dahi” 
Arabīde א 
ile ta [eyḍan] اbīr olu-

nur. Muḫtārī, ḳıṭ
a:

אو    د  
אس ل      

א دم و   
אس א   א  

(Benim gibi kaz (ahmak) birisi sığır gördü, be-
nim gibi maymun birisi de “gulyabani” dedi. 
Şaka yaptım, pişmanım. Bir daha böyle şeyler 
söylemeyeyim.)

Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da be-ma
nī-i herās 

mervīdir.

اس  [herās]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. 

Bir nev
 dikeni çok ağaçtır. Ve kesr-i hā ile 

اس) ِ  hirās), korkak ma
nāsınadır.

אس  [herbās]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. 
Amūd ya
nī 

gürz-i girān. Mīr Naẓmī, beyt:

ده אس  د   د ز 
ده אس  و     

(Elinde çelikten bir topuz varmış. Gözünde düş-
man, maymun gibiymiş.)

 [hem-nefes]: İki ma
nāyadır.

Evvel, yoldaş, nedīm ve muṣāḥib ma
nāsına.

�ānī, naġme ve terennümātta hem-āheng 

ma
nāsınadır. Mīr Naẓmī, beyt:

אن ا در    
אن   رو  را دو

(Dünyada bir arkadaşım yok. Herkes yüzüme 
dost olmuş.)
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(Gergedanın yanında silah çekersen, savaşta 
Rüstem’in yanına gidersen...)

�ānī, kara balçık ma
nāsınadır. 

 [heştvīş]: Ḫamse-i müsteraḳanın 

beşinci günü ismidir. Mezbūr beş günün 

adları bunlardır: د د ,[ehneved] ا -eşne] ا

ved], ا [isfend], و [vehişt] ve  

[heştvīş].

ش  [heft-cūş]: Bir nev
 büyük köstür. 

Kazganı yedi nev
 ma
denden terkīb olun-

muştur. Onun için ش ِس   [kūs-ı heft-

cūş] derler. Şehnāme’de çok maḥalde vārid 

olmuştur. Mevlānā Hātifī, der-Timurnāme, 
beyt:

ش وش از   آ 
وش ر آ  زان  ش ا  

(Büyük kösün gümbürtüsü yükseldi. Ordu o 
gürültüyle coştukça coştu.)

ش  [hefveş]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i vāv ile. 

Bir nev
 ṭa
āmdır.

ش  [helālūş]: Fetḥ-i lām-ı evvel ü 

żamm-ı ẟānī ile. Fitne vü āşūb ki ش  

[ḫalālūş] dahi derler. Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, 

beyt:

אن د   ش 
ش  ش را در    

(Dinde kargaşa arayanlar akılsızdır. Sen akılsızla 
mücadele et!)

زش  [hevziş] ve زرش  [hevzeriş]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-vāv. Bir nev
 kan çı-

banıdır ki be-ġāyet ṣa
b ve zaḥmetli olur. 

Şöyle ki def
i müşkil ve ıṣlāḥı 
asīrdir.

 ا ا
[ma	a’ş-şīni’l-mu	ceme]

אدرو  [hādervīş]: Şehr-i Ḫocend ile 

Kend-bādām miyānında vāḳi
 bir ṣaḥrānın 

ismidir. Rivāyet olunur ki meẕkūr ṣaḥrāda 

hemīşe tünd ü tīz havalar eser ve kışı 

ġāyet şedīd olur. Şehr-i Ḫocend’in cānib-i 

ġarbīsinde ve şehr-i Merġīnān’ın ṭaraf-ı 

şarḳīsinde vāḳi
dir. אدرو  [hādervīş] ismi-

ne sebeb-i tesmiye naḳl ederler ki: Bir zamān 

ṭāife-i dervīşān-ı seyyāḥtan birkaç nefer ki-

mesne meẕkūr bādiyede giderler iken nāgāh 

bir şedīd rūzgār çıkar. Dervīşler serāsīme 

olup birbirlerin yavı kılarlar. Feryād edip 

“hā dervīş!” diye birbirlerini çağırırlar. İkisi 

bir yere gelmek muḥāl olup bi’l-āḫare cüm-

lesi helāk olurlar. Ancak birisi niçe günden 

sonra selāmete çıkıp aḥvālden ḫaber verir.

ش  [hereş]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Sü-

tün ağızı ki  [felle] dahi derler.

 [herkuş]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

żamm-ı kāf ile. Karavul ma
nāsına. Mīr 

Naẓmī, beyt:

אر ی از      
ار     

(Sayısız askerden binlercesi her tarafa öncü birlik 
olarak gitti.)

 [heş]: Be-vezn-i  [keş]. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i ر [reften]. Seyyid 


İzzeddīn-i Şirvānī, beyt:

ح ن     ِ ار 
אف      
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אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

אک  [hāk]: Toḫm-ı murġ ya
nī yumurta; ta-

vuğun olsun, ġayrı kuşların olsun.

אک  [hebāk]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. 

(429b) İki ma
nāyadır.

Evvel, lek ki onunla kırmızı renk boyanır 

ve kılıç, ḫançer ve bıçak ḳabżası muḥkem 

olunur.

�ānī, tepe ma
nāsına, farḳ-ı ser gibi, gerekse 

ādemin olsun. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אک گ را   ز زد   
אک אن دم   ر آ   ا ا

(Tepesindeki miğfere bir topuz vurunca anında 
attan yere düştü.)

Gerekse dağ tepesi ve ġayrı olsun. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

ت دم از     
אک א     

(Kılıçla zirve/tepe yarmış olsam da senin sevgin-
den kıl ucu kadar dönmem.)

 [hebek]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. 

Be-vezn-i  [bebek]. Be-ma
nī-i kef-i dest 

ya
nī el ayası. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

اک  [herāk]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, korku, ḫavf ma
nāsına.

�ānī, ādem heyetinde nesne düzüp bāġ u 

būstān ve mezrū
āt içine naṣb ederler ki 

ḥayvānāt ādem sanıp ziyānlık etmeye. Bu 

iki ma
nāya, Mīr Naẓmī, beyt:

ه אغ د אن  ا در 
ه اک از وی  ا و 

א  ا
[ma	a’l-fā]

ف  [hedef ]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Ok 

nişānesi ki אج .dahi derler [āmāc] آ

 [hef ]: Be-vezn-i  [tef ]. Kārgāh-ı 

çūlāh ki ی  [befterī] dahi derler. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

ف  [hemerf ]: Fetḥ-i mīm ve sükūn-ı rā-i 

mühmele ile. Dişini tamām eden davar ki 

yaşı dahi kāmil olmuş olur.
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א א   زر و  
ا א  אن د دو را 

(Altın ve gümüşü yabayla saçar. Dünya onun 
devleti için dua eder.)

 [heftek]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Fārsī zebān erbābı rub
-ı 

muṣḥafa derler.

  [heft-yek]: Yedide bir alınan 
aşr-ı 

ġılāl ma
nāsına. 
Arabīde żamm-ı sīn ile  

[sub
] derler.

 [hek]: Dolu ma
nāsınadır.

ک  [helāk]: Ma
rūf. 
Arabī ile müşterek 

lüġattir.

אک  [heltāk]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Be-ma
nī-i terf ya
nī keş. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Ferheng-i Vefāyī’de tā 

yerine nūn ile (אک  helnāk) mervīdir.

אک  [helyāk]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. אک  [heltāk]-i merḳūm gibi 

“keş” ma
nāsınadır. Üstād Laṭīfī, beyt:

אک א  ان  آن  در 
אک ن  و  د 

(Sofrada kurut bulamayan, şimdi keşkek ve kak 
beğenmiyor.)

אک  [hemāk]: Be-ma
nī-i  [hem-ser]-i 

merḳūm.

 [hemtek]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i 

tā-i müẟennāt ile. Refīḳ ve hem-rāh 

ma
nāsınadır. Ve yürümekte berāber olana 

derler. Mevlānā Maḥmūd İbn Yemīn, beyt:

אرون و   אل      
ده ا א  و   در  

(Her biri mal bakımından Kārūn’a denk 
ama bir araya gelince cömertlik için beyaz el 
göstermişler.)

(Bahçenin ortasında bir korkuluk görmüş. Bile-
meyip ondan korku duymuş.)

وک  [hervek]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i vāv ile. Cāmasbnāme’de “Ḫüsrev-i 

Pervīz’in nāmıdır” diye masṭūrdur. Ve ba
żı 

ferhengde, dağ yemişlerinden Türkīde “ka-

ramuk”, 
Arabīde אرس -de [emberbāris] ا

dikleri çalı yemişidir ki kaynatıp suyunu 

alıp şeker ile şerbet ederler.

اک  [hejāk]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, ebleh, nādān, zebūn ve maġrūr-ṭab
 

olana derler. Üstād Daḳīḳī, beyt:

א او  را אرد دا   
א ا دم را  د  א 

(Ona karşı kendini doğru tutabilen kim! İnsan-
lara kibirli davranmamak gerekir.)

Mecma
u’l-Fürs’te zā-i mu
ceme ile (اک
hezāk) mervīdir. Ve Risāle-i Ebī Ḥafṣ-ı 

Soġdī’de be-ma
nī-i zebūn u ża
īf masṭūrdur.

�ānī, Ferheng-i Cihāngīrī’de Keykāvūs Şāh’ın 

maḫṣūṣ bāġçesinin adıdır. Menḳūldür ki 

ol bāġçenin vüs
ati ṭūlen ve 
arżan şaṭrancī 

ḥisābı üzre on bin ferseng yer imiş. Her 

cānibinde üçer yüz bāġbānı var imiş. Ve her 

gūşesinde bir mu
aẓẓam köşkü, ḳaṣırları, 

ḥavuż ve tevābi
 u ḫuddām ḥaremi olacak 

maḫṣūṣ mekānlar yapılmış. Keykāvūs Şāh 

mezbūr bāġçeye varmak murād ettikte bey-

lerine “Hejāk tedārikin görün!” diye tenbīh 

edip ba
żı maḥalde bir yıl onda oturup 
işret 

eder imiş.

 [hesek]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. 

Ġalle ber-efşān ki  [çeç] dahi derler. Ya
nī 

ġalle saçtıkları nesne. Mīr Naẓmī, beyt:
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�ānī, mehīb ve korkunç ma
nāsına.

אک  [heyāk]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Rūḥ-ı 

ḥayvānī ma
nāsınadır.

 [heylek]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i lām ile. Dīvār heliği ma
nāsınadır.

Mevlānā Şerīf, beyt:

د אد   ن  ره  א و 
אد א دور ا ا    ز 

(Biz ve Mecnun çöl yolunda yoldaş idik. Bizimle 
yolculuk ederken birkaç adım uzakta kaldı.)

 [hemīşek]: Kesr-i mīm, sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ve fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Bir 

sebzedir. Hemīşe tāze ve sebz olup aṣlā ku-

rumaz. Türkīde “kaya koruğu” ve 
Arabīde 

א ا   [ḥayyu’l-
ālem] derler. Devālara 

isti
māl ederler. Ve derler ki iksīrin bir 

cüzüdür.

 [hemīnek]: Kesr-i mīm, sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ve fetḥ-i nūn ile. İşte ma
nāsınadır.

אک  [hevesnāk]: س ا  [bulheves] dahi 

denilir. Ārzū edici ma
nāsınadır. Mevlānā 

Hātifī, beyt:

אک  אن  אرئ   
(430a)  אک دن  אر   

(Ne düşmanlarının çokluğundan korkusu ne de 
çok olma hevesi var.)

 [hevlek]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i lām ile. 

Be-ma
nī-i girdegān-bāzī ki  [heylū] ve 

ی  [heylūy] dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī. Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i 

ābile ya
nī kabarcık. Ve Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da 

mevīz ma
nāsına ya
nī kuru üzüm.

אک  [hevlnāk]: Sükūn-ı vāv u lām ve fetḥ-i 

nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, cāy-ı maḫūf ma
nāsına. Mevlānā 

Hātifī, beyt:

אک  از  آن  
ک اری  א אن   

(Böylesi bir namlı fitneci, o korkunç fitnenin 
korkusundan öldü.)
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(Felek onun yedek atının gemini açmak/cilala-
mak için ay zımparasıyla yediger cilasını verir.)

Be-ma
nī-i heft āsumān, şā
ir, beyt:

ر  ر ز 
א ر א از   

(Bu yedi göğün yedi rengi vardır. Siyah renkten 
(Zuhal’den) daha üstü yoktur.)

ر   [heft-reng]: Hindūstān’a maḫṣūṣ 

bir şükūfedir. Yedi rengi olur. Ḥakīm Esedī, 

beyt:

ه ز  اران   د
گ و دوروی و از  ر  

(Taştan binlerce sıra çiçek bitti. Yüz yapraklı gül, 
iki renkli gül, yedi renkli çiçek...)

İḫtiyārāt-ı Bedī
ī’de benefşe-i ḫīrīye derler.

 [hem-ceng]: 
Askerī ṭāifesi ki 

ekẟer cenklerde bir yerde bulundukları 

münāsebetledir.

 [hem-reng]: Bir ḥālli ve bir ṭarz u re-

vişli ma
nāsınadır.

 [hem-seng]: Ḳadr u ḳudrette berāber 

olan nesnelere derler. Meẕkūr iki lüġatin 

miẟāli, üstād, beyt:

א א  ا    
א ا   א  א 

(Seninle beraber olacak kimsenin seninle aynı 
ayarda olması gerekir.)

 [heng]: Sükūn-ı nūn ile. Dokuz 

ma
nāya gelir.

Evvel, temkīn ve vaḳār ma
nāsına. 

Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, beyt:

ش אن  م ز خ و ا از  אر 
א از  ز  אو و  אر  ا

(Gökyüzü ve yıldızlar onun zaman seyirli iradesi 
sayesinde hafiflemiştir. Yer öküzü ve balığı onun 
zemin vakarlı sabrı yüzünden ağırlaşmıştır.)

אر אف ا  ا
[ma	a’l-kāfi’l-fārsī]

 [hedeng]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Be-ma
nī-i  [hedenc]-i 

merḳūm ya
nī esb-i ḫing.

گ ر  [hejrefdeg]: Sükūn-ı zā-i Fārsī vü fā 

ve fetḥ-i rā vü dāl-ı mühmeleteyn ile. Cünd-

bādester. Ve ba
żı ferhengde bir ottur, çayır-

larda biter. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [heşeng]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme 

ve sükūn-ı nūn ile. Şaḫṣ-ı bī-ser ü pā ki 

 [līteg] dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.


İki ma :[heft evreng]  اورnāyadır.

Evvel, yediger yıldızı ki 
Arabīde ا אت   

[benātu’n-na
ş] derler.

�ānī, yedi göğe derler. ر  [heftūreng], 

ادران   [heft berāderān] ve دادران   

[heft dāderān] cümle bir ma
nāyadır.

گ   [heft-berg]: Bir çiçektir. Ba
żı 

mu
ālece için terkīblere cüz ederler. ن אذر  

[māẕeryūn] dahi derler.

ر  [heftūreng]: اور   [heft 

evreng]-i merḳūm ma
nāsınadır ki אت  

benātu’n-na] اş] dahi derler. Melikü’ş-

şu
arā Ḥakīm 
Aliyy-i Ferḳadī, beyt:

ار  ا ش  د    
ر ار  א  د    

(Yedi gök merkezinin kuzey kutbu etrafında ol-
ması gibi, yedi iklimin dayanak noktası da onun 
otağının merkezi etrafındadır.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אم   از   
ر ی  د    
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Sādis, be-ma
nī-i gār ve cāy-ı kūh. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

رون ی   ا د   
ن אن و دل  ز  ده  ز 

(Yaptığından pişman, içi kanla dolu olarak bir 
süre mağarada yaşadı.)

Sābi
, be-ma
nī-i miḳdār. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

�āmin, Ferheng-i Mīrzā’da sipāh ve ḳavim 

ma
nāsına.

Tāsi
, Mecma
u’l-Fürs’te (430b) be-ma
nī-i 

ḍarb u ṣadme. Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da be-ma
nī-i 

دا   [nigeh dāşten] ve دن אر   [tīmār 

burden]. Üstād Menūçehrī, beyt:

ار م  אن  אن ا  ای ر 
ون را    و  אن   و 

(Ey merhametli önder! Bu Mihrican bayramını 
mutlu geçir! Feridun’un görkemi ve buyruğunu 
kendine kılavuz ve koruma edin!)

Dīger, Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, beyt:

ز  از  
د  از    روز 

(Senin savaştığın gün ordunun ağırlığı karşısın-
da yeryüzünün demirleri birbirinden çözülür.)

�ānī, edeb ma
nāsına. Üstād Laṭīfī, beyt:

ر  ار  ا   
ک  ا  آ  

(Kāfir de olsa babana saygı göster! Zira aksine 
davranmak edebe aykırıdır.)

�āliẟ, be-ma
nī-i ḳaṣd. آ [āheng] 

lafẓından muḫaffeftir. Muḫtārī, beyt:

אز אزد  א را     دل 
א را    دارد  אن ر

(Sözün gönül almaya hazırlık yapar. Kılıcın can 
kapmaya niyetlidir.)

Üstād Laṭīfī, beyt:

ش  او ر  د ا ا 
א  او ِ اژد دی 

(Onun başında akıl olsaydı ejderhanın yanına 
gitmeye niyetlenmezdi.)

Rābi
, be-ma
nī-i hūş. Bu ma
ná dahi  

[ferheng] lafẓından iḫtiṣār olunmuştur. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

א ا  او   ا 
אده  ازا  از   

(Eşyanın özelliğine tedbir alacak olsa, bundan 
böyle şarap, aklı giderme özelliğinden yoksun 
kalır.)

Ḫāmis, be-ma
nī-i ḳuvvet ve ṭāḳat. Üstād 

Laṭīfī, beyt:

ش آ     
و  دارد او  

(Kedi, fareye aslancasına saldırır. Ne var ki onda 
aslan aklı yoktur.)
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Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אل ه  אش ای   אد 
אل ی  ی  را   

(Ey hayırlı fala sahip iyi talihli kişi! Mutlu ol! 
Mana topunu mil tarafına götür!)

Rābi
, bahārāt nev
inden ma
rūf nesnedir. 

 [hīl] dahi derler. 
Arabīde א  [ḳāḳule] 

derler. 
Acem, irisine אل  [hāl] ḫurdesine 

 [hīl] derler. 
Arabīde  א  [ḳāḳule-i 

kebīr] ve  א  [ḳāḳule-i ṣaġīr] derler. 

Hindī lisānında ا [ilāçī] derler.

אل א  [hāmāl]: Be-vezn-i אل א  [pā-māl]. 

Ḳarīn ve hem-tā ma
nāsına ki אل  [hemāl] 

dahi derler. Ḫüsrevī, beyt:

אک م آب و ز   אد و  ا آ و ا 
אل א א و   ا     אر   

(Bu ateş, bu rüzgār, üçüncüsü su, sonra da top-
rak... Dördü de birbirine uyumlu, ne aynı yerde 
ne de bir benzeri var.)

א  [hāmel]: Fetḥ-i mīm ile. Be-ma
nī-i 

אل א  [hāmāl]-ı merḳūm.

 [helāhil]: Kesri hā-i ẟānī ile. Ḳātil 

ma
nāsına ki  ِ -der [zehr-i helāhil] ز

ler, zehr-i ḳātil demek olur.

אل  [helhāl]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i hā ile. 

Ġırbāl ma
nāsınadır. Mīr Naẓmī, beyt:

אل  א آب در 
אل  א در  ر 

(Su kalburda asla durmaz. Rindin elinde asla 
mal bulamazsın.)

 [helhil]: Sükūn-ı lām ve kesr-i hā-i 

ẟānī ile. Bir nev
 zehirdir ki hīç bir tiryāk 

ona muḳāvemet edemeye  [helāhil] 

gibi. Pūrbahā-yı Cāmī, beyt:

د   د   و    
אده ای زد و   ان    د

م  ا
[ma	a’l-lām]

אل  [hāl]: Dört ma
nāya gelir.

Evvel, ḳarār ma
nāsına. Üstād Daḳīḳī, beyt:

د אل  אی  ا    אن   
د ل  ن   م   از  دو 

(Bana sensiz rahat bir yer olacağını sanma! Sen-
den başka dost tutarsam kanım helal olsun!)

Üstād 
Unṣurī, beyt:

א د آرام و  ا ز 
א د از ز او آرام و   

(Huzurumu ve sabrımı onun saçı götürdüyse 
huzuru ve sabrı onun saçından götüren kim!)

�ānī, be-ma
nī-i ṣabr u ārām. Ḥakīm Sūzenī, 

beyt:

א د  ه  ا آب د اب  אل 
אل א و   ش  א و   اب   

(Gözyaşı uyku fidanımı öyle bir söküp götürdü 
ki ne uyku ne akıl ne de sabır kaldı.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

ت ر  אب  ا אق  ز ا
אل د   ار  ا   אن     

(Senin canına andolsun ki bu sürede seninle bir-
likte olmayı özlemekten ne sabrım ne de kara-
rım kaldı.)

�āliẟ, meydānın iki başına ikişer mīl naṣb 

edip gūy u çevgān oynadıkta iki ṣaff süvārān 

durup meydān ortasına bir top bırakır-

lar. İki ṭaraftan birkaç atlı çıkıp ellerinde 

çevgān ile topu vurup herkes ṭaraflarında 

olan mīller arasından geçirmeye çalışırlar. 

Egerçi ol mīllere ḥā-i mühmele ile אل  [ḥāl] 

derler; çünki zebān-ı Fārsīde ḥarf-i ḥā yok-

tur, ol ecilden hā ile de isti
māl olunmuştur. 
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(Ey demir görünümlü bir dağ olan şimşek yürü-
yüşlü Burāk! Merhaba!) 

�āliẟ, be-ma
nī-i bütḫāne ve deyr. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

دد  ا  א  از ر
אن   از 

(Putperestin puthaneden ayrılmaması gibi, fetih 
de onun üzengisi dibinden ayrılmaz.)

Lüġat-i müşterekedir. 
Arabīde dahi bu 

ma
nālara isti
māl olunur. Üstād 
Unṣurī 

dahi bu ma
nāya īrād eylemiş, beyt:

ی אن دان    از 
ی א   אم  د 

(Eğer dinlersen Pehlevī dilinde “heykel” putha-
nenin adıdır, bilesin!)

(431a) Tācu’l-Esāmī’de masṭūrdur ki: ا 
س א و  ا א    אن و   א א   

ان1 אل ا ا    ا و

1 Heykel: Kāfirlerin evidir (tapınağıdır). Yüksek olan her 

binaya derler. el-Feresu’ṭ-ṭavīl (uzun at) onunla benzeti-

lir. Denir ki: el-Heykelu, eḍ-Ḍaḫmu min-kulli ḥayevān 

(Heykel, bütün hayvanlardan iri).

(Acılıkta ebucehil karpuzu, yaradılışta öldürücü 
zehir. Sanki sert şekeri dişlemiş gibisin.)

אل  [hem-sāl]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i 

sīn-i mühmele ile. Yaştaş ya
nī yaşları 

berāber olanlara derler. Mīr Naẓmī, beyt:

א אل  وس  אد و   دا
א אل    و  را 

(Damatla gelinin yaştaş olması gerekir. Yaradılış 
ve tarzlarının aynı olması gerekir.)

ل  [hevl]: Sükūn-ı vāv ile. Ters ü bīm ya
nī 

korku. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אل او אزو و  ز  و  و 
אل او ل  دن  آن   

(Onun eli, göğsü, pazısı, boyu posu ve boynun-
daki topuzdan fena halde korktu.)

אل  [heytāl]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

tā-i müẟennāt ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, zebān-ı Buḫārā’da merd-i pāy-zene 

derler.

�ānī, vilāyet-i Ḫatlān u Ṭāliḳān ve mülk-i 

Bedaḫşān pādişāhları laḳabıdır ki cem
ine 

א  [heyātile] derler. Ekāsire, ḳayāṣire ve 

ferā
ine dedikleri bu cem
, reviş-i 
Arab üzre-

dir. Bu maḳūle cem
ler lisān-ı Fārsīde vāḳi
 

olur. Hākeẕā nuḳila fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [heykel]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i kāf ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, ḥamāil ma
nāsına. Ebulma
ānī, beyt:

ار אن  א      
ه  ازا ا  را  

(Bütün dünya onun övgüsüne canla başla sahip 
çıkarlar. Zira onun övgüsü, şairlerin muskasıdır.)

�ānī, ṣūret ü heyet-i vücūd ma
nāsına. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

ق  اق  א ای 
   آ 
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 [helāşem]: Fetḥ-i lām u şīn-i mu
ceme 

ile. Zebūn u zişt olan nesneler ki א  

[lehāşum] dahi derler. Ḥakīm Enverī, ḳıṭ
a:

א אر   א     
ا א   א   

א      از 
ی از  א  ی   

(Oturduğum yerde bir şey yapmadan duramam! 
Ya bir şeycik karalarım ya da bir şiircik düzenle-
rim. Çok güzel bir yazı değil, vasat sayılır. Çok 
üstün bir şiir değil, bundan daha çirkin.)

م  [helyūm]: Sükūn-ı lām ve żamm-ı yā-

yı taḥtānī ile. Mārçūbedir ki ن  [helyūn] 

dahi derler.

 [hem]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, bile ma
nāsına ki 
Arabīde  [ma
a] 

ile edā olunur.

�ānī, dahi ma
nāsına ki 
Arabīde א  [eyḍan] ا

derler.

�āliẟ, eẟnā-yı ṭarīḳte müsāfirler şiddet-i 

şitādan ārām edecek zīr-zemīn gibi ettikleri 

ki ekẟer dağ eteklerinde olur. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

אن آن      در 
ل  אط و  د و ر א 

(O, hayır için dünyada sınırsız tekke, kervansa-
ray ve köprü yaptırdı.)


Arabīde ġam ve ġuṣṣa ma
nāsınadır. Ammā 

miyānlarında farḳ ol kadardır ki ّ  [ġamm] 

māżīye ّ  [hemm] müstaḳbele maḫṣūṣtur.

م  [hem-dem]: Be-ma
nī-i hem-nefes 

ya
nī muṣāḥib ve yārān ma
nāsına.

 [hem-şikem]: Sükūn-ı mīm ve kesr-i 

şīn-i mu
ceme ile. Be-ma
nī-i tevem ya
nī 

ikiz.

  ا
[ma	a’l-mīm]

م و  [herūtūm]: Żamm-ı rā-i mühmele 

vü tā-i müẟennāt u vāveyn-i ma
rūfeteyn ile. 

Be-ma
nī-i toḫm-ı ispeġūl. Keẕā fi’l-Edāt.

وم  [herūm]: Żamm-ı rā-i mühmele vü 

vāv-ı mechūl ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir pehlivān adıdır. Şeyḫ Niẓāmī, 

beyt:

אر אز  د ز آ و  
אر ز ا آ د  ن 

(İşin başında lakabı Herūm idi. Şimdi eğitmen-
ler onu Berdaī diye çağırıyor.)

�ānī, şehr-i zenān adıdır. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

א  ز روم د 
وم د   א  د 

(Anadolu’dan bir filozofun Herūm şehri yakını-
na bir mektup götürmesini buyurdu.)

 [heştum]: Mertebe-i a
dādda “sekizin-

ci” demektir.

 [heftum]: Yedinci demektir. Ḳā
ide-i 


Acem mertebe-i eḥādda olan a
dād 

āḫirlerine birer mīm ilḥāḳ edip  [ye-

kum], دوم [duvum] ve م  [sium] derler; 

birinci, ikinci ve üçüncü ma
nāların ifāde 

eder. Gāhī mīm’den sonra yā-yı nisbet ve 

nūn-ı tekīd dahi getirip  [heftumīn] 

ve  [heştumīn] derler. Mīr Naẓmī, 

der-Mi
rāc, beyt:

خ  را د  ف 
ش  را د  م  א  وز آ

(Göğün yedinci katını şereflendirdi. Oradan da 
yüce Arş’a yöneldi.)
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ن  ا
[ma	a’n-nūn]

ن א א  [hāçānīden]: Fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. 

ن א  [hāçīden] lafẓının müte
addīsidir.

ن א  [hāçīden]: Kesr-i cīm-i Fārsī ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Kavurmak ya
nī 

kurumak. 

ن אژو  [hājūyīden]: Żamm-ı zā-i Fārsī ve 

kesr-i yā-yı taḥtānī-i ūlá vü sükūn-ı ẟāniye 

ile. Be-ma
nī-i ḥayret-zede ve fürū-mānde 

olmak. Keẕā fi’l-Mecma
.

ن אز  [hāzīden]: Kesr-i zā-i mu
ceme, 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i dāl-ı müh-

mele ile. Be-ma
nī-i  [nigerīsten] ve 

 [girīsten]. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

אوران א  [hāmāverān]: Be-ma
nī-i אور  

[hemāver]. Ve dahi bir vilāyet ismidir. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

ن א  [hāmūn]: Żamm-ı mīm ile. Be-

ma
nī-i deşt-i pehnāver. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

آ  אن  אی  ز در
א  ن و در א ده   

(Umman denizinden epeyce bozkır ve deniz yol-
culuğu yapmış bir adam çıkageldi.)

(431b) Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da be-ma
nī-i ṣaḥrā 
ve zemīn-i nişīb ki mānend-i dāmen-i kūh. 
Şerefnāme’de zemīn-i şiyār-kerde ve kelūḫ. 
Ve Edātu’l-Fużalā’da ve Mü�eyyidü’l-Fużalā’da 
be-ma
nī-i zemīn-i kelūḫlāḫ masṭūrdur. 
Ammā eṣaḥḥı dağ arasında vāḳi
 olan düz yer 
ma
nāsınadır.

אن א  [hāmyān]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i yā-

yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i hemyān ya
nī da-

ğarcık. Lāmi
ī-i Cürcānī, beyt:

אم  [hem-nām]: Adtaş. Ya
nī iki ādemin 

adları bir ola ona אم  [hem-nām] derler.

ام  [hendām]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Bir nesneyi yerli yerinde etmek 

ta
dīl ve tesviye ma
nāsına ki 
Arabīde  

[hendeme] derler, Fārsīden mu
arrebdir. 

Mīr Naẓmī, beyt:

ام ب ا ان دل  
ام د  א اش  א  ا

(Endamı güzel gönül aldayıcı genç, elbisesini te-
peden tırnağa düzeltmiş.)

אم  [hengām]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

kāf-ı Fārsī ile. Vaḳit ve zamān ma
nāsına 

ki hengām-ı gül ve hengām-ı cüvānī derler. 

Üstād, beyt:

زا אم  ی  
ا אی د ی   

(Bilgelik zamanında kaçıyorsun. İnat ediyorsun, 
deliliğin yeri değil.)


Arabīde و [vaḳt] ve Çağatay lisānında 

“say” derler. Mīr 
Alī Şīr, beyt: 

Ḳaṣıdī kim yārdın bir söz rivāyet iylese

İsterem sorġan sayı baştın ḥikāyet eylese

(Bir haberci sevgiliden bir söz nakletse, soruldu-
ğu zaman baştan anlatmasını isterim.)

 [heyem]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Ya
nī 

 [hestem]. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ان      ز  
ا ار  ر  ی ا   

(İyilik mertebesinde bir hardal tanesinden 
daha değersizim. Kötülük basamağında kaç bin 
ederim?!)
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اک ا از אم   داد  ار 
ن ل د   ا   

(İyi ad istiyorsan adaletli ol! Zira maskaralık, tıp-
kı afyon gibi, senin aklına düşmandır.)

ن  [heçīden]: Kesr-i cīm-i Fārsī ile. İn-

cinmek ve dahi esnemek ve koyunun derisin 

yüzmek ma
nālarınadır.

אن  [hedeyān]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele 

vü yā-yı taḥtānī ile. Beyhūde güftār ve bī-

ma
ná kelimāt ma
nāsına. Şā
ir, beyt:

אل   אل   
אن א   אل زادۀ  ز

(Hayalin alın kırışığı gibi manasız, zamane yara-
dılışının çocuğu gibi pek saçmalayıcı.)

ان د   [hediyye-i dendān]: Ol akçedir 

ki fuḳarāya ba
de’ṭ-ṭa
ām iḥsān olunur. ِد  
ان  dahi derler. Keẕā [muzd-i dendān] د

fi’l-Mü�eyyid.

ّ  [herrīn]: Kesr-i rā-i mühmele-i mü-

şeddede ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-

ma
nī-i herrā ya
nī āvāz. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

اران  [hezārān]: Cem
-i ار  [hezār]dır. 

Ve ار  [hezār] iki ma
nāyadır. Evvel, bin 


adeddir. �ānī, bülbüle benzer bir ḫoş-āvāz 

kuştur. Bu iki ma
nāya, Bedreddīn-i Kāşī, 

beyt:

ا  از   אن 
ا  اران  اران 

(Gül bahçesinde yeni bir gül açınca bülbüller 
binlerce feryat yükseltti.)

אن ارد  [hezār-destān]: Kimi bülbül dedi-

ler ve kimi de bülbüle benzer bir ḫoş-āvāz 

kuştur dediler. Rūm’da “karatavuk” derler.

אن  [hezmān]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ve 

fetḥ-i mīm ile. Her zamān demektir. Ḥakīm 

د دد از  آن  אز  א زر  
אن אن  א ش  ش را   زا

(Altınla geri döndüğü zaman ziyaretçisi, dağarcı-
ğı ortadan çözülecek korkusuna düşer.)

אن  [hān]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, kelime-i tenbīhtir “āgāh ol!” ve “tīz 

ol!” ma
nāsına. Ḫˇāce Selmān, beyt:

א ده אن    م  ای  א 
م ای  אن   א  د  אن  

(Tan yeli esti, kadehin bedenine can ver! Haydi 
çabuk! Zira tan yeline kadeh can veriyor.)

�ānī, kelime-i teskīndir. “Dur!” diyecek 

yerde אن  [hān] derler. Bu dahi ma
nā-yı 

tenbīhe yakındır. Üstād, beyt:

ع ج    دم  اوج 
د   א  אن ای  

(Kendi ay burcumun tepesinde doğdum. Ey bil-
ge! Dur da benim kutlu talihime bak!)

�āliẟ, kelime-i taḥẕīrdir. “Sakın!” diyecek 

yerde אن  [hān] derler. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

א او را    אن 
ه   אو آرد   

(Aman ha! Onunla dostluğu azaltın! Sığır getirse 
düğümünü sıkıca bağlayın!)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

د  ا   א  אن  אن 
ار ۀ   ا ر

(Sakın, sakın! Uyanık ol da bir avuç iblis seni 
aldatma kırıntısına çevirmesin.)

אون  [hāven]: Ma
rūf. Türkīde dahi “havan” 

derler.

ن  [hepyūn]: Sükūn-ı bā-i Fārsī ve 

żamm-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i afyūn. 

Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:
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אم و  ن  دد   
אم  אغ در  ه ام در  د

(Gül mevsiminde (ilkbaharda) bahçede bülbül-
lerin gece gündüz ağız öttürdüğünü gördüm.)

ن  [heştīden]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ve kesr-i tā-i müẟennāt ile. Be-ma
nī-i  
دن  [heşt kerden].

 [heşen]: Be-vezn-i  [peşen]. Be-

ma
nī-i دن   [himmet kerden]. Ve him-

mete dahi derler. Mīr Naẓmī, beyt:

ن  د  دی  ان   
(432a)  א د و  ا א   

(Er meydanında Peşen gibidir. Zira ahlaklı ve 
gayretlidir.)

ادران   [heft berāderān] ve دادران   

[heft dāderān]: Kilāhumā be-ma
nī-i 

benātu’n-na
ş. Yedi yıldızdır ki Türkīde 

“yediger” derler. اور   [heft-evreng] ve 

ر  [heftūreng] dahi denilir.

ان  [heft-ḫˇān]: Rüstem’in meşhūr olan 

maḫṣūṣ cengidir. Şehnāme’de tafṣīl olun-

muştur. Mürūr-ı eyyām ve keẟret-i isti
mālle 

her ceng-i 
aẓīme 
alem olmuştur. Ḫˇāce 

Selmān, beyt:

ا  آوازۀ آن  را ه ای ا
ان ب  د از   و   

(Öyle bir sofra kurdun ki o sofranın şöhreti, ku-
lağı Şirin hikāyesi ve Hefthān savaşına doyurur.)

 [heftumīn]: Egerçi “yedinci” demek-

tir, ammā felek-i Zuḥal’e 
alem olmuştur.

 ِ ر  [heftūreng-i kihīn]: Kesr-i kāf 

ile. Benātu’n-na
ş-ı aṣġar.

 ِ ر  [heftūreng-i mihīn]: Kesr-i 

mīm ile. Benātu’n-na
ş-ı ekber. Bunlar iki 

yıldızdır ẟevābit beyninde. 
İlm-i heyetten 

Esedī, meẟnevī:

אن ر  ی دل ا א   
אن ر ا  و ا א 

אز     
אزئ د אن     

(Bak, dünyaya gönül bağladığından beri orada 
güven içinde gizlenemiyorsun! Zira dünya usta 
bir oyuncudur. Her zaman sana yeni bir oyun 
oynar.)

אن  [hestān]: Be-ma
nī-i  [hest]. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ه אن  ن  אن   ا 
ه אن  אن    وان 

(Bu dünya yok, benzeri var olmuş. Asıl var olan 
dünya ise gizlenmiş.)

دان  [hestūdān]: Sükūn-ı sīn-i mühmele 

ve żamm-ı tā-i müẟennāt ile. Āẕerbaycān 

pādişāhlarından bir pādişāhın adıdır ki 

pederine Emīr Memlān derler. Ḥakīm 

Ḳaṭrān-ı Urmevī’nin memdūḥu idi. Bu be-

yit ona yaptığı ḳaṣīdedendir, beyt:

אودان ا  دان دو  داد  ا   
دان  אه  א אه   در

(Tanrı’nın iki dünyada da sonsuz bağışta bu-
lunmasını isteyen kişi, padişahlar padişahı 
Hestūdān’ın sarayına hizmet eder.)

אن 
Gül-i ḫīrī ma :[heşt-dehān]  دnāsına 

mervīdir. Ammā İḫtiyārāt-ı Bedī
ī’de 
ūd-ı 

Hindī ma
nāsına mervīdir.

אن  [heştgān]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

vü tā-i müẟennāt ve fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. 

Sekizer taḳsīm olunmuş nesneye derler. Ve 

sekizer sekizer ma
nāsına da gelir.

دن   [heşt kerden]: Ağız öttürmek. 

Ebulma
ānī, beyt:
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(Hemāven Dağı’nı havanda dövmek mümkün-
se, çaresiz düşman da sana karşı çare elde eder.)

אن  [hemetān]: Fetḥ-i mīm ü tā-i 

müẟennāt ile. Siz ve dahi cümleniz demek 

ma
nāsınadır. Mīr Naẓmī, beyt:

م ن در  אن  آ   
م م رو رود   دا

(Bugün hepiniz yanıma gelirseniz başım gidecek 
olsa da yüz çevirmem.)

אن  [hemçunān]: Ancılayın ve onun gibi 

ma
nāsına ki aṣlı ن آن  [hemçun ān] idi, 

telaffuẓunda nev
-i ẟiḳlet olmağın vāv ḥaẕf 

olundu.

 [hemçunīn]: Buncılayın ve bunun 

gibi ma
nāsınadır. Bunun dahi aṣlı ن  
idi, vāv’ı ve elif [hemçun īn] ا ’i ḥaẕf olun-

muştur. Ve Çağatay lisānında “andaḳ” ve 

“mundaḳ” derler, “onun gibi” ve “bunun 

gibi” demek olur. Lafẓ-ı “daḳ” keennehu 

edāt-ı teşbīhtir.

ن  [hemçun]: Kelime-i teşbīhtir. Lākin 

yalnız ma
ná ifāde etmez. Lābüd terkībe 

muḥtācdır. Keennehu mübtedādır ki 

ḫabere muḥtācdır. Meẟelā ان د ن   

[hemçun dīgerān] ve אن ن   [hemçun 

bendegān] derler, ان אن ve [dīgerān] د  

[bendegān] gūyā ḫaberi olur. 
Arabīdeki  

[miẟl] gibi. Çağatay lisānında “çaġlıġ” der-

ler. “Fülān çaġlıġ”, fülān miẟilli demek olur. 

Seb
a-i Seyyāre’de münācāt maḥallinde, Mīr 


Alī Şīr, beyt:

Keremiŋ genci yüz cihān çaġlıġ

Baḥr-i fażlıŋ miŋ āsumān çaġlıġ

(Cömertlik hazinen yüz dünya gibidir, iyiliğinin 
denizi bin gökyüzü gibidir.)

ḥiṣṣemend olanlar bilirler. Ebulma
ānī, der-

na
t-ı şerīf, beyt:

א       
ر  ر  و    

(Felek onun haremine büyük ayı ve küçük ayı 
takımyıldızlarıyla hizmet etse yakışır.)

 [helūçīn]: Żamm-ı lām, kesr-i cīm-i 

Fārsī ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Salıncak-

tır ki eṭfāl bir ağaca ip bağlayıp arasına bir 

taḫta pāresin koyup üzerine oturup salınır-

lar. Yalnız  [helū] dahi derler.

ن  [helyūn]: Sükūn-ı lām ve żamm-ı yā-

yı taḥtānī ile. Mārçūbe ki م  [helyūm] 

dahi derler.

אن  [hemān]: İki ma
nāyadır.

Evvel, ancak ma
nāsına.

�ānī, ancılayın ma
nāsına ki lafẓ-ı mürekeb-

dir  [hem] ile آن [ān]dan. Ammā ma
nā-yı 

evvelde lafẓ-ı müfred olsa cāizdir. Çağatay 

lisānında “andaḳ” derler, “onun gibi” de-

mek olur.

אوران  [hemāverān]: Fetḥ-i mīm ü vāv u 

rā-i mühmele ile. Nām-ı vilāyet-i Şām’dır 

ki אور א  [hāmāver], אوران א  [hāmāverān] ve 

אور  [hemāver] dahi derler.

אون  [hemāven]: Fetḥ-i vāv ile. Vilāyet-i 

Ḫorāsān’da bir dağ adıdır. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

دو روز ا  ر   
אون  ه  ه   دو د

(İki gün bu sıkıntıyı çekip iki gözümüzü 
Hemāven Dağı’na dikelim.)

Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

אره د   و     אره 
אون د   ان  אون  ه   
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(Her nereye gitse yoldaşı zafer, silahtarı fetih, 
seyisi güçtür.)

אن  [hemegān]: Fetḥ-i mīm ü kāf-ı Fārsī 

ile. אن  [hemeginān]: Fetḥ-i mīm ve 

kesr-i kāf ile. Cümlesi ve cümle ma
nāsına. 

Ḫˇāce Selmān, musammaṭ:

ران ان    ا    ور 
ت  א ان  אن   א   

(Senin yanında ister değersiz ister değerli ola-
yım, bunda ne ayıp var! Herkesin nezdinde inci 
değerli, yakut değersizdir.)

Sükūn-ı mīm ile (אن  hemginān)dır. Böy-

le de cāizdir.

 [hemgin] ve  [hemgīn]: Sükūn-ı 

mīm ve kesr-i kāf-ı Fārsī ile. Refīḳ ve ḳarīn 

ma
nāsınadır.

 [hem-nişīn]: Hem-meclis ve hem-

ṣoḥbet ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, beyt:
א ار    ا  ز 

د   آر د  
(Kalem senin elinin civarından inci saçarsa 
“hemşīn” kelimesinin “hemnişīn” gibi olması 
layıktır.)

אن  [hemyān]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i yā-

yı taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, kīse ve mīşīn dağarcık ve çanta.

�ānī, be-ma
nī-i güm-rāh. Emīr Ḫüsrev, 

beyt:
אزک و    روی אش   
אم ر  אن و  ا אز    

(Sen nazik olup aşkla kendinden geç! Daha ne 
kadar gideceksin! Zira naziklik, kadehte sarhoş 
olup yolunu kaybetmektir.)

ون  [hemīdūn]: Kesr-i mīm, sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ve żamm-ı dāl-ı mühmele ile. 

Be-ma
nī-i ن ا   [hem eknūn] ve  

[hemçunīn]. Lāmi
ī-i Cürcānī, beyt:

אن ا  [hem-dāstān] ve אن  [hem-

destān]: Kilāhumā be-ma
nī-i rāżī ve hem-

rāz. Miẟāl-i evvel, üstād, ḳıṭ
a:

א א   و   א
א אزار אزار   آ 

رون ی ا א אن   درد 
א ا א    

(Ey dünya! Ne zalim ve kötü huylu bir dünya-
sın! Pazar karıştıran bir tüccar gibisin! Orada bir 
kimsenin derdine sabır gösteriyor, namının kötü 
yayılmasına razı oluyorsun.)

Miẟāl-i ẟānī, Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, 

beyt:

אر و و از  ف  در ا אرم  روز
אری אن روز ا א  ا  د 

(Zamanım kavuşmayı beklemekle harcandı. 
Zamanla sırdaşsan senden el yumak/vazgeçmek 
gerekir.)

ن  [hemdīden]: Sükūn-ı mīm ü yā-yı 

taḥtānī ve kesr-i dāl-ı mühmele-i ūlá vü fetḥ-i 

ẟāniye ile. Şöyle ki demek ma
nāsınadır.

ن و   [hemrū şuden]: Żamm-ı rā-i 

mühmele vü vāv-ı ma
rūf ile. Muḳābil ol-

mak ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

م و  ا   ا 
ا روم   ا را 

(Bir pehlivanla karşılaşsam ecelin önünce bera-
ber giderim.)

 [hemşīn]: Sükūn-ı mīm ve kesr-i şīn-i 

mu
ceme ile.  [hem-nişīn] lafẓından 

iḫtiṣār olunmuştur.

אن   [hem-
inān]: Hem-rāh ve hem-süvār 

ma
nāsınadır. (432b) Ebulma
ānī, beyt:

א  א رود     
ار  א ت ر ار 
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Arabīde nūn-ı müşeddede ile ( ّ  henn) iki 

ma
nāyadır. Evvel, dişi devenin çığırması. 

�ānī, ādemin ağlamasına derler.

ن ا  [hevāsīden]: Kesr-i sīn-i mühmele 

ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Dudak tepsir-

mek ki ḥummādan ve korkudan vāḳi
 olur. 

Mīr Naẓmī, beyt:

اس ا  را ز  و 
אس ه    و آ

(Sayısız asker aşağı indi. Korkudan dudağı 
uçukladı.)

אن  [hevgān]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī ile. Bakraç 

ki bakırdan ederler, kulpu olur. Ve ba
żısının 

kapağı da olur.

ن  [heven]: Fetḥ-i vāv ile. Zemīn-i zirā
at 

ki toprağı nerm olmayıp kuru kesek olur. 

Şerefnāme’de zemīn-i şiyār-kerde bā-kelūḫ. 

Ve Edātu’l-Fużalā’da zemīn-i kişt-i kelūḫ-

dār ma
nāsınadır.


Arabīde be-ma
nī-i ārām u āhestegī.

ن א  [heyālīden]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī-i 

evvel ü sükūn-ı ẟānī ve kesr-i lām ile. Be-

ma
nī-i ن ا  [herāsīden] ya
nī korkmak. 

Mīr Naẓmī, beyt:

ن ز  א از  و 
ارش درو  آن ه  א

(Yiğitlerin topuzu ve kılıcından korktu. Orada 
neredeyse hiç durmadı.)

ن  [heyūn]: Żamm-ı yā-yı taḥtānī vü vāv-ı 

ma
rūf ile. Üştür-i cemmāze ya
nī maḥmil 

devesi. Şems-i Faḫrī, beyt:

אت ا   ا را  ا
ن ار  ش  א א    

(Senin yardımın deveyle kendisini gösterecek 
olsa, en basit bahşişi bin mahmil devesiyle olur.)

وزی و  آ אل و  א ا אل  ز روم ا
אر آ ور از  א  אل د  ون 

(Bu yıl Anadolu’dan iyi talih, zafer ve fetih-
le geldi. Aynı şekilde başka bir yıl da sevinçle 
Kandehār’dan geliyor.)

Ve hemīşe ma
nāsına. Şākir-i Buḫārī, beyt:

ر אل   آ درون  
א ن  رون  ون  آب ا

(Ateşte semendere benziyor. Aynı şekilde suda 
da timsah gibi.)

ان   [hemīşek cuvān]: Bir ottur, 

ḫazānı olmaz. Dāimā ter ü tāze durur. 

Türkīde “kaya koruğu”, 
Arabīde א ا   

[ḥayyu’l-
ālem] derler. Nef
i vāfir ve ḫāṣṣası 

çok bir ottur.

 [hemīn]: “Ancak” ve “şöyle” demek 

ma
nālarınadır.

אن  [henbān]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Be-ma
nī-i enbān ya
nī da-

ğarcık. Keẕā fi’l-Mecma
.

ن  [hencīden]: Sükūn-ı nūn u yā-yı 

taḥtānī ve kesr-i cīm ile. Koyun derisin yüz-

mek. 
Arabīde  [selḫ] derler. Ve dahi ge-

rinmek ve doğramak ma
nāsına.

ن  [hengīden]: Sükūn-ı nūn u yā-yı 

taḥtānī ve kesr-i kāf-ı Fārsī ile.  [heng]-i 

merḳūm ma
nālarının maṣdarıdır.

 [hen]: Be-ma
nī-i minnet. Üstād Rūdekī, 

beyt:

א      روز  
د  א و     

(Bize daima tek günlük nimet bağışlasa minnet 
koymaz ve kabul etmez.)
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او  ا
[ma	a’l-vāv]

אژو  [hājū]: Żamm-ı zā-i Fārsī ile. אژ  [hāj]-ı 

merḳūm ma
nāsına. Ya
nī dem-beste ve 

ḥayrān ki אژه  [hāje] dahi derler.

אو  [hāv]: Na
ra vurup düşmene ḥamle et-

tikte “hāv hāv” diye çağırırlar. (433a) Şeyḫ 

Āẕerī, beyt:

אن    ار آن  د آذری ا  
אو آور   אن  אو ا ل  ز 

(Ey Āzerī! Mahşerde cehennem korkusuyla 
“heyā!” diye çığlık atacakların gerçeği itiraf et-
mesinden/imana gelmesinden ne fayda!)

Mevlānā Hātifī, der-Timurnāme, beyt:

אو אو  א  از  א
אو אو  א  אد در  

(Mızrakları “heyā heyā!” naralarıyla alıp göğüs-
leri delik deşik ettiler.)

و  [herv]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Dilīr 

ve bahādır ma
nāsına. 
Arabīde be-ma
nī-i 

.[zeden] زدن

ار  [hezār-tū]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme, 

sükūn-ı rā-i mühmele ve żamm-ı tā-i 

müẟennāt ile. Türkīde “kırkbayır” dedikle-

ri ki koyunun şīrdānı içinde olur. 
Arabīde 

 [ḥafiẟ] ve  [ḳibbe] dahi derler.

 [hestū]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

żamm-ı tā-i müẟennāt ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i ḫastū ya
nī muḳırr. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

ی از     
א در ا  را 

(Kendini tamamen biliyorsan öncelikle O’nun 
varlığını söylersin.)

Ḥakīm Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ن  و ادب را   و 
אر אن و      

(Benim sözden anlayan yaradılışım; şiir atına 
dizgin, ilim ve edep devesine yulardır.)

Nüsḫa-i Vefāyī’de be-ma
nī-i üştür-i buzurg. 

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

د ن   ه   ا 
א    رود  دا   

(Seni dağ görünümlü mahmil devesi götürü-
yor. Bizim geceyi nasıl geçirdiğimizi nerden 
bileceksin!)

Mecma
u’l-Fürs’te hecīn dedikleri deveye 

derler. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אه د    
אه وز و   د 

(Padişaha durumun farkına varıp ordu gönder-
sin diye bir hecin devesi gönderdik.)
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ا  [hem-zānū]: Sükūn-ı mīm, fetḥ-i 

zā-i mu
ceme ve żamm-ı nūn ile. Berāber 

oturmak. Ebulma
ānī, beyt:

ا ا  אر  א  א رب   د   
ا ۀ آ  ا داده  د   

(Ya Rabbi! Acaba sevgili nasıl yanımda oturacak? 
Ceylan göz nicedir başımı bozkıra saldı.)

 [hemū]: O dahi ma
nāsına. Aṣlı او   

[hem ū] idi, istiḫfāfen elif ’i ḥaẕf olundu. 

Kemāl-i Ḫocendī, beyt:

د ه  ود آ אه  א  א  دوش در 
د ه  א رو  و د  آ

(Dün gece ay, evimize inmişti. Ev aydınlanmıştı 
ve onun dahi geldiğini gördük.)

 [hev]: Be-vezn-i  [nev]. Be-ma
nī-i rīm-i 

sepīd ya
nī beyāż irin. Keẕā fī-Ferheng-i 
Mīrzā. Ammā Kitābu’s-Sāmī fi’l-Esāmī’de 

cerāḥat sulanmak ma
nāsına ki ا را  ا 
אد1 رو ا ده ا  آب در ا  .

و  [hevū]: Żamm-ı vāv-ı evvel ile. Bir kişi-

nin taḥt-ı nikāḥında olan iki 
avrat birbirine 
2 א و  و   [hevū hevū bāşend]. Ve آ 
[āsnī], و [vesnī] ve אغ -dahi der [enbāġ] ا

ler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

א  [heyāhū]: Hāy hūy ki cenk içinde 

vāḳi
 olur. Mevlānā Hātifī, beyt:

אه ن  آن   از آب آ
אه א   א ز  آ 

(O ordu Ceyhun ırmağını geçerken çıkan gürül-
tü yeri göğü kapladı.)

 [heylū]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

żamm-ı lām ile. Be-ma
nī-i girdegān-bāzī ki 

אزی אر  [çār maġz-bāzī] ve ی  [heylūy] 

dahi derler.

1 Īn cerāḥat hev burde’est, yani bu yara su toplamış.

2 Kuma olurlar.

�ānī, ḥaḳīḳat-i eşyā ma
nāsınadır. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

 [heşū]: Żamm-ı şīn-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i maġz ki 
Arabīde ّ  [lubb] derler.

 [helāgū]: Żamm-ı kāf ile. Cengiz 

Ḫān aḫfādından bir ẕī-ḳuvvet ü ẕī-şevket 

pādişāh idi. Āḫir-i ḫulefā-yı 
Abbāsiyyūn 

Musta
ṣım Ḫalīfe zamānında vezīri İbn 


Alḳamī vesāṭatıyla mezbūr Helāgū bī-ḥadd 

ü bī-ḥisāb Tatar 
askeriyle Baġdād üzerine 

gelip Ḫalīfe’yi aḫẕ u ḳatl edip niçe bī-günāh 

müselmānlar Tatar elinde ḳatl olunup 

Baġdād şehrin ḫarāb edip gittiği tevārīḫte 

masṭūrdur. Şeyḫ Āẕerī, Vāviyye ḳaṣīdesi 

maṭla
ında, beyt:

و و  ده رود     در 
 اوج ر   

(Her sabah Hint racası (gece) perdeye girince 
Hülāgū otağının sancak yıldızı (güneş) göğün 
tepesine erişir.)

 [helū]: Żamm-ı lām ile. Salıncak ki eṭfāl 

binip salınırlar.

 [helīv]: Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Seped ma
nāsınadır. Keẕā 

fi’l-Mü�eyyid.

 [hemçu]: Kelime-i teşbīhtir, “gibi” 

ma
nāsına.

و  [hem-rev]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. Be-ma
nī-i hem-rāh ya
nī yol-

daş. İki kimesne ma
an gidince birbirine 

hem-rev olurlar. Ebulma
ānī, beyt:

אن ه  روی  ز دود آه د 
ه א       א 

(Dünya gönlümdeki ahın dumanından simsiyah 
oldu. Öyle ki gölgem bile yanımda yürümüyor 
(görünmüyor).)
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وس و درآورد   دا آن 
א ای م ز زرد  و ا در 

(O gelini alıp benim yanıma getirdi. Sarışın genç 
kızı yanıma çekti.)

Rābi
, ḳarār tutmuş ve ārām bulmuş.

Ḫāmis, yağlı çam ağacı gibi ve ġayruhu. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

اه א  [hāmrāh]: Ya
nī hem-rāh. Keẕā fi’l-

Mü�eyyid. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

اه א א و  گ   و 
אن  راه אل  ش  

(Köpek ve kurt, yıl boyunca yolda koşup ona 
komşu ve yoldaş oldular.)

اره א  [hāmvāre]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i 

vāv u rā-i mühmele ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, berāber ve yek-ṭarīḳ.

�ānī, hemīşe ve dāimā ma
nāsına. Faḫr-i 

Gürgānī, beyt:

اره א אن   ی رو
אره אه او  ه  

(Dünyadaki peri yüzlüler hep onun meclisinde 
görülmüş.)

�āliẟ, düz nesne. 
Arabīde saṭḥ-ı müstaḳīm 

ma
nāsına ki ار א  [hāmvār], ار  [hemvār] 

ve اره  [hemvāre] dahi denilir.

אون د  [hāven-deste]: Ma
rūf. Hāvan eli-

dir ki onunla hāvanda nesne döğerler.

א  [hāyine] ve א  [hāyīne]: Kilāhumā 

bi-kesri’l-yāi’t-taḥtānī ve fetḥi’n-nūn. Be-

ma
nī-i her-āyine ya
nī elbette. Keẕā fī-

Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm.

 [hetşe]: Sükūn-ı tā-i müẟennāt ve 

fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Be-ma
nī-i yaḫ 

ya
nī buz. Mīr Naẓmī, beyt:

א  ا
[ma	a’l-hā]

אژه  [hāje]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ile. Dem-beste 
ve ḥayrān ma
nāsınadır.

ه א  [hākre] ve א  [hākle]: Kilāhumā 
bi-sükūni’l-kāf ve fetḥi’r-rāi’l-mühmele ve 
lām ile. Peltek ya
nī lisānında lüknet olan 
ādeme derler. 
Arabīde ا [elken] dedikle-
ri. Tārīḫ-i Mu
cem müellifi, beyt:

אن و دزد از   دور  ره ز
אروان  אف  ه از  א  

(Onun adaleti döneminde kārvān kelimesinin 

kāf ’ını söylemekten yol kesici ve hırsızların dili 

peltekleşti.)

א  [hāle]: Be-vezn-i א  [nāle]. Beş ma
nāya 
gelir.

Evvel, ḥalḳa ve dāire ki ayın eṭrāfında vāḳi
 
olur buḫārāt-ı arżiyye sebebiyle. Ḥakīm 
Enverī, ḳıṭ
a:

אن دو  אه آ م    אد   
א  اب و ز   אب  ز آ

ان  د  از     
א  ان   אب  א  ز  

(Gökyüzü her ay iki gece senin meclisini anıp 

güneşten şarap ve aydan kadeh yapar. Senin sof-

ranın şeklini görünce de oraya benzemek yoluy-

la dolunay parlaklığının yansımasından ay halesi 

gibi sofra yapar.)

�ānī, müfsid ve fitnekār ma
nāsına. Edīb-i 
Ṣābir, beyt:

(433b) ر   ز د د
א א  د ای     

(Bir cadı kocakarının elinde sürekli sıkıntı çeki-

yorum. Öyle bir cadı ki her evde fitne çıkarıyor.)

�āliẟ, renk ma
nāsına ki 
Arabīde ن  [levn] 
derler. Edīb-i Ṣābir, beyt:
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ب  [leblāb] derler bir nev
 sarmaşıktır. 

Keẕā fi’l-Bedī
ī.

אره  [herkāre]: Sükūn-ı rā-i mühmele-i 

ūlá ve fetḥ-i kāf u rā-i ẟānī ile. Tancara 

ma
nāsına. Kitābu’s-Sāmī fi’l-Esāmī’de be-

ma
nī-i pātīle ki 
Arabīde  [heyṭale] 

derler. Ve Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i 

dīg-i seng ya
nī taş çömlek. Ḥakīm Firdevsī, 

meẟnevī:

ی  א  א  א زن از 
אره و آ آور   

אو  و  از  א  ن 
אن  אره آ אر    ا 

(Kadın eve gelip kocasına gizlice “Ateş ve tencere 
getir! Şimdi ben ineğin sütünü sağıncaya dek de 
bu işi sakın hafife alma!” dedi.)

وا  [hervāne]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i vāv u nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bīmārḫāne ki dāru’ş-şifā ma
nāsına. 

Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

د  آد  ا
א    ز 

א ا      د
وا ی  ش   א 

(Onun düşmanı insan şeklinde olsa da may-
mundan çok daha aşağı kalır. Ey padişah! O 
düşman bir deli. Buyur da onu tımarhaneye 
götürsünler.)

�ānī, 
uḳūbetḫāne ki onda işkence ederler. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

وا  د  را  
א  ش  آ  و 

(Buyur da onu işkence odasına götürüp ortadan 
kaldırsınlar.)

د ت  אن از  א   
د  آب   

(Gel gelelim bir yıl, dünyada şiddetli ve sert so-
ğuk yüzünden su buz tutmuş.)

ه  [hecdeh]: Sükūn-ı cīm, fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ve iẓhār-ı hā ile. Merātib-i a
dādda 

on sekiz 
adeddir.

 [hedye]: Sükūn-ı dāl-ı mühmele ve 

fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Ma
rūf. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

و   داد  او را 
אد אه    آ آ

(Tanrı ona böylesi bir ateş armağan etmişti. 
Bundan sonra (Hūşeng) ateşi kıble edindi.)

آ  [her-āyine]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ile. Elbette demektir. 
Arabīde  [lābud] 

ma
nāsına. Ḫˇāce Selmān, beyt:

א در آ وس  د   
د آ آن    د  د 

(Güzel yüz gelinin aynaya bakarsa kendini beğe-
nir, elbette bakmaması daha iyidir.)

 [hertih]: Sükūn-ı rā-i mühmele, kesr-i 

tā-i müẟennāt ve iẓhār-ı hā ile. Be-ma
nī-i 

her ṭaraf. Ebulma
ānī, beyt:

د אل  ا   از   
אب دۀ  ش  א در  دد 

(Son derece cömert olduğu için her taraftan bana 
bakmıyor. Bakışında peçesi bahane oluyor.)

ز  [herzece]: Bir nev
 ṭa
āmdır. Bağır-

sağı kıyma ile doldurup yağda kavururlar. 


Arabīde  [ḥaviyye] derler.

زه  [herze]: Bāṭıl, yāve ve beyhūde sözde ve 

ġayrıda isti
māl ederler.

 [herşe]: Sükūn-ı rā-i mühmele, fetḥ-i 

şīn-i mu
ceme ve iḫfā-yı hā ile. 
Arabīde 
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�ānī, zer-i maġşūş. Ażdād ḳabīlindendir.

ه  [hejīre]: Kesr-i zā-i Fārsī, sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i ḫūb ve nīkū ki  [ḫacīr], ه  

[ḫacīre] ve  [hejīr] dahi derler. Üstād 

Menūçehrī, beyt:

ان אه را و دل   د   
ال ش   ه  روی  و  د

(El padişahın kadehinde, gönül güzelliklerde. 
Göz güzel yüzde ve kulak çalgıcıda.)

Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

אز در א در و  ۀ او   و
א  و روی  אدت او   

(Daima onun sözleri yalan, nazı tamdır. Daima 
onun ādeti çirkin, yüzü güzeldir.)

 [hejīne]: Kesr-i zā-i Fārsī, sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ve fetḥ-i nūn ile. Ḫarc-ı yevmiyye 

ki nafaḳa ma
nāsınadır. Kemāl İsmā
īl, beyt:

אل      در  
א ود و   د آن  زر ا ک  ز

(Mal toplamak için neden ömür harcıyor-
sun? Para biriktirip de ömür azaltan kişi akıllı 
değildir.)

Mecma
u’l-Fürs’te zā-i mu
ceme ile (

hezīne) rivāyet olunmuş. Kitābu’s-Sāmī fi’l-
Esāmī’de ḫarc-ı zen ki mekūlāt, melbūsāt 

ve sāir lāzımāt gibi. Ammā ḫarc ve maṣraf 

ma
nāsına taṣḥīḥ olunmuştur. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

ازۀ     ا
دل از    ر 

(Hazine miktarınca harca! Hazine çoğaltmak 
derdinde olma!)

Tuḥfetü’l-Aḥbāb ṣāḥibi be-ma
nī-i bīmār-

ḫāne deyip Firdevsī’nin merḳūm beytine 

mütemessik olmuş.

ه  [herre]: Fetḥ-i rā-i mühmele-i mü-

şeddede ile. Zenānın mevżi
-i ma
hūdu. 

Ferruḫī, beyt:

א دا ن  د  ۀ 
א دا א  ز  از 

(Yuvarlak herre delinmişti delinmesine lākin 
kīrlerle delinmişti.)

 [herīse]: Ma
rūf u meşhūr ṭa
āmdır.

ه  [herīve]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Muḫteliṭ sīm ile 

altın; meskūk ġayr-ı meskūk, ne olursa. Mīr 

Naẓmī, beyt:

دد אن  ه  و زر ا
دد אن  אک و زر  دش   

(Altın ve gümüş bağışlar. Zira onun nezdinde 
toprak ile altın aynıdır.)

ار  [hezār-çeşme]: Bir 
illettir. 

Fażalāt-ı demden 
ārıż olur. İbtidā çıban gibi 

çıkıp (434a) cā-be-cā delikler olur. 
Arabīde 

eṭibbā  [nemle] derler. Ṣa
b 
illettir.

א ار  [hezār-ḫāne]: Hezār-tū dedikle-

ri ki koyunun şīrdānı içinde olandır. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

اردا  [hezār-dāne]: Bir ottur a
şāb 

ḳısmından. Iṣṭılāḥta tesbīḥe derler. Mīr 

Naẓmī, beyt:

دن آو ده  اردا  
و در ز   ا

(Boynuna tespih asmış ama hırka altından fitne 
çıkarıyor.)

ار  [hezārīne]: İki ma
nāyadır.

Evvel, zer-i ḫāliṣu’l-
ayār.
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(Arapların nazlı zılgıtındaki coşkuya andolsun! 
Gümüş yanaklı gül yüzlülerin velvelesindeki se-
vince andolsun!)

Mīr Naẓmī, beyt:

و زادن  را  د
دن و را  ز و 

(Doğum zamanı zılgıt verirler. Ölüm zamanı 
velveleyi basarlar.)

 [hele]: Fetḥ-i lām ile. Be-ma
nī-i bārī. Ve 

“ko!” ma
nāsına. Ve iḳnā
 ma
nāsına da ge-

lir. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

ا و   אدق  אن  א  
א א و א ز درون  אد   

(Hele hakiki āşıklar! Uygun dosttan başkasıyla 
yürümeyin! Zira can u gönülden vefalı olmak 
eski bir mutluluktur.)

 [helīle]: Edviyedendir. İki nev
 olur: 

Biri surḫ ve biri zerd olur.

אره  [hemāre]: Fetḥ-i mīm ü rā-i mühmele 

ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i endāze.

�ānī, ḥisāb ma
nāsınadır ki אره  dahi [imāre] ا

derler. 

�āliẟ, muḫaffef-i اره  [hemvāre]dir. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, meẟnevī:

دت א   ا   
دت אن  ای را  א 

אره دو  در  א 
ر ش  א  א ز   در د 

(Rabbinin rızası ya da kendi canının rahatı için 
halka iyilik yap! Böylece her baktığında dost gö-
rürsün, gönlünde kin yüzünden çirkin suretler 
belirmez.)

Kemāl İsmā
īl, beyt:

אد אره  ز  אل    ا
אد خ   رت ز   א 

ه  [hestere]: Sükūn-ı sīn ü fetḥ-i tā-i 

müẟennāt u rā-i mühmeleteyn ile. Deve 

üzerine konulan çuvāl ki içine kerpiç veyā 

ġayrı nesne korlar. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [heşīle]: Kesr-i şīn-i mu
ceme, sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i lām ile. Bir nev
 

ḳalyedir. Tavuk ve yumurta ile ederler.

ا  [heft-dāne] ve ا  [hefdāne]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-fā. 
Āşūrā aşı ki 

envā
-ı ḥubūbāt ile pişirirler.

ده   [heft-deh]: Sükūn-ı fā vü tā-i 

müẟennāt, fetḥ-i dāl-ı mühmele ve iẓhār-ı 

hā ile. Be-ma
nī-i ārāste vü zīver-kerde. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

زرده   [heft-zerde]: Nergisin a
lāsı ki 

گ  [ṣad-berg] dahi derler. 
Arabīde  

[
abher] ve  [muḍa
af ] dahi derler.

א  [heftgāne]: Sükūn-ı fā vü tā-i 

müẟennāt ve fetḥ-i kāf u nūn ile. Yedişer ve 

yedi dāne demek olur. Mīr Naẓmī, beyt:

אه ان و   אه  از 
אه א א  א 

(Ansızın padişahın ağır ordusu ve askerinden 
yedi tanesi geldi.)

 [hefte]: Ma
rūf. Eyyām-ı usbū
 

ma
nāsınadır.

ه  [hefdeh]: Sükūn-ı fā, fetḥ-i dāl-ı müh-

mele ve iẓhār-ı hā ile. On yedi 
adeddir.

 [helhele]: Sükūn-ı lām-ı evvel ü fetḥ-i 

ẟānī vü hā ile. Ol ṣadāya derler ki zenān sūr-ı 

sürūrlarda “ley ley” diye çağırırlar. 
Arabīde 

-derler. Ḥakīm Ṣāḥib, der [zilġit] ز

Ḳasemiyye, beyt:

ب وران  אز ر    
ار אن   ر و  ر  
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אن را א  א   ن 
ا אدان  دو را  از آن 

(Dostluk bilmeyen cahildense köpeklerle aynı 
çanaktan yemek daha iyidir.)

اره  [hemvāre]: Ya
nī hemīşe ve dāimā 

ki אر  [hemār], ار  [hemvār] ve אره  

[hemāre] dahi derler.

 [heme]: İki ma
nāyadır.

Evvel, cümle ma
nāsına ki aṣlı  [hem]dir, 

āḫirindeki hā ma
nā-yı aṣlī-i 
āmdan ma
nā-

yı ḫāṣṣ-ı 
alemiyyete naḳl içindir.

�ānī, be-ma
nī-i ḥamle menḳūldür. 

Ma
nā-yı evveline 
Arabīde ّ  [kull] ve Ça-

ğatay lisānında “asru” derler. Ve “asru”nun 

bir ma
nāsı dahi maḥall-i mübālaġada 

“ġāyetle” demektir. Bu iki ma
nāsı da ẕikr 

olunmuştur. Mīr 
Alī Şīr, beyt:

Kemend-i zülfüŋ ara salma pīç ü tāb asru

Köŋül şikencesiġa işmegil ṭanāb asru

(Saçının kemendinde çokça dolandırma! Gönle 
işkence etmek için bir de ip düğümleme!)

 [heme]nin aṣıl ma
nāsı “barça”dır ki 

“dükeli” demektir. Seb
a-i Seyyāre’de Mi
rāc 

vaṣfı evvelinde, (Mīr 
Alī Şīr), beyt:

Barçanıŋ başı üzre bolmaḳ tāc

Saŋa tāc itti leyletü’l-mi
rāc

(Miraç gecesi hepsinin başına taç olmayı sana 
taç yaptı.)

Ve “barı” derler, “hepsi” demektir. 

Ferhādnāme’de pādişāh vaṣfında, (Mīr 
Alī 

Şīr), beyt:

Şehī kim Tiŋridin bī-sa
y u kūşiş

Barı şehlerdin artuḳ taptı baḫşiş

(Öyle bir padişah ki çalışıp çabalamaksızın 

(Senin iyi talih atın daima eyerli olsun! İtibarının 
mertebesi yüksek gökyüzünün zirvesini aşsın!)

Şems-i Faḫrī, beyt:

ب ا    א   ز 
אن אره  د  א  ز   

(Dost senin sarayın sayesinde daima sevinir. 
Düşman hep senin hançerinin korkusunu 
duyar.)

  [hem-pile]: Sükūn-ı mīm, kesr-i bā-i 

Fārsī ve fetḥ-i lām ile. Terāzū kefesi berāber 

demek ma
nāsınadır  [hem-seng] 

gibi. Mevlānā Hātifī, beyt:

ک و و  ان دو     
(434b) گ אزوی و رای  وی   

(Meydanda bilek gücü ve akıllı düşünce ba-
kımından aynı ayara sahip bir Türk ve Hintli 
vardı.)

اه  [hem-ḫˇāh]: Sükūn-ı mīm, fetḥ-i 

ḫā-i mu
ceme ve vāv-ı ma
dūle ile. Bir ārzū 

ve bir maṭlabda olanlara derler. Meẟelā bir 

manṣıba ṭālib veyāḫud bir mekāna müte-

veccih veyā bir metā
a müşterī olalar, bun-

lara benzer ne olursa.

اه  [hem-rāh] ve ه  [hem-reh]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-mīm ve fetḥi’r-rāi’l-

mühmele. Yol yoldaşı.

ه ف   [hemref-şude]: Sükūn-ı mīm ü 

fā ve feth-i rā-i mühmele ile. Ol ata der-

ler ki dört yaşını tamām edip beşine girmiş 

ola. Ba
żı ferhengde fā yerine vāv ile (و  
ه  hemrev-şude) mervīdir. 
Arabīde אرح  

[ḳāriḥ] derler fetḥ-i ḳāf, kesr-i rā ve sükūn-ı 

ḥā ile. Keẕā fi’l-Mecma
.

א  [hem-kāse]: Bir ḥücrede sākin olup 

ekl ü şurbları bir yerde olanlara derler. 

Ebulma
ānī, beyt:
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ازه  [hevāze]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i nāgāh. Türkīde “ansızın” derler.

ه ا  [hevāsīde]: Kesr-i sīn-i mühmele ile. 

Tepsirmiş dudak ki ya
nī kanı gidip ḫuşk ve 

gendümgūn olmuş ola. Keẕā fi’l-Mecma
.

ه  [hevbere]: Sükūn-ı vāv ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade vü rā-i mühmele ile. Be-ma
nī-i 

vālih ü ḥayrān. Ḫˇāce 
Abdullāh-ı Enṣārī 

ḳuddise sirruhu, Ṭabaḳātı’nda ẕikr eder ki:

א  ا وی    ر  ن      
و  آن  وی  آ  ۀ   د  ا  ب 
وی  ارادت  اول  و  אر    از  ی 
آورد  ود  روی  د   د   د   د 
ب  א  ا אد  ه  ا  ای  ا  ک   

1  آ
ه ه   [heve-cuve]: Fetḥ-i vāv ve żamm-ı 

cīm ile. Be-ma
nī-i אر  [şengār]-ı merḳūm.

 [heykele]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

fetḥ-i kāf u lām ile. Bir ottur.  [ḥaykele] 

dahi derler.

 [heyle]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

lām ile. Be-ma
nī-i ṣāḥib-i ḫāne.

1 Şiblī Mısır’a giderken yolu Şeyh Ebā Yakūb-ı 

Meydānī’nin yanından geçiyordu. Şeyh, Şiblī’yi karşı-

ladı. Şeyh o sırada büyük oğluna iş söylüyordu. Pirinin 

iradesine bağlıydı, yapılı bir adamdı. Şiblī elini onun 

yüzüne koyup “Allah seni hayırlı kılsın! Allah seni hay-

ran kılsın!” dedi. Ebā Yakūb “Āmīn!” dedi.

Tanrı’nın bağışını bütün padişahlardan daha 
çok buldu.)

 [hemīşe]: Dāimā ma
nāsına. Şā
ir, 

beyt:

د אن  و  اوت  אد   
م ا د ا د   ف   ز  

(Yahudi ve Hıristiyan arasında hep düşman-
lık olsun! Her iki tarafın da eksilmesi İslam’ın 
faydasınadır.)

אره  [hencāre]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm 

ü rā-i mühmele ile. Ġamnāk ve elemnāk 

ma
nāsınadır.

א  [hengāme]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

kāf-ı Fārsī ile. Hem cem
 ve hem Mecma
 
ma
nāsına gelir. Şeyḫ Āẕerī, meẟnevī:

אن אی  א  آ ز 
א آن ه  ی  آ 

א א    آ
א אز  از آن  

(Dünya şehirlerinden kiminle gelse, o kişi öyle-
si bir şehir görmemiş olur. Halk oraya toplanır. 
Şehnāme’yle yine ondan bahsederler.)

Ve ġalebe ve şūriş ma
nāsına. Melik-i Ḳumī, 

beyt:

א را א روز  אن  زدی 
אن   دم در  אل  א ا  ا 

(Kıyamet gününün kargaşası öyle bir yıktı ki 
insanların amel defterlerinin birçoğu ortadan 
kayboldu.)

Ve ma
reke ve ġavġā ma
nāsına. Şā
ir, beyt:

م ا א       
م ا א      

(Seninle sadece benim kavgam kızışmış de-
ğil. Yüzlerce harmanı yanmışın kavgası seninle 
kızışmıştır.)
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ی א א  از  ا   از 
אی א א א از     از 

(Gökyüzü senin yakınlık meclisin sayesinde se-
vinç çığlıklarıyla dolu. Dünya senin düşmanının 
gözyaşı yüzünden yas çığlıklarıyla dolu.)

ی  [herī]: Ol mezrū
āt-ı deştīdir ki yağ-

murdan sulanır. Keẕā fī-Ferheng-i Mīrzā.

א  [hercāyī]: Mekān u maḳarrı 

mu
ayyen olmayan ādem. Ve bī-vefālıkla 

ma
rūf olana da derler.

ی ار  [hezār-tūy]: Koyun şīrdānında olan 

nesne ki ار  [hezār-tū] ve א ار  [hezār-

ḫāne] dahi derler.

ار  [hezār-mīḫī]: Nigendeli cāme; ge-

rek fāḫir olsun. Ḫˇāce Selmān, beyt:

א ا   ا  א  دو
א ار ا آ 

(Fakirlerin hırkası, büyüklüğü bakımından 
göklerin işlemeli elbisesini astar bulacağın bir 
giysidir.)

Gerekse ḫasīs olsun, cāme-i dervīşān gibi. 

Murād, dikişi çok olmaktır. Ḫˇāce Selmān, 

beyt:

ار از  ا د 
ک א ا א ه  

(Feleklerin tekkene örttüğü bu bin yamalı hırka 
sendendir.)

 [hestī]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ile. 

Varlık. Muḳābili  [nīstī]dir. Aṣlı  

[hest]tir, āḫirindeki yā yā-yı vaṣfiyyedir. 

Ve gāhī maṣdariyye olur. Bu rubā
īden 

mefhūmdur. Rubā
ī:

د ن  از ر   د
د ن  ردن  آ  وز 
ری א   در    
د ون  ه ازآ  ا  

א אء ا  ا
[ma	a’l-yāi’t-taḥtānī]

א  [hātī]: Kesr-i tā-i müẟennāt ile. Tūrān-

zemīn’de bir ṭāife vardır, onun adıdır. 

Mevlānā Hātifī, beyt:

وی אرش  آ 
ی א  א و   از 

(Ordunun solu Keyhüsrev usulüne uygun olarak 
Hātī ve Moltanlılarla güçlenmişti.)

אدوری  [hādūrī]: Żamm-ı dāl u kesr-i rā-i 

mühmeleteyn ile. Bir fırḳa gedālardır ki 

der-be-der gezip ibrām ile cerr ü suāl (435a) 
ederler. Ḥakīm Senāyī, beyt:

ی ئ ده  و   د
ز אن  ا ی و  אن  אدور

(Köy davası ederler ama baksan (hepsi birer) köy 
arsızı ve çarşı dilencisidir.)

Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, beyt:

א آن ت و  א     
אدوری ای  ن  وم    دری 

(Bir geçim kaynağı itibar ve kanaat verecek diye 
arsız dilenci gibi her kapıya gitmem.)

א  [hāmī]: Kesr-i mīm ile. Ser-geşte ve 

ser-gerdān ma
nāsınadır. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

א  [hānī]: Kesr-i nūn ile. Lüġat-i 

Pehlevīdir. Ma
nāsı  [bi-nişīn] demek-

tir. Tārīḫ-i Ṭaberī’den menḳūldür.

אی א א  [hāy-ā-hāy]: Şūr u ġavġā-yı ehl-i 

mātem.

ی א א  [hāy-ā-hūy]: Şūr u ġavġā-yı erbāb-ı 

ṭarab ki mīzbānī-i 
arūs maḥallinde olur. Bu 

iki lüġatin miẟāli, Ḥakīm Enverī, beyt:
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(Sen yüzüğünü döndürdükçe dünyadaki uyuş-
mazlık değişir.)

Türkīdeki “muḳarrer midir?” ma
nāsına 

istifhām gibi olur. Gāhī evāḫir-i kelimede 

dahi vāḳi
 olur. Şā
ir, beyt:

אن آ  ی دو אد 
אن آ  אر  ی 

(Talih ırmaklarının esintisi geliyor. Merhametli 
sevgilinin kokusu geliyor.)

 [hemīşegī]: Müdāvemet 

ma
nāsınadır.

 [henī]: Kesr-i nūn ile. Be-ma
nī-i 

güvārende ya
nī sinici. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ا ی  ا   
א  دو   

(Zenginlik istiyorsan tatlı bir devlet olan kanaat-
ten başkasını isteme!)

اری  [hevārī]: Kesr-i rā-i mühmele ile. 

ازی  [hevāzī]: Kesr-i zā-i mu
ceme ile. 

Kilāhumā be-ma
nī-i nāgāh. Üstād Ferruḫī, 

beyt:

ا  ا   اری 
ر  ژرف  א ا  ای 

(O şeker dudaklı ansızın bana “Ey āşık! Sözde 
derinliği gözet!” dedi.)

Üstād Ferruḫī, beyt:

אر ا آن  ازی درآ 
אر ر  ا   ا

(O güzel ansızın bana gelip beni kenarda 
sıkıştırdı.)

Ba
żı ferhenglerde “bī-
aḳl” ma
nāsına 

mervīdir. Ferheng-i Mīrzā’da be-ma
nī-i bī-

ḫaber. Üstād Ferruḫī, beyt:

دم אد  ازی  אن   
دم ز د ر و  آزاد 

(Kalemin gidişi/yürüyüşü hiç değişmez. Bu se-
beple ciğer, gam yemekle kanlanmaz. Ömrün 
boyunca kanlı su içsen, var (yazılı) olandan bir 
damla fazla değildir.)

Āḫirindeki yā evāḫir-i kelimeye lāḥıḳ olan 

yā’lardandır ki medlūlünün vaṣfiyyetin 

ifāde eder. Ve gāh olur ki  [hest] mücer-

red rābıṭa ma
nāsına olan ا [est] yerine 

isti
māl olunur.

ی  [hekvī]: Sükūn-ı kāf ve kesr-i vāv 

ile. Be-ma
nī-i ser-geşte ve perīşān-ḥāl. 

Żamm-ı kāf ile (ی  hekūy) Mecma
u’l-
Fürs’te “şarāb” ma
nāsınadır. Ve tereddüd 

ma
nāsına da olur. Keẕā fi’l-Edāt.

ی  [helīvī]: Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile.  [hevlek]-i merḳūm 

ma
nāsınadır ki onunla su üzerinde oynar-

lar. Keẕā fi’l-Mecma
.

אی  [hem-cāy]: Ya
nī hem-şehrī.

 [hemecī]: Fetḥ-i mīm ve kesr-i cīm 

ile.  [hemec]-i merḳūm ma
nāsınadır.

ی  [hem-şūy]: Sükūn-ı mīm ü vāv ve 

żamm-ı şīn-i mu
ceme ile. Bir ādemin taḫt-ı 

nikāḥında olan 
avratlara derler. Mīr Naẓmī, 

beyt:

ی زن را د  א  زن د
א א  ا   

(Dünya karısı kumadır. Elbette kocasını korku-
suzca öldürür.)

 [hemegī]: Fetḥ-i mīm ve kesr-i kāf-ı 

Fārsī ile. Cümlesi demek olur.

 [hemī]: Bir kelimedir ki evāil-i ef
āl-i 

mużāri
e dāḫil olur, ḥāl ma
nāsın ifāde eder. 

Ve gāhī taḳrīr için īrād olunur. Şā
ir, beyt:

دا ا א   
د داوری ن  אن را د
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(“Ya Rabbi! Senin ayağı uğurlu ve daveti kutlu 
has kulların vardır” dedi.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ان      ز  
ا ار  ر  ی ا   

(İyilik mertebesinde bir hardal tanesinden 
daha değersizim. Kötülük basamağında bin örs 
ağırlığındayım.)

�ānī, bir kelimedir ki ḫaber-dār etmek için 

tehdīd ü taḫvīf yüzünden söylenir. Ḥakīm 

Enverī, beyt:

אن ه  داد  م   در 
د را  ا    אن   ر آ

(Dünya gözümün önünde kendisini göstermek 
için çırpınıyordu. Bunun üzerine felek “Hey! 
Niçin kendini rezil ediyorsun!” dedi.)

Şā
ir, beyt:

د  אم   و א  
א  ا  ز ه  دی ا 

(Küpler kırılmış, kadeh boş, şaraptan eser yok. 
Hey zamane hey! Beni kahveye esir ettin.) 

(Habersiz konukla mutlu oldum. Gam ve sıkıntı 
elinden kurtuldum.)

ای  [hevāy]: İki ma
nāyadır.

Evvel, laġv söz ya
nī (435b) bī-aṣl kelām.

�ānī, bir nev
 fişengdir. Yakınca havaya 

çıkar.

 [hevlī]: Sükūn-ı vāv ve kesr-i lām 

ile. Tay ki henūz eyer vurulmamış ola. Ve 

zebān-ı Hindīde “āheste” ma
nāsınadır. Ve 

żamme ile ( ُ  hūlī) yine Hindī lisānında 

“
īd” ma
nāsınadır.

ی  [heylūy]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

żamm-ı lām ile. Be-ma
nī-i girdegān-bāzī 

ya
nī koz oynamak. אزی אر  [çār-maġz-

bāzī],  [heylū] ve  [hevlek] dahi der-

ler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [heyī]: Kesr-i yā-yı taḥtānī-i ūlá vü 

sükūn-ı ẟānīye ile. Be-ma
nī-i hestī. Ḥakīm 

Sūzenī, beyt:

دم אز ا   אن  א
אن    و  

(Eğer insansan ev yap! Yuvanı da kuşlar gibi 
yapma!)

  [hey hey]: İki ma
nāyadır.

Evvel, büyük şarāb ḳadeḥi ki onunla āḫir-i 

bezmde tolu içerler.

�ānī, hāy u hūy ma
nāsınadır.

 [hey]: Be-vezn-i  [mey] ve  [key]. 

İki ma
nāyadır.

Evvel, lüġat-i Derīde be-ma
nī-i  [hest]. 

Ve zebān-ı Hindīde dahi bu ma
nāyadır. 

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אن  א ا  א رب    
خ  ت و  אرک د  
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 [hilā]: Ḥarf-i tenbīhtir 
Arabīdeki ا 
[elā] ma
nāsına. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise 

sirruhu, beyt:

 در  آ از 
ی   ی   را 

(Aşağılık ālemdeki her şey yüksekten gelmiştir. 
Haydi! Gözünü yükseğe dik!)

Şeyḫ 
Aṭṭār, beyt:

א  ن   د را   
א א  ا  א را   

(Ey insan! Kendi nefsini bildiğin zaman Yüce 
Allah’ı da bağışıyla tanırsın.)

Ve yine bu ma
nāya şāhiddir. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

א  א   و 
אی    در

(Hey! Kılıç ve topuzları çıkarın! Çin işi kalkanla-
rı başınıza tutun!)

Ba
żı ferhengde  [belī] ve  [ne
am] 

ma
nāsına da mervīdir.

א  [hiycā]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

cīm ile. Ceng ü peykār ma
nāsınadır. Mīr 

Naẓmī, beyt:

ار א ا د  א  روز 
ار د  א  داری   א 

(Yiğit dediğin savaş günü sağlam durmalı, yü-
reklilikle yer tutmalıdır.)

ره אء ا אب ا
[BĀBU’L-HĀİ’L-MEKSŪRE]

 ا
[ma	a’l-elif ]

ا  [hirrā]: Fetḥ-i rā-i mühmele-i müşedde-

de ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i ر [rīḫten] ya
nī 

dökmek.

�ānī, bir şehir adıdır ki ی  [hirī] ve ات  [hirāt] 

dahi derler. Lākin ma
nā-yı ẟānīde taḫfīf-i rā 

ile (ا  hirā)dır. Nitekim bu iki ma
nāda Şeyḫ 

Niẓāmī tertīb üzre demiştir, beyt:

د رام  ای     
د אم  ا  א    ز

(Var olan hazinesini dökmek için uğurlu sayıp 
oraya Pehlevī dilince Hirā adını verdi.)

Be-ma
nī-i evvel, Üstād Ferruḫī, beyt:

وز  ای زر ا ن  اوان د از 
אر ه ای را زر ر    ه ا د

(Bugün altın saçılışını görmekten her bakanın 
gözbebeği altın ayarında oldu.)

א ا  [hirāsā]: Fetḥ-i rā vü sīn-i mühmele-

teyn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, oyuk ki ādem ṣūretinde bir nesne 

yapıp ḥayvānāt ziyān etmesin diye bāġ u 

būstānlarda ve kiştzār ortasında naṣb ederler.

�ānī, ن ا  [hirāsīden] lafẓından ism-i 

fā
il olur “korkucu” ma
nāsına. Mīr Naẓmī, 

beyt:

א א د   را   ز 
א ا ا   و از 

(Allah’ın lütuf cömertliğini bil ama azabından 
da kork!)
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 ا
[ma	a’l-cīm]

 [hīc]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Yaba ki 

onunla ḫarman savururlar.  [hīd] dahi 

derler. Ve bīl ma
nāsına dahi mervīdir. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [hīç]: Cīm-i Fārsī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, muṭlaḳ ma
dūm. Mevlānā Cāmī, 

beyt:

  و   
 از   

(Hepsi hiçtir ve hiçlikle meşhurdur. Hatta hiç-
ten de daha hiçlerdir.)

�ānī, be-ma
nī-i endek. Üstād Menūçehrī, 

beyt:

א  ز       
אری و  ی  ا     دل 

(Az söz söylesem seninle şekerden daha tat-
lıdır. Kalbinde yüz öfke tutuyor, yüz gözyaşı 
yağdırıyorsun.)

אت אء ا  ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]

ات  [hirāt]: Meşhūr şehir ve vilāyet adıdır. 

ی  [hirā] ve ی  [hirī] dahi derler.

 [hişt]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, fi
l-i māżīdir “kodu” ve “geçti” 

ma
nāsına. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

א ر  ن آ ش   در   
م را آدم  رو دار ا

(Fırsatın varken içip eğlenmeye bak! Çünkü Hz. 
Ādem, kısmeti kalmayınca cennet bahçesini 
bıraktı.)

�ānī, sıklık ki ekẟer çobanlar koyunu bir 

yere cem
 etmek için ve sürüp götürmek 

için ederler.

 [hīt]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, ġavġā ve karkaşa ma
nāsına. Mīr 

Naẓmī, beyt:

א א   א در  از آ
אری  آرا  آن دم  و 

(Aralarında kargaşa koptuktan sonra iş savaş ha-
zırlığına döndü.)

�ānī, Baġdād memleketinde Şaṭṭ kenārında 

bir ḳaṣaba adıdır.

ز   [hīme-i zuft]: Żamm-ı zā-i 

mu
ceme ile. Yoğun odun ki Türkīde “tom-

ruk” derler. (436a)



BĀBU’L-HĀİ’L-MEFTŪḤA 3705

dediğinden vilāyete  [hind] denir imiş. 

Bundan mā
adā Hindūlara ی  [hindī] 

derler yā-yı nisbet ile, Hind’e mensūb de-

mek olur. Ammā lafẓ-ı و  [hindū] maḫṣūṣ 

ol diyārın ādemīsine denilmek ṣaḥīḥtir. 

Ṭālib-i Āmulī, mıṣra
:

א  د    و 
(Kimse Hindistan’a hediye olarak Hintli 
götürmez.)

dediğinden ma
lūmdur.

 [hīd]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Yaba ki 

onunla ḫarman savururlar.

 [hīrbed]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü rā-i 

mühmele ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. 

Ḫādim-i āteşgedeye derler. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

ده ز در  دا   
زان ز  د  אوش  

(Keşiş kapıdan perdeyi kaldırdığında Siyāvuş tir 
tir titriyordu.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

א    ه ز
  ز آ 

(Dili acımasız kılıçla kesildi. Bedeni rahibin ate-
şiyle yandı.)

 [hīrmend]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī vü 

rā-i mühmele vü nūn ve fetḥ-i mīm ile. İki 

ma
nāyadır.

Biri, ḫādim-i āteşgede. 

Ve biri dahi ser-ḥadd-i vilāyet-i Nīmrūz’da 

bir ırmak adıdır. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]

 [hirīd]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

kesr-i bā-i muvaḥḥade ile. Ṭāife-i Naṣārá 

keşişi rāhib ve ḳıssīs ma
nāsına. Ve Yehūd 

ṭāifesinin aḥbārı. Ve ḳavm-i Mecūs’un āteş 

yakıcıları. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [hirind]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, Cürcān nevāḥīsinde bir ırmak adıdır 

ki menba
ı diyār-ı Rey dağlarındadır. On-

dan çıkıp Cürcān’a doğru akar. Lākin niçe 

sular dahi karışıp ol kadar nehr-i 
aẓīm olur 

ki değirmen taşından iri taşları yerinden ko-

parır. Keẕālik köklü ağaçları dahi kökünden 

çıkarıp götürür. Bir vechle geçmek mümkin 

değildir. Maḥmūd İbn Yemīn, beyt:

     روان
د אن  ی  وا  ش  ن 

(Göz çeşmemden akan söz öyle bir akarsudur ki 
tıpkı Hirind ırmağı gibi akıtınca Cürcān tarafı-
na götürür.)

�ānī, İṣfaḥān mużāfātından bir ḳaṣaba 

adıdır.

 [hind]: Ma
rūf ḳavim ve ma
lūm ṭāifedir 

ki vilāyetlerine Hindūstān derler. Ve onlara 

Hindū ve Hindī derler. Keẟret-i isti
māl ile 

Hind vilāyetlerine denilmek 
ādet olmuş. 


Urfī-i Şīrāzī’nin Tercemetü’ş-Şevḳ-nām ḳaṣī-

desinde, beyt:

وم א   ر  ه از  אوش   
אر א  و   ا    

(Mezarımı Hint’te ya da Tatar’da yapsan kir-
piğimle kaza kaza mezardan Necef ’e kadar 
giderim.)
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א א  אش  א   در  
אر و א ات     رود    

(Beline kadar deniz olan yüzüğüne andolsun! 
Baş üstünde Hindistan’a yürüyen kalemine 
andolsun!)

وار  [hindvār]: Sükūn-ı nūn u dāl-ı müh-

mele ve fetḥ-i vāv ile. Belḫ ḳal
asının adıdır. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [hīr]: Be-vezn-i  [mīr] ve  [şīr]. 

Ferheng-i Cihāngīrī’de “āteş” ma
nāsınadır. 

(436b) Keẕā fi’l-Mü�eyyid. Bu ma
nāyı 

müeyyid, Emīr Mu
izzī, beyt:

ا ح   ه  ز  در 
אز د  از ز و  ار 

(Ateşgedede senin övgünden bahsedilince rahip 
Zend ve Pāzend’den usanır.)

Hind’in zebān-ı 
ilmīsinde zer-i ṭalā 

ma
nāsınadır, ya
nī ḫāliṣ altın.

اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]

ا  [hirāhir]: Kesr-i hāeyn ile. Tozdan 

hava yüzünde duman olmak. Ve ḥayvān-ı 

sibā
 kemirtisi. Mevlānā Hātifī, beyt:

روارو درآ    
دون د آ ز  ا 

(Yüz aslan ordusu yürüye yürüye geldi. Yiğitler, 
göğü tozu dumana kattı.)

 [hir]: İki ma
nāyadır.

Evvel, duman ki eyyām-ı şitāda vāḳi
 olur. 

Bahāra ḳarīb vaḳitlerde buḫār-ı arżdan ḥāṣıl 

olur.

�ānī, be-ma
nī-i yaḫ ya
nī buz. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

ات دئ دم ا دد از 
ا ه     آب در 

(Senin düşmanlarının nefesindeki soğuklukla, 
Haziran ayında Mekke’deki su buz tutar.)

Ve bir kelimedir, çobanlar koyun çağırırlar. 

Ve 
Arabīde dahi iki ma
nāyadır. Evvel, 

nām-ı zen. �ānī, nām-ı gürbedir ki ه  [hir-

re] dahi derler ki “kedi” demektir.

 [hizebr]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ve 

sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ile. Arslana derler. 


Arabī ile müşterektir. Ḥakīm Esedī, beyt:

ان  د  او دل ز 
אران در ا د او    

(Onun korkusu, aslanın yüreğindeki cesareti gö-
türür. Onun tozu, buluttaki yağmuru kurutur.)

אر و  [hindūbār]: Ya
nī Hindūstān. 

Ḫallāḳu’l-Ma
ānī, beyt:
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 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]

اس  [hirās]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. 

Korku. 
Arabīdeki ف  [ḫavf ] ma
nāsına. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

اس د ا را ز   א  ام 
אن د  را ز ا ز א   

(Bulut asla denizden korkmadıkça ve deniz asla 
buluttan zarar görmediği sürece...)

Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i ters ü bīm 

denilmiş. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

א ز  ا  ا و 
אد  و   

(Kimseden umudu ve korkusu olmaz. Tevhidin 
esası bunun üzerinedir vesselam!)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אس א  دان  آن      
اس ر آ ز     دل ا

(Tanrı’ya şükretmeyen kimsenin kalbine her ta-
raftan korku gelir.)

س  [hirs]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Her 

dişi ḥayvāndan sütten evvel olan ağız ki  

[felle] dahi derler.

اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

 [hiz]: Sölpük ve süst ma
nāsına. 

Ebulma
ānī, beyt:

د زان رو دی     
و د  زن    

(Adamın kīri yumuşak olduğu için kadının 
önünde başını eğmiş.)

 [hīz]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Aṣlında 

ḥammām tāsına derler. Ba
dehu isti
āre 

ṭarīḳıyla kün-dāde ya
nī puşt oğlana ıṭlāḳ 

olunarak 
alem oldu. Vech-i tesmiyesi 

ẓāhiren fehm olunur ki ḥammām tāsını 

bīgāneler elinde isti
māl ve elden ele düş-

tüğüne bināen mef
ūl oğlan dahi ona 

miẟāl-i müsta
mel olduğu için  [hīz] de-

diler. Ammā ekẟer-i 
avām ḥā-i mühmele 

ile  [ḥīz] yazarlar ve okurlar, ġalaṭāt-ı 


avāmdandır. Şems-i Faḫrī, beyt:

م א  א    א   ام 
دان  ر  א   א    

(Baykuş güç bakımından asla anka gibi olmadığı 
sürece ve oğlan kıymet bakımından asla erkekler 
gibi olmadıkça...)
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א   رو ان ر و  د
  را  در  
ی د ا  א  ا 
א   אش د ت را  آ

(Kim geldiyse kim geliyorsa geçip gidecek. Bu 
dünya bir sıkıntı evinden başkası değil. Diğerleri 
gittiler, biz de gideceğiz. Önünde varış menzili 
olmayan kim var! Ahmed-i Cāmī sana bir öğüt 
versin: Ahireti gözet! Dünya bir hiç bile değil.)

�ānī, dokunmuş kettān ma
nāsınadır ki 

ekẟer bilād-ı Gücerāt ve vilāyet-i Sind şehir-

lerinde dokunur. Ona  [kīş] dahi derler.

�āliẟ, saban demiri,   [hem-cuft] 

ma
nāsına.1

 [hilş]: Sükūn-ı lām ile. Murġ-ı murdār-

ḫˇāra derler. Keẕā fi’t-Tuḥfe.

  [hīme-keş]: Odun çekici ya
nī 

oduncu.

1 Üçüncü mana: M: -, Esad Efendi 3241: 374a.

 ا ا
[ma	a’ş-şīni’l-mu	ceme]

اش  [hirāş]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Kus-

mak, ḳayy ma
nāsına ki  [şukūfe] de 

derler. Şehīdī-i Ḳumī, beyt:

אی رود ا    از    
اش ی زود  رد    

(Efendi her nereye gitse bir kadeh şarap içip ça-
bucak kusuyor da neden tövbe etmiyor?)

Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

א در ی ز א و   
אش ل    م و   در 

אدئ او אد  ا א אل  ار 
اش אده ا ز  ا  آز 

(İyilik ve adalette şöhreti öyle belli oldu ki dün-
ya Hātem ve Nūşirevān’dan bahsetmeyi unuttu. 
Binlerce yıl kalıcı olsun! Onun bağışlarıyla hırs, 
çok yediği için kusmuştur.)


Arabīde segāna çeng atmaya derler.

ش  [hirş]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. Ze-

hir ma
nāsınadır. Mīr Naẓmī, beyt:

د  ز د دو 
אن   ش در د د 

(Dostun elinden ebucehil karpuzu şeker olur. 
Düşman ağzında zehir, şeker olur.)

 [hiş]: Saban oku ki  [hīş] dahi derler.

 [hīş]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Üç 

ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i hīç. Zinde-pīl Aḥmed-i 

Cāmī, ḳıṭ
a:

رد   آ   آ 
ا   אن   ا 
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م  ا
[ma	a’l-lām]

 [hiraḳil]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

kesr-i ḳāf ile. Nām-ı deyr ya
nī bir kelīsā 

adıdır. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ر د  د  را ا
ا אت    ا ا

(Hirakil kilisesindeki rahip bu parlak beyitleri 
tespih edinse yakışır.)

ول  [hirivul]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

żamm-ı vāv ile. Ḥubūbāt nev
inden māşa 

benzer ve baḳla arasında biter bir nev
 

dānedir. Keẕā fi’l-Mecma
.

ل  [hilāl]: Yeni ay ki evvel gece görünür. 

Ve isti
āre ṭarīḳıyla maḥbūbun kaşına derler.

 [hil]: İki ma
nāyadır.

Evvel, ن  [hilīden] (437a) lafẓından ṣīġa-i 

emrdir  [bi-hil] ma
nāsına ya
nī ار  

[bugẕār]. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirru-

hu, beyt:

ا ی ر א  دا   ح  در 
אن  א    دو   

(Sevda kadehini çek, bırak rezil olasın! Başındaki 
iki gözü kapa da gönül gözüyle göresin.)

Şā
ir, beyt:

ت  د א   ا   
א ا ا ز  א 

(Bırak beni de sana kendimi beğendireyim. Böy-
lece zeki miyim ahmak mıyım anlarsın.)

�ānī,  [hīl] ma
nāsına ki 
Arabīde א  

[ḳāfile] derler.

אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

 [hincek]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i 

cīm ile.  [berġast] dedikleri ottur ki 


Arabīde ل  [ġumlūl] ve ی א  [ḳunāberá] 

derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [hink]: Sükūn-ı nūn ile. Be-ma
nī-i 

pīçiş-i şikem ki 
Arabīde ز [zaḥīr] der-

ler. Bir 
illettir. Ve zebān-ı Hindīde ṣamġ-ı 

dıraḫt-ı üştürġār ki ona 
Arabīde  

[ḥiltīt] derler.

ک  [hīrek]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

rā-i mühmele ile. Büz-beçe ya
nī oğlak. 

Keẕā fi’l-Mecma
.
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ن  ا
[ma	a’n-nūn]

دن א   [hīcā kerden]: Hicv etmek. Ya
nī 

bir kimesneyi naẓmla ẕemm ü ḳadḥ eyle-

mek. Ve bir ma
nāsı dahi hece okumak.

אن ا  [hirāsān]: Korkmak ve korkulu de-

mektir. Mīr Naẓmī, beyt:

אن   ا از آن  
אده  אرزار آ   

(O ormandan korkarak geçtiler. Hepsi savaş 
meydanında hazır oldular.)

ن ا  [hirāsīden]: Fetḥ-i rā vü kesr-i 

sīn-i mühmeleteyn ile. Korkmak ma
nāsına 

maṣdardır. Kemāl İsmā
īl, beyt:

ن ا אن  ش ز   א  
אن آ א ا     

(Allah’ın korumasıyla korunan kimsenin, zalim-
lerin zulmünden korkmasına ne gerek var!)

ن ا  [hirāşīden]: Kesr-i şīn-i mu
ceme 

ile. Kusmak, ḳayy etmek ma
nāsınadır.

אن  [hirmān]: Sükūn-ı rā-i mühme-

le ile. Uzun 
ömre erişip kocamak. Bu 

lüġat 
Arabīden taṣarruf olunmuştur ki 


Arab lisānında fetḥ-i hā ile م  [herem] 

kocamaktır.

 [hişten]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, komak ve terk eylemek ma
nāsına. 

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

א ا ای    آ  
א ا وی    آ  

(Ey hasleti bırakmak olan! Sonunda bu nasıl 
haslet! Ey fiili geri dönmek olan! Sonunda bu 
nasıl fiil!)

 ا
[ma	a’l-mīm]

م  [hilām]: Āb-ı efsürde-i gūşt ya
nī don-

muş et suyu ki koyun ve sığır etinin yağlı 

suyundan ederler. Türkīde “yahni” derler. 

Ḥakīm Şīrāzī, beyt:

م ص و   א   آ
אم אب از  אورد  אز  

(Yemeklerden buğday aşı, sirkeli yahni ve et yah-
nisi şalgam suyuna uygun değildir.)

م  [hīzum]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

żamm-ı zā-i mu
ceme ile. Odundur ki  

[hīme] dahi derler. Kemālpaşazāde merḥūm 

bunda dahi taṣarruf-ı ḫāṣṣ edip “ م  

[hīzum] ile  [hīme]nin farḳı vardır. م  

[hīzum] yemiş verir ağaçlardan olmayıp ve 

henūz kesilmiş olup yerinde yatar ola, ona 

derler. Nitekim bu beyitten ẓāhirdir, beyt:

از م  ا   آ 
א و  و دراز ا 

(Odunu bu şekilde yaklaştırıp yukarı, aşağı ve 
uzunluğu bildi.)

Kesildikten sonra ağacın yanacağına  

[hīme] derler. Ve odun çekene   

[hīme-keş] derler” diye Daḳā�iḳ’te yazmış.
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א  [hīn-ā-hīn]: Be-ma
nī-i şitāb ve 


acele. Ḥakīm Enverī, beyt:

ا אل  د   ر ای 
א در  دار و  

(Böyle acele bir mücadelede halimin düzeni 
bozuldu.)

 [hīn]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Altı 

ma
nāya gelir.

Evvel, kelime-i taḥrīk ü taḥrīṣtir “tīz ol!” ve 

“tīz tut!” ma
nāsına. Ḥakīm Esedī, beyt:

ی   ز اول  ا 
ی אرۀ       

(Padişah daha baştan bu dedikoduyu işitince 
Cem’e “Çabuk çare bul!” dedi.)

�ānī, tenbīh ü tekīd maḥallinde isti
māl 

ederler. Ḥakīm Enverī, ḳıṭ
a1:

אن   دد  ان  אب   ن ر
ان  א ا و  א ای  روز 

(437b)    אن א   از آ
א  ا  ر  אل ای  ا

(Ey üzengisi ağır dizgini hafif olduğu için savaş 
günü yıldızları ordu gökyüzünü meydan yapan! 
Fetih tekbirinin sözcüsü gökyüzünden şöyle 
seslenir: “Ey ikinci Hz. Ali! Haydi savaşa! Zafer 
seninledir”.)

�āliẟ, maḳām-ı taḥẕīrde “sakın!” diyecek yer-

de īrād ederler. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise 

sirruhu, beyt:

دی  אن  אروب ز   
 را از  ره آوردی 

(Sakın dil süpürgesiyle toz yapıp da gözüne çer-
çöpten hediye verme!)

Rābi
, “āgāh ol!” ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

1 Metinde “rubāī” yazılmıştır.

�ānī, salıvermek ma
nāsına. Şeyḫ Niẓāmī, 

beyt:
אه و      

אه ت  ی  روان  
(Hepsi aya (yüze) peçe/örtü salıp padişah huzu-
runa doğru yöneldiler.)

Ferheng-i Züfāngūyā’da be-ma
nī-i آو 
[āvīḫten] masṭūrdur.

ن  [hişīden]: Kesr-i şīn-i mu
ceme ile. 

Be-ma
nī-i  [hişten]-i merḳūm. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

ن  [hilīden]: Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i  [hişten]-i 

merḳūm ya
nī komak. Ve dahi salıvermek 

ma
nāsına maṣdardır.

 [hin]: Be-ma
nī-i  [hest]. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

אن  [hindistān], אن  [hindusān] 

ve אن و  [hindūstān]: Meşhūr-ı 
ālem 

vilāyettir. Hindūlar vilāyeti demektir. Üstād 

Ferruḫī, ḳıṭ
a:

אر رد  ز د     ز 
אن وزد   ور ز    

אخ ر ه رو  ز وان را آ 
ران آ  אن را  زر  ز

(Senin cömertliğinden bir esinti Afrika üzerin-
den geçerse, senin öfkenden kavurucu bir yel 
Hindistan’da eserse; mızrak dalı Hintliler için 
yakıcı ateş bitirir, hayzerān bitkisi Afrikalılar için 
altın bir şiş çıkarır.)

ان  [hīzān] ve ن  [hīzen]: Kilāhumā 

bi-sükūni’l-yāi’t-taḥtānī ve fetḥi’z-zāi’l-

mu
ceme. Ḫatıl ağacı ki dīvār içine korlar. 

Ve dahi dam üzerine koyup üstüne saḳf 

ederler. Türkīde dahi “hizen” derler.

 [hīşten]: Be-ma
nī-i  [hişten]-i 

merḳūm.



BĀBU’L-HĀİ’L-MEFTŪḤA3712

او  ا
[ma	a’l-vāv]

 [hirīv]: Kesr-i rā-i mühmele ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Nām-ı şehr-i Hirī’dir ki 

Hirāt demekle ma
rūftur. Keẕā fī-Ferheng-i 
Mīrzā.

 [hilīv]: Kesr-i lām ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Ceviz oyunu ki  [heylū] ve 

 [hevlek] dahi derler.

و  [hindū]: Şol ṭāifedir ki maḫṣūṣ diyār-ı 

Hind’de cibilliyyesi ola ya
nī aṣılda Hindū 

ola. Zīrā ḫāricden varıp onda sākin olana 

Hindū denilmez. Ol ecilden vilāyetlerine 

אن و  [hindūstān] ve אن  [hindustān] 

derler. Cemādāt ḳısmına و  [hindū] de-

nilmez, yā-yı nisbetle ی  [hindī] denilir. 

Meẟelā tīġ-i Hindī ve ḳumāş-ı Hindī derler. 

Ve isti
āre ṭarīḳıyla Hindū siyāhfām oldu-

ğundan ḫāl-i dilberāna و  [hindū] denilir. 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

אل را  دل د  آ ر وی 
ِ آذری א و       

(Gönül, yüzünün ateşindeki kara beni görünce 
“Sen iyi talihli bir bensin! Hem de ateş üstün-
desin” dedi.)

אت  آ אدت    در  
 دو و    

(Mutluluk senin sarayına kendi ayağıyla gelip 
devleti gördü ve “Aman durup oyalanma!” dedi.)

Ḫāmis, Ferheng-i Cihāngīrī’de “in!” 

ma
nāsına da gelir.

Sādis, 
Arabīde be-ma
nī-i seylāb. Ḥakīm 

Senāyī, beyt:

אن אن و  אن و  ی     و  
א    ۀ  س و د د  از 

(Sen hem şarap hem şekersin! Aman ha, aman 
ha, aman ha! Kendinden kork ve gözümüzü sele 
çevirme!)

Bu ma
nāya, Ḥakīm Esedī, beyt:

א  واز   و  
ه در   ن  אران  ز 

(Mızrak ve kargı, şahin uçuşu tuttu. Kan yağ-
murundan dağı sel aldı.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

ن او و  د  ز ز   
ر  אده ا   אس   ا

(O, ömrün temelini sel yatağına koymuştur. O 
halde düşman, hayattan nasıl fayda görsün!)
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ی אدم دِر آن  ا
و زّروار آذری ا

د ن  אن  ا  
ی ه   ز زّر 

(O eski ve köhne evde, tecrübe eden biri gibi yola 
koyuldum. Kara taştan yapılma bir ev gördüm. 
Yolunun üstü çember gibi dardı. Onun kapısını 
büyüyle açtım, altın gibi bir ateş yaktım. Hançer 
gibi ucu halis altını andıran bir mum tuttum.)

�āliẟ, zen-i fāḥişeye derler. Ebulḥasen-i 

Şehīdī, ḳıṭ
a:

وش ه  دارد آن   
ش ودش  אده   د 

ش  را   در 
ش א   را  

(O fahişe daha ne kadar gürültü koparacak! Şar-
kısı yüzünden şarap içilmiyor. Birisi onun boğa-
zında bir kedinin kulağını çekiyor desen doğru 
söylersin.)

 [hike]: Fetḥ-i kāf ile.  [hukik]-i 

merḳūm ma
nāsınadır. Keẕā fi’l-Mecma
.

ه  [hīde]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

dāl-ı mühmele ile.  [hīd]-i merḳūm 

ma
nāsınadır.

ه  [hīre]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

rā-i mühmele ile. Ense. 
Arabīde א  [ḳafā] 

dedikleri. Beyne’n-nās ḫā-i mu
ceme ile 

ه  [ḫīre] derler.

ه  [hīze]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

zā-i mu
ceme ile. Yaba ki onunla ḫarman 

savururlar. ا   [penc-enguşt],  

[hīd] ve ه  [hīde] dahi derler.

 [hīzīne]: Sükūn-ı yāeyn-i 

taḥtāniyyeyn, kesr-i zā-i mu
ceme ve fetḥ-i 

nūn ile. Loğ taşı ki onunla dam üstünde 

olan toprağı hemvār ederler. İki başı delikli 

א  ا
[ma	a’l-hā]

اده  [hirāde]: Fetḥ-i rā vü dāl-ı mühmele-

teyn ile. Be-ma
nī-i 
aṣā. Ebulma
ānī, beyt:

 زرق و  ا 
اده אج و   و   

(Taç, hırka, tespih ve değnekle ikiyüzlülük yap-
ma, eblehleri aldatma!)

ا  [hirāse]: Fetḥ-i rā vü sīn-i mühmele-

teyn ile. Be-ma
nī-i hirāsā ya
nī oyuk ki bāġ 

u būstānlar içinde vaż
 ederler. Mecma
u’l-
Fürs’te fetḥa ile ( ا َ  herāse) mervīdir.

ه ا  [hirāsīde]: Ya
nī tersīde. Ammā 

Kemālpaşazāde merḥūm taṣarrufātında bu-

yurur ki: “ اس  [hirās] Türkīde şol ḥāletten 


ibārettir ki “beliŋ” lafẓıyla ta
bīr ederler. 

“Beliŋledi” diyecek yerde ا  [hirāsīd] 

derler. Nitekim bu beyitten mefhūmdur, 

beyt:

اس از آن  در دل آ 
אس ک  د و ز ک    ز

(Onun heybetiyle kalpler ürperiyordu. Zira akıl-
lı, becerikli ve çabuk kavrayıcı idi.)

ه  [hirīve]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, Hirī şehrine mensūb demek olur.

�ānī, zer-i rāyic ya
nī geçer altın. Menūçehrī, 

ḳıṭ
a:

م א  א א  ان 
ی א ن آز אر   
אه م ز   א د  
ی ن  אه آن   ر
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א אء ا  ا
[ma	a’l-yāi’t-taḥtānī]

ی  [hirī]: Ḫorāsān memleketinin dāru’l-

mülkü ya
nī taḫtgāhı olan şehrin adıdır ki 

vilāyetine dahi ی  [hirī] denilir. ا  [hirā] 

ve ات  [hirāt] dahi derler.

 [hilī]: Bir kelimedir, maḥall-i ḫiṭābda 

isti
māl olunur, ya
nī “koyasın” diye emir 

olur. Şeyḫ Sa
dī, meẟnevī:

אی ن   در  ا
אی آرد ز  دی  وی   

אری  אن روز ا آ
אی   دو از   

(Daha yeni dikilmiş bir ağaç, bir kişinin gü-
cüyle yerinden sökülür. Ancak ağacı o şekil-
de bir zaman bırakırsan kağnıyla da yerinden 
sökemezsin.)

وا  [hinduvānī]: Be-ma
nī-i Hindūstānī. 

Hind’e mensūb olan demektir.

ی  [hindī]: Hind memleketine mensūb 

demek olur. Āḫirindeki yā, yā-yı nisbettir.

ی  [hīrī]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve kesr-i 

rā-i mühmele ile. Be-ma
nī-i ḫīrī ya
nī 

şebbūy dedikleri çiçektir. Keẕā fi’l-Mecma
.

ی  [hīlūy]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve 

żamm-ı lām ile. Ceviz oyunu. Keẕā fi’l-Edāt.

bir müdevver taştır.

 [hīle]: Sükūn-ı yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i 

lām ile. Kasırga ki אد د  [gird-bād] dahi der-

ler. Mīr Naẓmī, beyt:

(338a)    ده    
א    روی 

(Padişah tahta oturmuş, yeryüzünü sert bir ka-
sırga tutmuştu.

 [hīme]: Be-vezn-i  [nīme]. Yanmak 

için āmāde olan odun ki aṣlında dahi mey-

vesiz ağaç ola. 
Arabīde  [ḥaṭab] derler 

fetḥateyn ile. Ḫˇāce Selmān, beyt:

ای  آ   در وی  زد א 
ا א  دوزخ  و ا  א 

(Senin kahır ateşinin ona alev salması yersizdir. 
Kıyamete dek cehennem odunu oldu ve ona ya-
kışan da budur.)

Erbāb-ı lüġat fi’l-cümle  [hīme] ve م  

[hīzum] bir ma
nāyadır dediler. Ancak 

Kemālpaşazāde merḥūm farḳları vardır de-

yip ḫayli tafṣīl eylemiş. Īrādı nef
den ḫālī 

olmakla ṭayy olundu.

Çağatay lisānında “otun” derler. Ḫayretü’l-

Ebrār’da Mīr 
Alī Şīr ḫamse naẓmına iḳdām 

i
tibārında der, beyt:

Gerçi gül ü lāle ḫarīdārı bar

Līk otunnıŋ dahı bāzārı bar

(Gül ve lalenin alıcısı vardır ama odunun dahi 
pazarı vardır.)

 [hīne]: Be-vezn-i  [çīne]. Ḥınnā 

ma
nāsınadır.
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א  [hūşā]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, kāhil ve kārında süst, mühmil ve 

bīzār ādem.

�ānī, doğranmış koyun kuyruğu ve iç yağı 

ki erimek için ḥāżır ederler.

ا  [huveydā]: Ẓāhir ve āşikārā 

ma
nāsınadır. Ba
żı ferhengde yalnız āşikārā 

ma
nāsınadır demişler. Zīrā farḳları şol ka-

dardır ki אرا 
da mu[āşkārā] آteber olan 

ẓuhūr, maẓhar-ı ḥüsnde ẓuhūr ma
nāsınadır. 

ا  [huveydā] ẓuhūr-ı 
aḳlīdir ki ẓuhūrda 

şāmildir. Şā
ir, beyt:

ِ دار  و   אر   آن 
د ا   ار  د  ا  آن 

(Darağacının yükselmesine neden ve suçu sırları 
açığa çıkarmak olan o dost konuştu.)

Mecma
u’l-Fürs’te mübeyyen ve rūşen 

ma
nāsına. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ر ا و   ز  ا
ا  א  آرد   را 

(Felek hatt-ı istiva (enlem) ve hatt-ı mihverle 
(boylam) açıkça haç getirdikçe...)

אء ا אب ا
[BĀBU’L-HĀİ’L-MAŻMŪME]

 ا
[ma	a’l-elif ]

ا  [hurrā]: Fetḥ-i rā-i mühmele-i müşed-

dede ile. Üç ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i ters ü bīm.

�ānī, be-ma
nī-i ن 
ya [diraḫşīden] درnī 

żiyā vermek. Şeyḫ Niẓāmī, iki ma
nāya 

tertīb üzre, beyt:

ای  ای  ز  ز 
ن در دل   ه آب 

(Saldırı korkusu ve kılıç parıltısından bulutun 
katı kalbindeki kan eriyip suya döndü.)

�āliẟ, āvāz-ı mehīb ki vuḥūş u sibā
 āvāzı 

gibi. Ḥakīm Firdevsī, der-ṣıfat-ı şeb, beyt:

ای دد غ و    آوای 
אن  از  و  א ز ز

(Ne kuş ötüşü ne de yırtıcı hayvan kükreyişi var. 
Zamane iyi ya da kötü konuşmaz olmuş.)

Ḥakīm Esedī, beyt:

אن  د ای در ز 
אن  ه    

(Keyhān padişahının savaşında yırtıcıların kük-
reyişinden devin pençesi gevşedi.)

א  [humā]: Sāyesi mübāreklikle bir meşhūr 

kuştur ki her kimin başı üzerine sāyesi düşse 

pādişāh olur derler. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

م א  א  ز   
وم  د  אن  א از   

(Hüma yeryüzünden silinse bile, baykuş gölgesi 
altına kimse gelmez.)
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אت אء ا  ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]

 [hurmust]: Sükūn-ı rā vü sīn-i müh-

meleteyn ve żamm-ı mīm ile.  [hur-

muz] ve د  [hurmuzd]un ma
nālarıyla 

müterādiftir.  [hurmus] dahi derler.

 [huft]: Sükūn-ı fā ile. Su ve şarāb içil-

dikte derūna çeken nefese derler. Mevlānā 

Cāmī, meẟnevī:

אر   אد داری  
א   אن  در د

رد אب    ف و دو
(438b) رد      

(Hatırlar mısın geçen gül mevsiminde (ilkbahar-
da) köprü başındaki şerbetçi dükkānında beda-
va karlı pekmez içiyor, ikimiz de soluk ala ala 
içiyorduk.)

Kesre ile ( ِ  hift), bir nesne yaş olup bir 

miḳdār kurumaya müteveccih olduğuna 

derler.

 [hūḫt]: Vāv-ı mechūl ve sükūn-ı 

ḫā-i mu
ceme ile.  [hūḫast]: Vāv-ı 

mechūl, fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ve sükūn-ı 

sīn-i mühmele ile. Kilāhumā nām-ı Beytü’l-

muḳaddes ki خ  [hūḫ], دژ [dijhūḫt] 

ve   [geng-hūḫt] dahi derler.

אت  [hūmāt]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i mīm 

ile. Aḥmaḳ ve nādān ma
nāsına.

ه אء ا  ا
[ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

ب  [hudeb]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. 

Dülbend ve dest-māl saçağı ve emẟāli saçak-

lara derler. Mīr Naẓmī, beyt:

ا אر زر  ده ز  ب 
د در  אر    د

(İşlemeli sarığın üstünde baştan başa altın iple 
örülmüş bir saçak vardı.)
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אء ا  ا
[ma	a’l-ḫāi’l-mu	ceme]

خ  [hūḫ]: Vāv-ı mechūl ile. Nām-ı 

Beytü’l-Muḳaddes’tir.

 ا
[ma	a’l-cīm]

 [huc]: Silāḥ düzetmek. Ve bir nesnenin 

söküğünü dürüst eylemek ma
nāsınadır.
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אه ان  א  אی 
אه אر א  در 

(Padişaha “Yarın ayın ilk gününde dünyayı ay-
dınlatan mum (güneş) belirince buyur da bütün 
ordu komutanları bu saraya gelsinler” dedi.)

�āliẟ, Müşterī yıldızının bir adı da د  

[hurmuzd]dur. Ḥakīm Senāyī, beyt:

د א  س و  
د ی و د از   

(Müşterī gezegeninin menzili Yay ve Balık burç-
larıdır. Oğlak ve Kova burçları da Koç burcun-
dan nasiplenir.)

Ferheng-i Mīrzā’da “rūz-ı Pencşenbih’e د  

[hurmuzd] derler” deyip bu beyte müte-

messik olmuş. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

א در رز  روز
وز د    روز 

(Beş gün bu savaş meydanında kalalım. Altıncı 
gün, dünyayı aydınlatacak Perşembe günü...)

Rābi
, Behmen bin İsfendiyār’ın oğlu adıdır.

Ḫāmis, deryā-yı 
Ummān kenārında vāḳi
 

bir şehrin adıdır. Bu beş ma
nāda  [hur-

muz],  [hurmus],  [hurmust] ve 

د  [huzmurd] dahi derler.

د  [huzmurd]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme 

vü rā-i mühmele ve żamm-ı mīm ile. Be-

ma
nī-i د  [hurmuzd]-ı merḳūm.

آزاد אی   [humāy-āzād]: Behmen’in kızı 

adıdır ki yine Behmen’in zīr-i ḥabāle-i 

izdivācında idi. Zerdüşt āyīni üzre Dārāb 

ondan vücūda geldi. אی  [humāy] dahi 

derler.

 [hunerbend] ve  [hunermend]: 

Evvel fetḥ-i bā, ẟānī mīm ile. Hünerli de-

mektir. Ammā evvel, hüner bağlayıcı ẟānī, 

ṣāḥib-hüner ma
nāsına olur ki muḳābili

ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]

 [hudhud]: Başı telli bir kuştur. Ḥażret-i 

Süleymān 
alá-nebiyyinā ve 
aleyhi’s-selām’ın 

çāvūşu idi. Onunla Belḳīs’e nāme gönderdi. 

Nev
ī-i Ḫamūşānī, der-ṣıfat-ı ḳāṣıd, beyt:

درآ از درم  
אوس     

(Hüthüt yaradılışında bir haberci kapımdan içe-
ri girdi. Ne hüthütü! Hatta cennet tavusuydu.)

د  [hurmuzd]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

vü zā-i mu
ceme ve żamm-ı mīm ile. Beş 

ma
nāya gelir.

Evvel, bir ferişte ismidir ki rūz-ı Hürmüzd’de 

vāḳi
 olan tedbīr-i umūr u meṣāliḥ ona 

müte
allıḳtır. Ḥakīm Firdevsī, meẟnevī:

د و  آورد  آ 
אدا  از  و  

אه אر אدا در  د   
ه خ  ار    

(Baş kaldırıp övgüde bulundu ve “Sana güzellik 
ve sevgiden başka çift olmasın! Bu sarayda Beh-
men gibi Hürmüzd de tacı kutlu padişahın ko-
ruyucusu olsun!” dedi.)

�ānī, şühūr-ı Şemsiyye’den māh-ı evvelin 

adıdır. Üstād 
Unṣurī, beyt:

אه آزاده   و  زاده  ای 
ر د  אده   ان  ز د د

(Ey melek yaradılışlı ve padişah soylu olan hür 
padişah! Bu Ağustos’un ilk gününde dilberlerin 
elinden şarap al!)

Zerātüşt Behrām, meẟnevī:

د روز دا      
وز د    ا   
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(Devecilerin hikmet, zekā ve iradesine andolsun! 
İp, örtü, yular, çul, yük ve şala andolsun!)

Ebū Necm Aḥmed-i Mülaḳḳab, beyt:

ش א א  א  آوردم ز
(439a) א א   ش  و  

(Yularını kulak memesine kadar kaldırdım. Ha-
vudunu perçemine kadar salıverdim.)

  [bī-huner]dir. Mīr Naẓmī, beyt:

د  א    
א   א  دا

(Hünerli kişiye her yerde saygı gösterilir. Hüner-
siz de daima hakir kalır.)

Çağatay lisānında “iylük yoṣunluḳ” derler 

ya
nī ḳābil ve hünerli demek olur.

د  [hūd]: Vāv-ı mechūl ile. İki ma
nāya 

gelir.

Evvel, ol eski bezdir ki yakıp kav ederler. 

Ona  [ḫaf ] dahi derler.

�ānī, eẟvābı āteşte kuruturken yanmaya ya-

kın sarı olmak ki د  [berhūd] dahi denilir.

Ve 
Arabīde fetḥa ile (د َ  hevd) iki 

ma
nāyadır. Evvel, muġ iken tevbe ile dön-

mek. �ānī, Yehūdī olmak. Ve fetḥateyn ile 

ده)  hevde) deve örgücü ma
nāsına. Cem
i 

د  [heved] gelir. Ve żamm-ı hā ile (د ُ  hūd) 

yine 
Arabīde bir peyġamber ismidir.

د ر  [hūrmuzd]: د  [hurmuzd]-i 

merḳūm ma
nālarına müterādiftir. د  اور
[ūrmuzd] dahi denilir.

 [hūşmend]: ش  [hūş] us ve  

[mend] edāt-ı nisbettir, “uslu” demek olur 


aḳıllı ma
nāsına. Şā
ir, beyt:

دم    ار  
د   ی ر  ا 

(Nice insan akıllı olsa da sakalında kaç kıl oldu-
ğunu bilmez.)

 [huveyd]: Fetḥ-i vāv-ı ma
rūf ve sükūn-ı1

yā-yı taḥtānī ile. Mehār-ı üştür ma
nāsına. 

Ḥakīm Sūzenī, der-hezl, beyt:

אن א   و ز و  
ار ش و  س و  و  אل و  و   

1 Metinde “feth-i” yazılmıştır.
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(İster ayık ister sarhoş olsun herkes sevgiliyi ister. 
İster cami ister kilise olsun, her yer aşk evidir.)

ار  [huşīvār]: Kesr-i şīn-i mu
ceme 

ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i 

אر  [huşyār]-ı merḳūm. Ḥakīm Firdevsī, 

meẟnevī:

ارد ز  د را    
دۀ  ر دد از  د 
ا ورا ا  ار د

ا ورا א  אن  
(Aklı kendine kılavuz etmeyen kişi, yaptığı işle 
gönlünü yaralar. Akıllı kimse onu deli sayar, ya-
kınları da yabancı yerine koyar.)

Menūçehrī, ḳıṭ
a:

دن  ِ دن    ان   وی 
אری א ز  ر     ا

ارا א و  א آ آ ای 
اری دن       

(Onu iyileştirmek için acele edilmez. Tıpta 
acelecilik kıt düşünce/hafif başlılık belirtisidir. 
Orada yavaş davranmalı ve ölçülü olmalıdır. Yüz 
türlü eylemde bulunmak, yüz türlü uyanıklık 
gerekir.)

אر  [humār]: Be-vezn-i אر  [ḫumār]. 

Türkīde “koğalık” derler bir ottur. Deryā 

kenārlarında çok olur.

 [huner]: Fetḥ-i nūn ile. Ma
rifet, ṣan
at 

ve ṣan
ata māhir olmak. Mīr Naẓmī, beyt:

א  א را    
אن را  آد אن 

(Hüner, sahibini dünyadaki insanlar arasında 
adam yapar.)

ور  [hunerver]: Ya
nī hünerli,  [hu-

nermend] gibi.

 [hunīr]: Kesr-i nūn ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. İyilik ve ḫūbluk ma
nāsınadır.

اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]

 [hucīr]: Kesr-i cīm ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Be-ma
nī-i ḫūb u zībā ki  

[ḫucīr] dahi derler. Ebulferec-i Rūnī, beyt:

د آزاده      
ا آ و آب א او  אه و    

(Akıllı, güzel ve hür bir bağış sahibidir. Say-
gınlık ve bağışı sayesinde ateş ve su bir araya 
gelmemiştir.)

Ḥakīm Sūzenī, ḳıṭ
a:

ام ر را  א  ا و  و 
אن ر آ ج  ا ج  از  

אه אل و  אد  ب  ج  و  ت  
אن ر آ א     ا

(Yıldızlar, ay ve güneş daima burç burç dolaşıp 
kaçmadığı sürece sen de gökyüzündeki güzel gü-
neş gibi bir yüzle aylar ve yıllarca oyun ve eğlen-
ce burcunda ol!)

 [hur]: Be-ma
nī-i ن  [tersīden], kork-

mak ve gönül yerinden kopmak ma
nāsına 

ki evvel ẕikr olunan ا  [hurrā] ism-i fā
ili 

olur. Şā
ir, mıṣra
:

אک د و   ی  دل  
(Gönlüm ürktü ve korktu.)

 [huzīr]: Kesr-i zā-i mu
ceme ve sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i ḫūb u nīkū.

ار  [huşvār]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. 

Be-ma
nī-i hüşyār.

אر  [huşyār]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Uslu, müteyaḳḳıẓ ve 

ayık ma
nāsına. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

אر   אر   א    
א      א   
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(Ey aydın gönüllü Ebu İshak! Sen, düşüncesin-
den güneşin ışık aldığı padişahsın!)

�ānī, baḫt ve ṭāli
 ma
nāsına. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

אن  زور د  ون  ن  ز 
ر دد      

(Hūmān, Bījen’den daha güçlüydü. Talih ters 
dönünce hüner ayba dönüşür.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ر  ه   אر   
دی و زور  אن  א  

(Senin talihin tamamen karardı. Senin gücün ve 
yiğitliğin nerde kaldı!)

�āliẟ, kuyudan çıkan buḫār ve duman 

ma
nāsınadır. 

Ferheng-i Mīrzā İbrāhīm’de ر  [hūr] bir 

yıldızdır. Bin yılda bir kerre ṭulū
 eder. 

Keẕā fi’l-Edāt. Ve zebān-ı Hindīde “dīger” 

ma
nāsınadır.

ز  [hūzmeşīr]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı 

zā-i mu
ceme vü yā-yı taḥtānī, fetḥ-i mīm ve 

kesr-i şīn-i mu
ceme ile. Vilāyet-i Ehvāz’ın 

adıdır. Ve ol bir ülkedir ki müte
addid 

nāḥiyeyi müştemil. Ḥālen beyne’n-nās 

אن ز  [ḥūzistān] derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

אر  [hūşyār]: Be-ma
nī-i אر  [huşyār]-ı 

merḳūm. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

אر אن  در   گ در
אر  د  ور د  

(Ārif nazarında yeşil/taze ağaçların her bir yap-
rağı, yüce Allah’ın marifet defterinden birer 
sayfadır.)

 [huvīr]: Kesr-i vāv ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Ādemci ma
nāsınadır.

ذر  [hūẕer]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i ẕāl-ı 

mu
ceme ile. Zişt ve çirkīn ma
nāsına.

ر  [hūr]: Vāv-ı mechūl ile. Üç ma
nāya 

gelir.

Evvel, neyyir-i a
ẓam esmāsından bir isim-

dir. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ر אم  ز   زرد و 
ر אه و  ان  از  ی  ا

(Sarı şarap ve billur kadehin yansımasıyla çar-
dak, ay ve güneşle dolu bir göğe dönüştü.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ر او  אه و  او 
ر او  او  و 

(Ayın efendisi, güneşin efendisi, filin efendisi, 
karıncanın efendisidir.)

Eẟīreddīn-i Evmānī, ḳıṭ
a:

א אن   دت  ا ز ر 
א ز ا آذاری אن   
ر   א  س   ز 

אری       
(Senin cömertliğinin sızıntısıyla emel, Mart bu-
lutuyla bitki çocuklarının büyümesi gibi büyü-
yüp serpilir. Tan yeli senin güneş yüzlü ve dün-
ya alıcı kılıcının korkusundan hastalığa teslim 
olur.)

Kütüb-i lüġāt-ı mu
teberātta āfitābın lisān-ı 

Pehlevīde nāmı ر  [hūr]dur. Ḥakīm Esedī, 

beyt:

אه ِ   در 
אه ر و  ن  ر   

(Tapınakta filin tepesi üstünde güneş ve ay gibi 
billur bir taht/oturak vardı.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

אق رو دل  آ ا ا
ر د رو   از رای  
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 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]

אس  [hurmās]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ile. Ehrimen ma
nāsınadır. Ḥakīm Nāṣır-ı 

Ḫüsrev, beyt:

אم   از ره 
אس ی    و 

(Nam yoluyla akıl tarafına gitmede Hürmüs ile 
Hürmās birbirinin aynıdır.)

 [hurmus]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

żamm-ı mīm ile. Bir kimesnedir ki ekẟer-i 

Ṣābiīŋ onu nebī zu
m ederler, ḥażret-i İdrīs 


aleyhi’s-selām odur derler ve şerī
atlerin 

ona isnād ederler. Ebū Ma
şer naḳl eder 

ki: Aḥvāl-i eşyā-yı 
ulviyye ve ḥarekāt-ı 

kevākibden ibtidā söz söyleyen odur. Ve 

ibtidā heykelleri ol binā eylemiştir. Ve ibtidā 

ḫavāṣṣ-ı eşyāyı ol beyān edip ṭıbb kitāblarını 

telīf eyledi. Ve el-ān eyālet-i Mıṣır’da 

mevcūd olan ehrāmāt onun bināsıdır. Ve 

muṣannefātı olan kitābları, bī-ḥadd ü bī-

ḳıyās māl u ḫazāini yaptığı ehrāmlara vaż
 

u ḥıfz eyledi. Ve ba
żı ṣaḥīḥü’l-ḳavl kimes-

neler derler ki: Hürmüs, Belīnūs-ı ḥakīm’in 

üstādıdır ki ba
de’ṭ-ṭūfān vücūda gelmiş-

tir. Ve Ya
ḳūb rivāyet eder ki: Kitābu’l-

Ḥayevān onun telīfidir. Bir ḥakīm feylesūf 

idi. Şol mertebede ki cemī
-i eḳālīmi gezip 

ṭabāyi
-i eşyāyı ve cemī
-i nebātātı ma
lūm 

edindi. Ve Belīnūs cemī
-i 
ulūmu ondan 

ta
allüm ü telemmüẕ eyledi, ondan māhir 

oldu. Tuḥfetü’l-Aḥbāb ṣāḥibi, “Hürmüs bir 

ḥakīmdir. Barbuṭ onun iḫtirā
ıdır” deyip bu 

beyitlere mütemessik olmuş. Üstād 
Unṣurī, 

meẟnevī:

اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

 [hurmuz]: Sükūn-ı rā-i mühmele ile. 

د  [hurmuzd]-i (439b) merḳūmun beş 

ma
nāsıyla da müterādiftir.

 [huz]: Be-vezn-i  [buz]. Ḫarc-ı rūzmerre 

ya
nī nafaḳa-i yevmiyye. Mīr Naẓmī, beyt:

ر  و  را ا   
ور آ   را آ 

(Koyun ve keçinin değerini bilmeyen elbette na-
fakaya mecbur kalır.)

ر  [hūrmuz]: Vāv ile. Be-ma
nī-i د  اور
[ūrmuzd] u د  [hurmuzd]-ı merḳūm.

ز  [hūz]: Vāv-ı ma
rūf ile. Āvāz-ı tünd ü tīz 

ki cām tāsı miẟillü nesnelerden ẓāhir olur. 

Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ز אد   ر او א ا אز 
ز آ آزاد  ز  

(Yine bir şangırtıdır koptu. Ceylan, parsın pen-
çesinden kurtuldu.)

אز  [hūşāz]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ile. Behāimin ġāyette teşneliği.
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 ا ا
[ma	a’ş-şīni’l-mu	ceme]

اش  [hurāş]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i üftāde. Ḫā-i mu
ceme ile اش  

[ḫurāş] dahi derler. Ba
żı ferhenglerde zā-i 

mu
ceme ile اش  [huzāş] menḳūldür. 

Ebulma
ānī, beyt:

ار א ات   در 
اش א ای   د زا 

(Gölgeni bendenizden esirgeme! Hiç düşmeyen 
gölge olmaz.)

 [huş]: İki ma
nāyadır.

Evvel, zīreklik ma
nāsına. Ḥakīm Senāyī, 

beyt:

אر ا   ز د  
 او را    دار

(Bu diyarda söylediğin her şeyi aklının ortağı 
say!)

�ānī, cān ma
nāsınadır ki  [hūlis] dahi 

derler. Üstād Ferruḫī, beyt:

د د  د را از    
אد א  אد  אن  و او  در 

(Dinsiz adam, senin heybetinden can götüre-
mez. Zira aranızda seksen çöl (miktarı) vardır.)

ر  [hūraḫş]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı 

ḫā-i mu
ceme ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. 

Neyyir-i a
ẓam esmāsından bir isimdir. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ش  [hūş]: Dört ma
nāya gelir.

Evvel, egerçi “
aḳıl” ma
nāsına naḳl eyle-

mişler ammā eṣaḥḥı 
aḳlın verāsında olur 

bir ḥālettir ki kesb ile tezāyüd bulur. 
Aḳl 

ḫulḳīdir, naḳs u ziyād ḳabūl etmez, meğer 


illet vāḳi
 ola. ش  [hūş]a Türkīde “us” 

ا دژم و   
ه   א ن  د   
א  ا آ    

دا دد   
(Ona dedi ki: “Hürmüs! Niçin öfkelisin? Benim 
gibi gönlü gamlı değilsin. Yaratılmış olan bu be-
denim, asla rahata ermedi”.)

Ammā bu beyitlerden Tuḥfe ṣāḥibi ḳavline 

aṣlā delālet yoktur.

س  [hūs]: Vāv-ı ma
rūf ile. Be-ma
nī-i hūş. 

Mevlānā Maḥmūd İbn Yemīn, ḳıṭ
a:

ح  ز    در 
وس رو و    روی 

אر  م ا رزم  
س اران  د  א را    

(Horoz gözü ve sülün yüzünü andıran kanlı ör-
deği (şarabı) sürahinin boğazından kadehe aktar! 
Savaşı eğlence meclisi yerine seçme! Bizim ken-
dimize göre binlerce aklımız var.)

 [hūlis]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i lām ile. 

Cān ma
nāsınadır ki  [huş] dahi derler.

ش
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(Onun ölümü Zābulistān’da olacak. Rüstem’in 
eline geçmiş.)

Rābi
, zehir ma
nāsınadır. Faḫr-i Gürgānī, 

beyt:

א      ا 
א       

(Niçin bana karşı zehir gibi acı, herkese bal gibi 
tatlısın!)

ش   [hūş-kuş]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı 

şīn-i mu
ceme ve żamm-ı kāf ile. Beng ve 

şarāb ve her ne ki 
aḳlı zāil eder.

derler. Menāfīsi ol ḥālettir ki 
Arabīde א  ا
[iġmā] derler ve zevāliyle mevtten kināye 

olunur. Şems-i Faḫrī, beyt:

א ا  ن    ز   
ش א א  ذره  او    

(Aklında zerre kadar bilinç olan kimse, senin gibi 
bir padişahın köleliğinden nasıl baş çevirsin!)

Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i ḫıred. Ḥakīm 

Enverī, beyt:

ر د اب ا ن  אن  او  א
ی א ی   א ش را   ش  
(440a)

(Onun lehçe sākileri şarap sununca akıl, kulağa 
“Haydi kadehlik yap kadehlik!” diye seslenir.)

�ānī, cān ma
nāsınadır. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

ش ر  و رو    ا
ش دان   אن    

(Kilimin altına gizlenip yüzünü örtme! Zira bu 
dünya bir bedendir, başını döndüren de akıldır.)

Bu ma
nāya, Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

ش را א א  د 
ش را  و  از  

(Tūtyānūş’un bedenindeki canı çekip çıkarma-
larını buyurdu.)

Şems-i Faḫrī, beyt:

خ د  و آ ا 
ش آ آ  ش   د  

(Felek mühlet verse de sonunda can, onun kahır 
muhafızının eliyle çıkacaktır.)

�āliẟ, be-ma
nī-i merg ü helāk. Bu iki 

ma
nāda esmā-i ażdād ḳabīlindendir. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

د אن  ش در زا ورا 
د אن  ر د  د  
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ن ر   ا  دل از  گ 
ن   د אن  אی آن ز  

(Bu kalbi kırığın başına ölüm yanaşınca nefesi-
min hıçkırığı o zamanın faziletini gösterir.)

 [hukhuk]: Sükūn-ı kāf ve żamm-ı 

hā-i ẟānī ile. Āvāz-ı girye ki boğazdan tu-

tularak gelir.  [ġarīḳ] dahi derler. Emīr 

Ḫüsrev, beyt:

אد ا      از 
אی او  ه    او در 

(Sofu, şarap kırbasından (gelen) gözyaşı hıçkırı-
ğını açtı. Bak! Onun döktüğü kanlı gözyaşı sec-
dede yer etmiş!)

 [hulek]: Fetḥ-i lām ile. Ol gön pāresi ki 

terāzū kefesi gibi mancinīḳ ağacının başına 

asıp ve ince taş koyup muḥāṣara olunmuş 

ḳal
a içine atarlar. Ḫˇāce 
Amīd-i Lūyegī, 

beyt:

م     ن  
د  ادۀ ا  ار   

(Beden mancınığında nefesi bağlanmış deri tor-
ba gibi oldum. Ecel sapanının taşı uçsa o deriyi 
kıramaz.)

 [hū-gūyek]: Żamm-ı kāf-ı Fārsī ile. 

Bir kuştur. Gecelerde ayağından bir ağaca 

asılıp ṣabāḥa dek “Hū! Hū!” der. Ona  
ی ve [şeb-āvīz] آو   [ḥaḳḳ-gūy] dahi 

derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [hūguyek]: Vāv-ı ma
rūf, żamm-ı 

kāf-ı Fārsī ve fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Nā-

puḫte kavun ve karpuz ki א  [kālek] ve 

 [sefce] dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.

 [hūlek]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i lām 

ile. Girdegān-bāzī ya
nī eṭfālin ceviz oyunu. 

Mecma
u’l-Fürs’te, çūb u ḫāşākten dūlāb gibi 

אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

אک  [hupāk]: Fetḥ-i bā-i Fārsī ile. Tepe ki 

tārek-i ser ma
nāsınadır. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

אک گ را     زد 
אک אن دم   ر آ   ا ا

(Başındaki miğfere bir kılıç vurmasıyla rakibinin 
attan tepetaklak yere düşmesi bir oldu.)

Manṣūr-ı Şīrāzī, beyt:

א       
אک א  ش ز א אد    

(Zamane onun emrine uymakta direnen kişinin 
başını olay kılıcıyla keser.)

وک  [hurūk]: Żamm-ı rā-i mühmele ile. 

Türkīde “karamuk” ve 
Arabīde אرس  ا
[enberbāris] derler çalı yemişidir. Suyun sı-

kıp şerbet ederler. Laṭīf ve nāfi
 şerbettir.

اک  [huzāk]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Eb-

leh, nādān ve her söze inanıp pāreye atılan 

ādeme derler.

 [huşpelek]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i bā-i Fārsī vü lām ile. Sāfūt ma
nāsına. 

Ya
nī iki parmağı ağza koyup ıslık çalarlar. 

Ekẟer kebūter-bāzlar güvercin uçurdukta 

ederler.

 [hukek]: Fetḥ-i kāf ile. Inçkırık ki 


Arabīde اق  [fuvāḳ] derler. Hindī lisānında 

 [hiçkī] derler. Emīr Ḫüsrev, beyt:

אن و  אن   د  ز آب 
د ن دل او را   ی  ن ز ا

(Düşman fazlaca yürek kanı içmekten hıçkırığa 
tutulursa onun göğsüne mızrak suyundan saç!)

Ḫˇāce 
Amīd-i Lūyegī, beyt:
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אر אف ا  ا
[ma	a’l-kāfi’l-fārsī]

 [hung]: Sükūn-ı nūn ile. Ḳuvvet 

ma
nāsınadır. Ḥakīm Şīrāzī, beyt:

د  دا א   
א   א و  رو   ا

(Çepeçevre taşla kuşatılmış bir taşlıkta oturuyor. 
Orada yaz ve kış çok kuvvetli geçiyor.)

 [hūşeng]: Vāv-ı ma
rūf, fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme ve sükūn-ı nūn ile. Pādişāhān-ı 

Pīşdādiyān’dan bir pādişāh ismidir ki 

Hūşeng bin Siyāmek bin Keyūmerẟ’tir. 

Naṣāiḥ-i mülūka müte
allıḳ bir kitāb telīfi 

vardır Cāvīdnāme-i Ḫıred nāmında. Ve 

çok iḫtirā
ı vardır. (440b) Niẓām-ı 
āleme 

müte
allıḳ bir 
āḳil ü 
ādil pādişāh idi. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

د אم   א را  ا
د ش و      

(Hūşeng adında çok kıymetli birisiydi. Görsen 
tepeden tırnağa akıl ve bilgiymiş derdin.)

edip su üzerine koyup oyun ederler.

 [huveydīk]: Fetḥ-i vāv, sükūn-ı 

yāeyn-i taḥtāniyyeyn ve kesr-i dāl-ı müh-

mele ile. Muḳtedā-yı melāḥideden bir 

mülḥidin adıdır. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אر א روان  او   
א  א  

(O kim oluyor! Karanlık ruhuyla Hüveydīk 
mesabesinde.)
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Evvel, rāst ve dürüst ma
nāsına. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

א و     ز  
م ه  م وز   ل  م  ل 

(“Sen akıllı bir adamcağızsın, hayal ve kuşku sar-
hoşu olmuşsun” dedi. Aptallaştım, küstahlaştım, 
herkesten koptum.)

Ḥakīm Firdevsī, be-ma
nī-i rāst, beyt:

אر د ل  אده آن 
ر د א   

(Elçi o doğru sözlüyü gördü. Başbuğ 
Menūçehr’in tahtını gördü.)

�ānī, bülend ve 
ālī ma
nāsına. Üstād 

Ferruḫī, der-ṣıfat-ı gergeden, beyt:

אن  ور ژ א ا   ل   
א אن  א  אن  א  אن زو  א  ژ

(Nasıl uzun bir hayvan, boylu poslu azgın bir fil 
gibi. Hatta azgın fil, dünya var oldukça ondan 
sıçrayarak kaçar.)

م  ا
[ma
a’l-lām]

אل  [humāl]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, hem-ser ve ḳarīn ma
nāsına. Ġażāirī-i 

Rāzī, ḳıṭ
a:

אن د  دو  ا  د   اب 
אل د دادار   و  א ا

ی אن را    و  دو  
אل د  ی  ا א ه  ا 

(Tek, adaletli, eşsiz ve benzersiz Tanrı her iki 
ālemde göstermeyerek ne iyi yaptı! Yoksa her 
iki cihanı senin avucuna bağışlar, kulun da yüce 
Tanrı’dan umudu kesilirdi.)

�ānī, be-ma
nī-i miẟl ü mānend. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

د א  אن   א ز 
د א    و   

(Hakkımda kötü düşünen padişah yoktu. Hazi-
ne ve ordu bakımından benzerim yoktu.)

Ve 
adīl ve naẓīr ma
nāsına. Ṭālib-i Āmulī, 

beyt:

א  א ز ا در   
אل אن  אل  در  

(Zamane meydanında bir benzerini arıyorsan 
benzeri odur. Dünya arsasında bir eşini arıyor-
san eşi odur.)

Ṭālib-i Āmulī, beyt:

دی ی    א אش  در 
אل א  و  ا  ان  א  

(Ah ah! Keşke beni hicveden, kölelerime denk ve 
eş ayarda olsaydı.)

�āliẟ, muḥabbet ve dostluk ma
nāsına da 

mervīdir.

ل  [hūl]: Vāv-ı ma
rūf ile. İki ma
nāyadır.
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ن  ا
[ma	a’n-nūn]

 [hurīn]: Kesr-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Āvāz-ı mehīb ki 

sibā
 u vuḥūştan ṣādır olur. ا  [hurrā] dahi 

derler.

ن א  [humāyūn]: Mübārek ü ḫuceste ve 

ḫürrem ü 
ālī ma
nāsınadır. Şems-i Faḫrī, 

beyt:

אه ه      
ن ا א א  

(Allah’a şükürler olsun! Padişahın yüzünün gör-
kemiyle saltanatın talihi kutlu olsun!)

Hümāya nisbetle “sa
ādet” ma
nāsına. Ḫˇāce 

Selmān, beyt:

א א  אز  אی   ای 
א  از א   غ  ن  א آن 

(Ey yardımı saadetine seçkin ankanın eriştiği 
memduh! O kutlu kuş, kendisine bundan daha 
dengini bulamaz.)

 [hūḫten] ve ن  [hūḫīden]: Evvel 

sükūn-ı ḫā-i mu
ceme, ẟānī kesre ile. İkisi 

de be-ma
nī-i ن ون   [bīrūn keşīden] ve 

ن ا   [peydā şuden]. Keẕā fi’l-Mü�eyyid 

ve’l-Mecma
.

 [hūsīn]: Vāv-ı ma
rūf ve kesr-i 

sīn-i mühmele ile. Ḳumār ma
nāsınadır. 

Ebulma
ānī, beyt:

אز  د   
א اده   د    

(Senin aşk savaşında kumar oynandı. Benim gibi 
can parasını rehin bırakan olmadı.)

אن  [hūşān]: Be-vezn-i אن  [nūşān]. Ke-

fere, ḫāçların suya bıraktıkları günün adıdır.

 ا
[ma	a’l-mīm]

אم  [humām]: A
lām-ı ricāldendir. Tebrīzī 

bir şā
irin adıdır. Nitekim kendisi demiştir, 

beyt:

אب אم ا  ق  אن  و  در 
ده     و آ  ا 

(Benimle sevgili arasındaki perde Hümām’dır. 
Bu perdeyi bir tarafa atma zamanı...)


Arabīde merd-i buzurg ma
nāsınadır.

م  [hūm]: İki ma
nāyadır.

Evvel, Ferīdūn neslinden bir şaḫıṣ adıdır. 

Vīrānelerde sākin olurdu. Ḥakīm Esedī, 

beyt:

د م  ر  א אم آن  א 
د م  אل دور از  و   

(O namlı kişinin adı Hūm idi. Yıllarca yurdun-
dan uzak kalmıştı.)

�ānī, bir ağaç adıdır. Fārs ḥavālīsinde biter. 

Çam ağacı gibi ammā girihleri birbirine 

yakın olur. Ve yaprağı yāsemin yaprağına 

müşābihtir. Mecūs ṭāifesi zemzeme ya
nī 

du
ā ettikleri vaḳitte ellerinde ol ağaçtan bi-

rer pāre ağaç tutarlar.
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او  ا
[ma	a’l-vāv]

 [hulū]: Żamm-ı lām ile. Be-ma
nī-i 

şefālū-yı ārdī ya
nī fenā şeftālū.

 [hūhū]: Güvercin. Ve ḳumrīye de der-

ler. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

ن אز  [hūşāzīden]: Fetḥ-i şīn ü kesr-i 

zā-i mu
cemeteyn ile. دواب ِن    [teşne 

şuden-i duvāb], ya
nī ḥayvānāt susuz olmak. 

Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

ن א  [hūşānīden]: Fetḥ-i şīn-i mu
ceme 

ve kesr-i nūn ile. Talabımak ve ayılmak 

ma
nāsına.

אن  [hūmān]: Be-vezn-i אن  [ṭūmān]. 

Īrānī bir mübāriz pehlivān adıdır. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

وز  אن  ا   
ار  א  אز و د

(Hūmān şöyle dedi: “Bugün savaş hazırlığı yapıp 
gönlümüzü dara sokmayalım”.)

ن  [hūn]: Be-vezn-i ن  [çūn]. Bir ke-

limedir, tekīd için īrād ederler. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, ḳıṭ
a:

 آ در ر دو وادی
ن  آ   

آواز آ  رو در آ
ن אن  ی   א  א 

(Derken önünde iki vadi belirdi. Birisi ateş, di-
ğeri güllüktü. “Ateşte yürü de gül bahçesinde 
bulunmuş olasın!” diye bir ses geldi.)


Arabīde ḫˇārī ve ẕillet. Ve zebān-ı Hindīde 

sikkelenmemiş (441a) rāyic altına derler.
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deliği gibi büzüştü, bozkırı şülle gibi kasık kılı 
bitirdi.)

Üstād Zekī-i Merāġa, der-ṣıfat-ı ziştī vü 

tengī-i kāġaẕ-ı ruḳ
a, beyt:

ه ن دِر  אر   و 
אر אم ز ر   ز و 

(Makat deliğinin girişi gibi karanlık ve dar. Ka-
sık kılının çatısı gibi çirkin ve pis renkli.)

Zebān-ı Hindīde ḫūşe ve dülmül-i cevze 

derler.

 [huzbe]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ve 

fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. Çiğdem çiçeği.

 [huzīne]: Kesr-i zā-i mu
ceme, sükūn-ı 

yā-yı taḥtānī ve fetḥ-i nūn ile. Nafaḳa-i 

rūzīne ki  [huz] dahi ol ma
nāyadır. Mīr 

Naẓmī, beyt:

אم   א     روز 
ق   خ آ   ز 

(Her gün sabahtan akşama dek rızkı için felek-
ten başına tokmak yiyor.)

اره  [huşīvāre]: Be-ma
nī-i ار  

[huşīvār]-ı merḳūm. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אردان א     
אردان א   اره 

(İş bilici, akıllı, bilinçli ve bilgili padişahın du-
rumdan bir parça haberi oldu.)

 [hukçe]: Sükūn-ı kāf ve fetḥ-i cīm-i 

Fārsī ile. Inçkırık ki 
Arabīde اق  [fuvāḳ] 

derler, żamm-ı1 fā iledir. Ṭabīb Yūsufī, 

rubā
ī:

אرش دد  از ا آن   
אرش א    ای در 

ا د  ا آن را  
ج او  آزارش ر ز 

1 Metinde “feth-i” yazılmıştır.

א  ا
[ma	a’l-hā]

ه  [hude] ve ده  [hūde]: Kilāhumā bi-

fetḥi’d-dāli’l-mühmele. Ḥaḳḳ olan nesne 

ki żıddı א  [bāṭil]dir. Ve ṣaḥīḥ, dürüst ve 

ma
nī-dār nesne ki żıddı ده  [bīhūde]dir. 

Ve ه  [bīhude] dahi olur. Ḥakīm Ḳaṭrān-ı 

Urmevī, beyt:

ی ا ز  و    
ه ای ا ز  و  ه 

(Benden sevgi ve merhamet istiyorsun, kendin 
acımasız ve sevgisizsin! Benden hak istiyorsun, 
sen haksızsın!)

Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

ر ش و  א א  ه  א آ א 
ه ن  د    د   ه  א 

אر  ه  ه و  אد در  
ه אن آ ار و  دا  د 

(Boş konuşan kişi suskun ve sabırlı kimse gibi 
olmadıkça ve hak hiç kimsenin nezdinde haksız-
lık gibi görülmedikçe; feleğin haklı ve haksız iş-
leri onun hükmünde olsun, düşmanı da boş ko-
nuşanlar gibi daima rezil ve utanç içinde olsun!)

ه 
herze söz söyleyici ma [ābide] آnāsınadır.

ه  [hurre]: Fetḥ-i rā-i mühmele-i müşed-

dede ile. Maḳ
ad ma
nāsına ki ز  [hurz] 

dahi derler. Üstād Rūḥī-i Semerḳandī, der-

ṣıfat-ı ṣu
ūbet-i rāh, ḳıṭ
a:

אن د ده روز راه    
אز ده  א ده و ده  א   

ه درآورد   אن   
אز אر  אده ز אن   د 

(İnsanlar düşmanca söylemlerde bulunurken 
on gün boyunca yol aldım. Oranın dağı makat 
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א אء ا  ا
[ma	a’l-yāi’t-taḥtānī]

ی  [hukrī]: Sükūn-ı kāf ve kesr-i rā-i 

mühmele ile. Yağmurdan ıslanmış sefīne. 

Ya
nī bir gemi yağmur altında kalıp ıslana. 

 [baḫs] dahi derler. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī. Ammā Edātu’l-Fużalā’da, yağ-

murdan su içen ekinlik ma
nāsına.

אی  [humāy]: א  [humā]-yı merḳūm gibi 

ki yā ile de cāiz yā’sız dahi cāiz. Bu yā אی  

[yāy], אی  [cāy] ve ای  [serāy] yā’ları gibi-

dir. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

ف دارد אن از آن  אی   
אزارد ر  א رد و  ان   ا

(Kuşlar arasında umayın itibar edinme sebebi, 
kemik yiyip canlılara zarar vermemesidir.)

Ve bir ma
nāsı dahi ḫˇāher-i İsfendiyār’ın 

nāmıdır. Ve bir nev
 
alemdir ki başında 

hümā ṣūreti düzülmüştür. Ve dahi nām-ı 

duḫter-i ḳayṣerdir ki ḥabāle-i izdivāc-ı 

Behrām-ı Gūr’da idi. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

אرک رای د  
אی אم  ن و   א  

(Düşüncesi bereketli kayser kızının hem adı 
Hümāy hem de kendisi uğurluydu.)

ی  [hūy]: (441b) Be-vezn-i ی  [būy]. Beş 

ma
nāya gelir.

Evvel, āh demek olur. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ی    آب و دل  ز 
אد روی س    

(Bütün gözler yaşlı ve gönüller ahla dolu olarak 
komutan Tūs’a yöneldiler.)

�ānī, nefes ma
nāsına. Bu iki ma
nāların 

farḳı daḳīḳtir. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

(Midenin tıkabasa dolması yüzünden hıçkırığa 
tutulan kimseye bir kusturucu vermen gerekir. 
O kimse hem hıçkırıyor hem kusuyorsa ona ilaç 
verme, boşuna zahmet çekme/çektirme!)

 [hulbe] ve  [hulye]: Kilāhumā 

bi-sükūni’l-lām, evvel bi-fetḥi’l-bāi’l-

muvaḥḥade, ẟānī bi’l-yāi’t-taḥtānī. Türkīde 

“boy” 
Arabīde  [ḥalbe] derler fetḥ-i ḥā-i 

mühmele ile. Ḥubūbāt nev
indendir.

א  [humāme]: Bir ağaçtır. Budakları sarı 

ve yemişinin misk gibi rāyiḥası olur.

ه  [hūbere]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade vü rā-i mühmele ile. Bir kuştur. 

Eti ġāyet leẕīẕ olur. Ona ز  [çerz] dahi der-

ler. 
Arabīde אری  [ḥubārá] ve Türkistān’da 

“tuğderi” derler. Ẓahīr-i Fāryābī, beyt:

واز   אز    روزی  
ه אب    در  او 

(Senin kahır şahininin uçtuğu gün, onunla sa-
vaşta felek kartalı toy kuşuna döner.)

 [hūbe]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Be-ma
nī-i seft ki 
Arabīde 

 [ketif ] derler. Ve be-ma
nī-i ḥimāyet. 

Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

ژه  [hūje]: Zā-i Fārsī ile. Çükük kuşu.

אزده  [hūşnāzde]: Vāv-ı ma
rūf ve sükūn-ı 

şīn ü fetḥ-i nūn u zā-i mu
cemeteyn ü dāl-ı 

mühmele ile. Ġāyet susamış deve ve sāir 

ḥayvānāt ki içip kanmaya. אن  [heymān] 

dahi derler.
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אء ا אب ا
[BĀBU’L-YĀİ’L-MEFTŪḤA]

 ا
[ma	a’l-elif ]

א  [yā]: Beş ma
nāya isti
māl olunur.

Evvel, ḥarf-i nidādır “yā Zeyd!” ve “yā 


Amr!” gibi.

�ānī, ḥarf-i ḫiṭābdır.

�āliẟ, ḥarf-i terdīddir. 1 א  א ز آ   [yā 

zeyd āmede’st yā 
amr] gibi.

Rābi
, ḥarf-i 
aṭftır vāv-ı 
āṭıfe gibi. Ya
nī ol 

ma
nāya.

Ḫāmis, ḥarf-i şarṭtır. Şeyḫ Sa
dī, ḳıṭ
a:

אر ازرق  א  و  א 
אن ا  א א  در 

אن دو א א  א  
رد  א ای در א   א 

(Ya mavi gömlekli dostla gitme ya da (gidiyor-
san) evine mavi çividi/fakirlik alametini çek! Ya 
filcilerle dostluk yapma ya da file uygun ev yap!)

אرا  [yārā]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Ṭāḳat ü 

ḳudret ma
nāsına. Şā
ir, beyt:

ار  א  د   
אرای  ادا    

(Hepsi duvar resmine denk oldu. Ne hareket et-
meye yelteniş ne de konuşma gücü vardı.)

İmāmī-i Herevī, der-tevḥīd, beyt:

א  ادرا אف   אن در  او
אرا ارم دم زدن  ت   از  د و 

(Senin vasıflarının özünü anlamada öyle āciz 
kaldım ki fazlaca dehşet ve hayret yüzünden ko-
nuşmaya gücüm yok.)

1 Ya Zeyd ya Amr gelmiştir.

א  א  א   در آن 
ار  و  زش  ز آ

(Bir nefeslik canımızın kaldığı zamanda afffet-
mekten bir kıl kadar geri durma!)

�āliẟ, bir kelimedir ki bir kimesneyi ḫaber-

dār eylemek için edā ederler. Nitekim Şeyḫ 

Ebū Sa
īd Ebilḫayr, rubā
ī:

ی دان  ا אن  دان  אن 
ی اری   א دی  و 
ی א  אن ر     
دا روی و د  אر  ز

(Hey yiğitler! Buraya bakın delikanlılar! Yiğitlik 
yapın, köyün başını koruyun! Kıl yarıcı bir ok 
gelse de sakın ondan kaçmayın!)

Rābi
, be-ma
nī-i ters ü bīm. Mīr Ḫüsrev, 

beyt:

ی אدی  دل  دن ا א   
ی א   א   

(Taramakla gönle korku düşürdün. Bu başlar-
dan bir kıl dahi kopmasın!)

Ḫāmis, gūy-bāzların meydānında iki 

cānibde naṣb olunan iki mīl arasına derler. 

Şā
ir, beyt:

د ی رو  ی  ی  אی و   
د ی و   אر د  د  

(Bağırış çağırışlarla iki mil arasına yöneldi. Bir 
kez topa vurup nara attı.)

א  [hūşānī]: Be-ma
nī-i אن  [hūşān]-ı 

merḳūm.
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د אودان   ش   در 
א אن  و   

(Yağma ve Hullah’ın dar gözlüleri, sonsuza dek 
kulağı halkalı kölen olsun!)

 [ḫullaḫ] żamm-ı ḫā ve fetḥ-i lām ile bir 

şehir adıdır.

א  [yek-tā]: Yalnız bir ve bir kat dahi 

āstarsız sāde ma
nāsına da gelir.

  [yelā yelā]: Elfāẓ-ı mükerrere 

ḳabīlindendir 2א א   [biyā biyā] demek 

ma
nāsına.

ا  [yeldā]: Ġāyet uzun ve kara olana der-

ler 
umūmen. Ve ol şeb-i erba
īn ki aṭvel-i 

leyālīdir, ġāyet uzun ve karanu gece olmak-

la ona derler ḫuṣūṣan. Neyyir-i a
ẓamın 

burc-ı Cedy’e taḥvīl ettiği gündür. Üç gece 

bir ḳarārda durup ba
dehū eksilmeye başlar 

Nevrūz gününe dek. Neyyir-i a
ẓam Ḥamel 

burcuna taḥvīl eder, ol gün rūz u şeb müsāvī 

olur. Karanuluk ve uzunluktan kināyedir. 

Şeyḫ Sa
dī, beyt:

از  در  ر   
א دراز ا  م    د

(Hindistan’da yüksek bir yere gittim. Karanlık 
gece gibi uzun bir siyahī gördüm.)

Ba
żılar burc-ı Ḳavs’in āḫir gecesidir derler. 

Keẕā fi’l-Mecma
.

א  [yelmā]: Her kaba ve yassı olan nesneye 

derler 
umūmen (442a) ve kaba sakala der-

ler ḫuṣūṣan ki  [belme] dahi derler bā-i 

muvaḥḥade ile.

ا  [yevā]: Güm-şüde ya
nī żāyi
 olmuş. אوه  

[yāve] dahi derler.

2 Gel gel!

Aṣlı אری  [yārī]dir ki āḫirindeki elif ḥarf-i 

yā’dan bedeldir  [besī] ile א  [besā] gibi. 

Ma
nā-yı ḥaḳīḳī “yardım”dır אری  [yārī] gibi 

ki yardımdan ḥāṣıl olan ḳudret mecāzendir. 

Tevessu
an muṭlaḳ ḳudrette isti
māl olunur. 

Ve A
cām, yoldaşına ḫiṭāb ettikte אرا  [yārā] 

der elif-i nidā ile. Nitekim, Ḫˇāce Ḥāfıẓ, 

beyt:

ن א ا و ا دون ا ده روزه  
אرا  אر  אران   אی    

(Ey dost! İki günlük dünya, büyüleyici bir ma-
saldır. Dostlara iyilik yapmayı fırsat bil!)

א א  [yāsā]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. Ḫˇārezm 

lüġatinde ḥükm-i şāhī ma
nāsınadır. Ve dahi 

ḳānūnnāme-i Cengiz Ḫānī’dir ki tedbīr-i 

umūr-ı memlekette yazmıştır.

ا  [yerā]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Ol şi-

kenc ki endām u pīşānīde vaḳt-i ġażab ve 

ḥālet-i ġam u ġuṣṣada vāḳi
 olur.  

[terencīdegī] ve  [kecekī] dahi derler.

א  [yaġmā]: İki ma
nāyadır.

Evvel, tārāc ma
nāsına.

�ānī, Türkistān’da bir şehir adıdır ki ḫub-rū 

maḥbūbları çok olur. Bu iki ma
nāya tertīb 

üzre, Şeyḫ Sa
dī, beyt:

د א  ر   و  د  
א אن  אت     ا

(Cennet hurilerinin alıp yağmaladığı bir gönül, 
Yağmā güzellerine iltifat eder mi hiç!)

Emīr Ḫüsrev, beyt:

א و  אم  د   
ش رو א   و   

(Yağmalı ve Hullah namını alma sebepleri, ge-
nellikle çabuk öfkelenip asık suratlı olmalarıdır.)

Üstād Rūdekī, beyt:
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�ānī, dahi bedter ma
nāsına. Semerḳandīler 

lisānıdır. Keẕā fi’l-Mecma
.

 [yeşb]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. “Ye-

şim” dedikleri taştır. Cevāhir ḳısmındandır. 

Nehr-i Kāşġar’da ḥāṣıl olur. Cümle-i 

ḫavāṣṣından bir pāresi, bir kimesnenin ya-

nında bulunsa iṣābet-i ṣā
iḳadan emīn olur.

ه אء ا  ا
[ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

אب  [yāb]: Dört ma
nāya gelir.

Evvel, ṣīġa-i emrdir “bul!” ma
nāsına. Şāh 

Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

א اب    از 
אب ر ی و ا  را 

(Gözünü akılsızlık uykusundan aç! Kendini ara 
ve bul/anla!)

�ānī, ism-i fā
il olur “yābende” ma
nāsına 

אب ف   [şeref-yāb] ve אب  [devlet-yāb] دو 

gibi.

�āliẟ, ṣūret ve peyker ma
nāsına.

Rābi
, be-ma
nī-i herze ve bī-ma
ná. Şāh 

Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ُ  د َ و  د  א  د
אب אد و    د   

(Dünya yerinden oynadı sen din aramadın. 
Elinde hava ve saçmalıktan başka ne kaldı?!)

Ḥakīm Ḳaṭrān-ı Urmevī, beyt:

אد و دم ح او       
אب אو و     او    

(Onun övgüsü dışında söz söylemek hep hava ve 
nefes harcamaktır. Onun sevgisi dışında hüner 
aramak tamamen saçmalık ve boş iştir.)

אزاب  [yāzāb]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. 

Māverāünnehir lisānında turşīlerdendir.

אب  [yebāb]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. 

Ḫarāb, bozuk ve çürük ma
nāsına. اب  

[ḫarāb] lafẓına tābi
 edip אب اب و   [ḫarāb 

u yebāb] derler.

 [yeb]: İki ma
nāyadır.

Evvel, dahi ma
nāsına.  [nīz] dahi denilir.
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(Aşkın hangi sabah bir kadeh getirse, bu uyu-
yan talih, uykusundan sıçrayıp “Bana ver!” der. 
Senden gelmeyen sevinç harap geçer. Kadeh 
getir! Zira senin aşkınla can u gönülden sarhoş 
olmuşum.)

 [yebest]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ve 

sükūn-ı sīn-i mühmele ile. İsfenāca benzer 

bir ottur. Ferīdeddīn-i Aḥvel, beyt:

אه و  אرم  א 
رش   אن  ا  د   

(İşim öyle bir yıkıldı ki kuru ottan başka şey yi-
yemez oldum.)

 [yefet]: Fetḥ-i fā ile. Pīr-i fānī 

ma
nāsınadır.

אت אء ا  ا
[ma	a’t-tāi’l-muẟennāt]

אددا  [yād-dāşt]: Ḫāṭırda maḥfūẓ u 

mażbūṭ olana derler. Ebulma
ānī, beyt:

א د  ا  ۀ   دی و داده 
אددا دم  ون و  زا  ذوق دل 

(Kendi eliyle beni öldüreceğine söz vermişti. 
Hüzünlü gönlüm zevke geldi, bunu hatırda 
tuttum.)

ز אِد   [yād-ı zişt]: Kesr-i dāl-ı mühmele 

vü zā-i mu
ceme ile. Bir kimesneyi ẕemm 

ü ġıybet ile ẕikr etmek ma
nāsına. Ḥāṣılı 

muṭlaḳ ġıybettir. Mīr Naẓmī, beyt:

ام אد ز    
אم אص و  د   ا  

(Okumuş ya da cahil herkes seni hep kötü 
anıyor.)

ت א  [yāḳūt]: Ma
rūf. Cevāhirden ḳıymetli 

taştır. Surḫ, zerd, kebūd ve sepīdi olur. 

Ammā ziyāde maḳbūlü surḫ olandır. Ḥattá 

اغ  [şeb-çerāġ] yāḳūttur derler. Şā
ir, 

beyt:

ت  א אر  א    
אن د אن   א از آن 

(Sevgilinin dudağı yakuta benzediği için o duda-
ğı isteyenler kıymeti için can verir derler.)

אت  [yebāt]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile 

Ḫarāb ma
nāsına, אب  [yebāb] gibi. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, ḳıṭ
a:

א ای آرد ام    
אت اب  ا   و   ز 

رد אب   א  ب  از  
אت م ز   אن آ אم    אر 
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وج א  [sāyebrūc] dahi derler.

ج  [yebūc]: Żamm-ı bā-i muvaḥḥade ile. 

Bir ağaçtır, ādem bileğine benzer. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

 [yec]: Be-vezn-i  [kec]. Ağız içi. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

א אن را       د
(442b)  ون    از خ  ا   د

(Felek seni övmek dışında ağız açan kimsenin 
ağzındaki dişleri tek tek söker.)

  [yec yec]: Bir kelimedir, deveyi yatır-

dıkları maḥalde derler. Keẕā fī-Şerefnāme. 
Ve Mü�eyyidü’l-Fużalā’da keẕālik. Ammā 

Ferheng-i Mīrzā’da cīm yerine ḫā ile (  
yaḫ yaḫ) mervīdir.

 [yerḫafc]: Sükūn-ı rā-i mühmele vü 

fā ve fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. Be-ma
nī-i 

kābūs. Bā-i muvaḥḥade ile  [berfaḫc] 

dahi derler.

 [yaġtec] ve  [yaġtenc]: Kilāhumā 

bi-sükūni’l-ġayni’l-mu
ceme. Bir nev
 iri yı-

landır. Bāġlarda sākin olur ammā żararsızdır. 

Ba
żı yerlerde ona ک  .derler [engerek] ا

Şems-i Faḫrī, beyt:

אز د  ح او را ورد  א و  د
א  ز  א    ا 

(Engerek sana karşı kör yılan gibi zararsız olsun 
istersen ona övgü ve selamı ağzında dua edin!)

Ebulḥasen-i Şehīdī, beyt:

ت دی  אر  ا
وز אر ا ا  

(Dün kör yılan ısırdıysa bugün sıra engerek 
yılanında.)

Mecma
u’l-Fürs’te bu lüġati fā ile (  yef-

tec) ẕikr edip ġayn ile de mervīdir demiş. 

 ا
[ma	a’l-cīm]

א  [yāsic] ve א  [yāsīc]: Kilāhumā 

bi-kesri’s-sīni’l-mühmele. Ok ma
nāsına. 

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

ه א   א א ز   دی 
אن  א او در  אف و  دل را 

(Dün sevdiğinin ok kabından bir ok kaybolmuş. 
Kalbini yar ve o oku kalbinin ortasında ara!)

Mucīreddīn-i Beyleḳānī, beyt:

ازش  ۀ   ا א  
א در   رد   از دل 

(Onun attığını vurucu gözünden çıkan kıyaba-
kış oku, kalpten geçip gitse de temreni göğüste 
kırılıp kalır.)

Üstād Menūçehrī, musammaṭ:

אرم ارم ز     د و 
א א    در  دارم دو  

(Öyle darlanıp üzüldüm ki iyileşmem imkānsız 
hale geldi. Görsen ciğerimde iki yüz tane Gürgān 
okunun olduğunu söylersin.)

Ekẟer-i erbāb-ı şi
r “tīr” ma
nāsına isti
māl 

eylemişler. Ammā Seyf-i İsferengī “peykān” 

ma
nāsına demiş. Beyt:

د را   دۀ  א آه دل آ
م ده      را 

(Kalbimde kana bulaşmış ah temrenini her 
gece doğrultup/temizleyip seher okunun ucuna 
bağlarım.)

א  [yānīc]: Kesr-i nūn ve sükūn-ı yā-

yı taḥtānī ile. Mezār ma
nāsına. Ḫˇārezm 

lüġatidir.

وج  [yebrūc]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade ve 

żamm-ı rā-i mühmele ile. Ḫurde elmadır ki 
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אء اا  ا
[ma	a’l-ḫāi’l-mu	ceme]

 [yaḫ]: Buzdur, ma
rūf. Çağatay lisānında 

“muz” derler. Seb
a-i Seyyāre’de ḫāḳān, 

Behrām için yaptığı ḳaṣr-ı zemistānī 

vaṣfında, (Mīr 
Alī Şīr) beyt:

Birip nisbette ḳar u muzġa peyvend

İtip rengin anıŋ kāfūr-mānend

(Kar ve buza nispet edip rengini de kāfur gibi 
(beyaz) yaptı.)

خ  [yelencūḫ]: Fetḥ-i lām, sükūn-ı nūn 

ve żamm-ı cīm ile. 
Ūd ağacı ma
nāsınadır.

 [yefc]: Sükūn-ı fā ile. Lu
āb-ı dehen ki 

“ağız yarı” derler. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

 [yenc]: Be-vezn-i  [genc]. Gümüş, 

bakır ve demir evānī vü ālātı yoğrulup 

yencilmek.
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(Ona karşı kendini doğru tutabilen kim! İnsan-
lara kibirli davranmamak gerekir.)

Ḫˇāce Selmān, beyt:

ع را ل    א    א 
اب ن   אرد  دم     

(Adaletin, şeriat ülkesini himaye ettiğinden beri 
şarap ordusu insanların başına (sarhoş etmek 
için) güç yetiremiyor.)

Ebū Şekūr, beyt:

אن אی     ای دا
אن א   و د د  אرد   

(Birisi dedi ki: “Ey dünya bilgesi! Sana hile yap-
maya kimin gücü yeter!”.)

אر  [yārmend]: Sükūn-ı rā-i mühmele vü 

nūn ve fetḥ-i mīm ile. Yardım edici, mu
āvin 

ma
nāsına. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ر  و   א او   
אر אش و    را 

(Hızlı bineğe binip onunla beraber git! Ona hem 
kılavuz hem de yardımcı ol!)

Şeyḫ Evḥadī, beyt:

د אر  ش   و
د دار و ار  אم 

(Eğer talihi yaver giderse namlı ve değerli olur.)

אر  [yārend]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve 

sükūn-ı nūn ile. Nefrīn ma
nāsına.

א  [yāgend]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī ve sükūn-ı 

nūn ile. Yāḳūt ma
nāsına. Şākir-i Buḫārī, 

beyt:

אن א     א  
א د  א   را    

(Sen nerede olsan oradaki güzeller tehlikeden 
uzak kalırlar. Yakutun olduğu yerde renkli bon-
cuğa kim bakar!)

Ḥakīm Ṭarṭarī, beyt:

ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]

אد  [yād]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, ma
rūf, teẕekkür ma
nāsınadır.

�ānī, be-ma
nī-i bīdārī. Ḥakīm Firdevsī, 

beyt:

אد א    ا  ا
אد اب و   ا زو   دی 

(Efrāsiyāb onu hep başının üstünde tuttu. Uy-

kuda ve uyanıkken ondan hiç ayrılmadı.)

�āliẟ, naḳş u nigār ma
nāsına. Üstād Rūdekī, 

beyt:

د אد  א    آب و   
د אد  אر در   א  

(Su ve çamura resmimizi çizen kim! Rüzgārın 

burnuna yavaşa takan kim!)

אرا  [yār-ispend] ve אرا  [yār-isfend]: 

Nām-ı İsfendiyār bin Güştāsb’dır. Ḥakīm 

Enverī, ḳıṭ
a:

אز א    د در 
אرا ام و ا  رخ 

ت را ز  و  אد 
ز  אده دوام  از 

(Behrām’ın kalesi ve İsfendiyār’ın atı dünya tah-

tasında satranç oynadığı sürece senin ömür ve 

saltanat vezirinin yardımcısı da hep piyondan 

olsun!)

אرد  [yāred]: Ṣīġa-i mużāri
dir, nefyen ve 

iẟbāten isti
māl olunur. Nefy bābu’n-nūn’da 

אرد  [neyāred] ẕeylinde ẕikr olundu. İẟbātı 

“ḳudret” ma
nāsına olur ya
nī ḳādir olur 

zamān-ı ḥālde veyāḫud müstaḳbelde. Üstād 

Daḳīḳī, beyt:

א او  را אرد دا   
א ا دم را  د  א 
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دد   [yek-ter gerded]: Sükūn-ı kāf ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Bir seped ve gül-ter 

demektir.

 [yek-çend]: Bir miḳdār ma
nāsına. 

Mīrzā Faṣīḥī, beyt:

א  ام   وا  אزه 
د א  אن  را    

(Daha yeni āşık oldum, merhametini esirgeme! 
Yeni müslüman olmuşa birazcık itibar edilir.)

د  [yek-ded]: Sükūn-ı kāf ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Bir saṭır yazıya derler.

رد   [yek-neverd]: Ya
nī yek-ṭarīḳ ve yek-

üslūb. Keẕā fi’l-Mecma
.


Fetḥ-i lām ile. Ya :[yele āmed]  آnī ود  
.Aşağı geldi demek olur .[furūd āmed] آ

ود  [yemrūd]: Be-vezn-i ود  .[emrūd] ا

Bir mekān adıdır. Ve dahi merd-i nāzik ve 

şāḫ-ı nāzik. Keẕā fi’l-Mecma
.

د ا   [yevā kerd]: Ya
nī د   [kem kerd]. 

Yavı kıldı demek olur.

א آن  ی د  
א ار  و   ز 

(Sana binlerce lal ve yakuttan daha değerli bir 
öğüt vereyim.)

אود  [yāved]: Fetḥ-i vāv ile. Be-ma
nī-i א  

[yābed]. Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

אود א  ه رگ    
אود د را  د  در وی و 

(Bir kıyabakışla onun şahdamarını koparır. 
Onda kendini kaybeder ve bulamaz.)

אو  [yāvend]: Fetḥ-i vāv ve sükūn-ı nūn ile. 

İki ma
nāya gelir.

Evvel, pādişāh ma
nāsına.

�ānī, be-ma
nī-i א  [yābend]. Bā vāv’a 

ibdāl olunmuştur. İki ma
nāya tertīb üzre, 

Mīr Naẓmī, beyt:

אو א   ر   אن 
אو אم   از آن   

(Padişahın hükmüyle dünya bayındır oldu. Sa-
yesinde herkes muradına erer.)

د  [yezd]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ile. 

Bir mu
aẓẓam şehirdir. Ḫalḳının sāde-rū 

maḥbūbları çok olur. Ve laṭīf dokunmuş 

ḳumāşları olur.

د د  [yezdcurd]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme 

vü rā-i mühmele ve żamm-ı cīm ile. 
Acem 

pādişāhlarından bir meşhūr pādişāh adıdır. 

د د  [yezdgurd] dahi derler.

 [yezġand]: Sükūn-ı zā vü nūn u 

fetḥ-i ġayn-ı mu
cemeteyn ile. İki (443a) 
ma
nāyadır. 

Evvel, bir ağaçtır ki toḫumu sumāḳtır.

�ānī, kelb-i mu
allem, pārs, tazı ve emẟāli 

ḥayvānātın āvāzına derler.
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אر  [yār]: Üç ma
nāya gelir.

Evvel, ma
nā-yı aṣlı mu
īndir ki אری  [yārī] 

mu
āvenettir. Üstād, beyt:

א از     ز   
אن د   د ای دو אری   

(Kılıç yarasıyla ormanı aslansız bırakan benim! 
Ey dostlar! Felek yardımcı olmadı ve düşman 
galip geldi.)

�ānī, dost ve yoldaş ma
nāsına.

�āliẟ, deste-i hāvan ma
nāsına ki אور  [yāver] 

dahi derler. Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

אر ق  رو    ز 
אر ن  ز  אون   د  

(Karanlık gece kılıç parıltısıyla aydınlandı. Düş-
manın başı havan, topuz da havan sapı gibi 
oldu.)

אره   [yāre-gīr]: Be-ma
nī-i bāc-dār. Ve 

rüşvet-ḫˇār ma
nāsına. אره  [yāre] kelimesi-

nin birkaç ma
nāsıyla isti
māl olunur.

א  [yāfer]: Fetḥ-i fā ile. Bāzīgerlere derler. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

אور  [yāver]: Fetḥ-i vāv ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, yardım ma
nāsınadır. Mevlānā 

Maḥmūd İbn Yemīn, beyt:

א אر ر  אور ا א  ت   رای 
א אری  אن  ا در  ن    

(Olgun düşüncen işlerde yardımcı olsa da dün-
yada parlak talihin gibi bir yardımcı görülmedi.)

�ānī, deste-i hāvan ki אر  [yār] dahi derler. 

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

אور א  ز او  ر از  
אون د  א از   او 

(Kader onun topuzunun başından havan sapı 
yaptı. Kazā onun düşmanının başından havan 
yaptı.)

اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]

א  [yābir]: Kesr-i bā-i muvaḥḥade ile. 

Ḳarye ve zemīn ve binā olunmuş yerler ki 

erbāb-ı istiḥḳāḳa vech-i ma
īşet için verilir. 

Ona Türkistān’da “soyurġal” derler. 
Aliyy-i 

Şaṭrancī, beyt:

א ی ز ا א  
ر و  و رای ا  

(Senin bağışından en basit bir imaret; raca, fağ-
fur ve kayserin ülkesidir.)

א  [yāḫter]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Dört ma
nāya gelir.

Evvel, ḥücre.

�ānī, ḫumre.

�āliẟ, mānend.

Rābi
, be-ma
nī-i  [ber-keşīd]. Keẕā fī-

Ferheng-i Cihāngīrī.

آر אد   [yād ār]: Sükūn-ı dāl-ı mühmele ve 

elif-i memdūde ile. Ṣīġa-i emrdir, “ḫāṭıra 

getir!” demek olur.

دار אد   [yād dār]: “Ḫāṭırda tut!” ma
nāsına 

emirdir. Ve ism-i fā
il dahi olur “ḫāṭırda tu-

tucu” ma
nāsına “yād-dārende” gibi.

אدر  [yāder]: Fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Nām-ı 

rūz-ı düvāzdeh ve nām-ı Tīr-māh ki rūz-ı 

çeşn-i Fārsiyān’dır.

אر אد  [yādgār]: Tuḥfe ve uṭrūfe ma
nāsına. 

Mevlānā Şānī, beyt:

א אخ  از  دارد دا  د 
אغ     ز  אر  אد

(Yaraların çokluğundan kolum gül dalına dön-
dü. Başıma yaktığım yara ise umutsuzluk bahçe-
sinin yādigārıdır.)
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�ānī, bir baştan bir başa demek olur. Keẕā 

fi’l-Mü�eyyid. Ve Edātu’l-Fużalā’da be-

ma
nī-i (443b) nāgehān ve tenhā masṭūrdur.

ار  [yek-suvār] ve ار   [yekke-suvār]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-kāf ve żammi’s-sīni’l-

mühmele. Yalnız atlı ma
nāsına olur.

ر  [yemḫˇar]: Sükūn-ı mīm, fetḥ-i ḫā-i 

mu
ceme ve vāv-ı ma
dūle ile. İt sineği. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

אر و    [yemīn u yesār]: Egerçi sağ u 

soldur, ammā cenk için ṣaff bağlandıkta 

şāhın veyāḫud ser-
askerin iki ṭarafında olan 

sipāh alayına derler. Mevlānā Hātifī, der-

Timurnāme, beyt:

אر ش  و  آرا
ار א ان     و 

(Şeyh Ömer ve namlı Mīrān Şah ordunun sağını 
solunu düzenlediler.)

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

אرا     ز  
אو ن  אن و   אور ا

(Dostlarım başıma vuruyor olsa da onlar havan 
sapı ben de havan gibiyim.)

א  [yebābger]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade-i 

ūlá vü sükūn-ı ẟāniye ile. Ḫarāb edici 

demektir.

אور  [yaḫāver]: Fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. 

Buzlu su, şarāb, şerbet ve ġayrı her ne olursa.

 [yermer]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i mīm ile. Be-ma
nī-i intiẓār. Keẕā 

fi’l-Mü�eyyid.

 [yaġir]: Ḫāḳān-ı Çin’den birinin ismidir. 

Mürūr-ı eyyāmla Çin pādişāhlarına 
alem 

olmuştur.

אر   [yek-bār]: Bir kerre, bir yol ve bir yük 

ma
nālarına. אر  [bār]ın cemī
 ma
nālarında 

her ne ki  [ber] ıṭlāḳı ṣāliḥ ola, ona derler.

אر   [yek-çend bār]: Birkaç kerre ve bir-

kaç at demek olur.

אر 
Bir manḳūr ma :[yek dīnār]  دnāsına. 

Mevlānā Cāmī, beyt:

אرم زد ر    
אرم ر  د    ا

(Yeni sikke işim üzerine şu yazıyı yazdı: Sabırda 
tam bir mangırım.)

 [yek-ser]: Sükūn-ı kāf ve fetḥ-i sīn-i 

mühmele ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir uğurdan demektir. Mīr Naẓmī, 

beyt:

م ا  د   ا  
م אه و   د آن    

(Bir uğurdan düşmana hücum ederken o padi-
şah ay, asker de yıldızlardı.)
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ma
nāsına. Mevlānā Hātifī, beyt:

آ آن   ت  ز 
אز د ه  ا   

(O azgın fil kıskançlık yüzünden öfkelendi. 

Mızrak istemek için el uzattı.1)

Sādis, Mü�eyyidü’l-Fużalā’da, ağaç büyüyüp 

dal budak saldığına derler.

ز א  [yāġūz]: Żamm-ı ġayn-ı mu
ceme ile. 

Bir mevżi
 adıdır. Mevlānā Hātifī, beyt:

و  رو  א  وز آ
ز و  א ق   آ 

(Tunç kös, Yāgūz ve Kum kışlağına hareket et-
mek üzere dövüldü.)

אز אوه   [yāve-tāz]: Bīhūde ve 
abeẟ seğirtip 

gezene derler.

אز א  [yaġmā-nāz]: Sükūn-ı ġayn-ı 

mu
ceme ve fetḥ-i nūn ile. Nām-ı duḫter-i 

ḫāḳāndır ki Behrām-ı Gūr onu ḥabāle-i 

izdivāca getirmiş idi. Şeyḫ Niẓāmī, beyt:

אز א אم  אن   א د 
از אن    و 

(Çin hakanının Yağmanāz adındaki kızı, Çin fit-
nesi ve Tırāz oyuncusu idi.)

از 
İki ma :[yek-endāz]  اnāyadır.

Evvel, tīr-i zebūnī ma
nāsına ki peren-

de vü çerendeye atıp ardından gitmezler. 

Eẟīreddīn-i Aḫsīketī, ḳıṭ
a:

ا از  ر ا 
א אز  ی  א  ا ای در
א ف   א زده  
א از  خ را   ا

(Eyvahlar olsun! Umut ipimizin tamamından 
hiçbir iz kalmadı. Feleğin bizim göğüs hedefimi-
ze vurmadığı hiçbir basit oku kalmadı.)

1 Bu örnek, kelimenin ikinci manasına uygundur.

اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

אز  [yāz]: Altı ma
nāya gelir.

Evvel, kulaç ki 
Arabīde אع  [bā
] derler. 

Ḥakīm Esedī, beyt:

از אن  آ  ازه 
אز ا   ا در 

(Gürāze erkek domuz gibi çıkagelip yedi kulaç-
lık bir bayrak astı.)

�ānī, bir nesneye el uzatmaya derler. Şems-i 

Faḫrī, beyt:

אی  ان   از    
אز אده د  ان  ی ز   

(Padişahların tahtına çıkmak dışında adım atma! 
Pürüzsüz çene tarafından başkasına el uzatma!)

�āliẟ, adım ma
nāsına ki adımın geç atana 

אز :derler. Ḥakīm Esedī, beyt [dīr-yāz] د

אز א  د ا 
א دراز و   

(Adımını geç atan (yavaş geçen) bir gece olsa bile 
onun karanlığı da uzun sürmeyecektir.)

Ve adımın tīz alıp serī
u’l-ḥareke olana אز  

[tund-yāz] derler. Ḥakīm Firdevsī, mıṣra
:

אز אرۀ   ِ  از 
(Hızlı atın üstüne bindi.)

Rābi
, ḳaṣd u āheng ma
nāsına. Ḥakīm 

Nizārī-i Ḳuhistānī, beyt:

دی אز  ان      
دی אز  زا    

(Meydanda feleğe niyetlenmiş olsaydın İkizler 
(burcu) kılıcıyla kemer açardın.)

Ḫāmis, ن א  [peymānīden] ya
nī ölçmek. 

Ammā arşın ile veyāḫud karış ile ölçmek 
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 ا ا
[ma	a’s-sīni’l-muhmele]

אس  [yās]: İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i bīm ü ters.

�ānī, muḫaffef-i א  [yāsemen]dir. 

Ferīdeddīn-i Aḥvel-i Cüveynī, ḳıṭ
a:

אن    و    אر ا
אن אس و  و ر א رو    ا

ی ه   ری دوم  ان    
אن אرم   م     ُ

(Başlarında leğen olan dört yanmış mum var. 
Onlar sayesinde yasemin, nergis ve fesleğenin 
gözü aydın. Birisi gülümseyen kırmızı gül, ikin-
cisi mağrur sümbül çiçeği, üçüncüsü taptaze ak 
gül, dördüncüsü de gelincik.)

Ve 
Arabīde dahi iki ma
nāyadır. Evvel, nā-

ümīdī. �ānī, be-ma
nī-i دا [dānisten].

  [yek-bes]: Bir def
a demektir. Ma
nā-

yı terkīb “bir yeter”dir. Ebū Şekūr, beyt:

אودان      
د ر  آرزو   

(Ulaşan sadece ben olacağım arzusuyla sürekli 
savaşma! Bir yeter!)

�ānī, dağda ve ekinde ve rūdḫāneler 

kenārında ol düz ve hemvār yere derler 

ki yukarıdan aşağı berāber olup ādem ve 

ḥayvānāt inip çıkmak mümkin olmaya. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

-Varsak dedikleri kısa kı :[yek-āvīz]  آو

lıçtır ki دوروی אرِد   [kārd-ı du-rūy], ران אرِد   

[kārd-ı rān] ve ران آو [rān-āvīz] dahi derler 

but üzerine salındığı için. Mevlānā Hātifī, 

beyt:

א  زر 
א ده  آو ن    

(Altın mahmuzları bağlayıp kısa kılıçları kanla 
keskinleştirdiler.)

אز   [yekke-tāz]: Fetḥ-i kāf u tā-i 

müẟennāt ile. Yalnız atlı demektir. Mevlānā 

Hātifī, beyt:

אزان  ف   ز  دو 
אن  אد  د

(İki taraftan yalnız atlılar savaş dükkānını bir-
likte açtılar.)
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(Kaba sakallı, ahmak yürüyüşlü, mezhepsiz, 
akılsız ve sapkın. Kim olduğunu bana sorsalar, 
söylenmesi mümkün değil.)

 ا ا
[ma
a’ş-şīni’l-mu
ceme]

אزش  [yāziş]: Kesr-i zā-i mu
ceme ile. 

Ḳaṣd u āheng ma
nāsına ism-i maṣdardır. 

Ve Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i dırāz 

masṭūrdur. Ebulferec-i Rūnī, beyt:

(444a) אزش او  دراز و دراز 
אه ا  را  

(Onun ne tükenmez bir isteği/niyeti var. Düş-
manın emelini kısaltıyor.)

אل و   [yāl u beş]: Ṣıfat-ı çār-pādır. Ekẟer 

atta isti
māl olunur. Ṭuyūrda אل  perr u]  و 

bāl] gibi. Şā
ir, beyt:

ا م    ز و  אد  ز
אل אل و  را  و   را  و 

(Fazlaca sıcaklık yerde kaplanın döşünü sırtını, 
gökte turnanın tüyünü kanadını yakıyordu.)

وش  [yaġzūş]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme 

ve żamm-ı rā-i mühmele ile. 
Acem 

pādişāhlarından birinin adıdır.

ش  [yekdeş]: Sükūn-ı kāf ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Bābu’l-elif ’te ẕikri mürūr eden 

ش 
ile üç ma [igdiş] اnāda müterādiftir. 

Mevlānā Maḥmūd İbn Yemīn, beyt:

ا      از  آن
אن ری       و 

(Ne güzel bir mevsim! Onun etkisiyle nergis, 
tıpkı güzellerin gözü gibi, şarap içmeksizin sar-
hoşluk ve mahmurluk ediyor.)

ر   [yelme-rīş]: Sükūn-ı lām ve 

fetḥ-i mīm ile. Kabasakal ma
nāsınadır. 

Ebulma
ānī, beyt:

 ر ا روش   و   و 
ان  א   م    
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אف  ا
 [ma	a’l-ḳāf ]

אرق  [yāraḳ]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. 
Avrāt 

inci ve cevāhiri ipliğe dizip bilezik gibi kol-

larına bağlarlar. Rūm’da “kol bağı” derler. 

Mīr Naẓmī, beyt:

א   ده   
ده ر אرق   در و  

(Gümüş bileğini süslerken lal ve inciden, renkli 
bilezikler taktı.)

אق א  [yāsāḳ]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. Be-

ma
nī-i دن اره   [hemvāre kerden]. Ve 

tedbīr-i umūr-ı leşger ve tertīb-i ṣufūf, men
 

ve tenbīh ma
nāsına. Ḫˇācū-yı Kirmānī, 

beyt:

א   א   در   אراج د
אق را א ه ای  א      

(Gönülleri yağmalıyor, şehirde yağma yapıyor, 
yorgun ve yaralı āşıkla savaşıyorsun. Yasağı duy-
madın mı?!)

אق  [yatāḳ]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Be-

ma
nī-i pās. Ve dahi دا אس   [pās dāşten] 

ya
nī beklemek. Şeyḫ Sa
dī, beyt:

א را אز و  اب    
א اری  در 

(Sen naz şarabının sarhoşusun, biz de seni bek-
lerken uyanık kaldık.)

اق  [yarāḳ]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. 

Fermān, tedbīr ve tedārük ma
nāsına. 

Mevlānā Hātifī, beyt:

اق ر  א   وز آ
اق ی   אب   אن 

(İskender buyruklu padişah, oradan dizgin çevi-
rip Irak ülkesine doğru yöneldi.)

 ا ا
 [ma	a’l-ġayni’l-mu	ceme]

א  [yāluġ]: Żamm-ı lām ile. Ba
żı ferheng-

de kesr-i lām ile ( ِ א  yāliġ)dir. Büyük şarāb 

ḳadeḥi ki ba
żısın gergeden boynuzundan 

ederler. Mīr 
Umāre, beyt:

گ  را ر   אرم ا אن  
و א و  א  א  א  

(Soğdluların çengiyle, gergedan boynuzu kadeh 
ve kabakla başındaki tolganın tepesine dik!)

غ א  [yālūg]: Żamm-ı lām u vāv-ı ma
rūf ile. 

Be-ma
nī-i א  [yāluġ]-ı merḳūm.

 [yarliġ] ve  [yarlīġ]: Kilāhumā bi-

kesri’l-lām. Pādişāhların ḥükmü yazılı olan 

ki Rūm’da ا [emr] ve ات  [berāt] der-

ler.  [yarliġ] Māverāünnehir lisānıdır. 

Ammā Çağatay lisānında “olçar” derler. 

Pādişāh ṭarafından vārid olan fermāna 

ıṭlāḳ olunur. Ferhādnāme’de ḫāḳān Yunan-

zemīn’e gitmeli olıcak leşkerine ḫaber ettiği 

yerde, (Mīr 
Alī Şīr), beyt:

Çirikge iyleben mī
ād u bolçar

Tavacı her ṭaraf yitkürdi olçar

(Askere vakti ve yeri söyledikten sonra, haberci 
buyruğu her tarafa ulaştırdı.)

“Çirik” çeri ve “bolçar” istimālet 

ma
nāsınadır.

غ  [yelāġ]: Kāse-i gedāyān ki ق  [yelāḳ] 

dahi derler.
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אف  ا
 [ma	a’l-kāf ]

אرک  [yārek]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i raḥim-i māder ki  

[meşīme] dahi derler.

�ānī, bir nev
 gūyende ya
nī bir türlü 

ta
bīrdir rind-i evbāş ma
nāsına. Zebān-ı 

Bedaḫşānī’dir. Mecma
u’l-Fürs’te muṣaġġar-ı 

אر  [yār]. Ve ol nesneye derler ki şütür-beçe 

doğdukta ona sararlar.

א  [yālūnīk]: Żamm-ı lām, kesr-i nūn 

ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, pehlivān-ı şecī
 ve merd-i dilāver.

�ānī, şīve-i ḫūbān ma
nāsınadır. Mīr Naẓmī, 

beyt:

אن א אز  א و  ش آ 
اوان ر  אن  א   

(Sevgilinin nazı ve işvesi ne güzel geldi! Āşıklara 
sayısız kötülük ediyor.)

א  [yāmcīk]: Sükūn-ı mīm ü yā-yı 

taḥtānī ve kesr-i cīm ile. Ulak ve ḳāṣıd 

(444b) ma
nāsına. Ve zebān-ı Ḫˇārezm’de 

esb-i nām-zed ya
nī ad konulmuş ata derler.

ک  [yezek]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Üç 

ma
nāya gelir.

Evvel, karavul ki leşger kondukta düşmen 

ṭarafın gözetmek için ta
yīn olunan atlılar. 

Kemāl İsmā
īl, beyt:

אه   ذات  ر ای 
ک    ری  אه  وی 

(Ey terbiye vaktinde zatının sıfatı esirgeyici olan! 
Ey saf yırtıcılık zamanında ordusunun öncü bir-
liği korku olan!)

 [yermaḳ]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i mīm ile. Be-ma
nī-i direm. Keẕā 

fi’l-Edāt.

اق  [yerendāḳ]: Fetḥ-i rā vü dāl-ı müh-

meleteyn ve sükūn-ı nūn ile. Beyāż tasma ki 

“sırım” dahi derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

ق  [yelāḳ]: Fetḥ-i lām ile. Bir pādişāhın 

adıdır. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

א ای  אن و   ا  
ق אک و  ح    

(Dünya mülkü senindir, övgüye layık olan sen-
sin! Niçin Yemāk’ı övüp Yelāk’ı anlatayım!)

Kesr-i yā ile (ق ِ  yilāḳ) da mervīdir.

 [yelmaḳ]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i mīm 

ile. Kaftan, dolama ve sāir emẟālinin yırt-

macı. Māverāünnehir lisānıdır.

אق  [yayāḳ]: Fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Be-

ma
nī-i ferş. Keẕā fi’l-Mecma
.
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د   در  و
و  در  ن 

(Her biri varlık çöplüğünde horozcuk gibi sü-
rekli koşturuyor.)

Gāh imāle ile dahi telaffuẓ olunur.

א  [yek-ā-yek]: Berāber ve muḳāvemet 

ma
nāsına. Mīr Naẓmī, beyt:

ان ز  ش   א زد
אن אن و دو  ژ دو  د

(İki azgın fili ve iki kükremiş aslanı ağır topuzla 
bir bir öldürdüler.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

ان د  ت  א א 
ان אزار آ   

(Birer birer, yığın yığın ağır topuz... Demirciler 
pazarı utanç duydu.)

ک א  [yek-bāserek]: Fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade vü sīn ü rā-i mühmeleteyn ile. 

Be-ma
nī-i yek-bāregī ve yek-ser.

  [yek-be-yek]: Bir bir ya
nī bir nesne-

nin keyfiyyetin vuḳūfta ḥaṣr eylemekte  
 [yek-be-yek] derler. Ḥakīm Esedī, beyt:

אل و آ  ان   
د در ا א ا    

(Onunla halim ve düzenim bir. Buna rağmen 
mecliste ne yaptı!)

ک  [yekdek]: Sükūn-ı kāf ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele ile. Āb-ı şīr-germ ma
nāsına. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [yelek]: Fetḥ-i lām ile. Bir nev
 mülūk 

u selāṭīne maḫṣūṣ külāhtır. Ḥakīm Sūzenī, 

beyt:

م  روز אه   را  ر  א   
ر   در  زان   

�ānī, Mecma
u’l-Fürs’te ve Ferheng-i 
Vefāyī’de karavuldan ġayrı, nevbet beklemek 

ma
nāsına mervīdir. Bu ma
nāyı müeyyid, 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

אن א אر   ا را  م 
ک ت آن را  ار    

(Onun ülkesindeki sarayın bekçisi, gözü açık 
yıldızdır. Onun zafer ordusunun nöbetçisi, uya-
nık talihtir.)

�āliẟ, ol āvāre ve bī-kār ādeme derler ki 

onun bunun ardına düşüp gezip yürüye.

 [yestek]: Sükūn-ı sīn-i mühmele ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Bāzū-yı ḫarīde.

 [yeşk]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ile. Ön 

diş ki 
Arabīde אب  [nāb] derler. Ḥakīm 

Sūzenī, beyt:

د ده  ۀ ا  از درازی و
אل و  ان  را  م و د  را 

(Umut vadesinin uzunluğundan filin hortumu 
ve dişi, aslanın pençesi ve ön dişi yıpranır.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

ز  ر  و  אل و  ر  و زاغ 
אب אخ و   و   و   گ 

(Dağ keçisi gözlü, karga kanatlı, yaban eşeği 
tırnaklı, pars postlu, kurt alınlı, fil dişli, kaplan 
pençeli ve aslan kesici dişli.)

Bu beyitten fehm olunur ki yan dişleri ola.

 [yek]: Evvel-i merātib-i a
dāddır. Nite-

kim demişler, beyt:

א      دم   
א ال  د ا ن   د

(Dünya halleri bir demde, bir anda, bir salisede 
değişir.)

Aṣılda fetḥa-i ṣaḥīḥa iledir. Aḥmed-i 

Kirmānī, beyt:
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אر אف ا  ا
[ma	a’l-kāfi’l-fārsī]

 [yebreng]: Sükūn-ı bā-i muvaḥḥade 

vü nūn ve fetḥ-i rā-i mühmele ile. Aṣl u 

heyūlā ma
nāsına.

 [yek-reng]: Aṣılda bir renk nesne. 

Muḳābili אر -dir. Ve sāde[reng-ā-reng] ر

dil ma
nāsına da gelir. Kemāl İsmā
īl, beyt:

אور  ئ  ازو    د
ار  ر  آن  دارد ر آل 

(Gül temiz kalplilik davası güderse inanın! Zira 
o Hz. Ali ocağının usulüne sahiptir.)

گ  [yelūg]: Żamm-ı lām u vāv-ı ma
rūf ile.

 [yelūleng]: Żamm-ı lām-ı evvel 

ü fetḥ-i ẟānī ve sükūn-ı nūn ile.  

[yelūlīg]: Żamm-ı lām-ı evvel ü kesr-i ẟānī 

ve sükūn-ı yā-yı taḥtānī ile. Küllühum be-

ma
nī-i pehlivān-ı nām-dār ve şecā
atte 

meşhūr-ı rūzgār ola. Mīr Naẓmī, beyt:

د ار و    א گ و 
د אردان و     و 

(Yiğit, namlı ve saf yırtıcı idi. Bilgili, deneyimli 
ve ustaydı.) 

Mīr Naẓmī, beyt:

אدر د  و   آن 
אدر دی      

(Hiçbir yiğit, o bahadır ve kahraman yiğitle sa-
vaşmaya güç yetiremez.)

 [yeng]: Sükūn-ı nūn ile. Resm ü āyīn 

ma
nāsına. Melikü’ş-şu
arā Ḥakīm 
Aliyy-i 

Ferḳadī, beyt:

از  ز     در 
ازد ز  از  و  

(Ben senin ay yüzünün ışığıyla geceyi gündüz 
etmeden önce aya samurdan başlık çekiyorsun.)

אک  [yemāk]: Fetḥ-i mīm ile. Selāṭīn-i 

māżiyyeden bir pādişāh adıdır. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, beyt:

א ای  אن و   ا  
ق אک و  ح    

(Dünya mülkü senindir, övgüye layık olan sen-
sin! Niçin Yemāk’ı övüp Yelāk’ı anlatayım!)

 [yemek]: Be-vezn-i  [nemek]. Bir 

şehir adıdır. Maḥbūbları be-ġāyet çok olur. 

Mecma
u’l-Fürs’te bir vilāyet adı olmak üzre 

mervīdir. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

وح   ه  دل    
وز      ای  

(Kıyabakışla yaralı gönlüme tuz serpme! Ey 
Yemek kıblesi! Benim yüzümden kıbleyle 
inatlaşma!)
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م  ا
[ma	a’l-lām]

אل  [yāl]: Yedi ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i gerden ya
nī boyun. Üstād 


Unṣurī, beyt:

ار درم ه      ازو ر
אل א  ن   دن او  ه  ز 

(Onun sayesinde yüz bin akçe elde ettin. Onun 
hizmetinden boyun çevirmek olur mu hiç!)

Ḥakīm Esedī, beyt:

אل ه   א   و 
אل اه   زه ای   

(Kement ve yayı koluna, ağır bir topuzu da boy-
nuna taktı.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

א   אه  א ع    رو از 
אد אل  دن  ق  ن  אن  א   

(Kim padişahlar padişahının hizmetinden kas-
ten geri durursa, padişahın kahır kılıcı onun 
boynuna tasma gibi geçsin!)

�ānī, at boynunda olan saça derler. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

ا در ان  
ران را  אل  دم و 

(Kabile reisleri gömlek yırttılar. Atların yelesini 
ve kuyruğunu kestiler.)

Meẕkūr ma
nālara iḫtiṣāṣı yoktur. Ādemīde 

dahi isti
māl olunur.

�āliẟ, ḳadd ü ḳāmet ma
nāsına gelir. Uzun 

boylu ve tüvānā ādeme “yāl u bāl ṣāḥibi” 

derler. Ḥakīm Esedī1, beyt:

אد  دوال ر ا گ ا  
אل زد  אن  ار 

1 Beyit, Hakīm Firdevsī’ye aittir.

(Allah bilir ki mana süsleme tarzında bu usul 
süslemeyi kimse yapmadı ve yapmayacak.)

Ḥakīm Sūzenī, beyt: (445a)
אن    آ  ا

ان آ  ا و  د ز آل 
(İyilik senin usulündür, bilgi senin tarzındır. 
Padişahlar ocağında bundan başka usul ve tarz 
olmaz.)

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da sarı renk bir ottur, ot-

luk arasında biter.
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אر س   س و ار ز 
אر אل از  د  

(Barlas ve Arlas’tan sayısız kişi, ordunun sol tara-
fında bölük bölük toplandılar.)

Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da אک  [yesāk]-i merḳūm 

ma
nāsına. Ya
nī 
işret ü ṣoḥbet günlerinde 

reyāḥīnden tāc edip erbāb-ı 
işret başlarına 

giyerler.

אول  [yasāvul]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ve 

żamm-ı vāv ile. Alay çāvūşu ya
nī alay tertīb 

eden çāvūşlar ve ġayrı. Ve muṭlaḳ “çāvūş” 

ma
nāsına da mervīdir. Mīr Naẓmī, beyt:

وش ه   دان  ان ز   د
ش ه  و  אن  אول  

(Devler, yiğitler yüzünden galeyana gelince ça-
vuş buyruğa göz kulak oldu.)

 [yel]: Dört ma
nāya gelir.

Evvel, pehlivān, bahādır ve merd-i dilāver 

ma
nāsına. Ḥakīm Esedī, beyt:

از אه      در
از د در   آ  

(Görkemli pehlivan, padişahın sarayına yakla-
şınca bağlandı.)

Ḥakīm Firdevsī, meẟnevī:

د آن  ار  روز 
ز و    و    
 و در و  و 

א و د ن را  و  و 
(O kıymetli pehlivan savaş günü kılıç, hançer, 
topuz ve kementle pehlivanların başını kesti, 
göğsünü yardı, ayağını kırdı ve elini bağladı.)

ن  [yelān] cem
-i  [yel]dir. Beyt-i evvel 

ve beyt-i ẟānīde ṣan
at-ı çār-ender-çār ve leff 

ü neşr vardır.  [tīġ] ile  [burīd],  

[ḫancer] ile در [derīd], ز  [gurz] ile  

(Fakat kemendin ilmeği Efrāsiyāb’ın tolgasına 
takıldı. Türklerin hükümdarı, kemendin ilme-
ğini kopardı.)

Rābi
, 
ayāl ma
nāsınadır ki 
ayālmend 

ādeme א  [yālmend] derler. Keennehu 

אل  [
ayāl] lafẓından iḫtiṣār olunmuştur. 

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

م  د א  
אن را و و ا دا  

(Zayıfım, çoluk çocuğum var, elim dar. Vīs ü 
Rāmīn hikāyesini okuyup da ne yapayım!)

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

אز אل  ز از   دم  
א  و   א 

(Çoluk çocuk sahibi olup da boyunduruk altına 
girene kadar nice yıl Hakīm Sūzenī oldum.)

Ḫāmis, Ferheng-i Cihāngīrī’de be-ma
nī-i 

mest.

Sādis, Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i دن  زور 
[zūr kerden] ve mest-bāzān.

Sābi
, ḳaṣd-künān.

אل و  אل   [yāl u bāl]: Türkīdeki “boy bos” 

ma
nāsınadır. Merd-i cüvān u tüvānā 

ṣıfatıdır. Mīr Naẓmī, beyt:

אل و   אر   و 
אل אل و  א  ا   ا  و 

(Bu endam ve görünüm, bu boy posla savaş za-
manı düşmanı güçsüz bırakır.)

אل  [yaḫçāl]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ve 

fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Buzḫāne ki onda buz 

ve kar ḥıfẓ ederler. ان  [yaḫdān] ve ان  

[berfdān] dahi derler. Keẕā fi’l-Mecma
.

אل  [yesāl]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. 

Cem
iyyet ve alay ma
nāsınadır. Mevlānā 

Hātifī, beyt:
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 ا
[ma	a’l-mīm]

אم  [yām]: Menzil atı. Ya
nī ulak, menzil-

lerde binip seğirttiği at. Diyār-ı 
Acem’de 

ulak ḳā
idesi böyledir ki: Birbirine ḳarīb 

maḥallerde menzil vaż
 olunup birer ikişer 

menzil bār-gīrleri vardır. 
Acele ve şitāb ile 

nāme veyāḫud yarlıġ irsāli iḳtiżā ettikte bir 

ādem meẕkūr ata binip ve nāmeyi alıp bir 

dizginde ya
nī seğirtmek ile menzil-i āḫara 

varır. Menzile ḳarīb oldukta bir ādem dahi 

bir ata binip ḥāżır durur. Gelen ādemin 

elinden nāmeyi alıp ol dahi seğirtir. Bu 

üslūb üzre (445b) elden ele nāmeyi zamān-ı 

ḳalīlde maḥalline vāṣıl ederler. Bu ṭarza 

ار :derler. Şems-i Faḫrī, beyt [uskudār] ا

ف אن   در   ای ا از 
אم אم  אوی ز ا ا ام   ا

(Yıldızlar her tarafta senin şöhret elçilerin için 
gün atlarından menzil atı bağlamıştır.)

م  [yerm]: Be-ma
nī-i Bārbud ki  

[barbuṭ] dahi derler. Kopuz dedikleri sazdır. 

Bu lüġat hem saz ve hem sāzendeye ıṭlāḳ 

olunur. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

م  [yeşterem]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

ve fetḥ-i tā-i müẟennāt u rā-i mühmele 

ile. Kurdeşeni dedikleri 
illettir. Māddesi 

fażalāt-ı demdir. Mīr Naẓmī, beyt:

م ده ا  א   ا
م א دوا   ن    

(Bedeni baştan başa kurdeşeni olmuş. Kan bo-
zulduğuna göre nasıl tedavi edeyim!)

 [yeşm]: Ma
rūf taştır cevāhir nev
inden. 

Sebzinden beyāżı maḳbūldür. Ḫavāṣṣı çok-

tur. Cümleden āfet-i ṣā
iḳadan emīn eder. 

[şikest] ve  [kemend] ile  [best]. Ve 

   [tīġ be-ser],    [ḫancer be-

sīne], א ز    [gurz be-pā] ve د    

[kemend be-dest].

�ānī, be-ma
nī-i دن א  
ya [rehā kerden] رnī 

salıvermek ki  [yele] dahi derler.

�āliẟ, bir nesne bir nesneden āvīḫte olmak.

Rābi
, ġam ve endīşeden fāriġ olana derler. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

 [yelel]: Fetḥ-i lām ile. Bir mevżi
 ismidir.
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ن  ا
[ma	a’n-nūn]

אن  [yabān]: Beyābān ma
nāsınadır. Türkīde 

dahi “yaban” derler.

א  [yāḫten]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ve 

fetḥ-i tā-i müẟennāt ile. Be-ma
nī-i آ 
[āḫten]. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Ammā 

Mü�eyyidü’l-Fużalā’da be-ma
nī-i دن   

[ḳaṣd kerden] ve bīrūn keşīden-i tīġ ve 

ġayruhu. Yine آ [āḫten] ma
nāsına olur. 

Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i زدن [zeden], 

ا ن ,[endāḫten] ا אرا   āşikārā] آ

pursīden], ن אز  [bāzīden] ve miẟl-i ū’st.

دا אد   [yād dāşten]: Ḫāṭırda tutmak 

ma
nāsına maṣdardır. 
Arabīde  [ḥifẓ] 

ma
nāsınadır. Çağatay lisānında “saġınmaḳ” 

derler. (Mīr 
Alī Şīr) Seb
a-i Seyyāre’de Dil-

ārām firāḳında Behrām’ın aḥvāli ẕikrinde 

demiştir, beyt:

Saġınıp çün çeh-i zenaḫdānın

Çikiben barça rişte-i cānın

(Çene kuyusunu hatırlayıp can ipini tamamen 
çekiyordu.)

אران  [yārān]: Dost ve mūṣāḥib ma
nāsına. 

Ḳıyās bu idi ki cem
-i אر  [yār] ola idi, ammā 

müfred isti
māl olunur. Ve gāhī cem
e de 

işāret olunur. Mevlānā 
Urfī, beyt:

ه د אز آ و   
אن آ ا ر    אران 

(Naz āfet, kaş göz işareti bela, işve gönül aldatıcı. 
Dostlar sakının! Ateş tufanı var.)

אر  [yāresten]: Fetḥ-i rā vü sükūn-ı 

sīn-i mühmeleteyn ile. Be-ma
nī-i ا  

Çünki Māverāünnehir’de ṣā
iḳa çok vāḳi
 

olur, Ḥaḳḳ sübḥānehu ve te
ālá celle şānuhu 

nehr-i Kāşġar’da yeşmi ḫalḳ eylemiş. Ol 

diyārın ḫalḳı her biri yanlarında birer parça 

yeşm götürürler, bi-emri’llāhi te
ālá ṣā
iḳa 

iṣābetinden emīn olurlar.  [yeşb] dahi 

derler. Aḥmed-i Kirmānī, beyt:

دد ه  ا  
دد از ز ا   

(Beden dağı yeşim bile olsa, ecel yarasıyla yüne 
döner.)

אم  [yaġām]: Fetḥ-i ġayn-ı mu
ceme ile. Ġūl 

ma
nāsınadır. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

 [yek-çeşm]: Bir gözlü ki 
Arabīde 

ر 
a] اver] derler.

 [yek-zaḫm]: Sükūn-ı kāf u ḫā vü fetḥ-i 

zā-i mu
cemeteyn ile. Sām bin Nerīmān’ın 

laḳabıdır. Bir ejderi bir ḍarb ile helāk etti-

ğinde bu laḳab ile mülaḳḳab olmuş. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

אم  و  زال  
אل ا   و  آرا 

(Sām-ı Yek-zahm gidince Zāl, güzel sevgilisiyle 
oturmak için bir içki meclisi hazırlattı.)

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

دا ز    آن 
ا אی  א  را 

(Ben Yek-zahm’ın topuzunu kaldırıp askeri he-
men orada bıraktım.)
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(Sevgilinin yanağı yasemin, yeni açmış gül ya 
da ak güldür. Hatta güzellik bakımından onlar, 
renk ve kokuyu o yanaktan almıştır.)

Kemāl İsmā
īl, beyt:

ن و  א ام   و ا
د   در  

(Gül gömleği giymiş yasemin beden ve ak gül-
den endam pek de güzel!)

א  [yāften]: Bulmak. Müstaḳbelinde fā 

yā’ya ḳalb olunup (446a) א  [yābed] ve 

ه א  [yābende] derler. Çağatay lisānında 

“tapmaḳ” ve “tapmaġ” derler. Ferhādnāme’de 

ḫāḳān, vezīri Mülk-ārā ḥaḳḳında der, (Mīr 


Alī Şīr), beyt:

Tapıp ārāyiş andın mülk ü zīnet

Bolup il içre Mülk-ārāġa şöhret

(Ülkenin süsü ve bezeği olan Mülk-ārā, halk 
içinde şöhret kazandı.)

אن  [yān]: İki ma
nāya gelir.

Evvel, hedeyān ma
nāsına. Üstād Ferruḫī, 

beyt:

אن ا א  א    
אر א   א    

(Senin sözünün karşısında bütün sözler saçma-
dır. Senin hünerinin karşısında bütün hünerler 
boşa çıkar.)

�ānī, merkeb ve rāḥile ma
nāsınadır.

دن אوه   [yāve kerden]: Yitirmek, دن   

[gum kerden] gibi. Ya
nī żāyi
 etmek. 
Arabīde 

 [faḳd] ma
nāsınadır. Ve א 
iḍā] اat] dahi 

derler. Çağatay lisānında “itmek” derler. Mīr 


Alī Şīr, beyt:

Tilbe köŋlüm ki leb ü zülfüŋ üçün itmiş idi

Kiçe meyḫāne ara mest ü perīşān taptım

(Dudağın ve saçın için kaybolmuş olan çılgın gön-
lümü, gece meyhanede sarhoş ve perişan buldum.)

[tuvānisten] ya
nī ḳādir olmak. Ma
rūfī, 

beyt:

אر دور אر ا  ز  
אر دور ک  آن   ا

(Senin bu işi yapabilmen uzak ihtimal. Az da 
değil epeyce uzak.)

אزان  [yāzān]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Ḳaṣd 

edici. ن אز  [yāzīden] lafẓından ism-i fā
ildir. 

Ve be-ma
nī-i ن  [keşīden]. Ḥakīm 

Enverī, der-ṣıfat-ı bahār, beyt:

 ا  در دا   ا
אن را אده ا د ی ا از   אزان 

(Bulut çiçek çocuğuna süt annelik yapmayacak-
sa çiçek niçin bulut tarafına doğru ağız açmış?!)

Şöhre-i Āfāḳ, beyt:

אزا ی  از آن  אن  از  
אزان ا ی       ای 

(Bütün güzeller arasında sana yöneliyor olu-
şum, bütün güzelliklerin sana yönelmiş 
olmasındandır.)

ن אز  [yāzīden]: Kesr-i zā-i mu
ceme ile. 

Gerinmek ve meyl eylemek ma
nāsına. 

Üstād 
Ascedī, beyt:

ران ژاژداری  و   ژاژ
ان ی ژاژ  אز  و    

(Sen saçmalıyorsun ve epeyce saçmalık yiyen 
var. Eşeklerin pislik/saçma tarafına yönelmesine 
şaşılmaz.)

Mecma
u’l-Fürs’te be-ma
nī-i دن  ا 
[āheng kerden] ve ن   [bulend şuden] 

ve dürüst. Ve be-ma
nī-i אزدن  [yāzden].

א  [yāsemen], ن א  [yāsemūn] 

ve א  [yāsemīn]: Ma
rūf çiçektir. 

Ebulma
ānī, beyt:

א  א    אن  א א   
אن ر و  را زان  א  آ در 
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[ehrīmīn] ḫālıḳ-ı şerdir dediler. Ekẟer-i 

erbāb-ı lüġat د دان ve [īzed] ا  [yezdān] bir 

ma
nāyadır deyip biribirleriyle ta
bīr ederler. 

Ammā bi-ḥayẟi’l-ma
ná farḳları vardır.

 [yefen]: Fetḥ-i fā ile. Ve sükūn-ı fā ile 

(  yefn) de mervīdir. Pīr-i fānī ma
nāsına 

lüġat-i müşterekedir.

אن  [yegān]: Kāf-ı Fārsī ile. Yegāne 

ma
nāsınadır. Ḥakīm Sūzenī, beyt:

אن دو  ورا  از ار
אن אن دو  אه از ار  او  

(Onun için devletin ileri gelenlerinden biri de-
mem. Zira o mertebe bakımından devletin ileri 
gelenleri arasında biriciktir.)

אن אن   [yekān yekān]: Kāf-ı 
Arabī ile. Bi-

rer birer demek ma
nāsınadır.

ان  [yekrān]: Sükūn-ı kāf ve fetḥ-i rā-i 

mühmele ile. Kula at ma
nāsınadır. Ba
żı 

ferhengde “çil at” menḳūldür. Mürūr-ı 

eyyām ile muṭlaḳ “at” ma
nāsına olmuştur. 

Şems-i Faḫrī, beyt:

ان خ و  در  ز و  א  אر   ِ
ان א  אد دو ران درآوری در  

(Meydanda kaplan, taklacı doğan ve parsla avla-
nacağın zaman yel ayaklı atın sırtına iki bacağını 
koyarsın.)

Ferheng-i Cihāngīrī’de esb-i ser-āmed ü 

mümtāz. Üstād Ferazdaḳ, ḳıṭ
a:

א د در  د  ا از   
ان ا   در  و از  
د آن  ن     در  

ان אدت  آن  ن   ش   در 
(Savaşta senin fetih askerin toz kaldırırsa ve 
meydana senin atından nal düşerse, yücelik o as-
kerin tozunu sürme gibi gözüne çeker ve talih o 
atın nalını küpe gibi kulağına takar.)

ن אو  [yāvenden]: Fetḥ-i vāv u dāl-ı 

mühmele ve sükūn-ı nūn ile. Be-ma
nī-i 

pādişāhān-ı cihān. Keẕā fi’t-Tuḥfe.

ان  [yaḫdān]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme 

ve fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Buzḫāne ki 

אل  [yaḫçāl] dahi derler. Ebulma
ānī, der-

meẕemmet-i zen, beyt:

ن درو ز و   و 
אن ا ان و د رود  

(İçi zemherir, küsü ve kūnunun da biri buzdola-
bı biri ırmak.)

ن  [yaḫkelūn]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme, 

fetḥ-i kāf ve żamm-ı lām ile. Bu lüġat ḥarf-i 

bā, tā, nūn ve yā ile rivāyet olunmuş. Çetin 

koz ma
nāsına. Taṣḥīḥi ma
nāsı gibi çetindir.

אن  [yarmaġān]: Sükūn-ı rā-i müh-

mele ve fetḥ-i mīm ü ġayn-ı mu
ceme ile. 

Armaġān ma
nāsına.

אن  [yeryān]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i yā-yı taḥtānī ile. Şehr-i Semerḳand’ın 

nām-ı ḳadīmidir. Keẕā fi’l-Mü�eyyid.

دان  [yezdān]: Yaratıcı, Ḫālıḳ ma
nāsına. 

Ḥażret-i cenāb-ı eḥadiyyet celle ismuhu 

esmā-i şerīfesindendir. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אک د  داد  آن 
אن و ز دان  آ  

(O dindar kişi, yedi gök ve yerin yaratıcısı olan 
Tanrı adına and içti.)

Ḥakīm Enverī, beyt:

دان   و    آ 
دا د  אر آن  دارد  

(Tanrı’nın vermediğini felek de vermez. Tanrı 
için yapılan işin mertebesi olur.)

Ṭāife-i Mecūs katlarında دان  [yezdān] 

ḫālıḳ-ı ḫayra maḫṣūṣ isimdir, ا 
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ن  [yekūn]: Żamm-ı kāf ile. İki 

ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i ن  [yeksūn]. Bū 

Şu
ayb, beyt:

אرا  آرا  
ن א و    و    د

(Sen atlas, sırma ve ipek fark etmeksizin süsle 
süsledin.)


Arabīde א  [bāşed] ma
nāsına.

�ānī, żamm-ı kāf ile cāme-i ḥarīr 

ma
nāsınadır. Keẕā fī-Ferheng-i Vefāyī.

 [yekīn]: Kesr-i kāf ile. Bir nev
 laṭīf 

reyḥāndır. Çok dalları olur.

دن   [yele kerden]: İki ma
nāya gelir.

Evvel, at, kısrak, katır, eşek ve deve maḳūlesi 

ḥayvānātı yularsız salıvermek.

�ānī, fedā ve niẟār ma
nāsına mervīdir.

 [yelken]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i kāf ile. 

Ferheng-i Vefāyī’de be-ma
nī-i  [belken] 

ki bābu’l-bā’da ẕikri mürūr eyledi. Ya
nī 

mancinīḳ. Şā
ir, beyt:

ار روزن ۀ او در دل  از  
א  א و آن  אن   

(Gönülde onun kıyabakış oku yüzünden bin ge-
dik/pencere açıldı. Āşığın canı bir kale, o kıyaba-
kışlar da birer mancınık olmuş.)

ن آ   [yelī āmeden]: Kesr-i lām ile. Be-

ma
nī-i ن آ و   [furū āmeden] ya
nī aşağı 

gelmek. Üstād Rūdekī, beyt:

م م  آن  آ ز ا 
م م  د ا  آ  א 

(Atını da o vakit sıcağı sıcağına götürmek için 
atından yumuşakça indi.)

אن  [yemān]: Fetḥ-i mīm ile. Şu
le ve żiyā 

ma
nāsına. Ḫˇāce Selmān, beyt:

Kemāl İsmā
īl, beyt:

אک א در   آب ز ر 
ان אد  آ ز  آن  א 

(Senin güzelliğini kıskanan toprağa, o atın na-
lıyla çıkan rüzgārın ateşi söndürmesi gibi su 
oturmuş.)

Ferheng-i Vefāyī’de ol ata derler ki rengi 

meyān-ı zerd ü boz ola. Şerefnāme’de aşkar 

ata derler, ammā yāl u dümü beyāż ola. Eğer 

böyle olmaya boz olur. Ḥakīm Ḫāḳānī, 

beyt:

א درآور دو ا درآور ر
א  ان  و   

(Ey sāki! İki atla/aceleyle çıkagel ve sabah kır atı-
nı alacalı gösteren şarap kadehini getir!)

אن  [yeksān] ve ن  [yeksūn]: 

Kilāhumā bi-sükūni’l-kāf ve evvel fetḥi’s-

sīni’l-mühmeleteyn, ẟānī żamm ile. İki 

ma
nāya gelir.

Evvel, hemīşe ve ber-devām ma
nāsına. 

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

و אد    ت   ق 
אن א  و   א   

(Selvinin tepesi hep yemyeşil olduğu sürece se-
nin başının üstü de selvinin tepesi gibi yemyeşil 
ve taze olsun!)

�ānī, be-ma
nī-i berāber. Şems-i Faḫrī, ḳıṭ
a:

אن د  א  ن     
ن א א  از  א   אره 
ن ا א א    ز  و 

(446b) ن א ز  אد  א  د  ز د
(Yeksān ve yeksūn kelimeleri hep aynı manada 
olup me’būndan asla hamiyyet gelmedikçe; hīz 
ve me’būndan daha değersiz olan düşmanın fa-
nilik yumruğunu yiyip yerle bir olsun!)
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او  ا
[ma	a’l-vāv]

אر  [yārġū]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ve żamm-ı ġayn-ı mu
ceme ile. Zebān-ı 

Ḫˇārezmiyānda da
vāya ve ba
żı ḳażiyye ki 

bir ḳavim arasında ẓuhūr eder, ona derler. 

Mīr Naẓmī, beyt:

אر אن   א אن  در 
ی אی و  א  א  אن  زان 

(Āşıklar arasında yargı davası vardı. Ansızın ara-
larında gürültü patırtı koptu.)

א  [yālū]: Żamm-ı lām ile. Deryā kenārı ve 

leb-i cūy.

 [yepenlū]: Fetḥ-i bā-i Fārsī ve sükūn-ı 

nūn ile. Ḳāfile. Ya
nī bir miḳdār yolcu ve 

yükleri olmak ma
nāsına. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī. Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirru-

hu, meẟnevī:

ج ای و    אن ا  
ج אن  دو  ا   در 

א אن  ن  در 
א א  ا آ آ از 

(Cana can katan deniz ve sıkıntı denizi... Her 
ikisinin arasındaki bu dudak bir çayırlık. Şehir-
ler arası bir kafile gibi... Oraya çeşitli bölgeler-
den parçalar gelir.)

Ba
żı ferhenglerde be-ma
nī-i metā
 ve kālā.

 [yarġū]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

żamm-ı ġayn-ı mu
ceme ile. Yasak ve tehdīd 

ile men
 ma
nāsınadır. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

אر א    א از 
אن   ی   از 

(Şarap getir! Āşık, kadıdan korkmaz. Dahası, pa-
dişahın yasağından da korkmaz.)

א    د  ه  ق   از 
אن را و   ق     ز 

(Kılıcın ışığı ne zaman vursa dağ, zirvesinden 
eteğine dek yarılır.)

ن  [yentūn]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı 

tā-i müẟennāt ile. 
Arabīde אس  ,[rībās] ر

Türkīde “işhun” dedikleri ottur. Bir miḳdār 

ḥumūżatı olmakla döğüp ve sıkıp suyun 

alıp şeker ile şerbet ederler. Def
-i ḥarāret-i 

kebede ve ḥummā-yı ṣafrāviyyeye nāfi
dir.

ن  [yencīden]: Sükūn-ı nūn u yā-yı 

taḥtānī ve kesr-i cīm ile. Küsmek ya
nī 

bir ādemin bir ādeme ḫāṭırı kalıp onunla 

āşinālık etmemek. Ebulma
ānī, beyt:

אر ی  א  دم در  ر 
د ه  א ام  ه  ن 

(Geceleyin sevgilinin köyüne gitmiştim. Çığlığı-
mı işitince küstü.)

دن  [yenḫaşūden]: Sükūn-ı nūn ve 

fetḥ-i ḫā vü żamm-ı şīn-i mu
cemeteyn ile. 

Davara kaşağı vurmak.

ن  [yehīden]: Kesr-i hā ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Yıkmak ve bozmak. Meẟelā ḫāne 

ve emẟāli 
imāreti yıkıp bozmaya derler. 

Üstād Laṭīfī, beyt:

ر د   ه  م  א  ا 
א אن   ر ا אس  وی ا ا

(Kötülük edip ömür evimi yıkmış olsa da onun 
ömrünün temeli Allah’ın güvencesinde olsun!)
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و  [yendū]: Sükūn-ı nūn ve żamm-ı dāl-ı 

mühmele ile. Şu
le ve żiyā ma
nāsına.

Şeyḫ Āẕerī, beyt:

ده درآ ا ران   و  ن 
س  د   ش  دوران 

(Turan hakanı (güneş) sarayına/gökyüzüne ge-
lince karanlık gecenin ayı yargıyla dönüş yapar.)

Ammā zebān-ı Ḫˇārezmiyānda “da
vá” 

demektir. 

Çağatay lisānında “tirgemek” derler. (Mīr 


Alī Şīr) Ferhād’ın vilādeti maḥallinde şehir 

tezyīn olunup 
ayş u 
işrete iẕin olunduğu 

yerde der, beyt:

Ḫalāyıḳ her ne ḳılsa tirgemek yoḳ

Ni ḳılġannı yaman ḳıldıŋ dimek yoḳ

(Halk ne yapsa engellemek yok. Ne yapsa kötü 
yaptın demek yok.)

א   [yegāne-gū]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī vü 

nūn ve żamm-ı kāf-ı Fārsī-i ẟānī ile. Mümin 

ve muvaḥḥid ma
nāsına. Mīr Ḫüsrev, beyt:

د ک   א  او  א   
א  א  از  و  אرۀ   آن 

(Dindar kişi, benliğini terk eden kişidir. Falanca 
filancadan, kendinden bahseden kişi değil.)

 [yek-sū]: Sükūn-ı kāf ve żamm-ı sīn-i 

mühmele ile. Be-ma
nī-i bir ṭaraf ve bir 

cānib. Ebulma
ānī, beyt:

م آ دم و دا א  ن 
(447a)   از  آرم و 

(Hayalin yanıma gelirse bunu kavuşma bilirim. 
Gömleğimi çıkarır bir tarafa atarım.)

و  [yemrū]: Sükūn-ı mīm ve żamm-ı rā-i 

mühmele ile. Be-ma
nī-i merdüm-giyāh ki 

אِه  ve [setreng]  ,[estereng] ا  

[giyāh-ı seg] dahi derler. 
Arabīde وح ا  

[yebrūḥu’ṣ-ṣanem] dedikleri köktür. Keẕā 

fi’l-Mecma
.
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(Hātem-i Tāyī’nin ruhu cömertlik zamanı ona 
“Benim dünyadaki iyi adımı daha fazla bozma!” 
der.)

אره  [yāre]: Fetḥ-i rā-i mühmele ile. Beş 

ma
nāya gelir.

Evvel, inci ve la
l miẟāli ḳıymetli taşları ipli-

ğe dizip bilezik gibi 
avrāt, kollarına bağlar-

lar. Kemāl İsmā
īl, beyt:

وری  ز از    ای 
א אره  אل و  אی دو  در د و 

(Efendim! Devletin eline ve ayağına senin bine-
ğinin nalından bilezik ve halhal yakışır.)

�ānī, zamān-ı ḳadīmde 
alāmet-i bendegī 

olmak için altından veyāḫud gümüşten bi-

lezik gibi edip kollarına takarlar idi. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

ق زر אره و  א  אک  אن 
אن  زر  ا  

(Bütün padişahlar altın boyunluk ve bileklikle, 
bütün pehlivanlar altın kemerle.)

�āliẟ, bir meşhūr ḥab terkībīdir ki laṭīf mü-

leyyindir. אره אرج ve [eyāre] ا  dahi [eyārec] ا

derler. Şehriyārī demiştir, rubā
ī:

אره  م  א   א  
אره  אرۀ آن   א 

ت و زر  رخ  א از ا  
אره  ح و  آن   

(Ciğerim cefa kılıcıyla parçalanınca doktor ona 
çare bulmakta aciz kalır. O ciğerden yaralı, ken-
di yanağına yakut ve altın gibi gözyaşından ma-
cun ve eyārec yapar.)

Rābi
, be-ma
nī-i ḳudret. Üstād Laṭīfī, beyt:

אن زان     
אن אره ای زان   آر  ز

(Dünya halkı o kıskançlıkla yandılar. Dile getiri-
lemeyen bir güç...)

א  ا
 [ma	a’l-hā]

א  [yāḫte]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ile. Be-

vezn-i א  [sāḫte]. [yāḫten] lafẓının ism-i 

fā
ilidir be-ma
nī-i آ [āḫte].

ه אد  [yād-gīrende]: Sükūn-ı dāl-ı müh-

mele ve kesr-i kāf-ı Fārsī ile. Ezberleyici. 


Arabīde א  [ḥāfiẓ] ma
nāsınadır.

אده  [yāde]: Be-vezn-i אده  [sāde]. Rüşvet 

ma
nāsına. Ebulma
ānī, beyt:

ران א ا אده   אن  د از  א  
אن د در دو  ا  د   او روان ر

(İnsanlardan rüşvet alan kadı, hükmü geçme-
mekle birlikte iki dünyada da rezil olur.)

אرا  [yārābe]: Fetḥ-i rā-i mühmele vü bā-i 

muvaḥḥade ile. Bir nev
 ṭa
āmdır. Şalġam 

veyāḫud gezeri rişte edip ve kaynatıp sirke, 

ḫardal ve bostān-efrūz ile küp içinde ḥıfẓ 

edip maḥallinde tenāvül ederler

א אر  [yārnāme]: Sükūn-ı rā-i mühmele ve 

fetḥ-i nūn u mīm ile. Be-ma
nī-i nīk-nāmī. 

Ḥakīm Senāyī, ḳıṭ
a:

א  אر ف   از 
ل  و  در  

رد א    אر
א روزی  אر ا  

(Böylesi gamlı ve pis bir yerde daha ne kadar 
övünme lafı edeceksin! İyi ad bırakmayı seç! 
Zira bütün bu övünçler birkaç gün sonra geçip 
gidecek.)

Ḫˇāce 
Amīd-i Lūyegī, beyt:

א אه  ش   א   روان 
אن  א   در  אر  
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Evvel, resm ü ḳā
ide ma
nāsına. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, meẟnevī:

د ان را  دوری  آن ا
د ری  ن د ن  د
ی  ره در  او אد  
و ی  א   آن 
א آن     ا
אی آن ا در  و   

(O tutsaklar için uzaklıktan başkası yoktu. 
Firavun’u görmelerine izin yoktu. Yolda onun-
la karşılaşsalar yasa gereği yüz üstü kapanırlardı. 
Yasa şöyleydi: Hiçbir tutsak zamanlı ya da za-
mansız o hükümdarın yüzünü görmeyecekti.)

Ḥakīm Nizārī-i Ḳuhistānī, ḳıṭ
a:

אن אن    א  در 
אل     از 
אزر    را 
آور ز  ز و زاری 

אز   ز ز  
م     ز 

אی   א  ا  
ز    א  א  אر 

(Dünyada hanın buyruğuyla kanun oldu: Savaş-
tan el çekilecekti. Çengden ses yükseltmek dı-
şında hiç kimse incitilmeyecekti. Şahin sülüne 
göz kırpacak, kaplan dağ keçisine dokunmaya-
caktı. Bu hepsi yasaya sıkı sıkıya uydu. Sevgili ise 
hālā bizimle savaşıyor.)

�ānī, be-ma
nī-i (447b) ārzū. א  [eyāse] ا

dahi derler. Pūrbahā-yı Cāmī, beyt:

אم  را א ا  ر دام  
אن را א  ان  אر  ده  ا م 

(Kurān āyetleri üzerine can arzusunu öncele-
yip icazetle şer’ī hükümleri sağlam bir tuzak 
yaptılar.)

Ḫāmis, be-ma
nī-i dūst, yār ma
nāsına. 

Üstād Rūdekī, rubā
ī:1

אره  אرۀ  م    
א آواره    از ز

د א را  ل   در  
אره  ا   אره   آن 

(Senin lütfun iyilik edip çaresizlere çare olur. 
Adaletin zamaneden zulmü uzaklaştırır. Senin 
adaletinin mevsiminde tan yeli, gülün gömleği-
ni yırtamaz.)

Be-ma
nī-i zehre vü yār be-ma
nī-i dūst. Bu 

iki ma
naya, Mehestī, beyt:

א ه    ا ز ه   ز
אره   د ا  אره   

(Zühre’den başka kim onun ayağını öpmeye güç 
yetirebilir! Dosttan/Bilezikten başka kim onun 
elini öpebilir!)

אزا  [yāzābe]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme vü bā-i 

muvaḥḥade ile. אزاب  [yāzāb]-ı merḳūm 

ma
nāsınadır.

אزده  [yāzdeh]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme, fetḥ-i 

dāl-ı mühmele ve iẓhār-ı hā ile. On bir 


adeddir. 

ه אز  [yāzende]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme vü 

dāl-ı mühmele ve sükūn-ı nūn ile. Be-

ma
nī-i ḳaṣd-künende. Keẕā fi’l-Mecma
.

אزه  [yāze]: Fetḥ-i zā-i mu
ceme ile. Esnemek 

ki ره א אزه ve [dehān-dere] د  [ḫamyāze] 

dahi derler. Mü�eyyidü’l-Fużalā’da be-ma
nī-i 

lerze masṭūrdur.

אژه  [yāje]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ile. Herze, 

hedeyān ve bīhūde ma
nāsınadır.

א  [yāse]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. İki 

ma
nāyadır.

1 Verilen örnekle anlam uyuşmuyor. Kelime burada dör-

düncü anlamda yani “güç yetirmek” manasınadır.
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א  [yāle]: Fetḥ-i lām ile. Be-ma
nī-i şāḫ-ı 

gāv ya
nī öküz boynuzu. Keẕā fi’t-Tuḥfe.

ده א  [yānizdeh]: Be-ma
nī-i אزده  [yāzdeh]-i 

merḳūm ya
nī on bir 
aded.

א  [yāne]: Be-vezn-i א  [şāne]. Hāvan 

ma
nāsınadır ki destesine אور  [yāver] derler. 

Fettāḥī-i Nīşābūrī, beyt:

زت ه   אور   
א   د א  

(Senin topuzunun başı, düşmanın başını havan 
yapmak için havan sapı oldu.) 

Mecma
u’l-Fürs’te penīrek ki ondan yağ 

çıkarırlar.

אوه  [yāve]: א  [yāfe] gibi iki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i güm-şüde ya
nī yitmiş. 

Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

ر  آ دراز  و روا אن  ز
אز  د و  אوه  א   ا   

(Karıncanın dili Āsaf ’a uzadı ve bu gayet yerin-
dedir. Zira Hāce (Āsaf ), Hz. Süleyman’ın yüzü-
ğünü kaybetti ve aramadı.)

�ānī, herze ve hedeyān ma
nāsına. Ḥakīm 

Esedī, beyt:

ی אن  אوه ز א   د 
ی اه    د  

(Var olduğun sürece böyle başka saçmalıklar 
söyleme! Çölde kaybolduysan artık koşma!)

Ve kendiden bī-ḫaber olan ādeme dahi der-

ler. Üstād, beyt:

ر אدر و   א    در
אوه و   ه ام  א  

(Eyvah! Anasız babasız, böyle kendinden haber-
siz kalakaldım.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

א  [yāfte]: Sükūn-ı fā ve fetḥ-i tā-i 

müẟennāt ile. Feyż ve vuṣūl ma
nāsına. 

Ḫˇāce Selmān, beyt:

د ارزاق    
א אن  א  روز  ز ا داد و  

(Senin elin kulların rızıklarını takdim etmek su-
retiyle kıyamet gününe dek alıp verdi ve onlarla 
bereketlendi.)

Şerefnāme’de be-ma
nī-i ḫaṭṭ u ḥüccet 

mervīdir. Ve א  [yāften] lafẓının ism-i 

mef
ūl ṣīġası olur.

א  [yāfe]: Fetḥ-i fā ile. İki ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i güm-şüde, żāyi
 ve yitik 

ma
nāsınadır. Şems-i Ṭabesī, beyt:

אن دۀ  آ א    
אد ر   ر   او ز

(Göğün gümüş gerdanlığı bırak kaybolsun! 
Onun kutlu avucunun ışığı senin süsün olsun!)

�ānī, herze ve hedeyān ma
nāsına ki אوه  

[yāve] dahi derler. Bu iki ma
nāya, Ebū 

Şekūr, beyt:

ی א  د  و  א  
ی آب روی א   د د 

(Padişahın saçma konuşmaması gerekir. Saçma-
lamak, düşmana itibar verir.)

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

د و  א  ز א ای  ر 
אی  رت ز اری   و  ر 

(Renkli deri saçma sapan veryansınlar edip “İyi 
ya da kötü, benim güzel görüntüme sahip değil-
sin” dedi.)

ا א  [yālvāye]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i vāv u 

yā-yı taḥtānī ile. Kırlaguç ki  [piristū] 

dahi derler. Ba
żı ferhenglerde “yelve” de-

dikleri kuştur.
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ا  [yek-dāne]: Sükūn-ı kāf ve fetḥ-i dāl-ı 

mühmele vü nūn ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, ol 
ıḳda derler ki beşer veyā yedişer 

dāne inciyi ipliğe dizip bir iplik inci ve bir 

iplik la
l veyāḫud zümürrüdü delip geçirir-

ler. Ve ba
żını bir inci ve bir cevher geçirip 

kullanırlar. ya
nī 
ıḳd edip boyuna takarlar. 

Ḥakīm Ḫāḳānī, der-merẟiye, beyt:

אز  אزو و  ز   ه از 
א ا ز   א و  אره از 

(Koldan pazubendi, alından baş örtüsünü çı-
karın! Bilekten bilekliği, göğüsten gerdanlığı 
çıkarın!)

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

 دری دان از آن دو 
دن دو ا 

(O iki inciden her birini İkizler burcunun boy-
nundaki gerdanlık bil!)

�ānī, ol gevhere derler ki bī-miẟl ü bī-naẓīr 

ola. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

א  אم و      
ا  א   אران  ۀ 

(Şükürler olsun ki gece gündüz döktüğümüz 
gözyaşı boşa gitmedi. Yağmur damlamız tek inci 
oldu.)

 [yek-deme]: (448a) Sükūn-ı kāf ve 

fetḥ-i dāl-ı mühmele vü mīm ile. Bir nefes 

ile ya
nī āvāz ile iki ya üç ādem terāne eyle-

mek. Ḫˇāce Selmān, beyt:

אن   ا  ای ا  אز و 
ری אن  ای    دف   

(Bu dünyanın sazı ve nağmesi bir nefeslik ney 
gibidir. Bir nefeslik nağme için daha ne kadar 
def gibi feryat edeceksin!)

ره   [yek-reh]: İẓhār-ı hā ile. Be-ma
nī-i 

yek-bār ve be-ma
nī-i bī-riyā ve bī-nifāḳ. 

م  ان  م  ر  ان  ش 
א و  אوه   אم   ن  

(Güzel haberliler senin kölen, selamın dolu ve 
ağır bir kadehtir. Baş ve ayak senin adını duyun-
ca kendilerini kaybeder.)

 [yaḫçe]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ve 

fetḥ-i cīm-i Fārsī ile. Dolu ki گ  [tegerg] 

dahi derler. Bedreddīn-i Şāşī, beyt:

در    در   
در    در   آذر

(Senin amberinde lale, mercanında inci, gon-
canda kızıl gül, dolunda ateş var.)

ده  [yeşkerde]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme 

vü rā-i mühmele ve fetḥ-i kāf ile. Ṭanbūr 

ma
nāsınadır.

 [yeşme]: Sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve 

fetḥ-i mīm ile. Ḫām deri ki tırāş ederler. 

 [terīşe] dahi derler. Müncīk, beyt:

و   אری  אد  ان   
א         

(Sofra kurunca hamlıkta kendi yaradılışı gibi, 
tıraşlanmamış deriyi andıran yağsız bir öğle ye-
meğini önüne koyar.)

Mecma
u’l-Fürs’te 1ه ورز אن   .آن   
Şerefnāme’de çerm-i ḫām masṭūrdur.

א  [yegāne]: Fetḥ-i kāf-ı Fārsī vü nūn 

ile. Hüner ü kemāl, 
ilm ü fażl, seḫāvet ü 

şecā
at ve bunlara benzer nesnelerde māhir 

ma
nāsınadır. Ṣadefte bir dāne inci ki “dürr-i 

yetīm” dahi derler. Ve naẓīri nādir cevher ve 

emẟāli nesnelerde ṣıfat isti
māl olunur. Nite-

kim şā
ir, mıṣra
:

אی   א  در
(Bilgi denizinin tek incisi Urfī’dir.)

1 Türklerin kullandığı post.
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(Ey acayip işli! Doğru, ölülerle aynı olduk ama 
henüz ölmedik.)

 [yelbe]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade ile. Cebe, cevşen ve eẟvāb-ı ceng.

ه  [yelġuze]: Sükūn-ı lām ve żamm-ı ġayn 

u fetḥ-i zā-i mu
cemeteyn ile. Be-ma
nī-i 

kūknār.

 [yeleme]: Fetḥ-i lām u mīm ile. Dola-

ma cāme. Ve dahi cāme-i Tātārī. Ḫˇācū-yı 

Kirmānī, beyt:

אق را א  ا از    אه  ای 
אق را אی   و در   

(Ey Kıpçaklı ay! Gece oldu, başındaki örtüyü 
çıkar! Yelmenin bağını çöz ve Kıpçak’ı esir al!)

ا  [yelvāye]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i vāv u 

yā-yı taḥtānī ile. Be-ma
nī-i ا א  [yālvāye]-i 

merḳūm, belki ondan muḫaffeftir.

ه  [yelve]: Sükūn-ı lām ve fetḥ-i vāv ile. Bir 

ma
rūf kuştur.

 [yele]: Fetḥateyn ile. Yedi ma
nāya gelir.

Evvel, be-ma
nī-i rehā ya
nī salıvermek ki 

ده   [yele-kerde] ve دن   [yele kerden] 

derler. Ḥakīm Firdevsī, beyt:

א را  אن   א و  
دان  دم   ز  و 

(Hakan ona dedi ki: “Bizim şikāyetimiz talih-
tendir, işi Tanrı’ya bıraktım”.)

Ḥakīm Enverī, beyt:

א   د     از 
د ا   ن    

(Benim gibi biri, senin gibi birinin hizmetini ni-
çin bıraktı diye kendimden şikāyet ediyorum.)

�ānī, be-ma
nī-i bahādır. Ḥakīm Esedī, 

beyt:

Miẟāl-i evvel, Mevlānā Cāmī, beyt:

אد ر א    ر د  و د 
אر د  א   אن  وای ا  

(Onu bir an gördük, aklımız ve dinimiz yele git-
ti. Bir kez daha görürsek vay canımızın haline!)

 [yeksūne]: Sükūn-ı kāf, żamm-ı 

sīn-i mühmele ve fetḥ-i nūn ile. Be-ma
nī-i 

yeksān. Keẕā fi’t-Tuḥfe.

 [yekşenbih]: İẓhār-ı hā ile. Ma
rūf gü-

nün adıdır. 
Arabīde م ِ ا  [yevm-i eḥad], 

Türkīde “Bazar” derler.

 [yek-şebe]: Sükūn-ı kāf, fetḥ-i şīn-i 

mu
ceme vü bā-i muvaḥḥade ve iḫfā-yı hā 

ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, bir nev
 be-ġāyet ince ve laṭīf ḥarīrden 

dokunmuş zer-tārī dülbenddir.

�ānī, bir gecelik nesne, her ne olursa. Mīr 


Allāme, beyt:

אک   او ای  ذو  
אی دراز א ان    ا زن 

(Başına toprak olası bir gecelik zevk için uzun 
yıllar kadın esiri olunmaz.)

Ġāziyy-i Ḳalender, beyt:

د م ا د ا ای  
אن را א و  م  ی    

(Allah ayrılıkla geçen bir gecemin mükāfātını 
verirse, kāfiri de müslümanı da cennete 
götürürüm.) 

  [yek gūne]: Bir nev
, bir türlü ve bir 

ṭarz ma
nāsınadır.

 [yekūne]: Żamm-ı kāf ve fetḥ-i nūn 

ile.   [yek gūne] lafẓından muḫaffeftir. 

Kisāyī, beyt:

אر ده ای   א  ز 
אن   د א  را 
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tici ve yelici. Mevlānā Ġazzālī-i Meşhedī, 

beyt:

ان ا  ان و  د
 از   دو 

(Bu silsilenin aslanları ve yiğitleri, devlet avı için 

koşturdular.)

Bundandır ki yüğrük ata  ِ  [esb-i yele] ا

derler. Mevlānā Hātifī, beyt:

د ا  از   
ی د آن  ا  ز 

(Birisi bu taraftan yüğrük bir at götürdü. Öbürü 

de diğer taraftan bir deve sürüsü götürdü.)

Sābi
, be-ma
nī-i tenhā ya
nī yalnız ki رو  

[yele-rev] derler, אور  [tenāver] ma
nāsına. 

Mevlānā Hātifī, beyt:

אن  ان و ا אده 
ف   ز ا   

(Aslanlar ve atlar dağılıp yalnız kaldı. Her tarafta 

yüz sürülük yılkı atı vardı.)

  [yel yele]: Sükūn-ı lām-ı evvel ve 

fetḥ-i yā-yı taḥtānī vü lām-ı ẟānī ile. 

Pehlivān-ı dilāver ü bahādır demektir. Keẕā 

fi’l-Mecma
.
ده  [yemerde]: Fetḥ-i mīm ü dāl u sükūn-ı 

rā-i mühmeleteyn ile. Be-ma
nī-i merdüm-

giyāh ki ا [estereng] ve  [setreng] 

dahi derler. 
Arabīde وح ا  [yebrūḥu’ṣ-

ṣanem] dedikleri ot köküdür ki ādem (448b) 
ṣūretinde başı aşağa biter. Tafṣīli birkaç def
a 

mürūr eyledi.

 [yenūşe]: Żamm-ı nūn u vāv-ı ma
rūf 

ve fetḥ-i şīn-i mu
ceme ile. Kovucu ve 

ġammāz sözün iṣġā vü istimā
 edene derler. 

Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.
ا  [yevāşe]: Fetḥ-i vāv u şīn-i mu
ceme 

ile. Be-ma
nī-i د   [gum kerd] ya
nī yavı 

kıldı.

ه زد     
م   د  از   

(Birisi, sürü görünce niyetlenip de kükreyen az-
gın bir aslan gibi nara attı.)

�āliẟ, be-ma
nī-i kec ve kecī. Ya
nī eğri ve 

eğrilmek. Meẟelā د א را    [piyālerā yele 

kerd] ya
nī د   [kec kerd]. Ve    ه  
אد  [kulāh ber-ser yele nihād] ya
nī   ه  
אد   [kulāh ber-ser kec nihād]. Ḫüsrevānī, 

beyt:

ه و   אد     
ا  آن    ا  

(Başlığını eğri takıp öfkeyle oturdu. O tarafa 

bakmaya kim cesaret edebilir!)

Üstād Felekī-i Şirvānī, beyt:

אن ا زر    د آ دوش  
אره و   ان  אه و ا א ز 

(Dün gece gökyüzü/felek, başındaki tacı eğri 

takıp aydan bilezik ve yıldızlardan gerdanlık 

yaptı.) 

Rābi
, be-ma
nī-i zen-i fāḥişe ki ار אد  

[şādḫˇār],  [ġar] ve  [ḫuşnī] dahi der-

ler. Emīr Ḫüsrev, beyt:

א    زن   
אن  از    ز

(Fahişe kadınların şarap için bağrışması gibi, 

hepsi de ney sesiyle yalelli okuyordu.)

Ḫāmis, be-ma
nī-i herze ve bīhūde. Ḥażret-i 

Mevlānā ḳuddise sirruhu, musammaṭ:

ی אن  گ  ی از   אن  ان  د 
د   ی آن  אن  אز   

(O kuşkuya galip gelirsen gücün elinden can ka-

parsın! Yine kuşkuya kapılırsan da bu, saçmalık-

tan başka bir şey değildir.)

Sādis, be-ma
nī-i devān u tāzān ya
nī seğir-
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א אء ا  ا
[ma	a’l-yāi’t-taḥtānī]

אدا  [yādāştī]: Fetḥ-i dāl-ı mühme-

le, sükūn-ı şīn-i mu
ceme ve kesr-i tā-i 

müẟennāt ile. Ḫˇārezm lüġatidir. Teng-dest 

ma
nāsınadır.

אرای  [yārāy]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve yā-yı 

ḫiṭāb ile. “Ey yār!” demektir.

אر  [yārġūcī]: Sükūn-ı rā-i mühmele 

ve żamm-ı ġayn-ı mu
ceme ile. Bir ḳavim 

veyāḫud bir cemā
at arasında vāḳi
 olan 

da
vá ve ḫuṣūmete derler. Mīr Naẓmī, beyt:

אر  ف   از آن  
اع   از آن 

(Ondan sonra düşmanlık da ortadan kalktı. Bir-
birleriyle olan sürtüşmeleri azaldı.)

אر  [yāregī]: Fetḥ-i rā-i mühmele ve kesr-i 

kāf-ı Fārsī ile. Be-ma
nī-i tüvānāyī. Keẕā 

fi’l-Mecma
.

אروی  [yārūy]: Żamm-ı rā-i mühme-

le vü vāv-ı mechūl ile. Zaḫm ve cerāḥat 

ma
nāsınadır.

אری  [yārī]: Kesr-i rā-i mühmele ile. İki 

ma
nāya gelir.

Evvel, iki karındaş 
avratları ki birbirine אری  

[yārī] derler ki Türkīde “élti” dedikleridir. 

Üstād Rūdekī, beyt:

אری אری       
اری אن ذل و  א   از ز  

(Bir elti eltisine “Ne zamana dek kadınlar yü-
zünden rezillik ve zahmet çekeceğim!” diye ne 
iyi söyledi.)

�ānī, dostluk ma
nāsına. Ve dahi yā-yı 

vaḥdetle “bir dost” demek olur. Reşīdeddīn 

 [yence]: Sükūn-ı nūn ve fetḥ-i cīm ile. 

Bir oyundur. El ele yapışıp oynarlar.

دا  [yehūdāne]: Bir parça sarı bezi 

Yehūdīler omuzları başına dikerler ki 

müselmānlardan mütemeyyiz olmak için, 

ona دا  [yehūdāne] derler.
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olsa da aynı; padişahın sarayına oğlunu gönderip 
onun adamı olduğunu tek seferde kanıtladı.)

א  [yatāḳī]: Fetḥ-i tā-i müẟennāt ve 

kesr-i ḳāf ile. Be-ma
nī-i pāsbān ya
nī bekçi. 

Ḫüsrevānī, beyt:

אد ک  א  אز   اب   
אد א    وی  ز 

(Padişah yeni yetme güzelle nazlı nazlı uyurken 
Hintli bekçiyi hatırlar mı hiç!)

 [yaḫnī]: Sükūn-ı ḫā-i mu
ceme ve 

kesr-i nūn ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, ma
rūf ṭa
āmdır.

�ānī, geceden fāżıl olan ṭa
āma derler, her 

ne olursa.

�āliẟ, māl, eẟvāb, ḥubūbāt ve ġayrıdan vaḳt-i 

ḥācet için ḥıfẓ eylemeye derler. 
Arabīde bu 

ma
nāya ه  ,derler. Şeyḫ Niẓāmī [ẕaḫīre] ذ

beyt:

ده ای א  ی   ر  ز 
رده ای א  د     

(Avlamadığın av yüzünden dertlenme! Yemedi-
ğin şey, zahire olur.)

Ve dahi bir nev
 ma
rūf ṭa
āmdır. Keẕā 

fi’l-Mü�eyyid.

دادی  [yezdādī]: Sükūn-ı zā-i mu
ceme ve 

fetḥ-i dāl-ı mühmele-i ūlá vü kesr-i ẟānī ile. 

Kıyma ve toḫm-ı murġ ile pişirirler bir nev
 

ṭa
āmdır. Ṭayān-ı Merġazī, beyt:

ن دل و  אن   א رد 
دادی و  אن   ا ت 

(Düşmanların ciğer ve yürek kanı içerler. Dost-
ların kıymalı yumurta ve bal yerler.)

אی  [yaġmāy]: Be-ma
nī-i tārāc. Ve yağ-

macı ve yağmalanmış ma
nāsına.

Vaṭvāṭ, beyt:

א د از و ا  
אری אری   אری ز  دم 

(Düşman olsalar da onunla uyum sağlayıp bir 
dost bir dostla dostça konuşur.)

אزی  [yāzī]: Kesr-i zā-i mu
ceme ile. Be-

ma
nī-i berzger ya
nī ekinci.

א  [yāmcī]: Sükūn-ı mīm ve kesr-i cīm 

ile. Ḫˇārezm lüġatinde “çoban” demek-

tir. Çünki אم  [yām] bār-gīrdir,  [cī] ona 

mensūb demek olur. Ya
nī at çobanı.

אوری  [yāverī]: Fetḥ-i vāv ve kesr-i rā-i müh-

mele ile. Mu
īn ve yardım edici. Āḫirindeki 

yā ḥarfi ṣıfat ma
nāsınadır. Şā
ir, beyt:

אوری ا  אر ازو    
دی ا داوری ا  

(Savaşta ya da barışta, her işte ondan yardım 
istiyordu.)

אو  [yāvegī]: Nehb ü ġāret ma
nāsına. 

Kemāl İsmā
īl, beyt:

אو  אر     آن د
ان آ ش   אی   

(Senin bağışın, açgözlülük yağmasının geçtiği 
her diyarın başına ağır bir ordu getirir.)

א  [yāyī]: Kesr-i yā-yı taḥtānī ile. Bīmār 

ya
nī ḫasta. Üstād Menūçehrī, ḳıṭ
a:

אن א אن      א ر  א
ا غ  ا       

ون غ  ن  ه  ا     
א دم  ن  ه  ور  ز در 
אد و  داد אه  ز  در

ا אر       
(Ordular/İsfahan başbuğu, İsfahan’a bey olunca 
havada uçan bir kuş gibi göğe yükseldi. Kuş gibi 
göğe yükselmiş ve hasta adam gibi yere girmiş 
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אء ا אب ا
[BĀBU’L-YĀİ’L-MAŻMŪME]

ه אء ا  ا
[ma	a’l-bāi’l-muvaḥḥade]

ب  [yūb]: Vāv-ı ma
rūf ile. Bisāṭ ve ferş 

ma
nāsına. Keẕā fī-Ferheng-i Mīrzā.

 [yaġnī]: Sükūn-ı ġayn-ı mu
ceme ve 

kesr-i nūn ile. Be-ma
nī-i  [yaḫnī]-i 

merḳūm.

א  [yegānegī]: Vaḥdet ve ġālib olmak. 

Mevlānā 
Urfī, mıṣra
:

אر د  א ا א را  
(Bizim işimiz Allah’ın biriciği olmaktır.)

  [yek-besī]: Sükūn-ı kāf ve fetḥ-i 

bā-i muvaḥḥade ile. Be-ma
nī-i (449a) yek-

bāregī. Ebū Şekūr, beyt:

אودان      
د ر  آرزو   

(Ulaşan sadece ben olacağım arzusuyla sürekli 
savaşma! Bir kez yeter!)

אر  [yek-bāregī]: Bir uğurdan ya
nī 

def
aten vāḥideten demek olur.

ی  [yek-çendī]: Biraz vaḳit ve bir 

zamān ma
nāsınadır.

 [yekī]: Ma
nā-yı  [yek] ile mevṣūf 

olan 
adeddir. Ḥakīm Enverī, beyt:

אد אی   ا ز د 
אد א      د داردم 

(Kendi hünerlerimin elinden şikāyet ediyorum! 
Zira her biri beni başka türlü mutsuz ediyor.)

Āḫirindeki yā, yā-yı nisbettir. Ma
nāsı “bir” 

ile ta
bīr olunur. Şā
ir, beyt:

د   در  و
و  در  ن 

(Her biri varlık çöplüğünde horozcuk gibi sü-
rekli koşturuyor.)

ی  [yeknīdī]: Sükūn-ı kāf, kesr-i nūn, 

ba
dehu yā-yı sākine ile. Yiğitlik, ġalebe ve 

ẕī-ḳuvvet ma
nāsına.

ی  [yelvá]: Yelve dedikleri kuştur.
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אء ا  ا
[ma	a’l-ḫāi’l-mu	ceme]

خ  [yūlāḫ]: Vāv-ı mechūl ile. Ḫarāb 

ma
nāsınadır. Keẕā fi’t-Tuḥfe.

 ا
[ma
a’l-cīm]

ج  [yūc]: Vāv-ı ma
rūf ile. Ḫazende bir 

cānverdir. Ya
nī yer üzerinde sürünüp yürür 

bir cānverdir. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.
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اء ا  ا
[ma	a’r-rāi’l-muhmele]

زدار  [yūz-dār]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı zā-i 

mu
ceme ve fetḥ-i dāl-ı mühmele ile. Parsçı 

ya
nī pars besleyici demek olur.

 [yūher]: Vāv-ı mechūl ve fetḥ-i hā ile. 

Delice doğan ki  [yūhe] dahi derler.

ال ا  ا
[ma	a’d-dāli’l-muhmele]

ز  [yūzġand]: Vāv-ı mechūl ve sükūn-ı 

zā vü nūn u fetḥ-i ġayn-ı mu
cemeteyn ile. 

Ādem āvāzı; na
ra ve haykırmak gibi. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī.
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 ا ا
[ma
a’s-sīni’l-muhmele]

س  [yūlyūs]: Sükūn-ı vāv u lām, żamm-ı 

yā-yı taḥtānī vü vāv-ı mechūl ile. Orta yaz 

ayı. Keẕā fī-Ferheng-i Cihāngīrī.

اء ا  ا
[ma	a’z-zāi’l-mu	ceme]

ز  [yūz]: Vāv-ı mechūl ile. Dört ma
nāya 

gelir.

Evvel,  [custen] ve دن   [tefaḥḥuṣ 

kerden] ki ز  derler rezm-cū [rezm-yūz] رزم 

ma
nāsına. Şems-i Faḫrī, beyt:

א د  ز     
ز אرز ان روی آورد     

(Padişah savaşçı arayarak meydana yönelse fe-
leğin yedi sağlam kalesinden beşincisi (Mirrīh) 
boşalır.)

�ānī, pars dedikleri avcı cānverdir. 
Arabīde 

 [fehd] derler. Sibā
 cinsindendir. Şikārı 

pādişāhlara maḫṣūṣtur.

�āliẟ, zağar dedikleri arayıcı köpek ki doğan 

için şikār arar. İki ma
nāya, Mevlānā Hātifī, 

meẟnevī:

אز ی    و آ
אن و ز אز آ ز و   از 

ق ز     آ از 
ق د  ک  א خ  ن   

(Yer gök ceylan ve sülün arayan avcı köpekleri 
ve doğanlarla doluydu. Bir ceylan bir parstan 
şimşek gibi sıçrayıp kaçsa çevik doğan onu kana 
boğardı.)

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

א אدان  دا  
ز ت  ز  زدن 

(Cahilin kınaması, bilgiliye öğüttür. Köpeğin 
vurması, parsı gayrete getirir.)

Rābi
, nesne aramak ve bulup kaldırmak. 

Bu sebebden zağara isim etmişler.
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 ا ا
[ma	a’l-ġayni’l-mu	ceme]

غ  [yūġ]: Vāv-ı ma
rūf ile. Boyunduruk ki 

çift öküzünün boynuna geçirirler. Keẕālik 


araba çekerken dahi geçirirler. Ebū Şekūr, 

beyt:

ون     دروغ  ا
غ ر آرد     دروغ ا

(Eğer burada senin huzurunda yalan söylersem o 
yalan, başımı boyunduruğa soksun!)

Ḥakīm Senāyī, beyt:

אق و دروغ ل   ای  
غ ر  دن ا א    د

(Ey sözleri nifak ve yalandan ibaret olan! Dünya 
karşısında boynun boyunduruğa girmiş.)

Ḥażret-i Mevlānā ḳuddise sirruhu, beyt:

אه אو  אه دو  אب و  آ
אن ا د دن  غ  

(Güneş ve ay, iki kara öküzdür. Allah onların 
boynuna boyunduruk takmıştır.)

 ا ا
[ma	a’ş-şīni’l-mu	ceme]

ش  [yūş]: Vāv-ı mechūl ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, be-ma
nī-i tīre.

�ānī,  [custen] ve دن   [tefaḥḥuṣ 

kerden] ma
nāsına. Keẕā fī-Ferheng-i 
Cihāngīrī.
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م  ا
[ma	a’l-lām]

زل  [yūzel]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. Seg-i kūçik ki א  [māstī] 

derler. Bir nev
 küçük köpektir. Keẕā fī-

Ferheng-i (449b) Cihāngīrī.

אف  ا
[ma	a’l-kāf ]

زک  [yūzek]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. İki ma
nāyadır.

Evvel, muṣaġġar-ı ز  [yūz]dur.

�ānī, merāġa vü ġaltīden-i cānverān. Keẕā 

fī-Ferheng-i Cihāngīrī. Ferheng-i Mīrzā’da 

zağar dedikleri köpektir.

ک  [yūk]: Vāv-ı ma
rūf ile. Bir demirdir ki 

tennūra onunla biryān asarlar. Ve dahi āteş 

karıştırdıkları demir. Mü�eyyidü’l-Fużalā’da, 

üzerine ekmek koyup tennūra saldıkları 

nesneye derler.
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Yunan tamamen kara mangıra değer verir. Bu 
Yunan okulunun reddini Horasan’da bulurum.)

Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

آن א   و  
אن  ارزد  

(Kurān’ın düzeni ve hadisin hükmü karşısında 
Yunan sözü beş para etmez.)

�ānī, nemed-i zīn ya
nī teğelti. Üstād 


Unṣurī, beyt:

ۀ   از  و    
ن ۀ   وز  و    د

(Senin mızrağının üstünde fetih ve zaferden bir 
püskül görürüm. Atının üstünde güç ve hüner-
den bir teğelti görürüm.)

Bu ma
nāya, Şems-i Faḫrī, beyt:

د  ت  را  ز  و 
ن א  אه و دو     ز 

(Sancağının üstünde fetih ve zaferden bir püskül 
olur. Atının üstünde saltanat ve devletten bir te-
ğelti olur.)

�āliẟ, be-ma
nī-i reng. Şems-i Faḫrī, beyt:

א אد و آب رخ  אک درت  ا ز 
ن آرد آذر אه آذر از آذر   

(Rüzgār ve su senin toprağından yüz bulacak 
olursa Ekim ayında ateş içinden ateş renk/süm-
bül çıkar.)

אن  [yūnān]: Bir memleket ismidir. Ve 

bir ḳavim adıdır ki א  [yūnānī] derler. 

Ekẟer-i ḥükemā ol vilāyetten ẓuhūr ey-

lemiştir ve ol ḳavimdendirler. İskender-i 

Ẕü’l-ḳarneyn dahi onlardan olduğu için 

İskender-i Yūnānī derler.

ن  ا
[ma	a’n-nūn]

אن  [yumgān]: Sükūn-ı mīm ve fetḥ-i kāf-ı 

Fārsī ile. Vilāyet-i Bedaḫşān’da Kāşġar sem-

tinde vāḳi
 bir ḳaṣabanın adıdır. Şāh Nāṣır-ı 

Ḫüsrev’in mezārı ol ḳaṣabada vāḳi
dir. Bu 

beyit onundur, beyt:

אن ا    אر   ز
ار אرم    

(Ben Yumgān’da Allah’ın korumasındayım. İyi 
bak, beni tutsak sanma!)

Şāh Nāṣır-ı Ḫüsrev, beyt:

ی א و  ا  ا دا
אر ار و   ن   אن   

(Bana “Bilgili ve hürsen niçin Yumgān’da dost-
suz ve rezilce ikamet edersin?” diyorsun.)

 [yumn]: Sükūn-ı mīm ile. Ḫuceste ve 

mübārek. Ḫˇāce Ḥāfıẓ, beyt:

ب א و    
 دارم   دو او

(Āşıklık ülkesi ve eğlence hazinesi... Neyim varsa 
onun kutlu devleti sayesindedir.)

אن ز  [yūzbān]: Vāv-ı ma
rūf, sükūn-ı zā-i 

mu
ceme ve fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. 

Parsçı demektir.

אن  [yūkān]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i kāf ile. 

Raḥim-i māder ma
nāsına ki ان  [zihdān] ز

dahi derler.

ن  [yūn]: Vāv-ı ma
rūf ile. Üç ma
nāya gelir.

Evvel, füls ma
nāsına. Ḥakīm Ḫāḳānī, beyt:

אن   ارزد   و 
א אن  ا אن    ا  

(Felsefe bir mangırdır ve (felsefenin anavatanı) 
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او  ا
[ma	a’l-vāv]

 [yunīlū]: Kesr-i nūn ve sükūn-ı yā-yı 

taḥtānī-i ẟānī ile. Hafta bāzārı durduğu yere 

derler.

 [yū]: Vāv-ı mechūl ile. Yek ma
nāsınadır.

 [yūyū]: Sükūn-ı vāv ve żamm-ı yā-yı 

taḥtānī ile. Buymul dedikleri kuştur.

א  ا
[ma	a’l-hā]

 [yule]: Fetḥ-i lām ile. Be-ma
nī-i fedā. 

Ḥakīm Firdevsī, beyt:

אن    دارم  ا
 ز   

(Neyim varsa onlara feda edecek, dünyadan vaz-
geçip bir köşeye çekileceğim.)

ه  [yūbere]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i bā-i 

muvaḥḥade vü rā-i mühmele ile. Be-ma
nī-i 

ārzūmendī ki  [yūbe] ve  [yūye] dahi 

derler.

 [yūbe]: Fetḥ-i bā-i muvaḥḥade ile. 

Be-ma
nī-i ārzūmendī. Ḥażret-i Mevlānā 

ḳuddise sirruhu, beyt:

אی  א  د    
אه  و ا در   

(Topal ayakla yolculuk arzusunda. Sabır, dar ku-
yuya düşmüş.)

Ḥakīm Enverī, beyt:

א אه  ا   م  ای در 
م را ی  ش آ اب  از  آن 

(Ey memduh! Senin saltanatına sığınmak öyle 
bir güven sağlar ki Harem ceylanı o güvene sığı-
nıp uyumak arzusundadır.)

 [yūḫa]: Fetḥ-i ḫā-i mu
ceme ile. 

Nihāyet-i leẕẕet-i cimā
a erişmek ma
nāsına. 

Ḥakīm Sūzenī, beyt:

אل ه در آن  د ز  م   
א م ز  ر ن زن  

(Erkek olsam da mīrenin altındaki o durum-
da, güzelce cimā zevki sebebiyle fahişe kadına 
döndüm.)
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زه  [yūze]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i zā-i 

mu
ceme ile. Şikār arayıcı köpek. Ḥakīm 

Ḫāḳānī, beyt:

ان را   ُ خ   از 
زه א  دِر  زه  در

(Feleğe tamah etmeyi kes! Zira aslanları köpekle-
rin kapısında dilenmeye diker.)

ژه  [yūje]: Fetḥ-i zā-i Fārsī ile. Be-ma
nī-i 

ز  [yūz] u زه  [yūze]-i merḳūm.

 [yūse]: Fetḥ-i sīn-i mühmele ile. 

Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da be-ma
nī-i erre. Ve dahi 

dürūdgerān. Ḥakīm Esedī, beyt:

ب     
אی  درآ    آن 

(Kalın çubuğu bıçkıyla keserler. Böylece katilin 
ayağı bağlanır.)

 [yūhe]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i hā ile. 

Delice doğan.

ه  [yūh]: İẓhār-ı hā ile. Be-ma
nī-i  

[yūhe]-i merḳūm.

 [yūye]: Vāv-ı ma
rūf ve fetḥ-i yā-yı 

taḥtānī ile. Be-ma
nī-i ārzūmendī. Ḥakīm 

Firdevsī, beyt:

د אه  ر دل  ز    ا
ا زود ز را  ا ی  د

(Padişahın gönlünde öyle çok arzu vardı ki bir 
kātip çabucak Ferāmurz’u çağırdı.)

Şerefnāme’de ve Mi
yār-ı Cemālī’de iki bā-i 

muvaḥḥade ile (  būbe) bu ma
nāya rivāyet 

olunmuştur. Ammā Tuḥfetü’l-Aḥbāb’da iki 

yā-yı taḥtānī ile mervīdir. Üstād Ferruḫī, 

beyt:

د   אه   ا  در  
אن ز ر را و از   ر آ

(Senin sarayını arzuluyorum, ne yapayım! Yol-
cuya kılavuz ol ve onu bu sıkıntıdan kurtar!)

ه  [yuhre]: Sükūn-ı hā ve fetḥ-i rā-i müh-

mele ile. Be-ma
nī-i  [yūye]-i merḳūm.

 [yuhe]: Fetḥ-i hā-i evvel ve iḫfā-yı ẟānī 

ile. Be-ma
nī-i  [yūhe]-i merḳūm. (450a)

Temme bi’l-ḫayr.



ḪĀTİME

Ṣāḥib-i 
aḳl-ı selīm ü derrāk ve mālik-i ẕihn-i müstaḳīm ü tābnāk olan yārān-ı nükte-şinās 

ve ḫullān-ı ḥaḳīḳat-istīnās cenāblarına maḫfī vü mestūr ve tefhīmden ba
īd ü dūr olmaya 

ki bu kitāb-ı fevāid-niṣāb ve ḫiṭāb-ı menāfi
-intisāb ibtidā-yı cem
 ü telīf ve evāil-i telfīḳ 

ü telfīfi cilveger-i feżā-yı tefekkür ve naḳş-bend-i taḫayyül ü taṣavvur olunup senetü ẟelāẟe 

ve seb
īne ve elf (1073) min-hicreti men lehu’l-
izzu ve’ş-şeref eẟnāsında ṣūret-gīr-i ḫāṭıra-i 

şürū
-ı imlā ve naḳş-peẕīr-i endīşe-i mübāşeret-i kütüb ü inşā olunup lākin esbāb-ı lāzime-i 

telīf ve ḥavāic-i żarūriyye-i taṣnīf, cümleden kütüb-i mu
tebere ve nüsaḫ-ı maḳbūle-i 

mufaṣṣal u muḫtaṣar ve mücmel ü mu
teber olan kütüb-i lüġāta dest-res ve ḥuṣūl-i mülte-

mes cümleden aḳdem ve eşġāl-i ṣāireden ehemm ü elzem olmakla ber-āverde-i keff-i iḳtidār 

ve āmāde-i pīşgāh-ı iḥżār ve her kitāb-ı lüġatin müfredātın muḳaddem defter ve keyfiyyet-i 

tertībin menaṣṣa-i ḫayālde cilveger edip biraz eyyām mürūr ve bir miḳdār zamān güẕerān 

u maḳṣūr olup āḫirü’l-emr senetü ẟemānīne ve elf ’te (1080) dāmen-i himmeti miyān-ı 

cāna bend ve ẕeyl-i 
azīmeti kemergāh-ı dile peyvend ya
nī kitābetine mübāşeret ve cem
 ü 

taḥrīrine mübāderet edip tamām on iki sene rūz u şeb müdāvemet ve bilā-inḳıṭā
 mülāzemet 

ile bi-
avnillāhi’l-Meliki’l-
Allām resīde-i ser-ḥadd-i itmām ve vuṣūl-i encām olup beş def
a 

tesvīd ü taḥrīr ve ṭarz-ı tertībin mükerreren tasṭīr etmekle senetü iẟnā ve tis
īne ve elf (1092) 

ḫitāmında iḫtitām-ı beyāż vāḳi
 oldu. 1 אء وا ذوا ا  ذ  ا   

Alá-ḳadari’l-imkān taṣḥīḥ ve her lüġati tenḳīḥ ü taṣrīḥ ve taḥḳīḳ-i ma
ānīsinde beẕl-i 

ḳudret ve tedḳīḳ-i mebānīsinde ṣarf-ı himmet olunup mesmū
 u manẓūr ve mażbūṭ-ı 

ḥāfıẓa-i pür-ḳuṣūr olan lüġātı ma
ānī-i meşhūr u ġayr-ı meşhūruyla nesaḳ-ı maḫṣūṣ ve ṭarz-ı 

manṣūṣ üzre taḥrīr ü terḳīm ve üslūb-ı ḫāṣṣ u reviş-i iḫtiṣāṣ ile taḳrīr ü tanẓīm olunup her 

bir ma
nāsına dāḫil-i ḥayṭa-i imkān ve vāṣıl-ı ḥavza-i itḳān olan ebyāt-ı leṭāif-mażmūn-ı 

üstādān-ı selef ve eş
ār-ı ẓarāif-meşḥūn-ı şā
irān-ı ẕevi’ş-şeref īrād u iẟbāt-ı müdde
ā-yı fuād 

eylemekte taḥammül-i a
bā-i şāḳḳa ile taḥṣīl-i merām ya
nī resīde-i rütbe-i ḫˇāhiş-i maḳṣad-

encām-ı dil-i nā-kām olup ṣadr-ı kitāb ya
nī dībāce-i ḫiṭāb-ı müsteṭābda zāde-i ṭab
-ı pür-

kelāl olan ebyāt-ı leṭāfet-meāl ve ḳavā
id-i ṣıḥḥat-iştimāl ve ḍurūb-ı emẟāl ve bāḳī tertīb-i 

ḥurūf-ı hecā üzre taḥrīr olunan lüġāt-ı ṣaḥīḥatü’r-rivāyāt yigirmi iki bin beş yüz elli lüġat-i 

ṣaḥīḥa-i rivāyet-i ṣarīḥa ve yigirmi iki bin dört yüz elli ebyāt-ı nezāket-peẕīr 
alá-ṭarīḳi’l-

istişhād cem
 ü taḥrīr ve ketb ü tasṭīr olunmuştur. 

İmdi aṣḥāb-ı vuḳūf-ı tām ve erbāb-ı dāniş-i ṣıḥḥat-niẓām olan ehl-i 
irfān ve nüktedān-ı 

ḥaḳīḳat-iẕ
ān olan lüġat-şināsānın ma
lūm-ı 
ilm-i müşkil-güşālarıdır ki lisān-ı Fārsī ve 

zebān-ı Derīde isti
māl olunan lüġat-i kütüb-i cāmi
 u mufaṣṣal ve mu
teber ü muṭavvel 

lüġātten on bin 
aded lüġat cem
 ü tertīb ve ketb ü terkīb olunmuştur. Bu faḳīr-i 
āciz 

ve ḥakīr-i nā-çīz ẕikr olunduğu miḳdār lüġati kütüb-i mütedāvileden tecessüs ü istiḳṣā ve 

1 Kurān-ı Kerīm, Cumā 62/4: “Bu Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir”.
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tefaḥḥuṣ u istinbā ile cem
 ü iltiḳāṭ ve tertīb ü irtibāṭ eyledi. Egerçi miyān-ı lüġāt-i Fārsīde 

ba
żı lüġat-i 
Arabiyye żamm u idḫāl ve ḫalṭ u isti
māl olunmuştur, murād-ı bende-i nā-

murād tekẟīr-i a
dād ve tevfīr-i sevād için olmayıp īrād olunan kelimāt-ı 
Arabiyye A
cām’ın 

taṣarrufātından olup kendi lüġatleriyle āmīḫte vü terkīb ve isti
mālinde lüġat-i Fārsiyyeye 

teşbīh ü taḳrīb eylemişlerdir. Bināen 
alá-ẕālik meẕkūr birkaç kelime-i 
Arabiyye (450b) 
ne ma
nāya isti
māl ve ne ḥāletle i
māl olunur, onu beyān ve ebyāt-ı müsteşhideleri 
ayān 

olundu. 

İmdi, manẓūr-ı naẓar-ı şerīfleri olan yārān-ı munṣifīnin ṭab
-ı laṭīflerinden ve fevāidinden 

mütemetti
 u müntefi
 olan iḫvān-ı inṣāf-ittiṣāf ḥażarātının elṭāf-ı kerīmāne ve kerem-i bī-

kerānelerinden niyāz u recā olunur ki bu müstaġraḳ-ı deryā-yı 
iṣyān ve ġavṭa-ḫor-ı lücce-i 

cürm-i bī-pāyān bendelerin bir Fātiḥa-i şerīfe ile yād ve rūḥ-ı ḥazīnin şād ve dil-i vīrānın 

ābād ederler ise cenāb-ı ḥażret-i Rabbü’l-
ibād dahi kendilerin dünyāda ḥuṣūl-i murādāt ve 

vuṣūl-i maḳṣūdāt ile mesrūr u ḫandān ve 
uḳbāda raḥmet ü maġfiret iḥsān ve duḫūl-i ġurfe-i 

ferādīs-i cinān ile şādān eyleye. Eğer ḳırāat-i Fātiḥa naṣīb ü müyesser olmazsa bārī recā-yı 

raḥmet-i Raḥmān ve temennā-yı 
afv-ı cürm ü 
iṣyāndan ferāmūş eylemeyeler. Bu kitāb-ı 

müsteṭābın cem
 ü telīfinden ancak murād-ı faḳīr-i nā-tüvān budur. 

Bu dahi recā vü niyāz olunur ki bir 
ārif-i ḳadr-şinās istinsāḫına ṭālib ve istiktābına 

rāġıb olursa luṭf u kereminden recā ve ḥüsn-i şiyeminden temennā olunur ki iḥsān u mü-

rüvvet edip ebyāt u eş
ārın ḥaẕf u terk eylemeyip semt-i ḳaṣr u iḫtiṣārına ẕāhib ve keẟret-i 

kitābetinden hārib olmayıp dil-nişīn-i sāde ve cāy-gīr-i ḫāṭır-ı dūr-ifādesine muvāfıḳ olma-

yan maḥalleri ġalaṭ ḳıyāsıyla taṣḥīḥ ḳaṣdı ile ḥālāt-ı ṣıḥḥat-āyāt-ı ūlásından iḫrāc ve şekl-i 

āḫara idḫāl eylemekle kitāb-ı ṣıḥḥat-intisābı dil-i nā-ehlān ve fehm-i nādān gibi ḫarāb u 

yebāb ve kec mec elfāẓ ile bī-ma
nī eylemeye. 
Ale’l-ḫuṣūṣ ki her lüġate i
rāb iltizām olunup 

meftūḥ, meksūr, mażmūm ve sākinin taṭvīl-i kelām olunmuş diye terk ü iġfāl ve ṭarḥ u 

ihmāl ḳaṣdın dahi eylemeye. Zīrā her lüġate i
rāb maḫṣūṣan kātib-i bü’l-fużūl u ġalaṭ-nüvīs 

ve nāsiḫ-i meslūbü’l-fehm ü ḥamāḳat-enīs yādigārlar için vaż
 u taḥrīr ve her birinde iltizām 

taḳrīr olunmuştur ki taḥrīrinde taḥrīf ve terḳīminde taṣḥīf olunmayıp ṣıḥḥate aḳreb ve 

taḥḳīḳe enseb ola. Bundan mā
adā bu zamānede taḳlīd-i ma
ārif ü dāniş ve lüġat-şinās-ı 

fehm ü bīniş geçinir ve zu
munca kendin Fārsī-dān ve şi
r-fehm sanıp 
aḳl-ı fāsid ve zu
m-ı 

kāsidi üzre lüġati aṣlı ve faṣlı ile fehm edip yazarım sanıp ammā ḥāl bu ki ṣaḥīḥin saḳīm 

ve ġalaṭın müstaḳīm etmekle kitābı ḫarāb u vīrān ve zaḥmet ü meşaḳḳat-i müellifi hebā-i 

menẟūr ile sūdunu ziyān eder. Bu ḫavftan taṭvīl-i kitābetine iḫtiyār ve keẟret-i kelām u mü-

kerrer taḥrīrine irtikāb olundu. Zīrā dört ḥarf ki bā, tā, nūn ve yā ḥarfleri evāsıṭ-ı kelimede 

bir dendāne yazılıp noḳṭa ile żabṭ olunur. Keẕālik cīm, ḥā ve ḫā dahi bir ṣūrette yazılır. 

Keẕālik dāl ve ẕāl, rā ve zā, sīn ve şīn fi’l-cümle bunlar dahi bir ṣūrette yazılıp istiḫrācına 


āciz ve teşḫīṣ ü temyīzine ḳāṣır olanlar noḳṭa ile farḳ ederler. Ol ecilden her bir lüġate 

meşhūr ve ġayr-ı meşhūr i
rāb vaż
 olunup sükūn-ı bā-i muvaḥḥade, fetḥ-i tā-i müẟennāt ve 

Ḫātime
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żamm-ı yā-yı taḥtānī diye żabṭ u taḥrīr ve rabṭ u taḳrīr olundu. Bu ḳuyūdāt, aṣḥāb-ı ma
ārif 

ve erbāb-ı 
aḳl u dāniş için olmayıp cāhil-i fużūlī ve nādān-ı ṣāḥib-zu
m olanlar içindir.

İmdi bu kitābı istinsāḫ ve bu nüsḫayı istiktāb eden iḫvān-ı ṣāḥib-inṣāf ve yārān-ı 

ma
ẕeret-ḳabūl olanlardan recā-yı vāẟıḳ ve temennā-yı ṣādıḳ olunur ki keẟret-i kitābet ve 

ẟiḳlet-i taḥrīrinden istinkāf eylemeyip ibtidā dībācesin ve ẕikr olunan i
rābın ve ebyāt-ı 

müsteşhidātın bi-tamāmihī yazıp bir ḥarfin isḳāṭ ve bir kelimesin ḥaẕf eylemeye. Ḳable’l-

vuḳū
 bu mertebe ḳuyūd u şurūṭa bā
iẟ ne ola diye aṣlın (451a) istifsār ve sebebin istiḫbār 

eden aṣlından bī-ḫaber ü nā-āgāh ve mūcebinden nā-vuḳūf u bī-intibāh olanlara cevāb 

verilir ki bundan aḳdem keşīde-i silk-i telīf ve resīde-i ḥudūd-ı taṣnīf olan lüġat kitāblarının 

ekẟeri istişhād ile taḥrīr ve maḥalle münāsib ebyāt īrādı ile tasṭīr olunmuştur. Ez-ān cüm-

le diyār-ı Rūm’da müsta
mel ve nezd-i 
urefāda şerīf ü mütedāvel olan Baḥru’l-Ġarā�ib-i 
Ḥalīmī ve Lüġat-i Ni
metullāh -eskenehumu’llāhu fī-buḥbūḥati’l-cinān- kitābları ebyāt-ı 

müsteşhidātla telīf olunmuştu. Mürūr-ı eyyāmla niçe bü’l-fużūl-ı nādān ve ḫurde-pāy-ı 

bī-iẕ
ān terk-i ebyāt ve ḳaṣr-ı eş
ār etmekle meẕkūr kitābları iẕ
ānları gibi ḫarāb ve idrākleri 

gibi yebāb eylemişlerdir. Ol cihetten bu kitābın istinsāḫına ṭālib ve istiktābına rāġıb olan 

ṭālibān-ı ma
rifet ve mālikān-ı ḥüsn-i himmet bi-
aynihī naḳl-i muṣaṭṭar edip bir beyit 

veyāḫud bir kelimenin ḥareket nisbetin ṭayy u ḳaṣr ve ḳaṣd-ı ḫiffet ü muḫtaṣar eylemezse 

Ḥaḳḳ sübḥānehu ve te
ālá teveccühün rāst u āsān ve murādına vuṣūl ile mesrūr u ḫandān 

ve ecr-i cezīl ve ẟevāb-ı cemīl iḥsān eyleye. Eğer vech-i muḥarrer üzre terk ü ṭarḥ ve ḳaṣr u 

ḥaẕf ederse ve zu
munca iḫtiṣār u intiḫāb ḳaṣd ederse dergāh-ı Vāhibü’l-
aṭāyādan tażarru
 

u temennī olunur ki bu ḫuṣūṣta merām u maḳṣūduna nāil ve murād u maṭlūbuna vāṣıl ol-

mayıp leṭāif-i ma
ānīsinden behremend ve menāfi
 u fevāidinden sūdmend olmaya. Āmīn 

bi-ḥurmeti Muḥammed ve ālihi’ṭ-ṭayyibīn ve aṣḥābihi’ṭ-ṭāhirīn ve’l-ḥamdu lillāhi vaḥdehu 

ve’ṣ-ṣalātu ve’s-selām 
alá-men lā-nebiyye ba
dehu. 

Ḫātime




