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FASLU’L-HEMZE 
)َفْصُل اْلَهْمَزِة(

]أ ج ح[
ََجاُح  hemzenin harekât-ı) [√el-ecâ] اَلإْ
selâsıyla) Perdeye ve örtüye denir, ِسْتٌر 
[sitr] ma¡nâsına.

]أ ح ح[
َحُّ  hemzenin fethi ve √â’nın) [√√el-a] اَلإْ
teşdîdiyle) Öksürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َسَعَل ا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ ُجُل أَحًّ أَحَّ الرَّ
َُحاُح -Su (hemzenin zammıyla) [√el-u√â] اَلإْ
suzluğa denir. Ve derûnda muzmer olan 
gayz ve ¡adâvet ve kîneye denir. Ve gam 
ve gussadan yürekte ¡ârız olan derd ve 
elem ve sûzişe denir.

َِحيَحُة ve [el-a√î√at] اَلإْ

َِحيُح  (hemzelerin fethiyle) [√el-a√î] اَلإْ
Bunlar da gam ve hüznden yürekte peydâ 
olan veca¡ ve elem ve sûzişe denir.

َئاُح حإْ ِ -hemzenin kesriy) [√el-i√™â] اَلإْ
le) Derd-i derûndan şikâyete dâll olan 
أَُحاُح  lafzını çok söylemek [√yâ u√â] َيا 
ma¡nâsınadır; َيا َوْيِلي dedikleri gibi; yukâlu: 
أَُحاُح َيا  َقْوِلِه  ِمْن  أَْكَثَر  ِإَذا  َزْيٌد   َيا Bunun aslı أَْحأََح 
.idi, yâ™ terhîm olundu أَُحاِحي

-veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-te™√î] اَلتَّأإِْحيُح
de) Boğaz ayırtlamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَنْحَنَح ِإَذا  ُجُل  الرَّ ى   Ve bunun aslı أَحَّ
َح -idi, istiskâlen √â-i sâniye yâ’ya mü أَحَّ
beddel olundu, niteki َتَظنٌُّن kelimesinde 
nûn-ı sâniye yâ’ya kalble َتَظنِّى [te@annî] 
olmuştur.

َحُة  (tasgîr bünyesiyle) [U√ay√at] أَُحيإْ
İbnu’l-Culâ√’tır ki Ensâr’dandır.

BÂBU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE
)َباُب اْلَحاِء اْلُمْهَمَلِة(

ح
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]أ ف ح[
-zu] ُزَبْيٌر ve [emîr] أَِميٌر fâ’yla) [√Efî] أَِفيٌح
beyr] veznlerinde) Me≠√ic kabîlesi 
bilâdına karîb bir mevzi¡dir.

]أ م ح[
ََمَحاُن  Yara (fetehâtla) [el-eme√ân] اَلإْ
şiddet-i veca¡ından sancıp zokulamak ve 
sızlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلُجْرُح  أََمَح 
أََمَحاًنا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َضَرَب ِبَوَجٍع

]أ ن ح[
َنإُْح  hemzenin fethi ve nûn’un) [√el-en] اَلإْ
sükûnuyla) ve

َِنيُح ve (vezninde [√medî] َمِديٌح) [√el-enî] اَلإْ

ُنُوُح  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√el-unû] اَلإْ
Şiddet-i marazdan yâhûd zîk-nefes ol-
maktan nâşî ifrât-ı sıkletinden sıkıntı ile 
inler gibi ıkılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل أَْنًحا َوأَِنيًحا َوأُنُوًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َزَحَر  أََنَح الرَّ
ِمْن ِثَقٍل َيِجُدُه ِمْن َمَرٍض أَْو بُْهٍر
ِنُح -On (vezninde [¡râki] َراِكٌع) [√el-âni] اَلإْ
dan ism-i fâ¡ildir. Cem¡i أُنٌَّح [unna√] gelir, 
.vezninde [¡rukka] ُركٌَّع

َِنُح ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [√el-eni] اَلإْ

َنُوُح ve (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√el-enû] اَلإْ

ُنَُّح ٌر hemzenin zammıyla) [√el-unna] اَلإْ  ُقبَّ
[…ubber] vezninde) Şol nâkese denir ki 
kendiden bir nesne taleb olundukta birden 
redd edemeyip buhlu sebebiyle tenahnuh 
eder ola; yukâlu: ِإَذا ُسِئَل َوأُنٌَّح  َوأَنُوٌح   َرُجٌل آِنٌح 
 Ve َعْنُه َتَنْحَنَح بُْخالً

-Şol ata denir ki seğirtirken in [√enû] أَنُوٌح
ler gibi boğazından savtı gir gir eder ola; 
yukâlu: َفَرٌس أَنُوٌح ِإَذا َجَرى َقْرَقَر
ِنَحُة  (vezninde [câri√at] َجاِرَحٌة) [el-âni√at] اَلإْ
Kısa boylu bodur hatuna denir. Şârih der 
ki ¡Ubâb’da müzekkeri dahi mersûmdur.

]أ أ ح[
ُُألُح  zâ-yı mu¡ceme ile) [√el-uzû] اَلإْ
-vezninde) Bir nesne büzü [u¡ûd…] ُقُعوٌد
lüp devşirilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَدَنا َتَقبََّض  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  أُُزوًحا  ْيُء  الشَّ  أََزَح 
َبْعٍض ِمْن   Ve gerilenip oyalanmak َبْعُضُه 
ve gecikmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََزَح 
َوَتَخلََّف َتَباَطأَ  ِإَذا  ُجُل  -Ve ayak sürçüp kay الرَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَقَدُم   أََزَحِت 
 Ve bedende damar atıp oynamak َزلَّْت
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْضَطَرَب ِإَذا  اْلِعْرُق   أََزَح 
َوَنَبَض
ُح ٌل) [√et-te™ezzu] اَلتَّأَأُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi gerilenmek ve geri çekilmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَخلََّف ِإَذا  ُجُل  الرَّ َح   َتأَزَّ
َوَتَقاَعَس
َُألُح  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√el-ezû] اَلإْ
Mekârim-i hisâl ve mehâsin-i fi¡âlden mü-
tehallif olan bî-mâye şahsa denir; yukâlu: 
اْلَمَكاِرِم َعِن  ُمَتَخّلٌِف  أَْي  أَُزوٌح   َحُروٌن Ve َرُجٌل 
[√arûn] ata denir ki sürdükçe gerisine gi-
der olur; yukâlu: َفَرٌس أَُزوٌح أَْي َحُروٌن

]أ ش ح[
ََشُح  hemzenin ve şîn-i) [√el-eşa] اَلإْ
mu¡cemenin fethiyle) Darılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن أََشًحا  ُجُل  الرَّ  أَِشَح 
اِبِع ِإَذا َغِضَب اْلَباِب الرَّ
َحاُن َشإْ -veznin [πadbân] َغْضَباُن [el-eş√ân] اَلإْ
de ve mürâdifidir ki dargın ve hışm-nâk 
adama denir. Mü™ennesinde أَْشَحى [eş√â] 
denir, َغْضَبى [πa∂bâ] gibi.

َشاُح ِ -hemzenin kesri ve zam) [√el-işâ] اَلإْ
mıyla) ِوَشاٌح [vişâ√] ma¡nâsınadır ki 
nisvân-ı ¡Araba mahsûs hamâ™il tarzında 
âvîze-i gerdândır ki nisvân-ı ¡Arabın ger-
danlığı olacaktır.
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FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE
َدِة( )َفْصُل اْلَباِء اْلُمَوحَّ

]ب ج ح[
َاَجُح -bâ’nın ve cîm’in fet) [√el-beca] اَلإْ
hiyle) Ferah-nâk olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا َفِرَح ْيِء َبَجًحا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َبِجَح ِبالشَّ
 َبَجَح ِبِه َبَجًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َلِكنََّها :ve yukâlu ِبِه
َضِعيَفٌة
ِجيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tebcî] اَلتَّاإْ
Şâdân eylemek ma¡nâsınadır.

ُح ٌل) [√et-tebeccu] اَلتََّاجُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Ondan mutâvi¡dir; tekûlu: ْحُتُه َتْبِجيًحا  َبجَّ
َح َفَتَبجَّ

]ب ح ح[
ُة ُاحَّ  bâ’nın zammı ve √â’nın) [el-bu√√at] اَلإْ
teşdîdiyle) Ses boğunukluğu ¡ârızasına 
denir ki ses çatallanıp yâhûd boğuklanır, 
ba¡zen pek şedîd olup bi’l-külliyye çık-
maktan kalır; hiddetli veyâ tuzlu haltın 
boğaza insıbâbından ve soğuktan ve sâ™ir 
¡ârızadan tahaddüs eder.

َاَحُح -Bir kimse (fethateynle) [√el-be√a] اَلإْ
nin sesi vech-i mezkûr üzere boğulmak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ِمَن َبَحًحا  أََبحُّ   َبِحْحُت 
ٌة َوُخُشوَنٌة َوِغَلٌظ ِفي َصْوِتِه اِبِع ِإَذا أََخَذْتُه بُحَّ اْلَباِب الرَّ

َاحُّ  bâ’nın fethi ve √â’nın) [√√el-ba] اَلإْ
teşdîdiyle) 

َاَحُح ve (kezâlik fethateynle) [√el-be√a] اَلإْ

ِاَحاُح ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√el-bi√â] اَلإْ

ُاُحوُح ve [√el-bu√û] اَلإْ

ُاُحوَحُة  (bâ’ların zammıyla) [el-bu√û√at] اَلإْ
ve 

َاَحاَحُة -Bun (bâ’nın fethiyle) [el-be√â√at] اَلإْ
lar da o ma¡nâyadır; tekûlu: ا َوَبَحًحا  َبَحْحُت َبحًّ
الثَّاِلِث اْلَباِب  ِمَن  َوَبَحاَحًة  َوبُُحوَحًة  َوِبَحاًحا   َوبُُحوًحا 

َرةٌ hemzenin zammıyla) [Unne√at] أُنََّحُة  ُقبَّ
[…ubberet] vezninde) Yemâme’de bir kar-
ye adıdır.

]أ ي ح[
ُح -Yumurta (vezninde [bâb] َباٌب) [√el-â] اَلإْ
nın beyâzına denir ki me™kûldür. Ve 

-Öksüren şahsın öksürmesi savtın [â√i] آِح
dan hikâyedir.

 ve [ey√â] أَيإَْحى

 hemzenin fethi ve kesri ve) [î√â] ِإيَحى
yâ’nın kasrıyla) Hâssaten ta¡accüb keli-
meleridir ki ok atan tîr-endâz nişâna vur-
dukta pesend ve istihsân mevki¡inde îrâd 
olunur.

 hemzenin meddi ve √â’nın kesr) [â√i] آٍح
ve tenvîniyle, ¡alâ-kavlin آَح [â√a] ki hem-
zenin meddi ve √â’nın fethiyle) Bir nesne-
den ikrâh edip iğrenen kimseye söylenir 
bir kelimedir, gûyâ ki istikrâh edecek nes-
ne değildir; yumurtanın beyâzı gibi latîftir 
diye teneffürden teb¡îd eder.
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َاَحُة َاحإْ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-ba√ba√at] اَلإْ
ninde) Bu dahi bir mahalle girip temekkün 
ve karâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِبَمْعَنى َتَبْحَبَح  Ve َبْحَبَح الرَّ

َاَحٌة َْحإْ  [ba√ba√at] Cemâ¡at-i insânî 
ma¡nâsınadır.

ِتَحاُح إْْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-ibti√â] اَلإْ
ninde) Ucuzluk ve bolluk ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُهْم ِفي اْبِتَحاٍح أَْي ِفي َسَعٍة َوِخْصٍب

َاِحيُّ َاحإْ  (yâ-yı nisbetle) [el-ba√ba√iyy] اَلإْ
Nafaka ve ma¡âşı, kezâlik konağı ve men-
zili vâsi¡ adamlara denir. Bunlar بُْحُبوَحٌة 
[bu√bû√at]tan me™hûzlardır.

َاٌح َْحإْ  [Ba√ba√] (َفْدَفٌد [fedfed] vezninde) 
Tâbi¡înden Ba√ba√u’l-¢a§§âb demekle 
ma¡rûftur.

َااُح َاحإْ  Tûl (bâ’nın fethiyle) [√el-ba√bâ] اَلإْ
ve ¡arzı besberâber olan şey™e denir, siyâb 
olsun gayrısı olsun; yukâlu: أَْي َبْحَباٌح   َشْيٌء 
ُمْسَتٍو طُولُُه َوَعْرُضُه
َااِح َْحإْ  [ba√bâ√i] (bâ’nın fethi ve âhirinin 
kesr üzere binâsıyla) Bir kelimedir ki bir 
nesne tamâm olup tükendiğini ihbâr için 
telaffuz olunur, ya¡nî “tükendi kalmadı” 
diyecek yerde َبْحَباِح [ba√bâ√i] derler: ِقيَل 
َلْم أَْي  َبْحَباِح  َفَقاَل  ِعْنَدُكْم َشْيٌء  أََبِقَي  َعاِمٍر  َبِني   ِلَبْعِض 
َيْبَق َشْيٌء
َااَحُة َاحإْ  (bâ’nın fethiyle) [el-ba√bâ√at] اَلإْ
Çirkîn ve bed-manzar olan ¡avrete denir; 
yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َبْحَباَحٌة أَْي َسِمَجٌة
اُء َاحَّ اُء) [™ba√√â] اَلإْ  أََبحُّ (vezninde [™sa√√â] َسحَّ
[eba√√] kelimesinin mü™ennesidir ki zikr 
olundu. Ve 

اٌء َْحَّ  [Ba√√â™] Bâdiyede bir yüksek tepenin 
ismidir.

َاِحيُح  َشِحيٌح (bâ’nın fethiyle) [√el-be√î] اَلإْ
[şe√î√] lafzına itbâ¡ ve müzâvece için îrâd 

Pes fethateynle َبَحٌح [be√a√] iki bâbdan 
dahi masdardır.

َْحُّ َ -hemzenin ve bâ’nın fet) [√√el-eba] اَلإْ
hiyle) Bâb-ı râbi¡den sıfattır, boğuk ses-
li kişiye denir; şârih der ki gerek hılkî 
ve gerek ¡ârızî olsun. Mü™ennesinde ٌة  َبحَّ
[ba√√at] denir ki aslı َبَحَحٌة [be√a√at]tır ve 
اُء  denir. Ve [™ba√√â] َبحَّ

َْحُّ  ,Meskûk altına ıtlâk olunur [√√eba] أَ
 ma¡nâsına. Ve semiz kimseye [dînâr] ِديَناٌر
ıtlâk olunur. Ve ¡ûd-ı galîze ıtlâk olunur. 
Mü™ellif َوِمَن اْلِعيَداِن اَْلَغِليُظ ¡ibâretiyle sebt ey-
lemekle ِعيَداٌن [¡îdân] ُعوٌد [¡ûd]un cem¡idir 
ki kesilmiş ağaç kerestesine denir. 
Kezâlik tanbûr ve lavta dedikleri sâzlara 
denir. Şârihin beyânına göre murâd sâz-ı 
mezkûrdur, lâkin sebeb-i ıtlâk gılz-ı savt 
olmakla keresteye ve kalın âvâzeli sâz-ı 
mezkûre de ıtlâkı mülâyimdir. Ve 

َْحُّ  ِقْدٌح ,Kumar okuna ıtlâk olunur [√√eba] أَ
[…id√] ma¡nâsına. Cem¡i ٌّبُح [bu√√] gelir 
bâ’nın zammıyla. Ve 

َْحُّ  Hu≠eyl kabîlesinden bir şâ¡ir [√√Eba] أَ
lakabıdır.

َحاُح إْْ ِ  (hemzenin kesriyle) [√el-ib√â] اَلإْ
Âvâzı boğmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه  أََبحَّ
َياُح ِإَذا َجَعَلُه أََبحَّ الّصِ
ُاوَحُة ُاحإْ  (bâ’nın zammıyla) [el-bu√bû√at] اَلإْ
Bir mekânın vasatına denir; yukâlu: َقَعَد 
بُْحُبوَحَة اْلَمَكاِن أَْي َوَسَطُه
ُاُح  [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [√et-teba√bu] اَلتََّاحإْ
vezninde) Bir mahalle girip onda te-
mekkün ve karâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا َتَمكََّن ِفي اْلَمَقاِم َواْلُحُلوِل ُجُل   َتَبْحَبَح الرَّ
 Ve hâne ve menzilin ortasına varmak ِفيِه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَها َتَوسَّ ِإَذا  اَر  الدَّ  َتَبْحَبَح 
َيْعِني َصاَر ِإَلى َوَسِطَها
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rı ¡arîz olan dâbbeye denir.

ُح ََ َايإْ -veznin [ay…al§] َصْيَقٌل) [√el-beyda] اَلإْ
de) Tenû-mend hatuna denir; yukâlu: ٌِإْمَرأَة 
َبْيَدٌح أَْي َباِدٌن
اِح ََّ َا الإْ  [kettân] َكتَّاٌن) [√Ebu’l-Beddâ] أَُْو 
vezninde) Tâbi¡înden İbn ¡Â§ım el-En§ârî 
künyesidir.

يإٌْح ََ ُْ [Budey√] (ُزَبْيٌر [zubeyr] veznin-
de) ¡Abdullâh b. Ca¡fer b. Ebî ‰âlib’in 
¡utekâsındandır. Ve bir hânende ismidir 
ki be-gâyet hûb-âvâz olmakla nagamâta 
dem-sâz oldukta sâ™ir hânendeler kat¡-ı 
asvâta mecbûr olurlar idi.

َحاُء إَْ َا -veznin [™ba†√â] َبْطَحاُء) [™el-bed√â] اَلإْ
de) Uyluk dipleri ve çatıları vâsi¡ olan 
dâbbeye denir; yukâlu: اْلَواِسَعُة أَِي  َبْدَحاُء   َدابٌَّة 
ْفِغ الرُّ
ُح ُُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [√et-tebâdu] اَلتََّاا
de) Birbirine sert ve katı olmayıp gevşek 
nesneler atışmak ma¡nâsınadır; ve min-
hu hadîsu Bekr b. ¡Abdillâh: َحاَبُة الصَّ  “َكاَن 
يِخ َفِإَذا َحَزَبُهْم أَْمٌر َكانُوا  َيَتَماَزُحوَن َحتَّى َيَتَباَدُحوَن ِباْلِبطِّ
ْاألَْمِر” أَْصَحاَب  َجاَل  الّرِ يِخ Şârih ُهُم   lafzını ِباْلِبطِّ
 kelimesiyle tefsîr eylemiştir. Ya¡nî ِبِقْشِرِه
“Ashâb-ı kirâm birbiriyle mizâh ve latîfe 
ederler idi, hattâ kavun karpuz kabuğu atı-
şırlar idi. Ve eğer o esnâda bir emr-i mü-
him hâdis olsa hemen terk-i mizâh edip 
vakâra ric¡at ve erbâb-ı umûr ve mesâlih 
sûretine duhûl ile emr-i mezkûrun tanzîm 
ve temşîtine mübâderet ederler idi.”

ُح ََ إْْ ve (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [√ebda] أَ

ُح ََ َْيإْ ُُ  [dubeyda√] (dâl-ı ûlânın zammı ve 
sâniyenin fethiyle) Bâtıl ve beyhûdenin 
ismidir. Fi’l-asl vüs¡at ma¡nâsından 
me™hûzdur; yukâlu: أَْي َوُدَبْيَدَح  ِبأَْبَدَح  َماَلُه   أََكَل 
ِلُفالٍَن :ve minhu ِباْلَباِطِل ُقْل  ِلَجَبَلَة  اُج  اْلَحجَّ  َقاَل 
َجَبَلُة: “ُخواْسَتهء َلُه  َفَقاَل  َوُدَبْيَدَح  ِبأَْبَدَح  اهلِل  َماَل   أََكْلَت 

olunur; yukâlu: َرُجٌل َشِحيٌح َبِحيٌح أَْي َبِخيٌل

]ب ُ ح[
ُح إَْ َا  (vezninde [√med] َمْدٌح) [√el-bed] اَلإْ
Kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَر الشَّ  َبَدَح 
َقَطَعُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   Ve yarmak َبْدًحا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َشقَّ ِإَذا  اْلُعوَد   Ve َبَدَح 
vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالًَنا   َبَدَح 
-Ve bir işi bi’l-bedâhe ya¡nî ansızın iş َضَرَبُه
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَدَح ُفالٌَن ِباأْلَْمِر 
 ;Ve râzı ¡ayân eylemek ma¡nâsınadır ِإَذا َبَدَهُه
yukâlu: ِبِه َباَح  ِإَذا  ّرِ  ِبالّسِ  Ve hatun nâz ve َبَدَح 
edâ ile nâzükâne nev-nihâl gibi eğilip bü-
külerek reftâr ile yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِفيَها َحَسَنًة  ِمْشَيًة  َمَشْت  ِإَذا  اْلَمْرأَُة   َبَدَحِت 
 Ve yük pek ağır olmakla hayvân َتَفكٌُّك
tahammülünden ¡âciz ve fürû-mânde ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَدَح اْلَبِعيُر ِإَذا َعَجَز 
اْلِحْمِل  Ve bir husûs pek sakîl olmakla َعِن 
sâhibini basmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَدَح 
َفَدَح أَْي  َفَدَحِني :ve tekûlu ْاألَْمُر  أَْي  ْاألَْمُر   َبَدَحِني 
 Ve َيْعِني أَْثَقَلِني

ٌح إَْ َْ  [bed√] Bir nev¡ balık adıdır.

ُح َُّ ٌل) [√et-tebeddu] اَلتََّا -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bu dahi nigâr-ı nâzenîn reviş-i 
nâzükâne ile yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحِت اْلَمْرأَُة ِبَمْعَنى َبَدَحْت َتَبدَّ
اُح ََ َا  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√el-bedâ] اَلإْ
Arz-ı müttesi¡aya, ¡alâ-kavlin yumuşak 
topraklı olanına denir.

َحُة إَْ ُا  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-bud√at] اَلإْ
Avluya denir, َساَحٌة [sâ√at] ma¡nâsına.

ُح إَْ ِا  Geniş (bâ’nın kesriyle) [√el-bid] اَلإْ
ovaya denir.

لُح َُ َماإْ ve [√el-mebdû] اَلإْ

ُح ََ إْْ َ  (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [√el-ebda] اَلإْ
Bunlar da o ma¡nâyadır. Ve 

ُح ََ إْْ -Uzun adama denir. Ve yanla [√ebdâ] أَ
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ا َوأًَذى َلِقَي ِمْنُه َبْرًحا َباِرًحا ُمَباَلَغًة :ve yukâlu َوَشرًّ
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre bu 
mâdde َبَراٌح [berâ√] lafzından münşe¡ibdir 
ki sütre ve şecer ve binâdan hâlî olan bâriz 
mekân-ı müttesi¡a denir. Ba¡zen zuhûr 
ma¡nâsı i¡tibâr olunur, meselâ َفَعَل َذِلَك َبَراًحا 
derler, َصَراًحا ma¡nâsına, kezâlik اْلَخَفاُء  َبِرَح 
derler, َظَهَر ma¡nâsına, gûyâ ki mer™î olan 
mekân-ı vâsi¡de hâsıl olmuştur. Ve َبِرَح 
derler, اْلَبَراِح ِفي   ma¡nâsına. Ve rîh-i َذَهَب 
şedîdeye َباِرٌح [bâri√] ıtlâkı bu ma¡nâdandır. 
Kezâlik sayda َباِرٌح [bâri√] ıtlâkı dahi bun-
dandır. Nihâyet ta¡yîn için sayyâdın sağ 
tarafından zuhûr edip sol tarafına mürûr 
eden sayda tahsîs olunmuştur ki sayyâd 
münharif olmadıkça remy edemez, ona 
binâ™en onunla teşe™™üm ederler. Bunun 
mukâbiline َساِنٌح [sâni√] ıtlâk olunur. Ve 
leyle-i mâziyeye َباِرَحٌة [bâri√at] ıtlâkı dahi 
ondandır. Ve َبِرَح اْلَبَراِح ,derler َما  ِفي   َثَبَت 
ma¡nâsına. Ve asl َبِرَح [beri√a] َذَهَب ِفي اْلَبَراِح 
ma¡nâsına olmakla َما أََقاَم ِفي َمَكاِنِه ma¡nâsını 
müstelzim olmağın muktezâsı nefy oldu-
ğundan َزاَل ma¡nâsına müsta¡meldir. Harf-i 
nefy tasaddurunda elbette isbât hâsıl ol-
makla َبِرَح َزاَل ,[mâ beri√a] َما   [mâ zâle] َما 
ma¡nâsına olur ki ¡inde’n-nahviyyîn ef¡âl-i 
nâkısa cümlesindendir. Ve zikr olunan 
sayd-ı bârihten ma¡nâ-yı teşe™™üm muta-
savver olmakla ondan şiddet ve meşakkat 
ma¡nâsı ahz olundu. İntehâ.

ُاَرِحيُن  bâ’nın harekât-ı) [el-bure√în] اَلإْ
selâsı ve râ’nın fethiyle) Devâhî ve şedâ™id 
ma¡nâsınadır, gûyâ ki ِبَرٌح [bira√] lafzın-
dan cem¡dir, mübâlagaten cem¡-i sâlim 
sûretinde isti¡mâl olunmuştur, renc ve 
şiddet-i nikâyetinde ehl-i kasd olan ¡ukalâ™ 
menzilinde olduğunu îzân için. Niteki بَُلِغيُن 

 Ya¡nî “Sen Hudâ-yı ِإيَزْد ِبخُوْرِدي َبالَْش َماْش”
müte¡âlin mâlını aslsız beyhûde ekl ey-
ledin.” Zâhiren Cebele-i merkûm ehl-i 
Fürs olmak gerektir. ”خواسته“ [«vâste] 
vâv-ı ma¡dûle ile Fârisîde mâla denir, 
َماْش” َشْيٍء [belâş mâş] “َبالَْش  َشْيٌء ve ِبالَ   َما 
mukassarlarıdır.

]ب ذ ح[
ُح إْْ َا -bâ’nın fethi ve ≠âl) [√≠el-be] اَلإْ
ı mu¡cemenin sükûnuyla) Yarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَذَح ِلَساَن اْلَفِصيِل َبْذًحا ِمَن 
ُه ِلَئالَّ َيْرَتِضَع  Şârihin beyânına اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َشقَّ
göre ِلَئالَّ َيْرَتِضَع kelimesi hakîkat-i tefsîrden 
hâric tekmîl olmakla َبْذٌح [be≠√] mutlakan 
yarmak ma¡nâsınadır. Ve deri ve kabuk 
makûlesini soymak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve َبَذَح اْلِجْلَد َعِن اْلِعْرِق ِإَذا َقَشَرُه

ٌح إْْ َْ  [be≠√] İsm olur, yarığa denir. Cem¡i 
.ma¡nâsına […şu…û] ُشُقوٌق ,gelir [√bu≠û] بُُذوٌح

ُح إْْ ِا  Hâssaten (bâ’nın kesriyle) [√≠el-bi] اَلإْ
maktû¡u’l-yed olan kimsenin yedinde olan 
kesikliğe denir.

ُح َْ َا  Yürürken (fethateynle) [√el-be≠a] اَلإْ
uylukları birbirine sürünmekle pişip derisi 
yüzülmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َفِخُذُه  َبِذَح 
اِبِع ِإَذا َسَحَج  Ve kifâyet ve ignâ َبَذًحا ِمَن اْلَباِب الرَّ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َما َسأَْلَتُهْم   َلْو 
َبِذُحوا ِبَشْيٍء أَْي َلْم يُْغنُوا َشْيًئا
ُح ُّْ ٌل) [√et-tebe≠≠u] اَلتََّا -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Buluttan yağmur yağmak ma¡nâsınadır 
ki ٌق  ;ma¡nâsının lâzımıdır […teşa……u] َتَشقُّ
yukâlu: َمَطَر ِإَذا  َحاُب  السَّ َح   Ya¡nî “Sehâb َتَبذَّ
yarılıp yağmur yağdı.”

]ب ر ح[
ُح َارإْ  bâ’nın fethi ve râ’nın) [√el-ber] اَلإْ
sükûnuyla) Şiddet ve şerr ve ezâ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ًة ِشدَّ أَْي  َبْرًحا  ِمْنُه   َلِقَي 
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nesebindendir.

َااِرَحُة  .Dün geceye denir [el-bâri√at] اَلإْ
Fârisîde dûş derler. Ötü geceye bâriha-i 
ûlâ denir, Fârisîde perendûş denir.

ُاَرَحاُء  Bâ’nın zammı ve râ’nın [™el-bure√â] اَلإْ
fethiyle ki cem¡ vezninde müfreddir, mut-
lakan şiddet-i renc ve ezâ ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُة أََذاَها ى َوَغْيُرَها أَْي ِشدَّ أََخَذْتُه بَُرَحاُء اْلُحمَّ
ِريُح -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tebrî] اَلتَّاإْ
de) بَُرَحاُء [bure√â™] lafzından mutasarrıf-
tır, rencîde eylemek ve zahmet vermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َتْبِريًحا  ْاألَْمُر  ِبِه  َح   َبرَّ
َجَهَدُه
 (tâ’nın fethiyle) [√et-tebârî] اَلتََّااِريُح
 gibi müfredi olmayan [te¡âşîb] َتَعاِشيُب
kelimâttandır, gûyâ ki ism isti¡mâl olunan 
 lafzından cem¡dir, şedâ™id [√tebrî] َتْبِريٌح
ma¡nâsına müsta¡meldir; ve minhu َتَباِريُح 
ُجُه َوَتَوقُُّدُه ْوِق أَْي َتَوهُّ الشَّ
َاَراُح  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√el-berâ] اَلإْ
Aslâ zer¡ ve şeceri ve sütre edecek nesnesi 
olmayan arz-ı müttesi¡aya denir. Ve re™y-i 
münkere ya¡nî pek ¡azîm olan re™ye ıtlâk 
olunur ki aslâ pürüzü olmaya. Ve zâhir ve 
âşikâr olan emr ve mâddeye denir. Ve 

ََْراٌح  [Berâ√] ¡U&vâre b. ¡Âmir b. Ley&’in 
vâlidesi ismidir. Ve ona َفاَرُة اْلَجَبِل [fâretu’l-
cebel] ıtlâk ederler idi. Ve 

ََْراٌح  [berâ√] Masdar olur, makâmından zâ™il 
olup bir geniş sahrâya varmak ma¡nâsına; 
yukâlu: ِإَذا اِبِع  اْلَباِب الرَّ َبَراًحا ِمَن  ُجُل َمَكاَنُه   َبِرَح الرَّ
 Ef¡âl-i nâkısadan olan َزاَل َعْنُه َوَصاَر ِفي اْلَبَراِح
َبِرَح َبَراَح bundandır. Ve ¡Arabların َما   lâ] الَ 
berâ√e] kavli ki الَ َزَواَل [lâ zevâle] demektir, 
 kelimesi gibidir ki nefy-i [lâ reybe] الَ َرْيَب
cins için olan َال ile mansûbdur. Ve َال [lâ] 
 .ma¡nâsına olmakla ref¡i dahi câ™izdir َلْيَس
Ve arslana ve bahâdır kimseye َبَراٌح  َحِبيٌل 

[buleπîn] kelimesi dahi böyledir; yukâlu: 
َداِئَد َوالشَّ َواِهَي  اَلدَّ أَِي  اْلَباِء  َثَة  ُمَثلَّ اْلُبَرِحيَن  ِمْنُه   Ve َلِقَي 
bu cem¡-i sâlim gibi mu¡reb olur.

َحُة ُارإْ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-bur√at] اَلإْ
Pek güzîde nâkaya ıtlâk olunur. Cem¡i بَُرٌح 
[bura√] gelir, ُصَرٌد [§urad] vezninde şidde-
ti yâhûd güzîdeliğinin zuhûru i¡tibârına 
mebnîdir; yukâlu: َهِذِه بُْرَحٌة ِمَن اْلُبَرِح أَْي َناَقٌة ِمَن 
ِخَياِر ْاإِلِبِل
َااِرُح  Yaz mevsiminde esen ıssı [√el-bâri] اَلإْ
yele denir. Cem¡i َبَواِرُح [bevâri√] gelir. 
Rîh-i merkûmenin ibtidâsı eyârın yirmin-
ci gününden olup temmûz ibtidâsına dek 
mümtedd olur. Niteki takvîmlerde işâret 
ederler; yukâlu: َوُهَو اْلَباِرِح  يِح  الّرِ ُهُبوُب   َحاَن 
ْيِف ُة ِفي الصَّ يُح اْلَحارَّ  Ve الّرِ

َْاِرٌح  [bâri√] َساِنٌح [sâni√] mukâbilidir ki 
sayyâdın sağ tarafından zuhûr ve soluna 
doğru mürûr eden sayda denir. ¡Arab-
lar bununla teşe™™üm ederler; tekûlu: َلِقيُت 
َمَياِسِرَك ِإَلى  َمَياِمِنَك  ِمْن  َمرَّ  َما  َوُهَو  ْيِد  الصَّ ِمَن   َباِرًحا 
Ve bu renc ve şiddet ma¡nâsındandır; ve 
minhu’l-meselu: ِإنََّما ُهَو َكَباِرِح ْاألَْرَوى” يُْضَرُب“ 
-yaban keçilerine de [ervâ] أَْرَوى [Ve] ِللنَّاِدِر
nir; sarp dağlar başlarında sâkin olmala-
rıyla sayyâd kısmı onları ne bâriha ve ne 
sâniha görürler, ancak müddet-i medîde 
bir kerre görülebilirler. Binâ™en¡aleyh 
nâdir ve kem-yâb olan nesne hakkında 
mesel-i mezbûru darb ederler. Ve

َْاِرٌح  [Bâri√] Esmâdandır: Bâri√ b. A√med 
b. Bâri√ el-Herevî muhaddistir.

َاُرلُح  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√el-berû] اَلإْ
ve

َاِريُح -Bun (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√el-berî] اَلإْ
lar da َباِرٌح [bâri√] gibi sayyâdın soluna gi-
den sayda denir. Ve Berî√ b. »uzeyme’dir 
ki sâhib-i kabîle olan Tenû«’un silsile-i 
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mersûmdur ki bâ-yı muvahhadenin 
takdîmiyledir, onu ihrâc eden kimse helâk 
olduğu için bu ismle müsemmâdır. İki 
nüshaya göre de ”ب،ر،ح“ mâddesindendir 
ki şiddet ma¡nâsınadır. Lâkin Tu√fetu’l-
mu™minîntercemesinde َيْبُروٌح [yebrû√] yâ-
yı tahtiyyenin takdîmiyle lafz-ı Süryânî 
olup zü’s-sûreteyn ma¡nâsına olmak üzere 
mastûrdur.

َرٌح َْيإْ  [Beyra√] (َضْيَغٌم [∂ayπam] vezninde) 
İbn Esed’dir ki tâbi¡îndendir.

َرَحى َْيإْ  [Beyra√â] (َفْيَعَلى [fey¡alâ] veznin-
de) Medîne türâbında bir arzın ismi-
dir. Muhaddisîn bunu tashîf edip ِبْئُرَحاٍء 
[Bi™ru√â™] derler. Mü™ellif âhir-i kitâbda 
elif-i leyyine bâbında dahi zikr eylemiştir. 
Kâle fi’n-Nihâye: َُّوِفي َحِديِث أَِبي َطْلَحَة “أَحب 
ِثيَن َوَقاَل  أَْمَواِلي ِإَليَّ َبْيَرَحى” ِإْخَتَلَفْت ِفيَها أَْلَفاُظ اْلُمَحّدِ
َمْخَشِريُّ ِإنََّها َفْيَعَلى ِمَن اْلَبَراِح َوِهَي ْاألَْرُض الظَّاِهَرُة الزَّ
ِاَرُح  Bir (vezninde [ineb¡] ِعَنٌب) [√el-bira] اَلإْ
kimseyi renc ve mihnete dûçâr eden şey™e 
denir; yukâlu: ٌد ٌح ُمَشّدِ أَْمٌر ِبَرٌح أَْي ُمَبّرِ
ُح ُارإْ  Bir batn (bâ’nın zammıyla) [√el-Bur] اَلإْ
adıdır. Muhaddisînden Sevâde b. Ziyâd 
el-Bur√î ondandır.

َاَرُح  (vezninde [√fera] َفَرٌح) [√el-Bera] اَلإْ
Bu dahi Kinde kabîlesinden bir batndır. 
Muhaddisînden ¢âsım b. ¡Abdullâh el-
Bera√î ondandır.

َِْريٍح ُن  إْْ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√ibnu berî] ِا
Tuyûrdan karganın künyesidir. Ve âfet ve 
dâhiyenin künyesidir. Niteki ِبْنُت َباِرٍح dahi 
derler.

 Bir (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√Buray] َُْريإٌْح
batn adıdır.

ٌح ِْرإْ  [Bir√] (ِهْنٌد [hind] vezninde) İbn 
¡Uskur’dur ki ashâbdandır. Ve ُعْسُكٌر [¡us-

ıtlâkı gûyâ ki şecâ¡at ve celâdetlerinden 
nâşî her biri kemendler ile yerlerinde 
meşdûd olmakla bir nesneden havf eyle-
meyip makâmlarında sâbit-kadem olduk-
ları mülâhazasına mebnîdir. Ve 

ََْراٌح  [berâ√] Gizli iş âşikâr olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َبَراًحا  اْلَخَفاُء   َبِرَح 
ْاألَْمُر َوَضَح  ِإَذا  اْلَمْزبُوِر   Şârihin beyânına اْلَباِب 
göre bu kelâm meseldir ki bir iş âşikâreye 
çıktıkta ¡Arablar َبِرَح اْلَخَفاُء derler, َُزاَلِت اْلُخْفَية 
.ma¡nâsına َوَوَضَح ْاألَْمُر

ُح َارإْ  bâ’nın fethi ve râ’nın) [√el-ber] اَلإْ
sükûnuyla) Darılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َغِضَب ُجُل َبْرًحا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ َبَرَح الرَّ
ُاُرلُح  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√el-burû] اَلإْ
Sayd, sayyâdın solunu döndürüp geçmek 
ma¡nâsınadır ki murâd sağdan gelip sol 
tarafa gitmektir; yukâlu: ِإَذا بُُروًحا  الظَّْبُي   َبَرَح 

َوالََّك َمَياِسَرُه َوَمرَّ
َراُح إْْ ِ  (hemzenin kesriyle) [√el-ibrâ] اَلإْ
Bir kimseyi bir nekre ve nâdir nesne 
müte¡accib kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْعَجَبُه أَْي  َكَذا  -Ve ta¡zîm ve ikrâm ey أَْبَرَحُه 
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْكَرَمُه ِإَذا   أَْبَرَحُه 
َوَعظََّمُه
ُرلُح َياإْ -yâ-yı tahtiyyenin fet) [√el-yebrû] اَلإْ
hi ve bâ-i muvahhadenin sükûnuyla) أَْصُل 
ّيِ اْلَبّرِ اِح   ismidir, ya¡nî luffâh-ı berrî اللُّفَّ

dedikleri nebâtın köküne denir ki insân 
sûretine şebîh olur. Bu kök beyne’l-etıbbâ™ 
َنِم الصَّ  ve tahrîfle [yebrû√u’§-§anem] َيْبُروُح 
الَِم  dedikleri kök olacaktır. Birbirine َعْبُد السَّ
müte¡ânik iki insân sûretindedir. Tabî¡atı 
müsbit ve muhaddirdir. Fîl dişini onunla 
altı sâ¡at mikdârı âteş üzere kaynatsalar 
telyîn eder ve yaprağıyla َبَرٌش [bereş] zah-
metini ovuştursalar yara etmeksizin izâle 
eder. Ekser-i nüshalarda َبْيُروٌح ¡unvânında 
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menzilesine tenzîl olunmuştur.

َُاِح ِا  ,ki izâfetledir [√ureyşu’l-Bi†â¢] ُقَريإُْش الإْ
¢ureyş kabîlesinden şol fırka idi ki 
Mekke-i mükerreme’de A«şebân dedikle-
ri dağların aralığına konarlar idi. Ve ُقَرْيُش 
-hârice konar [ureyşu’@- ªavâhir¢] الظََّواِهِر
lar idi ve ekremleri ¢ureyşu’l-Bi†â√ idi.

ُُُّح ٌل) [√et-teba††u] اَلتََّا -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Sel suyu َبْطَحاُء [ba†√â™]-i mezkûrda ya-
yılıp müttesi¡ olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيُل ِإَذا اتََّسَع ِفي اْلَبْطَحاِء َتَبطََّح السَّ
َُاُح ُا  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√el-bu†â] اَلإْ
Bir ¡illet adıdır ki hummâdan tahaddüs 
eder, birsâma şebîh bir ¡illettir. O ¡illete 
uğrayana ٌّبَُطاِحي [bu†â√iyy] derler. Ve 

َُاٌح ُْ [Bu†â√] Benî Yerbû¡ cemâ¡atine 
mahsûs bir menzil adıdır.

َحاُن إُْ ُْ [Bu†√ân] (ُعْثَماُن [¡u&mân] veznin-
de) Medînede bir mevzi¡dir. ¡Alâ-kavlin 
bâ’nın fethi ve †â’nın kesriyledir.

ََُحاُن َْ  [Be†a√ân] (fetehâtla) Benû Temîm 
diyârında bir mevzi¡dir. 

َحُة إُْ َا  bâ’nın fethi ve †â’nın) [el-ba†√at] اَلإْ
sükûnuyla) İnsânın mikdâr-ı kâmetine 
ıtlâk olunur. َبْطٌح [ba†√]-ı mezkûrdan 
me™hûz olmakla yer yüzünde serilip ya-
tan adamın boyu kadar demek olur, nite-
ki َقاَمٌة […âmet] ِقَياٌم […iyâm]dan me™hûzdur; 
yukâlu: ُهَو َبْطَحُة َرُجٍل أَْي َقاَمُتُه
يُح ُِ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-teb†î] اَلتَّاإْ
de) Bir yere çakıl ve çay taşı döşemek 
ma¡nâsınadır, gûyâ ki çakıl döşemekle o 
yeri َبْطَحاُء [ba†√â™] tarzında kılmış olur; ve 
minhu’l-hadîsu: َل َمْن  “َكاَن ُعَمُر َرِضَي اهللُ َعْنُه أَوَّ
َبَطَح اْلَمْسِجَد” أَْي أَْلَقى اْلَحَصى ِفيِه َوَوثََّرُه أَْي َفَرَشُه
َحُة إُْ ُا -vez [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-bu†√at] اَلإْ
ninde) Haslet-i hasene ve seciyyet-i 

kur] بُْرُقٌع [bur…u¡] veznindedir.

َحى َْرإْ  [ber√â] (َجْرَحى [cer√â] vezninde) Bir 
lafzdır ki ok atan kimse nişâneden hatâ 
eyledikte söylenir. Niteki isâbet eyledik-
te َمْرَحى [mer√â] derler. َبْرَحى [ber√â] renc 
ve mihnet ma¡nâsından ve َمْرَحى [mer√â] 
ferah ma¡nâsından me™hûzdur; yekûlûne 
li’r-mâî: َبْرَحى أَْم َمْرَحى َيْعِني َهْل أَْخَطْأَت َفأََصاَبَك 
اْلَبَرُح أَْم أََصْبَت َفأََصاَبَك اْلَفَرُح
َحة َْرإْ  [ber√at] (َحْمَزُة [√amzet] vezninde) 
.mâddesinde mezkûrdur [ar√at§] َصْرَحة

]ب ر ب ح[
ٌَْح َْرإْ  [Berba√] (َبْرَبٌط [berba†] vezninde) 
Bir mevzi¡ adıdır ki ümerâ-yı ¡Arabdan 
Nu¡mân b. Mun≠ir’in ¡ammi ¡Amr b. 
Mâme’nin kabri ondadır.

]ب ط ح[
إُُْح َا  bâ’nın fethi ve †â’nın) [√†el-ba] اَلإْ
sükûnuyla) Bir kimseyi yüzü üzere sergi 
gibi yakıp bırakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبَطَحُه َبْطًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْلَقاُه َعَلى َوْجِهِه
َُاُح ِا نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [√el-inbi†â] اَلإْ
de) Ondan mutâvi¡dir; yukâlu: َفاْنَبَطَح  َبَطَحُه 
Ve dere açılıp bolalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْنَبَطَح اْلَواِدي ِإَذا اْسَتْوَسَع
ُح ُِ َا  ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [√el-ba†i] اَلإْ

يَحُة ُِ َا ve [el-ba†î√at] اَلإْ

َحاُء إُْ َا ve [™el-ba†√â] اَلإْ

َُُح إْْ َ -Şol vâsi¡ su akıntısına de [√el-eb†a] اَلإْ
nir ki onda hurde çay ve çakıl taşları ola. 
 kezâlik [√ebâ†i] أََباِطُح ın cem¡i[√eb†a] أَْبَطُح
onun ve َبْطَحاُء [ba†√â™]nın cem¡leri gayr-i 
kıyâs üzere ِكَتاٌب [kitâb] vezninde ِبَطاٌح 
[bi†â√] ve َبِطيَحٌة [ba†î√at]in َبَطاِئُح [ba†â™i√] 
gelir. Mü™ellif teşvîş eylemiştir. أَْبَطُح 
[eb†a√] fi’l-asl gerçi sıfat olup lâkin ism 
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mersûm olmakla ona göre hümâ kuşu olur. 

Lâkin mütercim-i fakîr ◊aleb’de tüccâr-ı 
Hind’in birinde meytesini gördüm, başı 
ve bi’l-cümle sâ™ir a¡zâsı ve kanatları ve 
yelekleri tâm idi, rengi mâ™îye karîb ve 
cüssesi doğan mikdârında lâkin tûlânî idi, 
hattâ kuyruğunda münakkaş cığası var idi. 
O cığa için kibârdan biri vâfir altına onu 
iştirâ ve Sultân Selîm-i merhûm hazretle-
rine ihdâ eyledi. Yeleklerinde aslâ ihtirâk 
eseri yoktu. Ve onun yanında bir karınca 
kellesi dahi seyr olundu, büyücek kedi 
başı kadar ve rengi mücellâ siyâh ve göz-
leri ve ağızı bi-¡aynihi kedi gözü ve ağızı 
mikdârında ve iki boynuzu var idi, orta 
parmak mikdârında idi. İntehâ.

ُح َالإْ  bâ’nın fethi ve lâm’ın) [√el-bel] اَلإْ
sükûnuyla) Yaş toprak kurumak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَلَح الثََّرى َبْلًحا ِمَن اْلَباِب 
الثَّاِلِث ِإَذا َيِبَس
ُاُلوُح -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√el-bulû] اَلإْ
de) Yorulup ¡âciz ve fürû-mânde olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل بُُلوًحا ِإَذا َعَجَز  َبَلَح الرَّ
Ve su çekilip zâ™il olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا َذَهَب اْلَماُء  -Ve ¡ahde gadr ey َبَلَح 
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَلَحْت َخَفاَرتُُه ِإَذا 
َتِف -laf [√bel] َبْلٌح Lisânu’l-¡Arab sâhibiَلْم 
zını kizb ve cahd ve inkâr ma¡nâlarıyla da 
tefsîr eylemekle ma¡nâ-yı mezkûr bunlar-
dan me™hûz olmak muhtemeldir.

ِليُح -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-teblî] اَلتَّاإْ
de) Bu dahi yorulup fürû-mânde olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َتْبِليًحا ِإَذا أَْعَيا َبلََّح الرَّ
َاُلوُح  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√el-belû] اَلإْ
Suyu çekilip soğulmuş kuyuya denir. Ve 
kat¡-ı rahim eden kimseye denir.

َااِلُح  Şol (vezninde [√âli§] َصاِلٌح) [√el-bâli] اَلإْ
yere denir ki toprağı sıvı olmamakla nes-

sâdıka ma¡nâsına isti¡mâl olunur. Vüs¡ât 
ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: بُْطَحُة  َهِذِه 
ِصْدٍق أَْي َخْصَلُة ِصْدٍق
إُُْح ُا  أَْبَطُح (bâ’nın zammıyla) [√†el-bu] اَلإْ
[eb†a√] lafzından cem¡-i âherdir ki mü™ellif 
ona ta¡rîz eylememiştir. Evsa¡ olan nesne-
lere ıtlâk olunur; ve minhu’l-hadîsu: َكاَنْت“ 
ِفي َذاِهَبٍة  َغْيَر  ْأِس  ِبالرَّ الَِزَقًة  أَْي  بُْطًحا”  َحاَبِة  الصَّ  ِكَماُم 
 ,kâf’ın kesriyle [kimâm] ِكَماٌم [Ve] اْلَهَواِء
ٌة -in cem¡idir. Burada kalan[kummet] ُكمَّ
süve ma¡nâsına olmakla ashâb-ı kirâmın 
baş kisvetleri vâsi¡ olduğundan başlarına 
tamâm giyilip yapışık olur idi, başlarından 
yukarı durmaz idi.

]ب ل ح[
َاَلُح  Hurmânın (fethateynle) [√el-bela] اَلإْ
-hâletleri bey [alâl»] َخالٌَل ile [busr] بُْسٌر
ninde olan alaca hurmâ koruğuna denir 
ki yeşil ve henüz sararıp tatlılanmış olur, 
letâfet-i râyihası için tîblere idhâl ederler. 
Hurmâda altı mertebe vardır, ibtidâ َطْلٌع 
[†al¡] ba¡dehu َخالٌَل [«alâl] ve َبَلٌح [bela√] 
ve بُْسٌر [busr] ve ُرَطٌب [ru†ab] ve َتْمٌر [temr]
dir. Zühhâddan A√med b. ‰âhir b. Bekrân 
b. el-Bela√î ki tahdîs eylemiştir, ona 
mensûbdur.

إْْالَُح ِ  (hemzenin kesriyle) [√el-iblâ] اَلإْ
Hurmâ ağacı َبَلٌح [bela√] dedikleri koruğa 
gelmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْبَلَح النَّْخُل ِإَذا 
َصاَر َما َعَلْيِه َبَلًحا
ُاَلُح  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [√el-bula] اَلإْ
Pek koca kerkes kuşuna denir, ¡alâ-kavlin 
ondan büyük bir kuştur ki yelekleri hılkî 
muhterik olmakla yeleğinin birisi bir kuş 
yelekleri içre düşse ihrâk eder. Cem¡i ِبْلَحاٌن 
[bil√ân] gelir, ِصْرَداٌن [§irdân] vezninde. 
Esâs’ta ََّمر َمْيَموٌن َويَُقاُل  ِباْلَفاِرِسيَِّة ُهَماْي أَْي   َواْسُمُه 
ِه ِظّلِ َوَقَع َعَلى  ِتْمَثالُُه أَْي  َفَمَسَحِني   unvânıyla¡ اْلُبَلُح 
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meşrûhtur.

اُح ََ ِلنإْ إْْ ِ  [i√rincâm] ِإْحِرْنَجاٌم) [√el-iblindâ] اَلإْ
vezninde) Bir mekân bolalıp yavan olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اتََّسَع ِإَذا  اْلَمَكاُن   ِإْبَلْنَدَح 
Ve havuz yıkılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْبَلْنَدَح اْلَحْوُض ِإَذا اْنَهَدَم
ُح ََ َاَلنإْ -bâ’nın ve lâm’ın fet) [√el-belenda] اَلإْ
hiyle) Semiz bodura denir.

]ب ل ط ح[
ََُحُة َالإْ -vez [belde√at] َبْلَدَحٌة [el-bel†a√at] اَلإْ
ninde ve mürâdifidir; yukâlu: ُجُل الرَّ  َبْلَطَح 
ِبَمْعَنى َبْلَدَح
-veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [√el-bulâ†i] اَلإُْاالَِطُح
de) ُسالَِطٌح [sulâ†i√] lafzına itbâ¡an zikr olu-
nur; yukâlu: ُسالَِطٌح بُالَِطٌح

]ب ن ح[
َانإُْح  bâ’nın fethi ve nûn’un) [√el-ben] اَلإْ
sükûnuyla) Eti pâreleyip bölük bölük böl-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَنَح اللَّْحَم َبْنًحا ِمَن 
اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َقَطَعُه َوَقَسَمُه
ُانُُح  Atâyâ¡ (zammeteynle) [el-bunuh] اَلإْ
ma¡nâsınadır. Aslı ُمنٌُح [munu√] idi, mîm 
bâ’ya mübeddel olmuştur.

]ب ل ح[
ُاوُح  Asl ve (bâ’nın zammıyla) [√el-bû] اَلإْ
bünyâd ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو َكِريُم اْلُبوِح 
 .Ve âlet-i tenâsüle ve ferce denir أَِي ْاألَْصِل
Ve nefs ve zât ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو 
النَّْفِس أَِي  اْلُبوِح   .Ve cimâ¡ ma¡nâsınadır َكِريُم 
Ve şûriş ve ihtilât ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve ُهْم ِفي بُوٍح أَِي اْخِتالٍَط

 Güneşin ismidir. Zuhûr [√bû] ُْوُح
ma¡nâsındandır; yukâlu: أَِي بُوح”  ِمْن   “أَْنَوُر 
ْمِس  Mü™ellif mücerreden ¡ani’l-lâm الشَّ
ve ْمِس الشَّ ِاْسُم  -ibâretiyle gayr-i mun¡ بُوُح 
sarıf olarak resm eylemiştir ki ¡alem ve 

ne inbât eylemeye.

َلُح َاَلحإْ  bâ’nın ve lâm’ların) [√el-bela√la] اَلإْ
fethiyle) Çukurluğu olmayıp yastım ve 
yayvan olan çanağa ve kavataya denir.

 (vezninde [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [√et-tebâlu] اَلتََّاالُُح
Bir mâddeyi inkâr edişmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَباَلَحا ِإَذا َتَجاَحَدا
َِْليَحاُء  [belî√â™] (َزِليَخاُء [zelî«â™] veznin-
de) ِإْسِليٌخ [islî«] nebâtının ismidir. Ve 
ba¡zı nüshada ْسِليِخ َكاإْلِ  unvânında¡ َنَباٌت 
mersûmdur.

]ب ل ُ ح[
َحُة ََ الإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-belde√at] اَلإْ
ninde) Bir kimse kendisini masrû¡ gibi 
yere çalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْلَدَح 
ْاألَْرَض ِبَنْفِسِه  َضَرَب  ِإَذا  ُجُل   Ve va¡de vefâ الرَّ
eylemeyip hulf eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبْلَدَح ُفالٌَن ِإَذا َوَعَد َوَلْم يُْنِجِز اْلِعَدَة
ُح َُ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [√et-tebeldu] اَلتََّالإْ
vezninde) Bu dahi va¡de hulf eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َوَعَد َوَلْم  َتَبْلَدَح الرَّ
يُْنِجْز
ُح ََ َالإْ  (vezninde [√şerda] َشْرَدٌح) [√el-belda] اَلإْ
Tenû-mend hatuna denir; yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َبْلَدٌح 
 Ve أَْي َباِدَنٌة

ُح ََ َْلإْ  [Belda√] Cidde yolunda Mekke-i 
mükerreme tarafında vâki¡ bir vâdî yâhûd 
bir cebel adıdır; ve minhu’l-meselu: َلِكْن“ 
َعْجَفى” َقْوٌم  َبْلَدَح   Aslı budur ki Ne¡âme َعَلى 
ile mülakkab Beyhes nâm kimse bir kav-
mi hısb ve râhatta görüp kendi kavmi ki 
Belda√ nâm mahall-i mezbûrda müte-
mekkinler idi, şiddet ve cedb ve mihnette 
olmakla onlara te™essüf ve tahazzün cihe-
tiyle kelâm-ı mezbûru tekellüm eyleyip 
ba¡dehu mesel-i sâ™ir olmuştur. Em&âl-i 
Meydânî’de menşe™i vech-i dîger ile 
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ِإَذا َظَهَر ِل  اْلَباِب ْاألَوَّ َبْوًحا َوبُُؤوًحا َوبُُؤوَحًة ِمَن  ْيُء   الشَّ
Ve bu bâ™ harfiyle müte¡addî olur; yukâlu: 
ِه ِإَذا أَْظَهَرُه َباَح ِبِسّرِ
َاُؤلُح  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√el-be™û] اَلإْ
Mâ-fi’z-zamîrini ketm etmeyip dâ™imâ 
halka izhâr ve beyân eden kimseye denir; 
yukâlu: َرُجٌل َبُؤوٌح أَْي ُمْظِهٌر ِبَما ِفي َصْدِرِه
َحاُن َايإْ -veznin [sekrân] َسْكَراُن) [el-bey√ân] اَلإْ
de) ve

َايََّحاُن  (yâ’nın teşdîdiyle) [el-beyye√ân] اَلإْ
Bunlar da َبُؤوٌح [be™û√] ma¡nâsınadır. Asl-
ları َبْوَحاُن [bev√ân] ve َبْيَوَحاُن [beyve√ân] 
idi, harf-i halk mücâveretiyle vâv yâ’ya 
kalb olundu.

ِتَااَحُة سإْ ِ  Bir nesneyi mübâh [el-istibâ√at] اَلإْ
ve helâl ¡add eylemek ma¡nâsınadır. Bu 
münâsebetle bir kavmin mecmû¡unu 
istîsâl vechiyle katl ve ihlâk eylemek 
ma¡nâsında isti¡mâl olundu; yukâlu: 
ِإْسَتَباَحُهْم أَِي اْسَتْأَصَلُهْم
َْاٌح  [Bâ√] (َراٌح [râ√] vezninde) Bir kâtib-i 
ma¡rûf lakabıdır ki Rîsâle-i Bâ√iyye’nin 
mü™ellifidir. Şârihin beyânına göre 
I§fahâniyyü’l-asldır, Deylem ümerâsından 
birinin kâtibi idi, edeb ve eş¡ârda yegâne-i 
zamân idi, َباَح ِبَما ِفي اْلُفَؤاِد َباًحا kavli sebeb-i 
telkîb olmuştur.

َاَواُح  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√el-bevâ] اَلإْ
Zâhir ve ¡ayân ma¡nâsınadır; yukâlu: أََمَرُه 
ِبَمْعِصَيٍة َبَواًحا أَْي َظاِهًرا َمْكُشوًفا
ُمِايُح  (ism-i fâ¡il bünyesiyle) [√el-mubî] اَلإْ
Arslana ıtlâk olunur. 

َحَك َْوإْ  [bev√ake] (bâ’nın fethiyle) َوْيَسَك 
[veyseke] lafzı gibi kelime-i rahm ü rik-
kattir, bir kimsenin hâline acıyıp merha-
met ettikte telaffuz olunur, “sana yazık”, 
“hayf”, “dirîg” demektir. Ve bu nefs ve 

mü™ennestir. Şârih der ki ba¡zılar bunu yâ-
yı tahtiyye ile olan يُوُح [yû√]tan musahhaf-
tır dediler, lâkin değildir. Bu dahi mahsûs 
ism-i şemstir, ke-mâ kâle fi’n-Nihâye: َوِفي 
ْمُس ِباْلَياِء التَّْحِتيَِّة  اْلَحِديِث “َهْل َطَلَعْت يُوِح” َيْعِني الشَّ
َوَقْد اْلَكْسِر  َعَلى  َمْبِنيَّاِن  َوُهَما  َكَبَراِح  أَْسَماِئَها  ِمْن   َوُهَو 
َدِة ِلظُُهوِرَها يَُقاُل ِباْلَباِء اْلُمَوحَّ
َااَحُة  (vezninde [sâ√at] َساَحٌة) [el-bâ√at] اَلإْ
Suyun büyük ve göm ve engin yerine 
denir. Ve sâha ma¡nâsınadır ki hânenin 
avlu ta¡bîr olunan yöresi arsasıdır. Esâs’ın 
beyânına göre cem¡i بُوٌح [bû√] gelir bâ’nın 
zammıyla, َساَحٌة [sâ√at] ve ُسوٌح [sû√] gibi; 
ve minhu’l-meselu: َيْشَرُب بُوِحَك  اْبُن   “ِاْبنَُك 
ُوِلَد ِفي ِعَراِصَك الَِّذي  أَِي   Ya¡nî asl ِمْن َصُبوِحَك” 
veled zâde-i sulbün olan veleddir, yoksa 
rebîb ve hafîd veyâ mukarr olan veled, 
velîd-i sulbî gibi değildir. Ve 

َْاَحٌة  [bâ√at] Pek çok ve cem¡iyyetli olan 
hurmâ ağaçlarına denir.

َْاَحُة ِ ) [el-ibâ√at] اَلإْ  (vezninde [ifâdet] ِإَفاَدةٌ
Bir nesneyi bir kimseye helâl kılmak ya¡nî 
tenâvül ve isti¡mâlinde murahhas ve mu-
hayyer eylemek ma¡nâsınadır. Pes bunun 
merci¡i bir adam kendi mülkü olan nesne-
yi ahze izn ve destûr vermek olur ki َحَظٌر 
[√a@ar] ve َمْنٌع [men¡] mukâbilidir. Zîrâ 
ihlâl ve tahrîm şâri¡ tarafına müte¡alliktir. 
Ve bu izhâr ma¡nâsından me™hûzdur, nite-
ki َحالٌَل [√elâl] hall-i ¡ukdeden me™hûzdur; 
tekûlu: ْيَء أَْي أَْحَلْلُتُه َلَك  Ve أََبْحُتَك الشَّ

َْاَحٌة  ;İzhâr eylemek ma¡nâsınadır [ibâ√at] ِإ
yukâlu: ُه ِإَذا أَْظَهَرُه أََباَح ِسرَّ
ُح َاوإْ  bâ’nın fethi ve vâv’ın) [√el-bev] اَلإْ
sükûnuyla) ve

ُاُؤلُح ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√el-bu™û] اَلإْ

ُاُؤلَحُة -Gizli nes (hâ’yla) [el-bu™û√at] اَلإْ
ne ¡ayân olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َباَح 
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FASLU’T-TÂ™İ’L-FEVKİYYE
ِة) (َفْصُل التَّاِء اْلَفْوِقيَّ

]ت ح ح[
َتَحُة -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [et-ta√ta√at] اَلتَّحإْ
ninde) Beri öte kımıldanıp hareket eyle-
mek ma¡nâsınadır. Ve hareket-i seyr ü 
meşy savtından ki ayak tavışı ta¡bîr olu-
nur, hikâye olur, lâkin yapça yapça olan 
savtından hikâyedir ki tapırtı ta¡bîr olunur; 
tekûlu: َسِمْعُت َتْحَتَحَة َسْيِرِه أَْي َصْوَت َحَرَكِتِه
ُتُح -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [√et-teta√tu] اَلتََّتحإْ
ninde) Yerinden hareket eylemek ve kı-
mıldamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َيَتَتْحَتُح  َما 
ُك ِمْن َمَكاِنِه أَْي َما َيَتَحرَّ

]ت ر ح[
-vezninde ve zıd [√fera] َفَرٌح [√et-tera] اَلتََّرُح
dıdır ki gam ve hemm ma¡nâsınadır, ism 
ve masdar olur; yukâlu: ْنَيا ِإالَّ َفَرٌح َوَتَرٌح  َما الدُّ

اِبِع ِإَذا :ve yukâlu أَْي َهمٌّ  َتِرَح ِبِه َتَرًحا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َوَحِزَن ِبِه  -Ve yüksek yerden aşağıya in َغمَّ 
mek ma¡nâsınadır; tekûlu: ْيَلَة ِفي َتَرٍح  َما ِزْلَنا اللَّ
ُهُبوٍط  ;Ve fakr ve ihtiyâc ma¡nâsınadır أَْي 
yukâlu: ِبِه َتَرٌح أَْي َفْقٌر
ُح ٌل) [√et-teterru] اَلتََّترُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Gamlanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 

َح ِبِه ِإَذا َغمَّ َتَترَّ
ِريُح -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tetrî] اَلتَّتإْ
de) Magmûm ve mükedder kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْحَزَنُه ِإَذا  َتْتِريًحا  َحُه   َترَّ
ُه َوأََغمَّ
 (vezninde [ketif] َكِتٌف) [√et-teri] اَلتَِّرُح
Kalîlü’l-hayr olan kimseye ıtlâk olunur, 
sâ™ili mahzûn eylediği için. Burada kıllet-i 
¡ademden kinâyedir; yukâlu: ُهَو َتِرٌح أَْي َقِليُل 
اْلَخْيِر
ُح ُمَترَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-muterra] اَلإْ

zât ma¡nâsından me™hûzdur; yekûlune: 
ٍم َكَوْيَسَك َبْوَحَك َوِهَي َكِلَمُة َتَرحُّ
ِاَياُح ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√el-biyâ] اَلإْ

َايَّاُح  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [√el-beyyâ] اَلإْ
Bir nev¡ balık adıdır.

َحى َاوإْ  vezninde [ar¡â§] َصْرَعى [el-bev√â] اَلإْ
ve mürâdifidir ki yere çalınmış kimseler 
demektir. َبِويٌح [bevî√] lafzından cem¡dir, 
 gibi; maktûlde [ar¡â§] َصْرَعى ve [¡arî§] َصِريٌع
isti¡mâl olunur, ِإْسِتَباَحٌة [istibâ√at] gibi 
mecâzdır; yukâlu: َتَرَكُهْم َبْوَحى أَْي َصْرَعى

]ب ي ح[
َحاُن َْيإْ  [Bey√ân] (َرْيَحاُن [rey√ân] vezninde) 
Bir kabîle pederinin ismidir. ٌة  ona ِإِبٌل َبْيَحاِنيَّ
mensûbdur. Ve 

َحاُن َْيإْ  [bey√ân] Dâ™imâ sırrını izhâr eden 
kimseye denir, niteki zikr olundu.

ِييُح -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tebyî] اَلتَّاإْ
de) Eti pâreleyip bölük bölük eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َتْبِييًحا  اللَّْحَم   َبيََّح 
َمُه َوَقسَّ  Ve bir kimseye bir gizlice râzı َقطََّعُه 
iş¡âr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه  َبيََّح 
ا ِسرًّ أَْشَعَرُه   Pes bu ma¡nâda vâvî ve yâ™î ِإَذا 
olur yâhûd vâvî olup vech-i mezkûr üzere 
yâ’ya münkalib oldu.

َايَّاَحُة  (yâ’nın teşdîdiyle) [el-beyyâ√at] اَلإْ
Balık tutacak ağa ve tora denir, َشَبَكُة اْلُحوِت 
ma¡nâsına.
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]ت ف ح[
اُح اٌن) [√et-tuffâ] اَلتُّفَّ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Fevâkihten elmaya denir. Fârisîde sîb 
(72) denir ki Türkîsi elma (72) ile hem-
şümârdır. Ve bu ٌَتْفَحة [tef√at]ten me™hûzdur 
ki râyiha-i tayyibeye denir.

َفَحُة َمتإْ -vez [mezra¡at] َمْزَرَعٌة) [el-metfa√at] اَلإْ
ninde) Elmalık olan yere denir.

اَحَتاِن -tesniye bünyesiy) [et-tuffâ√atân] اَلتُّفَّ
le) Bedende iki ucada olan uyluk başlarına 
ıtlâk olunur ki elmacık ta¡bîr olunur; her 
birine اَحٌة .denir [tuffâ√at] تُفَّ

]ت ل ح[
ُح -Mü (vezninde [√lev] َلْوٌح) [√et-tev] اَلتَّوإْ
teheyyi™ ve âmâde olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َْيُء َيُتوُح َتْوًحا ِإَذا َتَهيَّأ َتاَح َلُه الشَّ

]ت ي ح[
ُح  tâ’nın fethi ve yâ’nın) [√et-tey] اَلتَّيإْ
sükûnuyla) Bu dahi müteheyyi™ ve âmâde 
olmak ma¡nâsınadır ki vâvî ve yâ™î olur; 
yukâlu: َْيُء َيِتيُح َتْيًحا ِإَذا َتَهيَّأ  Mi§bâ√’taَتاَح َلُه الشَّ
َر َوَتَيسَّ  ibâretiyle müfesser olmakla¡ َسُهَل 
me™âlleri birdir. Ve 

ٌح -İki tarafa meyelân ederek yürü [√tey] َتيإْ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِمْشَيِتِه  ِفي   َتاَح 
َتَماَيَل
َتاَحُة ِ  (vezninde [ifâdet] ِإَفاَدةٌ) [el-itâ√at] اَلإْ
Tehyi™e kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أََتاَحُه 
أَ َفَتَهيَّ َهيَّأَُه  أَْي  َفأُِتيَح   Ve tehyi™e-i ilâhîden اهللُ 
murâd takdîr olmakla ümmehât-ı sâ™irede 
 ُمَتاٌح ile müfesserdir. Mü™ellif dahi َتْقِديٌر
[mutâ√] ma¡nâsında tasrîh eder.

َيُح ِمتإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [√el-mitya] اَلإْ
Şol fodul kimseye denir ki üzerine lâzım 
olmayan beyhûde ve mâlâya¡nîye dâ™imâ 
ta¡arruz eder ola, ¡alâ-kavlin dâ™imâ be-

vezninde) Gereği gibi boyaya doymuş 
boyalı sevbe denir; yukâlu: أَْي ٌح  ُمَترَّ  َثْوٌب 
 Ve şiddet ve su¡ûbetli olan َمْصُبوٌغ ِصْبًغا ُمْشَبًعا
vech-i ma¡âşa denir; yukâlu: أَْي ٌح  ُمَترَّ  َعْيٌش 
ٌق َشِديٌد  Ve aralık aralık kesilir olan azca َضّيِ
sel suyuna denir.

ِرُح ُمتإْ -veznin [mu√sin] ُمْحِسٌن) [√el-mutri] اَلإْ
de) Şol kimseye denir ki dâ™imâ mu¡cib ve 
müferrih olmayıp mükeddir olan nesneleri 
görüp işitir ola.

 İbrâhîm (vezninde [âdem] آَدُم) [√Târe] َتاَرُح
el-»alîl ¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi salâtu’l-
Celîl hazretlerinin pederleri ismidir ve آَزُر 
[Âzer] ¡amucalarıdır.

]ت ش ح[
َحُة  tâ’nın zammı ve) [et-tuş√at] اَلتُّشإْ
şîn-i mu¡cemenin sükûnuyla) ٌَّجد [cedd] 
ma¡nâsınadır ki hazz ve nasîbdir. Ba¡zı 
nüshada ٌّجد lafzı meksûren [cidd] mazbût 
olmakla sa¡y ve ihtimâm demek olur. Ve 
gayret ve hamiyyet ma¡nâsınadır. Kâle’t-
‰irimmâ« eş-Şâ¡ir: ٌة َحِميَّ اْعَتَرْتُه  ثُمَّ  َباِئًصا   “َمالً 
َحِميَِّة َعَلى  أَْي  َواِهِن”  َغْيِر  َذاِئٍد  ِمْن  تُْشَحٍة  َعَلى   || 
 ,idi vâv [vuş√at] ُوْشَحٌة Bunun aslı َغَضٍب
tâ’ya mübeddel olmuştur. Ve 

َحٌة  ,Cübn ve havf ve farak [tuş√at] تُشإْ
¡alâ-kavlin َحْرٌد [√ard] ma¡nâsınadır ki 
hışm ve gazab demektir. Ve hubs-ı 
nefs ma¡nâsınadır. Ve hırs ve tama¡ 
ma¡nâsınadır. Bunlar da ismdir.

 (vezninde [√fera] َفَرٌح) [√et-teşa] اَلتََّشُح
Zikr olunan ma¡nâların mecmû¡undan 
masdardır. Mü™ellif müsâmaha üzere serd 
eylemiştir.

َشُح َتإْ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [√el-etşa] اَلإْ
de) Onlardan sıfattır; yukâlu: َرُجٌل أَْتَشُح أَْي 
ُمتَِّصٌف ِبالتََّشِح
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FASLU’¿-¿Â™İ’L-MÜSELLESE
)َفْصُل الثَّاِء اْلُمَثلََّثة(

]ث ح ح[
َثَحُة -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [e&-&a√&e√at] اَلثَّحإْ
ninde) Şol boğuk sese ve hırıltıya denir 
ki boğazın ucunda küçük dilin yanında 
zuhûr eder. Mü™ellifin beyânına göre ism-
dir, lâkin şârihin temsîline göre masdar-
dır; o gûne savtla seslenmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ٌة ِعْنَد اللََّهاِة ِفي َصْوِتِه َثْحَثَحٌة أَْي ِفيِه بُحَّ
َثاُح  َحْثَحاٌث â’nın fethiyle¿ [√e&-&a√&â] اَلثَّحإْ
[√a&√â&] ma¡nâsınadır ki zikr olundu; 
yukâlu: َقُرَب َثْحَثاٌح أَْي َحْثَحاٌث

]ث ع ج ح[
ِعنإَْجاُح نإْ ِ -vez [if¡inlâl] ِإْفِعْنالٌَل) [√el-i&¡incâ] اَلإْ
ninde) Yağmur mütemâdî birbiri üzere 
yağmakla sel olup akmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبْعُضُه َوَرِكَب  َوَكثَُر  َساَر  ِإَذا  اْلَمَطُر   ِإْثَعْنَجَح 
َبْعًضا

liyyelere vâki¡ olan kimseye denir. Ve şol 
ata denir ki şevk ve neşâtından beri öte 
cevelân ve meyelân ederek yürür ola.

اٌد) [√et-teyyâ] اَلتَّيَّاُح  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
ve

 (tâ’nın kesri ve meddiyle) [et-tî√ân] اَلّتِيَحاُن
ve

يََّحاُن
-tâ’nın kesri ve yâ) [et-tiyye√ân] اَلّتِ

yı müşeddedenin fethiyle) Bunlar da ِمْتَيٌح 
[mitya√] ma¡nâlarınadır.

َياُح ِمتإْ -veznin [mi√râb] ِمْحَراٌب) [√el-mityâ] اَلإْ
de) Kesîrü’l-hareke olup dâ™imâ nâ-sezâ 
işlere ta¡arruz eden fodul ve küstâha denir. 
Ve emr-i mukadder ma¡nâsınadır.

ُمَتاُح  (vezninde [√mubâ] ُمَباٌح) [√el-mutâ] اَلإْ
Bu dahi emr-i mukadder ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ٌر أَْمٌر ِمْتَياٌح َوُمَتاٌح أَْي ُمَقدَّ
التَّيَّاِح اٌد) [√Ebu’t-Teyyâ] أَُْو   [şeddâd] َشدَّ
vezninde) Tâbi¡înden Yezîd e∂-∞uba¡î 
künyesidir; Enes b. Mâlik’ten rivâyet 
eylemiştir.
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ninde) ve

َجاُح -vez [&a&√â√] َحْثَحاٌث) [√el-ca√câ] اَلإَْجحإْ
ninde) Bir kavmin seyyid ve zî-şânına 
denir. Cem¡i َجَحاِجُح [ca√âci√] ve َجَحاِجَحٌة 
[ca√âci√at] ve َجَحاِجيُح [ca√âcî√] gelir. Ve 

َجٌح -Nâkes ve bî-mürû™et şah [√ca√ca] َجحإْ
sa denir, َفْسٌل [fesl] ma¡nâsına.

ُجُح -vez [hudhud] ُهْدُهٌد) [√el-cu√cu] اَلإُْجحإْ
ninde) İri cüsseli koç koyuna denir.

َجَحُة -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-ca√ca√at] اَلإَْجحإْ
ninde) Bir husûsun nihâyetine bâlig olma-
ğa sa¡y ve ibtidâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا اْسَتْقَصاُه َوَباَدَر ِإَلْيِه ُجُل الشَّ  َجْحَجَح الرَّ
Ve bir nesneden fârig olup geri durmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّجْحَجَح َعِن ْاألَْمِر ِإَذا َكف 
 Ve bir nesneden korkmakla kaçınılıp َعْنُه
geri dönmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َحْجَحَج 
َعِن اْلِقْرِن ِإَذا َنَكَص

-cîmlerin fethi ve zam) [√ca√ ca] َجحإْ َجحإْ
mı ve √â’ların sükûnuyla) Koyun kısmına 
mahsûs zecr ve âzâr asvâtındandır.

]ج ُ ح[
ُح ََ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [√el-micda] اَلإِْمجإْ
de) َسِويٌق [sevî…] ya¡nî kavut dedikleri kav-
rulmuş buğdayı yâ unu ezip bulayıp karış-
tıracak küçük tokmağa denir. Ve 

ٌح ََ  Menâzil-i kamerden [√Micda] ِمجإْ
Deberân dedikleri menzile denir, ¡alâ-
kavlin bir küçük yıldız ismidir ki Deberân 
ile ¿üreyyâ miyânında olur. Ve bu 
ma¡nâda mîm’in zammıyla da lügattir.

Şârihin beyânına göre kavl-i evvel er-
cahtır. Ve zikr olunan Deberân dedikle-
ri yıldızlar cümle nücûmdan sonra tulû¡ 
ederler. Ve li-hâzâ ِمْجَدٌح [micda√] ve َحاِدي 
 [âdî√] َحاِدي .derler [âdi’n-nucûm√] النُُّجوِم
sürücü demektir. Ve onlar ¿evr burcunda 

FASLU’L-CÎM 
)َفْصُل اْلِجيِم(

]ج ب ح[
ُح َجاإْ  cîm’in fethi ve bâ’nın) [√el-ceb] اَلإْ
sükûnuyla) Kur¡a ve kumar nev¡inden aşık 
atmak ma¡nâsınadır ki bizim diyârlarda 
şeş oynamak ta¡bîr olunur; yukâlu: َجَبَح 
ِل ِإَذا َرَمْوا ِبَها ِلَيْنظُُروا  اْلَقْوُم ِبِكَعاِبِهْم َجْبًحا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
 Ve أَيَُّها َيْخُرُج َفاِئًزا

ٌح  (cîm’in harekât-ı selâsıyla) [√ceb] َجاإْ
Arı kısmının bal yaptıkları kovana denir. 
Cem¡i أَْجُبٌح [ecbu√] gelir, أَْفُلٌس [eflus] vez-
ninde ve أَْجَباٌح [ecbâ√] gelir.

]ج ح ح[
 cîm’in fethi ve √â’nın) [√√el-ca] اَلإَْجحُّ
teşdîdiyle) Bir nesneyi yayıp döşemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ا ِمَن اْلَباِب ْيَء َجحًّ  َجحَّ الشَّ
ِل ِإَذا َبَسَطُه  Ve ْاألَوَّ

-Ekl eylemek ma¡nâsınadır, ke [√√ca] َجحٌّ
mâ se-yuzkeru; yukâlu: أََكَل ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َجحَّ 
اْلُجحَّ

-Bu (cîm’in zammıyla) [√√el-cu] اَلإُْجحُّ
ruşuk küçük kavuna, ¡alâ-kavlin o gûne 
ebûcehl karpuzuna denir.

َحاُح جإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [√el-ic√â] اَلإْ
Hâmil kısmının vaz¡-ı hamli karîb olmak-
la karnı büyümek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِت اْلَمْرأَُة ِإَذا َحَمَلْت َفأَْقَرَبْت َوَعظَُم َبْطنَُها  Ve bu أََجحَّ
mâdde fi’l-asl yırtıcı cânverin ber-vech-i 
mezkûr olmasına mahsûs olup ba¡dehu 
ta¡mîm olunmuştur.

 ,Ondan ism-i fâ¡ildir [√√el-muci] اَلإُْمِجحُّ
sıfat-ı hâssadır; ve minhu’l-hadîsu: ِإنَّ َكْلَبًة“ 
ا َفَعَوى ِجَراُؤَها ِفي َبْطِنَها” َكاَنْت ِفي َبِني ِإْسَراِئيَل ُمِجحًّ
َجُح -vez [πabπab] َغْبَغٌب) [√el-ca√ca] اَلإَْجحإْ
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حإْ َِ  Keçi kısmına (kesreteynle) [√cidi] ِج
mahsûs zecr ve âzâr kelimâtındandır.

اُح ََ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [√el-micdâ] اَلإِْمجإْ
ninde) Sâhil-i bahr ma¡nâsınadır ki deniz 
yalısıdır. Ve bu mecâzdır, َجْدٌح [ced√]-i 
sevîk ma¡nâsınndandır.

]ج ر ح[
ُح  cîm’in fethi ve râ’nın) [√el-cer] اَلإَْجرإْ
sükûnuyla) Yaralamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجَرَحُه َجْرًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َكَلَمُه Ve 
kesb ü kâr eylemek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: ُجُل ِإَذا اْكَتَسَب  Esâs’ın َجَرَح الرَّ
beyânına göre bu ma¡nâ mecâzdır, te™sîr-i 
cârihten müste¡âr olmakla a¡mâl-i yed ü 
ricl ile olan iktisâba mahsûstur. ¡Avâmil 
olan eydî vü ercül-i insâna َجَواِرُح [cevâri√] 
ıtlâkı dahi meksûbda te™sîr ettiği ¡alâkasına 
mebnîdir. Ve bir kimseye kadh ve ta¡n yâ 
şetm ile zebân-dırâzlık edip dil-âzâr eyle-
mek ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki cirâhât-ı 
sinândan eşedd olur; yukâlu: ِإَذا ُفالًَنا   َجَرَح 
َوَشَتَمُه  Ve hâkim, şâhidin kizb yâhûd َسَبَعُه 
fısk makûlesi töhmetten nâşî ¡adâletini 
iskâtla şehâdetini redd eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ِإَذا َشاِهًدا  اْلَقاِضي   َجَرَح 
 Ve أَْسَقَط َعَداَلَتُه

ٌح  ;Yaralanmak ma¡nâsınadır [√cer] َجرإْ
yukâlu: ُاِبِع ِإَذا أََصاَبْته ُجُل َجْرًحا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َجِرَح الرَّ
 Ve şâhid merdûdü’ş-şehâdet olmak ِجَراَحٌة
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجِرَحْت ِإَذا  اِهُد  الشَّ  َجِرَح 
َشَهاَدتُُه
ِريُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tecrî] اَلتَّجإْ
Bu dahi yaralamak ma¡nâsınadır; kesre-
ti yâhûd şiddeti mutazammındır; yukâlu: 
َحُه َتْجِريًحا ِبَمْعَنى َجَرَحُه َجرَّ
ُح  ,İsmdir (cîm’in zammıyla) [√el-cur] اَلإُْجرإْ
yaraya denir. Cem¡i ُجُروٌح [curû√] gelir ve 

beş yıldızdır ki الثَّْوِر  [senâmu’&-&evr] َسَناُم 
dahi derler. Eyârın yirmi altısında tâli¡ 
olup sukûtu teşrînde olur. İntehâ. Ve 

ٌح ََ  ¡Deveye mahsûs bir nev [√micda] ِمجإْ
damga ismidir ki uyluklarına basılır.

اُح ََ جإْ ِ -De (hemzenin kesriyle) [√el-icdâ] اَلإْ
venin uyluğuna ِمْجَدٌح [micda√] dedikleri 
damga-yı mezkûr basmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِباْلِمْجَدِح َوَسَمَها  ِإَذا  ْاإِلِبَل  -Ve ka أَْجَدَح 
vudu su ile ezip bulamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِويَق ِإَذا َلتَُّه أَْجَدَح السَّ
يُح ُِ َمَجا  (mîm’in fethiyle) [√el-mecâdî] اَلإْ
 ma¡nâsınadır ki rukabâsı olan [™envâ] أَْنَواٌء
kevâkib tulû¡unda sâkıt olan kevâkibe 
denir, niteki َنْوٌء [nev™] mâddesinde beyân 
olundu. Şârih der ki müfredi ِمْجَدٌح [mic-
da√]tır, ِمْنَبٌر [minber] vezninde, yâ™ işbâ¡ 
olunmuştur; yukâlu: َمَجاِديَح َماُء  السَّ  أَْرَسَلِت 
اْلَغْيِث أَِي ْاألَْنَواَء
لُح َُ -mîm’in fethiy) [√el-mecdû] اَلإَْمجإْ
le) Fasd olunmuş devenin kanına de-
nir ki zamân-ı Câhiliyyet’te sıkılıp kaht 
eyyâmında onu ba¡zı mahlûtâtla tenâvül 
ederler idi.

ُح إَْ َج -veznin [√med] َمْدٌح) [√el-ced] اَلإْ
de) Sevîki su ile karıştırıp bulamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َجْدًحا  ِويَق  السَّ  َجَدَح 
اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َلتَُّه
اُح ََ ِت جإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-ictidâ] اَلإْ
ninde) َجْدٌح [ced√] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِويَق ِبَمْعَنى َجَدَحُه ِإْجَتَدَح السَّ
يُح َِ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tecdî] اَلتَّجإْ
de) Bir nesneye bir şey™ bulaştırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحُه َتْجِديًحا ِإَذا َلَطَخُه َجدَّ
ُح ََّ ُمَج  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-mucedda] اَلإْ
vezninde) Su katılmış nesneye denir; 
yukâlu: ٌض ٌح أَْي ُمَخوَّ َشَراٌب ُمَجدَّ
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de) Bir recül ¡alemidir.

]ج ر ُ ح[
َحُة َُ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-cerda√at] اَلإَْجرإْ
vezninde) Mü™ellif der ki “zann ederim 
ki boyun uzatmak ma¡nâsınadır”; yukâlu: 
أََطاَلُه َكأَنَُّه  ُعنَُقُه   Şârih der ki bu lügati َجْرَدَح 
Ferrâ™ zikr edip ma¡nâsını tefsîr eyleme-
miştir, ona binâ™en mü™ellif zann ile tefsîr 
eylemiştir.

اُح َُ ve [√el-cirdâ] اَلإِْجرإْ

اَحُة َُ ِجرإْ  (cîm’lerin kesriyle) [el-cirdâ√at] اَلإْ
Başı sivrice tepelere denir. Başı yum-
ru olmayıp söbü ve sivri olan kimseye 
ْأِس الرَّ  ıtlâkı ona [mucerda√u’r-re™s] ُمَجْرَدُح 
teşbîhledir.

]ج أ ح[
ُح  cîm’in fethi ve zâ-yı) [√el-cez] اَلإَْجزإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir kimse bir nes-
neye ilişmeyip doğru kendi işine gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َجْزًحا  ُجُل  الرَّ  َجَزَح 
 Ve ¡atiyye-i kesîre اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َمَضى ِلَحاَجِتِه
vermek, ¡alâ-kavlin bir kimseye danışma-
yarak hod-be-hod vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِلُفالٍَن ِإَذا أَْعَطاُه َعَطاًء َجِزيالً أَْو  َجَزَح الرَّ
أََحًدا يَُشاِوْر  َوَلْم  -Ve âhû ve ceyran kıs أَْعَطى 
mı yatağına girmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِكَناَسَها َدَخَلْت  ِإَذا  َباُء  الظِّ -Ve yaprak silk َجَزَحِت 
mek için ağaca vurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَرَقُه ِلَيُحتَّ  َضَرَبُه  ِإَذا  َجَر  الشَّ  Ve َجَزَح 
kendi mâlından bir âher adama bir mikdâr 
bölüp vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَزَح 
 Ve َلُه ِمْن َماِلِه َجْزَحًة أَْي َقَطَع َلُه ِقْطَعًة

ٌح  Vergiye ıtlâk olunur, ¡atiyye [√cez] َجزإْ
ma¡nâsına ki vasf bi’l-masdardır; yukâlu: 
أَْعَطاُه َجْزًحا َجِزيالً أَْي َعِطيًَّة َكِثيَرًة
َحُة -veznin [amzet√] َحْمَزُة) [el-cez√at] اَلإَْجزإْ
de) Mâldan bir kıt¡aya denir.

nedret üzere أَْجَراٌح [ecrâ√] gelir.

ِجَراُح  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√el-cirâ] اَلإْ
-ın cem¡idir ki bu dahi yara[cirâ√at] ِجَراَحٌة
ya denir.

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√el-cerî] اَلإَْجِريُح
Yaralı, َمْجُروٌح [mecrû√] ma¡nâsınadır. 
Müzekkere ve mü™ennese vasf olur, zîrâ 
fa¡îl bi-ma¡nâ mef¡ûldür; yukâlu: ٌَرُجٌل َواْمَرأَة 
َمْجُروٌح أَْي   ,gelir [cer√â] َجْرَحى Cem¡i َجِريٌح 
.gibi [atlâ…] َقْتَلى ve [atîl…] َقِتيٌل

ِتَراُح جإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-ictirâ] اَلإْ
de) Bu dahi a¡mâl-i cevârihle iktisâb ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  ِإْجَتَرَح الرَّ
اْكَتَسَب
َجَواِرُح  ın[câri√at] َجاِرَحٌة [√el-cevâri] اَلإْ
cem¡idir, َكَواِسُب [kevâsib] ma¡nâsınadır, 
 da te™sîri ¡alâkasıyla. Bu[meksûb] َمْكُسوٌب
münâsebetle kısrak atlara ıtlâk olunur, 
netâcla ashâbına kesb-i mâl eyledikleri 
için. Ve kesb ü kâr eylemekte âlet olan 
a¡zâ-ı insânîye ıtlâk olunur ki murâd أَْيِدي 
[eydî] ve أَْرُجٌل [ercul]dür.

Mütercim der ki ağız da dâhildir, zîrâ 
ba¡zı kavvâllar söz satıp akçe kazanırlar, 
nüdemâ-yı kibâr gibi. Ve ta¡yinci puşt-
ların kûnları dahi dâhildir, medhûl oldu-
ğu gibi. Ve şikârî olan yırtıcı kuşlara ve 
cânverlere dahi َجَواِرُح [cevâri√] ıtlâk olu-
nur. Ve ¡Arablar َجَواِرِح ِمْن  َوْاألََتاُن  النَّاَقُة   َهِذِه 
ِحِم ,derler اْلَماِل  ma¡nâsına, ya¡nî َشابٌَّة ُمْقِبَلُة الرَّ
genç olmakla doğurup ashâbına kesb-i 
mâl eden devâbdandır. Ve bu, ma¡nâ-yı 
esbaktan şu¡bedir.

َراُح ِتجإْ سإْ ِ  Ayb ve fesâd ya¡nî¡ [√el-isticrâ] اَلإْ
ma¡yûb ve fâsid olmakla cerh ve redde 
müstehak olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيُء ِإَذا َصاَر َمْعُيوًبا َوَفاِسًدا ِإْسَتْجَرَح الشَّ
اُح اٌد) [√el-Cerrâ] اَلإَْجرَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
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süt verir olan nâkaya ıtlâk olunur, kuvvet 
ve gazâretini keşf eylediği için. Cem¡i 
 gelir. Ve [√mecâlî] َمَجاِليُح

-Şol kaht ve galâ seneleri [√mecâlî] َمَجاِليُح
ne ıtlâk olunur ki davarları helâk eder ola.

الَُح -veznin [√miftâ] ِمْفَتاٌح) [√el-miclâ] اَلإِْمجإْ
de) Şol celâdetli dayangan nâkaya denir 
ki kurak senelere tahammül edip sütünü 
çekmez ola.

 Başın iki (fethateynle) [√el-cela] اَلإَْجَلُح
cânibinde kıl eseri olmamak vech üzere 
kel olmak ma¡nâsınadır ki gerek hılkî ve 
gerek ¡arazî olsun; yukâlu: ُجُل َجَلًحا  َجِلَح الرَّ
ْعِر ِمْن َجاِنَبْي َرْأِسِه اِبِع ِإَذا َصاَر ُمْنَحِسَر الشَّ  ِمَن اْلَباِب الرَّ
O recüle أَْجَلُح [ecla√] denir. Zema«şerî, 
başının önünde kıl olmayan ile ve Münîrî, 
başının önünün iki tarafında kıl olmayanla 
tefsîr eylemiştir.

ُمَجّلُِح ٌث) [√el-mucelli] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Ekûl kimseye ıtlâk olunur, kabı 
kel başa döndürdüğü için; yukâlu: َرُجٌل 
ٌح أَْي أَُكوٌل ُمَجّلِ
ُمَجلَُّح  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-mucella] اَلإْ
vezninde) Ekl olunmuş nesneye ıtlâk 
olunur.

َلُح َجإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [√el-ecla] اَلإْ
Vech-i mezkûr üzere kel olan kişiye de-
nir. Ve tepesi kubbeli olmayıp müsattah 
olan koçuya ve mihaffeye ıtlâk olunur. 
Ve etrâfında korkuluk ta¡bîr olunan duvarı 
olmayıp küşâde olan dama ıtlâk olunur ki 
kârgîr büyûtta olur, yaz mevsiminde gece 
damlarda yatarlar. Kâle’ş-şârih: َوِفي اْلَحِديِث 
َة َلُه” أَْي َعَلى َسْطٍح  “َمْن َباَت َعَلى َسْطٍح أَْجَلَح َفالَ ِذمَّ
ْز ِبِجَداٍر َلْم يَُحجَّ
 ُسكٌَّر cîm’in zammıyla) [√el-culla] اَلإُْجلَُّح
[sukker] vezninde) Boynuzsuz sığıra ıtlâk 
olunur; yukâlu: َبَقٌر ُجلٌَّح أَْي ِبالَ ُقُروٍن Ve gerçi 

ve (vezninde [cebel] َجَبٌل) [√el-ceza] اَلإَْجَزُح

 (vezninde [ketif] َكِتٌف) [√el-cezi] اَلإَْجِزُح
Re™y ve rüşd ve kiyâset derecesine bâlig 
olan oğlana denir; yukâlu: َوَجِزٌح َجَزٌح   ُغالٌَم 
ِإَذا َنَظَر َوَتَكاَيَس

]ج ط ح[
حإْ ُِ  kesreteyn ve √â’nın sükûn) [√ci†i] ِج
üzere binâsıyla) ي  ma¡nâsına [irrî…] ِقّرِ
müsta¡meldir ki َقَراٌر […arâr]dan emr-i 
hâzır-ı mü™ennestir, dur demektir. Bu ke-
limeyi kaçan keçi sağan kimse keçi ser-
keşlik eyledikte tekellüm ederler; ¡alâ-
kavlin küçük dişi kuzulara derler, keçiye 
denmez.

]ج ل ح[
ُح  cîm’in fethi ve lâm’ın) [√el-cel] اَلإَْجلإْ
sükûnuyla) Davar ağacın yukarı dallarını 
kemirip kabuklarını soymak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجَر َجْلًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا  َجَلَح اْلَماُل الشَّ
َرَعى أََعاِلَيُه َوَقَشَرُه
َجَواِلُح -vez [√cevâri] َجَواِرُح) [√el-cevâli] اَلإْ
ninde) Kargı kamışların ve hasır otlarının 
başlarından penbe gibi uçup giden nes-
nelere denir. َجاِلَحٌة [câli√at] müfredidir. 
Türkîde tozak ta¡bîr olunur.

ُمَجاَلَحُة  [mukâle√at] ُمَكاَلَحةٌ [el-mucâle√at] اَلإْ
vezninde ve mürâdifidir ki azgışıp bed-
çehre izhâr eylemektir ki mükâşefe 
ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: أَْي  َجاَلَحُه 
 ;Ve bir işi açıklamak ma¡nâsınadır َكاَلَحُه
yukâlu: َُجاَلَح ِبْاألَْمِر ِإَذا َجاَهَره Ve ¡adâveti ¡ayân 
eylemek ma¡nâsınadır ki açıktan düşman-
lık eylemektir; tekûlu: َجاَلَحِني ُفالٌَن أَْي َكاَشَفِني 
 :Ve mükâbere ma¡nâsınadır; yukâlu ِباْلَعَداَوِة
َجاَلَحُه ِإَذا َكاَبَرُه
ُمَجاِلُح -ism-i fâ¡il bünyesiy) [√el-mucâli] اَلإْ
le) Arslana ıtlâk olunur. Ve kış eyyâmında 
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]ج ل ب ح[
ِاُح ِجلإْ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [√el-cilbi] اَلإْ
Âfet ve dâhiyeye denir. Ve zişt ve bed-
likâ kocakarıya denir.

]ج ل ُ ح[
ُح ُِ -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [√el-culâdi] اَلإُْجالَ
ninde) Pek uzun şey™e denir. Cem¡i َجالَِدُح 
[celâdi√] gelir cîm’in fethiyle, ُجَواِلٌق 
[cuvâli…] ve َجَواِلُق [cevâli…] gibi.

ُح ََ َجَلنإْ  [semendel] َسَمْنَدٌل) [√el-celenda] اَلإْ
vezninde) Be-gâyet sakîl ve nâ-tırâş ve 
nâ-sâz kimseye denir.

َحُة ََ ُجَلنإْ -cîm’in zammıy) [el-culende√at] اَلإْ
la) Kavî ve şedîd ve dayangan olan nâkaya 
denir, erkeğine ıtlâk olunmaz; yukâlu: َناَقٌة 
ُجَلْنَدَحٌة أَْي ُصْلَبٌة َشِديَدةٌ

]ج م ح[
ُح  cîm’in fethi ve mîm’in) [√el-cem] اَلإَْجمإْ
sükûnuyla) ve

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√el-cumû] اَلإُْجُموُح
ve

 (vezninde [cimâl] ِجَماٌل) [√el-cimâ] اَلإِْجَماُح
Râkibi zabta kâdir olmamak vechiyle at 
serkeş ve başı sert olup râkibini eslemez 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَفَرُس  َجَمَح 
اْعَتزَّ ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َوِجَماًحا  َوُجُموًحا   َجْمًحا 
َوَغَلَبُه  Ve hatun mutallaka değil iken َفاِرَسُه 
zevcinden iznsiz akribâsı hânesine gitmek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َجَمَحِت 
َقَها  اْلَمْرأَُة َزْوَجَها ِإَذا َخَرَجْت ِمْن َبْيِتِه ِإَلى أَْهِلَها َقْبَل أَْن يَُطّلِ
Ve şitâb ve sür¡atle gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْسَرَع  Ve aşık oynayan َجَمَح الرَّ
çocuk bir aşıkla âher aşığı vurup yerinden 
ayırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُِّبي الصَّ  َجَمَح 
اْلَكْعَب ِباْلَكْعِب ِإَذا َرَماُه َحتَّى أََزاَلُه َعْن َمَكاِنِه
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√el-cemû] اَلإَْجُموُح

mü™ellif vezn-i mezkûr ile takyîd eylemiş-
tir, lâkin ümmehât-ı sâ™irede cîm’in zam-
mı ve lâm’ın sükûnuyla mazbûttur ki أَْجَلُح 
[ecla√] ve َجْلَحاُء [cel√â™] kelimelerinden 
cem¡dir; yukâlu: َوَبَقٌر َجْلَحاُء  َوَبَقَرةٌ  أَْجَلُح   َضْأٌن 
ُجلٌَّح
 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√el-culâ] اَلإُْجالَُح
Önüne ne gelirse süpürüp götürür olan sel 
suyuna ıtlâk olunur; yukâlu: أَْي ُجالٌَح   َسْيٌل 
ُجَراٌف
ِليُح -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-teclî] اَلتَّجإْ
de) Bir şey™e tasmîm-i himmet ile ikdâm 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعِن  َجلََّح 
َم َوَصمَّ َعَلْيِه  أَْقَدَم  ِإَذا  ْيِء   Ve yırtıcı cânver الشَّ
bir nesne üzere hamle ve hücûm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجلََّح ْاألََسُد َعَلى اْلَقْوِم ِإَذا 
َحَمَل َعَلْيِهْم
َواُح ِجلإْ  Arz-ı (cîm’in kesriyle) [√el-cilvâ] اَلإْ
vâsi¡aya denir.

َحاُء -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™Cel√â] َجلإْ
de) Baπdâd kazâsında bir karye ve Ba§ra 
türâbında bir mevzi¡ adıdır.

َحاَءُة ِجلإْ  (cîm’in kesriyle) [el-cil√â™et] اَلإْ
Kat¡â nesne inbât eylemeyen kel yere 
denir.

َجِليَحُة  A¡râb (cîm’in fethiyle) [el-celî√at] اَلإْ
kısmına mahsûs bir nev¡ ta¡âmdır ki sâfî 
yağa süt sağıp karıştırırlar, göremez gibi 
olmakla ekl ederler.

َحاُء ُجَليإْ  [™πubeyrâ] ُغَبْيَراُء) [™el-culey√â] اَلإْ
vezninde) ∏aniyy kabîlesine mahsûs bir 
gûne şi¡âr ve ¡alâmettir ki şeb-hûnda bir-
birini onunla idrâk ederler.

َمَحُة َجلإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-celme√at] اَلإْ
vezninde) Tırâş eylemek ma¡nâsınadır. 
Mîm’i zâ™idedir; yukâlu: َجْلَمَح َرْأَسُه ِإَذا َحَلَقُه
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ya¡nî ¡Abdul…ays kabîlesindendir.

]ج ن ح[
-veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√el-cunû] اَلإُْجنُوُح
de) Meyl eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu. 
َوالثَّاِني ِل  َوْاألَوَّ الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  ُجنُوًحا  ِإَلْيِه   َجَنَح 
ِإَلْيِه َماَل  -Ve bir adamın koluna dokun ِإَذا 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالًَنا  َجَنَح 
َجَناَحُه أََصاَب   Ve gece zuhûr eylemek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْقَبَل ِإَذا  ْيُل  اللَّ  Ve َجَنَح 
deveyi ağır yük basmakla geğreği şikest 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجِنَح اْلَبِعيُر َعَلى 
ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا اْنَكَسَرْت َجَواِنُحُه ِلِثَقِل ِحْمِلِه
ِتَناُح جإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-ictinâ] اَلإْ
de) Bu dahi bir şey™e yâhûd bir tarafa meyl 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَلْيِه  ِإْجَتَنَح 
َجَنَح ُجوِد Ve ِبَمْعَنى  السُّ ِفي  -musallî sec ِإْجِتَناٌح 
dede iki ellerinin ayalarına çöküp kolları-
nı yere ferş eylemeyerek yerden yukarıca 
dirseklerini ref¡ edip ve batnının iki tara-
fına kıstırmayarak koltuklarını koğuşça 
tutarak bi-¡aynihi kanat şeklinde tutmak 
ma¡nâsınadır ki bu vaz¡ üzere emr-i şer¡î 
sâdır olmuştur; yukâlu: ِإَذا اِجُد  السَّ  ِإْجَتَنَح 
ُمْفَتِرِشِهَما َغْيَر  ِلِذَراَعْيِه  ُمَجاِفًيا  َراَحَتْيِه  َعَلى   Ve اْعَتَمَد 
nâka sür¡atle yürümek, ¡alâ-kavlin şiddet-i 
sür¡at ü indifâ¡ından ayakları göğüsüne 
dokunarak tortop devşirilmiş gibi ense-
si önüne dayanmak vech üzere yelmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْجَتَنَحِت النَّاَقُة ِإَذا أَْسَرَعْت 
اْنِدَفاِعَها ِة  ِلِشدَّ ِمَها  ُمَقدَّ ِإَلى  ُمْسَنًدا  ُرَها  ُمَؤخَّ َكاَن   Ve أَْو 
atta ِإْجِتَناٌح [ictinâ√] dâ™imâ bir yanına doğ-
ru meyl ve i¡timâd ederek seğirtmesinden 
¡ibârettir ki tek dizgin dedikleri at gibi ki 
kimi sağına ve kimi soluna i¡timâd ederek 
seğirtir; yukâlu: ُحْضُرُه َكاَن  ِإَذا  اْلَفَرُس   َيْجَتِنُح 
ْيِه َيْجَتِنُح أَْي َيْعَتِمُد َعَلْيِه ِفي ُحْضِرِه َواِحًدا أِلََحِد ِشقَّ
َناُح جإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [√el-icnâ] اَلإْ
dahi meyl eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 

Başı pek sert yavuz ata denir; yukâlu: َفَرٌس 
 Ve َجُموٌح ِإَذا َكاَن َيْعَتزُّ َفاِرَسُه َوَيْغِلُبُه

 Esmâdandır. Ve Müslim [√Cemû] َجُموٌح
b. ¡Amr el-Bâhilî feresinin ismidir. Ve 

 Kendi heves ve hevâsına [√cemû] َجُموٌح
tâbi¡ olup aslâ nush ve terbiye ile red ve 
men¡i kâbil olmayan kimseye ıtlâk olunur; 
yukâlu: يُْمِكُن َفالَ  َهَواُه  َيْرَكُب  َكاَن  ِإَذا  َجُموٌح   َرُجٌل 
ُه َردُّ
اُح اٌن) [√el-cummâ] اَلإُْجمَّ -vez [rummân] ُرمَّ
ninde) Cenkten münhezim olmuş ¡askere 
ıtlâk olunur ki red ve ircâ¡ları mümkin ol-
maz. َجاِمٌح [câmi√] müfredidir. Ve 

اٌح  İsm olur, ta¡lîm okuna [√cummâ] ُجمَّ
denir ki temrensiz olup ve ucu fındık gibi 
topak olur, nişândan geri merdûd olur. Ve 
melâ¡ib-i etfâlden şol mel¡abeye denir ki 
bir ağaç tepesine meyve kıstırıp onunla 
beynlerinde la¡b ederler. Ve şol nebâta de-
nir ki ٌَّحِلي [√aliyy] ve ِصِلَّياٌن [§iliyyân] de-
dikleri ot gibi etrâfında yumuşak kılçıkları 
ve hûşe tarzında püskülleri ola, hülâsası 
tâze enginar şeklinde ola. Cem¡i َجَماِميُح 
[cemâmî√] gelir. Ve ba¡zı eş¡ârda zarûret 
için َجَماِمُح [cemâmi√] gelmiştir.

اٌح  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [√Cemmâ] َجمَّ
ve

ٌح  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√Cumey] ُجَميإْ
ve

 (vezninde [zufer] ُزَفُر) [√Cuma] ُجَمُح
Esmâ-i ricâldendir. Ve

ٌح  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√cumey] ُجَميإْ
Âlet-i tenâsüle denir. Ve 

 Benû (vezninde [zufer] ُزَفُر) [√Cuma] ُجَمُح
Numeyr yurdunda bir dağın adıdır.

ٌح  .Esâmîdendir (cîm’in kesriyle) [√Cim] ِجمإْ
¡Abdullâh b. Cim√ bir şâ¡ir-i ¡Ab…asî’dir, 
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ba¡zen kinâye ve isti¡âre vechiyle isti¡mâl 
ederler. Meselâ “Vatanlarından müfârakat 
edip gittiler” diyecek yerde َجَناَحِي  َرِكُبوا 
 ma¡nâsına. Ve bir َفاَرُقوا أَْوَطاَنُهْم ,derler الطَّاِئِر
kimse bir husûsta be-gâyet cidd ve sa¡y 
ve ikdâm eylese َرِكَب َجَناَحِي النََّعاَمِة derler ve 
“Sefer irâdesindeyiz” diyecek yerde َنْحُن 
َفِر .derler َعَلى َجَناِح السَّ

َجَناحإْ  Mükerreren [√cenâ√ cenâ] َجَناحإْ 
keçi kısmını sağmak için çağırmakta te-
kellüm olunur. Siyâh hatun ma¡nâsından 
me™hûzdur.

ِن َجَناَحيإْ الإْ  İki kanat [u’l-cenâ√ayn≠] ُذل 
sâhibi demektir. Ca¡fer b. Ebî ‰âlib 
radıyallâhu ¡anh hazretlerinin lakablarıdır. 
‰ayyâr gibi Mu™te melhamesinde küffâr-ı 
Rûm ile mukâtele edip iki kolları bürîde 
olduktan sonra şehîden tâ™ir-i rûh-ı pür-
fütûhları cânib-i ¡arş-ı berîne perîde ol-
makla Hazret-i Resûl-i ekrem sallallâhu 
¡aleyhi ve sellem haklarında: ِإنَّ اهلَل َقْد أَْبَدَلُه“ 
-buyur ِبَيَدْيِه َجَناَحْيِن َيِطيُر ِبِهَما ِفي اْلَجنَِّة َحْيُث َيَشاُء”
malarıyla ُذو اْلَجَناَحْيِن ile mülakkab oldular.

َجَناِح الإْ  ta¡bîr [™E≠vâ] أَْذَواٌء [√u’l-cenâ≠] ُذل 
olunan mülûk-i Yemen’den Şemir b. 
Lehî¡a el-◊imyerî lakabıdır.

ُجَناُح  (cîm’in zammıyla) [√el-cunâ] اَلإْ
Günâh ve ism ma¡nâsınadır. Tarîk-i hak-
tan bâ¡is-i meyl olduğu için; yukâlu: َال 
ِإْثَم  ُجَناٌح Şârih der ki ba¡zılar ُجَناَح َعَلْيِه أَْي الَ 
[cunâ√] günâh lafzından mu¡arrebdir, 
dedi, lâkin mercûhtur.

ِجنإُْح  Bu (cîm’in kesriyle) [√el-cin] اَلإْ
dahi cânib ve çevre ve kenef ve himâye 
ve nâhiye ma¡nâlarınadır. Ve اللَّْيِل  ِجْنُح 
[cin√u’l-leyl] geceden bir tâ™ife ve mikdâra 
ıtlâk olunur, meyl ve zehâbı için; ve bun-
da cîm’in zammıyla câ™izdir; yukâlu: َمَضى 

 Ve bir nesneyi imâle kılmak أَْجَنَح ِإَلْيِه ِإَذا َماَل
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْجَنَحُه ِإَذا أََماَلُه
َجَواِنُح  ın[câni√at] َجاِنَحٌة [√el-cevâni] اَلإْ
cem¡idir, gögüs tahtasının altında olan iki 
taraflı küçük kaburga kemiklerine denir ki 
geğrek ta¡bîr olunur. Uçları eğrice olduğu 
ba¡is-i tesmiyedir; ve minhu yukâlu: َهَذا أَْمٌر 
ا َيِلى ُلوُع َتْحَت التََّراِئِب ِممَّ  تُْنِقُض ِمْنُه اْلَجَواِنُح َوِهَي الضُّ
ْدَر الصَّ
َجَناُح  Kuşun (cîm’in fethiyle) [√el-cenâ] اَلإْ
kanadına denir. Ve insânın ellerine ıtlâk 
olunur. Cem¡i أَْجِنَحٌة [ecni√at] gelir ve 
 .vezninde [eflus] أَْفُلٌس ,gelir [√ecnu] أَْجنٌُح
Kezâlik insânın bâzûlarına ve koltuk-
larına ıtlâk olunur. Ve bir nesnenin bir 
cânibine ıtlâk olunur. Meselâ derenin iki 
cânibine اْلَواِدي  ıtlâk olunur. Ve bir َجَناَحِي 
şey™in nefs ve hakîkatine ıtlâk olunur; 
yukâlu: ْيِء أَْي َنْفُسُه -Ve kanat şeklin َجَناُح الشَّ
de enli ve yassı dizilmiş inci dizisine de-
nir ki âvîze ederler, ¡alâ-kavlin mutlakan 
nizâm-ı vâhid üzere dizilmiş diziye denir. 
Ve kenef ve himâye ve penâh ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: ُفالٌَن ِفي َجَناِح ُفالٍَن أَْي 
َوِحَماَيِتِه َوَكَنِفِه  ُذَراُه   Ve bir şey™in semt ve ِفي 
nâhiyesine ıtlâk olunur. Ve bir nesnenin 
bir tâ™ifesine ve bir bölüğüne ıtlâk olunur. 
Ve bunda cîm’in zammıyla da câ™izdir. Ve 
pencereye ıtlâk olunur; yukâlu: ُفالٌَن  أَْشَرَع 
 Ve َجَناًحا ِإَلى الطَِّريِق أي َرْوَشًنا َوَمْنَظًرا

-avferân b. Şerîk nâm kim◊ [√Cenâ] َجَناٌح
senin feresi ismidir. Kezâlik Benû Su-
leym cemâ¡atinde bir feres ve Mu√ammed 
b. Mesleme el-En§ârî ve ¡U…be b. Ebî 
Mu¡ay†’ın feresleri adıdır. Ve bir recül is-
midir. Ve 

-Siyâh-çehre ¡avrete ıtlâk olu [√cenâ] َجَناٌح
nur. Ve ¡Arablar, َجَناٌح [cenâ√] kelimesini 
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 [sitr] ِسْتٌر ,Perdeye denir [√el-câ] اَلإَْجاُح
ma¡nâsına. Aslı َجاِئٌح idi. Mestûru bi’t-
tamâm setr eylediği için ıtlâk olundu.

َوُح َجإْ  (vezninde [ecvef] أَْجَوُف) [√el-ecva] اَلإْ
Mutlakan vâsi¡ nesneye denir. Cem¡i ُجوٌح 
[cû√] gelir cîm’in zammıyla.

ِويُح -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tecvî] اَلتَّجإْ
ninde) Ayağı taşırkatıp fersûde kılmak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ْحُت ِرْجِلي أَْي أَْخَفْيُتَها َجوَّ

 Ve ِجْنٌح ِمَن اللَّْيِل أَْي َطاِئَفٌة ِمْنُه

.bir recül ismidir [√Cin] ِجنإٌْح

َجنَّاُح  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [√el-Cennâ] اَلإْ
Bir sarây-ı ¡azîm adıdır ki Ebû Mehdiyye 
nâm kimse Ba§ra’da binâ eylemişti.

ٌل) [√et-tecennu] اَلتََّجنُُّح -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ِإْجِتَناٌح [ictinâ√] gibi, bu dahi musallî 
secdede kollarını yatırmayıp ve sıkıştır-
mayıp kanat tarzında tutmak ma¡nâsınadır, 
niteki tasvîr olundu; yukâlu: اِجُد السَّ  َتَجنََّح 
ِبَمْعَنى اْجَتَنَح

]ج ن ُ ح[
ُح ُِ  (vezninde [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [√Cunâdi] ُجَنا
İbn Meymûn’dur ki ashâbdandır, Mı§ır 
fethinde bulunmuştur.

]ج ل ح[
ُح  cîm’in fethi ve vâv’ın) [√el-cev] اَلإَْجوإْ
sükûnuyla) Karpuza denir, bittîh-i Şâmî 
gibi. Ve 

ٌح  Masdar olur, istîsâl vechiyle [√cev] َجوإْ
helâk eylemek ma¡nâsına; yukâlu: َجاَحْتُهُم 
َنُة َتُجوُح َجْوًحا ِإَذا أَْهَلَكْتُهْم َواْسَتْأَصَلْتُهْم -Ve yol السَّ
dan sapmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجاَح 
ِة ُجُل ِإَذا َعَدَل َعِن اْلَمَحجَّ الرَّ
َجاَحُة ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-icâ√at] اَلإْ

ِتَياُح جإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-ictiyâ] اَلإْ
ninde) Bunlar da istîsâl vechiyle helâk 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََجاُحوُهْم 
َواْجَتاُحوُهْم أَْي أَْهَلُكوُهْم َواْسَتْأَصُلوُهْم
َجاِئَحُة -vez [râ™i√at] َراِئَحٌة) [el-câ™i√at] اَلإْ
ninde) Devâbb ve mevâşî kısmını ihlâk 
ve istîsâl eyleyen âfet ve şiddete denir; 
yukâlu: َجاَحْتُهُم اْلَجاِئَحُة
َوُح -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [√el-micva] اَلإِْمجإْ
de) Her şey™i istîsâl vechiyle helâk eden 
nesneye denir.



ُة حَّ َُ ُح 1114اَلإْ BÂBU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE

]ح ي ح[
 Bir (â’nın kesriyle√) [™el-√î√â] اَلإِْحيَحاُء
kelimedir ki kütüb-i sarfta ِحيَحاًء  َحاَحْيُت 
¡ibâretiyle temsîl olunup lâkin tefsîr-i 
ma¡nâsına ta¡arruz eylemediler. Ve A«feş 
dedi ki bunun َعاَعْيُت ِعيَعاًء ve َهاَهْيُت ِهيَهاًء ke-
limelerinden gayrı nazîri yoktur. 

Şârih der ki ِحيَحاٌء [√î√â™] mufâ¡aleden 
masdar-ı sânîdir, ِعيَعاٌء [¡î¡â™] ve ِهيَهاٌء [hîhâ™] 
gibi asvâttan mutasarrıftır. ِعيَعاٌء [¡î¡â™] 
koyun kısmını ِعي  diyerek sürmek ve ِعي 
 ,dahi denir [hi™hât] ِهْأهاةٌ ki hemze ile ِهيَهاٌء
deveyi ¡alef yemeğe ِهي -diye çağır ِهي 
mak yâhûd َها  diye sürmekten hikâye َها 
olmakla ِحيَحاٌء [√î√â™] dahi tekeyi yâhûd 
hımârı suya çağırmaktan hikâyedir, niteki 
mü™ellif mâddelerinde beyân eylemiştir.

FASLU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل اْلَحاِء اْلُمْهَمَلِة(

]ح ُ ح[
ُة حَّ َُ ُح ٌة) [el-√udu√√at] اَلإْ -vez [utullet¡] ُعُتلَّ
ninde) Bodur hatuna denir; yukâlu: ٌِإْمَرأَة 
ٌة أَْي َقِصيَرةٌ ُحُدحَّ

]ح ر ح[
 â’nın kesri ve râ’nın tahfîf√) [el-√ir] اَلإِْحُر
ve teşdîdiyle) ve

ِحَرُة  Hatunun fercine (hâ’yla) [el-√iret] اَلإْ
denir. Bunların aslı ِحْرٌح [√ir√] idi, âhirde 
hâ ile rûsbî ferci gibi kesret-i isti¡mâlden 
tahfîf olundu. Cem¡inde aslı üzere أَْحَراٌح 
[a√râ√] denir ve ِحُروَن [√irûn] denir, ِلُدوَن 
[lidûn] ve ِمئُوَن [mi™ûn] gibi. Ve nisbetin-
de ٌِّحِري [√iriyy] denir ve ٌِّحَرِحي [√ire√iyy] 
denir √â’nın kesri ve râ’nın fethiyle, ٌَّيَدِوي 
[yedeviyy] ve ٌَّعَدِوي [¡adeviyy] gibi. Ve 
-dedik [setih] َسِتٌه ,dahi derler [√ari√] َحِرٌح
leri gibi. Ve َسِتٌه [setih] büyük kıçlı demek 
olmakla ٌِّحِري [√iriyy] ve ٌِّحَرِحي [√ire√iyy] ki 
mensûblardır, ferci büyük hatun demektir. 
Ve َحِرٌح [√ari√] ki َكِتٌف [ketif] veznindedir, 
ferc düşkünü olan nâ-bekâr kimseye de-
nir; yukâlu: رُجٌل َحِرٌح أَْي َحِريٌص َعَلى اْلِحِر
ُح -Ha (vezninde [√cer] َجْرٌح) [√el-√ar] اَلإَْحرإْ
tunun fercine dokunmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َحْرًحا  اْلَمْرأََة   َحَرَح 
أََصاَب ِحَرَها
ُرلَحُة -Fercine dokunul [el-ma√rû√at] اَلإَْمحإْ
muş hatuna denir.

]ح ن ح[
 â’nın kesri ve nûn’un√) [√in√] ِحنإْحإْ
sükûnuyla) Koyun ve keçi kısmına 
mahsûs zecr ve âzâr asvâtındandır.
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.mâddesinde beyân olundu “ب،د،ح”

]ُ ح ح[
حُّ ََّ  dâl’ın fethi ve √â’nın) [√√ed-da] اَل
teşdîdiyle) Bir nesneyi toprağa gömüp 
saklamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  َدحَّ 
َها ِل ِإَذا َدسَّ ا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ  ¡Ve cimâ ِفي ْاألَْرِض َدحًّ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  َدحَّ اْلَمْرأََة 
 Ve bir kimseyi kakıp kafâsı َنَكَحَها أَْي َجاَمَعَها
üzere yere yıkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقَفاُه ِفي  ُه  َدعَّ ِإَذا  ُفالًَنا   Ve bu ma¡nâdandır َدحَّ 
ki ¡Arablar َمَعَها ا diyecek yerde َدْعَها  ا َمحَّ  َدحَّ
derler, ya¡nî “O hatunu mevcûdu ve der-
¡uhdesi olan emvâl ve eşyâsıyla terk ve 
ferâgat kıl.” Şârih der ki aslı َمَعَها -ol َدْعَها 
mak dahi muhtemeldir, lügat-ı Sa¡diyyede 
¡ayn √â’ya kalb olunur ve mücâneset için 
hâ™ dahi √â’ya kalb olunmuş olur.

َحاُح َِ نإْ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [√el-indi√â] اَلإْ
ninde) Bir nesne yayvanlanıp bolalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِإَذا اتََّسَع ِإْنَدحَّ الشَّ
اُح ََ حإْ ََّ ve [√ed-da√dâ] اَل

اَحُة ََ حإْ ََّ  (dâl’ların fethiyle) [ed-da√dâ√at] اَل
ve

ُح ََ حإْ ََّ -veznin [fedfed] َفْدَفٌد) [√ed-da√da] اَل
de) ve

ُح ُِ َحا َُّ ve (dâl’ın zammıyla) [√ed-du√âdi] اَل

َحُة َِ
َحيإْ َُّ -tasgîr bünye) [ed-du√aydi√at] اَل

siyle) ve

ُح َُ لإْ ََّ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [√ed-devda] اَل
de) ve

َحُة ََ حإْ ََّ  [a√&a√at&] َثْحَثَحٌة) [ed-da√da√at] اَل
vezninde) Pek kısa boylu bodur kişiye 
denir.

ُحوُح ََّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√ed-da√û] اَل
İri cüsseli tenû-mend ¡avrete ve nâkaya 
denir.

FASLU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE 
اِل اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الدَّ

]ُ ب ح[
ِْيُح إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tedbî] اَلتَّ
Rükû¡ hey™etinde arkayı bast edip başı 
aşağıya doğru pek eğmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ََوَطْأَطأ َظْهَرُه  َبَسَط  ِإَذا  َتْدِبيًحا  ُجُل  الرَّ  َدبََّح 
-Ve bu hımâr duruşudur; ve minhu’l َرْأَسُه
hadîsu: يَُدبُِّح َكَما  ُكوِع  الرُّ ِفي  ُجُل  الرَّ يَُدبَِّح  أَْن   “َنَهى 
 ;Ve zelîl olmak ma¡nâsınadır اْلِحَماُر”
yukâlu: ََّذل ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve mantar ve yer َدبََّح 
elması toprak altında kabarmakla toprak 
domalıp kalkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َظَهَرْت َوَما  ْاألَْرُض  َعْنَها  اْنَتَفَخْت  ِإَذا  اْلَكْمأَُة   َدبََّحِت 
Ba¡zı nüshada ِإْنَتَفَخ ¡unvânında olmakla 
tezkîri تَُراٌب [turâb] i¡tibârıyla olur. Ve 

ِْيٌح إَْ  Bir kimse dâ™imâ hânesine [√tebdî] َت
mülâzım olup tekâ¡üd sipâhîsi gibi taşra 
çıkmaz olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدبََّح 
ُجُل ِفي َبْيِتِه ِإَذا َلِزَمُه َفَلْم َيْبَرْح الرَّ
َْاُح َِ نإْ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [√el-indibâ] اَلإْ
ninde) َتْدِبيٌح [tedbî√] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir.

ِّْيُح َِّ يٌن) [√ed-dibbî] اَل -veznin [sikkîn] ِسّكِ
de) Ehad ve ferd ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أََحٌد أَْي  ِدِبّيٌح  اِر  ِبالدَّ  [dibbîc] ِدبِّيٌج Ve cîm’le َما 
dahi bu ma¡nâyadır ve makâm-ı nefye 
mahsûslardır.

َِّْحُة ََ ُم َثٌة) [el-mudebbi√at] اَلإْ  ُمَحّدِ
[mu√addi&et] vezninde) Arkası kambur-
lanmış kumluğa ıtlâk olunur; yukâlu: 
َحْدَباُء أَْي  ُمَدبَِّحٌة   [√medâbi] َمَداِبُح Cem¡i َرْمَلٌة 
gelir. Gerçi mü™ellifin ve şârihin zabt ve 
takyîdleri üzere sebt olundu, lâkin vezn-i 
mezbûrun cem¡i kıyâsa muhâliftir. Ve 
¡Arabların َوُدَبْيَدَح ِبأَْبَدَح  َماَلُه   kavlleri أََكَل 



ٌح َِ ِحنإْ ُِ1116 BÂBU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE

yukâlu: ُجُل ِإَذا َحَنى َظْهَرُه َوَطْأَطأَ َرْأَسُه  Ve َدْرَبَح الرَّ
tezellül eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َدْرَبَح ُفالٌَن ِإَذا َتَذلََّل

]ُ ر ُ ح[
ُح ُِ رإْ َِّ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [√ed-dirdi] اَل
Bir şey™e düşkün, harîs olan kimseye de-
nir. Ve pek pîr-i fânî olan ¡acûza, kezâlik 
recüle denir; tezkîr ve te™nîsi müsâvîdir; 
yukâlu: ٌَّشْيٌخ َوَعُجوٌز ِدْرِدٌح أَْي ِهم
َحُة ُِ رإْ َِّ  Tûl ve ¡arzı (hâ’yla) [ed-dirdi√at] اَل
berâber olan ¡avrete denir ki kaplumbağa 
hey™etinde olur. Cem¡i َدَراِدُح [derâdi√] ge-
lir. Ve şol nâkaya denir ki pek kocalıktan 
bi’l-cümle dişleri gidip çenesi çenesine 
yapışmış ola.

]ُ ل ح[
لإُْح ََّ  dâl’ın fethi ve lâm’ın) [√el-del] اَل
sükûnuyla) İnsân ve hayvân ağır yük altın-
da adımları açamayıp hurde hurde emek-
leyerek yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل َوَغْيُرُه َدْلًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َمَشى ِبِحْمِلِه  َدَلَح الرَّ
ُمْنَقِبَض اْلَخْطِو ِلِثَقِلِه
لُوُح ََّ -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [√ed-delû] اَل
de) Yağmuru çok buluta denir; yukâlu: 
اْلَماِء َكِثيَرُة  أَْي  َدلُوٌح   [√dulu] ُدلٌُح Cem¡i َسَحاَبٌة 
gelir zammeteynle, َقُدوٌم […adûm] ve ُقُدٌم 
[…udum] gibi.

اِلُح ََّ  ;Bu dahi o ma¡nâyadır [√ed-dâli] اَل
yukâlu: اْلَماِء َكِثيُر  أَْي  َداِلٌح   ُدلٌَّح Cem¡i َسَحاٌب 
[dulla√] gelir, ُركٌَّع [rukka¡] vezninde ve 
.gibi [kevâhil] َكَواِهُل ,gelir [√devâli] َدَواِلُح

الُُح ََ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tedâluh] اَلتَّ
de) İki kimse bir ağır şey™e bir ağaç ge-
çirip berâberce götürmek ma¡nâsınadır, 
sırık hammâllarının fıçı ve yağ yedeği gö-
türdükleri gibi; yukâlu: ِإَذا َبْيَنُهَما  ِفيَما   َتَداَلَحاُه 
َحَمالَُه َعَلى ُعوٍد

ٌح َِ ِحنإْ ُِ  [di√indi√] (dâl’ların kesriyle) Bir 
küçük böcek adıdır. Ve sıbyâna mahsûs 
bir la¡ib ismidir. Birikip vaz¡-ı ma¡hûd 
üzere ِدِحْنِدٌح  derler, biri hatâ ederse ِدِحْنِدٌح 
bir ayağı üzere yedi kerre sekerek dolanır.

حإْ ُِ حإْ  ُِ  [di√ di√] (dâl’ların kesri ve √â’ların 
sükûnuyla) 

ٍح ُِ ٍح  ُِ  [∂i√in di√in] (√â’ların tenvînleriyle) 
Birer kelimedir ki bir nesneyi bir takrîble 
ikrâr eden kimseye söylenir, “ikrâr eyle-
din min-ba¡d epsem ol, çabalama fâ™idesi 
yoktur” mevki¡inde söylerler; yukâlu li’l-
mukirri: ِدْح ِدْح َوِدٍح ِدٍح أَْي أَْقَرْرَت َفاْسُكْت

]ُ ُ ح[
َحُة َُ لإْ ََّ  [av…alet√] َحْوَقَلٌة) [ed-devde√at] اَل
vezninde) Semirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َسِمَن َدْوَدَح الرَّ

]ُ ر ح[
ُح رإْ ََّ  ¡Def (vezninde [√cer] َجْرٌح) [√ed-der] اَل
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َدْرًحا  َدَرَحُه 
ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َدَفَعُه
َرُح ََّ  (vezninde [√fera] َفَرٌح) [√ed-dera] اَل
Pek kocamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدِرَح 
اِبِع ِإَذا َهِرَم ُجُل َدَرًحا ِمَن اْلَباِب الرَّ الرَّ
ِرُح ََّ  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [√ed-deri] اَل
Ondan sıfattır, müzekker ve mü™ennese 
vasf olur; yukâlu: َرُجٌل َوَناَقٌة َدِرٌح أَْي َهِرَمٌة
َحاَيُة رإْ َِّ  (dâl’ın kesriyle) [ed-dir√âyet] اَل
Karnı büyük şişman bodura denir; yukâlu: 
َرُجٌل ِدْرَحاَيٌة أَْي َقِصيٌر َسِميٌن َبِطيٌن

]ُ ر ب ح[
ََْحُة رإْ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ed-derbe√at] اَل
vezninde) Bir korku sebebiyle seğirtip 
kaçmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  َدْرَبَح الرَّ
 Ve başı aşağıya pek eğmekle beli َعَدا ِمْن َفَزٍع
kamburlatıp büğrültmek ma¡nâsınadır; 
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kânûn-ı sânînin altıncı gününe denir ki 
onda Na§ârâ tâ™ifesi haçlarını suya bıra-
kırlar ve o gün paskalyaları olmakla ona 
ıtlâk olunur. Süryânîde tulû¡ ma¡nâsınadır 
ki murâd Ürdün nehrinden tulû¡-ı Hazret-i 
¡Îsâ’dır.

]ُ ن ب ح[
ُاُح نإْ َُّ -veznin [sunbul] ُسْنُبٌل) [√ed-dunbu] اَل
de) Bed-hûy ve bed-mizâc kimseye denir.

]ُ ل ح[
اُح ََّ -Mü (vezninde [√râ] َراٌح) [√ed-dâ] اَل
nakkaş çocuk oyuncağına denir ki onunla 
çocukları avutup eğlendirirler; ve minhu: 
ِبِه ْبَياِن يَُعلَُّلوَن  ُح ِللّصِ ْنَيا َداَحٌة” َوُهَو َنْقٌش يَُلوَّ  Ve “اَلدُّ
birkaç kat kaytan makûlesinden örülmüş 
bileziğe denir ki nisvân bilekçelerine ge-
çirirler. Ve َخُلوٌق [«alû…] dedikleri tîbe 
denir ki ◊icâz’da müte¡âreftir. Ve öküz 
makûlesinin sırtlarında olan alacalığa ve 
hutût-ı münakkaşaya denir.

َحُة لإْ ََّ -vez [amzet√] َحْمَزُة) [ed-dev√at] اَل
ninde) Ulu ağaca denir, şecere-i ¡azîme 
ma¡nâsına. Cem¡-i cinsi َدْوٌح [dev√] gelir.

ُح لإْ ََّ  dâl’ın fethi ve vâv’ın) [√ed-dev] اَل
sükûnuyla) İnsânın karnı büyüyüp aşa-
ğı sarkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْطنُُه  َداَح 
َواْسَتْرَسَل َبْطنُُه  َعظَُم  ِإَذا  َدْوًحا  -Ve ağaç bü َيُدوُح 
yüyüp ululanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َجَرُة ِإَذا َعظَُمْت َداَحِت الشَّ
اِئَحُة ََّ -veznin [râ™i√at] َراِئَحٌة) [ed-dâ™i√at] اَل
de) Büyüyüp ululanmak üzere olan şece-
reye denir.

َياُح َِ نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [√el-indiyâ] اَلإْ
de) Bu dahi karın büyüyüp aşağı sarkmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَداَح َبْطنُُه ِبَمْعَنى َداَح
ِليُح إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tedvî] اَلتَّ
Dağıtmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالٌَن َح   َدوَّ

َلُح لإْ َُ  [Devla√] (َجْوَهٌر [cevher] vezninde) 
Bir hatun adıdır.

َلُح َُّ  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [√ed-dula] اَل
Çok terleyen ata denir; yukâlu: َفَرٌس ُدَلٌح أَِي 
اْلَكِثيُر اْلَعَرِق

]ُ ل ب ح[
َاَحُة لإْ ََّ -vez [derbe√at] َدْرَبَحٌة [ed-delbe√at] اَل
ninde ve mürâdifidir ki başını eğip belini 
kamburlatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدْلَبَح 
ُجُل ِإَذا َحَنى َظْهَرُه َوَطْأَطأَُه َيْعِني َرْأَسُه الرَّ

]ُ م ح[
ِميُح إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tedmî] اَلتَّ
Başı aşağıya pek eğmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َتْدِميًحا ِإَذا َطْأَطأَ َرْأَسُه َدَمَح الرَّ
َمُح َمحإْ ََّ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [√ed-dema√ma] اَل
vezninde) Yuvalak düz nesneye denir, top 
güllesi gibi.

]ُ م ل ح[
َلَحُة مإْ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة [ed-demle√at] اَل
vezninde ve mürâdifidir ki yuvarlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدْمَلَح اْلَحَجَر ِإَذا َدْحَرَجُه
ُلَحُة مإْ َُّ  dâl’ın ve mîm’in) [ed-dumlu√at] اَل
zammıyla) İri cüsseli, etine dolu, tıknaz 
topaç hatuna denir.

]ُ ن ح[
نُوُح َُّ -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√ed-dunû] اَل
de) Zelîl olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَنَح 
ُجُل ُدنُوًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َذلَّ الرَّ
ِنيُح إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tednî] اَلتَّ
.ma¡nâsınadır [√dunû] ُدنُوٌح

نإُْح َِّ  Na§ârâ (dâl’ın kesriyle) [√ed-din] اَل
tâ™ifesine mahsûs bir paskalya adıdır. 

Şârih der ki gerçi bunu ¡Arab tekellüm 
ederler, lâkin ¡Arabiyyeti maznûndur. 
Mütercim der ki lafz-ı mezbûr Süryânîdir, 



يإَْحاُن ََّ 1118اَل BÂBU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE

FASLU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME 
اِل اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الذَّ

]ذ ب ح[
إُْْح َّْ  âl’ın fethi ve bâ’nın≠) [√e≠-≠eb] اَل
sükûnuyla) ve

َْاُح َّْ  Yarmak (âl’ın fethiyle≠) [√e≠-≠ebâ] اَل
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَذَباًحا َذْبًحا  ْيَء  الشَّ  َذَبَح 
ُه  Asl ma¡nâ-yı mevzû¡u ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َشقَّ
budur. Ve bir nesneyi yarıp ayırmak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: ِإَذا  َذَبَحُه 
 :Ve boğazlamak ma¡nâsınadır; yukâlu َفَتَقُه
اَة ِإَذا َنَحَرَها -Ve bir kimsenin sakalı çe َذَبَح الشَّ
nelerinde ve alt dudağının altında bitme-
yip hemân eneği altında boğazına doğru 
bitip sarkık olursa: ُفالًَنا ْحَيُة  الّلِ  ,derler َذَبَحِت 
gûyâ ki lihye bıçak gibi yâhûd eser-i zebh 
gibi boğazında nâbit ve nümâyân olmuş-
tur. O kimseye kursağından sakallı ta¡bîr 
olunur. Mü™ellifin burada َفُهَو َمْذبُوٌح ِبَها kav-
li bu ma¡nâya müte¡alliktir, ِبَها zamîri ِلْحَيٌة 
[li√yet]e râci¡dir. Ve 

إٌْْح -Boğmak ma¡nâsına isti¡mâl olu [√eb≠] َذ
nur; yukâlu: َُذَبَحُه ِإَذا َخَنَقه Ve küp makûlesini 
yarıp delmek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: نَّ ِإَذا َبَزَلُه َذَبَح الدَّ
إُْْح ِّْ -Boğaz (âl’ın kesriyle≠) [√e≠-≠ib] اَل
lanacak hayvâna denir, kurbânlık ko-
yun gibi. Kâle’ş-şârih ve minhu kavluhu 
ta¡âlâ: َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم﴾ َوُهَو َما يُْذَبُح﴿
َُْح ُّْ ve (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [√e≠-≠uba] اَل

َُْح ِّْ  Bir (vezninde [ineb¡] ِعَنٌب) [√e≠-≠iba] اَل
nev¡ mantar adıdır, murâd beyâz nev¡idir. 
Ve 

ٌَْح  Yaban (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [√uba≠] ُذ
havucuna denir, cezer-i berrî ma¡nâsına. 
Ve bir başka nebât adıdır.

َقُه َماَلُه ِإَذا َفرَّ

]ُ ي ح[
يإَْحاُن ََّ -vez [rey√ân] َرْيَحاٌن) [ed-dey√ân] اَل
ninde) Çekirgeye denir, َجَراٌد [cerâd] gibi.
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Cem¡i َمَذاِبُح [me≠âbi√] gelir.

َُْح إْْ ِم  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [√el-mi≠ba] اَلإْ
Boğazlayacak bıçağa denir.

َّْاُح ُّْ اٌن) [√e≠-≠ubbâ] اَل -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Ayak parmaklarının iç yüzlerinde ¡ârız 
olan yarıklara denir ki pek elem verir. Ve 
bunda ُغَراٌب [πurâb] vezninde lügattir.

َْاُح ُّْ -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [√e≠-≠ubâ] اَل
de) Semmiyyetli bir nebât adıdır. Ve bir 
veca¡ ismidir ki boğazda hâdis olur, ke-mâ 
se-yuzkeru.

ُِْح ا َْ َم  َمْذَبٌح (mîm’in fethiyle) [√el-me≠âbi] اَلإْ
[me≠ba√]ın cem¡idir ki ism-i mekândır. 
Ve 

ُِْح ا َْ  Mihrâblara ve [√me≠âbi] َم
maksûrelere ki Na§ârâ ma¡âbidlerinde 
olur ve Na§ârâ kitâb-hânelerine ıtlâk olu-
nur, mahâll-i kurbiyyet oldukları için. Ve 
bu ıtlâk kable’l-İslâm’dır.

ُِْح ا َّْ -Devenin boynunun yassı [√e≠-≠âbi] اَل
lığından boğazı üzere basılır bir dâg yâhûd 
bir dâglağı ismidir. Ve şol kıllara ve tüy-
lere ıtlâk olunur ki damakla hulkûmdan 
zebh olunacak mahallin aralığında nâbit 
olur.

ُِْح ا َّْ ال  َُ  Felekte iki [√Sa¡du’≠-±âbi] َسعإْ
berrâk kevkebdir ki menâzil-i kamerden-
dir. Miyâneleri bir zirâ¡ mikdârı ve birinin 
gûyâ ki boğazında bir küçük kevkeb vardır 
ki gûyâ onu zebh eder şeklinde mer™îdir.

َحاُن إْْ  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [ub√ân±] ُذ
Yemen’de bir beldedir. Ve bir cemâ¡at 
adıdır. Ve ashâbdan ¡Ubeyd b. ¡Amr’ın 
ceddi ismidir.

ِْيُح إْْ  vezninde [√tedbî] َتْدِبيٌح [√et-te≠bî] اَلتَّ
ve mürâdifidir ki rükû¡ hey™etinde başı 
pek aşağıya eğmek ma¡nâsınadır. Kâle’ş-

ِْيُح َّْ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√e≠-≠ebî] اَل
Boğazlanmış hayvân, َمْذبُوٌح [me≠bû√] 
ma¡nâsınadır; fa¡îl bi-ma¡nâ mef¡ûldür. 
Ve galebe-i ismiyyeti mü™ennesinde hâ™ 
idhâlini mûcib olmuştur. Ve hacc-ı şerîfte 
ve kurbân bayramında kurbân eylemeğe 
salâhiyyeti olan hayvâna denir ki bıçağa 
gelir hayvân ta¡bîr olunur. Ve 

ِْيٌح  İsmâ¡îl ¡alâ-nebiyyinâ ve [√ebî±] َذ
¡aleyhi’s-selâm hazretlerinin lakabları-
dır. Kıssaları ma¡lûmdur: ”ِبيَحْيِن الذَّ اْبُن   “أََنا 
hadîsinde biri müşârün™ileyh ve biri-
si Hazret-i Resûl-i ekrem’in pederleri 
¡Abdullâh b. ¡Abdulmu††alib cenâblarıdır. 
¡Abdulmu††alib’in evlâd-ı zükûru ol-
mamakla on nefere bâlig oldukta birini 
kurbân eylemek üzere nezr ve ¡ahd ey-
lemişti. Ba¡dehu evlâd-ı matlûbeye nâ™il 
olup onuncusu ¡Abdullâh olmakla nezrine 
vefâ eylemek cihetiyle zebh murâd ey-
ledikte ba¡zı ¡ukalâ delâletiyle onar deve 
ile kur¡a edip onuncu def¡ada deve olmak 
üzere zuhûr eylemekle fidâ tarîkiyle yüz 
deve kurbân eyledi. Bu mülâbese ile ona 
dahi ±ebî√ ıtlâk olundu.

َْاُح ّذِ ِ  hemzenin ve ≠âl-ı) [√el-i≠≠ibâ] اَلإْ
müşeddedenin kesriyle) Kurbânlık ko-
yun edinmek ma¡nâsınadır. Ve bu ifti¡âl 
bâbındandır, tâ-i ifti¡âl ≠âl’e kalb ve idgâm 
olunmuştur; yukâlu: ُجُل ِإَذا اتََّخَذ َذِبيًحا َبَح الرَّ ِإذَّ
اُُْح َْ -vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [√et-te≠âbu] اَلتَّ
ninde) Nâs birbirini zebh eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َذَبَح ِإَذا  اْلَقْوُم   َتَذاَبَح 
َبْعُضُهْم َبْعًضا
َُْح إْْ َم -veznin [ma…tel] َمْقَتٌل) [√el-me≠ba] اَلإْ
de) İsm-i mekândır, bismil-gâh ma¡nâsına, 
kınnâre ta¡bîr olunur. Ve yerde olan şol 
yarığa ıtlâk olunur ki bir karış mikdârı ola. 
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ninde) ve

اُح َْ حإْ َّْ -vez [&a&√â√] َحْثَحاٌث) [√e≠-≠a√≠â] اَل
ninde) Karnı büyük bodura denir.

]ذ ر ح[
اُح رَّ ُّْ  (vezninde [zunnâr] ُزنَّاٌر) [√e≠-≠urrâ] اَل
ve

لُح رُّ ُّْ وٌس) [√e≠-≠urrû] اَل  [uddûs…] ُقدُّ
vezninde)

يُح ّرِ ِّْ يٌن) [√e≠-≠irrî] اَل  (vezninde [sikkîn] ِسّكِ
ve

لُح رُّ َّْ وٌد) [√e≠-≠errû] اَل -veznin [seffûd] َسفُّ
de) ve

ُرلُح َّْ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√e≠-≠erû] اَل
Ve

َراُح ُّْ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√e≠-≠urâ] اَل
ve

ُح رَّ ُّْ ٌر) [√e≠-≠urra] اَل  (vezninde [ubber…] ُقبَّ
ve

ِريَحُة َّْ -veznin [kenîset] َكِنيَسٌة) [e≠-≠erî√at] اَل
de) ve

نُوُح رإْ ُّْ -âl’ın ve nûn’un zam≠) [√e≠-≠urnû] اَل
mıyla) ve

ُحوُح رإْ ُّْ -vez [√urnû≠] ُذْرنُوٌح) [√e≠-≠ur√û] اَل
ninde) ve

ُرُح ُرحإْ ُّْ  âl’ın ve râ’ların≠) [√e≠-≠uru√ru] اَل
zammıyla ve râ’ların fethiyle ُفُعْلُعٌل 
[fu¡ul¡ul] vezninde ve râ-yı sâniyenin 
teşdîdiyle lügattir) Bir kırmızı böcek is-
midir ki siyâh siyâh noktaları vardır, 
zübâb gibi tayerân eder ve semûmdandır; 
Türkîde kuduz böceği dedikleridir. Cem¡i 
.gelir [√erârî≠] َذَراِريُح

ُح رإْ َّْ -veznin [¡cer] َجْرٌع) [√e≠-≠er] اَل
de) Ta¡âma zikr olunan böceği katmak 
ma¡nâsınadır ki tesmîm için ederler; 
yukâlu. َذَرَح الطََّعاَم َذْرًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َجَعَل 

şârih ve minhu’l-hadîsu ennehu ¡aleyhi’s-
selâm: َواْلَمْشُهوُر الَِة”  الصَّ ِفي  التَّْذِبيِح  َعِن   “َنَهى 
اِل اْلُمْهَمَلِة .ke-mâ zukire ِبالدَّ

ََْحُة ُّْ  ُهَمَزةٌ âl’ın zammıyla≠) [e≠-≠ube√at] اَل
[humezet] vezninde) ve

ََْحُة ِّْ  (vezninde [inebet¡] ِعَنَبٌة) [e≠-≠ibe√at] اَل
ve

َحُة إْْ ِّْ -kis] ِكْسَرةٌ âl’ın kesriyle≠) [e≠-≠ib√at] اَل
ret] vezninde) ve 

َْاُح ِّْ ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√e≠-≠ibâ] اَل

َْاُح ُّْ  vezninde ki [πurâb] ُغَراٌب) [√e≠-≠ubâ] اَل
bu tekrârdır) Boğazda hâdis olur bir veca¡ 
adıdır, ¡alâ-kavlin ba¡zı esbâb ¡ârızasıyla 
mâddesi kandır ki boğazda müctemi¡ ol-
makla boğaz şişip ¡alîli hunk ve ihlâk eder. 
Ve bu ُخَناٌق [«unâ…] envâ¡ından hunâk-ı 
kelbîdedikleridir.

]ذ ح ح[
حُّ َّْ  âl’ın fethi ve √â’nın≠) [√√e≠-≠a] اَل
teşdîdiyle) El ayasıyla vurmak 
ma¡nâsınadır, yukâlu: اْلَباِب ِمَن  ا  َذحًّ ُفالًَنا   َذحَّ 

ِباْلَكّفِ َضَرَبُه  ِإَذا  ِل   Ve cimâ¡ eylemek ْاألَوَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجاَمَعَها ِإَذا  َها   Ve َذحَّ
yarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَحَطَب  َذحَّ 
ُه َشقَّ  Ve bir nesneyi dövüp hurd etmek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َذحَّ اْلُفْلُفَل ِإَذا َدقَّ
َحُة َْ حإْ َّْ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [e≠-≠a√≠e√at] اَل
ninde) Adımları sık sık atarak sür¡atle yü-
rümek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  َذْحَذَح الرَّ
ُسْرَعٍة َمَع  َخْطَوُه   Ve yel toprağı tozutup َقاَرَب 
savurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َذْحَذَحِت 
يُح التَُّراَب ِإَذا َسَفْتُه الّرِ
َذُح لإْ َّْ -veznin [kevkeb] َكْوَكٌب) [√e≠-≠ev≠e] اَل
de) Beli gevşek adama denir ki kable’l-
îlâc inzâl eder ola, ¡alâ-kavlin ¡innîn ve 
bî-rücûliyyet olana denir.

ُح ُْ حإْ ُّْ -vez [hudhud] ُهْدُهٌد) [√e≠-≠u√≠u] اَل
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َراُح َّْ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√e≠-≠erâ] اَل
Su katılmış süte denir; yukâlu: َلَبٌن َذَراٌح أَْي 
َضَياٌح
ُرُح  vezninde ki [eflus] أَْفُلٌس) [√E≠ru] أَذإْ
râ’nın zammıyladır) Şâm ülkesinde 
Cerbâ™ nâm kasaba yanında bir beldedir. 
Mâ-beynleri üç merhaledir diyenler ga-
lat eylemiştir, niteki ”ج،ر،ب“ mâddesinde 
beyân olundu.

]ذ ق ح[
قُُّح َْ ٌل af’la…) [√et-te≠a……u] اَلتَّ  [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
vezninde) Bir kimseye bî-asl bir cürm ve 
cünha ¡azv ve isnâd eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َم َوَتَجنَّى َعَلْيِه َماَلْم يُْذِنْبُه  ve َتَذقََّح َلُه ِإَذا َتَجرَّ
yukâlu: ٌح أَْي ُمْفَتٍر ِبَما َلْم ّرِ أَْي ُمَتَلّقِ ٌح ِللشَّ  ُفالٌَن ُمَتَذّقِ
يُْذِنْبُه
قَّاَحُة ُّْ  âl’ın zammı ve≠) [e≠-≠u……â√at] اَل
…âf’ın teşdîdiyle) Dâ™imâ nâsa iftirâ edip 
işlemediği cürm ve cinâyet isnâd eder 
olan kimseye denir.

]ذ ل ح[
الَُّح ُّْ اٌن) [√e≠-≠ullâ] اَل -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Su katılmış süte denir.

]ذ ل ح[
ُح لإْ َّْ  âl’ın fethi ve vâv’ın≠) [√e≠-≠ev] اَل
sükûnuyla) ¡Unf ve şiddetle yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َيُذوُح َذْوًحا ِإَذا  َذاَح الرَّ
 Ve koyun ve keçi makûlesi devâbb َساَر َعِنيًفا
ve mevâşîyi biriktirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َذاَح اْلَغَنَم َوَنْحَوَها ِإَذا َجَمَعَها
ِليُح إْْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-te≠vî] اَلتَّ
Deve sürüsünü dağıtmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدَها َبدَّ ِإَذا  َتْذِويًحا  ِإِبَلُه  َح  -Ve bir nes َذوَّ
neyi tefrîk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقُه َح َماَلُه ِإَذا َفرَّ َذوَّ
َلُح إْْ ِم -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [√el-mi≠va] اَلإْ

ِفيِه َراَح  -Ve bir nesneyi yele tutup savur الذُّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي ْيَء  الشَّ  َذَرَح 
اُه يِح ِإَذا َذرَّ الّرِ
ِريُح إْْ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-te≠rî] اَلتَّ
de) Bu dahi ta¡âma kuduz böceği katmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َذَرَح ِبَمْعَنى  الطََّعاَم  َح   َذرَّ
Ve yeni tulumu râyihası gidip tayyib ol-
mak için çamur ile sıvamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: يِن ِلَتِطيَب َراِئَحُتَها َح ْاإِلَداَوَة ِإَذا َطالََها ِبالطِّ َذرَّ

ِريِحيُّ َّْ ) [e≠-≠erî√iyy] اَل  [vezîriyy] َوِزيِريٌّ
vezninde) Pek çok kırmızı demektir, أَْحَمُر 
[a√mer] lafzını mü™ekkididir, mâdde-i 
mezkûreden me™hûzdur; yukâlu: أَْحَمُر 
َذِريِحيٌّ أَْي أُْرُجَواٌن
ِريُح َّْ -Al (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√e≠-≠erî] اَل
çak dağlara denir, ِهَضاٌب [hi∂âb] ma¡nâsına. 
Müfredi َذِريَحٌة [≠erî√at]tır hâ’yla. 

 ,Bir erkek deve adıdır [√erî±] َذِريٌح
َذِريِحيَّاٌت  ona [ibilun ±erî√iyyât] ِإِبٌل 
mensûblardır. Ve bir cemâ¡atin pederi is-
midir. Ve bir cemâ¡at adıdır.

 (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√urey±] ُذَريإٌْح
◊imyer kabîlesinden bir muhaddis adıdır.

َرُح َّْ  Bir (vezninde [√fera] َفَرٌح) [√e≠-≠era] اَل
şecer adıdır, ondan deveye semer ittihâz 
ederler.

 (vezninde [zufer] ُزَفُر) [√ura±] ُذَرُح
Yezîdu’s-Sekûnî nâm şâ¡irin pederi 
ismidir.

َذَراِريَح  ta¡bîr [™E≠vâ] أَْذَواٌء [√û-±erârî±] ُذل 
olunan mülûk-i Yemen’den birinin laka-
bıdır. Ve Benû Temîm kabîlesinden bir 
müte¡ayyin ser-gerdenin lakabıdır.

ُح رَّ َْ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-mu≠erra] اَلإْ
vezninde) Suyu gâlib olan süte ve bala 
ıtlâk olunur; yukâlu: ٌح أَْي َغَلَب  َلَبٌن َوَعَسٌل ُمَذرَّ
َعَلْيِه اْلَماُء
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FASLU’R-RÂ™İ’L-MÜHMELE 
اِء اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الرَّ

]ر ب ح[
إُْْح  râ’nın kesri ve bâ’nın) [√er-rib] اَلّرِ
sükûnuyla) Ticârette fâ™ide etmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِتَجاَرِتِه ِفي  التَّاِجُر   َرِبَح 

اِبِع ِإَذا اْسَتَشفَّ  Ve ِرْبًحا ِمَن اْلَباِب الرَّ

إٌْْح  ve [√rib] ِر

ٌَْح  Bey¡ ve ticâret (fethateynle) [√reba] َر
için celb olunan at ve deve sürüsüne de-
nir ki َجْلٌب [celb] ta¡bîr olunur. Ve iç ya-
ğına denir, َشْحٌم [şa√m] ma¡nâsına. Ve 
deve yavrusunun küçüklerine denir, ُفْصالٌَن 
-ma¡nâsına. Müf [fu§lânun §iπârun] ِصَغاٌر
redi َراِبٌح [râbi√]tir, ¡alâ-kavlin müfreddir. 
Mutlak deve köşeğine denir, َفِصيٌل [fa§îl] 
ma¡nâsına. Cem¡i ِرَباٌح [ribâ√]tır râ’nın kes-
riyle, َجَمٌل [cemel] ve ِجَماٌل [cimâl] gibi.

َِْحُة ا  Fâ™ideli ticârete vasf [er-râbi√at] اَلرَّ
olur; yukâlu: ِفيَها يُْرَبُح  أَْي  َراِبَحٌة   Ve bu ِتَجاَرةٌ 
.kabîlinden isnâd-ı mecâzîdir َلْيٌل َناِئٌم

ََْحُة ُمَرا  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-murâba√at] اَلإْ
vezninde) Bir metâ¡a alındığı pahadan 
ya¡nî sermâyeden fazla fâ™ide vermek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْي ِسْلَعِتِه  َعَلى   َراَبْحُتُه 
أَْعَطْيُتُه ِرْبًحا
Şârih der ki devr-i şer¡î diye fukahânın 
ta¡lîm eyledikleri üzere istidâne ve 
istikrâz eden kimse aldığı nakdi rızâsıyla 
bir mikdâr zamîme ile edâ eylemektir 
ki o ziyâdeyi ribâdan tahlîs için o kadar 
kıymetli bir metâ¡ı sâhib-i nakdden iştirâ 
ve pahası olmak üzere nakde zamm ve 
cümlesi deyn-i meşrû¡ olup sonra o metâ¡ı 
medyûn dahi bir kimseye hibe edip o dahi 
sâhib-i evveline i¡tâ eder. Ve bu sûret 

de) ¡Unf ve şiddetle davar süren kimseye 
denir.
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Mütercim der ki müfredâtta bu resme 
mersûmdur ki kâfûr birkaç kısm olur, 
rebâhî ve kaysûrî ve mevtî derler. A¡lâsı 
rebâhî kısmıdır ki ak ve humrete mâ™il ve 
mastakiye şebîh olur. Bilâd-ı Hind’den 
Serendîb’de nâbit bir şecerin zamkıdır. 
İbtidâ Rebâ√ nâm pâdişâh zamânında 
bulunmakla ona nisbetle ٌَّرَباِحي [rebâ√iyy] 
ıtlâk eylediler.

ِْيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-terbî] اَلتَّرإْ
Bir kimse hânesinde maymun beslemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: بَّاَح ُجُل ِإَذا اتََّخَذ الرُّ  َربََّح الرَّ
أَِي اْلِقْرَد ِفي َمْنِزِلِه
ُُّْح ٌل) [√et-terebbu] اَلتََّر -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Mütehayyir olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َتَحيََّر َتَربََّح الرَّ
ٌح َْيإْ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√Rubey] ُر
Esâmîdendir: Rubey√ b. ¡Abdurra√mân b. 
Ebî Sa¡îd e§-~a√âbî el-»udrî ferddir, ya¡nî 
hem-nâmı yoktur ve rüvât-ı ehâdîstendir.

]ر ج ح[
ُجوُح  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√er-rucû] اَلرُّ
ve

َحاُن جإْ -veznin [burhân] بُْرَهاٌن) [er-ruc√ân] اَلرُّ
de) Terazinin bir gözünde olan mevzûn 
taraf-ı dîgerinden ziyâde olmakla ağır 
gelip aşağıya meyl eylemek ma¡nâsınadır 
ki ağmak ta¡bîr olunur; yukâlu: َرَجَح اْلِميَزاُن 
ِإَذا َوالثَّاِني  ِل  َوْاألَوَّ الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َوُرْجَحاًنا   ُرُجوًحا 
َماَل
َجاُح رإْ ِ ve (hemzenin kesriyle) [√el-ircâ] اَلإْ

ِجيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tercî] اَلتَّرإْ
Müşterîye mîzândan ağır ve artık, kezâlik 
bir nesneyi birine dîgerinden ziyâde ver-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َح  أَْرَجَح ِلُفالٍَن َوَرجَّ
َلُه ِإَذا أَْعَطاُه َراِجًحا
اِجُح ve [√er-râci] اَلرَّ

takarrür edip te¡âmül-i nâs bin seney 
karîbdir ki böyle olagelmiştir. Te¡âmül-i 
nâs icmâ¡ menzilesindedir. Te¡âmülde kı-
dem bulunan emri inkârda hatar mukar-
rerdir. İntehâ.

َّْاُح اٌن teşdîd-i bâ’yla) [√er-rubbâ] اَلرُّ  ُرمَّ
[rummân] vezninde) Oğlağa denir. Ve 
erkek maymuna denir. Ve sagîr ve hurde 
deve köşeğine denir.

َّْاٍح  râ’nın zammı ve) [√rubbu rubbâ] ُربُّ ُر
izâfetle) Bir nev¡ hurmâ ismidir.

َُْح  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [√er-ruba] اَلرُّ
Deve köşeğine denir. Ve oğlağa denir. Ve 
bir nev¡ kuş adıdır.

َْاُح رإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [√el-irbâ] اَلإْ
Mihmâna deve köşekleri zebh eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرَبَح ُفالٌَن ِإَذا َذَبَح ِلِضيَفاِنِه 
 Ve nâkayı erken ve bir dahi nısf-ı اْلُفْصالََن
nehâr vaktinde sağmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوِنْصَف ُغْدَوًة  َحَلَبَها  ِإَذا  النَّاَقَة  ُجُل  الرَّ  أَْرَبَح 
النََّهاِر
َْاٌح  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√Rebâ] َر
Bir cemâ¡at adıdır. Ve Endelüs ülkesinde 
bir kal¡a adıdır; Mu√ammed b. Sa¡d el-
Luπavî ve ¢âsım b. eş-Şârib el-Fa…îh ve 
Mu√ammed b. Ya√yâ en-Na√vî oradandır.

َْاِحيُّ ) [er-rebâ√iyy] اَلرَّ  [abâ√iyy§] َصَباِحيٌّ
vezninde) Bir cins kâfûr adıdır.

Cevherî, ~i√â√’ta َرَباٌح [rebâ√] bir kü-
çük cânverdir ki kâfûr ondan sağılır diye 
beyânı mahz-ı half ya¡nî galat-ı fâsiddir. 
Ve ba¡zı ~i√â√ nüshaları ıslâh olunup ٌة  ُدَوْيبَّ
yerine ٌَبْلَدة tahrîr olunmakla o dahi galattır. 
Zîrâ kâfûr bir şecerin zamkıdır ki şecerin 
cevfinde tekevvün eder. Şecer ırgalandık-
ta yerinden kopup birbirine çarpılıp hışır-
dayarak taşra saçılıp istihrâc olunur.
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ََراِجيُح -veznin [erâcîf] أََراِجيُف) [√el-erâcî] اَلإْ
de) أُْرُجوَحٌة [urcû√at]in cem¡idir. Ve 

-Çöl ve beyâbâna ıtlâk olu [√erâcî] أََراِجيُح
nur, onda giden kimseleri ve hayvânları 
yorup أُْرُجوَحٌة [urcû√at] gibi salladığı için. 
Ve develerin yorgalarken beri öte salla-
nıp ırgalanmaları hâletine denir. Müfredi 
.tır[urcû√at] أُْرُجوَحٌة

َمَراِجيُح  ın[√mircâ] ِمْرَجاٌح [√el-merâcî] اَلإْ
cem¡idir, أََراِجيَح  ;olan develere denir َذاُت 
yukâlu: أََراِجيَح َذاُت  أَْي  َمَراِجيُح   Ve hilm ِإِبٌل 
ve rezânet sâhibi adamlara ıtlâk olunur; 
yukâlu: ُحَلَماُء أَْي  َمَراِجيُح   Ve meyvesi ِرَجاٌل 
pek çok olan hurmâ ağaçlarına ıtlâk olu-
nur; yukâlu: َنْخٌل َمَراِجيُح أَْي َمَواِقيُر
ُح جإْ  râ’nın zammı ve cîm’in) [√el-ruc] اَلرُّ
sükûnuyla ve ba¡zı nüshalarda ُركٌَّع [ruk-
ka¡] vezninde mazbûttur) Her hâlde َراِجٌح 
[râci√]in cem¡idir. Tirit ile yâhûd et ile 
dopdolu olan kâselere ıtlâk olunur; yukâlu: 
َوَلْحًما َثِريًدا  َمْمُلوَءةٌ  أَْي  ٌح  ُرجَّ  Ve kesret ve ِجَفاٌن 
izdihâmlarından hareket ve seyrleri sakîl 
ve âheste olan ¡askerlere ıtlâk olunur; 
yukâlu: اَرةٌ َثِقيَلٌة َكَتاِئُب ُرْجٌح أَْي َجرَّ
َجٌح  (vezninde [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [√Merca] َمرإْ
ve

.Esmâ-i ricâldendir [√Râci] َراِجٌح

]ر ح ح[
َحُح -râ’nın ve √â-yı mühme) [√er-ra√a] اَلرَّ
lenin fethiyle) At ve katır makûlesinin 
tırnaklarında bir mikdârca vüs¡at olmağa 
denir ki mehâmiddendir. Pek ziyâdesi ki 
yayvan olmaktır ve darlığı ki küçük ve 
münkabız olmasıdır, me¡âyibdendir.

ُحُح  Bol ve (zammeteynle) [√er-ru√u] اَلرُّ
yayvan kâselere denir.

ََرحُّ ) [√√el-era] اَلإْ  (vezninde [√√a§a] أََصحُّ

َجاُح  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√er-recâ] اَلرَّ
Sağrısı büyük hatuna ıtlâk olunur; yukâlu: 
 ın[√recâ] َرَجاٌح Ve ِإْمَرأَةٌ َراِجٌح َوَرَجاٌح أَْي َعْجَزاُء
cem¡i ُرُجٌح [rucu√] gelir zammeteynle.

ُجوَحُة َمرإْ  (mîm’in fethiyle) [el-mercû√at] اَلإْ
ve

ُجوَحُة ُرإْ  [u∂√ûket] أُْضُحوَكٌة) [el-urcû√at] اَلإْ
vezninde) ve

اَحُة جَّ اَنٌة) [er-ruccâ√at] اَلرُّ  [rummânet] ُرمَّ
vezninde) ve

َجاَحُة  [umâmet&] ثَُماَمٌة) [er-rucâ√at] اَلرُّ
vezninde) Salıncağa denir, ipten kurup 
salınırlar.

ُح ٌل) [√et-tereccu] اَلتََّرجُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir nesne ağır gelmekle bir tarafa 
meyl edip ağmak ma¡nâsınadır ve bâ™ har-
fiyle müte¡addî olur; َحِت ْاألُْرُجوَحُة ِباْلُغالَِم  َتَرجَّ
-Ve salıncak gibi beri öte gidip gel ِإَذا َماَلْت
mek ve salınmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَذْبَذَب ِإَذا  ْيُء  الشَّ َح   Ve deve yorgalarken َتَرجَّ
beri öte salınıp ırgalanmak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َح اْلَبِعيُر ِإَذا اْهَتزَّ ِفي  َتَرجَّ
َرَتَكاِنِه
ِتَجاُح رإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-irticâ] اَلإْ
de) Bu dahi bir tarafa ağmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحْت ِباْلُغالَِم ْاألُْرُجوَحُة َفاْرَتَجَح أَْي َماَل  َتَرجَّ
Ve deve yorgalarken beri öte ırgalanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْهَتزَّ ِفي اْلَبِعيُر   ِإْرَتَجَح 
 Ve sağrısı büyük hatunun yürürken َرَتَكاِنِه
sağrısı beri öte gidip gelse َرَواِدُفَها  ِإْرَتَجَحْت 
derler, َتَذْبَذَبْت ma¡nâsına.

ُمَراَجَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-murâca√at] اَلإْ
vezninde) Hangimiz ağır gelir diye tartış-
mak ma¡nâsınadır, gerek hakîkî ve gerek 
ma¡nevî olsun. Ve bu bâb-ı mugâlebede 
isti¡mâl olunur; tekûlu: أَْي َفَرَجْحُتُه   َراَجْحُتُه 
ُكْنُت أَْرَزَن ِمْنُه
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Haşem-nişîn tâ™ifesi çadırlarının ensesine 
bir şukka dahi sokuşturmak, ¡alâ-kavlin 
üzerine balçık sıvamakla mütekâsif kıl-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َرْدًحا اْلَبْيَت   َرَدَح 
َكاَثَف أَْو  ِرِه  ُمَؤخَّ ِفي  ًة  ُشقَّ أَْدَخَل  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب   ِمَن 
يَن  Ve َعَلْيِه الطِّ

ٌح إُْ  :Veca¡-ı hafîfe denir; yukâlu [√red] َر
َخِفيٌف َوَجٌع  أَْي  َرْدٌح  -Ve sâbit ve müsta أََخَذُه 
kar olmak ma¡nâsınadır; ve minhu yukâlu: 
َوَرَدَحْت َسَدَحْت  َجَواِبِه  ِفي  َفُيَقاُل  ُفالََنٌة  َصَنَعْت   َما 
َثَبَتْت أَْي  َوَرَدَحْت  اْلَوَلِد  ِمَن  أَْكَثَرْت  أَْي  َسَدَحْت   َقْولُُه 
َزْوِجَها ِعْنَد  َيْعِني  ُجُل Kezâlik َوَتَمكََّنْت  الرَّ  َسَدَح 
 derler, “Hâcet ve merâmına nâ™il َوَرَدَح
oldu” ma¡nâsına. Kezâlik اْلَمْرأَُة  َسَدَحِت 
 derler, “Zevci ¡indinde vak¡ ve kadr َوَرَدَحْت
ve hürmet buldu” diyecek yerde. Bunların 
cümlesi sebât ve itmînân ma¡nâsındandır.

اُح َُ رإْ ِ  َرْدٌح (hemzenin kesriyle) [√el-irdâ] اَلإْ
[red√] ile ma¡nâ-yı evvelde mürâdiftir; 
yukâlu: أَْرَدَح اْلَبْيَت ِبَمْعَنى َرَدَحُه
َحُة إُْ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [er-rud√at] اَلرُّ
Göçer tâ™ifesinin çadırları ensesine çek-
tikleri sütreye denir, harem için yâhûd 
kiler ve hâzîne eylemek için çekerler, ¡alâ-
kavlin sonradan sokuşturulan parçaya de-
nir. Ve bolluk hâletine denir; yukâlu: َلَك 
َعْنُه ُرْدَحٌة أَْي َسَعٌة
اُح َُ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√er-redâ] اَلرَّ
Sağrısı ve kıynakları mülahham ve sakîl 
olan hatuna denir. Ve büyük çanağa de-
nir. Ve leşker-i cerrâra denir ki kesret ve 
izdihâmından seyr ve hareketleri âheste 
ve ağır ola. Ve dalları budakları vâsi¡ ve 
münbasit ulu ağaca denir, İstanköy çınarı 
gibi. Ve yükü ağır erkek deveye denir ki 
yük basmakla ağırlanmış ola. Ve iri kuy-
ruklu koça denir. Ve ucuzluk ve bolluk 
yere denir. Ve ¡azîm ve sakîl olan fitneye 

Tabanları düz olan kişiye denir ki kemerli 
olmaz; yukâlu: َرُجٌل أََرحُّ أَِي ْاألَْخَمُص ِلَقَدَمْيِه Ve 
bakanakları yassı ve yayvanca olan dağ 
keçisine ve ceyrana denir.

ُرُح -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [√et-tera√ru] اَلتََّرحإْ
ninde) Davar kısmı tebevvül eylemek için 
apışmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَرْحَرَح اْلَفَرُس 
َج َقَواِئَمُه ِلَيُبوَل ِإَذا َفحَّ
َرُح حإْ ve [√er-ra√ra] اَلرَّ

َراُح حإْ ve [√er-ra√râ] اَلرَّ

َرَحاُن حإْ -râ’ların fethiy) [er-ra√ra√ân] اَلرَّ
le) Bol ve yayvan olan nesneye denir; 
yukâlu: َواِسٌع أَْي  َوَرْحَرَحاُن  َوَرْحَراٌح  َرْحَرٌح   َشْيٌء 
َرْحَراٌح [Ve] ُمْنَبِسٌط  [ayşun ra√râ√un¡] َعْيٌش 
bundan me™hûzdur. Ve 

َرَحاُن  Ukâ@ nâm mahalle¡ [Ra√ra√ân] َرحإْ
karîb bir dağın adıdır. Benû Temîm’in 
onda bir vak¡aları olmakla َيْوُم َرْحَرَحاَن [yev-
mu Ra√ra√ân] ma¡rûftur.

ُة حَّ -râ’nın ve √â-yı müşedde) [er-ra√√at] اَلرَّ
denin fethiyle) Yılana denir, ٌة  [ayyet√] َحيَّ
ma¡nâsına. Bunun aslı ٌَرْحَية [ra√yet] idi, yâ™ 
hâ’ya kalb ve idgâm olundu.

َرَحُة حإْ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [er-ra√ra√at] اَلرَّ
ninde) Bir kimse kasd eylediği husûsun 
ka¡r ve nihâyetini pek araştırmayıp gere-
ği gibi üzerine düşmeyerek müsâmahalı 
tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َرْحَرَح 
يُِريُدُه َما  َقْعَر  يَُباِلْغ  َلْم   Ve bir kelâmı tasrîh ِإَذا 
ve îzâh eylemeyip kinâye ve ta¡rîzle söy-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِباْلَكالَِم  َرْحَرَح 
ْن يَُبّيِ َوَلْم  َض  -Ve bir şey™i bir kimse ka ِإَذا َعرَّ
tında açmayıp ve tanmayıp setr eylemek 
ma¡nâsınadır ki açmazda komak ta¡bîr 
olunur; yukâlu: َرْحَرَح ُفالٌَن َعْن ُفالٍَن ِإَذا َسَتَر ُدوَنُه

]ر ُ ح[
ُح إُْ  (vezninde [√med] َمْدٌح) [√er-red] اَلرَّ
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َأاَحى -veznin [na§ârâ] َنَصاَرى) [er-rezâ√â] اَلرَّ
de) ve

َمَراِأيُح  [√me§âbî] َمَصاِبيُح) [√el-merâzî] اَلإْ
vezninde) ve

ُح أَّ  (vezninde [sukker] ُسكٌَّر) [√er-ruzza] اَلرُّ
Zebûnluktan düşkün olan develere denir; 
yukâlu: أَْي ٌح  َوُرزَّ َوَمَراِزيُح  َوَرَزاَحى  َرْزَحى   ِإِبٌل 
َساِقَطٌة ِمَن اْلُهَزاِل
ِأيُح ِمرإْ  (mîm’in kesriyle) [√el-mirzî] اَلإْ
Mutlakan savt ma¡nâsınadır. Cevherî 
ْوِت الصَّ  ile beyân eylemekle galat َشِديُد 
eylemiştir.

َأُح َمرإْ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [√el-merza] اَلإْ
de) Makta¡-ı ba¡îd ya¡nî uzun uzadı mak-
sad ve menzile denir ki deve ona vâsıl 
olunca kadar zebûn ve fürû-mânde olur. 
Ve arz-ı mutma™inneye denir.

َأُح ِمرإْ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [√el-mirza] اَلإْ
de) Asmalık ve herek ta¡bîr olunan ağaca 
denir ki onunla asma çubuklarını yerden 
kaldırırlar.

 İbn (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√Rezâ] َرَأاٌح
¡Adiyy b. Ka¡b ismidir ki ¡Arabdan bir 
kabîlenin pederi idi.

 İbn (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√Rizâ] ِرَأاٌح
Rebî¡a b. ◊arâm b. ∞inne’dir.

 avlân kabîlesinden« [√Râzi] َراِأٌح
münşa¡ib bir kabîle pederidir. Ve ¡Â§ım 
b. Râzi√ muhaddisîndendir. Ve A√med b. 
¡Alî b. Râzi√ câhilîdir.

]ر س ح[
َسُح  Kıynakların (fethateynle) [√er-resa] اَلرَّ
ve uylukların etleri pek az ve sırık olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َرَسًحا  ُجُل  الرَّ  َرِسَح 
اِبِع ِإَذا َقلَّ َلْحُم َعِجِزِه َوَفِخِذِه اْلَباِب الرَّ
َسُح َرإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [√el-ersa] اَلإْ

denir. Cem¡i ُرُدٌح [rudu√] gelir zammeteyn-
le; ve minhu kavlu ¡Alî radıyallâhu ¡anhu: 
ًحا ُردَّ َويُْرَوى  ُرُدًحا”  ُمَتَماِحَلًة  أُُموًرا  َوَراِئُكْم  ِمْن   “ِإنَّ 
ّمِ َوالتَّْشِديِد أَْي أُُموًرا ُمَتَطاِوَلًة َوِفْتَنًة َثِقيَلًة َعِظيَمًة ِبالضَّ

ِحيُّ إُْ ) [er-rud√iyy] اَلرُّ -vez [kurdiyy] ُكْرِديٌّ
ninde) Köy bakkâlına denir; yukâlu: ُهَو 
اُل اْلُقَرى ُرْدِحيٌّ أَْي َبقَّ
ُح ََ َت ُمرإْ -murte] ُمْرَتَجٌل) [√el-murteda] اَلإْ
cel] vezninde) Masdar-ı mîmîdir, bolluk 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَك َعْنُه ُرْدَحٌة َوُمْرَتَدٌح أَْي 
َسَعٌة
اَحُة َُ -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [er-redâ√at] اَلرَّ
ninde) Sırtlan saydı için sahrâlarda yap-
tıkları gömeltiye denir.

ُح َُ  Zamân-ı (fethateynle) [√er-reda] اَلرَّ
medîd ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َرَدًحا   أََقاَم 
ْهِر أَْي َزَمًنا َطِويالً الدَّ
يإٌْح َُ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√Rudey] ُر

َحاُن إُْ  (vezninde [fer√an] َفْرَحاُن) [Red√ân] َر
Esâmîdendir.

]ر أ ح[
ُألُح  ُقُعوٌد zâ-yı mu¡ceme ile) [√er-ruzû] اَلرُّ
[…u¡ûd] vezninde) ve

َأاُح -vez [se√âb] َسَحاٌب) [√er-rezâ] اَلرَّ
ninde) Deve yorgunluktan yâhûd pek 
zebûnluktan durgun ve fürû-mânde olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُرُزوًحا النَّاَقُة   َرَزَحِت 
َوَرَزاًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َسَقَطْت ِإْعَياًء أَْو ُهَزاالً
ُح أإْ -Mız (vezninde [√med] َمْدٌح) [√er-rez] اَلرَّ
rağın dip demiriyle sançmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه ِبِه ْمِح ِإَذا َزجَّ َرَزَح ُفالًَنا ِبالرُّ
ِأيُح -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-terzî] اَلتَّرإْ
de) Deveyi zebûnlatıp düşkün eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ْحُت النَّاَقَة ِإَذا َهَزْلَتَها َرزَّ
َحى أإْ  (vezninde [mer∂â] َمْرَضى) [er-rez√â] اَلرَّ
ve
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ki bir kimsede emr-i mahsûsa isti¡dâdın 
husûlüne sa¡y eylemekten ¡ibârettir; 
yukâlu: ِبيَّ ِإَذا َربَّاُه َح الصَّ  :ve minhu yukâlu َرشَّ
ُل َويَُؤهَّ يَُربَّى  أَْي  اْلَمْجُهوِل  ِبَناِء  َعَلى  ِلْلُمْلِك  ُح  يَُرشَّ  ُهَو 
 Ve َلُه

ِشيٌح -Devâbb ve mevâşîye takay [√terşî] َترإْ
yüd ve hüsn-i ri¡âyet ve tîmâr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْحَسَن ِإَذا  اْلَماَل  َح   َرشَّ
َعَلْيِه -Ve geyik, yavrusunu doğurdu اْلِقَياَم 
ğu sâ¡atte üzerini yalamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِة النُُّدوَّ ِمَن  َلَحَسُه  ِإَذا  َوَلَدَها  الظَّْبَيُة  َحِت   َرشَّ
َساَعَة ُوْلِدِه
ُح ٌل) [√et-tereşşu] اَلتََّرشُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Yavru kuvvetlenip anasıyla yü-
rümeğe başlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِه َفُهَو َراِشٌح أُّمِ ِإَذا َقِوَي َعَلى اْلَمْشِي َمَع  َح اْلَفِصيُل   َتَرشَّ
ُه ُمْرِشٌح  Zîrâ anası yürütmeğe terbiye ile َوأُمُّ
alıştırır.

اِشُح  Vech-i mezkûr üzere [√er-râşi] اَلرَّ
kuvvetlenip anasıyla yürümeğe başlayan 
yavruya denir. Ve mutlakan yer yüzünde 
gezen haşerât ve ehvâma denir. Ve şol 
dağa ıtlâk olunur ki dibinden su reşh edip 
dâ™imâ nem-nâk ola. Cem¡i َرَواِشُح [revâşi√] 
gelir. Ve ba¡zı ahcâr aralıklarından ter gibi 
sızıp seyelân eden su sızıntısına denir. Ve 

اِة [√revâşi] َرَلاِشُح الشَّ  [u¡lu’ş-şât&] ثُْعُل 
ma¡nâsınadır ki koyun kısmının memeleri 
uçlarında olan siğil tarzında hurde hurde 
zâ™ideye denir.

َشُح َرإْ  (vezninde [√erca] أَْرَجُح) [√el-erşa] اَلإْ
Be-gâyet hiddet-i zihn ü zekâ vü fıtnat 
sâhibi adama ıtlâk olunur; yukâlu: ُهَو أَْرَشُح 
ُفَؤاًدا أَْي أَْذَكى
َشاُح ِترإْ سإْ ِ  Çayırın boylanıp [√el-istirşâ] اَلإْ
uzamasına muntazır olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َيطُوَل أَْن  َيْنَتِظُروَن  أَْي  اْلَبْقَل   َيْسَتْرِشُحوَن 
-Ve kuzu ve oğlak makûlesini bü َفَيْرَعْوُه

Oturak yerinin ve uyluklarının eti pek az 
olan kişiye denir. Ve kurt kısmının sağ-
rıları eti kalîl ve hafîf olduğundan أَْرَسُح 
[ersa√] ıtlâk olunur.

َحاُء سإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™er-res√â] اَلرَّ
de) أَْرَسُح [ersa√]ın mü™ennesidir. Ve 

َحاُء  ,Çirkîn ¡avrete ıtlâk olunur [™res√â] َرسإْ
¡inde’l-¡Arab kıçı büyük ¡avret mu¡tebere 
olmak hasebiyle. Cem¡i ُرْسٌح [rus√] gelir, 
 :gibi; yukâlu [umr√] ُحْمٌر ve [™amrâ√] َحْمَراُء
ِإْمَرأَةٌ َرْسَحاُء أَْي َقِبيَحٌة

]ر ش ح[
ُح شإْ  râ’nın fethi ve şîn-i) [√er-reş] اَلرَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Terlemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرْشًحا اْلَجَسُد   َرَشَح 
َعِرَق ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب   Ve âhû şevk ve ِمَن 
şatâretinden beri öte sıçrayıp oynamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَشَح الظَّْبُي ِإَذا َقَفَز َوأَِشَر 
Ve azca nesne vermek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur ki ma¡nâ-yı evvelden me™hûz ve 
bâ™ harfiyle müte¡addîdir; yukâlu: َيْرَشْح  َلْم 
َلُه ِبَشْيٍء أَْي َلْم يُْعِطِه
َشُح ِمرإْ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [√el-mirşa] اَلإْ
de) ve

َشَحُة ِمرإْ  Teğeltiye (hâ’yla) [el-mirşe√at] اَلإْ
ter çıkmasın diye teğelti altına kodukları 
terlik ta¡bîr olunan keçeye denir ki teğelti 
keçesi olacaktır, Fârisîde nemed-zîn der-
ler. Ve ba¡zısında olmamakla teğelti mü-
reşşaha olur. Ve bu münâsebetle ayağa 
giyilen terliğe de ıtlâk olunur.

ِشيُح  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√er-reşî] اَلرَّ
Tere denir, َعَرٌق [¡ara…] ma¡nâsına. Ve bir 
nebât adıdır. Ümmehât-ı sâ™irede mutla-
kan nebât ile müfesserdir.

ِشيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-terşî] اَلتَّرإْ
Beslemek ve terbiye eylemek ma¡nâsınadır 
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ِح ضإْ الرَّ اْلَمْدِح) [√∂neva’r-ra] َنَوى   َهَوى 
[heva’l-med√] vezninde) Kırmak için vur-
duklarında sıçrayan çekirdeklere denir.

ِتَضاُح رإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-irti∂â] اَلإْ
de) ¡Özr dilemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْرَتَضَح ِمْن َكَذا ِإَذا اْعَتَذَر

]ر ف ح[
َفُح َرإْ  [√a§la] أَْصَلُح fâ’yla) [√el-erfa] اَلإْ
vezninde) Şol boynuzlu koç ve teke 
makûlesine denir ki boynuzlarını aralığı 
açık olup ve kulaklarına doğru kıvrılıp 
gitmiş ola.

ِفيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-terfî] اَلتَّرإْ
 ma¡nâsınadır ki te™ehhül eden [tereffî] َتَرّفِي
kimseye َواْلَبِنيَن َفاِء   Ya¡nî “Birbiriniz ile ِبالّرِ
hüsn-i imtizâc edip döllü döşlü olasız” 
diye du¡â eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: 
َفاِء َواْلَبِنيَن -keli َرفََّح Ve َرفََّحُه َتْرِفيًحا ِإَذا َقاَل َلُه ِبالّرِ
mesinin aslı ََرفَّأ idi kurb-i mahrec sebebiy-
le hemze √â’ya mübeddel oldu.

]ر ق ح[
َقاَحُة  Kesb (râ’nın fethiyle) [er-ra…â√at] اَلرَّ
ve ticâret ma¡nâsınadır. Kâle’ş-şârih َوِمْنُه 
َقاَحِة َتْلِبَيُة اْلَجاِهِليَِّة ِجْئَناَك ِللنََّصاَحِة َلْم َنْأِت ِللرَّ
ٌل) [√et-tera……u] اَلتََّرقُُّح -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Emek çekip kesb ü kâr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َب َتَرقََّح ِلِعَياِلِه ِإَذا َتَكسَّ
ِقيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tar…î] اَلتَّرإْ
Mâlın üzerine olup ri¡âyet ve ıslâhına 
kıyâm ve ihtimâm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرقََّح َماَلُه ِإَذا أَْصَلَحُه َوَقاَم َعَلْيِه

َقاِحيُّ ) [er-ra…â√iyy] اَلرَّ  [abâ√iyy§] َصَباِحيٌّ
vezninde) Mâlı takayyüd ve ri¡âyetle ke-
mâ yenbagî görüp gözeten adama denir; 
yukâlu: ُهَو َرَقاِحيُّ َماٍل أَْي ِإَزاُؤُه

yütmek için takayyüd edip beslemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي اْلَبْهَم   َيْسَتْرِشُحوَن 
-Ve ot boylanıp neşv ü nemâ bul يَُربُّوَنُه ِلَيْكُبَر
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْرَشَح اْلُبْهَمى ِإَذا 
َعالَ َواْرَتَفَع
َشُح َترإْ إَْ ُم  (şîn’in fethiyle) [√el-musterşa] اَلإْ
İsm-i mekândır, kuzu ve oğlak besleyecek 
yere denir.

]ر ص ح[
َصُح -râ’nın ve §âd’ın fethiy) [√er-re§a] اَلرَّ
le) İnsân ve hayvânın enselerinde iki uca-
nın ve kıynakların mâ-beyni sık olmak 
ma¡nâsınadır ki atta satanı dar ta¡bîr olu-
nur, gayr-i mahmûddur.

َصُح َرإْ  Vasf-ı mezkûr üzere [√el-er§a] اَلإْ
olan erkeğe denir. Mü™ennesinde َرْصَحاُء 
[ra§√â™] denir.

]ر ض ح[
ُح ضإْ  râ’nın fethi ve ∂âd-ı) [√∂er-ra] اَلرَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Çakıl ve çekir-
dek makûlesi katı nesneyi kırıp ufatmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوالنََّوى اْلَحَصى   َرَضَح 
َرْضًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َكَسَرُه
ُح ٌل) [√et-tera∂∂u] اَلتََّرضُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Ondan mutâvi¡dir; yukâlu: َحُه  َرضَّ
َح َفَتَرضَّ
ُح ضإْ  Ondan (râ’nın zammıyla) [√∂er-ru] اَلرُّ
ismdir, ufanmış çekirdeğe denir, َمْرُضوٌح 
[mar∂û√] ma¡nâsına.

ِضيُح  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√er-ra∂î] اَلرَّ
Bu dahi َمْرُضوٌح [mar∂û√] ma¡nâsınadır. 
Mü™ellifin burada َوالنََّوى اَْلَمْرُضوُح kavli ¡atf-ı 
tefsîrdir.

َضاُح ِمرإْ -veznin [√miftâ] ِمْفَتاٌح) [√el-mir∂â] اَلإْ
de) Taş ve çekirdek makûlesini kıracak 
taşa denir.
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َحاُء كإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™er-rek√â] اَلرَّ
de) Galîz ve mürtefi¡ olan arza denir.

َكاُح َرإْ  lafzında [√ruk] ُرْكٌح [√el-erkâ] اَلإْ
cem¡dir ki zikr olundu. Ve 

َكاٌح -Büyût-ı ruhbâna denir ki ma [√erkâ] أَرإْ
nastırda ve kilisede papazların hücrelerin-
den ¡ibârettir.

 Bir kelbin (râ’nın kesriyle) [√Rikâ] ِرَكاٌح
adıdır. Ve Benû ¿a¡lebe b. Sa¡d’dan bir 
kimsenin feresi ismidir.

 Bir (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√Rekâ] َرَكاٌح
mevzi¡dir.

ٌل) [√et-terekku] اَلتََّركُُّح -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir mahalde müzâyakasız otur-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اِر  الدَّ ِفي   َتَركََّح 
َع  ;Ve tasarruf eylemek ma¡nâsınadır َتَوسَّ
yukâlu: َف َتَصرَّ ِإَذا  اْلَمِعيَشِة  ِفي   Ve lebs َتَركََّح 
ve ikâmet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَركََّح ِفي اْلَمَكاِن ِإَذا َتَلبََّث

]ر م ح[
ُح مإْ  (râ’nın zammıyla) [√er-rum] اَلرُّ
Ma¡rûftur ki mızrağa denir, Fârisîde nîze 
ve asl Türkîde sünü derler. Cem¡i ِرَماٌح 
[rimâ√] gelir, râ’nın kesriyle ve أَْرَماٌح 
[ermâ√] gelir. Ve 

ٌح  ,Fakr ve fâkaya ıtlâk olunur [√rum] ُرمإْ
mızrak gibi ciğere te™sîri münâsebetiyle. 
Mü™ellif bu ma¡nâyı fasl ve teşvîş eylemiş-
tir; yukâlu: ِبِه ُرْمٌح أَْي َفْقٌر َوَفاَقٌة
ُح مإْ  (vezninde [√med] َمْدٌح) [√er-rem] اَلرَّ
Mızrakla sançmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْمِح -Ve da َرَمَحُه َرْمًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َطَعَنُه ِبالرُّ
var kıç ayağıyla tepme vurmak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َرَفَسُه ِإَذا  اْلَفَرُس   َرَمَحُه 
Ve çekirge hurde çakıl taşlarını ayağıy-
la geri çelmek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َرَمَح اْلُجْنُدُب ِإَذا َضَرَبُه اْلَحَصى ِبِرْجَلْيِه Ve 

]ر ك ح[
ُح كإْ -veznin [√med] َمْدٌح) [√er-rek] اَلرَّ
de) Bir nesneye söykenip dayanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَكَح َعَلْيِه َرْكًحا ِمَن اْلَباِب 
الثَّاِلِث ِإَذا اْعَتَمَد َواْسَتَنَد َعَلْيِه
َكاُح رإْ ِ  َرْكٌح (hemzenin kesriyle) [√el-irkâ] اَلإْ
[rek√] ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرَكَح َعَلْيِه ِبَمْعَنى 
-Ve dayandırmak, ¡alâ-kavlin sığın َرَكَح
dırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي ِإَلْيِه   أَْرَكَحُه 
أَْسَنَدُه أَْو أَْلَجأَُه
ِتَكاُح رإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-irtikâ] اَلإْ
ninde) Bu dahi söykenip dayanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْرَتَكَح َعَلْيِه ِإَذا اْعَتَمَد َعَلْيِه 
َواْسَتَنَد
ُكوُح -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√er-rukû] اَلرُّ
de) Bir nesneye meyl ve rükûn eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَكَن ِإَذا  ِإَلْيِه ُرُكوًحا   َرَكَح 
Ve rücû¡ ve inâbet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرَكَح ِإَلْيِه ِإَذا أََناَب
ُح كإْ  Dağın (râ’nın zammıyla) [√er-ruk] اَلرُّ
rükn ve nâhiyesine denir ki cem¡i ُرُكوٌح 
[rukû√] gelir ve أَْرَكاٌح [erkâ√] gelir. Ve 
hânenin sâha ve avlusuna denir. Ve te-
mele denir, esâs gibi. Bunun cem¡i أَْرَكاٌح 
[erkâ√] gelir.

َحُة كإْ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [er-ruk√at] اَلرُّ
Bu dahi sâha-i hâneye denir. Ve çanakta 
bâkî kalan tirit kıt¡asına denir.

َتِكَحُة ُمرإْ -murte] ُمْرَتِكَبٌة) [el-murteki√at] اَلإْ
kibet] vezninde) Tirit ile sımsıkı dolmuş 
kâseye denir; yukâlu: ٌُمْكَتِنَزة أَْي  ُمْرَتِكَحٌة   َجْفَنٌة 
ِبالثَِّريِد
َكاُح ِمرإْ -vez [√mi§bâ] ِمْصَباٌح) [√el-mirkâ] اَلإْ
ninde) Şol eyere ve semere denir ki atın 
ve devenin arkalarında geri kayıp kaçar 
ola; yukâlu: ُر َعْن َظْهِر  َسْرٌج َوَرْحٌل ِمْرَكاٌح أَْي َيَتأَخَّ
اْلَفَرِس َواْلَبِعيِر
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pîrliğinden ¡asâ isti¡mâl eder idi.

ِح َميإْ الرُّ -zu] ُزَبْيٌر kezâlik) [√u’r-rumey≠] ُذل 
beyr] vezninde) ¡Arab tavşanı envâ¡ından 
bir nev¡e ıtlâk olunur ki ayakları uzun olur.

ِن َحيإْ مإْ الرُّ  .Amr b¡ [u’r-Rum√ayn±] ُذل 
Muπîre’nin lakabıdır, ayakları uzun oldu-
ğu için. Kezâlik Mâlik b. Rebî¡a b. ¡Amr’ın 
lakabıdır, cenklerde her eline mızrak 
alıp ikisini dahi kullanır idi. Ve Yezîd b. 
Mirdâs es-Sulemî ve ¡Abd b. ¢a†an nâm 
kimselerin dahi lakablarıdır.

َماُح َرإْ  ُرْمٌح (hemzenin fethiyle) [√el-ermâ] اَلإْ
[rum√]un cem¡idir ki zikr olundu. Ve 

َماٌح -Dehnâ™ nâm mahalde sırtla [√Ermâ] أَرإْ
rı kambur uzun uzadı bir niçe kum yığın-
larına ıtlâk olunur.

ِجّنِ  (râ’nın kesriyle) [rimâ√u’l-cinn] ِرَماُح الإْ
Tâ¡ûna ıtlâk olunur.

َرِب َعقإْ الإْ  Akrebin [rimâ√u’l-¡a…reb] ِرَماُح 
kuyruğunda olan iğnelerine ıtlâk olunur.

ٍح اَرُة ُرمإْ َُ  [Dâretu Rum√] (râ’nın zammıyla) 
Benû Kilâb yurdunda bir mevzi¡dir.

ٍح .O mevzi¡in lakabıdır [√âtu Rum±] َذاُت ُرمإْ

 Bir (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√Rumâ] ُرَماٌح
mevzi¡dir.

َماِح َُ الّرِ ve [√Ubeydu’r-Rimâ¡] ُعَايإْ

َماِح الّرِ ِْالَُل   [Bilâl er-Rimâ√] İki recülün 
lakablarıdır.

َماِح  Şüc¡ân-ı [√Mulâ¡ibu’r-Rimâ] ُمالَِعُب الّرِ
¡Arabdan ¡Âmir b. Mâlik b. Ca¡fer’in 
lakabıdır ki ْاألَِسنَِّة -Mulâ¡ibu’l] ُمالَِعُب 
Esinnet] demekle müte¡âreftir. Lebîd-i 
Şâ¡ir’in mersiyesinde ya¡nî işbu: َلْو أَنَّ َحيًّا“ 
َماِح” الّرِ ُمالَِعُب  أَْدَرَكُه  اْلَفالَِح      beytinde ُمْدِرَك 
kâfiye için َماِح الّرِ  unvânıyla nazm¡ ُمالَِعُب 
eylemiştir.

şimşek çakmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َرَمَح اْلَبْرُق ِإَذا َلَمَع
اُح مَّ اٌد) [√er-remmâ] اَلرَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Mızrak yapan üstâda denir; yukâlu: ُهَو 
ْمِح َيْعِني َصاِنُعُه اٌح أَْي ُمتَِّخُذ اَلرُّ  .Ve Remmâ√ b َرمَّ
Meyyâde bir şâ¡ir-i meşhûrdur.

َماَحُة -veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [er-rimâ√at] اَلّرِ
de) Mızrakçılık san¡atına denir.

اِمُح  Mızrak sâhibine denir ki [√er-râmi] اَلرَّ
mızraklı ta¡bîr olunur; yukâlu: َراِمٌح  َرُجٌل 
 Ve bu ism-i fâ¡il-i nesebîdir. Ve أَْي ُذو ُرْمٍح
iki uzun boynuzu olan öküze َثْوٌر َراِمٌح ıtlâk 
olunur.

اِمُح الرَّ َماُك  َِّ  sîn’in) [√es-Simâku’r-Râmi] اَل
kesriyle) Fekke ve ¢a§¡atu’l-Mesâkîn de-
dikleri sûret-i şimâliyyenin ön tarafında 
bir kevkeb ismidir. Bunun önünde bir kev-
keb dahi vardır ki onun rumhudur derler, 
ona binâ™en Simâk-i Râmih ıtlâk eylediler. 
Ve bu menâzilden değildir. Ve hizâsında 
bir kevkeb dahi vardır ki Simâk-i A¡zel 
derler, önü boş olduğu için. Ve Simâk-i 
Râmih be-gâyet humretlidir.

َماُح  ُرْمٌح (râ’nın kesriyle) [√er-rimâ] اَلّرِ
[rum√]un cem¡idir ki zikr olundu. Ve 
¡Arablar deve kısmı pek tavlanıp semir-
se yâhûd nâka pek sütlü olup sağmal olsa 
-derler, gûyâ ki o hâlet se أََخَذِت ْاإِلِبُل ِرَماَحَها
bebiyle sâhibini zebhden men¡ etmiş olur.

ُح َميإْ -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√er-rumey] اَلرُّ
de) Âlet-i tenâsüle ıtlâk olunur. Ve ¡asâya 
ıtlâk olunur; ve minhu yukâlu: ُفالٌَن  أََخَذ 
َهَرًما اْلَعَصا  َعَلى  اتََّكأَ  أَِي  َسْعٍد  أَِبي   Ve Ebû ُرَمْيَح 
Sa¡d, Lo…mân ◊ekîm’in künyesidir ki 
ibtidâ ¡asâ isti¡mâl eden odur, ¡alâ-kavlin 
pek kocalığın künyesidir yâhûd Mer&ed 
b. Sa¡d’ın künyesidir ki taraf-ı risâlet-
penâha vüfûd eden vefd-i ¡Âd’ın birisidir; 
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yukâlu: ُرنَِّح َعَلْيِه َتْرِنيًحا َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا ُغِشَي 
َعَلْيِه أَْو اْعَتَراُه َوْهٌن ِفي ِعَظاِمِه َفَتَماَيَل
ُمَرنَُّح  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-muranna] اَلإْ
vezninde) Zikr olunan ¡ârıza-i َتْرِنيٌح [ternî√]
e mübtelâ kimseye denir. Ve ¡ûd ağacının 
pek atyeb ve a¡lâsına denir.

]ر ن ج ح[
 [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [√et-terencu] اَلتََّرنإُْجُح
vezninde) Ağızda bir sözü döndürmek 
ma¡nâsınadır ki izhâr eylemeyip ağız içre 
idâre eylemekten ¡ibârettir ki mırıldamak 
olacaktır; yukâlu: اْلَكالََم أََداَر  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َتَرْنَجَح 
ِفي ِفيِه

]ر ل ح[
لُح  Mâ-bihi (râ’nın zammıyla) [√er-rû] اَلرُّ
hayâtu’l-enfüs ya¡nî mâdde-i hayât olan 
vedî¡a-i ilâhiyyeye denir ki cân ta¡bîr olu-
nur ve hukemâ ona َنْفٌس [nefs] ıtlâk eder-
ler. Ve ُروٌح [rû√] lafzı müzekkerdir, َنْفٌس 
[nefs] i¡tibârıyla mü™ennes dahi olur. 

Mütercim der ki ُروٌح [rû√] ma¡nâ-yı âtîden 
me™hûzdur; ¡inde’l-mütekellimîn bir 
cism-i latîf ve şeffâftır ki bi’z-zât zinde-
dir, bedene sirâyeti gül-âbın güle sirâyeti 
gibidir deyip hubût u ¡urûc ve berzahta te-
reddüd eylemesiyle ihticâc ederler. Ve ni-
çeleri rûh, ¡arazdan ve o hayâttan ¡ibârettir 
ki beden onun vücûduyla hayy olur der-
ler. Ve felâsife ve ekser-i sûfiyye derler 
ki rûh, cism ve ¡araz değildir, bi-nefsihi 
kâ™im bir cevher-i mücerreddir, mühehay-
yiz değildir; tedbîr ve tahrîk gibi tasar-
rufla bedene ta¡alluk eder, dâhil ve hâric 
dahi değildir. Ve ¡inde’l-etıbbâ¡ rûh, dem-
den ¡ibârettir, Me†âlib-i ¡Âliye-i İmâm-ı 
Râzî’de, husûsan Suyûtî merhûmun Rû√ 
risâlesinde mebsûttur. İntehâ. Ve

اَحُة مَّ اَزةٌ) [er-remmâ√at] اَلرَّ  [cemmâzet] َجمَّ
vezninde) Oku şiddetle atılan sulb ve 
metîn yaya ıtlâk olunur; yukâlu: اَحٌة  َقْوٌس َرمَّ
ْفِع أَْي َشِديَدُة الدَّ
ٍح ُرمإْ ُن  إْْ  Hu≠eyl kabîlesinden [√İbn Rum] ِا
bir adamdır.

َماِح الّرِ  abbe∞ [√âtu’r-Rimâ±] َذاُت 
kabîlesinde bir kısrak adıdır ki bir nesne-
den ürküp belinlediği vaktte ehl-i kabîle 
birbirine ganâyim zuhûruyla müjde eder-
ler idi.

]ر ن ح[
نإُْح  râ’nın fethi ve nûn’un) [√er-ren] اَلرَّ
sükûnuyla) Baş dönmek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َواُر ْنُح أَِي الدُّ  Ve küçük serçe أََخَذِني الرَّ
kuşu tarzında şol nesneye denir ki başın 
dimâgında olur ve o dimâgdan ayrıca gibi 
olur.

َنَحُة َمرإْ  [me≠ba√at] َمْذَبَحٌة) [el-merne√at] اَلإْ
vezninde) Geminin göğüsüne denir, 
sadru’s-sefîne ma¡nâsına. 

ٌل) [√et-terennu] اَلتََّرنُُّح -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Mestlikten yâhûd gayrı ¡ârızadan 
yemîn ve şimâle temâyül ederek ve poca 
vurarak yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َغْيَرُه أَْو  ُسْكًرا  َتَماَيَل  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve meşrûbu َتَرنََّح 
azca azca sorarak içmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َز َراَب ِإَذا َتَمزَّ َتَرنََّح الشَّ
ِتَناُح رإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-irtinâ] اَلإْ
de) َتَرنٌُّح [terannu√] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir.

ِنيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-ternî] اَلتَّرإْ
Bir nesne üzere baygın gibi kapanıp düş-
mek yâhûd bayılıp bî-hod olmak yâhûd 
kemiklerine vehn ve halel gelmekle sar-
hoş gibi vücûdunu tutamayıp iki tarafa 
temâyül ederek yürümek ma¡nâsınadır; 
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Ve rahmet ma¡nâsınadır ve minhu kav-
luhu ta¡âlâ: ِمْن أَْي  اهلِل﴾  َرْوِح  ِمْن  َتْيائَُسوا   ﴿الَ 
 Ve serîn ve mülâyim esen rüzgârın َرْحَمِتِه
vücûda dokundukta verdiği serinliğe ve 
safâ vü inbisâta denir; tekûlu: َرْوَح  َوَجْدُت 
َماِل أَْي َبْرَد َنِسيِمَها الشَّ
َلُح  Bol olmak (fethateynle) [√er-reva] اَلرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َرَوًحا  ْيُء  الشَّ  َرِوَح 
َوِسَع ِإَذا  اِبِع  الرَّ  Ve hâssaten ayakların اْلَباِب 
aralığı bol olmak ki apşak olmak ta¡bîr 
olunur. Ve ökçeler birbirine karîb ola, 
lâkin bu َفَحٌج [fa√ac] dedikleri apşak-
lıktan dûndur ki o me¡âyibdendir ve bu 
cüz™îcedir. O adama أَْرَوُح [ervah] denir ki 
vasftır. Ve ”َكاَن ُعَمُر َرِضَي اهللُ َعْنُه أَْرَوَح“ Ve 

 ¡kelimesinden cem [√râ™i] رائح [√reva] َرَلٌح
olur, َخاِدٌم [«âdim] ve َخَدٌم [«adem] gibi. Ve 
perâkende uçan kuşlara, ¡alâ-kavlin akşam 
hemgâmında yuvalarına ric¡at eden kuşla-
ra ıtlâk olunur.

َحاِنيُّ لإْ  râ’nın fethi ve) [er-rev√ânî] اَلرَّ
vâv’ın sükûnuyla) Bâd-ı nesîm uğra-
ğı olan yâhûd râhat ve âsâyişli olan hoş 
ve dil-keş makâma denir ki َرْوٌح [rev√]a 
mensûbdur; elif ve nûn tagyîr-i nesebdir, 
mübâlagayı mutazammındır; yukâlu: َمَكاٌن 
َرْوَحاِنيٌّ أَْي َطّيٌِب

لَحاِنيُّ -râ’nın zammıy) [er-rû√âniyy] اَلرُّ
la) Kendide rûh ve hayât olan şey™dir ki 
cânlı demektir, ُروٌح [rû√]a mensûbdur. 
Ve melâ™ikeye ve cinn tâ™ifesine nisbette 
kezâlîk ٌُّروَحاِني [rû√âniyy] denir, bilâ-cesed 
rûh oldukları için ki cismânî mukâbilidir. 
Cem¡î ُروَحاِنيُّوَن [rû√âniyyûn] gelir.

يُح  Yele denir ki (râ’nın kesriyle) [√er-rî] اَلّرِ
havâ-yı müteharrikeden ¡ibârettir, Fârisîde 
bâd ve Türkîde yel derler. Cem¡i أَْرَواٌح 
[ervâ√] gelir, vâv ile ve أَْرَياٌح [eryâ√] gelir, 

 ur’ân-ı ¡azîmü’ş-şâna ıtlâk ve¢ [√rû] ُرلٌح
vahy-i ilâhîye ıtlâk olunur. Ve Cibrîl-i 
emîn’e ıtlâk olunur; وُح  ِجْبِريُل ile [√er-rû] اَلرُّ
[Cibrîl] hem-şümârdır. Ve Hazret-i ¡Îsâ’ya 
ıtlâk olunur. Ve nefh ma¡nâsınadır ki ne-
fes ile üfürmek ve üflemektir. Ve emr-i 
nübüvvete dahi rûh ıtlâk olunur, bâ¡is-i 
hayât-ı rûhânî olduğu için. Ve Hazret-i 
Rabbü’l-¡âlemînin hükm ve emrine ıtlâk 
olunur. Ve ُروٌح [Rû√] bir melek ismidir 
ki yüzü insân yüzü ve cesedi melâ™ike 
sûretindedir. Mü™ellifin Ba§â™ir’de 
beyânına göre rûhun hakîkati bir latîfe-i 
rabbâniyye ve ¡anâsır-ı ¡âlem-i ¡ulvîden bir 
¡unsur-ı şerîftir ki meded-i ilâhî ile ¡âlem-i 
süflîye muttasıl ve derecât-ı hayvânât ve 
tefâvüt-i hâlât hasebiyle hayvân kısmına 
müte¡allik olur ve insân nev¡i sûrette ve 
ma¡nâ ve sıfatta ekmel-i cins-i hayvân ol-
makla ona muttasıl olan rûh efdal-i ervâh 
olur. Ve o latîfenin hakîkatine vukûf tavr-ı 
¡ukûl-i beşeriyyenin mâ-verâsıdır. Nihâyet 
¡avârız mümeyyizesiyle idrâk hadd-i 
imkândadır. Ve üç nev¡ ile mütenevvi¡dir: 
Hayvânî ve tabî¡î ve nefsânîdir.

Rûh-ı hayvânînin merkezi kalbdir ve 
tabî¡înin merkezi dem ve nefsânînin mer-
kezi dimâgdır. Ve Rûh-ı hayvânî cemî¡-i 
a¡zâya şerâyîn dedikleri ¡urûk-ı davârib 
vâsıtasıyla vâsıl olur. Ve rûh-ı tabî¡î 
etrâf-ı bedene evride vâsıtasıyla vâsıl 
olur. Ve nefsânî tepeden kademe kadar 
a¡sâb vâsıtasıyla menşûr olur. Ve rûh-ı 
hayvânînin semeresi hayât ve râhâttır. 
Ve tabî¡înin kuvvet ve kudrettir. Ve 
nefsânînin hiss ve harekettir. İntehâ.

ُح لإْ  râ’nın fethi ve vâv’ın) [√er-rev] اَلرَّ
sükûnuyla) Râhat ve âsâyiş ma¡nâsınadır. 



اِئَحُة اَلرَّ 1133BÂBU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE

ki zikr olundu. Ve 

ٌح  Masdar olur, bir nesneye yel [√rev] َرلإْ
dokunmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َراَحِت 
اِبِع ِإَذا أََصاَبْتُه ْيَء َتَراُحُه َرْوًحا ِمَن اْلَباِب الرَّ يُح الشَّ  ve الّرِ
yukâlu: يُح  ِريَح اْلَغِديُر َعَلى ِبَناِء اْلَمْفُعوِل ِإَذا أََصاَبْتُه الّرِ
Ve rîh bulmak ma¡nâsınadır ki yukâlu: َراَح 
يَح َجُر ِإَذا َوَجَد الّرِ  Ve rüzgâra girmek ya¡nî الشَّ
rüzgârlı yere varmak ¡alâ-kavlin rüzgâr 
dokunmakla helâk olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِفي َدَخُلوا  ِإَذا  اْلَمْفُعوِل  ِبَناِء  َعَلى  اْلَقْوُم   ِريَح 
يِح أَْو أََصاَبْتُهْم َفَجاَحْتُهْم الّرِ
َراَحُة ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-irâ√at] اَلإْ
dahi rüzgâra girmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
يِح الّرِ ِفي  َدَخُلوا  ِإَذا  اْلَقْوُم  -Ve bir kimse أََراَح 
yi râhat ve âsûde kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اَحِة  Ve hak أََراَح اهللُ اْلَعْبَد ِإَذا أَْدَخَلُه ِفي الرَّ
sâhibine hak ve matlûbunu red ve edâ ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلى ُفالٌَن   أََراَح 
ُه َعَلْيِه َويَُقاُل أَْرَوَح َعَلى ْاألَْصِل ُه ِإَذا َردَّ -Ve de ُفالٍَن َحقَّ
veleri akşama karşı yataklarına çevirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَلى َها  َردَّ ِإَذا  ْاإِلِبَل   أََراَح 
اْلِميِم ِبَضّمِ   Ve bir nesne ta¡affün edip اْلُمَراِح 
kokmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَماُء  أََراَح 
أَْنَتَنا ِإَذا   Ve ölmek ma¡nâsına isti¡mâl َواللَّْحُم 
olunur; yukâlu: َماَت ِإَذا  ُفالٌَن   Ve soluk أََراَح 
almak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  أََراَح 
َس َتَنفَّ -Ve yorulup fürû-mânde olduk ِإَذا 
tan sonra dinlenip râhat ve âsûde olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَجَعْت ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أََراَح 
َراَحٍة َذا  َوَصاَر  ْاإِلْعَياِء  َبْعَد  َنْفُسُه   Bir şey™in ِإَلْيِه 
râyihasını bulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيَء ِإَذا َوَجَد ِريَحُه ْيُد ِإَذا :ve yukâlu أََراَح الشَّ  أََراَح الصَّ
َوَجَد ِريَح ْاإِلْنِسّيِ َويَُقاُل أَْرَوَح َعَلى اأْلَْصِل
اِئَحُة  Kokuya denir. Ve kana [er-râ™i√at] اَلرَّ
ıtlâk olunur; yukâlu: َدٌم أَْي  َراِئَحٌة  َوْجِهِه  ِفي   َما 
Ve akşama karîb yuvalarına ve yatakla-
rına ric¡at eden kuşlara ve develere ıtlâk 
olunur. Ve ba¡de’z-zevâl yağan yağmura 

yâ’yla ve ِرَياٌح [riyâ√] gelir ve ِرَيٌح [rîya√] 
gelir, ِعَنٌب [¡ineb] vezninde ve cem¡ü’l-
cem¡i أََراِويُح [erâvî√] ve أََراِييُح [erâyî√] gelir.

Şârih der ki aslı ِرْوٌح [riv√] idi, vâv’ın mâ-
kabli meksûr olmakla yâ’ya kalb olundu. 
Ve Kur™ân-ı kerîm’in kavâ¡idindendir ki 
 müfreden şedâ™id ve ¡ukûbâtta [√rî] ِريٌح
ve ِرَياٌح [riyâ√] cem¡an letâ™if ve in¡âmâtta 
vârid olmuştur. ¡âdetâ rîh-i vâhide muzır 
ve mühlik olup riyâh-ı müte¡addidenin 
hübûbu mûcib-i i¡tidâl olduğu için. 
Kezâlik helâk olan ümem-i sâlife rîh-i 
vâhide ile tebâh oldular. Ve minhu’l-
hadîsu kâne ¡aleyhi’s-selâm yekûlu izâ 
hâceti’r-rîhu: َتْجَعْلَها َوالَ  ِرَياًحا  اْجَعْلَها   “اَللَُّهمَّ 
الَِّذي :Ve ammâ kavluhu ta¡âlâ ِريًحا”  ﴿اَهللُ 
َوُقِرَئ ْحَمُة  الرَّ ِفيِه  َفاأْلَْظَهُر  َسَحاًبا﴾  َفُتِثيُر  يَح  الّرِ  يُْرِسُل 
 Ve ِبَلْفِظ اْلَجْمِع َوُهَو ْاألََصحُّ

 İsti¡âre vechiyle galebe ve kuvvet [√rî] ِريٌح
ve rahmet ve nusret ve devlet ma¡nâlarına 
isti¡mâl olunur. Ve hoş ve tayyib şey™e 
ıtlâk olunur. Ve kokuya denir, َراِئَحٌة 
[râ™i√at] ma¡nâsına. Ve 

 Masdar olur, gün yâ gece pek [√rî] ِريٌح
rüzgârlı olmak ma¡nâsına; yukâlu: َراَح اْلَيْوُم 
ِريُحُه ْت  اْشَتدَّ ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  ِريًحا   Lâkin َيَراُح 
Mi§bâ√’ta ve sâ™ir ümmehâtta َراَح َيَراُح َرْوًحا 
¡unvânında müsebbettir.

اُح  Rüzgârı şedîd ve tûfânlı güne [√er-râ] اَلرَّ
denir; yukâlu: يِح الّرِ َشِديُد  أَْي  َراٌح   Bunun َيْوٌم 
aslı َراِئٌح [râ™i√] idi, kalb ve ibdâlle َراٌح [râ√] 
denmiştir. Niteki َهاِئٌر [hâ™ir] kelimesinde 
.denir [hâr] َهاٌر

يُِّح -veznin [keyyis] َكّيٌِس) [√er-reyyi] اَلرَّ
de) Hoş ve mülâyim rüzgârlı güne denir; 
yukâlu: يِح َيْوٌم َريٌِّح أَْي َطّيُِب الّرِ
ُح لإْ  râ’nın fethi ve vâv’ın) [√er-rev] اَلرَّ
sükûnuyla) Râhat ve rahmet ma¡nâlarınadır 
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tekûlu: َباِب أَِي اْرِتَياِحي َوُسُروِري  َفَقْدُت َراِحي ِفي الشَّ
Ve َراَحٌة [râ√at]tan cem¡-i cinsi olur ki el 
ayasına denir, ٌَّكف [keff] ma¡nâsına, nite-
ki cem¡inde َراَحاٌت [râhât] denir. ¡Arablar, 
“filânı bir nesneye mâlik olmadığı hâlde 
bırakıp geldim” diyecek yerde َعَلى  “َتَرْكُتُه 
اَحِة”  derler. Ve اَْنَقى ِمَن الرَّ

 Bâriz ve hem-vâr olan yerlere [√râ] َراٌح
ıtlâk olunur ki nebâtı çok inbât eder ola, 
bunun da müfredi َراَحٌة [râ√at]tır.

اَحُة -ın müfre[√râ] َراٌح (hâ’yla) [er-râ√at] اَلرَّ
didir ki zikr olundu. Ve 

 [irs¡] ِعْرٌس Geline denir [râ√at] َراَحٌة
ma¡nâsına. Ve avluya denir, sâha gibi. Ve 
esvâb bükümüne denir; tekûlu: َعَلى  ِإْطِوِه 
ِل ِه ْاألَوَّ Ve َراَحِتِه أَْي َطّيِ

 .Yemen’de bir mevzi¡ adıdır [Râ√at] َراَحٌة
Ve ◊ara∂ kurbünde bir mevzi¡ ve »uzâ¡a 
bilâdında bir mevzi¡ adıdır. Onda bir vak¡a 
olmakla َراَحٍة  .ma¡rûftur [yevmu râ√at] َيْوُم 
Ve 

 Masdar olur, kerîm ve [râ√at] َراَحٌة
sehî adam âhere ihsân eylediği için 
safâlanıp şevk ile cünbüş ve neşâtlanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِلْلَمْعُروِف ُفالٌَن   َراَح 
َلُه أََخَذْتُه  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َراَحًة  َيَراُح  ْاإِلْحَساِن   أَِي 
ٌة ٌة َوأَْرَيِحيٌَّة أَْي َهشَّ  Ve bir işi hiffet-i yed ile ِخفَّ
ya¡nî cüst ve çabuk tutmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْت َخفَّ ِإَذا  ِلَكَذا  َيُدُه   Ve minhu َراَحْت 
kavluhu ¡aleyhi’s-selâm: َوَمْن َراَح ِإَلى اْلُجُمَعِة“ 
اَعِة َب َبَدَنًة َوَمْن َراَح ِفي السَّ اَعِة ْاألُوَلى َفَكأَنََّما َقرَّ  ِفي السَّ

َخفَّ اْلُمَراُد  َبِل  النََّهاِر  َرَواَح  يُِرْد  َلْم  اَْلَحِديُث،   الثَّاِنَيِة” 
 mutlak [√revâ] َرَواٌح Şârih der ki ِإَلْيَها َوأَْسَرَع
gitmek ma¡nâsına da isti¡mâl olunmakla 
burada o ma¡nâda dahi be-câdır. Ve 

-At aygırlanmak ma¡nâsına ge [râ√at] َراَحٌة
lir; yukâlu: َراَح اْلَفَرُس َيَراُح َراَحًة ِإَذا َصاَر ِحَصاًنا أَْي 
 Ve ağaç yaprak yarmak ma¡nâsınadır َفْحالً

ıtlâk olunur. Ve 

-Masdar olur, fâ¡ilet veznin [râ™i√at] َراِئَحٌة
de, deve kısmı akşam vakti yatağına dön-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَراُح ْاإِلِبُل   َراَحِت 
َراِئَحًة
يإَْحاُن -Fes (râ’nın fethiyle) [er-rey√ân] اَلرَّ
leğen ta¡bîr olunan hoş-bû nebâta denir, 
¡alâ-kavlin mutlakan hoş-bû olan nebâta 
yâhûd uçlarına yâhûd yapraklarına de-
nir ki mahall-i râyihâdır. Ve velede ıtlâk 
olunur. Ve rızk ve ma¡îşete ıtlâk olunur. 
Ve minhu kavluhum: ”َوَرْيَحاَنُه اهلِل   “ُسْبَحاَن 
 rızk [rey√ân] َرْيَحاٌن Burada ِبالنَّْصِب ِفي ِكَلْيِهَما
ma¡nâsınadır; ُُح اهلَل َوأَْسأَُل ِرْزَقه .sebkindedir أَُسّبِ

Mü™ellifin اْسَتْرَزاَقُه  kavli su™âl fi¡linin أَِي 
takdîrine işârettir. Ve burada masdar-ı 
evvel gayr-i mutasarrıf ve mansûbdur ve 
masdar-ı sânî ma¡tûftur. Gerçi ba¡zılar 
 lafzının ism-i masdariyyetine zâhib ُسْبَحاَن
oldular. Ve 

َحاِنيُّوَن  Bir niçe [Rey√âniyyûn] َريإْ
muhaddisîn-i kirâmdır ki bunlar-
dır: Mu√ammed b. ¡Abdulvehhâb ve 
¡Abdulmu√sin b. A√med el-∏azâlî ve ¡Alî 
b. ¡Ubeyde el-Mütekellim el-Mu§annif 
ve İs√â… b. İbrâhîm ve Zekeriyyâ b. ¡Alî 
ve ¡Alî b. ¡Abdusselâm er-Rey√âniyyûn 
¡aleyhimu’r-rahmet. Ve 

 ma¡nâsına […istirzâ] ِإْسِتْرَزاٌق [rey√ân] َريإَْحاٌن
isti¡mâl olunur; yekûlûne: َوَرْيَحاَنُه اهلِل   ُسْبَحاَن 
 َنَصُبوُهَما َعَلى اْلَمْصَدِر يُِريُدوَن َتْنِزيًها َلُه َتَعاَلى َواْسِتْرَزاًقا
َوُهَو ِعْنَد ِسيَبَوْيِه ِمَن ْاألَْسَماِء اْلَمْوُضوَعِة َمَواِضَع اْلَمَصاِدِر
َحاَنُة يإْ -an√] َحْنَوةٌ (hâ’yla) [er-rey√ânet] اَلرَّ
vet] ismidir ki Fârisîde âzeryûn dedikleri 
şükûfenin yabanî nev¡idir. Ve bir tutam 
fesleğene denir.

اُح  [amr»] َخْمٌر ,Bâdeye denir [√er-râ] اَلرَّ
ma¡nâsına. Ve sürûr ve şâdî ma¡nâsınadır; 
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َلاٌح ِترإْ  Râyihâsını almak için bir [√istirvâ] ِإسإْ
nesneyi şiddetle koklamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمُه َتَشمَّ ِإَذا  ْيَء  الشَّ -Ve bir kim ِإْسَتْرَوَح 
seye yâ bir nesneye yakılıp kemâliyle 
me™nûs olup onunla ülfet ve ârâm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْسَتَناَم ِإَذا  ِإَلْيِه   ِإْسَتْرَوَح 
َيْعِني َسَكَن ِإَلْيِه
ِتَياُح رإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-irtiyâ] اَلإْ
Sürûr ve neşât ve inbisât ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَنِشَط ُسرَّ  ِإَذا  ِبِه   Ve rahmet ِإْرَتاَح 
ma¡nâsınadır; ve yukâlu: ِبَرْحَمِتِه َلُه  اهللُ   ِإْرَتاَح 
أَْي أَْنَقَذُه ِمَن اْلَبِليَِّة
َتاُح ُمرإْ  (mîm’in zammıyla) [√el-murtâ] اَلإْ
Yarış atlarının beşincisine denir ki on re™s 
olur: ُمَجّلِى [mucellî], ُمَصّلِى [mu§allî], ُمَسّلِى 
[musellî], َتاِلي [tâlî], ُمْرَتاٌح [murtâ√], َعاِطٌف 
[¡â†if], ٌل  ,[a@iyy√] َحِظيٌّ ,[mu™emmil] ُمَؤّمِ
 tir. Ve[sukeyt] ُسَكْيٌت ,[la†îm] َلطيٌم

َتاٌح  aysu’l-Cuyûş el-Cedelî¢ [√Murtâ] ُمرإْ
nâm kimsenin feresi ismidir.

ُمَراَلَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة [el-murâva√at] اَلإْ
vezninde) İki işi münâvebe ile ya¡nî bir 
kerre birini, bir kerre dîgerini işlemek 
ma¡nâsınadır ki gûyâ birine intikâl eyle-
dikte o birini râhat eylemiş olur; yukâlu: 
ًة َمرَّ َوَهَذا  ًة  َمرَّ َهَذا  َعِمَل  ِإَذا  اْلَعَمَلْيِن  َبْيَن   Ve َراَوَح 
kıyâmda gâh bir ayak ve gâh öbür ayak 
üzere dayanıp durmak ma¡nâsınadır ki 
her birinde dîgerini tervîh eylemiş olur; 
yukâlu: َواِحَدٍة ُكّلِ  َعَلى  َقاَم  ِإَذا  ْجَلْيِن  الّرِ َبْيَن   َراَوَح 
ًة  Ve ِمْنُهَما َمرَّ

ِن َايإْ َجنإْ الإْ َن  َْيإْ -murâva√at beyne’l] ُمَراَلَحٌة 
cenbeyn] Yatakta gâh bir yanı ve gâh öbür 
yanı üzere dönüp yatmaktan ¡ibârettir; 
yukâlu: ِإَلى َجْنٍب  ِمْن  اْنَقَلَب  ِإَذا  اْلَجْنَبْيِن  َبْيَن   َراَوَح 
َجْنٍب
َلَحُة َمرإْ  [mer√amet] َمْرَحَمٌة) [el-merve√at] اَلإْ
vezninde) Çöl, beyâbâna ıtlâk olunur, ٌَمَفاَزة 

ki yaprakları görünmeğe başlamaktan 
¡ibârettir; yukâlu: َجُر ِإَذا َتَفطََّر ِبَوَرٍق  Ve َراَح الشَّ
bir şey™in râyihasını almak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء َيِريُحُه َوَيَراُحُه ِإَذا َوَجَد ِريَحُه  Ve َراَح الشَّ
bir kimseden ¡atiyye ve ihsâna nâ™il olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َناَلُه ِإَذا  َمْعُروًفا  ِمْنَك   َراَح 
Ve 

-ma¡nâsına, ge [revî√at] َرِويَحٌة [râ√at] َراَحٌة
lir, ke-mâ se-yuzkeru.

ُمَراُح  (mîm’in zammıyla) [√el-murâ] اَلإْ
 ten ism-i mekândır, vezni[irâ√at] ِإَراَحٌة
muf¡aldir, deve ve koyun makûlesinin ge-
ceye mahsûs yatağına denir.

َياُح  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√er-reyâ] اَلرَّ
Bâdeye denir, َراٌح [râ√] gibi; yukâlu: َشِرَب 
َياَح أَِي اْلَخْمَر اَح َوالرَّ الرَّ
ُح ٌل) [√et-terevvu] اَلتََّرلُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Nebât neşv ü nemâ bulmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َطاَل النَّْبُت  َح   Ve َتَروَّ
su karîbinde olan nesneden râyiha bağla-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َح اْلَماُء ِإَذا أََخَذ  َتَروَّ
 vaktinde yola [√revâ] َرَواٌح Ve ِريَح َغْيِرِه ِلُقْرِبِه
gitmek yâhûd bir iş işlemek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: ِفيِه َواِح أَْو َعِمْلَنا  ْحَنا أَْي ِسْرَنا ِفي الرَّ  ve َتَروَّ
tekûlu: ْحُتُهْم أَْي َذَهْبُت ِإَلْيِهْم َرَواًحا َتَروَّ
ِليَحُة -vez [teslîmet] َتْسِليَمٌة) [et-tervî√at] اَلتَّرإْ
ninde) Leyâlî-i ramâzana mahsûs terâvîh 
namâzının her dört rek¡atine ıtlâk olunur. 
Ve bu ٌَراَحة [râ√at] kelimesinden tef¡îlettir ki 
merre-i vâhidedir, niteki teslîme selâmdan 
tef¡îlettir; teslîmeteyn beyninde bir mikdâr 
ârâm ve istirâhat olunmakla tesmiye olun-
muştur, ıtlâkât-ı şer¡iyyedendir.

َلاُح ِترإْ سإْ ِ ve (aslı üzere) [√el-istirvâ] اَلإْ

ِتَراَحُة سإْ ِ  Râhatlanmak [el-istirâ√at] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َواْسَتَراَح ُجُل  الرَّ  ِإْسَتْرَوَح 
اَحَة  Ve ِإَذا َوَجَد الرَّ
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ِإَلْيِهْم َرَواًحا
َلاِئُح  ın[râ™i√at] َراِئَحٌة) [√er-revâ™i] اَلرَّ
cem¡idir ki kokuya denir, gerek hoş ve ge-
rek nâ-hoş olsun. Ve َرَواٌح [revâ√] vaktinde 
yağan yağmura ıtlâk olunur.

يَِّحُة َسٌة) [er-reyyi√at] اَلرَّ -vez [keyyiset] َكّيِ
ninde) ve

يَحُة -veznin [îlet√] ِحيَلٌة) [er-rî√at] اَلّرِ
de) Meşe ağaçlarının diplerinde sene-i 
mâziyeden kalmış nebâta yâhûd yağmur-
suz hemân bürûdet-i havâ ile nâbit olan 
nebâta denir.

َحاُء لإْ -vez [™a√râ§] َصْحَراُء) [™er-Rev√â] اَلرَّ
ninde) Beyne’l-◊aremeyn bir mevzi¡ 
adıdır ki Medîne’ye otuz yâhûd kırk mîl 
mesâfedir. Ve Ra√be-i Şâm kazâsında bir 
karye adıdır. Ve Baπdâd garbîsinde nehr-i 
¡Îsâ a¡mâlinden bir karyedir. Ve 

َحاُء  Ka¡rı azca yayvan çanağa [™rev√â] َرلإْ
ve kavataya denir; yukâlu: أَْي َرْوَحاُء   َقْصَعٌة 
َقِريَبُة اْلَقْعِر
-veznin [se√âbet] َسَحاَبٌة) [Revâ√at] َرَلاَحُة
de) Esâmîdendir: ¡Abdullâh b. Revâ√a 
ashâbdandır. 

َرَلاَحَة َْنُو   [Benû Revâ√at] ¡Arabdan bir 
batndır.

َحَة  [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Ebû Ruvey√at] أَُْو ُرَليإْ
vezninde) Bilâl-i ◊abeşî radıyallâhu ¡anhu 
hazretlerinin bi’l-mu™âhat kardeşidir.

ٌح -Bir re (vezninde [√med] َمْدٌح) [√Rev] َرلإْ
cül adıdır.

َحاُن لإْ -vez [sa√bân] َسْحَباُن) [er-Rev√ân] اَلرَّ
ninde) Benû Sa¡d bilâdında bir mevzi¡dir.

.Bir mevzi¡dir (fetehâtla) [Reve√ân] َرَلَحاُن

َحُة لإْ  (vezninde [dev√at] َدْوَحٌة) [er-rev√at] اَلرَّ
Serin ve hoş-havâ geceye denir; yukâlu: 
َبٌة َلْيَلٌة َرْوَحٌة أَْي َطّيِ

[mefâzet] gibi, tefe™™üle mebnîdir. Ve şol 
yere denir ki onda her taraflı rüzgâr eser 
ola, Fârisîde bâd-hîz ve bâd-gîs denir.

َلَحُة ِمرإْ  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mirve√at] اَلإْ
vezninde) İsm-i âlettir, yelpazeye denir, 
.dahi denir hâ’sız [√mirva] ِمْرَوٌح

َلاُح ve [√er-revâ] اَلرَّ

َلاَحُة ve (râ’ların fethiyle) [er-revâ√at] اَلرَّ

اَحُة ve [er-râ√at] اَلرَّ

ُمَراَيَحُة -mîm’in zammıy) [el-murâya√at] اَلإْ
la) ve

ِليَحُة -vez [sefînet] َسِفيَنٌة) [er-revî√at] اَلرَّ
ninde) Şey™-i mechûle yakîn ve ıttılâ¡ 
tahsîlinden nâşî sürûr ve neşât bulmağa 
denir. Mü™ellifin serdi ve şârihin beyânı 
üzere bunlar ism-i masdarlardır. Lâkin 
 mufâ¡ale olmakla [murâya√at] ُمَراَيَحٌة
zâhiren ism olarak müsta¡meldir. Ve َرَواٌح 
[revâ√] ve ُرُؤوٌح [ru™û√] ُقُعوٌد […u¡ûd] vez-
ninde ve َراٌح [râ√] ve ِرَياَحٌة [riyâ√at] ِكَتاَبٌة 
[kitâbet] vezninde ondan masdarlardır; 
yukâlu: َراَح ِلَذِلَك ْاألَْمِر َيَراُح َرَواًحا َوُرُؤوًحا َوَراًحا 
اِبِع ِإَذا أَْشَرَف َلُه َوَفِرَح  Ve َوِرَياَحًة ِمَن اْلَباِب الرَّ

 Akşam vaktine, ¡alâ-kavlin [√revâ] َرَلاٌح
geceye kadar vakte denir ve tekûlu: ُرْحنا 
ْحَنا أَْي ِسْرَنا ِفيِه أَْو َعِمْلَنا  ;ke-mâ zukire َرَواًحا َوَتَروَّ
ve yukâlu: َخَرُجوا ِبِرَياٍح ِمَن اْلَعِشّيِ َوَرَواٍح َوأَْرَواٍح 
ٍل  Ve أَْي ِبأَوَّ

 gibi vakt-i [√rev] َرْوٌح [√revâ] َرَلاٌح
mezbûrede bir yere gitmek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َوَرَواًحا َرْوًحا  َوِعْنَدُهْم  َوِإَلْيِهْم  اْلَقْوَم   ُرْحُت 
َرَواًحا ِإَلْيِهْم  َذَهْبُت   Ve ¡Arablar “o işi ben أَْي 
kolaylıkla işlerim” diyecek yerde ِفي  أَْفَعُلُه 
.ma¡nâsına ِفي ُسُهوَلٍة ,derler َسَراٍح َوَرَواٍح

ِليُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tervî] اَلتَّرإْ
Bu dahi ba¡de’z-zevâl bir yere gitmek 
ma¡nâsına; yukâlu: َذَهْبُت أَْي  َتْرِويًحا  ْحُتُهْم   َروَّ
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eylemiştir. Ve ¡İmrân b. Riyâ√ el-Kûfî ve 
Ziyâd b. Riyâ√ el-Ba§rî ve ¢â∂î-i Ba§ra 
A√med b. Riyâ√ ve İmâm Mâlik şeyhi 
Riyâ√ b. ¡O&mân ve Sâhib-i ¡İkrime b. 
¡Ammâr olan ¡Abdullâh b. Riyâ√ bunlar-
da dahi ihtilâf olunup ba¡zılar bâ-yı mu-
vahhade ile zabt eylediler. Ve Seyyâr b. 
Selâme ve İbn Ebi’l-¡Avvâm ve Ebu’l-
¡Âliye er-Riyâ√iyyûn muhaddislerdir; 
zann ederim ki Temîm’den bir batn olan 
Riyâ√’a mensûblardır.

-musaggar bünyesiy) [Ruvey√ân] ُرَليإَْحاُن
le) Fârs ülkesinde bir mevzi¡dir.

َمَراُح  َرَواٌح (mîm’in fethiyle) [√el-merâ] اَلإْ
[revâ√]tan ism-i mekândır. Şol mevzi¡e 
denir ki kavm ondan yâhûd ona râyih olur-
lar. Muktezâ-yı mâdde zehâb u iyâb vakt-i 
revâhta olmaktır, niteki Nihâye’de َمْغًدى 
[maπden] kelimesini tanzîr eylemiştir.

َيِحيُّ َرإْ  (hemzenin fethiyle) [el-erye√iyy] اَلإْ
Vâsi¡u’l-hulk ve deryâ-dil olan adama de-
nir; yukâlu: َرُجٌل أَْرَيِحيٌّ أَْي َواِسُع اْلُخُلِق
ُة َيِحيَّ َرإْ  Sehî ve (hâ’yla) [el-erye√iyyet] اَلإْ
civân-merd olan adam bir kimseye ¡atiyye 
ve ihsân eyledikte kendisi hurrem ve pür-
neşât olmak hasletine denir; yukâlu: أََخَذْتُه 
ْاألَْرَيِحيَُّة ِإَذا اْرَتاَح ِللنََّدى
َيُح  Şâm (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [√Erya] أَرإْ
diyârında bir karyedir.

 ve [™zelî«â] َزِليَخاُء) [™Erî√â™ - Erye√â] أَِريَحاُء
-veznlerinde) Şâm ülkesin [™kerbelâ] َكْرَبالَُء
de bir beldedir.

َلُح َرإْ ve [√el-erva] اَلإْ

َيُح َرإْ  (vezninde [¡evsa] أَْوَسُع) [√el-erya] اَلإْ
Bol şey™e ıtlâk olunur; yukâlu: أَْرَوُح  َمْحِمٌل 
َوأَْرَيُح أَْي َواِسٌع
ِتَواُح رإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-irtivâ] اَلإْ
de) Münâvebe ile işlemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُهَما َيْرَتِوَحاِن َعَمالً أَْي َيَتَعاَقَباِنِه
 Şâm’da (râ’nın zammıyla) [Rûhîn] ُرلِحيُن
Cebelu Lübnân kurbünde bir karyedir, di-
binde ¢uss b. Sâ¡ide’nin kabri vardır.

ُة َياِحيَّ  (râ’nın kesriyle) [er-Riyâ√iyyet] اَلّرِ
Vâsi† kazâsında bir karyedir.

-veznin [kitâb] ِكَتاٌب) [√Riyâ] ِرَياٌح
de) Esâmîdendir: Riyâ√ b. el-◊âri& 
tâbi¡îndendir. Ve Riyâ√ b. ¡Ubeyd el-
Bâhilî ve Riyâ√ b. ¡Ubeyde el-Kûfî mu-
haddislerdir. Meşâhîr-i muhaddisînden 
¿âbit el-Bunânî mu¡âsırlarıdır. Ve Riyâ√ 
b. Yerbû¡ bir kabîle pederidir. Ve Fârû…
-ı a¡zâm radıyallâhu ¡anhu hazretlerinin 
ceddi ismidir. Ve Bureyde b. el-◊u§ayb 
ve Cerhed Eslemî nâm kimselerin cedle-
ri ismidir. Müslim b. Riyâ√ ashâbdandır. 
Ve tâbi¡înden bir zât adıdır. Ve İsmâ¡îl b. 
Riyâ√ ve ¡Ubeyde b. Riyâ√ ve ¡Abîd b. 
Riyâ√ ve ¡Ömer b. ¡Ömer Riyâ√ el-Ba§rî 
ve el-»iyâr ve Mûsâ ibnâ Riyâ√ ve Ebû 
Riyâ√ Man§ûr b. ¡Abdulhamîd muhad-
dislerdir. Ve Riyâ√ b. er-Rebî¡ el-Esedî 
ve Riyâ√ b. ¡Amr el-¡Absî ve e§-~avâb 
el-¢aysî ve Ziyâd b. Riyâ√ et-Tâbi¡î ism-
lerinde ba¡zı muhaddisîni bâ-yı muvahha-
de ile zabt eylediler. Ve İmâm Bu«ârî ve 
Müslim ~ahî√’lerinde Ziyâd b. Riyâ√’dan 
gayri mezkûr değildir ve hemân eşrâtu’s-
sâ¡at hakkında Ebû Hureyre’den bir hadîs 
rivâyet eylemiştir. Ve İmâm Bu«ârî 
Târîh’inde bâ-yı muvahhade ile hikâyet 
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َرُح  Bir yerden (fethateynle) [√ez-zera] اَلزَّ
âher yere ayrılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َمَكاٍن ِمْن  َزاَل  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َزَرًحا  ُجُل  الرَّ  َزِرَح 
ِإَلى آَخَر
َلُح رإْ  [ca¡fer] َجْعَفٌر vâv ile) [√ez-zerva] اَلزَّ
vezninde) ve

َلَحُة رإْ -Küçük te (hâ’yla) [ez-zerva√at] اَلزَّ
peye yâhûd döşekli yastım tepeye yâhûd 
eğri olan kum yığınına denir. Cem¡i َزَراِوُح 
[zerâvi√] gelir.

َرُح َمزإْ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [√el-mezra] اَلإْ
de) Câ-be-câ alçaklı ve çukurlu olan arza 
denir.

اُح رَّ اٌن) [√ez-zurrâ] اَلزُّ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Hareketleri cüst ve neşâtlı olan kim-
selere denir.

]أ ق ح[
ُح قإْ  zâ’nın fethi ve …âf’ın) [√…ez-za] اَلزَّ
sükûnuyla) Maymun sesine denir.

]أ ل ح[
لإُْح  zâ’nın fethi ve lâm’ın) [√ez-zel] اَلزَّ
sükûnuyla) Bâtıl ve bî-asl şey™e denir; 
yukâlu: َشْيٌء َزْلٌح أَْي َباِطٌل Ve 

 Masdar olur, bir şey™in çeşnisini [√zel] َألإٌْح
bilmek için tatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َمُه ْيَء َزْلًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َتَطعَّ َزَلَح الشَّ
ٌل) [√et-tezellu] اَلتََّزلُُّح -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) َزْلٌح [zel√] ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَزلََّح 
ْيَء ِبَمْعَنى َزَلَحُه الشَّ
لُُح  Büyük (zammeteynle) [√ez-zulu] اَلزُّ
kâselere denir.

َلُح َلحإْ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [√ez-zela√la] اَلزَّ
vezninde) Hafîfü’l-cism olan adama de-
nir. Ve derin olmayan dereye denir.

َلَحُة َلحإْ  Yufka (hâ’yla) [ez-zela√le√at] اَلزَّ
açılmış ekmeğe denir ki bazlamaç ta¡bîr 

FASLU’Z-ZÂYİ’L-MU¡CEME
اِي اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الزَّ

]أ ب ح[
ٌَْح -zâ’nın ve bâ-yı muvahhade) [√zeba] َأ
nin fethiyle) Cürcân eyâletinde bir karye-
dir; muhaddisînden Ebu’l-◊asan ¡Alî b. 
Ebî Bekr b. Mu√ammed oradandır.

]أ ج ح[
َجُح  vezninde [√seca] َسَجٌح [√ez-zeca] اَلزَّ
ve mürâdifidir ke-mâ se-yuzkeru; yukâlu: 
َزَجَحُه َزَجًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َسَجَحُه

]أ ح ح[
حُّ  zâ’nın fethi ve √â’nın) [√√ez-za] اَلزَّ
teşdîdiyle) Bir şey™i yerinden bertaraf ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ا َزحًّ ْيَء  الشَّ  َزحَّ 
َمْوِضِعِه َعْن  اُه  َنحَّ  Ve bir nesneyi ¡acele öte ِإَذا 
kakıp beri çekmek ma¡nâsınadır, bıçkı 
gibi; yukâlu: ُه ِإَذا َدَفَعُه َوَجَذَبُه ِفي َعَجَلٍة َزحَّ
َزَحُة حإْ  [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [ez-za√ze√at] اَلزَّ
vezninde) Bir nesneyi ıraklaştırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َزْحَزَحُه َعْنُه ِإَذا َباَعَدُه َعْنُه
ُزُح -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [√et-teza√zu] اَلتََّزحإْ
ninde) Ondan mutâvi¡dir; yukâlu: َزْحَزَحُه 
َفَتَزْحَزَح
َزُح حإْ -veznin [πabπab] َغْبَغٌب) [√ez-za√za] اَلزَّ
de) Iraklık ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو ِبَزْحَزٍح 
ِمْنُه أَْي ِبُبْعٍد
َزاُح حإْ  Ba¡îd (zâ’nın fethiyle) [√ez-za√zâ] اَلزَّ
ma¡nâsınadır. Ve bir mevzi¡ adıdır.

]أ ر ح[
ُح رإْ  Bir (vezninde [√cer] َجْرٌح) [√ez-zer] اَلزَّ
kimsenin başını yâ gayrı ¡uzvunu vurup 
yarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َزَرَحُه َزْرًحا ِمَن 
ُه اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َشجَّ
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]أ ن ح[
نإُْح  zâ’nın fethi ve nûn’un) [√ez-zen] اَلزَّ
sükûnuyla) Medh eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمَدَحُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َزْنًحا   Ve َزَنَحُه 
def¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َزَنَحُه ِإَذا 
-Ve bir kimseyi bir mu¡âmele zımnın َدَفَعُه
da sıkıştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َزَنَحُه 
ِإَذا َضاَيَقُه ِفي اْلُمَعاَمَلِة
نُُح  İyiliğe ve (zammeteynle) [√ez-zunu] اَلزُّ
kemliğe cezâ ve mükâfât eden adamlara 
denir; yukâlu: اْلَخْيِر َعَلى  ُمَكاِفئُوَن  أَْي  ُزنٌُح   ُهْم 
ّرِ َوالشَّ
ٌل) [√et-tezennu] اَلتََّزنُُّح -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) اْلَكالَِم ِفي   ma¡nâsınadır, çenesi َتَفتٌُّح 
açılıp bir düzeye harıl harıl söz söyleyip 
pür-gûyluk eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َتَفتََّح ِفي اْلَكالَِم  Ve suyu merreten َتَزنََّح الرَّ
ba¡de-uhrâ içmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ًة َبْعَد أُْخَرى  Ve lâf u güzâfla َتَزنََّح اْلَماَء ِإَذا َشِرَبُه َمرَّ
nefsini kadr ve derecesinden ¡âlî göster-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َيْرَفُع أَْي  َيَتَزنَُّح   ُهَو 
َنْفَسُه َفْوَق َقْدِرِه
ِنيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-teznî] اَلتَّزإْ
Bu dahi suyu merreten ba¡de-uhrâ içmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َزنََّح اْلَماَء ِبَمْعَنى َتَزنََّح
نُوُح  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√ez-zenû] اَلزَّ
Cüst ve çâlâk nâkaya denir.

ُمَزاَنَحُة  ُمَماَدَحٌة [el-muzâne√at] اَلإْ
[mumâde√at] vezninde ve mürâdifidir; 
yukâlu: َزاَنَحُه ِإَذا َماَدَحُه

]أ ل ح[
ُح لإْ  zâ’nın fethi ve vâv’ın) [√ez-zev] اَلزَّ
sükûnuyla) Develeri perâkende eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َزْوًحا َيُزوُح  ْاإِلِبَل   َزاَح 
َقَها  Ve develeri biriktirmek ma¡nâsına ِإَذا َفرَّ
olmakla zıdd olur; yukâlu: ِإَذا ْاإِلِبَل   َزاَح 
 Ve bir mahalden ayrılıp ıraklaşmak َجَمَعَها

olunur. Ve yayvan çanağa ve kavataya 
denir.

]أ ل ق ح[
َقُح َلنإْ -sefer] َسَفْرَجٌل âf’la…) [√ez-zelen…a] اَلزَّ
cel] vezninde) Bed-hûy kişiye denir.

]أ م ح[
ُح مَّ ٌر) [√ez-zumma] اَلزُّ -veznin [ubber…] ُقبَّ
de) Le™îm ve nâkes şahsa denir. Ve za¡îf 
ve zebûn kimseye denir. Ve boyu kısa, 
endâm ve kıyâfeti yakışıksız kimseye de-
nir. Ve siyâh ve zişt ve bed-çehre kimseye 
denir.

َمُح لإْ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [√ez-zevma] اَلزَّ
de) ٌح .ma¡nâsınadır [√zumma] ُزمَّ

ُن َمحإْ -veznin [siba√l] ِسَبْحٌل) [ez-zima√n] اَلّزِ
de) Ve

َنُة َمحإْ -vez [siba√let] ِسَبْحَلٌة) [ez-zima√net] اَلّزِ
ninde) Bahîl ve bed-hûy şahsa denir.

اُح مَّ اٌن) [√ez-zummâ] اَلزُّ -vez [rummân] ُرمَّ
ninde) Bir büyük kuş adıdır ki beşikten 
çocukları kapıp götürür. 

Şârih der ki bu kuş Câhiliyyet zamânında 
Medîne’de ba¡zı yüksek yerlere gelip harb 
harb diye çağırır idi ve hurmâlara pek 
ta¡arruz eder idi. Bir gün bir kimse ok ile 
vurup helâk eyledikten sonra etini etrâf 
komşulara dahi taksîm eyledi. Her kim ekl 
eylediyse helâk oldu.

ِميُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tezmî] اَلتَّزإْ
Zikr olunan kuşu öldürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اَح مَّ َح ُفالٌَن ِإَذا َقَتَل الزُّ َزمَّ
اِمُح  (vezninde [√râci] َراِجٌح) [√ez-zâmi] اَلزَّ
Kuma denir, َرْمٌل [reml] ma¡nâsına ismdir. 
Şârih ٌل  nüshasını tahrîfe haml [dummel] ُدمَّ
eylemiştir. Ve bu َكاِهٌل [kâhil] ve َغاِرٌب 
[πârib gibi ismdir.
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FASLU’S-SÎNİ’L-MÜHMELE 
يِن اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الّسِ

]أ ب ح[
ُح اإْ ََّ ve (vezninde [√med] َمْدٌح) [√es-seb] اَل

َااَحُة َِّ -veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [es-sibâ√at] اَل
de) Suda yüzmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 َسَبَح ِبالنَّْهِر َوِفيِه َسْبًحا َوِسَباَحًة ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َعاَم
Ve 

ٌح  Bir işten fârig olmak ma¡nâsına [√seb] َساإْ
isti¡mâl olunur; yukâlu: َسَبَح َعِن ْاألَْمِر َسْبًحا ِإَذا 
 Ve tahsîl-i ma¡âş husûsunda beri öte َفَرَغ
dönüştürüp takallüb eylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َسْبًحا ُجُل  الرَّ  َسَبَح 
َمَعاِشِه ِفي  َف  َتَصرَّ  Kâle’ş-şârih; ve minhu ِإَذا 
kavluhu ta¡âlâ: ﴾ًَطِويال َسْبًحا  النََّهاِر  ِفي  َلَك   ﴿ِإنَّ 
اْلَمَعاِش ِفي  ًفا  َوَتَصرُّ ُمْنَقَلًبا  َوِقيَل  َطِويالً  َفَراًغا   Ve أَْي 
yeri kazmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: ِفيَها َحَفَر  ِإَذا  ْاألَْرِض  ِفي  -Ve uyu َسَبَح 
mak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َناَم  Ve sükûn ve ârâm bulmak َسَبَح الرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَكَن ِإَذا   Ve nâs َسَبَح 
her tarafa dağılıp beri öte dönüştürmek 
ma¡nâsına olmakla zıdd olur; yukâlu: 
ْاألَْرِض ِفي  َواْنَتَشُروا  َتَقلَُّبوا  ِإَذا  اْلَقْوُم   Ve dûr َسَبَح 
u dırâz gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَبَح 
ْيِر ُجُل ِإَذا أَْبَعَد ِفي السَّ  Ve sözü çok söylemek الرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِفي اْلَكالَِم ِإَذا  َسَبَح الرَّ
.Bunların mecmû¡u mecâzdır َكثَُر ِفيِه

ُِْح ا ََّ  ve [√es-sâbi] اَل

ُاوُح ََّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√es-sebû] اَل
İsm-i fâ¡ildir, yüzgeç kişiye denir. Cem¡i 
-vez [™kuremâ] ُكَرَماُء ,gelir [™sube√â] ُسَبَحاُء
ninde ve bu ikisinin de cem¡idir, َشاِعٌر 
[şâ¡ir] ve ُشَعَراُء [şu¡arâ™] ve َوُدوٌد [vedûd] ve 
.gibi [™vudedâ] ُوَدَداُء

اَّاُح ََّ اٌد) [√es-sebbâ] اَل -veznin [şeddâd] َشدَّ

ma¡nâsınadır; yukâlu: َزاَل ِإَذا  َمَكاِنِه  َعْن   َزاَح 
َوَتَباَعَد
َأاَحُة ِ  (vezninde [izâlet] ِإَزاَلٌة) [el-izâ√at] اَلإْ
Bir işi bitirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََزاَح 
َقَضاُه ِإَذا   Ve bir şey™i yerinden ayırıp ْاألَْمَر 
bertaraf eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اُه ْيَء ِإَذا أََزاَغُه ِمْن َمْوِضِعِه َوَنحَّ أََزاَح الشَّ
َلاُح  (vezninde [√revâ] َرَواٌح) [√ez-zevâ] اَلزَّ
Gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َزَواًحا   َزاَح 
 Ve َذَهَب

 Bir mevzi¡ adıdır, zâ’nın [√Zevâ] َأَلاٌح
zammıyla da zebân-zeddir.

]أ ي ح[
يإُْح  zâ’nın fethi ve yâ’nın) [√ez-zey] اَلزَّ
sükûnuyla) ve

يُوُح  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√ez-zuyû] اَلزُّ
ve

يُوُح  (vezninde [abûl…] َقُبوٌل) [√ez-zeyû] اَلزَّ
ve

َيَحاُن -vez [nezevân] َنَزَواٌن) [ez-zeye√ân] اَلزَّ
ninde) Bir mahalden gidip ırak olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َزْيًحا َيِزيُح  ُجُل  الرَّ  َزاَح 
َوُزيُوًحا َوَزيُوًحا َوَزَيَحاًنا ِإَذا َبُعَد َوَذَهَب
ِزَياُح نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [√el-inziyâ] اَلإْ
de) O ma¡nâyadır; yukâlu: ِإْنَزاَح ِبَمْعَنى َزاَح
َأاَحُة ِ -Ye (hemzenin kesriyle) [el-izâ√at] اَلإْ
rinden giderip ırak eylemek ma¡nâsınadır. 
Pes vâvî ve yâ™î olur; tekûlu: أََزْحُتُه أَْي أَْذَهْبُتُه 
َوأَْبَعْدتُُه



ُاوُح َُّ اَل 1141BÂBU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE

[tesbî√]te ¡alem olmuştur ve masdar ola-
rak dahi isti¡mâl olunur. İntehâ. 

Ve ¡Arablar bir nesneden ta¡accüb 
makâmında َكَذا ِمْن  َلُه ,derler ُسْبَحاَن   َعَجًبا 
ma¡nâsına. Eğer makâm-ı istihsân ise “Bu-
nun hâlıkını bu halk-ı bedî¡ için mahsûs 
tesbîh ederim” demek olur. Ve eğer 
makâm-ı istihcân ise “Bundan Hazret-i 
Bârî’yi tenzîh ederim demek” olur yâhûd 
tehekkümen tesbîh ona müsned olur. Ve 

َحاٌن  ;Nefs ve zâta ıtlâk olunur [sub√ân] ُساإْ
ve minhu yukâlu: ُسْبَحاِنَك ِفي  ِبَما  أَْعَلُم   أَْنَت 
َنْفِسَك ِفي   Ve Sub√ân b. A√med’dir ki أَْي 
Hârûn-ı Reşîd evlâdındandır. Ve 

َحاٌن  Masdar olarak isti¡mâl [sub√ân] ُساإْ
olunur ki ¡ale’l-asldır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َسَبَح 
ُسْبَحاًنا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َقاَل ُسْبَحاَن اهلِل
ِايُح إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tesbî] اَلتَّ
Bu dahi ُسْبَحاَن اهلِل demek ya¡nî Hak ta¡âlâyı 
tenzîh ve takdîs eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َقاَل ُسْبَحاَن اهلِل  Ve namâz َسبََّح الرَّ
kılmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki 
cüz™üyle tesmiye kabîlinden olur; ve min-
hu kavluhu ta¡âlâ: ﴾ِحيَن  ﴿َفَلْوالَ أَنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسّبِ
يَن أَِي اْلُمَصّلِ
ُاوُح َُّ وُس ve [√es-subbû] اَل  اَْلُقدُّ
[el-…uddûs] (sîn’in ve …âf’ın zamme-
leri ve bâ’nın ve dâl’ın şeddeleriyle) 
Ebniye-i mübâlagadandır, esmâ-i sıfât-ı 
ilâhiyyedendir, her bâr ve her lisânda 
tesbîh ve takdîs olunduğu için. Ve bun-
larda sîn ve …âf’ın fethaları dahi câ™izdir. 
Mi§bâ√’ta mersûmdur ki kelâm-ı ¡Arab-
da fâ-i mazmûme ve ¡ayn-ı müşeddede-i 
mazmûme ile ُسبُّوٌح [subbû√] ve وٌس  ُقدُّ
[…uddûs] ve وٌح  […suttû] ُستُّوٌق ve [√urrû≠] ُذرُّ
ve ُفلُّوٌق [fullû…] kelimelerinden gayrı yok-
tur. Ve üç evvelkilerde fâ’nın fethiyle de 

de) Mübâlagadır, pek yüzgeç adama de-
nir. Cem¡i َسبَّاُحوَن [sebbâ√ûn] gelir.

َِْحاُت ا ََّ  ın[sâbi√at] َساِبَحٌة [es-sâbi√ât] اَل
cem¡idir, sefîneye ıtlâk olunur; ve minhu 
kavluhu ta¡âlâ: ُفُن السُّ َوِهَي  َسْبًحا﴾  اِبَحاِت   ﴿َوالسَّ
أَْي َتْسَبُح  النُُّجوُم  أَِو  ِبُسُهوَلٍة  َتْخُرُج  اْلُمْؤِمِنيَن  أَْرَواُح   أَْو 
َتُمرُّ َسِريًعا ِفي َمَجاِري اْلَفَلِك
َااُح سإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [√el-isbâ] اَلإْ
Yüzdürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْسَبَحُه ِإَذا 
َمُه َعوَّ
ُِْح َوا ََّ  ,Atlara ıtlâk olunur [√es-sevâbi] اَل
elleriyle yüzer gibi seyr ettiklerinden nâşî. 
Ve bunun müfredi َساِبَحٌة [sâbi√at]tır, َفاِرٌس 
[fâris] ve َفَواِرُس [fevâris] gibi.

اهلِل َحاَن   Tesbîh [sub√ânallâhi] ُساإْ
ma¡nâsınadır ki ¡alem masdardır, Hak 
ta¡âlâyı sâhibeden ya¡nî zevceden ve ve-
ledden ve sâ™ir nakâyıstan tenzîh ve takdîs 
ma¡nâsına dâlldir. Ve ُسْبَحاَن [sub√âne] ke-
limesi ma¡rife olmakla gayr-i münevvene-
dir, zîrâ ¡alem-i tesbîhtir ve masdariyyet 
üzere mansûbdur, gûyâ ki وِء السُّ ِمَن  اهلَل  ُئ   أَُبّرِ
 sebkindedir ki “Hak ta¡âlâyı bi’t-te™kîd َبَراَءًة
ve’l-mübâlaga sıfât-ı nakâyıstan ve şân-ı 
ulûhiyyete münâfî izâfâttan kemâliyle 
tenzîh ve takdîs ederim”, ya¡nî böyle-
ce i¡tikâd ve ikrâr ederim demektir. Ve 
¡inde’l-ba¡z imtisâl-i emr-i şerîfine sür¡at 
ve tâ¡at ve ¡ibâdetine sa¡y ve mübâderet 
ederim demektir. 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre 
 kelimesi takdîs-i ilâhî [√tesbî] َتْسِبيٌح
ma¡nâsınadır, ِسَباَحٌة [sibâ√at]ten 
me™hûzdur, ¡ibâdet-i ilâhîye sür¡at eyle-
mek ma¡nâsında isti¡mâl olunup ba¡dehu 
kavlî ve fi¡lî ¡ibâdâtta ta¡mîm olunmuş-
tur. Ve ُسْبَحاَن [sub√âne] lafzı fi’l-asl ُغْفَراٌن 
[πufrân] gibi masdardır, ba¡dehu َتْسِبيٌح 



ُاَحاُت َُّ 1142اَل BÂBU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE

َحُة  Resûl-i ekrem sallallâhu [Seb√at] َساإْ
¡aleyhi ve sellem hazretlerinin feresleri 
ismidir. Kezâlik Ca¡fer b. Ebî ‰âlib’in ve 
dîger bir adamın feresleri ismidir. Ve َسْبَحُة 
 ile celâl ve ¡azamet-i ilâhî [seb√atullâh] اهلِل
irâde olunur. Şârih der ki bu zammladır ki 
cem¡i ُسُبَحاٌت [subu√ât]tır, niteki zikr olun-
du. Burada fethle zikri ihtilâldir.

اَُّح ََ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-musebba] اَلإْ
vezninde) Kavî ve şedîd ve metîn olan 
şey™e ıtlâk olunur, ¡âdetâ hakkında ُسْبَحاَن 
 diye ta¡accüb olunduğu [sub√ânallâh] اهلِل
için; ve minhu yukâlu: ٌَّقِوي أَْي  ُمَسبٌَّح   ِكَساٌء 
َشِديٌد
ُِْح ا ََّ  Yüzgeç adama denir ki [√es-sâbi] اَل
zikr olundu. Ve 

ٌِْح  Elkâbdandır: A√med b. »alef [√sâbi] َسا
es-Sâbi√ muhaddisîndendir. Ve Birke b. 
¡Alî es-Sâbi√ eş-Şurû†î ve A√med b. »alef 
b. Mu√ammed ve Mu√ammed b. Sa¡îd ve 
¡Abdurra√mân b. Müslim ve Mu√ammed 
b. ¡O&mân el-Bu«ârî es-Sube√iyyûn ki 
sîn’in zammıyladır, muhaddislerdir.

اَّاُح ََّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [√es-Sebbâ] اَل
Bir deve ismidir.

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√Sebâ] َسَااٌح
Benû Suleym ma¡deni yanında bir arzın 
adıdır.

ُاوُح ََّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√es-sebû] اَل
Yüzgeçe denir. Ve Rebî¡a b. Cuşem nâm 
kimsenin feresi ismidir.

ُاوَحُة ََّ  Mekke-i (hâ’yla) [es-Sebû√at] اَل
mükerreme’nin ismidir, ¡alâ-kavlin 
¡Arafât’ta bir derenin adıdır.

ُح ّاِ ََ ُم ٌث) [√el-Musebbi] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Bir recül adıdır. Ve ümerâ-i 
Mı§riyyeden Emîr Mu«târ Mu√ammed b. 

câ™izdir.

ُاَحاُت َُّ  (zammeteynle) [es-subu√ât] اَل
Mevâzi¡-i sücûda ıtlâk olunur. Müfre-
di, ُسْبَحٌة [sub√at]tir, ُغْرَفٌة [πurfet] ve ُغُرَفاُت 
[πurufât] gibi. Mahall-i tesbîh olduğu 
için ıtlâk olunmuştur. Ve اهلِل َوْجِه   ُسُبَحاُت 
[subu√âtu vechillâhi] ile envâr-ı cemâl-ı 
ilâhî murâddır. Mü™ellif bununla işbu 
hadîse işâret eylemiştir: Kâle fi’n-Nihâye 
ve minhu’l-hadîsu: ِ الَُم ِإنَّ هلِلَّ  “َقاَل ِجْبِريُل َعَلْيِه السَّ
 ُدوَن اْلَعْرِش َسْبِعيَن ِحَجاًبا َلْو َدَنْوَنا ِمْن أََحِدَها اَلَْحَرَقْتَنا
 “ِحَجابُُه :Ve fî hadîsin âhere ُسُبَحاُت َوْجِه َربَِّنا”
 اَلنُّوُر أَِو النَّاُر َلْو َكَشَفُه أَلَْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِه ُكلَّ َشْيٍء
َوَعَظَمُتُه َجالَلُُه  َتَعاَلى  َوْجِهِه  َفُسُبَحاُت  َبَصُرُه”   أَْدَرَكُه 
ُسْبَحٍة َجْمُع  ْاألَْصِل  ِفي  َوِهَي  َتَعاَلى  َوْجِهِه  أَْنَواُر   َوِقيَل 
اْلَوْجَه َرأَْيَت  ِإَذا  أِلَنََّك  َمَحاِسنُُه  اْلَوْجِه  ُسُبَحاُت   َوِقيَل 
 اْلَحَسَن ُقْلَت ُسْبَحاَن اهلِل َوِقيَل َمْعَناُه َتْنِزيٌه َلُه أَْي ُسْبَحاَن
 َوْجِهِه َوِقيَل ِإنَّ ُسُبَحاِت َوْجِهِه َكالٌَم ُمْعَتِرٌض َبْيَن اْلِفْعِل
 َواْلَمْفُعوِل أَْي َلْو َكَشَفَها أَلَْحَرَقْت ُكلَّ َشْيٍء أَْدَرَكُه َبَصُرُه
 َفَكأَنَُّه َقاَل أَلَْحَرَقْت ُسُبَحاُت اهلِل ُكلَّ َشْيٍء َكَما َتُقوُل َلْو
َوأَْقَرُب ِفيِه  َمْن  ِباهلِل ُكلَّ  َواْلِعَياُذ  َلَقَتَل  اْلَبَلَد  اْلَمِلُك   َدَخَل 
الَِّتى اهلِل  أَْنَواِر  ِمْن  اْنَكَشَف  َلِو  اْلَمْعَنى  أَنَّ  ِه  ُكّلِ َهَذا   ِمْن 
َب اْلِعَباَد َعْنُه َشْيٌء أَلَْهَلَك ُكلَّ َمْن َوَقَع َعَلْيِه َذِلَك  َتَحجَّ
ا َتَجلَّى  النُّوُر َكَما َخرَّ ُموَسى َصِعًقا َوَتَقطََّع اْلَجَبُل َدكًّا َلمَّ
اهللُ ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى
َحُة اإْ َُّ -veznin [cur¡at] ُجْرَعٌة) [es-sub√at] اَل
de) Hâlen tesbîh ta¡bîr eylediğimiz dizi 
boncuklara denir ki mecmû¡unda ¡alem 
olmuştur; medâr-ı tesbîh olduğu bâ¡is-i 
tesmiyedir. Ve 

َحٌة -Du¡â ma¡nâsına isti¡mâl olu [sub√at] ُساإْ
nur. Kezâlik tatavvu¡ ya¡nî nâfile namâza 
ıtlâk olunur. Farz namâzında tesbîhât 
nâfile olup ve nâfile namâz tesbîhât gibi 
nâfile olmakla ıtlâk olunmuştur.

َحُة اإْ ََّ  sîn’in fethi ve bâ’nın) [es-seb√at] اَل
sükûnuyla) Posttan ittihâz olunan esvâba 
denir. Ve 
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Yamaç ve karşı, تَُجاٌه [tucâh] ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َقَعْدُت ِسَجاَح َوْجِهِه أَْي تَُجاَهُه
َجُح َسإْ  (vezninde [√erca] أَْرَجُح) [√el-esca] اَلإْ
Hûb ve mu¡tedilü’l-kıyâfet olan kişiye ve 
nesneye denir; yukâlu: أَْي أَْسَجُح  َوَشْيٌء   ُغالٌَم 
َحَسٌن ُمْعَتِدٌل
َحُة جإْ ََّ -veznin [af√at§] َصْفَحٌة) [es-sec√at] اَل
de) Hûy ve hulk ma¡nâsınadır.

ُجوَحُة إَْ َم ve [el-mescû√at] اَلإْ

ُجوُح إَْ َم  Bunlar da hûy ve [√el-mescû] اَلإْ
haslet ma¡nâsınadır. Ve 

ُجوٌح إَْ .Cihet ma¡nâsınadır [√mescû] َم

َحاُء جإْ ََّ -vez [™amrâ√] َحْمَراُء) [™es-sec√â] اَل
ninde) Kurumu tâm ve endâmı kâmil ve 
arkası uzunca nâkaya denir.

ُح جإْ ََّ -veznin [¡sec] َسْجٌع [√es-sec] اَل
de ve mürâdifidir ki güvercin ötmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسْجًحا اْلَحَماَمُة   َسَجَحِت 
ِل ِإَذا َسَجَعْت  Ve bir kimseye ta¡rîz ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
ve kinâye ile söz söylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َض َلُه َسَجَح َلُه ِبَكالٍَم ِإَذا َعرَّ
ِجيُح إَْ -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tescî] اَلتَّ
ninde) Bu dahi ta¡rîz-i kelâm eylemek 
ma¡nâsınadır.

َجاُح َِ نإْ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [√el-insicâ] اَلإْ
ninde) Müsâmaha ve müsâhele eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَِي ِبَكَذا  ُفالٌَن  ِلي   ِإْنَسَجَح 
اْنَسَمَح
َجاُح سإْ ِ -hemzenin kesriy) [√el-iscâ] اَلإْ
le) Vech-i latîfle ¡afv ve safh eylemek 
ma¡nâsınadır; ve minhu: ِإَذا َمَلْكَت َفأَْسِجْح أَْي 
أَْحِسِن اْلَعْفَو
َجُح إَْ ِم -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [√el-Misca] اَلإْ
de) Bir recül adıdır.

-veznin [a†âmi…] َقَطاِم) [Secâ√i] َسَجاِح
de) Benû Yerbû¡dan bir hatun ismidir ki 
iddi¡â-yı nübüvvet eylemiştir. O hatun 

¡Ubeydullâh el-Musebbi√î sâhib-i tesânîf-i 
kesîredir, dört yüz târîhi ricâlindendir.

]س ب ُ ح[
ُح ُِ َاا ََّ  sîn’in fethi ve dâl’ın) [√es-sebâdi] اَل
kesriyle) Bir kelimedir ki kıllet-i ta¡âmda 
isti¡mâl olunur; yukâlu: أَْصَبْحَنا َسَباِدَح َوِلِصْبَياِنَنا 
 Ya¡nî “Bu sabâh ta¡âmımız َعَجاِعُج ِمَن اْلَغَرِث
pek kalîl olmakla çocuklarımız açlıktan 
feryâd eylediler.”

]س ج ح[
َجُح ََّ -sîn’in ve cîm’in fethiy) [√es-seca] اَل
le) ve 

َجاَحُة ََّ -vez [recâ√at] َرَجاَحٌة) [es-secâ√at] اَل
ninde) Mahbûbun ruhsârı ter ve mülâyim 
ve hüsn-i i¡tidâl üzere uzunca ve etleri azca 
olmak ma¡nâsınadır ki kemâl-i tenâsüb-i 
cemâldir; yukâlu: َوَسَجاَحًة َسَجًحا  اْلَخدُّ   َسِجَح 
َوَقلَّ اْعِتَداٍل  ِفي  َوَطاَل  َوالََن  َسُهَل  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب   ِمَن 

َلْحُمُه
ُجُح َُّ  Sehl (zammeteynle) [√es-sucu] اَل
ve mülâyim şey™e denir; yukâlu: َمْشًيا  َمَشى 
َوَسْهالً ًنا  َلّيِ أَْي  -Ve işlek yola ıtlâk olu ُسُجًحا 
nur, sühûletine mebnî. Ve kadr ve endâze 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َواِحٍد ُسُجٍح  َعَلى   بُُيوتُُهْم 
أَْي َعَلى َقْدٍر َواِحٍد
ِجيُح ََّ  Bu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√es-secî] اَل
dahi sehl ve mülâyim şey™e denir.

ُح جإْ َُّ  sîn’in zammı ve cîm’in) [√es-suc] اَل
sükûnuyla) İşlek yola denir.

ِجيَحُة َِّ -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [es-secî√at] اَل
de) Bu dahi kadr ve endâze ma¡nâsınadır. 
Ve hûy ve tabî¡at ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اَْلَكَرُم ِمْن َسِجيَحِتِه أَْي َطِبيَعِتِه
َجاُح َُّ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√es-sucâ] اَل
¡Unsur-ı havâya ıtlâk olunur.

َجاُح َِّ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√es-sicâ] اَل
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de ki bu şâzdır) Mutlakan semiz insân ve 
hayvâna denir; yukâlu: َوَغَنٌم َوَساحٌّ  ٌة   َشاةٌ َساحَّ
ِسَحاٌح َوُسَحاٌح أَْي ِسَماٌن

حُّ ََ ِم  mîm’in kesri ve sîn’in) [√√el-misa] اَلإْ
fethiyle) Pek yüğrük ve eşkinli ata ıtlâk 
olunur, gûyâ ki seyr ve ceryi sabb eder; 
yukâlu: َفَرٌس ِمَسحٌّ أَْي َجَواٌد
ُح ََ حإْ ََّ -vez [πabπab] َغْبَغٌب) [√es-sa√sa] اَل
ninde) ve

َحُة ََ حإْ ََّ  Konağın (hâ’yla) [es-sa√sa√at] اَل
¡arsasına denir ki hâlî meydânıdır, sâha 
gibi. Ve 

ٌح ََ  .Sağanaklı yağmura denir [√sa√sa] َسحإْ

اُح ََ حإْ ََّ  Bu (sîn’in fethiyle) [√es-sa√sâ] اَل
dahi sağanaklı yağmurdur.

اَحُة ََ حإْ ََّ  Pek yaş (hâ’yla) [es-sa√sâ√at] اَل
döken göze ıtlâk olunur; yukâlu: َعْيٌن 
ْمِع اَبٌة ِللدَّ َسْحَساَحٌة أَْي َصبَّ
َحاُح ََّ -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [√es-se√â] اَل
de) ¡Unsur-ı havâya denir.

]س ُ ح[
ُح إَْ ََّ  Bir (vezninde [√med] َمْدٌح) [√es-sed] اَل
nesneyi yer üzere yatırıp ve yayıp uzat-
mak ma¡nâsınadır, hayvânı boğazlamağa 
yatırmak gibi; yukâlu: ِمَن َسْدًحا  ْيَء  الشَّ  َسَدَح 
ْاألَْرِض َعَلى  َوَبَسَطُه  َذَبَحُه  ِإَذا  الثَّاِلِث   Ve bir اْلَباِب 
nesneyi yanı üzere yatırmak ma¡nâsınadır, 
dolu kırbayı yatırmak gibi; yukâlu: َسَدَح 
أَْضَجَعُه ِإَذا  ْيَء   Ve bir kimseyi yüzü üzere الشَّ
yere çalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَدَحُه 
-Ve sırtı üzere yere bırak ِإَذا َصَرَعُه َعَلى اْلَوْجِه
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَدَحُه ِإَذا أَْلَقاُه َعَلى 
 ;Ve deveyi çökürmek ma¡nâsınadır الظَّْهِر
yukâlu: أََناَخُه ِإَذا  اْلَبِعيَر   Ve bir mahalde َسَدَح 
ikâmet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أََقاَم ِإَذا  ِباْلَمَكاِن   Ve meşki doldurmak َسَدَح 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَلََها ِإَذا  اْلِقْرَبَة   َسَدَح 

evâhir-i ¡asr-ı sa¡âdette iddi¡â-yı nübüvvet 
eden Museylimetu’l-Ke≠≠âb zamânında 
zuhûr ve ¡âkıbet şeref-mend-i İslâm oldu.

]س ح ح[
حُّ ََّ  sîn’in fethi ve √â’nın) [√√es-sa] اَل
teşdîdiyle) Su makûlesini dökmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ا ِمَن اْلَباِب  َسحَّ اْلَماَء َسحًّ
ُه ِل ِإَذا َصبَّ  Ve ْاألَوَّ

 ve [√√sa] َسحٌّ

-Su yukarıdan aşağıya ak [√su√û] ُسُحوٌح
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ا َسحًّ اْلَماُء   َسحَّ 
 Ve َوُسُحوًحا ِإَذا َساَل ِمْن َفْوُق

 ismidir ki kemter [asb…] َقْسٌب [√√sa] َسحٌّ
hurmâya denir, ¡alâ-kavlin ağızda dağılır 
olan kuru hurmâya denir. Ve 

 :Vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu [√√sa] َسحٌّ
َضَرَبُه ِإَذا  ُفالًَنا   Ve değnekle dövmek َسحَّ 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: ُه  َسحَّ
َجَلَدُه  Ve be-gâyet semirip tavlanmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َسِمَن َغاَيَة  َسحَّ الرَّ
َمِن الّسِ
ِحيُح إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tes√î] اَلتَّ
ve

ُح َُ حإْ ََ  [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [√et-tesa√su] اَلتَّ
vezninde) ve

ُح حُّ ََ ٌل) [√et-tesa√√u] اَلتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bunlar da su yukarıdan aşağıya 
akmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَماُء َح   َسحَّ
َح ِإَذا َساَل ِمْن َفْوُق َوَتَسْحَسَح َوَتَسحَّ

حُّ َُّ  Bu dahi (sîn’in zammıyla) [√√es-su] اَل
ağızda dağılan kuru hurmâya denir.

ُة احَّ ََّ ve (teşdîd-i √â’yla) [es-sâ√√at] اَل

احُّ ََّ ve (hâ’sız) [√√es-sâ] اَل

َحاُح َِّ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√es-si√â] اَل
ve

َحاُح َُّ -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [√es-su√â] اَل
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re, ¡alâ-kavlin pek uzun şecere denir. Ve 
finâ-i hâneye de َسْرٌح [ser√] ıtlâk olunur ki 
avlu ve ev önü ta¡bîr olunan meydândır. 
Ve 

ٌح  Tagavvut eylemek [√ser] َسرإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َسَلَح  Ve َسَرَح الرَّ
mesâneden bevl fışkırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َسَرَح َبْولُُه ِإَذا اْنَفَجَر Ve derûnda muz-
mer olan şey™i izhâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu. َسَرَح َما ِفي َصْدِرِه أَْي أَْخَرَجُه Ve gönder-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَرَح ُفالًَنا ِإَذا أَْرَسَلُه 
Ve 

ٌح  Esâmîdendir: ¡Ömer b. Sevâd [√Ser] َسرإْ
ve A√med b. ¡Amr es-Ser√ ve oğlu ¡Amr 
ve hafîdi ¡Abdullâh ki َسْرِحيُّوَن [Ser√iyyûn] 
ile müte¡âreflerdir, muhaddislerdir. Ve 

ٌح .Başka bir recülün ¡alemidir [√Ser] َسرإْ

ِريُح إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tesrî] اَلتَّ
Bu dahi davarı otlamak için mer¡âya salı-
vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: َح اْلَمَواِشَي  َسرَّ
أََساَمَها ِإَذا   Ve zevceye talâk vermek َتْسِريًحا 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َح  َسرَّ
 Ve teshîl eylemek ma¡nâsına َزْوَجَتُه ِإَذا َطلََّقَها
isti¡mâl olunur; yukâlu: َلُه َسهَّ ِإَذا  َحُه   Ve َسرَّ
saçı taramazdan mukaddem çözüp salı-
vermek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
ْعَر ِإَذا َحلَُّه َوأَْرَسَلُه َقْبَل اْلَمْشِط َح الشَّ َسرَّ
َراُح ََّ -vez [se√âb] َسَحاٌب) [√es-serâ] اَل
ninde) Tatlîk ma¡nâsından ismdir, talâk 
ma¡nâsına, َتْبِليٌغ [teblîπ] ve َبالٌَغ [belâπ] ve 
 gibi. Ve […alâ†] َطالٌَق ve […ta†lî] َتْطِليٌق

 §Hâfız-ı meşhûr Ebî ◊af [√Serâ] َسَراٌح
¡Ömer b. Şâhîn’in ceddi ismidir.

ِرُح ََ ُمنإْ -ism-i fâ¡il bünye) [√el-munseri] اَلإْ
siyle) Sırtı üzere yatıp paçasını ayırmış 
olan kişiye denir, ِإْنِسَراٌح [insirâ√]tan ism-i 
fâ¡ildir; yukâlu: ُجُل ِإَذا اْسَتْلَقى َعَلى َقَفاُه  ِإْنَسَرَح الرَّ
َج ِرْجَلْيِه  Ve َوَفرَّ

Ve katl eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve hatun zevcinden ragbet َسَدَح ُفالًَنا ِإَذا َقَتَلُه
ve i¡tibâr bulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َزْوِجَها ِمْن  َحِظَيْت  ِإَذا  اْلَمْرأَُة   Ve hatunun َسَدَحِت 
evlâdı kesîr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َسَدَحِت اْلَمْرأَُة ِإَذا َكثَُرْت َوَلُدَها
اُح ََ َِ نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [√el-insidâ] اَلإْ
de) Yüz üzere yıkmak ve arka üzere yere 
çalmak ma¡nâlarından mutâvi¡dir; yukâlu: 
َسَدَحُه َفاْنَسَدَح َوُهَو َمْسُدوٌح َوَسِديٌح
يُح َِ إَْ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tesdî] اَلتَّ
de) Bu dahi katl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َسَدَحُه ِإَذا َقَتَلُه
َحُة ُِ ا ََّ -Sehâbe-i şedîdeye de [es-sâdi√at] اَل
nir ki murâd şiddetle yağan yağmuru ola-
caktır, üzerine düştüğü nebât makûlesini 
yere çalıp yatırdığı için.

ُح ُِ ا ََّ -Ehl-i hısb ü rehâ olan ki [√es-sâdi] اَل
şiye denir; yukâlu: ُفالٌَن َساِدٌح أَْي ُمْخِصٌب Ve 

ٌح ُِ .Bir kabîle ismidir [√Sâdi] َسا

]س ر ح[
ُح رإْ ََّ  sîn’in fethi ve râ’nın) [√es-ser] اَل
sükûnuyla) Yabanda salma otlayıp gezen 
mevâşîye denir, mâl-ı sâ™im ma¡nâsınadır; 
ve bu, tesmiye bi’l-masdardır; yukâlu: َلُه 
Ve َسْرٌح َساِئٌم أَْي َماٌل َساِئٌم

ٌح  ve [√ser] َسرإْ

-Mevâşî mer¡âya gidip bi [√surû] ُسُرلٌح
nefsihâ otlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَرَح 
 اْلَماُل َسْرًحا َوُسُروًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َساَم أَْي َرَعى
 mevâşîyi otlamak için [sevm] َسْوٌم Ve ِبَنْفِسِه
mer¡âya salıvermek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ْعِي  Ve َسَرْحُت اْلَمَواِشَي أَْي أََسْمُتَها َيْعِني أَْرَسْلُتَها ِللرَّ

ٌح -Bir nev¡ şecer-i ¡azîm ismi [√ser] َسرإْ
dir, Necd diyârında nâbit ve sarı yemiş-
leri olur. Müfredi, َسْرَحٌة [ser√at]tir, ke-mâ 
se-yuzkeru. Ve mutlakan dikensiz şece-
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َرُح إَْ َم -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [√el-mesra] اَلإْ
de) Mer¡âya denir.

ِريُح ََّ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√es-serî] اَل
Eyersiz çıplak ata denir; yukâlu: َفَرٌس َسِريٌح 
أَْي ُعْرٌي
ُرُح َُّ  Cüst ve (zammeteynle) [√es-suru] اَل
çabuk ata denir; yukâlu: َسِريٌع أَْي  ُسُرٌح   َفَرٌس 
Ve geciktirmeyip çabuk verilen bahşîşe 
denir; yukâlu: َمْطٍل ِبالَ  أَْي  ُسُرٌح   Ve rıfk َعَطاٌء 
ve sühûletli yürüyüşe denir; yukâlu: ِمْشَيٌة 
ُسُرٌح أَْي َسْهَلٌة
َحُة رإْ ََّ  (vezninde [al√at†] َطْلَحُة) [es-ser√at] اَل
Şol kancık eşeğe denir ki haml kertesine 
bâlig olup lâkin henüz hâmil olmaya. Ve 

َحٌة  Bir kelbin adıdır. Ve [Ser√at] َسرإْ
muhaddisînden ¡Ömer b. Sa¡îd’in ceddi is-
midir. Cevherî bir mevzi¡in ismidir demek-
le galat eylemiştir, zîrâ o şîn-i mu¡ceme 
iledir ve istişhâd eylediği Lebîd’in işbu: 
َفاْلَخَياُل” َفاْلَمَراَنُة  -mısrâ¡ında dahi ga “َفَسْرَحُة 
lat eylemiştir, zîrâ «â-yı mu¡ceme ve yâ-
yı tahtiyye ile zabt eylemiştir, esahh olan 
√â-yı mühmele ve bâ-yı muvahhade ile 
olmaktır ki, َرْمٍل  murâddır. Kezâlik ِحَباُل 
 آاٌء bir şecer adıdır ki ona [ser√at] َسْرَحٌة
dahi denir, َعاٌع [¡â¡] vezninde demekle ga-
lat eylemiştir, zîrâ ٌَسْرَحة [ser√at] şecerin ve 
 onun semeri ismidir ki üzüm tarzında آاٌء
olur, niteki bâb-ı hemze evvelinde beyân 
olundu. İşbû َسْرَحٌة [ser√at] mü™ellifin 
evâ™il-i mâddede ِعَظاٌم َشَجٌر  ْرُح   ,dediği َوالسَّ
 in müfredi olacaktır. Şârih der[√ser] َسْرٌح
ki َسْرَحٌة [Ser√at] bir mevzi¡ ismi oldu-
ğu Merâ§id ve Lisânu’l-¡Arab sâhibleri 
dahi sebt eylemiştir. Ve َخَياٌل [«ayâl] «â-
yı mu¡ceme ve yâ-yı tahtiyye ile Benû 
Temîm diyârında bir mevzi¡dir ve şâ¡irin 
murâdı budur. Dîvân-ı Lebîd’de bu ma¡nâ 

ِرٌح ََ  Libâsından soyunup [√munseri] ُمنإْ
¡uryân olan kişiye denir; yukâlu: ِإْنَسَرَح 
ُجُل ِإَذا َخَرَج ِمْن ِثَياِبِه َوَصاَر ُعْرَياًنا  Ve الرَّ

ِرٌح ََ  Arûzdan bir cins¡ [√munseri] ُمنإْ
ya¡nî bir bahr ismidir ki tef¡îli altı kerre 
mustaf¡ilun mef¡ûlâtün mustef¡ilündür. 
Lisânda sühûletle cery ve insirâhı sebe-
biyle ıtlâk olunmuştur. Ve cüst ve çabuk 
insân ve hayvâna ıtlâk olunur; yukâlu: 
َرُجٌل َوَفَرٌس ُمْنَسِرٌح أَْي َسِريٌع
َياُح رإْ

َِّ -veznin [ciryâl] ِجْرَياٌل) [√es-siryâ] اَل
de) Pek uzun şey™e denir. Ve çekirgeye 
denir. Ve bir kelebek adıdır.

َياٍح ِسرإْ  Ümerâ-i [√Umm Siryâ] أُمُّ 
Mekke’den Derrâc b. Zur¡a e∂-∞ibâbî 
nâm emîrin hatunu künyesidir.

ُرلُح إَْ َم  Serâba ıtlâk olunur [√es-mesrû] اَلإْ
ki ıssı vaktlerde ıraktan su hey™etinde 
görünür, gûyâ ki beyâbâna salıverilmiş 
hayvândır.

ُرلِح إَْ َم الإْ  ¡bir mevzi [√u’l-Mesrû±] ُذل 
adıdır.

ِريَحُة ََّ -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [es-serî√at] اَل
de) Şol sırıma ve tirşeye denir ki onun-
la tulum ve kırba ve ayakkabı makûlesi 
dikilir. Ve seyelân eden kandan uzun 
uzadı tarîka şeklinde hatta ıtlâk olunur. 
Ve Fârisîde hıyâbân dedikleri uzun uza-
dı iki tarafı sık ağaçlı tarîkaya denir. Ve 
pârelenmiş libâstan bir uzun dilimine de-
nir. Cem¡i َسَراِئُح [serâ™i√] gelir.

َرُح إَْ ِم -vez [minber] ِمْنَبٌر) [√el-misra] اَلإْ
ninde) Tarağa ıtlâk olunur, ُمْشٌط [muş†] 
ma¡nâsına. Ve 

َرٌح إَْ  Esâmîdendir: Sevde bint [√misra] ِم
Misra√ sahâbiyyedir, ¡alâ-kavlin bu şîn-i 
mu¡ceme iledir.
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 أَْرٌض ِسْرَتاٌح أَْي ِمْنَباٌت :ve yukâlu ِسْرَتاٌح أَْي َكِريَمٌة
َسْهَلٌة

]س ر ج ح[
ُجوَحُة رإْ َُّ  sîn’in ve cîm’in) [es-surcû√at] اَل
zammıyla) Üslûb ve nesak ve vetîre 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهْم َعَلى ُسْرُجوَحٍة َواِحَدٍة 
أَِي اْسَتَوْت أَْخالَُقُهْم

]س ر ُ ح[
ُح َُ رإْ ََّ -sîn’in ve dâl’ın fethiy) [√es-serda] اَل
le) Düz ve hemvâr yere denir. Ve toprağı 
mülâyim yere denir ki ٌَّنِصي [na§iyy] dedik-
leri nebât inbât eder ola.

اُح َُ رإْ
َِّ ve [√es-sirdâ] اَل

اَحُة َُ رإْ
َِّ  (sîn’lerin kesriyle) [es-sirdâ√at] اَل

Tavîle yâhûd kerîme yâhûd ¡azîme yâhûd 
semîne yâhûd kurumu tâm ve endâmı 
kâmil kaviyye ve şedîde olan nâkaya de-
nir. Cem¡i َسَراِدُح [serâdi√] gelir. Ve 

اٌح َُ -Mugaylân ağacından bö [√sirdâ] ِسرإْ
lüğe ve cemâ¡ate denir. Müfredi ِسْرَداَحٌة 
[sirdâ√at]tır hâ’yla ki bir bölük demektir.

َحُة َُ رإْ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-serde√at] اَل
vezninde) İhmâl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا أَْهَمَلُه ُجُل الشَّ َسْرَدَح الرَّ

]س ر ف ح[
َفُح رإْ ََّ -sîn’in ve fâ’nın fethiy) [√es-serfa] اَل
le) Bir şeytân adıdır.

]س ط ح[
إُُْح ََّ  sîn’in fethi ve †â’nın) [√†es-sa] اَل
sükûnuyla) Hânenin damına denir ki 
Fârisîde bâm denir. Ve her şey™in üstü-
ne denir ki Fârisîde firâz denir. Asl َسْطٌح 
[sa†√] yayıp döşemek ma¡nâsına masdar-
dır, dam makûlesi mebsût olduğundan 
 ile tesmiye olundu ki tesmiye [√†sa] َسْطٌح
bi’l-masdardır. Cem¡i ُسطُوٌح [su†û√] gelir. 

ile beyân eylediler.

َحاُن رإْ
َِّ  Kurda (sîn’in kesriyle) [es-sir√ân] اَل

denir, ِذْئٌب [≠i™b] gibi; ِسْرَحاٌل [sir√âl] dahi 
denir. Ve arslana denir. Ve bir kelbin 
adıdır. Ve ¡Umâre b. ◊arb el-Bu√turî ve 
Mu√riz b. Na∂la nâm kimselerin feresleri 
ismidir. Ve ِسْرَحاُن اْلَحْوِض [sir√ânu’l-√av∂] 
vasat-ı havza ıtlâk olunur. Cem¡i َسَراٌح 
[serâ√] gelir, َثَماٌن [&emân] gibi ve ِسَراٌح 
[sirâ√] gelir, ِضَباٌع [∂ibâ¡] gibi ve َسَراِحيُن 
[serâ√în] gelir, َخَزاِعيُل [«azâ¡îl] gibi.

َحاِن رإْ
َِّ -Kurt kuyru [enebu’s-sir√ân≠] َذَنُب ال

ğu demektir. Teşbîh tarîkiyle fecr-i kâzibe 
ıtlâk olunur ki fecr-i sâdıktan mukaddem 
zuhûr eden şafak-ı müstatîldir.

ِح رإْ ََّ  (vezninde [√şer] َشْرٌح) [√u’s-Ser±] ُذل ال
◊aremeyn beyninde bir vâdî adıdır.

َرُح ََّ  (vezninde [√fera] َفَرٌح) [√es-sera] اَل
Bir husûsun temşîtine rıfk ve sühûletle 
¡azîmet eylemek ma¡nâsına; yukâlu: َسِرَح 
اِبِع ِإَذا َخَرَج ِفي أُُموِرِه َسْهالً ُجُل َسَرًحا ِمَن اْلَباِب الرَّ الرَّ
ُح رَّ ََ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-Muserra] اَلإْ
vezninde) Bir recülün ¡alemidir.

ٍح ّرِ ََ ُم َْنُو   [Benû Muserri√] (ٌث  ُمَحّدِ
[mu√addi&] vezninde) ¡Arabdan bir 
batndır.

 Bir (vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [Serâ√i] َسَراِح
kısrak adıdır.

اٌح  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [√Serrâ] َسرَّ
Mi√la… b. ◊antem’in feresi ismidir.

 (vezninde [kutub] ُكُتٌب) [√Suru] ُسُرٌح
Benu’l-¡Aclân yurdunda bir su adıdır.

]س ر ت ح[
َتاُح رإْ

َِّ  ِقْرَطاٌس tâ-yı fevkiyye ile) [√es-sirtâ] اَل
[…ir†âs] vezninde) Soy ve kerîm ve asîl 
olan nâkaya ve toprağı yumuşak hâlis ve 
münbit olan arza sıfat olur; yukâlu: َناَقٌة 
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eyvânı husûsu ondan istikşâf eylediler. 
Vücûdunda asla kemik olmamakla bir 
yere götürdükte bohça gibi dürüp bükerler 
idi. Ve gazab-nâk oldukta şişip kalkar idi.

ُُوُح إَْ َم  Bu dahi yere serilmiş [√el-mes†û] اَلإْ
maktûle ıtlâk olunur.

َُّاُح َُّ اٌن) [√es-su††â] اَل -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Bir nebât adıdır. Ve mutlakan yer yü-
züne yayılıp münbasit olan nebâta denir, 
kavun ve karpuz ve kabak gibi.

َُُح إَْ ِم -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [√el-mis†a] اَلإْ
de) Hurmâ serip kurutacak yere denir, 
 ma¡nâsına, gûyâ ki hurmânın [cerîn] َجِريٌن
bastına âlettir. Ve çadırın ve alaçuğun 
direğine ıtlâk olunur ki onlara âlet-i sath 
olacaktır. Ve şol düz yalçın kayaya denir 
ki etrâfına taştan duvar çevirip onu havuz 
tarzında ederler, yağmur suyu müctemi¡ 
olmak için. Ve tenekeden yapılmış bir 
nev¡ su bardağına denir ki bir yüzü yum-
ruca ve bir yüzü yassı olur, ehl-i sefer 
istishâb ederler. Ve bu bardak bi-¡aynihi 
kaplumbağa hey™etinde ve başı yassı ve 
ağızı vâsi¡ olur; Fârisîde ona keşef derler. 
Hâlen ba¡zı huccâc onunla mâ-i zemzem 
getirirler. Ve 

ٌَُح إَْ -ağacının kabu [devm] َدْوٌم [√mis†a] ِم
ğundan örülmüş hasıra denir. Ve buğday 
kavuracak büyük tavaya denir. Ve şol 
ağaca denir ki asmanın iki dayakları üzere 
arkuru yatırıp asmanın kollarını onun üze-
rinden atarlar. Ve hamur açacak tahtaya 
denir ki yastıgaç ta¡bîr olunur. Ve Mis†a√ 
b. U&â&e’dir ki ashâbdandır.

َُُّح ََ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-musa††a] اَلإْ
vezninde) Pek yassı yayvan buruna ıtlâk 
olunur; yukâlu: ا أَْنٌف ُمَسطٌَّح أَْي ُمْنَبِسٌط ِجدًّ

Ve 

إٌُْح  Şâm’da Kusvet ve ∏ubâπib [√†Sa] َس
nâm karyeler beyninde bir mevzi¡ adı-
dır ki onda sâhibü’n-nâka ile mülakkab 
¢arâmi†a’dan Ebu’l-¢âsım nâm kimsenin 
bir vak¡ası olmuştur, hulefâdan Muktefî-
billâh zamânında vâki¡ olmuştur. Ve 

إٌُْح  Masdar olur, düpdüz döşeyip [√†sa] َس
yaymak ma¡nâsına; yukâlu: ْيَء الشَّ  َسَطَح 
 Ve sergi gibi yere َسْطًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َبَسَطُه
çalmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
َصَرَعُه ِإَذا  -Ve yanı üzere uzatıp yatır َسَطَحُه 
mak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
-Ve damı ve sâ™ir şey™i düzel َسَطَحُه ِإَذا أَْضَجَعُه
tip hemvâr kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اَها -Ve küçük kuzuyu ana َسَطَح ُسطُوَحُه ِإَذا َسوَّ
sıyla berâberce salıvermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِه ْخَل ِإَذا أَْرَسَلُه َمَع أُّمِ َسَطَح السَّ
يُح ُِ إَْ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tes†î] اَلتَّ
de) Bu dahi dam makûlesini sivri ve 
yumru kılmayıp düz ve yassı kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اَها َسَطَح ُسطُوَحُه ِإَذا َسوَّ
يُح ُِ ََّ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√es-sa†î] اَل
Yere döşenmiş maktûle ıtlâk olunur. Ve 
şol kimseye ıtlâk olunur ki arkası üzere 
uzanmış yâhûd düşüp serilmiş olup lâkin 
za¡fından yâ muk¡ad olduğundan batî™ü’l-
kıyâm ola. Ve su tulumuna ıtlâk olunur, 
 َسِطيَحٌة ma¡nâsına ve ona [mezâdet] َمَزاَدةٌ
[sa†î√at] dahi denir hâ’yla. Ve 

يٌح ُِ  Benû ±i™b kabîlesinden [√Sa†î] َس
Câhiliyyet’te bir kâhin adıdır ki başın-
dan gayrı cesedinde asla kemik kıs-
mı yok idi. Mezbûrun ismi Rebî¡ idi. 
Bi¡set-i nebevîden mukaddem tulû¡-ı 
âfitâb-ı risâleti ihbâr eylemişti. Üç yüz 
sene mu¡ammer oldu. Leyle-i mevlid-i 
nebevîde Nûşirevân’ın sükût-ı şürefât-ı 
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ıtlâkı nutfe telef ve hedere munsab ol-
mak mülâhazasına mebnîdir. Ve bundan 
me™hûz olarak ¡Arablar ِسَفاًحا  ,derler أَْجَرْوا 
“Yarış ehli atlarını ödülsüz meccânen ya-
rışa koştular” diyecek yerde.

اُح فَّ ََّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [√es-seffâ] اَل
Kesîrü’t-¡atâ™ adama ıtlâk olunur; yukâlu: 
ِمْعَطاٌء أَْي  اٌح  َسفَّ  Ve fasîh ve sühan-ver َرُجٌل 
adama ıtlâk olunur. Ve 

اٌح  Hulefâ-i ¡Abbâsiyyenin [√Seffâ] َسفَّ
evveli olan ¡Abdullâh b. Mu√ammed’in 
lakabıdır. Be-gâyet hûn-rîz olmakla mü-
lakkab olmuştur. Ve ¡Arab rü™esâlarından 
birinin lakabıdır. Ve ◊umeyd b. Ba√del 
nâm kimsenin kılıcı ismidir.

ُفوُح َُّ  َسْفٌح (sîn’in zammıyla) [√es-sufû] اَل
[sef√]in cem¡idir, yumuşak kayalara ıtlâk 
olunur.

ِفيُح ََّ -Ka (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√es-sefî] اَل
lın ve sık ¡abâya ve kilime ıtlâk olunur ki 
suyu neşf eylemeyip üzerinden seyelân 
eder. Ve kumar oklarından bir okun adı-
dır ki nasîbi yoktur, heder yere mefsûhtur. 
Ve çuvala ıtlâk olunur, ُجَواِلٌق [cuvâli…] 
ma¡nâsına.

ُفوُح إَْ َم -Şol deveye ıtlâk olu [√el-mesfû] اَلإْ
nur ki yere uzatılıp yatırılmış ola. Ve vâsi¡ 
ve galîz olan nesnelere ıtlâk olunur. Ve 
~a«r b. ¡Amr b. el-◊âri&’in feresi ismidir.

ُح ّفِ ََ ُم ٌث) [√el-museffi] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Şol kimseye ıtlâk olunur ki 
dâ™imâ kendi nefsine fâ™idesi olmayan 
beyhûde ¡amele meşgûl ola.

ِفيٌح إَْ -On (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√tesfî] َت
dan masdardır; yukâlu: أَْي َتْسِفيًحا  ُح  يَُسّفِ  ُهَو 
َيْعَمُل َعَمالً الَ يُْجِدي َعَلْيِه
ُفوَحُة إَْ َم  Koltukları geniş [el-mesfû√at] اَلإْ

]س ف ح[
ُح فإْ ََّ  sîn’in fethi ve fâ’nın) [√es-Sef] اَل
sükûnuyla) Bir mevzi¡ adıdır. Ve 

ٌح  :Dağın yöresine denir; yukâlu [√sef] َسفإْ
-Alâ-kavlin da¡ َسْفُح اْلَجَبِل أَْي ُعْرُضُه اْلُمْضَطِجُع
ğın köküne denir, اْلَجَبِل  [a§lu’l-cebel] أَْصُل 
ma¡nâsına yâhûd esfeline denir ki eteği 
olacaktır, dâmen-i kûh ma¡nâsına yâhûd 
dağın dibine denir, َحِضيُض اْلَجَبِل [√a∂î∂u’l-
cebel] ma¡nâsına. Cem¡i ُسُفوٌح [sufû√] ge-
lir. İşbu َسْفٌح [sef√] kelimesi fi’l-asl ِإْنِصَباٌب 
[in§ibâb] ma¡nâsına masdar olmakla tes-
miye bi’l-masdardır, gûyâ ki mevzi¡-i 
mezbûr fevk-i cebelden mesfûh olmuştur. 
Ve 

ٌح  Masdar olur, su ve kan [√sef] َسفإْ
makûlesini döküp akıtmak ma¡nâsına; 
yukâlu: الثَّاِلِث اْلَباِب  ِمَن  َسْفًحا  َم  َوالدَّ اْلَماَء   َسَفَح 
ْمَع َسْفًحا َوُسُفوًحا ِإَذا :ve yukâlu ِإَذا أََراَقُه  َسَفَح الدَّ
 Ve أَْرَسَلُه

ٌح  ve [√sef] َسفإْ

 ve [√sefû] ُسُفوٌح

 Su makûlesi (fetehâtla) [sefe√ân] َسَفَحاٌن
kendi boşanıp dökülmek ma¡nâsına lâzım 
olur; yukâlu: ْمُع َسْفًحا َوُسُفوًحا َوَسَفَحاًنا  َسَفَح الدَّ
ِإَذا اْنَصبَّ

اِفُح ََّ  .Ondan ism-i fâ¡ildir [√es-sâfi] اَل
Cem¡i َسَواِفُح [sevâfi√] gelir; yukâlu: َدْمٌع 
َسَواِفُح ve َساِفٌح  [fevâris] َفَواِرُس Ve bu ُدُموٌع 
kabîlindendir.

اُفُح ََ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [√et-tesâfu] اَلتَّ
de) Zinâ edişmek ma¡nâsınadır.

َفاُح َِّ ve (vezninde [itâl…] ِقَتاٌل) [√es-sifâ] اَل

اَفَحُة ََ ُم  [mu…âtelet] ُمَقاَتَلةٌ) [el-musâfe√at] اَلإْ
vezninde) Bunlar da zinâ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَساَفَحا  َتَساَفَحا 
َوَفَجَرا َزَنَيا  ِإَذا   [√sifâ] ِسَفاٌح Zinâya َوَساَفَحَها 
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اِلُح ََّ  (vezninde [√âli§] َصاِلٌح) [√es-sâli] اَل
Silâh sâhibi ya¡nî silâhlı adama denir, 
neseb üzere ism-i fâ¡ildir; yukâlu: َرُجٌل 
ِسالٍَح ُذو  أَْي   Ve tâze çayır otlamakla َساِلٌح 
ishâle uğramış nâkaya denir ki َسْلٌح [sel√]
ten me™hûzdur; yukâlu: َقْد ِإَذا َكاَنْت   َناَقٌة َساِلٌح 
أَْسَلَحْت ِمَن اْلَبْقِل
الَُح َُّ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√es-sulâ] اَل
İnsân tersine denir, َنْجٌو [necv] ma¡nâsına. 
Şârih rakîk olanına tahsîs eylemiştir.

ُح لإْ ََّ  sîn’in fethi ve lâm’ın) [√el-sel] اَل
sükûnuyla) Hadeslemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َط َتَغوَّ ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َسْلًحا   َسِلَح 
Şârih der ki mü™ellifin muktezâ-yı kelâmı 
 taπavvut gibi insânda dahi [√sel] َسْلٌح
müsta¡meldir. Lâkin Mi§bâ√’ın beyânına 
göre tayr ve behâyime mahsûstur. Bel-
ki sıvık hadeslemelerine mahsûstur ki 
Türkîde çımkırmak ve sağnamak ta¡bîr 
olunur. Ve insânda ishâl üzere olursa bi’t-
teşbîh isti¡mâl olunur.

الَُح سإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [√el-islâ] اَلإْ
dahi yestehlemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْسَلَح ِبَمْعَنى َسِلَح
ِليُح سإْ ِ  (vezninde [izmîl] ِإْزِميٌل) [√el-islî] اَلإْ
Bir ot adıdır ki otlayan hayvânın sütü 
firâvân olur. Bu nebât ِإْسِليٌخ [islî«] ile 
müte¡âreftir ki «â-yı mu¡ceme iledir.

ِليُح ََّ  (vezninde [√cerî] َجِريٌح) [√es-Selî] اَل
Yemen’de bir kabîledir.

َلُحوُن  [ayzebûn√] َحْيَزبُوُن) [Seyle√ûn] َسيإْ
vezninde) Yemen’de bir karyedir, ¡âmme 
tahrîfle َساَلُحوُن [Sâle√ûn] demekle mü™ellif 
men¡ eylemiştir.

َلُح َُّ  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [√es-sula] اَل
Keklik kuşunun yavrusuna denir. Cem¡i 
 ُصَرٌدgelir, sîn’in kesriyle [sil√ân] ِسْلَحاٌن

olan nâkaya vasf olur; yukâlu: َمْسُفوَحُة  َناَقٌة 
ْاإِلْبِط أَْي َواِسَعُتُه
َفُح َسإْ  vezninde ve [¡a§la] أَْصَلُع [√el-esfa] اَلإْ
mürâdifidir ki başının ön tarafı kel olan 
kişiye denir.

]س ق ح[
َقَحُة ََّ -sîn’in ve …âf’ın fet) [es-se…a√at] اَل
hiyle) َصَلَعٌة [§ala¡at] ma¡nâsınadır ki başın 
önünde kıl olmamak vechiyle olan kellik 
hâletine denir.

َقُح َسإْ  (vezninde [¡a§la] أَْصَلُع) [√el-es…a] اَلإْ
Vech-i mezkûr üzere olan kel kişiye denir.

]س ل ح[
الَُح َِّ ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√es-silâ] اَل

َلُح َِّ ve (vezninde [ineb¡] ِعَنٌب) [√es-sila] اَل

َحاُن لإْ َُّ -veznin [sul†ân] ُسْلَطاٌن) [es-sul√ân] اَل
de) Âlet-i harbe denir. İsm-i câmi¡lerdir; 
¡alâ-kavlin demirden olan âlet-i har-
be mahsûstur, kılıç ve mızrak gibi. Ve 
 [âlet] آَلٌة ,lafzı müzekkerdir [√silâ] ِسالٌَح
te™vîliyle mü™ennes dahi olur. Cem¡i أَْسِلَحٌة 
[esli√at]tır ki sîga-i cem¡-i müzekkerdir, 
 gibi. Ve [a√miret] أَْحِمَرةٌ ve [imâr√] ِحَماٌر
mü™ennesin cem¡i ِسالََحاٌت [silâ√ât]tır. Ve 
hâssaten kılıca ıtlâk olunur. Ve kiriş ge-
çirilmedik yaya denir. Ve değneğe ıtlâk 
olunur, ¡asâ ma¡nâsına.

لُُّح ََ ٌل) [√et-tesellu] اَلتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Silâh-pûş olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
الََح ُجُل ِإَذا َلِبَس الّسِ َتَسلََّح الرَّ
َلَحُة إَْ َم  [memle√at] َمْمَلَحٌة) [el-mesle√at] اَلإْ
vezninde) Derbende ve serhadde ıtlâk 
olunur, َثْغٌر [&aπr] ma¡nâsına. Asl َمْسَلَحٌة 
[mesle√at] cebhâneye denir, bu ¡alâka 
ile derbend ve serhadde ıtlâk olunur. Ve 
silâhlı ¡askere ıtlâk olunur, mahall-i silâh 
oldukları için.
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†â’nın kesriyle) Fezâ-yı vâsi¡e denir. Şârih 
der ki bunlar َسْطٌح [sa†√]tan mezîd olmakla 
makâmı ”س،ط،ح“ mâddesidir.

َطُح َلوإْ ََّ -sîn ve lâm’ın fet) [√es-Selev†a] اَل
hiyle) Bir mevzi¡dir.

ََُحُة لإْ ََّ -Göv (sîn’in fethiyle) [es-sel†a√at] اَل
desi ¡arîz olan hatuna denir; yukâlu: َجاِرَيٌة 
َسْلَطَحٌة أَْي َعِريَضٌة
َُاُح ِلنإْ سإْ ِ  [i√rincâm] ِإْحِرْنَجاٌم) [√el-islin†â] اَلإْ
vezninde) Yüz üzere kapanıp düşmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَقَع ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْسَلْنَطَح 
َوْجِهِه -Ve bir nesne bolalıp yayvanlan َعَلى 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَلْنَطَح اْلَواِدي ِإَذا 
اتََّسَع

]س م ح[
َماُح ََّ ve (sîn’in fethiyle) [√es-semâ] اَل

َماَحُة ََّ ve (hâ’yla) [es-semâ√at] اَل

ُموُح َُّ ve [√es-sumû] اَل

ُموَحُة َُّ -sîn’lerin zammıy) [es-sumû√at] اَل
la) ve

ُح مإْ ََّ ve (vezninde [√med] َمْدٌح) [√es-sem] اَل

َماُح َِّ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√es-simâ] اَل
Sehî ve civân-merd olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوُسُموًحا َوَسَماَحًة  َسَماًحا  ُجُل  الرَّ  َسُمَح 
ِإَذا اْلَخاِمِس  اْلَباِب  ِمَن  َوِسَماًحا  َوَسْمًحا   َوُسُموَحًة 
َوَكُرَم  َحُسَن Mu…addimetü’l-Edeb’de َجاَد 
[√asune] ve َفَتَح [fete√a] bâblarından ola-
rak mersûmdur. Ve Mi§bâ√’ta hemân َفَتَح 
[fete√a] bâbından müsebbet ve َسَمَح ِبَكَذا ِإَذا 
َوأَْعَطى  unvânıyla müfesserdir. Ve her¡ َجاَد 
hâlde bâ™ harfiyle müte¡addîdir.

ُح مإْ ََّ  (vezninde [şeks] َشْكٌس) [√es-sem] اَل
Ondan sıfattır, kerîm ve civân-merd adama 
denir. Musaggarında ُسَمْيٌح [sumey√] denir, 
-sumey] ُسَمّيٌِح vezninde ve [zubeyr] ُزَبْيٌر
yi√] denir, yâ’nın teşdîdiyle. Ve cem¡inde 
 ,vezninde [™kuremâ] ُكَرَماُء ,denir ُسَمَحاُء

[§urad] ve ِصْرَداٌن [§irdân] gibi.

َلُح ََّ -Göllerde yı (fethateynle) [√es-sela] اَل
ğılan yağmur suyuna denir.

ِليُح إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-teslî] اَلتَّ
Bir kimseyi silâhlandırmak ve hâssaten 
kılıç kuşatmak ma¡nâsınadır; tekûlu: َسلَّْحُتُه 
ْيَف أَْي َجَعْلُتُه ِسالََحُه  ُسْلٌح Ve yağ tulumunu السَّ
[sul√] dedikleri âtiyü’z-zikr tılâ ile sürüp 
ovuşturmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َُسلََّح ِنْحَيه 
ْلِح ِإَذا َدَلَكُه ِبالسُّ
 vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√Selâ] َسالٌَح
yâhûd َقَطاِم […a†âmi] vezninde) »ayber 
kal¡asının taraf-ı esfelinde bir mevzi¡dir. 
Ve Benû Kilâb yurdunda bir su adıdır ki 
ondan içenler ishâle mübtelâ olurlar, He-
diyye eşmeleri gibi.

ِحيُن -veznin [sermîn] َسْرِميُن) [Sel√în] َسلإْ
de) Yemen’e bir hısn adıdır ki seksen 
târîhinde binâ olunmuştur.

ُح لإْ َُّ  ™Dehnâ (sîn’in zammıyla) [√es-Sul] اَل
nâm mahalde Benû Sa¡d yurdunda bir su 
adıdır. Ve bir tılâ adıdır ki onunla yağ tu-
lumlarını delk ederler, dikiş yerleri mün-
sedd olmak için.

لََّحٌة ََ  [mu¡a@@amet] ُمَعظََّمٌة) [Musalla√at] ُم
vezninde) Bir mevzi¡ adıdır.

]س ل ط ح[
ُُُح لإْ َُّ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [√es-sul†u] اَل
Taşsız ve kayasız ve çukursuz düz ve em-
les dağa denir.

الَِطُح َُّ -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [√es-sulâ†i] اَل
ninde) Pek yassı ve ¡arîz olan şey™e denir; 
yukâlu: َعِريٌض أَْي  ُسالَِطٌح   Ve Murâd َشْيٌء 
kabîlesi diyârında bir vâdî adıdır.

َُُح َلنإْ ََّ  [semendel] َسَمْنَدٌل) [√es-selen†a] اَل
vezninde) ve

ُح ُِ َلنإْ إَْ ُم  mîm’in zammı ve) [√el-muslen†i] اَلإْ
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ma¡nâsınadır; yukâlu: َح ِفي ْاألَْمِر ِإَذا َساَهَل َسمَّ
اَمَحُة ََ ُم  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-musâme√at] اَلإْ
vezninde) Bu dahi bir husûsta ¡unf ve şid-
det ve su¡ûbet eylemeyip rıfk ve sühûletle 
mu¡âmele eylemek ma¡nâsına; yukâlu: 
َساَمَحُه ِفي ْاألَْمِر ِإَذا َساَهَلُه
َماُح َِّ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√es-simâ] اَل
Sahtiyândan ve meşinden olan çadırlara 
denir.

َمُح إَْ َم -vez [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [√el-mesma] اَلإْ
ninde) َسَماَحٌة [semâhat]ten ki sühûlet 
ma¡nâsınadır, ism-i mekândır, bu 
münâsebetle müzâyakası olmayan 
mahall-i vâsi¡de isti¡mâl olunmuştur; ve 
minhu yukâlu: ُمتََّسًعا أَْي  َلَمْسَمًحا  اْلَحّقِ  ِفي   ِإنَّ 
َوَمْنُدوَحًة َعِن اْلَباِطِل
َحُة  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [Sum√at] ُسمإْ
Esmâdandır: Sum√a b. Sa¡d ve Sum√a b. 
Hilâl iki kimsedir. 

َحُة -vez [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Sumey√at] ُسَميإْ
ninde) Medîne’de suyu çok bir kuyu 
adıdır.

اُمُح ََ -vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [√et-tesâmu] اَلتَّ
ninde) Birbirine su¡ûbet ve müzâyaka 
göstermeyip sühûlet ve müsâ¡ade vechiyle 
mu¡âmele edişmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَساَمَح اْلَقْوُم ِإَذا َتَساَهُلوا
ِح مإْ ََّ ال  [√med] َمْدٌح) [√Ebu’s-Sem] أَُْو 
vezninde) Huddâm-ı dergâh-ı Hazret-i 
Mu§†afavîden bir zâtın künyesidir. Ve bir 
tâbi¡î künyesidir ki ismi ¡Abdurra√mân ve 
lakabı Derrâc idi.

]س ن ح[
نإُْح َُّ  sîn’in zammı ve nûn’un) [√es-sun] اَل
sükûnuyla) Uğurluluk, yümn ve bereket 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَبَرَكٌة يُْمٌن  أَْي  ُسْنٌح   ِبِه 
Ve Medîne kurbünde bir mevzi¡ adıdır ki 

gûyâ ki َسِميٌح [semî√]in cem¡idir ve َمَساِميُح 
[mesâmî√] denir, gûyâ ki ِمْسَماٌح [mismâ√]
ın cem¡idir. Ve mü™ennesinde َسْمَحٌة 
[sem√at] denir hâ’yla. Ve cem¡inde hemîn 
 ;vezninde [i†âş¡] ِعَطاٌش ,denir [√simâ] ِسَماٌح
yukâlu: َرُجٌل َسِمٌح َواْمَرأَةٌ َسْمَحٌة َوِنْسَوةٌ ِسَماٌح الَ َغْيُر 
Pes inşâ-perdâzlık sûretinde ba¡zı küttâbın 
“kerîmâne” ta¡bîrine mu¡âdil “semîhâne” 
ta¡bîrleri galattır.

َماُح سإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [√el-ismâ] اَلإْ
Bu dahi civân-merd olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َسُمَح ِبَمْعَنى  ُجُل  الرَّ  Ve serkeş أَْسَمَح 
insân ve hayvân yavaşıyıp râm ve münkâd 
olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
 أَْسَمَحِت :ve yukâlu أَْسَمَحْت َقُروَنُتُه ِإَذا َذلَّْت َنْفُسُه
ابَُّة ِإَذا الََنْت َبْعَد اْسِتْصَعاٍب الدَّ
َحُة مإْ ََّ  sîn’in fethi ve mîm’in) [es-sem√at] اَل
sükûnuyla) Cömerd hatuna denir ki zikr 
olundu. Ve sert olmayan yaya ıtlâk olunur; 
yukâlu: ُمَواِتَيٌة أَْي  َسْمَحٌة   Ve şol millete َقْوٌس 
ıtlâk olunur ki onda zîk ve şiddet olma-
yıp ahkâmı sehl ve yüsrü müştemil ola ki 
murâd millet-i İslâmiyye’dir; ve minhu’l-
hadîsu: ”ْهَلِة ْمَحِة السَّ  Ve “بُِعْثُت ِباْلَحِنيِفيَِّة السَّ

َحٌة  Ca¡fer-i ‰ayyâr’ın feresi [Sem√at] َسمإْ
ismidir. Ve 

ٌح  Düğümü olmayan düz ve [√sem] َسمإْ
hemvâr ağaç dalına ıtlâk olunur; yukâlu: 
ُعوٌد َسْمٌح أَْي الَ ُعْقَدَة ِفيِه
ِميُح إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tesmî] اَلتَّ
Rıfk ve sühûletle yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ََسْهال َساَر  ِإَذا  َتْسِميًحا  َح  -Ve mız َسمَّ
rağı doğrultmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َفُه َثقَّ ِإَذا  ْمَح  الرُّ َح   Ve sür¡at eylemek َسمَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْسَرَع ِإَذا  َح   Ve bir َسمَّ
nesneden kaçmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َح ِإَذا َهَرَب -Ve bir husûsta su¡ûbet göster َسمَّ
meyip rıfk ve sühûletle mu¡âmele eylemek 
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tayyür ile müte™ellim oldukta, refîkleri 
tesliye ve tatyîb için “Elem çekmeye, 
şâyet bir sânih dahi zuhûr eder” dedik-
lerinde mesel-i mezbûru îrâd eyledi. Bir 
kimseden bir nesne zımnında âzürde-dil 
olana “Gam çekmeye, ondan hoş-dil dahi 
olursun” mevki¡inde darb olunur.

ِنيُح ََّ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√es-senî] اَل
-ma¡nâsınadır. Ve inciye, ¡alâ [√sâni] َساِنٌح
kavlin inci dizilmezden mukaddem di-
zecek rişteye denir; dizildikten sonra ِعْقٌد 
[¡i…d] denir. Ve mutlakan huliyy ve zînete 
denir ki nisvân ittihâz ederler.

ٌح  Bir (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√Suney] ُسَنيإْ
recül adıdır.

َناُح إَْ ِت سإْ ِ  Bir mâddeyi gereği [√el-istisnâ] اَلإْ
gibi cüst ü cû edip araştırmak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: ِإْسَتْسَنْحُتُه َعْن َكَذا أَِي اْسَتْفَحْصُتُه
نُُّح ََ ٌل) [√et-tesennu] اَلتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) O ma¡nâyadır. Ve bir nesneye ense 
çevirip arka vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
يِح َعَلى ِصيَغِة ْاألَْمِر أَِي اْسَتْدِبْر ِمْنَها َيْعِني  َتَسنَّْح ِمَن الّرِ
َولَِّها َظْهَرَك
 Yemen (sîn’in kesriyle) [Sin√ân] ِسنإَْحاُن
mihlâflarından ya¡nî eyâlet ¡add olunan 
nâhiyelerinden bir nâhiye adıdır. Ve bir 
recülün ismidir. 

َنُح َنحإْ ََّ  sîn’in ve nûn’un) [√es-sena√na] اَل
fethiyle) Geceler aslâ uyku uyumaz olan 
kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل َسَنْحَنٌح أَْي الَ َيَناُم 
اللَّْيَل

]س ن ط ح[
َُاُح نإْ َِّ -veznin [ir†âs…] ِقْرَطاٌس) [√es-sin†â] اَل
de) Ferci vâsi¡ olan nâkaya denir.

]س ل ح[
اَحُة ََّ  (vezninde [bâ√at] َباَحٌة) [es-sâ√at] اَل
Nâhiye ma¡nâsınadır ki bir şey™in bir sem-

Hazret-i ~ıddî…’in onda bir bâb meskeni 
var idi, mevzi¡-i mezbûrda mütemekkin 
Benî ◊âri&’ten tezevvücleri hasebiyle. Ve 
muhaddisînden »ubeyb b. ¡Abdurra√mân 
es-Sun√î oradandır. Ve 

َُِّريِق ُحال  Yolun ortasına […sun√u’t-†arî] ُسنإْ
denir; yukâlu: َذَهَب َعْن ُسْنِح الطَِّريِق أَْي َعْن َوَسِطِه
نُوُح َُّ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√es-sunû] اَل
ve

نإُْح َُّ ve (vezninde [√ul§] ُصْلٌح) [√es-sun] اَل

نُُح َُّ -Bir kim (zammeteynle) [√es-sunu] اَل
senin hâtırına bir gûne re™y ve endîşe 
yâhûd önüne bir iş ¡ârız ve bedîdâr ol-
mak ma¡nâsınadır; tekûlu: َسَنَح ِلي َرْأٌي ُسنُوًحا 
َعَرَض أَْي  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َوُسنًُحا   Ve bir َوُسْنًحا 
sözü tasrîh ve beyân eylemeyip kinâye ve 
ta¡rîzle söylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْح يَُصّرِ َوَلْم  َض  َعرَّ ِإَذا  ِبَكَذا   Ve bir kimseyi َسَنَح 
re™y ve tedbîrinden sarf ve tahvîl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َرْأِيِه  َعْن  ُفالًَنا   َسَنَح 
ُه َوَردَّ  Ve bir nesne bir kimseye sehl َصَرَفُه 
ve âsân olmak ma¡nâsınadır; tekûlu: َسَنَح 
َر َتَيسَّ أَْي  ِلي  ْعُر   Ve bir adamı bir güçlüğe الّشِ
düşürüp bir şerr ve mihnete uğratmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا أَْحَرَجُه ِبِه َوَعَلْيِه   َسَنَح 
 Ve َوأََصاَبُه ِبَشّرٍ

-Sayd, sayyâdın sol tarafın [√sunû] ُسنُوٌح
dan zuhûr edip sağ tarafına mürûr eylemek 
ma¡nâsınadır, sayyâda sağ tarafı gelir; بُُروٌح 
[burû√]un zıddıdır, niteki zikr olundu. Ve 
¡Arablar bununla tefe™™ül ederler; yukâlu: 
َسَنَح الظَّْبُي ُسنُوًحا ِضدُّ َبَرَح
اِنُح ََّ  Sayyâdın solundan [√es-sâni] اَل
zuhûr ve sağına mürûr eden sayda denir 
ki onunla teyemmün ederler, َباِرٌح [bâri√] 
mukâbilidir ve minhu’l-meselu: ِلي  “َمْن 
ْؤِم الشُّ َبْعَد  ِباْلُمَباَرِك  أَْي  اْلَباِرِح”  َبْعَد  اِنِح   Bir ِبالسَّ
sayyâd üzere zaby-ı bârih mürûr edip ta-
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akvâl serd eylemiştir, lâkin evvel ve es-
beti lafz-ı Süryânîdir. Aslı َمِشيَحا [Meşî√â]
dır şîn-i mu¡ceme ile, ¡Arablar ta¡rîb edip 
 dediler. Ve hâlen Yehûd [√Mesî] َمِسيٌح
tâ™ifesi Deccâl’e َمِشيٌح [Meşî√] ıtlâk eder-
ler, “Meşî√ zuhûr edip bizlere ser-gerde 
olacaktır” diye muntazırlardır. Süryânîde 
 mübârek ma¡nâsına olmakla [√meşî] َمِشيٌح
Deccâl’e dahi o tâ™ife ¡indinde meymûn 
olduğundan ıtlâk eylediler.

اِئُح ََّ -Ehl-i seyâhat olan kimse [√es-sâ™i] اَل
ye denir. Ve dâ™imâ sâ™im ve mesâcid ve 
me¡âbide mülâzım olan kimseye ıtlâk olu-
nur; yukâlu: َرُجٌل َساِئٌح أَْي َصاِئٌم ُمالَِزٌم ِلْلَمَساِجِد
يَُّح ََ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-museyya] اَلإْ
vezninde) Sırtı çizgili muhattat olan çe-
kirgeye denir. Ve çubuklu alaca kumaşa 
denir. Ve muhattat bürde gibi metninde 
ince ince yolları olan tarîka ıtlâk olunur. 
Ve yaban eşeğine ıtlâk olunur, karınla 
yanları beyninde uzun uzun hatları olmak 
hasebiyle.

َحاُن  (vezninde [rey√ân] َرْيَحاٌن) [Sey√ân] َسيإْ
Şâm diyârında bir nehr adıdır. Ma§î§a kur-
bünden cereyân eden nehrdir ki tahrîfle 
“cihân suyu” ta¡bîr ederler. Ve Ba§ra 
türâbında dahi bir nehrdir ki َساِحيٌن [Sâ√în] 
dahi derler. Ve Bel…â™ kâzasında bir kar-
yedir ki merkad-ı Mûsâ ¡aleyhi’s-selâm 
ondadır.

ُحوُن -veznin [cey√ûn] َجْيُحوُن) [Sey√ûn] َسيإْ
de) Mâverâünnehr’de ve Hindistân’da bi-
rer nehrin adıdır.

َياُح إَْ ِم -veznin [√miftâ] ِمْفَتاٌح) [√el-misyâ] اَلإْ
de) Dâ™imâ gammâzlık ve şerr ve şûriş ve 
fitne-bâzlıklara seyr ve devr eden müfsi-
de ıtlâk olunur; yukâlu: ُهَو ِمْسَياٌح َفاْجَتِنُبوُه أَْي 
ّرِ ِفي ْاألَْرِض َيِسيُح ِبالنَِّميَمِة َوالشَّ

tinde olan alargaca mahalden ¡ibârettir. 
Ve haşem-nişîn obalarının aralıklarında 
olan açık meydâna denir. Şehr hânelerinin 
avlu ta¡bîr olunan ¡arsalarına ıtlâkı bundan 
me¡hûzdur. Cem¡i َساٌح [sâ√] gelir ki cinsi-
dir ve ُسوٌح [sû√] gelir, sîn’in zammıyla ve 
.gelir [sâ√ât] َساَحاٌت

]س ي ح[
ُح يإْ ََّ  sîn’in fethi ve yâ’nın) [√es-sey] اَل
sükûnuyla) ve

َيَحاُن ََّ -Su yer yü (fetehâtla) [es-seye√ân] اَل
zünde akıp gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوْجِه َعَلى  َجَرى  ِإَذا  َوَسَيَحاًنا  َسْيًحا  َيِسيُح  اْلَماُء   َساَح 
 Ve gölge bir tarafa dönüp yürümek ْاألَْرِض
ma¡nâsınadır ki ba¡de’z-zevâl hâletidir; 
yukâlu: لُّ ِإَذا َفاَء  Ve َساَح الظِّ

ٌح -Hâssaten zâhirde ya¡nî yer yü [√sey] َسيإْ
zünde cereyân eden suya denir ki tesmiye 
bi’l-masdardır. Ve yol yol kalemli nesc 
olunmuş kilime ve ¡abâya denir. Ve 

ٌح -Benû ◊assân b. ¡Avf yurdun [√Sey] َسيإْ
da bir su adıdır. Ve Yemâme’de üç vâdî 
adıdır.

َياَحُة َِّ -veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [es-siyâ√at] اَل
de) ve

ُيوُح َُّ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√es-suyû] اَل
ve

َيَحاُن ََّ ve (fetehâtla) [es-seye√ân] اَل

ُح يإْ ََّ -Te (vezninde [seyr] َسْيٌر) [√es-sey] اَل
rehhüb ve ¡ibâdet için yer yüzünde ge-
zip yürümek ma¡nâsınadır; seyâhât-ı 
rehâbine-i kadîme ve hâlen seyâhat-i 
dervîşân bundandır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َساَح 
ْاألَْرِض ِفي  َذَهَب  ِإَذا  َوَسْيًحا  َوَسَيَحاًنا  َوُسُيوًحا   ِسَياَحًة 
الَُم َوَذَكْرُت ِفي َنا َوَعَلْيِه السَّ  َوِمْنُه اْلَمِسيُح ْبُن َمْرَيَم َعَلى َنِبّيِ
 اْشِتَقاِقِه َخْمِسيَن َقْوالً ِفي َشْرِحي ِلَصِحيِح اْلُبَخاِري َوَغْيِرِه
Vâkı¡â mü™ellif Ba§â™ir’de dahi elli gûne 
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FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME 
يِن اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الّشِ

]ش ب ح[
َاُح  şîn’in ve bâ’nın fethiyle) [√eş-şeb] اَلشَّ
ve bâ’nın sükûnuyla) Şahs ma¡nâsınadır 
ki insânın ve sâ™irin mer™î olan kâlıb ve 
cesedinden ¡ibârettir; َسَواٌد [sevâd] dahi 
denir, Fârisîde kâlbüd ve Türkîde karaltı 
ta¡bîr olunur. Cem¡i أَْشَباٌح [eşbâ√] ve ُشُبوٌح 
[şubû√] gelir.

َحاُن اإْ -veznin [şeb¡ân] َشْبَعاُن) [eş-şeb√ân] اَلشَّ
de) Uzun şey™e denir.

َااَحُة -vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [eş-şebâ√at] اَلشَّ
ninde) Bir kimse ¡arîz pazılı olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َشَباَحًة  ُجُل  الرَّ  َشُبَح 
َوَمْشُبوَحُهَما َراَعْيِن  الّذِ َشْبَح  َكاَن  ِإَذا  اْلَخاِمِس   اْلَباِب 
َعِريَضُهَما  Kâle fi’n-Nihâye fî sıfatihi أَْي 
¡aleyhi’s-selâm: أَْي َراَعْيِن  الّذِ َمْشُبوَح  َكاَن   “أَنَُّه 
َراَعْيِن َطِويَلُهَما َوِقيَل َعِريَضُهَما َوِفي ِرَواَيٍة َشْبَح الّذِ
ُح اإْ  (vezninde [√med] َمْدٌح) [√eş-şeb] اَلشَّ
Yarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  َشَبَح 
ُه َشقَّ ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   Ve deri ve ip َشْبًحا 
makûlesini kazıklar aralıklarına uzatıp 
çekmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلِجْلَد  َشَبَح 
ُه َبْيَن أَْوَتاٍد -mut [√şeb] َشْبٌح Şârih der ki ِإَذا َمدَّ
lakan bir nesneyi uzatmak ma¡nâsınadır; 
mü™ellif teşvîş eylemiştir. Ve اِعي الدَّ  َشَبَح 
[şebe√a’d-dâ¡î] derler, du¡â eden kimse 
ellerini göğe doğru kaldırıp uzattıkta. Ve 
bir kimse önünde ayak üzere dikilivermek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َشَبَح َلَنا ُفالٌَن ِإَذا َمَثَل Ve 

ٌح  .Mürtefi¡ü’l-binâ™ kapıya denir [√şeb] َشاإْ
Ve bunda fethateynle de câ™izdir.

َماِل َااُح الإْ  Deve ve koyun [eşbâ√u’l-mâl] أَشإْ
ve sâ™ir mevâşîden ma¡rûf ve müte¡ayyin 
olanlarına ıtlâk olunur ki göze görünür 

َياُح َِ نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [√el-insiyâ] اَلإْ
de) Bolalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَساَح 
َقْلُبُه اتََّسَع  أَِي   Ve esvâb pâre pâre yırtılıp َبالُُه 
yarılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَساَح الثَّْوُب 
َق  Ve semizlikten karın büyüyüp yere ِإَذا َتَشقَّ
yakın salkılanıp sarkmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمِن ِإَلى ْاألَْرِض ِإْنَساَح َبْطنُُه ِإَذا َكُبَر َوَدَنا ِمَن الّسِ
َساَحُة ِ  (vezninde [ibâ√at] ِإَباَحٌة) [el-isâ√at] اَلإْ
Suyu akıtmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أََساَح 
-Ve at kuyruğunu aşağı salıver َنْهًرا ِإَذا أَْجَراُه
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَذَنِبِه اْلَفَرُس   أََساَح 
 Cevherî bu ma¡nâda lafz-ı mezbûru ِإَذا أَْرَخاُه
şîn-i mu¡ceme ile resm eylemekle galat 
eylemiştir. Şârih der ki sâ™ir ba¡zı ehl-i lü-
gat dahi i¡câmla cezm eylediler.

َسيَّاٍح  َكتَّاٌن izâfetle) [√Cebelu Seyyâ] َجَاُل 
[kettân] vezninde) Şâm ve Rûm beynini 
fâsıl bir dağdır.

ُيوُح َُّ -sîn’in zammıy) [√es-Suyû] اَل
la) Yemâme’de bir karyedir. Ve Müs-
lim b. ¡Alî es-Sî√î ki sîn’in kesriyledir, 
muhaddisîndendir.
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vezninde) Hırsa mukârin buhl ve imsâkla 
muttasıf nâkese denir. Ve َشَحاٌح [şe√â√] ve 
-ge [√şi√â] ِشَحاٌح in cem¡leri[√şe√î] َشِحيٌح
lir, ِكَباٌر [kibâr] gibi ve ٌة  ,gelir [eşi√√at] أَِشحَّ
ٌة اُء gibi ve [a§i√√at] أَِصحَّ  ,gelir [™eşi√√â] أَِشحَّ
اُء .gibi [™e†ibbâ] أَِطبَّ

َشُح حإْ -vez [πabπab] َغْبَغٌب) [√eş-şa√şa] اَلشَّ
ninde) Vâsi¡ beyâbâna denir. Ve bir nesne 
üzere müdâvim ve muvâzib olan kimseye 
denir. Ve bed-hûy ve bed-mizâc kişiye de-
nir. Ve darb-ı lisâna mâlik talâkatli, fasîh 
ve belîg olan hatîbe denir. Ve şecî¡ ve 
bahâdır adama denir. Ve gayret ve hamiy-
yetli adama denir. Ve kesîrü’s-savt olan 
kargaya denir. Ve şol yere denir ki top-
rağı neşşâf olmakla icrâsı matar-ı kesîre 
muhtâc ola. Ve azca yağmurdan suyu akıp 
gider olan yere de denmekle azdâddan 
olur. Ve cüst ve çâlâk hımâra denir. Bu 
ma¡nâda ُهْدُهٌد [hudhud] vezninde) dahi 
lügattir. Ve çabuk uçan bağırtlak kuşuna 
denir. Ve pek uzun adama denir.

َشاُح حإْ -vez [√ra√râ] َرْحَراٌح) [√eş-şe√şâ] اَلشَّ
ninde) Başladığı işe mücidd ve muvâzıb 
olan mikdâm adama denir. Ve gayret ve 
hamiyyet sâhibi adama denir. Ve şol ha-
tuna denir ki be-gâyet güçlü kuvvetli ol-
makla merd mesâbesinde ola; yukâlu: ٌِإْمَرأَة 
ِتَها َشْحَشاٌح َكأَنََّها َرُجٌل ِفي ُقوَّ
َشَحاُن حإْ  [ma¡me¡ân] َمْعَمَعاٌن) [eş-şa√şe√ân] اَلشَّ
vezninde) Bu dahi gayretli adama denir. 
Ve uzun kimseye denir.

َشَحُة حإْ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [eş-şa√şe√at] اَلشَّ
ninde) Sakınmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve göçegen dedikleri kuş َشْحَشَح ِمْنُه ِإَذا َحِذَر
ötmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُد الصُّ  َشْحَشَح 
َت  Ve deve savtını göğüsünde terdîd ِإَذا َصوَّ
ederek kükremek ma¡nâsınadır; yukâlu: 

olanları olacaktır.

ُمَشاَُّح  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) √el-muşebba] اَلإْ
vezninde) Kabuğu giderilmiş nesneye de-
nir; yukâlu: َشْيٌء ُمَشبٌَّح أَْي َمْقُشوٌر Ve kavî ve 
muhkem kilime ve ¡abâya denir.

ِايُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-teşbî] اَلتَّشإْ
Bir adam pek pîr olmakla bâsırası hîre-
nâk olduğundan bir karaltıyı çatal gör-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َكِبَر  َشبََّح الرَّ
َبَح َشَبَحْيِن  Ve bir nesneyi enliletmek َفَرأَى الشَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَعَلُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  َشبََّح 
َعِريًضا
َاَحاُن -Minkala (fetehâtla) [eş-şebe√ân] اَلشَّ
nın ya¡nî kerpiç ve çamur taşıyacak teske-
renin iki tarafına geçirilen iki ağaca denir.

َااِئُح -Deve semerine arala [√eş-şebâ™i] اَلشَّ
rı açık arkuru üstüvâr ettikleri ağaçlara 
denir.

 (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [√Şebbâ] َشاَّاٌح
Ece™ nâm cebel yanında bir vâdîdir. 

]ش ح ح[
حُّ  şîn’in harekât-ı selâsı) [√√eş-şu] اَلشُّ
ve √â’nın teşdîdiyle) Masdardır, hırsa 
mukârin buhl ma¡nâsınadır ki tabî¡î ola; 
tekûlu: اْلَباِب ِمَن  َتَشحُّ  َوَعَلْيِه  ِبِه  َرُجُل  َيا   َشِحْحَت 
ِل ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َتُشحُّ  َوَشَحْحَت  َتَبرُّ  َكَبِرْرَت  اِبِع   الرَّ
َكَعَفْفَت الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َتِشحُّ  َوَشَحْحَت  َتُمدُّ   َكَمَدْدَت 
َتِعفُّ أَْي َبِخْلَت َوَحِرْصَت
َحاُح  (vezninde [cebân] َجَباٌن) [√eş-şe√â] اَلشَّ
ve

ِحيُح ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√eş-şe√î] اَلشَّ

َشُح حإْ -veznin [fedfed] َفْدَفٌد) [√eş-şa√şa] اَلشَّ
de) ve

َشاُح حإْ -vez [&a&√â√] َحْثَحاٌث) [√eş-şa√şâ] اَلشَّ
ninde) ve

َشَحاُن حإْ  [ma¡me¡ân] َمْعَمَعاٌن) [eş-şe√şe√ân] اَلشَّ
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ve

ُح ََ َت  [murtecel] ُمْرَتَجٌل) [√el-muşteda] اَلإُْمشإْ
vezninde) Vüs¡at ma¡nâsınadır; tekûlu: َلَك 
َعْنُه ُشْدَحٌة َوُمْشَتَدٌح أَْي َسَعٌة َوَمْنُدوَحٌة
ُح ََ َشإْ  (vezninde [√efsa] أَْفَسُح) [√el-eşda] اَلإْ
Bol nesneye denir.

اُح ََ ِش نإْ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [√el-inşidâ] اَلإْ
ninde) Arka üzere yatıp paçaları ayırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا اْسَتْلَقى  ِإْنَشَدَح الرَّ
َج ِرْجَلْيِه َوَفرَّ
ُح َُ وإْ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [√eş-şevda] اَلشَّ
de) Gerimli, yerden yapma nâkaya denir; 
yukâlu: َناَقٌة َشْوَدٌح أَْي َطِويَلٌة َعَلى ْاألَْرِض
ُح ُِ ا  ;Vâsi¡ ma¡nâsınadır [√eş-şâdi] اَلشَّ
yukâlu: َكَلٌ َشاِدٌح أَْي َواِسٌع
ُح ََ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [√el-meşda] اَلإَْمشإْ
de) Ferce denir, ِحٌر [√ir] ma¡nâsına, vüs¡ati 
için.

]ش ذ ح[
َذُح وإْ  َجْوَهٌر âl-ı mu¡ceme ile≠) [√eş-şev≠a] اَلشَّ
[cevher] vezninde) Zikr olunan َشْوَدٌح [şev-
da√] ile mürâdiftir.

]ش ر ح[
ُح رإْ  (vezninde [√cer] َجْرٌح) [√eş-şer] اَلشَّ
Müşkil ve mübhem ve mahfî makûlesini 
keşf ve izhâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َشْرًحا  اْلَغاِمَض   َشَرَح 
 :Ve kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu َكَشَفُه
َقَطَعُه ِإَذا  اللَّْحَم   ;Ve açmak ma¡nâsınadır َشَرَح 
yukâlu: َشَرَح اْلَباَب ِإَذا َفَتَحُه Ve fehm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَرَح اْلَكالََم ِإَذا َفِهَمُه Ve 
bikr kızın bekâretini izâle eylemek yâhûd 
hatunu arkası üzere yatırıp cimâ¡ eyle-
mek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
َها أَْو َجاَمَع اْلَمْرأََة ُمْسَتْلِقَيًة  Ve bir َشَرَح اْلِبْكَر ِإَذا اْفَتضَّ
şey™i bolaltmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َعُه ْيَء ِإَذا َوسَّ َشَرَح الشَّ

َد َهِديَرُه -Ve kuş sür¡atle uç َشْحَشَح اْلَبِعيُر ِإَذا َردَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا الطَّاِئُر   َشْحَشَح 
َطاَر َسِريًعا
ُة ُمَشاحَّ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muşâ√√at] اَلإْ
vezninde) Bir nesne bir kimse ¡indinde 
pek mu¡teber olduğundan âhere vermeyip 
dınnet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّشاح 
-Ve minhu kavlu’l ُفالٌَن ِبِه َعَلى ُفالٍَن ِإَذا َضنَّ ِبِه
mü™ellifîn: ”َة ِفي ْاإِلْصِطالَِح “الَ ُمَشاحَّ

-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [√√et-teşâ] اَلتََّشاحُّ
de) İki kimse bir nesne zımnında birbi-
rine buhl ve dınnet edişmek ya¡nî o nes-
neyi her biri âheri almayıp kendisi almak 
murâdında olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
يُِريُد َيْعِني  َيُفوَتُهَما  أَْي  يُِريَداِن  أَْي الَ  ْاألَْمِر  َعَلى  ا   َتَشاحَّ
ِبِه ْاإِلْسِتيَشاَر  ِمْنُهَما  ِفي :ve yukâlu ُكلٌّ  اْلَقْوُم   َتَشاحَّ 
ْاألَْمِر ِإَذا َشحَّ َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض َحَذَر َفْوِتِه
َشُح  [muselsel] ُمَسْلَسٌل) [√el-muşa√şa] اَلإُْمَشحإْ
vezninde) Bî-hayr u menfa¡at olan müh-
mel kimseye denir.

ُة حَّ ٌة) [eş-şi√√at] اَلّشِ  (vezninde [i√√at§] ِصحَّ
Fi’l-asl masdardır, ism-i mef¡ûl ma¡nâsına 
müsta¡meldir; ve minhu kavluhum أَْوَصى 
ِتِه أَْي ِفي َحاِلِه الَِّتي َيِشحُّ َعَلْيَها ِتِه َوِشحَّ ُفالٌَن ِفي ِصحَّ
َحاِئُح -vez [√afâ™i§] َصَفاِئُح) [√eş-şe√â™i] اَلشَّ
ninde) Sütü pek az olan nâkalara ıtlâk olu-
nur. Müfredi َشِحيَحٌة [şe√î√at]tır; yukâlu: 
ّرِ ِإِبٌل َشَحاِئُح أَْي َقِليَلُة الدَّ
َحاُح  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√eş-şi√â] اَلّشِ
Âteşi çıkmayan çakmağa denir; yukâlu: 
 Ve pek az suya ıtlâk َزْنٌد ِشَحاٌح ِإَذا َكاَن الَ يُوِري
olunur; yukâlu: َماٌء ِشَحاٌح أَْي َنِكٌد َغْيُر َغْمٍر

]ش ُ ح[
ُح إَْ -Se (vezninde [√med] َمْدٌح) [√eş-şed] اَلشَّ
mirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َشَدَح 
َشْدًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َسِمَن
َحُة إَْ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [eş-şud√at] اَلشُّ
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َحٌة  (vezninde [al√at†] َطْلَحُة) [Şer√at] َشرإْ
İbn ¡Avve’dir ki Benû Sâme b. Lu™eyy 
kabîlesinden bir batn pederidir.

ٍح َْنُو َشرإْ  [Benû Şer√] (َجْرٌح [cer√] vezninde) 
Bir batn adıdır.

-veznin [surâ…at] ُسَراَقُة) [Şurâ√at] ُشَراَحُة
de) Hemdân kabîlesinden bir hatun-
dur ki İmâm ¡Alî kerremallâhu vechehu 
huzûrunda zinâ eylediğini ikrâr eylemek-
le recm olundu. Ve dîger bir hatun ismi-
dir ki Umm Sehle demekle ma¡rûfedir, 
muhaddisedir.

اٌح  Bir (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [√Şerrâ] َشرَّ
recül adıdır.

]ش ر ُ ح[
اُح َُ رإْ

-veznin [ir†âs…] ِقْرَطاٌس) [√eş-şirdâ] اَلّشِ
de) Tabanları galîz ve ¡arîz olan kişiye de-
nir; yukâlu: َرُجٌل ِشْرَداُح اْلَقَدِم أَْي َغِليظَُها َعِريُضَها 
Ve şişman olmakla vücûdu salkı ve söl-
pük olan adama denir. Ve uzun ve cüssesi 
¡azîm olan deveye ve ¡avrete denir.

]ش ر ط ح[
ِطُح ُمَشرإْ -ism-i fâ¡il bün) [√el-muşar†i] اَلإْ
yesiyle) Dâ™imâ arzdan arza seyr ü sefer 
eden kimseye denir.

]ش ر م ح[
َمُح رإْ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [√eş-şerma] اَلشَّ
de) ve

َمِحيُّ رإْ  Nefsine nisbetle [eş-şerma√iyy] اَلشَّ
güçlü kuvvetli adama denir. Ve pek uzun 
adama denir. Cem¡i َشَراِمُح [şerâmi√] ve 
.gelir [şerâmi√at] َشَراِمَحٌة

ُح َرمَّ  [amelles¡] َعَملٌَّس) [√eş-şeremma] اَلشَّ
vezninde) Bu dahi pek uzun adama denir.

َماُح  (vezninde [ir†âs…] ِقْرَطاٌس) [√Şirmâ] ِشرإْ
Nehâvend’e karîb bir kal¡a adıdır.

ِريُح -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-teşrî] اَلتَّشإْ
de) Bir nesneyi dilim dilim kesmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا َقطََّعُه َح الشَّ َشرَّ
َحُة رإْ -veznin [amzet√] َحْمَزُة) [eş-şer√at] اَلشَّ
de) ve

ِريَحُة ve [eş-şerî√at] اَلشَّ

ِريُح -Tûlânî kesilip dilimlen [√eş-şerî] اَلشَّ
miş et dilimine denir. Ve 

َحٌة  Âhû makûlesi şikârın etine [şer√at] َشرإْ
denir ki gerçi bir mikdâr kuruyup lâkin 
pastırma kertesine varmayarak getirile.

ُرلُح  Çöllerde görünen [√el-meşrû] اَلإَْمشإْ
serâba ıtlâk olunur.

َرُح -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [√el-meşra] اَلإَْمشإْ
de) Ferce ıtlâk olunur.

َريإُْح  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√eş-şurey] اَلشُّ
Bu dahi ferce ıtlâk olunur. Ve 

 Esmâdandır: Ebû [√Şurey] ُشَريإٌْح
Mu√ammed ¡Abdurra√mân b. A√med b. 
Mu√ammed b. Ebî Şurey√ el-Ensârî eş-
Şurey√î ki İmâm Beπavî ashâbındandır, 
ondan rivâyet-i ehâdîs eylemiştir, ceddi 
olan Şurey√’e mensûbdur. Ve ¡Abdullâh 
b. Mu√ammed ve Hibetullâh b. ¡Alî eş-
Şurey√iyyân muhaddislerdir.

َرُح -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [√el-Mişra] اَلإِْمشإْ
de) İbn ¡Âhân’dır ki tâbi¡îndendir. Ve Sev-
de bint Mişra√ sahâbiyyedir, ¡alâ-kavlin 
bu sîn’ledir.

اِرُح  Ekini kuşlardan hıfz ve [√eş-şâri] اَلشَّ
hirâset eden bekçiye denir.

 Bir recül (şîn’in fethiyle) [Şerâ√îl] َشَراِحيُل
ismidir. Şârih der ki Cebrâ™îl gibi gûyâ 
ki ism-i celâle olan ِإيٌل [îl] kelimesine 
muzâftır. Bunda َشَراِحيُن [Şerâ√în] dahi 
denir.
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sükûnuyla) Hâssaten kelbin fercine denir.

َحُة قإْ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [eş-şu…√at] اَلشُّ
Dişi kelbin memeleri emziğine denir, َظْبَيُة 
-ma¡nâsına. Ve kı [abyetu’l-kelbet@] اْلَكْلَبِة
zıllığı mütegayyir ya¡nî pek kızıl olmayıp 
sarıya mâ™il olan hurmâ koruğuna denir; 
şîn’in fethiyle de câ™izdir. Ve ٌُشْقَرة [şu…ret] 
ma¡nâsınadır ki çehre kumral olmaktır, 
atta al olmaktır.

َقُح َشإْ …eş] أَْشَقُر ,Ondan sıfattır [√el-eş…a] اَلإْ
ar] ma¡nâsınadır.

ُح قإْ  (vezninde [√med] َمْدٌح) [√…eş-şa] اَلشَّ
Kırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  َشَقَح 
َكَسَرُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  -Ve kelb tebev َشْقًحا 
vül için ayağını kaldırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشَقَح اْلَكْلُب ِإَذا َرَفَع ِرْجَلُه ِلَيُبوَل
َقاُح شإْ ِ  Irak (hemzenin kesriyle) [√el-iş…â] اَلإْ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  أَْشَقَحُه 
-Ve hurmâ koruğu renklenmeğe baş أَْبَعَدُه
lamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلُبْسُر   أَْشَقَح 
َن -Ve ağacın meyveleri renklenip olma َلوَّ
ğa yüz tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْشَقَح 
النَّْخُل ِإَذا أَْزَهى
ِقيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-teş…î] اَلتَّشإْ
Bu dahi hurmâ koruğu kızarmağa başla-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َن َح اْلُبْسُر ِإَذا َلوَّ َشقَّ
َحاُء قإْ -veznin [™afrâ§] َصْفَراُء) [™eş-şa…√â] اَلشَّ
de) Beyâzı hâlis olmayan köpüğe vasf 
olur; yukâlu: َرْغَوةٌ َشْقَحاُء أَْي َغْيُر َخاِلَصِة اْلَبَياِض
ُح قإْ  ُقْبٌح (şîn’in zammıyla) [√…eş-şu] اَلشُّ
[…ub√] lafzına itbâ¡an zikr olunur, ¡alâ-
kavlin kubh ma¡nâsına olmakla te™kîd olur; 
yekûlûne: َويُْفَتَحاِن ِبَمْعًنى  أَْو  ِإْتَباٌع  َوُشْقًحا  َلُه   ُقْبًحا 
ve yukâlu: َشِقيٌح َقِبيٌح   َجاَء :ve yukâlu َشْيٌء 
َقاَحِة  َقَعَد َمْقُبوًحا َمْشُقوًحا :ve yukâlu ِباْلَقَباَحِة َوالشَّ
Mütercim der ki Suyû†î Muzhir’de itbâ¡ ve 
müzâvece harf-i ¡atfle vârid olmak ¡inde’l-
ekser memnû¡ ve ¡inde’l-ba¡z câ™izdir dedi. 

]ش ر م س ح[
اُح ََ ِرمإْ  (kesreteynle) [√eş-Şirimsâ] اَلّشِ
Mı§ır’da bir karyedir.

]ش ر ن ف ح[
َرنإَْفُح -se] َسَمْنَدٌر fâ’yla) [√eş-şerenfa] اَلشَّ
mender] vezninde) Ayağı çabuk, revende 
adama denir. Şeremet ta¡bîr olunur ki şîr-i 
merd muharrefidir.

]ش ط ح[
حإْ -şîn’in ve †â’ müşeddede) [√şi††i] ِشُِّ
nin kesriyle) Erkek oğlağı zecr ve âzâra 
mahsûs asvâttandır.

]ش ف ح[
ُح ُمَشفَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-muşeffa] اَلإْ
vezninde) Şol bed-baht ve mahrûm kim-
seye denir ki kesb ve gûşişinde cüz™î ve 
küllî aslâ bir hayr ve menfa¡ate dest-res 
olmaz ola.

]ش ف ل ح[
َفلَُّح -vez [amelles¡] َعَملٌَّس) [√el-şefella] اَلشَّ
ninde) Kenârları galîz ve salkı ve gevşek 
olan ferc-i nisvâna denir. Ve burnun delik-
leri vâsi¡ ve dudakları kalın ve salkı olan 
kimseye denir, ba¡zı zengî ¡Arablar gibi. 
Ve fercinin dudakları iri ve ferci bol olan 
hatuna denir. Ve kebere yemişine denir. 
Ve bir şecer adıdır ki özdeğinde dört dâne 
keskin bıçak gibi çıkmış budakları olur ki 
her biriyle koyun zebh olunur ve yemişi 
zengî ¡Arab kellesi kadar olur. Ve 

 Hurmânın henüz koruk [√şefella] َشَفلٌَّح
olmazdan mukaddem yarıp açan yemişine 
denir.

]ش ق ح[
َحُة قإْ  şîn’in fethi ve …âf’ın) [eş-şa…√at] اَلشَّ
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Ve bu sevâd-ı ¡Irâ… lügatidir, yukâlu: َشلََّح 
اُه ُفالًَنا ِإَذا َعرَّ
ُمَشلَُّح  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-muşella] اَلإْ
vezninde) Hamâm câme-kânına de-
nir, اِم اْلَحمَّ  [mesla«u’l-√ammâm] َمْسَلُخ 
ma¡nâsına.

]ش ن ح[
نُُح  şîn’in ve nûn’un) [√eş-şunu] اَلشُّ
zammıyla) Sarhoşlar, ُسَكاَرى [sukârâ] 
ma¡nâsınadır. Müfredi ُشَناٌح [şunâ√]tır, ُرَباَع 
[rubâ¡] ve ُربٌُع [rubu¡] gibi.

َناِحيُّ ve [eş-şenâ√iyy] اَلشَّ

َناُح ve [√eş-şenâ] اَلشَّ

َناِحَيُة  şîn’lerin fethi ve) [eş-şenâ√iyet] اَلشَّ
ahîr َكَراِهَيٌة [kerâhiyet] vezninde) Cesîm ve 
tavîl olan deveye denir. Ve 

 :Genç deveye denir; yukâlu [√şenâ] َشَناٍح
َفًتى أَْي  َكَثَماٍن  َشَناٍح   Bunda ictimâ¡-ı َبْكٌر 
sâkineyn için yâ™ hazf olunmuştur. Aslı 

َبْكَرةٌ َشَناِحَيٌة :idi; ve yukâlu [şenâ√iyy] َشَناِحيٌّ
ِنيُح -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-teşnî] اَلتَّشإْ
de) Levm ve teşnî¡ ve takbîh eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشنََّح َعَلْيِه ِإَذا َشنََّع

]ش ل ح[
ِويُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-teşvî] اَلتَّشإْ
İnkâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َح  َشوَّ
ْيَء ِإَذا أَْنَكَرُه الشَّ

]ش ي ح[
يُح  Bir (şîn’in kesr-i meddiyle) [√eş-şî] اَلّشِ
nebât adıdır, Fârisîde dermene ve Türkîde 
yavşan dedikleri ottur. Ve Yemen’e 
mahsûs bir gûne kumaş adıdır. Ve umûr 
ve mesâlihte üzerine düşüp cidd ve cehd 
eder olan adama denir. Ve be-gâyet sa-
kınıcı, çürük tahtaya basmaz olan adama 
denir; yukâlu: َرُجٌل ِشيٌح أَْي َحِذٌر

Ve َشُقَح َكَكُرَم أَْي َقُبَح Pes bu zikr olunanlar da 
ihtilâf-ı mezkûr üzeredir.

اُح قَّ اٌن) [√eş-şu……â] اَلشُّ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Bir nebât adıdır. Ve köpeğin götüne 
denir, اْلَكْلِب  .ma¡nâsına [istu’l-kelb] ِإْسُت 
Burada hâ’yla اَْلَكْلَبة nüshası galattır.

ِقيُح  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√eş-şe…î] اَلشَّ
Hastalıktan yenice ifâkat bulmuş kimseye 
denir.

َقاُح َشإْ -Kö (hemzenin fethiyle) [√el-eş…â] اَلإْ
peklerin götlerine yâhûd avurtlarına de-
nir. Müfredi ِشْقٌح [şi…√]tır, şîn’in kesriyle; 
yukâlu: َطْعٌن َكأَْشَقاِح اْلِكالَِب أَْي أَْدَباِرَها أَْو أَْشَداِقَها
ُمَشاَقَحُة  [muşâteme] ُمَشاَتَمٌة [el-muşâ…a√at] اَلإْ
vezninde ve mürâdifidir ki bir kimse-
ye sövmek ve sövüşmek ma¡nâlarınadır; 
yukâlu: َشاَقَحُه أَْي َشاَتَمُه َوَشاَقَحا أَْي َشاَتَما
ُة َقِحيَّ ٌة) [eş-şu…a√iyyet] اَلشُّ  [ureniyyet¡] ُعَرِنيَّ
vezninde) Kırmızı kisveye denir. Te™nîsi 
mevsûf i¡tibârıyladır; yukâlu: ُحلٌَّة ُشَقِحيٌَّة أَْي 
ْقَحِة َحْمَراُء ِنْسَبٌة ِإَلى الشُّ

]ش ك ح[
َكَحُة وإْ  [cevheret] َجْوَهَرةٌ) [eş-şevke√at] اَلشَّ
vezninde) Oyma kapı tarzında olan şey™e 
denir. Cem¡-i cinsi َشْوَكٌح [şevka√]tır.

]ش ل ح[
ٌح  Ukberâ¡ (şîn’in kesriyle) [√şil] ِشلإْ
nâm karye kurbünde bir karye adıdır; 
muhaddisînden Âdem b. Mu√ammed eş-
Şil√î oradandır.

َحاُء لإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™eş-şel√â] اَلشَّ
de ve kasr ile câ™izdir) Keskin kılıca denir. 
Cem¡i ُشْلٌح [şul√] gelir, َحْمَراُء [√amrâ™] ve 
.gibi; te™nîsi âlet i¡tibârıyladır [umr√] ُحْمٌر

ِليُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-teşlî] اَلتَّشإْ
Libâstan soyup çıplatmak ma¡nâsınadır. 
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de) Gayretli, hamiyyetli adama denir. Ve 
pek uzun adama denir. Bunda kesr ile de 
câ™izdir. Ve cidd ve ikdâm ve sür¡atle se-
ğirten adama denir. Ve yavuz ve şedîdü’n-
nefs olan âteşli ata denir. Ve ¢uds-i şerîf 
havâlîsinde bir cebel-i ¡âlî ismidir.

َياُح  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√eş-şiyâ] اَلّشِ
Kıtlığa denir, َقْحٌط […a√t] ma¡nâsına. Ve 
sakınmak, hazer ve perhîz ma¡nâsınadır. 
Ve her husûsta cidd ve cehd eylemek 
ma¡nâsınadır.

يَحُة -Be (şîn’in kesriyle) [eş-Şî√at] اَلّشِ
riyyede Feyd nâm kal¡a şarkîsinde bir 
su adıdır. Ve ◊aleb kazâsında bir karye 
adıdır; muhaddisînden Yûsuf b. Esbâ† 
ve ¡Abdulmu√sin b. Mu√ammed et-
Tâcir ve âzâd-kerdesi Bedr ve onun oğlu 
Mu√ammed b. Bedr ve A√med b. Sa¡îd b. 
◊asan ve A√med b. Mu√ammed b. Sehl 
el-Mu√addi&ûn eş-Şî√iyyûn oradandır.

ُيوَحاُء  elifin meddi) [el-meşyû√at] اَلإَْمشإْ
ve kasrıyla) Yavşan dedikleri nebât-ı 
mezkûrun menbiti olan arza denir. Ve 

ُيوَحاُء  ve (medd ile) [™meşyû√â] َمشإْ

 Bir cemâ¡at bir (kasr ile) [meşî√â] َمِشيَحى
husûsta ibtidâr ve isti¡câl yâhûd ihtilât ve 
ihtilâl üzere olmağa denir; yukâlu: ِفي  ُهْم 
أَْو َيْبَتِدُروَنُه  أَْمٍر  ِفي  أَْي  أَْمِرِهْم  ِمْن  َوَمِشيَحى   َمْشُيوَحاَء 
اْخِتالٍَط  gibi [™ma™yûrâ] َمْعُيوَراُء Ve bunlar ِفي 
ism yâhûd َمْشُيوَخاُء [meşyû«â™] ve َمِشيَخاُء 
[meşî«â™] gibi cem¡ olmak gâlibdir, gûyâ 
ki cidd ve cehd ma¡nâsına ism olan ِشيٌح 
[şî√] lafzından cem¡lerdir.

ِييُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-teşyî] اَلتَّشإْ
Sakındırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َشيََّحُه 
َرُه َحذَّ -Ve müzâyaka vermek cihetiy ِإَذا 
le hasmına nazar eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشيََّح َخْصَمُه ِإَذا َنَظَر ِإَلْيِه ُمَضاَيَقًة

َشاَحُة ِ -hemzenin kesriy) [el-işâ√at] اَلإْ
le) Yer yavşanlı olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: يُح الّشِ أَْنَبَتِت  ِإَذا  ْاألَْرُض   Ve bir أََشاَحِت 
husûsta cidd ve sa¡y ve ikdâm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َحاَجِتِه  َعَلى   أََشاَح 
َوَجَهَد أَْرَخاُه Cevherî َجدَّ  أَْي  ِبَذَنِبِه  اْلَفَرُس   َوأََشاَح 
¡ibâretiyle de sebt eylemekle tashîf ey-
lemiştir. Ve onu Ley&’in Kitâbu’l-¡Ayn 
tekmilesinden ahz eylemiştir. Onda savâb 
olan sîn-i mühmele ile olmaktır. Garîbdir 
ki mü™ellif menkûlün-¡anh olan kitâbı 
ba¡de’z-zikr tashîfi Cevherî’ye isnâd 
eylemiştir.

اِئُح  Bu dahi umûr ve mesâlihte [√eş-şâ™i] اَلشَّ
cidd ve ikdâm eden adama denir. Ve ¡âr ve 
nâmûs sâhibi gayûr adama denir.

ُمِشيُح -vez [√mubî] ُمِبيٌح) [√el-muşî] اَلإْ
ninde) َشاِئٌح [şâ™i√] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir. Ve ensesinde olan adamları 
kendi ile bilece gitmekten men¡ ve teb¡îd 
eyleyerek bir adama doğru teveccüh ve 
ikbâl eden kimseye denir; ٌِإَشاَحة [işâ√at]tan 
ism-i fâ¡ildir. Kâle İbnu’l-E&îr ve minhu’l-
hadîsu ennehu ¡aleyhi’s-selâmu kâle: ِإتَُّقوا“ 
 اْلُمِشيُح [Ve] النَّاَر َوَلْو ِبِشّقِ َتْمَرٍة” ثُمَّ أَْعَرَض َوأََشاَح
ِلَما اْلَماِنُع  ِإَلْيَك  اَْلُمْقِبُل  َوِقيَل  ْاألَْمِر  ِفي  َواْلَجادُّ   اْلَحِذُر 
َوَراَء َظْهِرِه
ُح يإْ  şîn’in fethi ve yâ’nın) [√eş-şey] اَلشَّ
sükûnuyla) Bir husûsta çabalamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َيِشيُح َحاَجِتِه  َعَلى   َشاَح 
َشْيًحا ِإَذا َجدَّ
ُمَشاَيَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muşâye√at] اَلإْ
vezninde) ve

َياُح  Bu dahi (şîn’in kesriyle) [√eş-şiyâ] اَلّشِ
 َشاَيَح :ma¡nâsınadır; yukâlu [√şey] َشْيٌح
َجدَّ ِإَذا  َوِشَياًحا  ُمَشاَيَحًة  َحاَجِتِه   Ve mukâtele َعَلى 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َقاَتَل َشاَيَح الرَّ
َحاُن يإْ -veznin [sekrân] َسْكَراُن) [eş-şey√ân] اَلشَّ
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FASLU’~-~ÂDİ’L-MÜHMELE 
اِد اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الصَّ

]ص ب ح[
ُح اإْ  âd’ın zammı ve bâ’nın§) [√es-§ub] اَلصُّ
sükûnuyla) Fecr vaktine denir ki tan yeri 
ağarıp şafak söktüğü vaktten ¡ibârettir ki 
murâd fecr-i sâdıktır, fi’l-asl tan yerinin 
ağarmasıyla hâsıl olan aydından ¡ibâret 
olup ittisâ¡an o vakte ıtlâk olunmuştur. Ve 
¡alâ-kavlin ُصْبٌح [§ub√] evvel-i nehâra de-
nir. Cem¡i أَْصَباٌح [a§bâ√] gelir; ve tekûlu: 
ِباإِلَضاَفِة َوُهَو  َويُْكَسُر  ّمِ  ِبالضَّ َخاِمَسٍة  ِلُصْبٍح   أََتْيُتُه 
أَيَّاٍم َخْمَسِة  ِلَصَباِح   Ya¡nî “Beşinci günün أَْي 
sabâhında ona geldim.”

ِايَحُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [e§-§abî√at] اَلصَّ
de) ve

َااُح  (vezninde [√felâ] َفالٌَح) [√e§-§abâ] اَلصَّ
ve

َااُح صإْ ِ  hemzenin kesriyle ki) [√el-i§bâ] اَلإْ
fi’l-asl masdardır) ve

َاُح -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [√el-mu§ba] اَلإُْمصإْ
ninde) Bunlar da evvel-i nehâra denir ki 
Fârisîde bâm-dâd derler. Mü™ellifin َوُهَو 
ِبيَحُة  kavlinde zamîr evvel-i nehâra الصَّ
râci¡dir. Mi§bâ√’ta َصَباٌح [§abâ√] evvel-i 
nehâra kezâlik َمَساٌء [mesâ™] mukâbiline 
ıtlâk olunup ve ¿a¡leb’den َصَباٌح [§abâ√] 
¡inde’l-¡Arab nısf-ı leyl-i ahîrden zevâle 
kadar ve َمَساٌء [mesâ™] zevâlden nısf-ı leyl-i 
evvelin âhirine kadar vaktten ¡ibâret oldu-
ğu menkûldür.

َااُح صإْ ِ -hemzenin kesriy) [√el-i§bâ] اَلإْ
le) Sabâh vaktine girmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َباِح ُجُل ِإَذا َدَخَل ِفي الصَّ  أَْصَبَح Ve أَْصَبَح الرَّ
[a§ba√a] َصاَر [§âre] ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur, ya¡nî fi¡l-i tâm olduğu gibi, fi¡l-i nâkıs 

يِح الّشِ -şîn’in kesriy) [√u’ş-Şî±] ُذل 
le) Yemâme’de ve Cezîre’de birer 
mevzi¡lerdir.

يِح الّشِ  ¡Benû Yerbû [√âtu’ş-Şî±] َذاُت 
diyârında bir mevzi¡dir.

َيُح  (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [√Eşya] أَشإْ
Yemen’de bir hısn adıdır.
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Ve 

 Geceden sabâha kalan [√abû§] َصُاوٌح
şarâba denir. Ve sabâh vaktinde sağılan 
nâkaya denir.

َااِح الصَّ ُم  اْلَغاَرِة [√yevmu’§-§abâ] َيوإْ  َيْوُم 
[yevmu’l-πâret] ma¡nâsına isti¡mâl olunur, 
ya¡nî düşmana baskın olunan gündür, zîrâ 
ekserî erken baskın etmeleriyle husûsan 
şeb-hûn olanlar َواَصَباَحاْه diye istigâse ve 
feryâd eyledikleri mülâbesesiyle.

َحُة اإْ -veznin [cur¡at] ُجْرَعٌة) [e§-§ub√at] اَلصُّ
de ve §âd’ın fethiyle câ™izdir) Sabâh uy-
kusuna denir, اْلَغَداِة  [nevmu’l-πadât] َنْوُم 
ma¡nâsına. Ve sabâh vaktinde tenâvül 
olunan cüz™îce kahvaltıya ıtlâk olunur; 
yukâlu: ُغْدَوًة ِبَها  يَُتَعلَُّل  َما  َوِهَي  ْبَحَة  الصُّ  أَْحَضْرَنا 
Ve humrete yâhûd şuhbeye yâhûd suh-
beye mâ™il siyâhlığa ıtlâk olunur ki vakt-i 
mezbûrun levnidir ve bu gümüşî beyâz 
olacaktır.

َاُح َصإْ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [√el-a§ba] اَلإْ
de) Ondan sıfattır. Mü™ennesinde َصْبَحاُء 
[§ab√â™] denir, َحْمَراُء [√amrâ™] vezninde) 
Ve 

َاُح  Arslana ıtlâk olunur. Ve [√a§ba] أَصإْ
mâder-zâd olan kumral kıllara ve tüylere 
ıtlâk olunur.

ِايَحاُح صإْ ِ  [i√mîrâr] ِإْحِميَراٌر) [√el-i§bî√â] اَلإْ
vezninde) Kıllar ve tüyler hılkî kumral 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْعُر ِإَذا  ِإْصَباحَّ الشَّ
َكاَن أَْصَبَح
َاُح ve (fethateynle) [√e§-§aba] اَلصَّ

َحُة اإْ  Bu (âd’ın zammıyla§) [e§-§ub√at] اَلصُّ
dahi o ma¡nâyadır; yukâlu: ْعُر َصَبًحا  َصِبَح الشَّ
اِبِع ِإَذا َكاَن أَْصَبَح  Ve َوُصْبَحًة ِمَن اْلَباِب الرَّ

 Mücellâ demir parıldayıp [√aba§] َصَاٌح
leme¡ân eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 

olur ki vakt-i sabâha delâlet eylemeyip 
 ma¡nâsına َصاَر gibi hemân أَْضَحى ve أَْمَسى
olur ve medhûlu cümle-i ismiyye olup 
evveli ismiyyet üzere merfû¡ ve sânî ha-
beriyyet üzere mansûb olur; yukâlu: أَْصَبَح 
َصاَر أَْي  َعاِلًما   Ve ¡Arablar bir adama ُفالٌَن 
“Gafletten bîdâr ol, gözünü aç, teyakkuz 
ve tabassur kıl” diyecek yerde أَْصِبْح َيا ُفالَُن 
derler.

ِايُح -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-ta§bî] اَلتَّصإْ
de) Bir kimseye َصَباًحا  ya¡nî “Sabâhın ِعْم 
hayr olsun” demek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َصَباًحا ِعْم  َلُهْم  َقاَل  أَْي  -keli ِعْم İşbu َصبََّحُهْم 
mesi ¡ayn’ın kesriyle, emr-i hâzır olan 
نُُعوَمٍة ,kelimesinden muhtasardır أَْنِعْم َذا   ُكْن 
 sebkindedir. Şârih der ki bu ta¡bîr َصَباًحا
tahiyyet-i câhiliyedir. Ve 

ِايٌح -Bir mahalle sabâh vaktin [√ta§bî] َتصإْ
de gelmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َصبََّحُهْم 
 [√abû§] َصُبوٌح Ve bir kimseye ِإَذا أََتاُهْم َصَباًحا
içirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  َصبََّحُهْم 
 Ve َسَقاُهْم َصُبوًحا

ِايٌح  Erken tenâvül edecek kût [√ta§bî] َتصإْ
ve gıdânın ismidir ki tef¡îl vezninde binâ 
kılınmıştır, َتْنِويٌر [tenvîr] ve َتْرِغيٌب [terπîb] 
ve َتْمِتيٌن [temtîn] gibi; tekûlu: َتْصِبيَحَنا ْب   َقّرِ
َغَداَءَنا  Ve bir kimseyi gece yürütüp أَْي 
sabâh vakti menzil-i maksûda îsâl kılmak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْي اْلَماَء  اْلَقْوَم   َصبَّْحُت 
َسَرْيُت ِبِهْم َحتَّى أَْوَرْدتُُهْم ِإيَّاُه َصَباًحا
ُح اإْ  İsmdir (âd’ın zammıyla§) [√e§-§ub] اَلصُّ
ki zikr olundu. Ve masdar olur, bir yere 
sabâh vaktinde gelmek ma¡nâsına; yukâlu: 
َصَبَحُهْم ُصْبًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أََتاُهْم َصَباًحا
ُاوُح  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√e§-§abû] اَلصَّ
Erkenden sağılan süte denir. Üdebânın 
sabâh vakti içilen bâdeye َصُبوٌح [§abû√] 
ıtlâkı bundandır, َغُبوٌق [πabû…] mukâbilidir. 
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َاُح -vez [mukrem] ُمْكَرٌم [√el-mu§ba] اَلإُْمصإْ
ninde ki ِإْصَباٌح [i§bâ√]tan ism-i mekân 
ve zamânlardır, mevzi¡-i ِإْصَباٌح [i§bâ√]a 
ya¡nî ufkta şafak tulû¡ eden mevzi¡e denir, 
kezâlik fecr vaktine denir.

َااُح -veznin [√miftâ] ِمْفَتاٌح) [√el-mi§bâ] اَلإِْمصإْ
de) Çerâğa denir ki âlet-i tenvîr ü ziyâdır; 
yukâlu: أَْصَبَح ِمْصَباًحا أَْي ِسَراًجا Ve şol nâkaya 
denir ki pek tüvânâ olmakla kuvvetinden 
nâşî yatağında sabâhlayıp nehâr mürtefi¡ 
olmadıkça mer¡âya gitmez ola, zîrâ za¡îf 
olanlar hemân erkenden mer¡âya hücûm 
ederler. Ve enli ve yassı mızrak yalma-
nına denir. Ve bir nev¡ büyük kâseye de-
nir ki onunla َصُبوٌح [§abû√] içerler ve ona 
 [minber] ِمْنَبٌر ,dahi derler [√mi§ba] ِمْصَبٌح
vezninde.

ُاوَحُة ) [e§-§abû√at] اَلصَّ -vez [abûret§] َصُبوَرةٌ
ninde) َصُبوٌح [§abû√] gibi dâ™imâ sabâhla 
sağılır olan nâkaya denir.

َااَحُة  [melâ√at] َمالََحٌة) [e§-§abâ√at] اَلصَّ
vezninde) Hüsn ü cemâl sâhibi olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َصَباَحًة  اْلُغالَُم   َصُبَح 
اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َكاَن َذا َجَماٍل
ِايُح  (vezninde [şerîf] َشِريٌف) [√e§-§abî] اَلصَّ
ve

َااُح  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√e§-§ubâ] اَلصُّ
ve

اَّاُح اٌن) [√e§-§ubbâ] اَلصُّ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) ve

َحاُن اإْ -vez [sekrân] َسْكَراُن) [e§-§ab√ân] اَلصَّ
ninde) Sâhib-i cemâl ve hûb-likâ mahbûba 
denir.

َاَحاُن  َصُبوٌح (fetehâtla) [e§-§aba√ân] اَلصَّ
[§abû√] şürbüne ta¡cîl eden adama denir; 
yukâlu: ُبوَح ُل الصَّ َرُجٌل َصَبَحاٌن ِإَذا َكاَن يَُعِجّ

َاِحيُّ َصإْ  (yâ-yı nisbetle) [el-a§ba√iyy] اَلإْ

َصِبَح اْلَحِديُد ِإَذا َبِرَق
ٌل) [√et-te§abbu] اَلتََّصاُُّح -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Sabâh vaktinde uyumak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َغَداًة َناَم  ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve erken َتَصبََّح 
den cüz™îce kahvaltı tenâvül eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَصبََّح َزْيٌد ِإَذا َتَعلََّل ِبَشْيٍء 
ُغْدَوًة
ve [√â-§abâ≠] َذا َصَااٍح

َصُاوٍح  ,Erken demektir [√û §abû≠] ُذل 
tekûlu: أََتْيُتُه َذا َصَباٍح َوَذا َصُبوٍح أَْي بُْكَرًة Ve bun-
lar hemîn zarf olarak isti¡mâl olunurlar 
ki zarf-ı gayr-i mütemekkin olur, vakt 
“sâhibü hâze’l-ism” sebkinde olur.

Pûşîde olmaya ki ¡Arablar ba¡zı böy-
le makâmlarda َذاُت kelimesini izâfe ve 
ba¡zen tâ’yı hazf ederler. Kirmânî Târî«-i 
¡Utbî şerhinde dedi ki َذاُت lafzı gâhî vücûd 
ile mürâdif olur. Cem¡i َذَواُت gelir ve lafz-ı 
 mü™ennestir. Zîrâ fi’l-asl mü™ennese َذاُت
sıfat isti¡mâl olunur; yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َذاُت َجَماٍل 
Pes izâfetten kat¡ olundukta dahi te™nîste 
ibkâ eylediler. Ve Meydânî Hâdî li’ş-Şâdî 
nâm te™lîfinde dedi ki ¡Arablar َلِقيُتُه َذاَت َيْوٍم 
derler, “onu günlerden bir günde gördüm” 
ve ٍة  َذاَت َسَنٍة bir kerrede gördüm” ve“ َذاَت َمرَّ
“bir yılda” ve َذاَت َشْهٍر “bir ayda” ve َذاَت َلْيَلٍة 
“bir gecede” ve َغَداٍة  bir sabâhta” ve“ َذاَت 
tâ’yı iskâtla َذا َصَباٍح ve َذا َمَساٍء ve َذا َصُبوٍح ve َذا 
َمْيِن derler. Ve َغُبوٍق  derler َذاَت اْلُعَوْيِم ve َذاَت الزُّ
musaggar bünyesiyle, “zamânlardan bir 
zamâncık içre” ve “miyân-ı senede” de-
mektir. Ve gâhî lafz-ı َذاَت taraf ve nâhiye 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; َذاَت اْلَيِميِن ve َذاَت 
َماِل  gibi. Ve hâl ve hakîkat ma¡nâlarına الّشِ
olur, ke-mâ kâlallâhu ta¡âlâ: َوأَْصِلُحوا َذاَت﴿ 
.İntehâ َبْيِنُكْم﴾ َيْعِني اْلَحاَل الَِّتي َبْيَنُكْم

َاُح -vez [me≠heb] َمْذَهٌب) [√el-ma§ba] اَلإَْمصإْ
ninde) ki ُصْبٌح [§ub√]tan ve



َحاُح اَلصَّ 1165BÂBU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE

Câhiliyye’dendir.

 İbn (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√abâ~] َصَااٌح
Hu≠eyl’dir ki İmâm Zufer’in birâderidir. 
Ve ~abâ√ b. »â…ân bir kerîm-i ma¡rûftur.

ٍح ُصاإْ  (âd’ın zammıyla§) [√Ummu ~ub] أُمُّ 
Mekke’nin künyesidir.

ُِْح ا  Rûşen ve âşikâr [√e§-§âbi] اَلصَّ
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َصاِبٌح  َحقٌّ 
أَْي َبّيٌِن
َحُة  (vezninde [al√at†] َطْلَحُة) [ab√at~] َصاإْ
Diyâr-ı Bekr eyâletinde bir kal¡a adıdır.

]ص ح ح[
حُّ  âd’ın zammı ve √â’nın§) [√√e§-§u] اَلصُّ
teşdîdiyle) ve

ُة حَّ ve (âd’ın kesriyle§) [e§-§i√√at] اَلّصِ

َحاُح  (vezninde [√alâ§] َصالٌَح) [√e§-§a√â] اَلصَّ
-ya¡nî beden [∂ehâbu’l-mara≠] َذَهاُب اْلَمَرِض
den maraz ve ¡illet zâ™il olup sağ ve dürüst 
olmak ma¡nâsınadır. Kezâlik her nesne 
kesr ve rahne makûlesi ¡ayb ve nakîsadan 
berî™ ve sâlim olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ًة َوَصَحاًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا ا َوِصحَّ ُجُل ُصحًّ  َصحَّ الرَّ
ْيُء ِإَذا َبِرَئ ِمْن ُكّلِ :ve yukâlu َذَهَب َمَرُضُه  َصحَّ الشَّ
َعْيٍب
Şârih der ki ٌة -ism-i mas [i√√at§] ِصحَّ
dar dahi olur, sağlık ma¡nâsına. Gerçi 
mü™ellif َذَهاُب اْلَمَرِض ile tefsîr eyledi, lâkin 
sıhhat bedende bir hâlet-i tabî¡iyyedir ki 
mevzi¡lerinden ef¡âl mecrâ-yı tabî¡îleri 
üzere selîm olarak sudûr eder. Ve bundan 
ma¡ânî-i sâ™ire müste¡âr olmuştur, sıhhat-i 
salât ve sıhhat-i mu¡âmelât gibi. Bu cihet-
le اْلَمَرِض َزَواِل  ْاألَْمِر olduğu gibi َعْن  ِإْبِتَداِء   َعْن 
dahi olur.

ِحيُح ve [√e§-§a√î] اَلصَّ

َحاُح -veznin [cebân] َجَباٌن) [√e§-§a√â] اَلصَّ
de) Ondan sıfatlardır. َصِحيٌح [§a√î√] ve 

Bir nev¡ kamçıdır ki mülûk-i Yemen’den 
±û-A§ba√ nâm melike mensûbdur. Ve 
müşârün™ileyh İmâm Mâlik b. Enes’in 
ecdâdındandır.

َااُح ُِ صإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-i§†ibâ] اَلإْ
ninde) Çerâğ yakınmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْسَرَج ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve sabûh iç ِإْصَطَبَح 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  ِإْصَطَبَح 
ُبوَح َشِرَب الصَّ
َُِاُح ve [√el-mu§†abi] اَلإُْمصإْ

َحاُن اإْ -vez [sekrân] َسْكَراُن) [e§-§ab√ân] اَلصَّ
ninde) َصُبوٌح [§abû√] içmeğe müdâvim 
olan adama denir.

َااُح ِتصإْ سإْ ِ  Çerâğ edinmek ve [√el-isti§bâ] اَلإْ
çerâğ uyandırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا اْسَتْسَرَج ِإْسَتْصَبَح الرَّ
ُة َااِحيَّ ٌة) [e§-§ubâ√iyyet] اَلصُّ  [πurâbiyyet] ُغَراِبيَّ
vezninde) Yassı mızrak yalmanlarına 
denir.

َحاُء اإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™e§-~ab√â] اَلصَّ
de) ve

ُح ُمَصّاِ ٌث) [√el-mu§abbi] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) İki kısrak adıdır.

َااِحيُّ ) [e§-§ubâ√iyy] اَلصُّ  [πurâbiyy] ُغَراِبيٌّ
vezninde) Pek kırmızı şey™e denir; yukâlu: 
َدٌم ُصَباِحيٌّ أَْي َشِديُد اْلُحْمَرِة
َااُح  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√e§-§ubâ] اَلصُّ
Kandilin şu¡lesine denir.

َْنُو ُصَااٍح  [Benû ~ubâ√] (ُغَراٌب [πurâb] vez-
ninde) Bir batn adıdır.

 Bir mevzi¡ adıdır. Ve [√û-~ubâ±] ُذل ُصَااٍح
akyâl-i ◊imyer’den bir melikin lakabıdır.

ve [√ubâ~] ُصَااٌح

ٌح  Medîne (âd’ların zammıyla§) [√ub~] ُصاإْ
kurbünde Nemelâ nâm mahal karşı-
sında iki su adıdır. Ve ~ubâ√ b. ‰arîf 
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َصَحُة حإْ -zelze] َزْلَزَلٌة) [e§-§a√§a√at] اَلصَّ
let] vezninde) Zâhir ve ¡ayân olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصْحَصَح ْاألَْمُر ِإَذا َتَبيََّن
ِصُح -ism-i fâ¡il bün) [√el-mu§a√§i] اَلإُْمَصحإْ
yesiyle) Hukûk ve meveddeti dürüst ve 
sahîh olan adama denir. Ve dâ™imâ türrehât 
ve ebâtîl peydâ eder olan kimseye denir ki 
bu َصَحاِصُح [§a√â§i√]tendir.

ِحيُح  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√e§-~a√î] اَلصَّ
Esed b. er-Rahî§ et-‰â™î feresinin ismidir.

ُصُح حإْ ve [√e§-§u√§u] اَلصُّ

ُصوُح حإْ -âd’ların zammıy§) [√e§-§u√§û] اَلصُّ
la) Şol kimseye denir ki dâ™imâ umûr ve 
ahvâlin dekâyık ve hakâyıkını tetebbu¡ 
edip gavr ve künhüne ıttılâ¡la zabt ve idrâk 
eder ola; yukâlu: ِإَذا َوُصْحُصوٌح  ُصْحُصٌح   َرُجٌل 
ُع َدَقاِئَق ْاألُُموِر َفُيْحِصيَها َوَيْعَلُمَها َكاَن َيَتَتبَّ
َحاِصُح الصَّ َهاُت   [√et-turrehâtu’§-§a√â§i] اَلتُّرَّ
(vasfiyyetle) ve

َحاِصِح الصَّ َهاُت   [√turrehâtu’§-§a√â§i] تُرَّ
(izâfetle) Bâtıl ve beyhûde demektir; 
yukâlu; ِحيُح الصَّ اْلَمْذَهُب  ُهَو  نَِّة  السُّ أَْهِل   َمْذَهُب 
َصَحاِصُح َهاٌت  تُرَّ اْلَمَذاِهِب  َوَساِئُر  ِريُح  الصَّ اْلَحقُّ   َوُهَو 
َلُه أَْصَل  الَ  الَِّتي  ْاألََباِطيُل  أَِي  َصَحاِئُح  َوالَ  َسَداِئُد   الَ 
Zema«şerî tecâvezallâhu ¡anhu bu misâli 
اْلَعْدِل أَْهِل   unvânıyla sebt eylemekle¡ َمْذَهُب 
mütercim ¡unvân-ı mezbûre tebdîl ey-
lemiştir. Kendileri Mu¡tezile olmakla 
mezheblerine mezheb-i ¡adl tesmiye ey-
lemiştir. Lâkin garîbdir ki işbu dakîkayı 
mütâla¡a eylememiştir, zîrâ bu cihetle 
mezhebleri fer¡ ve ehl-i sünnet mezhebi 
asl olur, zîrâ ¡adl ve ¡alemiyyet ¡illetleriyle 
ma¡lûlen gayr-i munsarıf olur.

]ص ُ ح[
ُح إَْ ve (vezninde [√med] َمْدٌح) [√e§-§ad] اَلصَّ

اُح ََ -Bü (âd’ın zammıyla§) [√e§-§udâ] اَلصُّ

-ge [√i√â§] ِصَحاٌح ın cem¡leri[√a√â§] َصَحاٌح
lir, §âd’ın kesriyle Ve َصِحيٌح [§a√î√] cem¡i 
اُء اُء ,gelir [™a§i√√â] أَِصحَّ  gibi ve [™e†ibbâ] أَِطبَّ
 [√afâ™i§] َصَفاِئُح gelir ve [√a√â™i§] َصَحاِئُح
gibi.

َحاُح صإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [√el-i§√â] اَلإْ
Bir adamın ehl ve ¡ayâli kezâlik devâbb 
ve mevâşîleri sağ olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَماِشَيُتُه أَْهُلُه  َصحَّ  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve أََصحَّ 
sağaltmak ve sağ kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََصحَّ اهللُ ُفالًَنا أَْي أََزاَل َمَرُضُه
ُة  mîm’in fethi ve) [el-ma§a√√at] اَلإَْمَصحَّ
§âd’ın fethi ve kesriyle câ™izdir) Sıhha-
ta sebeb ve vesîle olan şey™e denir; ve 
minhu’l-hadîsu: ٌة” أَْي يَُصحُّ ِبِه ْوُم َمَصحَّ “اَلصَّ
َصُح حإْ  [πabπab] َغْبَغٌب) [√e§-§a√§a] اَلصَّ
vezninde) Düz ve hemvâr yere denir, 
arz-ı müsteviye ma¡nâsına. Ve Ba√reyn 
kazâsında bir mevzi¡ adıdır. Ve Teymullâh 
b. ¿a¡lebe evlâdından Mu√riz’in pederi is-
midir. Ve Teym kabîlesinden bir cemâ¡atin 
pederi ismidir. Ve ‰ayyi™ kabîlesinden bir 
cemâ¡atin pederi adıdır.

َصاُح حإْ ve [√e§-§a√§â] اَلصَّ

َصَحاُن حإْ  َمْعَمَعاٌن) [e§-§a√§a√ân] اَلصَّ
[ma¡me¡ân] vezninde) Bunlar da düz, 
hemvâr arza denir. Ve 

َصَحاٌن  aleb ile Tedmur◊ [a√§a√ân~] َصحإْ
beyninde bir mevzi¡ adıdır.

َُِّريِق ال ِفيِق) […a√â√u’†-†arî§] َصَحاُح  الرَّ  َفالَُح 
[felâ√u’-refî…] vezninde) Şol yola ıtlâk 
olunur ki sarp ve dürüşt olup sühûlet bul-
mamış ola, onda kat¡â seyr ve sülûk olun-
madığından nâşî sarplığında bâkî ola. Tes-
miye bi’t-tefe™™ül kabîlinden yâhûd ayak 
sademâtıyla ¡illet-yâb olmadığından nâşî 
ola.
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ٌح  Bu«tuna§§ar nâm melikin [√ar~] َصرإْ
şehr-i Bâbil kurbünde mahsûs bir köşkü 
ismidir. Ve 

ٌح -Masdar olur, bir işi açıkla [√ar§] َصرإْ
mak ve izhâr ve ¡ayân eylemek ma¡nâsına; 
yukâlu: َنُه َوأَْظَهَرُه َصَرَح ْاألَْمَر َصْرًحا ِإَذا َبيَّ
َرُح  Her şey™in (fethateynle) [√e§-§ara] اَلصَّ
hâlisine denir ki magşûş olmaya.

ِريُح  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√e§-§arî] اَلصَّ
Bu dahi sâf ve hâlis olan şey™e denir. 
Ve hâlisü’n-neseb kimseye ıtlâk olunur. 
Cem¡i ُصَرَحاُء [§ura√â™] gelir, ُكَرَماُء [kuremâ™] 
vezninde ve َصَراِئُح [§arâ™i√] gelir َنَجاِئُب 
[necâ™ib] vezninde. Ve 

-Abduyeπû& b. ◊arb’in fe¡ [√arî~] َصِريٌح
resi ismidir. Ve Benû Nehşel ve La«m 
kabîlelerine mahsûs birer feres adıdır.

َراُح -âd’ın fethi ve zammıy§) [√es-§arâ] اَلصَّ
la) َصِريٌح [§arî√] ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَبٌن 
 Ve َصَرٌح َوَصِريٌح َوَصَراٌح أَْي َخاِلٌص

 ,İsm olur (âd’ın zammıyla§) [√urâ§] ُصَراٌح
bir kimseye rû-be-rû sövmek ve söz söy-
lemek hâletine denir. Masdarı karîben zikr 
olunur. Ve sarîh ma¡nâsına olarak mecâzen 
zarfta dahi isti¡mâl olunur; yukâlu: َكْأٌس 
ِبِمَزاٍج تَُشْب  َلْم  أَْي  ُصَراٌح :ve yukâlu ُصَراٌح   َكالٌَم 
أَْي َخاِلٌص
َراَحُة ve [e§-§arâ√at] اَلصَّ

ُرلَحُة -Bir nes (zammıyla) [e§-§urû√at] اَلصُّ
ne hâlis ve sâf olmak ma¡nâsına ismlerdir. 
Ve ُصَراَحٌة [§urâ√at] bu ma¡nâdan masdar 
olur; yukâlu: َصُرَح َنَسُبُه َصَراَحٌة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس 
ِإَذا َخُلَص
ُمَصاَرَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu§âra√at] اَلإْ
vezninde) ve

َراُح -âd’ın zammı ve kes§) [√e§-§urâ] اَلصُّ
riyle) Bir kimseye âşikâre bir iş eyle-

lend âvâz ile nagme eylemek ma¡nâsınadır, 
gerek insân ve gerek tuyûr olsun; yukâlu: 
ُجُل َوالطَّاِئُر َصْدًحا َوُصَداًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث  َصَدَح الرَّ
ِإَذا َرَفَع َصْوَتُه ِبِغَناٍء
ُح ََ يإْ -veznin [ay…al§] َصْيَقٌل) [√e§-§ayda] اَلصَّ
de) ve

لُح َُ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√e§-§adû] اَلصَّ
ve

اُح ََ يإْ ve (âd’ın fethiyle§) [√e§-§aydâ] اَلصَّ

ُح ََ -vez [minber] ِمْنَبٌر) [√el-mi§da] اَلإِْمصإْ
ninde) Pek sesli bülend-avâz insân ve 
hayvâna denir. Ve 

ٌح ََ  u’r-Rumme nâm şâ¡irin± [√ayda§] َصيإْ
nâkası ismidir. Ve şedîdü’s-savt olan ata 
denir; bunun zikri tekrâr kabîlindendir.

َحُة إَْ -âd’ın fethi ve zam§) [e§-§ad√at] اَلصَّ
mıyla) ve

َحُة ََ  Teshîr için (fetehâtla) [e§-§ade√at] اَلصَّ
efsûn eyledikleri boncuğa denir.

ُح ََ  Beyâbânda (fethateynle) [√e§-§ada] اَلصَّ
yol bilmek için vaz¡ ve nasb olunan nişâna 
denir, mîl gibi. Ve ıssız hâlî mekâna denir. 
Ve şol küçük tepeye denir ki be-gâyet saht 
ve sengîn kayalık ola. Ve bir nev¡ meyve 
ismidir ki ¡unnâbdan kırmızı olur. Ve bir 
nev¡ hacer-i ¡arîza denir. Şârihin beyânına 
göre mutlakan hacer-i ¡arîza denmektir. 
Ve siyâh nesneye denir. Cem¡i ِصْدَحاٌن 
[§id√ân] gelir, §âd’ın kesriyle.

ُح ََ َصإْ .Arslana ıtlâk olunur [√el-a§da] اَلإْ

]ص ر ح[
ُح رإْ  âd’ın fethi ve râ’nın§) [√e§-§ar] اَلصَّ
sükûnuyla) Köşke denir, َقْصٌر […a§r] 
ma¡nâsına. Ve her binâ-yı ¡âlîye َصْرٌح 
[§ar√] ıtlâk olunur, sâ™ir ebniyeden sarîh 
ve hâlis olduğu için; yukâlu: أَْي َصْرًحا   َبَنى 
 Ve َقْصًرا َوَكَذا ُكلُّ ِبَناٍء َعاٍل
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َكِلَماِت ُةالإْ  [urâ√iyyetu’l-kelimât§] ُصَراِحيَّ
Kelime-i hâlise demektir, niteki ُصَراٌح 
[§urâ√] dahi denir.

ُح ُمَصّرِ ٌث) [√el-mu§arri] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Bulutsuz ayaz güne ıtlâk olu-
nur; yukâlu: ٌح أَْي ِبالَ َسَحاٍب َيْوٌم ُمَصّرِ
نإِْصَراُح ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [√el-in§irâ] اَلإْ
de) Bir mâdde açığa çıkmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْنَصَرَح اْلَحقُّ ِإَذا َباَن
اُح رَّ اٌن) [√e§-§urrâ] اَلصُّ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Ocak çekirgesine şebîh bir kuş adıdır 
ki lahmı me™kûldür.

َلاٌح -vez [ir†âs…] ِقْرَطاٌس vâv ile) [√irvâ~] ِصرإْ
ninde) Yemen’de bir hısn adıdır ki Bil…îs 
için Hazret-i Suleymân ¡alâ-nebiyyinâ ve 
¡aleyhi’s-selâm emriyle cinn tâ™ifesi binâ 
eylediler.

َماِرُح -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [√e§-§umâri] اَلصُّ
ninde) Hâlis ve sâfî ma¡nâsınadır; mîm’i 
zâ™idedir.

َحُة رإْ  Bâriz (âd’ın fethiyle§) [e§-§ar√at] اَلصَّ
ve âşikâre demektir; yukâlu: َخَرَج َلُهْم َصْرَحًة 
 ِإنَّ ُخُروَج َصْرَحَة َبْرَحةَ :ve yukâlu َبْرَحًة أَْي َباِرًزا َلُهْم
َلَكِثيٌر ِباْلَفْتِح ِفي آِخِرِهَما َوِبالتَّْنِويِن َمًعا َوِباْلَجّرِ

]ص ر ُ ح[
َُُح رإْ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [√e§-§arda] اَلصَّ
de) ve

اُح َُ رإْ
-veznin [ir†âs…] ِقْرَطاٌس) [√e§-§irdâ] اَلّصِ

de) Mekân-ı müstevîye denir.

ِحيُّ ُِ َرا ) [e§-§urâdi√iyy] اَلصُّ …surâdi] ُسَراِدِقيٌّ
iyyy] vezninde) َصْرٌح [§ar√] lafzından 
mezîd olmakla pek zâhir ve ¡ayân olan 
şey™e denir; ve minhu yukâlu: ٌَّضْرٌب ُصَراِدِحي 
أَْي َشِديٌد َبّيٌِن

]ص ر ف ح[
َرنإَْفُح -se] َسَمْنَدٌل fâ’yla) [√e§-§aranfa] اَلصَّ

mek ve âşikâre söz söylemek ve sövmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوُصَراًحا ُمَصاَرَحًة   َشَتَمُه 
 Ve أَْي ُمَواَجَهًة

 Bir kimse kalbinde [mu§âra√at] ُمَصاَرَحٌة
olan muzmeri izhâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: صاَرَح ِبَما ِفي َنْفِسِه ِإَذا أَْبَداُه
ِريُح -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-ta§rî] اَلتَّصإْ
de) Bir kelâmı zâhir ve ¡ayân söyle-
mek ma¡nâsınadır ki kinâye ve ta¡rîz 
mukâbilidir; yukâlu: ِخالَُف اْلَكالََم  َح   َصرَّ
َض  Ve bir işi zâhir ve ¡ayân kılmak َعرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنُه َبيَّ ِإَذا  ْاألَْمَر  َح   Ve َصرَّ
bir mâdde yâhûd hâssaten hak zâhir ve 
¡ayân olmak ma¡nâsınadır. Bu cihetle 
müte¡addî ve lâzım olur; yukâlu: َُّح اْلَحق  َصرَّ
اْنَكَشَف  Ve şarâbın köpüğü kesilip hâlis ِإَذا 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَخْمُر َحِت   َصرَّ
َحْت َكْحٌل أَْي َسَماٌء Ve ¡Arablar ِإَذا َذَهَب َزَبُدَها  َصرَّ
derler, yağmursuz olup kaht ve şiddeti 
hâlis oldukta. Ve 

ِريٌح  Ok atan kimse nişândan [√ta§rî] َتصإْ
muhtî olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki 
hatâsı münkeşif olur; yukâlu: اِمي ِإَذا َح الرَّ  َصرَّ
-Ve mâ-fi’z-zamîri izhâr eyle َرَمى َوَلْم يُِصْب
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َح ِبَما ِفي َنْفِسِه  َصرَّ
ِإَذا أَْبَداُه
َراُح صإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [√el-i§râ] اَلإْ
dahi bir mâddeyi zâhir ve nümâyân eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنُه أَْصَرَح ْاألَْمَر ِإَذا َبيَّ
َراُح -veznin [√miftâ] ِمْفَتاٌح) [√el-mi§râ] اَلإِْمصإْ
de) Şol nâkaya denir ki sütü köpüksüz ola 
ki hâlis olur; yukâlu: َناَقٌة ِمْصَراٌح أَْي الَ تُْرِغي
ُة َراِحيَّ  âd’ın zammı§) [e§-§urâ√iyyet] اَلصُّ
ve yâ’nın teşdîdiyle) Bâde kullanacak 
kaba denir; yâ-i nisbet mübâlaga için-
dir. Fârisîde ona piyâle denir. Ve yâ’nın 
tahfîfiyle ٌة  hâlis bâdeye [urâ√iyet§] ُصَراِحيَّ
denir. Ve 
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Cem¡i ِصَفاٌح [§ifâ√] gelir, §âd’ın kesriyle. 
Ve 

ٌح -Benû Kelb cemâ¡atinde bir re [√af~] َصفإْ
cül adıdır. Ve 

ٌح -Masdar olur, terk ve i¡râz ey [√af§] َصفإْ
lemek ma¡nâsına; yukâlu: َصَفَح َعْنُه َصْفًحا ِمَن 
 Ve günâhı ¡afv اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْعَرَض َعْنُه َوَتَرَكُه
eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur, gûyâ 
ki günâhtan safha-i vechiyle i¡râz eder; 
yukâlu: َصَفَح َعْنُه ِإَذا َعَفى َعْنُه Ve develeri birer 
birer havuz üzere ¡arz ve imrâr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَفَح ْاإِلِبَل َعَلى اْلَحْوِض 
َها َعَلْيِه َواِحًدا َواِحًدا  Ve sâ™ili red ve tahyîb ِإَذا أََمرَّ
eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki i¡râz-ı 
vech eylemiş olur; yukâlu: ِإَذا اِئَل  السَّ  َصَفَح 
ُه -Ve kılıcın ağızıyla vurmayıp yastımıy َردَّ
la ya¡nî yüzüyle vurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبُعْرِضِه أَْي  ُمْصَفًحا  ِإَذا َضَرَبُه  ْيِف  ِبالسَّ  َصَفَح 
Ve bir kimseye meşrûbâttan bir nesne içir-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَفَح ُفالًَنا ِإَذا َسَقاُه 
َكاَن َشَراٍب  -Ve bir nesneyi yassıltıp enli أَيَّ 
letmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا  َصَفَح الشَّ
َعِريًضا  Ve müte¡addid nesneleri birer َجَعَلُه 
birer ¡arz eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َواِحًدا َواِحًدا  َعَرَضُهْم  ِإَذا  اْلَقْوَم   :ve yukâlu َصَفَح 
َواِحًدا َواِحًدا  َعَرَضَها  ِإَذا  اْلُمْصَحِف  َوَرَق   Ve َصَفَح 
bir şey™e im¡ânla nazar edip onu te™emmül 
eylemek ma¡nâsınadır, gûyâ ki her safha-
larına nazar ve dikkat etmiş olur; yukâlu: 
َصَفَح ِفي ْاألَْمِر ِإَذا َنَظَر ِفيِه
َفاُح صإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [√el-i§fâ] اَلإْ
dahi sâ™ili redd eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه اِئَل ِإَذا َردَّ  Ve bir şey™in âher أَْصَفَح السَّ
yüzünü çevirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبُه ْيَء ِإَذا َقلَّ أَْصَفَح الشَّ
ِفيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-ta§fî] اَلتَّصإْ
Bir nesneyi ¡arîz kılmak ma¡nâsınadır, ge-
rek ibtidâ-i emrde ve gerek sonradan ey-

mendel] vezninde) Haykırıcı bülend-
âvâza denir, َصيَّاٌح [§ayyâ√] ma¡nâsınadır, 
gerek insân ve gerek sâ™iri olsun.

]ص ر ق ح[
َرنإَْقُح  صَرْنَفٌح âf’la…) [√e§-§aren…a] اَلصَّ
[§arenfa√] vezninde) Şol şehâmetli 
şedîdü’ş-şekîme adama denir ki kat¡â reng 
ve hud¡aya magbûn olmayıp ve şiddet ve 
şehâmetinden nâşî yed ve ¡uhdesinde olan 
nesneye bir kimse tarafından tama¡ ve 
ümîd ta¡alluk eylemez ola; ya¡nî ne hîle ile 
ve ne cebr ve zor ile bir nesnesi alınmaz 
ola; yukâlu: الَِّذي ِكيَمِة  الشَّ ِديُد  الشَّ أَِي   ُهَو َصَرْنَقٌح 
 Ve zarîf adama dahi الَ يُْخَدُع َوالَ يُْطَمُع َما ِعْنَدُه
denir.

]ص ط ح[
َُُح -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [√el-mi§†a] اَلإِْمصإْ
de) Otlak ve çayır kısmından ¡ârî sahrâya 
denir. Ve harman dövmek için tesviye et-
tikleri mekâna denir.

]ص ف ح[
ُح فإْ  âd’ın fethi ve fâ’nın§) [√e§-§af] اَلصَّ
sükûnuyla) Bir nesnenin bir cânibine de-
nir; yukâlu: َقَعَد ِفي َصْفِح اْلَمْجِلِس أَْي َجاِنِبِه Ve 

َجَاِل ُحالإْ  Dağın yastım [af√u’l-cebel§] َصفإْ
olan sırtına ve yöresine denir ki arkaç 
ta¡bîr olunur. Ve 

اِن ََ ُحاإِْلنإْ  Adamın bir [af√u’l-insân§] َصفإْ
yanına denir, cenb ve pehlû ma¡nâsına; 
yukâlu: َضَرَب َعَلى َصْفِحِه أَْي َجْنِبِه Ve 

ِه ُحالإَْوجإْ  Yüzün yastımına [af√u’l-vech§] َصفإْ
olan yeridir ki uzunluğunun mukâbilidir; 
yukâlu: َنَظَر ِإَلْيِه ِبَصْفِح َوْجِهِه أَْي ُعْرِضِه Kezâlik 

يإِْف ََّ ُحال -Kılıcın yas [af√u’s-seyf§] َصفإْ
tım yeridir ki ağızının ve uzunluğunun 
mukâbilidir. Bunda zammıla da câ¡izdir. 
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Ve âher yüzü çevrilmiş nesneye denir. Ve 
kasabası ya¡nî kemiği mu¡tedil olan bur-
na ıtlâk olunur ki düzce olup semerli ol-
maya. Ve şol başa ıtlâk olunur ki ُصْدَغْيِن 
[§udπayn]ı ya¡nî tulun ta¡bîr olunan ki 
kulaklar ile kaşların aralığıdır, sıkıştırılıp 
yastım olmakla cebhesiyle kafâsı aralığı 
uzun ola; murâd sivrice ve iki tarafı basık 
yastım olan baştır. Ve 

َفٌح  Şol kalbe denir ki onda [√mu§fa] ُمصإْ
îmân ve nifâk müctemi¡ ola, gûyâ ki 
mü™min tarafına bir yüzüyle ve küffâr 
cânibine bir yüzüyle ikbâl ve telakkî eder; 
ve minhu’l-hadîsu: أَْغَلُف َفَقْلٌب  أَْرَبَعٌة   “اَْلُقُلوُب 
ِإَلى َرَجَع  َقْلٌب  َفَذاَك  َمْنُكوٌس  َوَقْلٌب  اْلَكاِفِر  َقْلُب   َفَذاَك 
َراِج يُْزِهُر َفَذاَك َقْلُب  اْلُكْفِر َبْعَد ْاإِليَماِن َوَقْلٌب أَْجَرُد َكالّسِ
َفاُق”  Ve اْلُمْؤِمِن َوَقْلٌب ُمْصَفٌح ِاْجَتَمَع ِفيِه ْاإِليَماُن َوالنِّ

َفٌح  Kumar oklarından altıncı [√mu§fa] ُمصإْ
oka denir. Ve sehl ve hasen olan yüze ıtlâk 
olunur.

ُفوُح -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [√e§-§afû] اَلصَّ
de) Kerîm ve ¡afüvv olana denir; yukâlu: 

َوَعُفوٌّ َكِريٌم  أَْي  َصُفوٌح   Ve şol hatuna ıtlâk ُهَو 
olunur ki dâ™imâ zevci dîdârından bilâ-
sebeb i¡râz ve imtinâ¡ edip yan verir ola, 
gûyâ ki yanıyla semâhat eylemiş olur. Pes 
 ricâlde medîha ve nisvânda [√afû§] َصُفوٌح
zemîmedir.

َفاِئُح [afî√at§] َصِفيَحٌة [√e§-§afâ™i] اَلصَّ
ın cem¡idir, yassı nesnelere denir. Ve 
kabâ™il-i re™se ıtlâk olunur ki kâse-i serin 
müştemil olduğu kemik kıt¡alarıdır ki bir-
birine gûyâ ki sonradan yapıştırılmıştır. 
Ve 

 Bir mevzi¡ adıdır. Ve [√afâ™i~] َصَفاِئُح

َااِب  Elvâhı ya¡nî [afâ™i√u’l-bâb§] َصَفاِئُحالإْ
kanatlarının mâddeleri olan tahtalardır, 
ba¡dehu kanatlarına da ıtlâk olundu. Pes 

lesin; yukâlu: َعِريًضا َجَعَلُه  ِإَذا  ْيَء  الشَّ َح   Ve َصفَّ
elleri birbirine çalmak ma¡nâsınadır ki 
safha-i keffi safha-i keff-i âhere vurmak-
tır; yukâlu: َق َح ِبَيَدْيِه أَْي َصفَّ  :Kâle fi’l-Esâs َصفَّ
َساِء َجاِل َوالتَّْصِفيُح ِللنِّ اَلتَّْسِبيُح ِللّرِ
ُح ٌل) [√et-te§affu] اَلتََّصفُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi bir şey™e im¡ân-ı nazar ile ba-
kıp onda te™emmül eylemek ma¡nâsınadır 
 gibi, gûyâ ki safha safha bakıp [√af§] َصْفٌح
dikkat eder; yukâlu: َح ِفيِه ِإَذا َنَظَر فيِه َتَصفَّ
ُفوُح -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√e§-§ufû] اَلصُّ
de) Nâkanın sütü çekilip sütsüz kalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُصُفوًحا النَّاَقُة   َصَفَحِت 
َلَبنَُها َذَهَب   Şârihin beyânına göre nâka ِإَذا 
misâldir, ganem ve bakar makûlesinde 
dahi cârîdir.

اِفُح -Sütü çekilmiş nâkaya de [√e§-§âfi] اَلصَّ
nir; vasf-ı hâstır.

ُمَصاَفَحُة  ُمَصاَلَحٌة) [el-mu§âfa√at] اَلإْ
[mu§âla√at] vezninde) Esenleşmek için 
iki adam birbirinin ellerini tutuşmak 
ma¡nâsınadır ki yekdîgerin safha-i safha-i 
keffini tutup ve safha-i vechle mukâbele 
ederler.

-vez [√te§âlu] َتَصالٌُح) [√et-te§âfu] اَلتََّصاُفُح
ninde) ُمَصاَفَحٌة [mu§afa√at] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َصاَفَحا َوَتَصاَفَحا أَْي أََخَذ ُكلُّ َواِحٍد َيَد َصاِحِبِه
ِفيُح  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√e§-§afî] اَلصَّ
Göğe ıtlâk olunur, َسَماٌء [semâ™] ma¡nâsına; 
ve minhu ْاألَْعَلى ِفيِح  الصَّ  Ve her yassı َمالَِئَكُة 
nesnenin yüzüne denir, kâğıd yüzü gibi.

َفُح  ُمْكَرٌم) [√el-mu§fa√ - el-mu§affa] اَلإُْمصإْ
[mukrem] ve ُمَعظٌَّم [mu¡a@@am] veznle-
rinde) Yassı ve enli şey™e denir; yukâlu: 
أَْي َعِريٌض ٌح  َوُمَصفَّ ُمْصَفٌح  ْيِف  السَّ َهَذا   Ve şol َوْجُه 
adama ıtlâk olunur ki başının iki yanları 
yassıca ve cebîni yumruca ola. Ve bir ta-
rafa doğru imâle olunmuş nesneye denir. 
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rek câriye olsun; yukâlu: َرُجٌل ُمَصاِفٌح ِإَذا َكاَن 
ٍة أَْو أََمٍة َيْزِني ِبُكّلِ اْمَرأٍَة ُحرَّ

]ص ق ح[
ُح قإْ  (âd’ın ve …âf’ın fethiyle§) [√…e§-§a] اَلصَّ
Başın önü daz kel olmak ma¡nâsınadır; 
.ma¡nâsına [¡ala§] َصَلٌع

َقُح َصإْ  ;Ondan sıfattır [√el-a§…a] اَلإْ
mü™ennesi َصْقَحاُء [§a…√â™]dır.

َقَحُة  Ondan (fetehâtla) [e§-§a…a√at] اَلصَّ
ismdir, vech-i mezkûr üzere olan dazlığa 
denir.

]ص ل ح[
الَُح  (vezninde [√felâ] َفالٌَح) [√e§-§alâ] اَلصَّ
ve

ُلوُح  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√e§-§ulû] اَلصُّ
ve

الََحُة -vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [e§-§alâ√at] اَلصَّ
ninde) Bir nesne fâsid ve tebâh olmayıp 
iyi olmak ma¡nâsınadır ki asl Türkîde onat 
olmak ta¡bîr olunur; yukâlu: ْيُء الشَّ  َصَلَح 
الثَّاِلِث اْلَباِب  ِمَن  َوَصالََحًة  َوُصُلوًحا  َصالًَحا   َوَصُلَح 
-Ve Mi§bâ√’ta bâb-ı evvel َواْلَخاِمِس ِضدُّ َفَسَد
den dahi mersûmdur, mü™ellif dahi zikr 
eder. Ve 

 Bir nesne bir şey™e yaraşık [√alâ§] َصالٌَح
ve uygun olmak ma¡nâsınadır; tekûlu: َهَذا 
ِل أَْي ِمْن َباَبِتَك ْيُء َيْصُلُح َلَك َصالًَحا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ الشَّ
ُح لإْ  âd’ın kesri ve lâm’ın§) [√e§-§il] اَلّصِ
sükûnuyla ki ِصْفٌر [§ifr] vezninde olur) ve

اِلُح ve [√e§-§âli] اَلصَّ

ِليُح  Ondan sıfatlardır, fâsid [√e§-§alî] اَلصَّ
ve tebâh olmayıp iyi olan şey™e denir.

الَُح صإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [√el-i§lâ] اَلإْ
nesneyi iyi ve sâlih kılmak ma¡nâsınadır, 
gerek ibtidâ-yı emrden ve gerek fesâdını 
izâle ile sonradan kılsın ki onarmak ta¡bîr 

her kanadına َصِفيَحٌة [§afî√at] denir. Ve 

 .Yüzleri enli kılıçlara denir [√afâ™i§] َصَفاِئُح
Ve basîta ve mihrâb taşı gibi yufkaca yas-
sı taşlara denir.

اُح فَّ اٌن) [√e§-§uffâ] اَلصُّ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Bu dahi yufkaca yassı taşa denir, kuyu 
ağızına konulan taş kapak gibi. Ve hörgü-
cü pek büyük olan deveye denir. Cem¡i 
اَحاٌت  [√afâfî§] َصَفاِفيُح gelir ve [uffâ√ât§] ُصفَّ
gelir. Ve 

اٌح  Bâdiyede ±erve nâm mahal [√uffâ~] ُصفَّ
kurbünde bir mevzi¡ adıdır.

َحُة ُمَصفَّ  ُمَعظََّمٌة) [el-mu§affa√at] اَلإْ
[mu¡a@@amet] vezninde) Şol sütlü davara 
denir ki sütü az olmakla memede yağla-
mak için birkaç gün sağılmaya; yukâlu: 
اةٌ ُمَصرَّ أَْي  َحٌة  ُمَصفَّ -Ve kılıca denir. Bun َناَقٌة 
da َثٌة  vezninde) dahi [mu√addi&et] ُمَحّدِ
câ™izdir. Cem¡i َحاٌت .gelir [mu§affa√ât] ُمَصفَّ

َفُح  (vezninde [√fera] َفَرٌح) [√e§-§afa] اَلصَّ
Hadd-i i¡tidâlden hâric cebhede olan yas-
sılığa denir; yukâlu: أَْي َصَفٌح  ُفالٍَن  َجْبَهِة   ِفي 
ُعْرٌض َفاِحٌش
َفُح َصإْ  ;Ondan sıfattır [√el-a§fa] اَلإْ
mü™ezzin-i Medîne İbrâhîm el-A§fa√ 
onunla mülakkab olmuştur.

َفاُح  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√e§-§ifâ] اَلّصِ
Yanakların ¡arzı cihetinde silinmiş ve sıy-
rınmış gibi olan yassılığa denir ki o sebeb-
le yanakların ittisâ¡ı haddi mütecâviz olur 
ve bu at kısmında kerîhedir. Ve

 â™if’le Mekke beyninde‰ [√ifâ~] ِصَفاٌح
vâki¡ Cebelu Nu¡mân hizâsında bir niçe 
dağlara ıtlâk olunur.

ُمَصاِفُح -ism-i fâ¡il bünyesiy) [√el-mu§âfi] اَلإْ
le) Şol esîr-i şehvete denir ki eline geçen 
nisvânla zinâ eder ola, gerek hürre ve ge-
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الَِح يُْحَمُل َعَلى الصَّ
الَُح ِتصإْ سإْ ِ -Bir nesnenin iyi ol [√el-isti§lâ] اَلإْ
masını istemek, kezâlik bir nesneyi iyi ve 
sâlih görmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْصَلَح 
ْيُء َنِقيُض اْسَتْفَسَد الشَّ
 √Esmâdandır: Rev√ b. ~alâ [√alâ~] َصالٌَح
bir muhaddistir.

.I§fahân’da bir mahalledir [âli√ân~] َصاِلَحاُن

ُة اِلِحيَّ -Şehr-i Ruhâ kur [e§-~âli√iyyet] اَلصَّ
bünde bir karyedir. Ve Baπdâd’da bir ma-
halle ve bir karye ismleridir. Ve Dimaş… 
zâhirinde ve Mı§ır diyârında birer karye 
adıdır.

ٌح ve (âd’ın zammıyla§) [√ul~] ُصلإْ

ve [√alâ~] َصالٌَح

ِلٌح  (vezninde [mu√sin] ُمْحِسٌن) [√Mu§li] ُمصإْ
ve

ٌح -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√ulay~] ُصَليإْ
de) Esâmî-i ricâldendir: Mü™ellif َصاِلٌح 
[~âli√] isminde sükût eylemiştir. 
Ba§â™ir’de beyânına göre ibtidâ onunla 
müsemmâ olan ~âli√ ¡aleyhi’s-selâmdır 
ki İbn ¡Ubeyd b. Esef’dir, ¿emûd kavmine 
meb¡ûs olmuştur.

]ص ل ب ح[
َااُح ِلنإْ  âd’ın ve lâm’ın§) [√e§-§ilinbâ] اَلّصِ
kesriyle ِسِقْنَطاٌر [si…in†âr] vezninde) Bir 
nev¡ ince ve uzun balık adıdır.

]ص ل ُ ح[
ُح ََ لإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [√e§-§alda] اَلصَّ
Yassı taşa denir, َبِسيَطٌة [basî†at] gibi; ve 
minhu yukâlu: َجاِرَيٌة َصْلَدَحٌة أَْي َعِريَضٌة
َحُة ََ َلنإْ  âd’ın ve lâm’ın§) [e§-§alande√at] اَلصَّ
fethiyle) Dayangan ve metîn olan nâkaya 
denir. Ve erkeğine ıtlâk olunmaz; yukâlu: 
َناَقٌة َصَلْنَدَحٌة أَْي ُصْلَبٌة

olunur; yukâlu: أَْصَلَحُه ِضدُّ أَْفَسَدُه Ve bir ada-
ma iyilik etmek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: أَْصَلَح ِإَلْيِه ِإَذا أَْحَسَن ِإَلْيِه
ُح لإْ -Barı (âd’ın zammıyla§) [√e§-§ul] اَلصُّ
şıklık ma¡nâsına ismdir ki tarafeyn fesâd 
ve nizâ¡ı kaldırıp mâ-beynleri iyi olmak-
tan ¡ibârettir, ِسْلٌم [silm] gibi. Ve bu mü-
zekkerdir, nakîzi olan َحْرٌب [√arb] üzere 
hamlen mü™ennes dahi olur; yukâlu: َوَقَع 
ْلُم ْلُح َوَوَقَعْت أَِي الّسِ  Ve َبْيَنُهَما الصُّ

ٌح .bir cemâ¡atin ismidir [√ul~] ُصلإْ

ٌح -Meysân kur (âd’ın kesriyle§) [√il~] ِصلإْ
bünde bir nehr adıdır.

ُمَصاَلَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu§âla√at] اَلإْ
vezninde) ve

الَُح -Tara (âd’ın kesriyle§) [√e§-§ilâ] اَلّصِ
feyn cidâl ve fesâdı terk edip barışmak 
ma¡nâsınadır.

الَُح ُِ صإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-i§†ilâ] اَلإْ
de ki tâ™ †â’ya kalb olunmuştur) ve

ِتالَُح صإْ ِ  Aslı üzere ki kâ¡idenin) [√el-i§tilâ] اَلإْ
hilâfıdır) Bunlar da ُمَصاَلَحٌة [mu§âla√at] 
ma¡nâsınadır. İfti¡âl bâbı müşâreket için 
dahi gelir; yukâlu: ُمَصاَلَحًة َوَصاَلَحا   َصاَلَحُه 
َوِصالًَحا َواْصَطَلَحا َواْصَتَلَحا أَْي َتَواَفَقا
-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [√et-te§âlu] اَلتََّصالُُح
ninde) Bu dahi sulhlaşmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَصاَلَحا َتَصالًُحا ve yukâlu: اَلَحا -Bu ِإصَّ
nun aslı َتَصاَلَح idi, َتَداَرك ve اَرَك .gibi ِإدَّ

-veznin [a†âmi…] َقَطاِم) [alâ√i~] َصالَِح
de ve ba¡zen munsarıf olur) Mekke-i 
mükerreme’nin ismidir.

َلَحُة  mîm’in ve lâm’ın) [el-ma§la√at] اَلإَْمصإْ
fethiyle) Bir emrin hayriyyet ve salâhına 
bâ¡is ve dâ¡î olan şey™e denir; ٌَمْفَسَدة [mef-
sedet] mukâbilidir. Cem¡i َمَصاِلُح [me§âli√] 
gelir; yukâlu: َرأَى ْاإِلَماُم اْلَمْصَلَحَة ِفي َذِلَك أَْي َما 
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]ص ل م ح[
َمَحُة لإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e§-§alme√at] اَلصَّ
vezninde) Tırâş eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َصْلَمَح َرْأَسُه ِإَذا َحَلَقُه
َمَحُة ُمَصلإْ  ُمَدْحَرَجٌة) [el-mu§alme√at] اَلإْ
[muda√recet] vezninde) Başında aslâ kıl 
eseri olmayan hatuna vasf olur; yukâlu: 
َزْعَراُء أَْي  ْأِس  الرَّ ُمَصْلَمَحُة   Gûyâ ki başı َجاِرَيٌة 
tırâş olmuş gibidir.

]ص م ح[
ُح مإْ  (vezninde [√lem] َلْمٌح) [√e§-§am] اَلصَّ
Harâret-i havâ pek şedîd olmakla baş-
tan nüfûz ile dimâgı eritmek derecesin-
de te™sîr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإَذا َوالثَّاِني  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َصْمًحا  ْيُف  الصَّ  َصَمَحُه 
ِه ِبَحّرِ ِدَماَغُه   ;Ve vurmak ma¡nâsınadır أََذاَب 
yukâlu: ْوِط ِإَذا َضَرَبُه  Ve bir adama َصَمَحُه ِبالسَّ
bir mâdde zımnında gılzat ve huşûnetle 
mu¡âmele eylemek ma¡nâsınadır, gerek 
kavlî ve gerek fi¡lî olsun; yukâlu: َصَمَحُه ِإَذا 
أَْغَلَظ َلُه ِفي اْلَمْسأََلِة َوَغْيِرَها
َماُح -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [√e§-§umâ] اَلصُّ
de) Müte¡affin ve bed-râyiha olan tere de-
nir, ¡arak-ı müntin ma¡nâsına. Ve koltuk 
râyihasına denir ki o dahi müntin olur. 
Ve yakıya denir, keyy ma¡nâsına ve ona 

-dahi denir, nefsine nis [umâ√iyy§] ُصَماِحيٌّ
betle, Fârisîde dâg derler. Ve 

 Bir cânver adıdır ki ak [√umâ§] ُصَماٌح
tavşandan ve ¡alâ-kavlin teyin dedikleri 
havyândan küçürek olur. Ve ayağın çat-
lağına devâ için eritilip merhem gibi vaz¡ 
olunan iç yağı pâresine denir.

َحاُء مإْ -veznin [™irbâ√] ِحْرَباُء) [™e§-§im√â] اَلّصِ
de) Toprağı dürüşt olan arza denir.

َمُح َصإْ -vez [a√mer] أَْحَمُر) [√el-a§ma] اَلإْ
ninde) Şol bahâdıra denir ki meydân-ı 

ُح َُ َلوإْ  âd’ın ve lâm’ın§) [√e§-§alevda] اَلصَّ
fethiyle) Metîn ve şedîd nesneye denir.

]ص ل ط ح[
َُُح لإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [√e§-§al†a] اَلصَّ
İri ve dahâmetli nesneye denir.

ََُحُة لإْ  Gövdesi (hâ’yla) [e§-§al†a√at] اَلصَّ
enli ve ¡arîz olan hatuna denir.

َُاُح ِلنإْ صإْ ِ  [i√rincâm] ِإْحِرْنَجاٌم) [√el-i§lin†â] اَلإْ
vezninde) Bolalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْصَلْنَطَحِت اْلَبْطَحاُء ِإَذا اتََّسَعْت
َُُح ُمَصلإْ  [muserhed] ُمَسْرَهٌد) [√el-mu§al†a] اَلإْ
vezninde) ve

الَِطُح -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [√e§-§ulâ†i] اَلصُّ
ninde) Pek ¡arîz olan şey™e denir; yukâlu: 
َعِريٌض أَْي  َوُصالَِطٌح  ُمَصْلَطٌح   :ve yukâlu َنْصٌل 
ُصالَِطٌح بُالَِطٌح ِإْتَباًعا
َطُح َلوإْ  âd’ın ve lâm’ın§) [√e§-~alav†a] اَلصَّ
fethiyle) Bir mevzi¡ adıdır.

]ص ل ف ح[
َفَحُة لإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e§-§alfe√at] اَلإْصَّ
vezninde) Akçeyi basîret üzere züyûf ve 
salâhını bilmek için beri öte döndürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َراِهَم ِإَذا َقَلَبَها َصْلَفَح الدَّ
الَِفُح -Ak (âd’ın fethiyle§) [√e§-§alâfi] اَلصَّ
çelere denir, derâhim ma¡nâsına. Ve bu-
nun müfredi yoktur.

َفُح ُمَصلإْ  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [√el-mu§alfa] اَلإْ
vezninde) Yastım başa denir; yukâlu: َرْأٌس 
ُمَصْلَفٌح أَْي َعِريٌض
َفُح َلنإْ  [semendel] َسَمْنَدٌل) [√e§-§alenfa] اَلصَّ
vezninde) Çağırgan kimseye denir.

]ص ل ق ح[
َلنإَْقُح -se] َسَمْنَدٌل âf’la…) [√e§-§alen…a] اَلصَّ
mendel] vezninde) َصَرْنَقٌح [§aren…a√] 
ma¡nâsınadır ki zikr olundu.
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]ص ل ح[
ُح وإْ  âd’ın fethi ve zammı ve§) [√e§-§av] اَلصَّ
vâv’ın sükûnuyla) Derenin iki tarafında 
duvar mesâbesinde olan dik kıyısına de-
nir, اْلَواِدي  .ma¡nâsına [â™i†u’l-vâdî√] َحاِئُط 
Ve dağın eteğine, ¡alâ-kavlin duvar 
hey™etinde duran dik yüzüne denir. Ve 

ٌح  Masdar olur, yarmak [√av§] َصوإْ
ma¡nâsına; tekûlu: أَْي َصْوًحا  ْيَء  الشَّ  ُصْحُت 
َشَقْقُتُه
نإِْصَياُح ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [√el-in§iyâ] اَلإْ
de) Ondan mutâvi¡dir; tekûlu: ُصْحُتُه َفاْنَصاَح 
Ve ay doğup tâb-dâr olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْنَصاَح اْلَقَمُر ِإَذا اْسَتَناَر
ُح ٌل) [√et-te§avvu] اَلتََّصوُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Yarılmak ve çatlamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َق َتَشقَّ ِإَذا  ْيُء  الشَّ َح   Ve bedende َتَصوَّ
kıllar dökülmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَناَثَر ِإَذا  ْعُر  الشَّ َح   َتَصيٌُّح Niteki yâ ile َتَصوَّ
[te§ayyu√] dahi bu ma¡nâyadır. Ve sebze 
ve bukûl makûlesinin başları kurumak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َيِبَس ِمْن ِإَذا  اْلَبْقُل  َح   َتَصوَّ
أَْعالَُه
ِويُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-ta§vî] اَلتَّصإْ
Kurutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحْتُه  َصوَّ
َجَفْفَتُه ِإَذا  ْمُس  -Asl sebze makûlesini ku الشَّ
rutmak ma¡nâsına olup ba¡dehu ta¡mîm 
olunmuştur.

َواُح  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√e§-§uvâ] اَلصُّ
Kirece denir, ٌِّجص [ci§§] ma¡nâsına. Ve 
hâssaten at kısmının terine denir, َعَرُق اْلَخْيِل 
[¡ara…u’l-«ayl] ma¡nâsına. Ve suyu gâlib 
süte denir. Ve mürtefi¡ arza denir, ٌَنْجَوة 
[necvet] ma¡nâsına. Ba¡zı nüshada ٌِرْخَوة 
[ri«vet] ¡unvânında mersûm olmakla top-
rağı gevşek yer demek olur. Ve 

.Hurmânın çiçeğine denir [√uvâ§] ُصَواٌح

muhârebede dil-âverlerin başlarına kerr 
ve hamle ile darb ederek havâle ola.

َمَحاُن  [avlecân§] َصْوَلَجاٌن) [avme√ân~] َصوإْ
vezninde) Bir mevzi¡ adıdır.

َمُح َمحإْ  âd’ın ve§) [√e§-§ama√ma] اَلصَّ
mîm’in fethiyle) ve

َمِحيُّ َمحإْ -yâ-yı nis) [e§-§ama√ma√iyy] اَلصَّ
betle) Şol metîn ve şedîd adama denir ki 
kürek kemikleri ve sâ™ir a¡zâları sık ve 
devşirikli ve müctemi¡ ola. Ve kasîrü’l-
kâme kimseye denir. Ve başı kel adama 
denir. Ve başı tırâş olmuş kimseye denir.

ُموُح -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [√e§-§amû] اَلصَّ
de) Saht ve şedîd nesneye denir; yukâlu: 
َحاِفٌر َصُموٌح أَْي َشِديٌد

]ص م ُ ح[
َحُة ََ مإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e§-§amde√at] اَلصَّ
vezninde) Harâret-i havâ müştedd olmak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ُه َصْمَدَح َيْوُمَنا ِإَذا اْشَتدَّ َحرُّ
ُح ََ َميإْ  [¡semeyda] َسَمْيَدٌع) [√e§-§ameyda] اَلصَّ
vezninde) Pek ıssı güne denir. Ve sulb ve 
şedîd nesneye denir.

ِحيُّ ُِ َما ve [e§-§umâdi√iyy] اَلصُّ

ُح ُِ َما -âd’ların zammıy§) [√e§-§umâdi] اَلصُّ
la) Bunlar da sulb ve şedîd nesneye denir. 
Ve her şey™in hâlisine denir. Ve 

ٌح ُِ  Arslana denir. Ve açık [√umâdi§] ُصَما
ve vâzıh yola denir.

]ص ن ُ ح[
ُح ََ نإْ -veznin [andal§] َصْنَدٌل) [√e§-§anda] اَلصَّ
de) َبِسيَطٌة [basî†at] gibi yassı taşa denir.

]ص ن ب ح[
ٌِْح -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [√unâbi~] ُصَنا
de) Bir batn pederinin ismidir. Ashâb-ı 
kirâmdan ~afvân b. ¡Assâl onlardandır. Ve 
~unâbi√ b. el-A¡ser kezâlik ashâbdandır.
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mezkûr üzere çağırmak ve َنْفٌر [nefr] da-
ğılmak ma¡nâsınadır. Asl-ı mesel; َقْبَل  َلِقيُتُه 
َوَنْفٍر  unvânında idi ki “Henüz nâsın¡ َصْيٍح 
sesi ve şamatası ve hânelerinden taşra da-
ğılması yok iken ona buluştum” demek-
tir, murâd kable’l-fecr mülâkât olacaktır. 
Ba¡dehu bundan inşi¡âbla sâ™ir mahallerde 
dahi bilâ-şey™ demekten kinâye ile isti¡mâl 
eylediler. Ve ¡Arablar النَّْخَلُة  ,derler َصاَحِت 
 ِإْسَتَتمَّ derler َصاَح اْلُعْنُقوُد ma¡nâsına. Ve َطاَلْت

َوُهَو َغضٌّ َوَطاَل  ِتِه  ُكمَّ ِمْن   Ya¡nî “Salkım ُخُروُجُه 
kapçıklarından tamâmıyla çıkıp ve henüz 
ter ü tâze olduğu hâlde uzamağa başla-
dı” ma¡nâsına, gûyâ ki bunlar النَّْخَلُة  ve أََنا 
اْلُعْنُقوُد  diye nidâ ederler. Ve “Bir kavm أََنا 
belinleyip havfa düştüler” diyecek yer-
de ِبِهْم  derler, mechûl bünyesiyle ve ِصيَح 
“helâk oldular” diyecek yerde ِفيِهْم  ِصيَح 
derler. İçlerinde câ-be-câ nüdbe ve feryâd 
ve figân zuhûru mülâhazasına mebnîdir, 
ona binâ™en ِفي harfiyle isti¡mâl olunmuş-
tur. Ve َصْيَحٌة [§ay√at] ¡azâba ıtlâk olunur, 
ümem-i sâlifeden ba¡zıları sayha-i Cibrîl 
ile helâk oldukları için.

ُمَصاَيَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu§âye√at] اَلإْ
vezninde) ve

-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [√et-te§âyu] اَلتََّصايُُح
ninde) Birbirine haykırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبْعُضُهْم َصاَح  ِإَذا  َوَتَصاَيُحوا  اْلَقْوُم   َصاَيَح 
 Ve ِبَبْعٍض

 Câ-be-câ yarılmak [√te§âyu] َتَصايٌُح
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيِف  السَّ ِغْمُد   َتَصاَيَح 
َق َتَشقَّ
اِئَحُة -veznin [râ™i√at] َراِئَحٌة) [e§-§â™i√at] اَلصَّ
de) Meyyit üzere nevha eden karıların 
sayhasına denir.

ٌح [√et-te§ayyu] اَلتََّصيُُّح -vez [√te§avvu] َتَصوُّ
ninde ve mürâdifidir ki zikr olundu.

اَحُة  (vezninde [sâ√at] َساَحٌة) [e§-§â√at] اَلصَّ
Aslâ nebât inbât etmez olan bî-hayr u 
menfa¡at arza denir; ve minhu yukâlu: َهِذِه 
اَحُة اَحُة َكأَنََّها الصَّ  Ve السَّ

-Bir cebel yâhûd bir niçe yas [â√at~] َصاَحُة
tım küçük dağlara ıtlâk olunur ki ¡A…î…-i 
Medîne kurbünde kâ™inlerdir.

اَحُة وَّ اَنٌة) [e§-§uvvâ√at] اَلصُّ  [rummânet] ُرمَّ
vezninde) Bedenden yarılıp dökülen kıl-
lara denir.

ُمنإَْصاُح  (mîm’in zammıyla) [√el-mun§â] اَلإْ
Menba¡ından yâhûd mecrâsından taşkın 
olup yer yüzünde cârî olan suya denir.

 Serât toprağında bir niçe [â√ât~] َصاَحاُت
dağlardır.

.Bir mevzi¡dir [â√atân~] َصاَحَتاِن

وَحاُن  (âd’ın zammıyla§) [e§-§û√ân] اَلصُّ
Kuru nesneye denir; ve minhu: َنْخَلٌة ُصوَحاَنٌة 
َعِف ُة السَّ أَْي َكزَّ
ُصوَحاَن َْنُو   [Benû ~û√ân] ¡Abdul…ays 
kabîlesinden bir cemâ¡attir.

]ص ي ح[
يإُْح  âd’ın fethi ve yâ’nın§) [√e§-§ay] اَلصَّ
sükûnuyla) ve

َحُة يإْ ve (hâ’yla) [e§-§ay√at] اَلصَّ

َياُح -âd’ın kesri ve zammıy§) [√e§-§iyâ] اَلّصِ
la) ve

َيَحاُن  Nihâyet-i (fetehâtla) [e§-§aye√ân] اَلصَّ
kudret mertebede âvâz-ı bülend ile hay-
kırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َصاَح 
َوَصَيَحاًنا َوُصَياًحا  َوِصَياًحا  َوَصْيَحًة  َصْيًحا   َيِصيُح 
اْلَغاَيِة ِبأَْقَصى  َت  َصوَّ  :Ve minhu’l-meselu ِإَذا 
َوالَ َقِليٍل  أَْي  َنْفٍر”  َوالَ  َصْيٍح  َغْيِر  ِمْن  ُفالٌَن   “َغِضَب 
 Ya¡nî “Azdan çoktan mûcib-i gazab َكِثيٍر
olacak bir hâlet yok iken beyhûde gazab-
nâk oldu” demektir. َصْيٌح [§ay√] vech-i 
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FASLU’∞-∞ÂDİ’L-MU¡CEME 
اِد اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الضَّ

]ض ب ح[
ُح اإْ  âd’ın fethi ve bâ’nın∂) [√e∂-∂ab] اَلضَّ
sükûnuyla) ve

َااُح  At (âd’ın zammıyla∂) [√e∂-∂ubâ] اَلضُّ
kısmı seğirtirken kişnemekten ve okra-
maktan başka ağızından harıltı ile yâhûd 
ıh ıh diyerek seslenmek ma¡nâsınadır ki o 
sese harıltı ta¡bîr olunur, atın sıkı sıkı nefe-
sinden peydâ olur. ¡Alâ-kavlin َضْبٌح [∂ab√], 
 dedikleri seğirtmekten dûn [ta…rîb] َتْقِريٌب
ve sehl olarak seğirtmek ma¡nâsınadır ki 
dörtlemek ta¡bîr olunur; yukâlu: َضَبَحِت 
 اْلَخْيُل َضْبًحا َوُضَباًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْسَمَعْت ِمْن
ُدوَن َعَدْت  أَْو  َحْمَحَمٍة  ِبَصِهيٍل َوالَ  َلْيَس   أَْفَواِهَها َصْوًتا 
 ﴿َواْلَعاِدَياِت :Ve minhu kavluhu ta¡âlâ التَّْقِريِب
 Ve َضْبًحا﴾

ٌح  Âteş bir nesnenin zâhirine [√ab∂] َضاإْ
te™sîr ile levnini sehlce tagyîr eylemek 
ma¡nâsınadır ki göyündürmek ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: َرْتُه َوَلْم تَُباِلْغ ْيَء ِإَذا َغيَّ َضَبَحِت النَّاُر الشَّ
نإِْضَااُح ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [√el-in∂ibâ] اَلإْ
ninde) Ondan mutâvi¡dir; yukâlu: َضَبَحْتُه 
النَّاُر َفاْنَضَبَح
ُح اإْ

-Küle de (âd’ın kesriyle∂) [√e∂-∂ib] اَلّضِ
nir, َرَماٌد [remâd] ma¡nâsına.

َااُح  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√e∂-∂ubâ] اَلضُّ
Masdardır, niteki zikr olundu. Ve 

 .Hâssaten tilki sesine denir [√ubâ∂] ُضَااٌح
Ve bir mevzi¡ adıdır. Ve bir muhaddis 
ismidir.

ُاوَحُة  [menkû√at] َمْنُكوَحٌة) [el-ma∂bû√at] اَلإَْمضإْ
vezninde) Çakmak çakacak taşa denir.

ِايُح  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√e∂-∞abî] اَلضَّ
Reyb b. Şerî… ve Şuvey¡ar ile mülak-

ِييُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-ta§yî] اَلتَّصإْ
 َصيََّحْتُه :ma¡nâsınadır; yukâlu [√ta§vî] َتْصِويٌح
َحْتُه ْمُس ِبَمْعَنى َصوَّ الشَّ
يَّاُح  tan[ay√at§] َصْيَحٌة [√e§-§ayyâ] اَلصَّ
mübâlaga ism-i fâ¡ildir. Ve 

 Bir nev¡ ¡ıtr yâhûd tîb [√ayyâ§] َصيَّاٌح
envâ¡ından başın saçını gasl edecek bir 
gûne nesnedir. Ve 

.Bir recülün ¡alemidir [√ayyâ~] َصيَّاٌح

 Yemâme’de (hâ’yla) [e§-~ayyâ√at] اَلّصيَّاَحُة
bir hurmâlık adıdır.

َحاِنيُّ يإْ ) [e§-§ay√âniyy] اَلصَّ  َرْيَحاِنيُّ
[rey√âniyy] vezninde) Medîne’ye mahsûs 
bir nev¡ hurmâ adıdır. ~ay√ân nâm koç 
koyuna mensûbdur ki dâ™imâ onun ağa-
cına rabt olunur idi, ¡alâ-kavlin o koçun 
ismi َصيَّاٌح [§ayyâ√] idi, َكتَّاٌن [kettân] vez-
ninde. Pes nisbet-i mezbûr tagyîrât-ı nis-
bet kabîlindendir, niteki ~an¡â™ şehrine 
nisbette ~an¡ânî derler, nûn’la.



ُح رإْ اَلضَّ 1177BÂBU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE

َتَرْقَرَق

حُّ  âd’ın kesri ve √â’nın∂) [√√e∂-∂i] اَلّضِ
teşdîdiyle) Güneşin nûr ve ziyâsına denir 
ki zemîn üzere vâki¡ ola. Mü™ellifin ْمُس  اَلشَّ
 .kabîlindendir أَْعَجَبِني َزْيٌد َوَكَرُمهُ ta¡bîri َوَضْوُؤَها
Kâle’ş-şârih ve minhu’l-hadîsu: ََّيْقُعَدن  “الَ 
ْيَطاِن” ّلِ َفِإنَُّه َمْقَعُد الشَّ ّحِ َوالظِّ  Ve أََحُدُكْم َبْيَن الّضِ

 Aslâ sütresi olmayıp sahrâ [√√i∂] ِضحٌّ
gibi açık ve bâriz ve zâhir yere denir. Ve 
dâ™imâ güneş dokunur olan yere denir ki 
güney ta¡bîr olunur; ve minhu’l-meselu: 
ْمُس َوَما يِح” أَْي ِبَما َطَلَعْت َعَلْيِه الشَّ ّحِ َوالّرِ  “َجاَء ِبالّضِ
يِح ِبالّضِ َتُقْل  َوالَ  يُح  الّرِ َعَلْيِه   Ya¡nî “Filân َجَرْت 
üzerlerine güneş doğup ve üzerlerine yel 
esen nesneleri alıp geldi” ki murâd emvâl-i 
kesîre getirdiğini iş¡ârdır. Ve ¡âmme yâ ile 
يِح  unvânında tefevvüh etmeleriyle¡ ِبالّضِ
mü™ellif nehy eylemiştir.

َضاُح حإْ  (âd’ın fethiyle∂) [√e∂-∂a√dâ] اَلضَّ
Azca suya denir, mâ-i yesîr ma¡nâsına, 
¡alâ-kavlin hemân topuğa kadar çıkan yâ 
baldırın nısfına kadar çıkanına yâhûd ada-
mı boylamayan suya denir. Ve 

َضاٌح  Hu≠eyl lügatinde kesîr [√a√∂â∂] َضحإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َغَنٌم َضْحَضاٌح أَْي َكِثيٌر
َضُح حإْ -vez [πabπab] َغْبَغٌب) [√e∂-∂a√∂a] اَلضَّ
ninde) Bu dahi azca suya denir. Ve 

َضٌح  ki) [√u√∂u∂] ُضْحُضٌح ve [√a√∂a∂] َضحإْ
 vezninde) Serâbın akar su [hudhud] ُهْدُهٌد
hey™etinde görünmesine denir ki ismlerdir.

]ض ر ح[
ُح رإْ  (vezninde [√cer] َجْرٌح) [√e∂-∂ar] اَلضَّ
Bir nesneyi yerinden öte kakıp bertaraf 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  َضَرَح 
اُه ِإَذا َدَفَعُه َوَنحَّ  Ve şâhidin َضْرًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث 
şehâdetini cerh ve ilgâ eylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; tekûlu: َعنِّي ُفالٍَن  َشَهاَدَة   َضَرَح 

kab Mu√ammed b. ◊umrân ve ◊â≠û… 
el-◊anefî vel-◊âricî ve Es¡ar el-Cu¡fî ve 
Dâvûd b. Mutemmim nâm kimselerin fe-
resleri ismidir.

ٌح  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√ubey∞] ُضَايإْ
◊u§ayn b. ◊umâm ve »avvât b. Cubeyr’in 
feresleri ismidir.

ٌح  (vezninde [√med] َمْدٌح) [√ab∞] َضاإْ
¡Arafât’ta bir mevzi¡dir ki ehl-i vukûfun 
evâ™ili oradan boşanıp giderler.

اٌد) [√abbâ∞] َضاَّاٌح  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
İbn İsmâ¡îl el-Kûfî ve İbn Mu√ammed b. 
¡Alî’dir ki muhaddislerdir.

َحاُء اإْ -vez [™amrâ√] َحْمَراُء) [™e∂-∂ab√â] اَلضَّ
ninde) Şol yaya denir ki doğrultmak için 
âteşe gösterilmekle fi’l-cümle âteş te™sîr 
ve tagyîr eylemiş ola.

ََْحُة ُمَضا  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu∂âbe√at] اَلإْ
vezninde) Rû-be-rû birbirine kabîh kabîh 
sözler söylemek, ُمَقاَبَحٌة [mu…âbe√at] ve 
 ma¡nâsınadır. Vâhid [mu…âfe√at] ُمَكاَفَحٌة
ve ziyâde için olur; yukâlu: َضاَبَحُه أَْي َقاَبَحُه 
َوَكاَفَحُه

]ض ح ح[
َضَحُة حإْ -zelze] َزْلَزَلٌة) [e∂-∂a√∂a√at] اَلضَّ
let] vezninde) Iraktan serâb yaldıramak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َراُب  السَّ  َضْحَضَح 
 Ve َتَرْقَرَق

َضَحٌة  Cery-i serâb [a√∂a√at∂] َضحإْ
ma¡nâsınadır ki serâbın akar su hey™etinde 
görünmesinden ¡ibârettir. Mü™ellifin 
tertîbine göre bu ma¡nâda ismidir. Ve zâhir 
ve nümâyân olmak ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur; yukâlu: َضْحَضَح ْاألَْمُر ِإَذا َتَبيََّن
ُضُح  [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [√et-te∂a√∂u] اَلتََّضحإْ
vezninde) Bu dahi serâb yaldıramak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َراُب  السَّ  َتَضْحَضَح 
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َراُح -vez [πurâb] ُغَراٌب) [√e∂-∂urâ] اَلضُّ
ninde) Beyt-i ma¡mûr ismidir ki semâ-i 
râbi¡adadır. Kâle’ş-şârih: fi’n-Nihâye: 
َماِء ِحَياَل اْلَكْعَبِة َراُح َبْيٌت ِفي السَّ اَلضُّ
ُمَضاَرَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu∂âra√at] اَلإْ
vezninde) Birbirine sebb ve düşnâm ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َسابَُّه  َضاَرَحُه 
Ve nesne atışmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرَماُه ِإَذا   Ve birbirine karîb olmak َضاَرَحُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضاَرَحُه ِإَذا َقاَرَبُه

َرِحيُّ  mîm’in ve) [el-ma∂ra√iyy] اَلإَْمضإْ
râ’nın fethiyle) Kanatları uzun olan çakı-
ra denir; yukâlu: َصْقٌر َمْضَرِحيٌّ أَْي َطِويُل اْلَجَناِح 
Ve kerîmü’l-asl ve kadîmî hânedân olan 
merd-i zî-şâna denir. Ve mutlakan ak olan 
şey™e denir. Ve uzun nesneye denir. Ve 
bir recül ismi ya¡nî lakabıdır ki bir şâ¡ir-i 
meşhûrdur.

َرُح  Bu (yâ’sız olarak) [√el-ma∂ra] اَلإَْمضإْ
dahi kanatları uzun çakıra denir.

-veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√uray∞] ُضَريإٌْح
de) Esmâdandır: ¡Arfaca b. ∞uray√ 
ashâbdandır, ¡alâ-kavlin şîn-i mu¡ceme ile 
Şurey√’tir.

ََُرُح -ism-i mef¡ûl bün) [√el-mu∂†ara] اَلإُْمضإْ
yesiyle) Bir tarafa atılmış nesneye denir; 
yukâlu: َشْيٌء ُمْضَطَرٌح أَْي َمْرِميٌّ ِفي َناِحَيٍة
 ve [√âri∞] َضاِرٌح

اٌح اٌد) [√urrâ∞] َضرَّ vezninde) ve [şeddâd] َشدَّ

ٌح ٌث) [√Mu∂arri] ُمَضّرِ -vez [&mu√addi] ُمَحّدِ
ninde) Esâmî-i ricâldendir.

 (vezninde [sefînet] َسِفيَنٌة) [arî√at∞] َضِريَحُة
Bir mevzi¡ adıdır.

]ض ل ح[
]ض ي ح[

يإُْح  âd’ın fethi ve yâ’nın∂) [√e∂-∂ay] اَلضَّ

-Ve davar ayaklarıy أَْي َجَرَحَها َيْعِني َدَفَعَها َعنِّي
la tepme vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرَمَحْت ِإَذا  ابَُّة  الدَّ  Ve kabr kazmak َضَرَحِت 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َضْرًحا  ِلْلَمّيِِت   َضَرَح 
 Ve َحَفَر َلُه َضِريًحا

ٌح .Deriye denir, cild ma¡nâsına [√ar∂] َضرإْ

َراُح  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√e∂-∂irâ] اَلّضِ
Bu dahi davar ayaklarıyla tepme vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ابَُّة ِضَراًحا ِمَن  َضَرَحِت الدَّ
ِل ِإَذا َرَمَحْت اْلَباِب ْاألَوَّ
ُرلُح  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√e∂-∂arû] اَلضَّ
Tepegen davara denir; yukâlu: َدابٌَّة َضُروٌح أَْي 
 Ve oku pek süregen olan yaya ıtlâk َرُموٌح
olunur; yukâlu: ْفِع الدَّ َشِديَدُة  أَْي  َضُروٌح   َقْوٌس 
ْهِم ِللسَّ
ُرلُح  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√e∂-∂urû] اَلضُّ
Pazar kâsid olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
وُق ُضُروًحا ِإَذا َكَسَدْت َضَرَحِت السُّ
َراُح ضإْ ِ -Pa (hemzenin kesriyle) [√el-i∂râ] اَلإْ
zarı kesâda vermek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
أَْكَسْدتَُها أَْي  وَق  السُّ  Bunu mü™ellif أَْضَرْحُت 
tekrâr eylemiştir. Ve bir nesneyi ifsâd ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْضَرَحُه ِإَذا أَْفَسَدُه 
Ve ib¡âd eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْضَرَحُه ِإَذا أَْبَعَدُه
َرُح  (vezninde [√fera] َفَرٌح) [√e∂-∂ara] اَلضَّ
Fâsid ve tebeh-kâr kişiye denir; yukâlu: 
َفاِسٌد أَْي  َضَرٌح   ;Ve ba¡îd ma¡nâsınadır َرُجٌل 
yukâlu: ٌِنيٌَّة َضَرٌح أَْي َبِعيَدة
 (vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [arâ√i∂] َضَراِح
İsm-i fi¡l-i emrdir; ِإْضَرْح [i∂ra√] ma¡nâsına 
ki ırak ol demektir, niteki َنَزاِل [nizâli] ِإْنِزْل 
[inzil] ma¡nâsınadır.

ِريُح  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√e∂-∂arî] اَلضَّ
Ba¡îd ma¡nâsınadır: Ve kabre, ¡alâ-kavlin 
kabrin vasatında olan yarığa ve ¡alâ-re™yin 
lahdi olmayıp şakk olan kabre denir.
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َياَح الضَّ
اَحُة  (vezninde [sâ√at] َساَحٌة) [e∂-∂â√at] اَلضَّ
Rü™yet ve basar ma¡nâsınadır yâhûd göze 
denir; tekûlu: َما أَْجَوَد َضاَحَتَك أَْي َبَصَرَك أَْو َعْيَنَك
ُيوُح  Nesne katılmış şey™e [√el-ma∂yû] اَلإَْمضإْ
denir; ve minhu yukâlu: أَْي َمْضُيوٌح   َعْيٌش 
َمْمُذوٌق َيْعِني َمْغُشوٌش َغْيُر َخاِلٍص
اٌد) [√ayyâ∞] َضيَّاٌح -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Esmâdandır: Mu√ammed b. ∞ayyâ√ 
muhaddisîndendir. Ve Ebu’∂-∞ayyâ√ el-
En§ârî ki ismi Nu¡mân b. ¿âbit’tir, ashâb-ı 
Bedr’dendir.

ُمَتَضّيُِح -ism-i fâ¡il bün) [√el-mute∂ayyi] اَلإْ
yesiyle) Şol kimseye denir ki havuzun 
suyunun ekserî içilip ba¡zı nesne ile muh-
telit bir mikdârca suyu kaldıktan sonra ha-
vuza vürûd eyleye. Mü™ellif bununla işbu 
hadîse işâret eylemiştir: ْن  “َمْن َلْم َيْقَبِل اْلُعْذَر ِممَّ
َل ِإَلْيِه َصاِدًقا َكاَن أَْو َكاِذًبا َلْم َيِرْد َعَليَّ اْلَحْوَض ِإالَّ  َتَنصَّ
َبْعَد َما َشِربُوا ًرا َعِن اْلَواِرِديَن َيِجيُء   ُمَتَضّيًِحا” أَْي ُمَتأَّخِ
َبِن َكاللَّ ِبَغْيِرِه  ُمْخَتِلًطا  َكِدًرا  َفَيْبَقى  أََقلَُّه  ِإالَّ  اْلَحْوِض   َماَء 
اْلَمْخُلوِط ِباْلَماِء

sükûnuyla) Bala denir, ¡asel gibi. Ve nuzc 
bulmuş ُمْقٌل [mu…l] ismidir ki ◊icâz ve 
Yemen’e mahsûs meyve-i ma¡rûftur. Ve 
suyu çok yufka süte denir. Ve 

ٌح  Masdar olur, süte su katmak [√ay∂] َضيإْ
ma¡nâsına; tekûlu: َضْيًحا أَِضيُح  اللََّبَن   ِضْحُت 
ِباْلَماِء َمَزْجَتُه   Ve bir mahal hâli kalmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضاَحِت اْلِبالَُد ِإَذا َخَلْت
َياُح -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [√e∂-∂ayâ] اَلضَّ
de) Bu dahi suyu çok yufka süte denir.

ِييُح ve [√et-ta∂yî] اَلتَّضإْ

ِويُح -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-ta∂vî] اَلتَّضإْ
de) Bir adama suyu çok yufka süt içirmek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ْحُتُه أَْي  َضيَّْحُت ُفالًَنا َوَضوَّ
َياَح  ;Ve süte su katmak ma¡nâsınadır َسَقْيُتُه الضَّ
tekûlu: َبَن ِإَذا َمَزْجَتُه ِباْلَماِء َضيَّْحُت اللَّ
يُح  [√√i∂] ِضحٌّ (âd’ın kesriyle∂) [√e∂-∂î] اَلّضِ
ma¡nâsınadır ki güney yere denir. Ve ِضيٌح 
[dî√] kelimesi ِريٌح [rî√] lafzına itbâ¡ ve 
müzâvece ile zikr olunur, niteki ٌِّضح [∂i√√] 
mâddesinde beyân olunur. Mü™ellif ِضيٌح 
[∂î√] lafzını orada ¡âmmeye ¡azv eylemek-
le burada ٌِّضح [∂i√√] ma¡nâsına da zikr ey-
ledikten sonra ِريٌح [rî√] lafzına da müzâvic 
eylemiştir, meğer ki يِح ِللّرِ حُّ kavli ِوِإْتَباٌع   اَلّضِ
kavline ¡atf-ı tefsîr tertîb oluna ki mahz-ı 
tekellüftür ve irtikâb olunmadığı sûrette 
tenâkuz derkârdır. Kaldı ki İbn E&îr 
işbu: ”َبْيُر يِح َلَوِرَثُه الزُّ ّحِ َوالّرِ  “َلْو َماَت َكْعٌب َعِن الّضِ
hadîsinde ve يِح الّضِ َعِن   unvânıyla da¡ يُْرَوى 
mervî olduğunu tasrîh ve bu rivâyet sahîh 
olduğu sûrette ْمِس الشَّ  kavlinden ُضَحى 
maklûb olur diye beyân eylemiştir.

ٌل) [√et-te∂ayyu] اَلتََّضيُُّح -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Süte su katılmakla َضَياٌح [∂ayâ√] 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َبُن  اللَّ  َتَضيََّح 
 içmek [√ayâ∂] َضَياٌح Ve bir kimse َصاَر َضَياًحا
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشِرَب ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َتَضيََّح 
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[mesâ√ic] ma¡nâsınadır ki َمْسَحٌج [mes√ac]
in cem¡idir, dülgerlerin rendelerine denir.

َحاُح ُِ نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [√el-in†i√â] اَلإْ
de) Yayılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َِّإْنَطح 
ْيُء ِإَذا اْنَبَسَط الشَّ
ُة َُحَّ ِم -vez [mi≠ebbet] ِمَذبٌَّة) [el-mi†a√√at] اَلإْ
ninde) Koyunun tırnağının gerisine, ¡alâ-
kavlin koyunun ayağında ağırşak tarzında 
bir nesnedir ki onunla yeri sürüp gider, 
murâd bakanağının ardında olan yumruca 
nesnedir.

]ط ر ح[
ُح َُّرإْ  Bir (vezninde [√cer] َجْرٌح) [√e†-†ar] اَل
nesneyi yere bırakmak ve elinden atmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطْرًحا ِبِه  َوَطَرَح   َطَرَحُه 
َرَماُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب   Ve ib¡âd eylemek ِمَن 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَرَحُه ِإَذا أَْبَعَدُه
َراُح طِّ ِ  ِإْفِتَعاٌل teşdîd-i †â’yla) [√el-i††irâ] اَلإْ
[ifti¡âl] vezninde) Bu dahi tarh ve ib¡âd ey-
lemek ma¡nâlarınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى  ِإطََّرَحُه 
َطَرَحُه
ِريُح إُْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√e†-†a†rî] اَلتَّ
 ma¡nâsınadır, teşdîdi teksîr [√ar†] َطْرٌح
içindir; yukâlu: َحُه ِبَمْعَنى َطَرَحُه  Ve binâyı َطرَّ
semâya doğru bülend ve mürtefi¡ yap-
mak ma¡nâsına isti¡mâl olunur, gûyâ ki 
zemînden ib¡âd eylemiştir; yukâlu: َح  َطرَّ
َماِء السَّ ِإَلى  َرَفَعُه  أَْي  َلُه  َطوَّ ِإَذا   َطْرَمَحٌة Niteki اْلِبَناَء 
[†arme√at] dahi bu ma¡nâyadır.

ُح رإْ
ve (â’nın kesriyle†) [√e†-†ir] اَلُِّ

ُح ُُّرَّ ٌر â’nın zammıyla†) [√e†-†urra] اَل  ُقبَّ
[…ubber] vezninde) ve

َُِّريُح  İşe (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√e†-†arî] اَل
yaramadığından nâşî yabana atılmış kem-
ter şey™e denir; yukâlu: ٌح َوَطِريٌح  َشْيٌء ِطْرٌح َوطُرَّ
ِة ْاإِلْعِتَداِد ِبِه أَْي َمْطُروٌح َيْعِني ِلِقّلِ
ََُّرُح  Mekân-ı (fethateynle) [√e†-†ara] اَل

FASLU’‰-‰Â™İ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل الطَّاِء اْلُمْهَمَلِة(

]ط ب ح[
َُاَُّح ُم  bâ-yı muvahhade) [√el-mu†abba] اَلإْ
ile ُمَعظٌَّم [mu¡a@@am] vezninde) Semiz ada-
ma denir.

]ط ح ح[
َُّحُّ  â’nın fethi ve √â’nın†) [√√e†-†a] اَل
teşdîdiyle) Yaymak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ِإَذا َبَسَطُه ا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ ْيَء َطحًّ  Ve bir şey™i َطحَّ الشَّ
ökçe ile sürüyüp götürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا َسَجَحُه ِبَعِقِبِه َطحَّ الشَّ
ََُحُة َُّحإْ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [e†-†a√†a√at] اَل
ninde) ve

َُاُح حإْ -vez [zilzâl] ِزْلَزاٌل) [√e†-†i√†â] اَلُِّ
ninde) Kırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َكَسَرُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve bir nesneyi telef َطْحَطَح 
ve ihlâk kasdıyla perîşân ve perâkende 
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  َطْحَطَح 
ِإْهالًَكا َدُه  َوَبدَّ َقُه  َفرَّ َماُن Esâs’ta ِإَذا  الزَّ  َطْحَطَحُهُم 
َقُه َفرَّ ِإَذا  َماَلُه  َوَطْحَطَح  َدُهْم  َوَبدَّ  ibâretiyle¡ أَْهَلَكُهْم 
mersûmdur. Ve 

ََُحٌة  Âheste âheste gülmek [a√†a√at†] َطحإْ
ma¡nâsınadır ki kıs kıs gülmek ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: ُجُل ِإَذا َضِحَك َضِحًكا ُدوًنا َطْحَطَح الرَّ
َحُة ُِ حإْ  (â’ların kesriyle†) [e†-†i√†i√at] اَلُِّ
Şey™ ma¡nâsınadır, ¡alâ-kavlin kıla denir; 
yukâlu: َما َعَلْيِه ِطْحِطَحٌة أَْي َشْيٌء أَْو َشْعٌر
طإَْحاُح ِ  (hemzenin kesriyle) [√el-i†√â] اَلإْ
Düşürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُه   أََطحَّ
ُه :Ve atmak ma¡nâsınadır; yukâlu أَْسَقَطُه  أََطحَّ
ِإَذا َرَماُه
َُاُح َُّحإْ -veznin [selsâl] َسْلَساٌل) [√e†-†a√†â] اَل
de) Arslana denir.

ُُُّحُح  َمَساِحُج [(zammeteynle) [√e†-†u√u] اَل



اُح ِرمَّ اَلُِّ 1181BÂBU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE

şüp yıkılıcı demektir; ve minhu yukâlu: 
ًحا أَْي َكَمْشِي ِذي اْلَكالَِل َمَشى ُفالٌَن ُمَتَطّرِ
 vezninde ve [se√âb] َسَحاٌب) [√arâ‰] َطَراٌح
اٌد vezninde) ve [şeddâd] َشدَّ

ُرلٌح إُْ  ve [√Ma†rû] َم

ٌح َُرَّ -vez [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√Mu†arra] ُم
ninde) ve

 (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√uray‰] طَُريإٌْح
Esâmî-i ricâldendir.

َُُّراِحيُّ ) [e†-†urâ√iyy] اَل  [urâ√iyy§] ُصَراِحيٌّ
vezninde) Ba¡îd ma¡nâsınadır; yukâlu: َسْيٌر 
طَُراِحيٌّ أَْي َبِعيٌد
َُاَرَحُة ُم  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu†âra√at] اَلإْ
vezninde) Ehl-i meclis birbirine mesâ™il-i 
müşkile ilkâsıyla muhâvere eylemek 
ma¡nâsınadır; şi¡r ve nagamâtta dahi 
isti¡mâl olunur; yukâlu: أَْلَقى ِإَذا  اْلَقْوُم   َطاَرَح 
ْعِر َواْلِغَناِء َبْعُضُهُم اْلَمَساِئَل َعَلى َبْعٍض َوَكَذا ِفي الّشِ
َحاُن  (vezninde [sa√bân] َسْحَباُن) [ar√ân‰] َطرإْ
Ba§ra navâhîsinde ~aymara nâm mahalde 
bir mevzi¡ adıdır.

]ط ر ش ح[
َشَحُة َُّرإْ  şîn-i mu¡ceme) [et-†arşa√at] اَل
ile َدْحَرَجٌة [da√recet] vezninde) ِإْسِتْرَخاٌء 
[istir«â™] ma¡nâsınadır ki süstlenip sölpük 
ve gevşek olmaktan ¡ibârettir; ve yukâlu: 
َطْرَشَحُه َحتَّى   َطْرَشَحٌة Şârih der ki eğer َضَرَبُه 
[†arşa√at] ِإْسِتْرَخاٌء [istir«â™] ma¡nâsına ise 
savâb olan misâlde َطْرَشَح  unvânında¡ َحتَّى 
olmaktır ve eğer ِإْرَخاٌء [ir«â™] ma¡nâsına da 
gelir ise mü™ellif işâret eylemek lâzım idi.

]ط ر م ح[
ُموُح ُُّرإْ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [√e†-†urmû] اَل
de) Uzun şey™e denir.

اُح ِرمَّ اٌر) [√e†-†irimmâ] اَلُِّ  [sinimmâr] ِسِنمَّ
vezninde) Asl ve nesebi ¡âlî ve beyne’n-

ba¡îde denir; ve minhu yukâlu: أَْي َطَرٌح   ِنيٌَّة 
 Ve َبِعيَدةٌ

-Masdar olur, bed-hûy ol [√ara†] َطَرٌح
mak ma¡nâsına; yukâlu: َطَرًحا ُجُل  الرَّ  َطِرَح 
اِبِع ِإَذا َساَء ُخُلُقُه  Ve refâh ve vüs¡at ِمَن اْلَباِب الرَّ
üzere tena¡¡um ve ta¡ayyüş eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ًما َم َتَنعُّ ُجُل ِإَذا َتَنعَّ  َطِرَح الرَّ
َواِسًعا
َُُّرلُح  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√e†-†arû] اَل
Bu dahi mekân-ı ba¡îde denir. Ve oku ırak 
süren yaya ıtlâk olunur; yukâlu: َقْوٌس َطُروٌح 
َضُروٌح  Ve salkımlarının sapları uzun أَْي 
olan hurmâ ağacına denir; yukâlu: َنْخَلٌة 
-Ve şol kişiye de َطُروٌح ِإَذا َكاَنْت َعَراِجينَُها َطِويَلًة
nir ki her ne vakt cimâ¡ eylese hatunu gebe 
eder ola ki veled tarh eder olur; yukâlu: 
َرُجٌل َطُروٌح أَْي ُمْحِبٌل َيْعِني ِإَذا َجاَمَع أَْحَبَل
ََُّراُح  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√e†-†arâ] اَل
Bu dahi mekân-ı ba¡îde denir.

ِريُح طإْ ِ  (vezninde [izmîl] ِإْزِميٌل) [√el-i†rî] اَلإْ
Yüksek hörgüce denir; yukâlu: ِإْطِريٌح  َسَناٌم 
َماِء أَْي َطِويٌل َيْعِني ِإَلى السَّ
َرُح إُْ ِم -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [√el-mi†ra] اَلإْ
de) Hiddet-i basarı olan göze ıtlâk olunur 
ki manzûru ıraktan teşhîs eder; yukâlu: 
النََّظِر َبِعيُد  أَْي  ِمْطَرٌح   Ve uzun mızrağa َطْرٌف 
ıtlâk olunur; yukâlu: ُرْمٌح ِمْطَرٌح أَْي َطِويٌل Ve 
şol aygıra ve buğura ıtlâk olunur ki beli 
pek uzun olmakla ِضَراٌب [∂irâb] hâlinde 
mevki¡-i menîsi dişinin rahiminden ba¡îd 
ola; yukâlu: اْلَماِء َمْوِقِع  َبِعيَد  َكاَن  ِإَذا  ِمْطَرٌح   َفْحٌل 
ِحِم ِمَن الرَّ
َحُة َُّرإْ  ِرَداٌء (â’nın fethiyle†) [e†-†ar√at] اَل
[ridâ™] ve َطْيَلَساٌن [†aylasân]a ıtlâk olu-
nur ki başa ve omuza tarh olunan şâl 
makûlesinden ¡ibârettir.

ُح َُّرِ ُمَت -ism-i fâ¡il bünye) [√el-mute†arri] اَلإْ
siyle) Za¡f ve fütûr sebebiyle zemîne dü-
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ma¡nâsından me™hûzdur, rif¡ati mutazam-
mın olduğu için; yukâlu: اْلُقْطَنَة يُح  الّرِ  َطَفَحِت 
ِبَها َسَطَعْت   Ve gitmek ma¡nâsına isti¡mâl ِإَذا 
olunur; tekûlu: ِإْطَفْح َعنِّي أَِي اْذَهْب َعنِّي Ânifen 
zikr olunan ِريٍح  ma¡nâsınadan yâhûd َسْطُع 
“benden zâ™il olup âher mekânı doldur” 
dakîkasından isti¡mâl oluna.

َُّاِفُح -Dopdolu taşkın kaba de [√e†-†âfi] اَل
nir; ve minhu kavluhum: أَْي َطاِفٌح   َسْكَراُن 
َراِب ُمْمَتِلٌئ ِمَن الشَّ
ِفيُح إُْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-ta†fî] اَلتَّ
ve

َفاُح طإْ ِ -veznin [if¡âl] ِإْفَعاٌل) [√el-i†fâ] اَلإْ
de) Bunlar da bir kabı başlı doldurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َح ْاإِلَناَء َوأَْطَفَحُه ِبَمْعَنى  َطفَّ
َطَفَحُه
َُُّفاَحُة  (â’nın zammıyla†) [e†-†ufâ√at] اَل
Kaynayan tencerenin yüzüne gelen köpü-
ğüne denir.

َفَحُة إُْ ِم  (mîm’in kesriyle) [el-mi†fe√at] اَلإْ
Kendisiyle kaynayan tencereden köpük 
alınacak kepçeye denir.

َفاُح طِّ ِ  ِإْفِتَعاٌل â’nın teşdîdiyle†) [√el-i††ifâ] اَلإْ
[ifti¡âl] vezninde) Tencerenin köpüğünü 
almak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلِقْدَر   ِإطََّفَح 
أََخَذ طَُفاَحَتَها
َحاُن َُّفإْ -vez [sekrân] َسْكَراُن) [e†-†af√ân] اَل
ninde) Şol dopdolu kaba denir ki için-
deki nesne kenârlarından taşıp dökülür 
ola; yukâlu: َجَواِنِبِه ِمْن  َيِفيُض  أَْي  َطْفَحاُن   ve ِإَناٌء 
yukâlu: َقْصَعٌة َطْفَحى
اُح َُّفَّ اٌد) [√e†-†affâ] اَل  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Mübâlaga ism-i fâ¡ildir, pek doldurup ta-
şırıcı demektir. Bu münâsebetle yüğrük ve 
revende hayvânda isti¡mâl olunur, gûyâ ki 
seğirtmeği taşırır olur; yukâlu: اَحُة َطفَّ  َناَقٌة 
اُء اُح اْلَقَواِئِم أَْي َسِريَعُتَها َيْعِني َعدَّ اْلَقَواِئِم َوَفَرٌس َطفَّ

nâs ¡ulüvv-i neseble meşhûr ve müte¡âref 
olan adama denir; yukâlu: اٌح أَِي اْلَعاِلي  ُهَو ِطِرمَّ
 Ve umûr ve mesâlihte tâmih النََّسِب اْلَمْشُهوِر
ya¡nî sâhib-i im¡ân u nazar olan dûr-endîş 
adama denir. Ve ‰irimmâ√ b. el-Cehm bir 
şâ¡ir-i meşhûrdur. Ve başka bir şâ¡irin dahi 
lakabıdır. Bu mahalde ~i√â√tercemesinde 
sakta vâriddir.

َمُح َُّرإْ -â’nın ve mîm’in fet†) [√e†-†arma] اَل
hiyle) Adımlarını seyrek seyrek atan insân 
ve hayvâna denir.

َمَحاِنَيُة َُّرإْ  yâ’nın) [e†-†arma√aniyet] اَل
tahfîfiyle) Büyüklenmek, tekebbür 
ma¡nâsınadır; ve minhu yukâlu: ِمْشَيٌة 
َطْرَمَحاِنَيٌة ِإَذا َكاَن ِفيَها َزْهٌو َوِكْبٌر
َمَحُة َُّرإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e†-†arme√at] اَل
vezninde) Binâyı havâya doğru mürtefi¡ 
yapmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َطْرَمَح اْلِبَناَء ِإَذا 
َماِء َلُه َيْعِني ِإَلى السَّ َطوَّ

]ط ف ح[
ُح َُّفإْ  â’nın fethi ve fâ’nın†) [√e†-†af] اَل
sükûnuyla) ve

ُُُّفوُح  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√e†-†ufû] اَل
Kap makûlesi nesne taşıp dökülmek de-
recesinde başlı dolmak ma¡nâsınadır ki 
Fârisîde serşâr ve leb-rîz mürâdifidir; 
yukâlu: َطَفَح ْاإِلَناُء َطْفًحا َوطُُفوًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث 
 Ve ِإَذا اْمَتَلَ َواْرَتَفَع َيْعِني َحتَّى َيِفيَض

ٌح  ;Bu ma¡nâda müte¡addî olur [√af†] َطفإْ
yukâlu: ُجُل ْاإِلَناَء َطْفًحا ِإَذا َمَلَُه  Ve gebe َطَفَح الرَّ
hatun ve sâ™ir hayvân müddeti tamâm ola-
rak veled doğurmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur ki a¡zâ ve endâmı kâmil olmakla 
gûyâ ki cüssesi dopdolu olarak doğurmuş 
olur; yukâlu: َطَفَحِت اْلَمْرأَُة ِباْلَوَلِد َطْفًحا ِإَذا َوَلَدْتُه 
-Ve yel bir nesneyi havâya ağdırıp kal ِلَتَماٍم
dırmak ma¡nâsınadır ki başlı doldurmak 
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 Ve bu ma¡nâda müte¡addî اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْعَيا
olur; yukâlu: َطَلَح َزْيٌد َبِعيَرُه ِإَذا أَْتَعَبُه Ve 

ٌح -Bundan sıfat olur, yorgun fürû [√al†] َطلإْ
mânde insân ve hayvâna denir. Ve 

ٌح  Medîne ile Bedr beyninde bir [√al‰] َطلإْ
mevzi¡ adıdır.

الَُح  Bu (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√e†-†ilâ] اَلُِّ
dahi َطْلٌح [†al√] dedikleri şecer-i mezbûra 
denir ki mugaylân ağacıdır.

الَِحَيُة  â’nın kesri ve†) [e†-†ilâ√iyyet] اَلُِّ
tagyîr-i neseb üzere zammıyla) ِطالٌَح 
[†ilâ√] nâm şecer-i merkûm otlayan deve-
lere denir; yukâlu: َتْرَعى َكاَنْت  ِإَذا  ِطالَِحَيٌة   ِإِبٌل 
الَِح َشَجَرَة الطِّ
َُِّلَحُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [e†-†ali√at] اَل
ve

-vez [sukârâ] َسَكاَرى) [e†-†alâ√â] اَلّطاَلََحى
ninde) ِطالٌَح [†ilâ√] otlamakla karınlarında 
veca¡ peydâ olan develere denir; yukâlu: 
َرْعِي ِمْن  بُطُونَُها  َتْشَتِكي  َكاَنْت  ِإَذا  َطِلَحٌة َوَطالََحى   ِإِبٌل 
الَِح  Ve َشَجَرِة الطِّ

 menbiti [√ilâ†] ِطالٌَح Şecer-i [ali√at†] َطِلَحٌة
olan arza denir ki mugaylân-zâr ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: الَِح أَْرٌض َطِلَحٌة أَْي َكِثيَرُة الطِّ
ََُّلُح  (vezninde [√fera] َفَرٌح) [√e†-†ala] اَل
Bir adamın mi¡desi ta¡âmdan hâlî olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َطَلًحا  ُجُل  الرَّ  َطِلَح 
اِبِع ِإَذا َصاَر َطَلًحا أَْي َخاِلي اْلَجْوِف ِمَن الطََّعاِم  اْلَباِب الرَّ
ve yukâlu: ُجُل َكُعِنَي يُْعَنى َعَلى ِبَناِء اْلَمْفُعوِل  طُِلَح الرَّ
 Ve َفُهَو َطِليٌح

 :Ni¡met ma¡nâsınadır; yukâlu [√ala†] َطَلٌح
 Ve ُهَو ِفي َطَلٍح أَْي ِفي ِنْعَمٍة

.Bir mevzi¡ adıdır [√ala‰] َطَلٌح

َُِّليَحُة  â’nın fethi ve lâm’ın†) [e†-†alî√at] اَل
sükûnuyla) Kâğıddan bir yaprağa denir. 
Ve bu lügat-ı müvellededir, ¡Arabiyye 
değildir, hâlen lisânımızda tal¡a ta¡bîri 

َفاُح -veznin [kitâb] ِكَتاٌب) [√e†-†ifâ] اَلُِّ
de) İsmdir, dolu kabın dolusu demektir; 
yukâlu: ِطَفاُح ْاألَْرِض أَْي ِمْلُؤَها
َُّاِفَحُة -demek [yâbiset] َياِبَسٌة [e†-†âfi√at] اَل
tir; te™nîsi mevsûf i¡tibârıyladır, gûyâ ki 
rutûbeti taşıp dökülmekle aslâ rutûbet 
eseri kalmamıştır; ve minhu kavluhum 
َيْقِبَضَها أَْن  َصاِحُبَها  َيْقِدُر  الَ  ِللَِّتي  َطاِفَحٌة   Ya¡nî ُرْكَبٌة 
“Bir gûne kupkuru fercdir ki bir türlü ele 
gelir olmamakla okşayan adam avuçlama-
ğa kâdir olamaz.”

]ط ل ح[
ُح َُّلإْ  â’nın fethi ve lâm’ın†) [√e†-†al] اَل
sükûnuyla) Bir nev¡ şecer-i ¡azîm is-
midir, ona ِطالٌَح [†ilâ√] dahi denir, ِكَتاٌب 
[kitâb] vezninde. Müfredi, َطْلَحُة [†al√at]
tır hâ’yla. Bu şecer dikenli meşe ağacı 
envâ¡ındandır. Esâs’ta ve sâ™ir müfredâtta 
mugaylân ağacıyla müfesserdir. Bey∂âvî 
dahi mugaylânla tefsîr eylemiştir. ~i√â√ 
müterciminin dikenli büyük ağaçlara de-
nir demesi nâ-becâdır. Ve 

ٌح  lafzında lügattir ki [¡al†] َطْلٌع [√al†] َطلإْ
hurmânın çiçeğine denir ki ibtidâ zuhûr 
eder. Ve muz ağacına َطْلٌح [†al√] denir. 
Kâle’ş-şârih: ﴾َمْنُضوٍد ﴿َوَطْلٍح  َتَعاَلى  َقْولُُه  َر   ُفّسِ
 ِبَشَجِر اْلَمْوِز َوُهَو َشَجٌر ِعْنَد اْلَعَرِب َحَسُن اللَّْوِن ِلُخْضَرِتِه
َنْوِرِه َوِريِح   Ve muz onun meyvesidir َوَصْفَوِتِه 
ki küçük hıyâr tarzında ve incîr lezzetinde 
olur. Ve 

ٌح  Mi¡desi ta¡âmdan hâlî aç adama [√al†] َطلإْ
ıtlâk olunur. Ve havuz dibinde kalan bula-
nık suya denir. Ve

ٌح  ve [√al†] َطلإْ

 (vezninde [arâ√at§] َصَراَحٌة) [alâ√at†] َطالََحٌة
Masdar olur, pek yorulup dermânde olmak 
ma¡nâsına; yukâlu: َطَلَح اْلَبِعيُر َطْلًحا َوَطالََحًة ِمَن 
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-Kene ta¡bir olunan böceğe de [√alî†] َطِليٌح
nir, ِطْلٌح [†il√] gibi.

َُّاِلُح .Yorgun nâkaya denir [√e†-†âli] اَل

ُُّلَُّح ve (vezninde [¡rukka] ُركٌَّع) [√e†-†ulla] اَل

َُّالَِئُح -vez [a√â™if§] َصَحاِئُف) [√e†-†alâ™i] اَل
ninde) Cem¡lerdir, fürû-mânde develere 
denir; yukâlu: ٌة ِإِبٌل طُلٌَّح َوَطالَِئُح أَْي َكلَّ
َُّالَُح  َصالٌَح (â’nın fethiyle†) [√e†-†alâ] اَل
[§alâ√]ın zıddıdır ki azgın ve fâsid ve 
tebeh-kâr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َفُهَو َصَلَح  ِضدُّ  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َطالًَحا  ُجُل  الرَّ  َطَلَح 
اِلُحوَن َلَهَلَك الطَّاِلُحوَن َطاِلٌح َوِمْنُه َقْولُُهْم َلْوالَ الصَّ
َحَتاِن َُُّليإْ  tesniye ve tasgîr) [e†-‰uley√atân] اَل
bünyesiyle) ‰ulay√a b. »uveylid ile 
birâderine ıtlâk olunur.

َحُة -veznin [amzet√] َحْمَزُة) [al√at‰] َطلإْ
de) Esâmîdendir: ‰al√a b. ¡Ubeydullâh 
ashâbdandır, Resûl-i ekrem sallallâhu 
¡aleyhi ve sellem hazretleri U√ud 
vak¡asında ‰al√atu’l-»ayr ile ve ±âtu’l-
¡Uşeyre gazvesinde ‰al√atu’l-Feyyâ∂ 
ile ◊uneyn melhamesinde ‰al√atu’l-
Cûd ile tesmiye buyurdular. Ve ‰al√a b. 
¡Ubeydullâh b. ¡O&mân et-Teymî kezâlik 
ashâbdandır. Ve ‰al√a b. ¡Ubeydullâh b. 
»alef ki vâlidesi ~afiyye bint el-◊âri& b. 
‰al√a b. Ebî ‰al√a b. ¡Abdumenâf olmak-
la ‰al√atu’t-‰al√ât ıtlâk olunmuştur.

َغَااِريُّ الإْ ُح   πayn-ı) [al√u’l-∏abâriyy‰] َطلإْ
mu¡cemenin fethiyle) Benû Sinbis 
cemâ¡atine mahsûs bir mevzi¡ adıdır.

ٍح ve (fethateynle) [√û-‰ala±] ُذل َطلإْ

َلٌح إُْ -Bi (vezninde [¡ma†la] َمْطَلٌع) [√Ma†la] َم
rer mevzi¡dir.

ٌح  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√ulay‰] طَُليإْ
◊icâz’da bir mevzi¡dir.

ُلوُح إُْ  Becîle kabîlesine mahsûs [√Ma†lû] َم

muharreftir.

طإْالَُح ِ  (vezninde [√i§lâ] ِإْصالٌَح) [√el-i†lâ] اَلإْ
Davar be-gâyet yorulup dermânde olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْعَيا ِإَذا  اْلَبِعيُر   Ve أَْطَلَح 
bu ma¡nâda müte¡addî olur; yukâlu: أَْطَلَح 
َبِعيَرُه ِإَذا أَْتَعَبُه
ِليُح إُْ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√e†-†a†lî] اَلتَّ
de) ِإْطالٌَح [i†lâ√] ma¡nâlarına lâzım ve 
müte¡addî olur. Ve bir kimseye ibrâm ve 
ilhâh eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki 
it¡âbı müstelzimdir; yukâlu: ََّطلََّح َعَلْيِه ِإَذا أََلح
ُح لإْ  Bu dahi (â’nın kesriyle†) [√e†-†il] اَلُِّ
sıfattır, yorgun ve fürû-mânde davara de-
nir; müzekker ve mü™ennesi berâberdir; 
yukâlu: َجَمٌل ِطْلٌح َوَناَقٌة ِطْلٌح أَْي ُمْعٍي َوُمْتَعٌب Ve 

ٌح  Kene ta¡bîr olunan böceğe denir [√il†] ِطلإْ
ki davarlara üşüp yapışır, ُقَراٌد […urâd] dahi 
derler. Ve bu ma¡nâdandır ki devâbb ve 
mevâşîsine gereği gibi takayyüd ve tîmâr 
ve ri¡âyet eden adama ِطْلُح َماٍل ıtlâk ederler, 
gûyâ ki kenenin davara mülâzemeti gibi 
bu dahi devâbb ve mevâşîye mülâzemetle 
ihtimâm eder; yukâlu: ِإَزاُؤُه أَْي  َماٍل  ِطْلُح   ُهَو 
Kezâlik bi’t-tab¡ zen-dost olup dâ™imâ 
zenâna teba¡iyyet ve onlar ile üns ü ül-
fet eden yâdigâra ِنَساٍء  ;ıtlâk olunur ِطْلُح 
yukâlu: َُّهَو ِطْلُح ِنَساٍء أَْي َيْتَبُعُهن Ve 

ٌح  Arıklanmış mehzûl ve zebûn [√il†] ِطلإْ
davara denir. Ve mevâşîyi yorup it¡âb eder 
olan çobana denir.

َُِّليُح  Bu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√e†-†alî] اَل
dahi sıfattır, yorgun dermânde davara de-
nir; yukâlu: ٌة َكلَّ أَْي  َطِليَحٌة  َوَناَقٌة  َطِليٌح   ve َجَمٌل 
yukâlu: أَْي التَّْثِنَيِة  ِبَناِء  َعَلى  َطِليَحاِن  النَّاَقِة   َراِكُب 
َوالنَّاَقُة  Ya¡nî “Nâka üzerinde râkib olan ُهَو 
adam ikisi de yorgunlardır.” Mâ-kabli 
delâlet eylediği için ma¡tûf hazf olunmuş-
tur. Ve 



اُح َُّمَّ اَل 1185BÂBU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE

َُّاِمُح  Zevcine serkeşlik edip [√e†-†âmi] اَل
kaçınır olan hatuna denir. Ve mutlakan 
¡âlî ve mürtefi¡ nesneye denir; yukâlu: َجَبٌل 
َطاِمٌح أَْي ُمْرَتِفٌع
طإَْماُح ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [√el-i†mâ] اَلإْ
nesneye gözü yukarı kaldırıp dike bakmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َبَصَرُه ِإَلْيِه ِإَذا  أَْطَمَح الرَّ
َرَفَعُه
َماُح  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√e†-†imâ] اَلُِّ
Serkeşlik eylemek ma¡nâsınadır, gerek 
hatun zevcine ve gerek dâbbe sâhibine 
eylesin; yukâlu: ابَُّة ِطَماًحا ِإَذا  َطَمَحِت اْلَمْرأَُة َوالدَّ
َنَشَزْت َوَجَمَحْت
ِميُح إُْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√e†-†atmî] اَلتَّ
At ellerini havâya kaldırmak ma¡nâsınadır 
ki şahlanmak ta¡bîr olunur; yukâlu: َح  َطمَّ
 Ve havâya doğru çöğdürüp اْلَفَرُس ِإَذا َرَفَع َيَدْيِه
işemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
َح ِبَبْوِلِه ِإَذا َرَماُه ِفي اْلَهَواِء َطمَّ
ُح مإْ

 .â’nın kesriyle ki ~â√ib b† [√e†-†im] اَلُِّ
¡Abbâd Mu√î† nâm kitâbında bir şecer ile 
tefsîr eylemiştir. Bunda savâb olan @â™ ve 
«â-i mu¡cemeteynle olmaktır.

ََُّمِح ال َْنُو   [Benu’†-‰ama√] (fethateynle) 
Bir kabîledir.

ََُّمَحاُت  fetehâtla ve mîm’in) [e†-†ama√ât] اَل
sükûnuyla da câ™izdir) Mihen ve şedâ™ide 
ıtlâk olunur; yukâlu: أَْي ْهِر  الدَّ َطَمَحاُت   أََصاَبْتُه 
َشَداِئُدُه

ِنيُّ َقيإْ الإْ ََُّمَحاِن  ال -Ebu’†-‰ama√ân el] أَُْو 
¢ayniyy] (fetehâtla) Bir şâ™ir-i ma¡rûftur.

اُح َُّمَّ -veznin [kettân] َكتَّاٌن) [√e†-†ammâ] اَل
de) Pek hırs ve şereh sâhibi kimseye ıtlâk 
olunur ki her şey™e göz diker olur; yukâlu: 
َشِرٌه أَْي  اٌح  َطمَّ  Ve Esed kabîlesinden َرُجٌل 
bir recül adıdır ki İmru™ul…ays pederinin 
kâtillerinden ahz-ı intikâm için imdâd ta-

bir karyedir.

طُُلوٍح -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√û-‰ulû±] ُذل 
de) Benû Vedî¡a b. Teymullâh’tandır. Ve 
bir mevzi¡ adıdır.

]ط ل ف ح[
َُّالَِفُح  Enli (â’nın fethiyle†) [√e†-†alâfi] اَل
ve yassı nesnelere denir, ِعَراٌض [¡irâ∂] 
ma¡nâsına. Müfredi, َطْلَفٌح [†alfa√]tır.

ُُّالَِفُح -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [√e†-†ulâfi] اَل
ninde) Yufka iliğe denir, muhh-ı rakîk 
ma¡nâsına.

َفَحُة َُّلإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e†-†alfa√at] اَل
ninde) Bir nesneyi teneke gibi yufkalat-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيَء  الشَّ  َطْلَفَح 
أََرقَُّه
َفُح ََُّلنإْ  [πa∂anfer] َغَضْنَفٌر) [√e†-†alenfa] اَل
vezninde) Aç kimseye denir, َجاِئٌع [câ™i¡] 
ma¡nâsına. Ve be-gâyet yorgun ve fürû-
mânde kimseye denir.

]ط م ح[
ُح َُّمإْ ve (vezninde [√lem] َلْمٌح) [√e†-†am] اَل

َماُح  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√e†-†imâ] اَلُِّ
ve

ُُُّموُح -vez [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√e†-†umû] اَل
ninde) Bir nesneye göz dike bakmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطْمًحا ِإَلْيِه  َبَصُرُه   َطَمَح 
اْرَتَفَع ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َوطُُموًحا   Ve bu َوِطَماًحا 
bâ™ harfiyle müte¡addî olur ki bir kimse 
bir nesneyi gözünü kaldırıp dike bakmak 
ma¡nâsına; yukâlu: َطَمَح ِبَبَصِرِه ِإَلْيِه ِإَذا اْسَتْشَرَف 
 Ve hatun zevcine serkeşlik eylemek َلُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَمَحِت اْلَمْرأَُة ِإَذا َجَمَحْت 
-Ve bir şey™i alıp götür َعَلى َزْوِجَها َفِهَي َطاِمٌح
mek ve iletmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَمَح 
 Ve bir şey™in talebi husûsunda ِبِه ِإَذا َذَهَب ِبِه
im¡ân ve mübâlaga eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطَمَح ِفي الطََّلِب ِإَذا أَْبَعَد ِفيِه
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ki havâya salmak ta¡bîr olunur, ihlâkı 
mûcibdir, hissî ve ma¡nevîden e¡ammdır; 
yukâlu: اْلَهَواِء أَْلَقاُه ِفي  ِإَذا  ِبِه  َح  -Ve bir kim َطوَّ
seyi mühlike olan çöl, beyâbâna haml ve 
sevk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َح  َطوَّ
ِبَزْيٍد ِإَذا َحَمَلُه َعَلى ُرُكوِب َمَفاَزٍة ُمْهِلَكٍة
ُح َُوُّ ٌل) [√et-te†avvu] اَلتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) َتْطِويٌح [ta†vî√]ten mutâvi¡dir, bir adam 
yoldan azdırılmakla o yana bu yana hayrân 
ve sergeşte gezip yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبَنْفِسِه ُهَو  َفَرَمى  َهُه  َتوَّ أَْي  َح  َفَتَطوَّ َح ُفالًَنا   َطوَّ
َهُهَنا َوَهُهَنا
ََُّواِئُح -Meh (â’nın fethiyle†) [√e†-†avâ™i] اَل
lekeye ilkâ edici havâdise ıtlâk olunur; 
yukâlu: ََوال اْلَقَواِذُف  َقَذَفْتُه  أَْي  الطََّواِئُح  َحْتُه   َطوَّ
َناِدٌر َوُهَو  َحاُت  اْلُمَطّوِ َحٌة Zîrâ müfredi يَُقاُل   ُمَطّوِ
[mu†avvi√at]tir, َطاِئَحٌة [†a™i√at] değildir. 
Şârih der ki bu َلَواِقُح  ,kabîlindendir ِرَياٌح 
Zema«şerî ُمِطيَحاٌت [mu†î√ât] ile tefsîr 
eylemiştir.

َواُح إُْ ِم -vez [√mi§bâ] ِمْصَباٌح) [√el-mi†vâ] اَلإْ
ninde) Değneğe denir, ¡asâ ma¡nâsına.

ََُّوُح  Ba¡îd (fethateynle) [√e†-†ava] اَل
ma¡nâsınadır; yukâlu: ٌِنيٌَّة َطَوٌح أَْي َبِعيَدة
َُاِلُح َم  (mîm’in fethiyle) [√el-me†âvi] اَلإْ
 in cem¡idir, atacak yerlere[me†â√at] َمَطاَحٌة
denir, َمَقاِذُف [me…â≠if] gibi.

َُاُلُح -vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [√et-te†âvu] اَلتَّ
ninde) O yana bu yana atıştırılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي النََّوى  ِبِهُم   َتَطاَوَحْت 
َتَراَمْت
َطاَحُة ِ -Dü (hemzenin kesriyle) [el-i†â√at] اَلإْ
şürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََطاَح َشْعَرُه ِإَذا 
 Ve bir nesneyi izâle ve ifnâ eylemek أَْسَقَطُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََطاَحُه ِإَذا أَْفَناُه َوأَْذَهَبُه
َُاَلَحُة ُم  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu†âve√at] اَلإْ
vezninde) Bir nesneyi atışmak 

lebiyle ¢ay§er-i Rûm’a ilticâ eyledikte 
kabîle-i mezbûre mersûmu ¢ay§er’e irsâl 
ve hakkında ba¡zı mekr ve desîse i¡mâliyle 
bi’l-âhere İmru™ul…ays’ı tesmîm eylediler.

ُة اِحيَّ َُّمَّ اِديٌَّة) [e†-‰ammâ√iyyet] اَل  َشدَّ
[şeddâdiyyet] vezninde) Semîrâ™ nâm ma-
hal şarkîsinde bir su ismidir.

]ط ن ح[
ََُّنُح -â’nın ve nûn’un fethiy†) [√e†-†ana] اَل
le) Deve ¡aleften bıkmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َطَنًحا  ْاإِلِبُل   َطِنَحِت 
 :Ve semirmek ma¡nâsınadır; yukâlu َبِشَمْت
َطِنَحِت ْاإِلِبُل ِإَذا َسِمَنْت
 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√anâ‰] َطَناُح
Mı§ır’da bir karyedir.

]ط ل ح[
ُح َُّوإْ  (vezninde [√lev] َلْوٌح) [√e†-†av] اَل
Helâk olmak, ¡alâ-kavlin helâka müşrif 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَماُل  َطاَحِت 
اْلَهالَِك َعَلى  أَْشَرَفْت  أَْو  َهَلَكْت  ِإَذا  َطْوًحا   Ve َيطُوُح 
bu yâ™iyyeden dahi gelir; yukâlu: َطاَح َيِطيُح 
 Ve َطْيًحا ِبَمْعَنى َطاَح َيطُوُح َطْوًحا

ٌح  :Düşmek ma¡nâsınadır; yukâlu [√av†] َطوإْ
َسَقَط ِإَذا  َيِدِه  ِمْن  ْيُء  الشَّ  Ve beyâbânda َطاَح 
yol azıp sergeşte ve hayrân olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي َتاَه  ِإَذا  ُفالٌَن   َطاَح 
ْاألَْرِض
ِويُح إُْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√e†-†atvî] اَلتَّ
Bir kimseyi yol azıtıp hayrân ve sergeşte 
gezdirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َحُه   َطوَّ
َهُه َحْتُه الطََّواِئُح أَْي َقَذَفْتُه اْلَقَواِذُف :ve yukâlu َتوَّ  َطوَّ
ke-mâ se-yuzkeru. Ve bir kimseye değ-
nekle vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحُه  َطوَّ
-Ve bir dahi gelmez yere gön ِإَذا َضَرَبُه ِباْلَعَصا
dermek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
ِمْنَها َيِجيُء  الَ  أَْرٍض  ِإَلى  َبَعَثُه  ِإَذا  ُفالًَنا  َح   Ve bir َطوَّ
şey™i havâya ilkâ eylemek ma¡nâsınadır 
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FASLU’L-FÂ™ 
)َفْصُل اْلَفاِء(

]ف ت ح[
َفتإُْح -fâ’nın fethi ve tâ-yı fevkiy) [√el-fet] اَلإْ
yenin sükûnuyla) Kapalı nesneyi açmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَتَح اْلَباَب َفْتًحا ِمَن اْلَباِب 
الثَّاِلِث ِضدُّ أَْغَلَقُه
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre َفْتٌح 
[fet√] izâle-i iglâk ma¡nâsına mevzû¡dur. 
Ve bu iki gûnedir: Biri basar ile idrâk 
olunur, feth-i bâb ve fethi kufl gibi. Ve 
biri basîretle idrâk olunur, feth-i gamm 
u keder gibi. Ve bu dahi iki gûnedir: Biri 
umûr-ı dünyeviyyede olur, ilkâ-ı meser-
retle tefrîc-i gam ve i¡tâ-ı mâl ile izâle-i 
fakr gibi. Sânî ¡ulûm-ı müstaglakanın keşf 
ve izhârında isti¡mâl olunur. Ve bu dahi 
iki gûnedir: Biri ¡ulûm-ı zâhireyi istiksâr 
ve ma¡ânîlerini tahkîk ile olur. Sânî ¡ilm-i 
ledünnî semtine feth-i bâb-ı kalb ile olur. 
Ve feth-i hükûmet ü kazâ ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur ki da¡âvî-i muglakayı fasl 
ve keşf eder. Ve zafer ve nusret ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur ki feth-i bâb-ı ganîmet 
olur. İntehâ. Ve 

ٌح -Mâ-ı cârîye ıtlâk olunur; tes [√fet] َفتإْ
miye bi’l-masdardır. Su künkünü yâhûd 
bendi açıp icrâ eylemek ma¡nâsındandır 
ki bi-ma¡nâ mef¡ûl olur. Ve nasr ve imdâd 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِه أَْي َنَصَرُه  َفَتَح اهللُ َعَلى َنِبّيِ
النَّْصُر أَِي  اْلَفْتُح﴾  َجاَءُكُم  ﴿َفَقْد  َتَعاَلى  َقْولُُه   Ve َوِمْنُه 
küffârdan kahr ile ülke ve memâlik al-
mak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َفَتَح 
َقْهًرا َوَتَملََّكَها  َعَلْيَها  َغَلَب  ِإَذا  اْلَحْرِب  َداَر   اْلُمْسِلُموَن 
Gûyâ ki bâb-ı muglak olmakla feth eyle-
diler yâhûd o sebeble bâb-ı ganîmeti açtı-
lar. Ve

ma¡nâsınadır; yukâlu: َطاَوَحُه ِبِه ِإَذا َرَماُه ِبِه

]ط ي ح[
ُح َُّيإْ  â’nın fethi ve yâ’nın†) [√e†-†ay] اَل
sükûnuyla) َطْوٌح [†av√] ma¡nâsınadır ki zikr 
olundu; yukâlu: َطاَح َيِطيُح ِبَمْعَنى َطاَح َيطُوُح Ve 

ٌح  Saban okunun dibinde olan [√ay†] َطيإْ
ağaca denir ki saban eneği ta¡bîr olunur.

َحُة َُّيإْ -veznin [ay√at§] َصْيَحٌة) [e†-†ay√at] اَل
de) Nâsın perâkende ve perîşân olmaları-
na bâ¡is olan ¡umûr-ı ¡azîme ve havâdis-i 
cesîmeye denir; yukâlu: أََصاَبْتُهْم َطْيَحٌة أَْي أُُموٌر 
َقْت َبْيَنُهْم َفرَّ
ِييُح إُْ  (vezninde [√ta†vî] َتْطِويٌح [√et-ta†yî] اَلتَّ
Bir nesneyi telef ve zâyi¡ olacak yere at-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِبَثْوِبِه   َطيََّح 
َمِضيَعٍة ِفي  ِبِه   Ve bir kimseyi yol azıtıp َرَمى 
beyâbânda sergeşte ve hayrân gezdir-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهُه  َطيََّح ُفالًَنا ِإَذا َتوَّ
Ve bir şey™i zâyi¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطيََّحُه ِإَذا َضيََّعُه
َطاَحُة ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i†â√at] اَلإْ
Helâk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََطاَح 
أَْهَلَكُه ِإَذا   Ve mâdde-i mezbûre vâviyye َماَلُه 
ve yâ™iyyedir ki zikr olundu.

َُيَُّح ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-mu†ayya] اَلإْ
Fâsid ve tebâh olmuş nesneye denir.
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َتاُح فإْ ِ -hemzenin kesriy) [√el-iftâ] اَلإْ
le) Nâkanın memesi deliği bol olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَرْت ِإَذا  النَّاَقُة   أَْفَتَحِت 
َفُتوًحا
ُفُتُح  Dâ™imâ (zammeteynle) [√el-futu] اَلإْ
açık olan büyük kapıya denir, hânedân 
kapısı gibi; yukâlu: َمْفُتوٌح َواِسٌع  أَْي  ُفُتٌح   َباٌب 
Ve bu ُغُلٌق [πulu…] mukâbilidir ki dâ™imâ 
mesdûd olan kapıya denir, bâb-ı bahîl 
gibi. Kâle fi’l-Esâs ُفُتٌح اهلِل  َوَباُب  ُفُسٌح  اهلِل   ِفَناُء 
Ve 

 .Ağızı bol şişeye ıtlâk olunur [√futu] ُفُتٌح
Ve ağızının tıkacı ve bağı ve gılâfı olma-
yan şişeye denir.

َتاُح ِتفإْ سإْ ِ  Nusret taleb eylemek [√el-istiftâ] اَلإْ
ma¡nâsınadır; ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ﴿
 Ve ِإْن َتْسَتْفِتُحوا َفَقْد َجاَءُكُم اْلَفْتُح﴾ أَْي ِإْن َطَلْبُتُم النَّْصَر
bir nesneyi açmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْسَتْفَتَح اْلَباَب ِبَمْعَنى اْفَتَتَح
َتاُح ِمفإْ -veznin [√mi§bâ] ِمْصَباٌح) [√el-miftâ] اَلإْ
de) ve

َتُح ِمفإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [√el-mifta] اَلإْ
İsm-i âletlerdir, kilîd açacak anahtara de-
nir. Şârihin beyânına göre ِمْفَتاٌح [miftâ√]ın 
cem¡i َمَفاِتيُح ve ِمْفَتٌح [mifta√]ın cem¡i َمَفاِتُح 
[mefâti√] gelir. Ve 

َتاٌح  Deve kısmının uyluğuna ve [√miftâ] ِمفإْ
boynuna basılan anahtar şeklinde damga-
ya ıtlâk olunur.

َتُح َمفإْ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [√el-mefta] اَلإْ
de) Hazîneye denir, gencîne ma¡nâsına. 
Ve kenz ve defîneye denir. Ve mahzene 
denir; bu tekrâr kabîlindendir. Cem¡i َمَفاِتُح 
[mefâti√] gelir; ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ﴿
َما ِإنَّ َمَفاِتَحُه َلَتنُوأُ ِباْلُعْصَبِة﴾ أَْي َخَزاِئَنُه
ُمَفاَتَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mufâta√at] اَلإْ
vezninde) Cimâ¡ eylemek ma¡nâsına 

ٌح -dedikleri ağacın yemi [¡neb] َنْبٌع [√fet] َفتإْ
şine denir ki çitlenbiğe şebîh olur. Ve َنْبٌع 
[neb¡] kayın ağacıdır, ondan ok düzülür. 
Ve 

ٌح -Evâ™il-i bahârda yağan yağ [√fet] َفتإْ
mura ıtlâk olunur. Bu dahi tesmiye bi’l-
masdardır, َفاِتٌح [fâti√] ma¡nâsınadır. Ve

ٌح -Okun temren geçirecek ye [√fet] َفتإْ
rine ıtlâk olunur. Ve hükûmet ve kazâ 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur, mâdde-i mug-
lakayı yâhûd mevki¡-i hakkı keşf eylediği 
için; yukâlu: َوَفَصَل َقَضى  ِإَذا  َبْيَنُهَما  اْلَحاِكُم   َفَتَح 
Ve nâkanın memesi deliği bol olmak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َفَتَحِت 
-Şârih der ki gerçi nüsha النَّاَقُة ِإَذا َصاَرْت ُفُتوًحا
larda َكَمَنَع ¡unvânıyla mümessel olup lâkin 
asl-ı kitâb olan ¡Ubâb’da binâ-i mechûlle 
mukayyeddir.

ِتيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-teftî] اَلتَّفإْ
Bu dahi açmak, feth ma¡nâsınadır; binâsı 
teksîr içindir; yukâlu: َفتََّح ْاألَْبَواَب ِبَمْعَنى َفَتَح
ِتَتاُح فإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-iftitâ] اَلإْ
اْلَباَب :ma¡nâsınadır; yukâlu [√fet] َفْتٌح  ِإْفَتَتَح 
-Ve bir nesneye âgâz ve ibtidâ ey ِبَمْعَنى َفَتَح
lemek ma¡nâsı bundan me™hûzdur, iftitâh-ı 
salât gibi. Ve nâkanın memeleri deliği 
vâsi¡ olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْفَتَتَحِت 
النَّاَقُة ِإَذا َصاَرْت َفُتوًحا
َفَتاَحُة  Bu (fâ’nın fethiyle) [el-fetâ√at] اَلإْ
dahi nasr ve imdâd ma¡nâsına masdardır; 
yukâlu: َفَتَح اهللُ َعَلْيِه َفْتًحا َوَفَتاَحًة أَْي َنَصَرُه
ِفَتاَحُة -fâ’nın kesri ve zammıy) [el-fitâ√at] اَلإْ
la) Bu dahi hükûmet ve kazâ™ ma¡nâsınadır. 
Şârihin beyânına göre bunlar ismdir, 
 ُفالٌَن :ma¡nâsına; yukâlu [ukûmet√] ُحُكوَمٌة
 َفتَّاٌح Bu cihetle kâdîya َوِلَي اْلِفَتاَحَة أَِي اْلُحُكوَمَة
[fettâ√] ıtlâk olunur.
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nir; tekûlu: َتَفتُُّح َوِهَي  أَْظَهْرَتَها  الَِّتي  اْلُفْتَحُة  َهِذِه   َما 
ْاإِلْنَساِن ِبَما ِعْنَدُه ِمْن ِمْلٍك َوأََدٍب َيَتَطاَوُل ِبِه
 Bir (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [√fettâ] َفتَّاٌح
kuş adıdır. Şârihin beyânına göre kuyruk 
salan dedikleridir. Cem¡i َفَتاِتيُح [fetâtî√] bi-
gayri elifin ve lâmin.

ُة ُفَتاِحيَّ ٌة) [el-futâ√iyyet] اَلإْ  [πurâbiyyet] ُغَراِبيَّ
vezninde Bir başka kuşun ismidir.

َمَفاِتيُح -Cem¡ bünyesiyle se [√el-mefâtî] اَلإْ
miz nâkaya denir. Cem¡inde َمَفاِتيَحاٌت de-
nir; yukâlu: َناَقٌة َمَفاِتيُح َوأَْينٌُق َمَفاِتيَحاٌت أَْي ِسَماٌن 
Zâhiren semiz nâka ¡inde’l-¡Arab vücûhla 
vesîle-i menâfi¡ ve miftâh-ı fevâ™id ol-
makla cem¡ bünyesiyle ıtlâk edip ba¡dehu 
.üzere cem¡lendirdiler َمَفاِتيَحاٌت

َفَواِتُح  in cem¡dir[fâti√at] َفاِتَحٌة [√el-fevâti] اَلإْ
ki bir şey™in evveline ıtlâk olunur. Ve min-
hu َوِر َفَواِتُح اْلُقْرآِن أَْي أََواِئُل السُّ

]ف ث ح[
َفِثُح -fâ’nın fethi ve &â-yı müsel [√el-fe&i] اَلإْ
lesenin kesriyle َفِحٌث [fa√i&] vezninde ve 
mürâdifidir ki işkenbe başlarında kırk-
bayır ve şîrdân dedikleri nesnedir. Cem¡i 
.gelir [√ef&â] أَْفَثاٌح

]ف ج ح[
ُح  fâ’nın zammı ve cîm’in) [√el-Fuc] اَلإُْفجإْ
sükûnuyla) Bir kabîle ismidir, pederle-
rinin ismi َفُجوٌح [Fecû√] idi, َصُبوٌر [§abûr] 
vezninde.

]ف ح ح[
َفِحيُح  (vezninde [√a√î§] َصِحيٌح) [√el-fa√î] اَلإْ
ve

َحاُح  (vezninde [te≠kâr] َتْذَكاٌر) [√et-tef√â] اَلتَّفإْ
ve

َفحُّ  fâ’nın fethi ve √â’nın) [√√el-fa] اَلإْ
teşdîdiyle) Engerek yılanı ağızıyla fışılda-

müsta¡meldir, keşf-i ¡avret sebebiyle; 
yukâlu: ُجُل اْلَمْرأََة ِإَذا َجاَمَعَها  Ve mürâfa¡a َفاَتَح الرَّ
ve muhâkeme eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفاَتَح ُفالٌَن ُفالًَنا ِإَذا َقاَضاُه أَْي َحاَكَمُه
-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [√et-tefâtu] اَلتََّفاتُُح
de) Hâzır bi’l-meclis olanlardan gizlice 
iki adam birbiriyle fısıltı-gûne âhestece 
musâhabet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَفاَتَحا َكالًَما َبْيَنُهَما ِإَذا َتَخاَفَتا ُدوَن النَّاِس
َفِتَحُة ُمنإْ الإْ  [el-√urûfu’l-munfeti√at] اَلإُْحُرلُف 
 ™harflerinden ya¡nî §âd ve †â ”ص،ط،ض،ظ“
ve ∂â∂ ve @â™ harflerinden mâ-¡adâ hurûfa 
ıtlâk olunur. Bu dört hurûfa mutbaka de-
nir, mâ-¡adâsına lisânla damak beyni mün-
fetih olmakla اَْلُمْنَفِتَحُة [el-munfeti√at] ıtlâk 
eylediler. Hurûf-ı mutbaka lisân muntabık 
¡ale’l-hanek olmakla savt münhasır olur, 
ammâ münfetihada savt münhasır olmaz. 
Ve bunlarda beyne’l-inhisâr ve’l-cery 
olan hurûf dahi vardır.

َفتَّاُح اٌد) [√el-fettâ] اَلإْ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Kâdî ve hâkime ıtlâk olunur, kazâ™ 
ma¡nâsına olan َفْتٌح [fet√] ve ِفَتاَحٌة [fitâ√at]
tan me™hûzdur; yukâlu: ُهَو َفتَّاٌح َبْيَنُهَما أَْي َحاِكٌم
َفاِتَحَة  Bir şey¡in evveline ıtlâk [el-fâti√at] اَلإْ
olunur; yukâlu: وَرِة َوَخاِتَمَتَها َقَرأَ َفاِتَحَة السُّ
َفتإَْحى  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [el-fet√â] اَلإْ
Mu¡âmeleden hâsıl olan ribh ve fâ™ideye 
ıtlâk olunur.

َفُتوُح  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√el-fetû] اَلإْ
Matar-ı vesmînin ya¡nî bahâr yağmurunun 
evveline ıtlâk olunur. Ve memesinin deli-
ği vâsi¡ olan nâkaya denir.

َحُة ُفتإْ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-fut√at] اَلإْ
Bir adam mâlik olduğu mâl ve mülk ile 
yâhûd muttasıf olduğu ¡ilm ve edeb ve hü-
ner ile halka tefâhür ve mübâhât eyleyerek 
dûr u dırâz kelimâtla açılmak hâletine de-
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hâdiseye ıtlâk olunur.

اُح ََ فإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [√el-ifdâ] اَلإْ
nesneyi sıklet verici güç ve müşkil bul-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْاألَْمَر   أَْفَدَح 
َوَجَدُه َفاِدًحا أَْي ُمْثِقالً َصْعًبا
اُح ََ ِتفإْ سإْ ِ  [√ifdâ] ِإْفَداٌح [√el-istifdâ] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْفَدَحُه ِبَمْعَنى أَْفَدَحُه

]ف ذ ح[
ُح ُّْ ٌل âl-ı mu¡ceme ile≠) [√et-tefe≠≠u] اَلتََّف  َتَفعُّ
[tefa¡¡ul] vezninde) ve

اُح َْ ِف نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [√el-infi≠â] اَلإْ
de) Dâbbe tebevvül için paçalarını ayırıp 
germek ma¡nâsınadır; yukâlu: النَّاَقُة َحِت   َتَفذَّ
َواْنَفَذَحْت ِإَذا َتَفاَجْت ِلَتُبوَل

]ف ر ح[
َفَرُح  Sevinmek ve (fethateynle) [√el-fera] اَلإْ
sürûr ve batar ma¡nâsınadır; yukâlu: َفِرَح ِبِه 
اِبِع ِإَذا ُسرَّ َوَبِطَر َفَرًحا ِمَن اْلَباِب الرَّ
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre 
 kelimesi ¡atf-ı tefsîr olup lâkin َواْلَبَطُر
Mi§bâ√’ta ma¡nâ-yı mahsûs olmak üze-
re mersûmdur. Evvelâ mesrûr ve şâdân 
olmak ma¡nâsınadır; ve minhu kavluhu 
ta¡âlâ: ﴾َُفِرِحيَن ِبَما آَتاُهُم اهلل﴿ Sâniyen أَِشٌر [eşir] 
ve batar ma¡nâsınadır ki fart-ı ikbâl ü me-
serretten mest gibi lâübâliyâne havsala-
yı taşırmaktan ¡ibârettir. Henüz ahırdan 
çıkmış perverîde atın ve tayın ve mest-i 
mey-i ikbâl ü devlet olan şahsın evzâ¡ı 
gibi, Türkîde ona gürelik ve buturluk ve 
taşkınlık ta¡bîr olunur; ve ¡aleyhi kavluhu 
ta¡âlâ: ﴾اْلَفِرِحيَن يُِحبُّ  الَ  اهلَل   Sâlisen râzî ﴿ِإنَّ 
ve hoşnûd olmak ma¡nâsınadır; ve ¡aley-
hi kavluhu ta¡âlâ: ﴾ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفِرُحوَن﴿ 
İntehâ.

َفِرُح ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [√el-feri] اَلإْ

َفُرُح ve (vezninde [nedus] َنُدٌس) [√el-feru] اَلإْ

mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِت ْاألَْفَعى َفِحيًحا  َفحَّ
ِمْن ِإَذا َصاَتْت  َوالثَّاِني  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ا  َوَفحًّ  َوَتْفَحاًحا 
-tir ki en[√fa√î] َفِحيٌح Bundan ism yine ِفيَها
gerek fışıltısına denir. Ve 

 ve [√√fa] َفحٌّ

 Uyurken puflamak [√fa√î] َفِحيٌح
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفحَّ النَّاِئُم ِإَذا َنَفَخ ِفي َنْوِمِه
ُفُحُح  Kabarıp (zammeteynle) [√el-fu√u] اَلإْ
fışıldayan engerek yılanlarına denir ki 
kızgınlıkları vaktte olur.

َفَحُة -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-fa√fe√at] اَلإَْفحإْ
ninde) Bir adama dostluğu dürüst ve hâlis 
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َفْحَفَح ُفالٌَن ِإَلْيِه 
َة َوأَْخَلَصَها َح اْلَمَودَّ  Ve bir adamın sesi bir ِإَذا َصحَّ
mikdâr boğulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َصْوِتِه ِفي  ٌة  بُحَّ أََخَذْتُه  ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve uyur َفْحَفَح 
ken puf puf diye puflamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفْحَفَح النَّاِئُم ِإَذا َنَفَخ ِفي َنْوِمِه
َفاُح -veznin [selsâl] َسْلَساٌل) [√el-fa√fâ] اَلإَْفحإْ
de) Bir mikdârca sesi boğulmuş kişiye 
denir. Ve 

َفاٌح .Cennette bir nehrin ismidir [√Fa√fâ] َفحإْ

ُة ُفحَّ -fâ’nın zammıy) [el-fu√√at] اَلإْ
la) Bahârât kısmından biber ve tarçın 
makûlesinin sath-ı lisânda ihdâs eylediği 
harârete denir; yukâlu: ٌَيِسيَرة اْلُفْلُفِل  َهَذا  ُة   ُفحَّ
أَْي َحَراَرتُُه

]ف ُ ح[
ُح إَْ َف  (vezninde [√med] َمْدٌح) [√el-fed] اَلإْ
Bir nesne bir adama sıklet verip basmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َفْدًحا  ْيُن  الدَّ  َفَدَحُه 
اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْثَقَلُه
ُح ُِ َفَوا  ın[fâdi√at] َفاِدَحٌة [√el-fevâdi] اَلإْ
cem¡idir ki adamı basıp sıklet verici 
umûr-ı ¡azîme vü şedîdeye denir; ve min-
hu yukâlu: ْهِر أَْي ُخطُوبُُه  Ve َنَزَل ِبِهْم َفَواِدُح الدَّ

َحٌة ُِ  Nâzile ve musîbet ve [fâdi√at] َفا
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eylemiştir: ¡An ¡Abdillâh b. Ca¡fer kâle: 
َلُه” تُْفَرُح  َوَجَعَلْت  يُْتَمَنا  َنا  أُمُّ -İbn E&îr de “َذَكَرْت 
mişti ki Ebû Mûsâ lafz-ı mezbûru √â-i 
mühmele ile bulduğunu nakl eylemiştir, 
lâkin ‰aberânî bundan idrâb edip hılâl-i 
ehâdîse kayd eylemedi. Kaldı ki eğer 
fi’l-hakîka √â-i mühmele ile ise zikr olu-
nan ِإْفَراٌح [ifrâ√]tan olur ki izâle içindir. O 
makûle bîkes adam vâkı¡â hemîşe mahzûn 
ve magmûm olur. Ve eğer cîm’le ise ُمْفَرٌج 
[mufrec] lafzından müstakbel olur ki 
kavm ve ¡aşîreti olmayan bîkes ve tenhâ 
adama denir. Pes vâlidesinin murâdı bun-
ların pederleri Ca¡fer şehîd olup böyle 
bîkes kaldılar demektir. Hattâ cevâbında 
Fahr-i ¡âlem ¡aleyhi’s-selâm: اْلِعيَلَة  “أََتَخاِفيَن 
 buyurdular. İntehâ. Ve َوأََنا َوِليُُّهْم”

َرحٌ -İki karye aralığında bu [√mufra] ُمفإْ
lunan maktûle denir ki kâtili ma¡lûm ol-
maya. Mü™ellif bununla da işbu hadîse 
işâret eylemiştir: ًَة َوال  “اَْلَعْقُل َعَلى اْلُمْسِلِميَن َعامَّ
ُمْفَرٌح” ْاإِلْسالَِم  ِفي   Nihâye’nin tahkîkineيُْتَرُك 
göre ¡inde’l-ekser bu cîm’ledir, hâ ile de 
mervîdir; meslûbu’l-kısâs olmakla gûyâ 
ki dâ™imâ magmûm ve muzâlü’l-ferahtır.

َحاَنُة َفرإْ  Ak (fâ’nın fethiyle) [el-fer√ânet] اَلإْ
mantara denir.

ُح ُمَفّرِ ٌث) [√el-muferri] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Devâ-yı ma¡rûftur, murâd 
etıbbânın ma¡cûn-ı müferrih ta¡bîr ettik-
leridir ki inci ve sâ™ir müferrihâtla terkîb 
ederler.

]ف ر س ح[
َساُح ِفرإْ  ِقْرَطاٌس sîn-i mühmele ile) [√el-firsâ] اَلإْ
[…ir†âs] vezninde) Arz-ı ¡arîza-i vâsi¡aya 
denir.

ُرلُح َمفإْ ve [√el-mefrû] اَلإْ

َفاِرُح ve [√el-fâri] اَلإْ

َحاُن َفرإْ -veznin [a†şân¡] َعْطَشاُن) [el-fer√ân] اَلإْ
de) Ondan sıfatlardır, mesrûr ve şâdân 
kişiye denir. َفْرَحاُن [fer√ân] kelimesinin 
cem¡i َفَراَحى [ferâ√a] gelir fâ’nın fethiyle, 
-kelimesi [√feri] َفِرٌح gibi ve [sekârâ] َسَكاَرى
nin cem¡i َفْرَحى [fer√â] gelir, gûyâ ki َمِريٌض 
[marî∂] üzere mahmûldür ki cem¡inde 
 denir. Mü™enneslerinde [mer∂â] َمْرَضى
 ,denir [fer√â] َفْرَحى denir ve [feri√at] َفِرَحٌة
 denir [fer√ânet] َفْرَحاَنٌة gibi ve [a†şâ¡] َعْطَشى
hâ’yla.

َراُح فإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [√el-ifrâ] اَلإْ
Bir adamı mesrûr ve şâdân eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َسرَّ ِإَذا   Ve أَْفَرَحُه 
hemm ve deyn gibi sakîl nesne adama 
sıklet ve zucret vermek ma¡nâsınadır ki 
neşâtını izâleyi mûcibdir. Pes bunda hem-
ze selb için olur; yukâlu: ْيُن أَْي أَْثَقَلُه أَْفَرَحُه الدَّ
ِريُح -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tefrî] اَلتَّفإْ
de) Bu dahi ferah vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه َحُه ِإَذا َسرَّ َفرَّ
َراُح ِمفإْ  (mîm’in kesriyle) [√el-mifrâ] اَلإْ
Dâ™imâ şen ve şâdumân olan kişiye denir.

َحُة ُفرإْ -fâ’nın zammı ve fethiy) [el-fur√at] اَلإْ
le) İsmdir, meserret ma¡nâsına ki sevinç 
ta¡bîr olunur. Ve bir nesne ile tefrîh ve 
tebşîr olunan adamın verdiği müjdegâne 
câ™izeye denir; tekûlu: أَْن ُفْرَحٌة  َلَك   ِعْنِدي 
ْحَتِني ْرَتِني َوَفرَّ َبشَّ
َرُح ُمفإْ -veznin [mukrem] ُمْكَرٌم) [√el-mufra] اَلإْ
de) Fakîr ve maglûb olan kimseye denir ki 
hemzesi selb içindir, َمْسُلوُب اْلَفْرِح demektir. 
Ve kat¡â neseb ve velâsı ma¡lûm olmayan 
bî-vücûd adama denir. 

Mü™ellif bu ma¡nâyı işbu hadîsten ahz 
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]ف ر ف ح[
َفُح َفرإْ  Akçe (fâ’ların fethiyle) [√el-ferfa] اَلإْ
tahtası gibi hemvâr ve emles yere denir.

]ف ر ك ح[
َكَحُة َفرإْ -vez [ferşe√at] َفْرَشَحٌة) [el-ferke√at] اَلإْ
ninde) İnsânın iki kıynakları aralığı açık 
ve meydânlı olmak ma¡nâsınadır.

َكاُح ِفرإْ -veznin [ir†âs…] ِقْرَطاٌس) [el-firkâh] اَلإْ
de) ve

َكُح ُمَفرإْ  [muserhed] ُمَسْرَهٌد) [√el-muferka] اَلإْ
vezninde) Şol adama denir ki mak¡adının 
iki tarafları kalkık olmakla dübürü taşra 
domalıç ola; yukâlu: ِإَذا َوُمَفْرَكٌح  ِفْرَكاٌح   َرُجٌل 
اْرَتَفَع ِمْذَرَوا اْسِتِه َوَخَرَج ُدبُُرُه

]ف س ح[
َحُة إَْ ُف  vezninde [vus¡at] ُوْسَعٌة [el-fus√at] اَلإْ
ve mürâdifidir ki bolluğa denir. Ve bu 
ismdir; yukâlu: ِفيِه ُفْسَحٌة أَْي ُوْسَعٌة
اَحُة ََ َف -vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-fesâ√at] اَلإْ
ninde) Vâsi¡ olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َفُسَح اْلَمَكاُن َفَساَحًة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َوِسَع
يُح َِ َف ve (vezninde [avîl†] َطِويٌل) [√el-fesî] اَلإْ

اُح ََ ُف  طَُواٌل fâ’nın zammıyla) [√el-fusâ] اَلإْ
[†uvâl] gibi ve

ُح َُ ُف -cu] ُجنٌُب zammeteynle) [√el-fusu] اَلإْ
nub] gibi ve

ُحُم إَْ ُف -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-fus√um] اَلإْ
de ki mîm zâ™idedir, mübâlaga içindir) 
Ondan sıfatlardır, vâsi¡ nesneye denir. Ve

ٌح َُ  ve [√fusu] ُف

ُحٌم إَْ -Vâsi¡u’s-sadr ve deryâ [fus√um] ُف
dil adama ıtlâk olunur; yukâlu: ُفُسٌح  َرُجٌل 
ْدِر َوُفْسُحٌم أَْي َواِسُع الصَّ
اُح ََ فإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [√el-ifsâ] اَلإْ
dahi vâsi¡ olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 

]ف ر ش ح[
َشاُح ِفرإْ  ِفْرَساٌح Şîn-i mu¡ceme ile [√el-ferşâ] اَلإْ
[firsâ√] vezninde ve mürâdifidir. Mü™ellif 
bunu tekrâr eylemiştir. Ve zişt ve bed-likâ 
kocakarıya denir. Ve o sıfatta olan nâkaya 
denir. Ve at ve katır makûlesi devâbbın 
yassı ve yayvan olan tırnağına denir. Ve 
yağmursuz buluta denir; yukâlu: َسَحاٌب 
ِفْرَشاٌح أَْي الَ َمَطَر َلُه
ُشُح  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [√et-teferşu] اَلتََّفرإْ
vezninde) Dişi hayvân sütü sağılırken 
paçalarını ayırıp germek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجْت ِلْلَحْلِب َتَفْرَشَحِت النَّاَقُة ِإَذا َتَفحَّ
َشَحُة َفرإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-ferşe√at] اَلإْ
vezninde) ve

َشَحى َفرإْ -Masdar ola (kasr ile) [el-ferşe√â] اَلإْ
rak ki nevâdirdendir, sıçramak ¡alâ-kavlin 
uyluklarını yere bast ve ilsâk ederek salkı 
ve yayvan oturmak yâhûd paçalarını açıp 
germek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َفْرَشَح 
َفأَْلَصَق ُمْسَتْرِخًيا  َقَعَد  أَْو  َوَثَب  ِإَذا  َوَفْرَشَحى   َفْرَشَحًة 
ِرْجَلْيِه َبْيَن  َفَتَح  أَْو  ِبْاألَْرِض   İbn E&îr kavl-i َفِخَذْيِه 
ahîri ihtiyâr eylemiştir.

ِشيُح ِفرإْ  (vezninde [indîl…] ِقْنِديٌل) [√el-firşî] اَلإْ
Âlet-i tenâsüle denir.

]ف ر ط ح[
َطَحُة َفرإْ  [ferşa√at] َفْرَشَحٌة) [el-fer†a√at] اَلإْ
vezninde) Bir nesneyi yassılatmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضُه ْيَء ِإَذا َعرَّ َفْرَطَح الشَّ
َطاُح ِفرإْ -veznin [ir†âs…] ِقْرَطاٌس) [√el-fir†â] اَلإْ
de) ve

َطُح ُمَفرإْ  [muserhed] ُمَسْرَهٌد) [√el-mufer†a] اَلإْ
vezninde) Yassı başa denir. Gerçi Cevherî 
bu resme sebt eyleyip lâkin sehv eylemiş-
tir, savâb olan ُمَفْلَطٌح [mufel†a√] olmaktır, 
lâm’la. Şârih der ki lâm’la ve râ ile vürûdu 
dîvânlarda müsebbettir.
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]ف ش ح[
ُح  fâ’nın fethi ve şîn-i) [√el-feş] اَلإَْفشإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Apışını ayırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َفْشًحا  ُجُل  الرَّ  َفَشَح 
ِرْجَلْيِه َبْيَن  َما  َج  َفرَّ ِإَذا  الثَّاِلِث  -Ve bir nesne اْلَباِب 
den ¡udûl ve i¡râz eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفَشَح َعْنُه ِإَذا َعَدَل
ِشيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tefşî] اَلتَّفإْ
.ma¡nâlarınadır [√feş] َفْشٌح

ُح ٌل) [√et-tefeşşu] اَلتََّفشُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Hayvân sağılırken apışını ayırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْت َحِت النَّاَقُة ِإَذا َتَفاجَّ  َتَفشَّ
Ve cimâ¡ eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur; yukâlu: َح َجاِرَيَتُه ِإَذا َجاَمَعَها َتَفشَّ
ِفَشاُح نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [√el-infişâ] اَلإْ
de) ٌح  ile ma¡nâ-yı evvelde [√tefeşşu] َتَفشُّ
mürâdiftir.

 Dişi (vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [feşâ√i] َفَشاِح
sırtlan esmâsındandır.

]ف ص ح[
ُح  fâ’nın fethi ve §âd’ın) [√§el-fa] اَلإَْفصإْ
sükûnuyla) ve

َفَصاَحُة -vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-fe§â√at] اَلإْ
ninde) Zuhûr ve beyân ma¡nâsınadır ki bir 
nesne belli ve âşikâr olmaktan ¡ibârettir. 
Asl-ı mâdde sütün köpüğü gidip hâlis kal-
mak ma¡nâsına mevzû¡ olup ba¡dehu mut-
lakan bir nesnenin şâ™ibeden hâlis olma-
sında isti¡mâl olunmuştur. Bu münâsebetle 
mütekellim cerî ve talîkü’l-lisân olup 
kelâmı beyyin ve lahn ve hatâ ve lüknet-
ten sâlim ve hâlis olmakta isti¡mâl olundu. 
Kelime-i müfredeye ve kelâma ve müte-
kellime vasf olur, niteki kütüb-i ma¡ânîde 
meşrûhtur; yukâlu: ِمَن َفَصاَحًة  ُجُل  الرَّ  َفُصَح 
 Ve اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َكاَن َفِصيًحا

-A¡cemî olan kimse ¡Ara [fe§â√at] َفَصاَحٌة

أَْفَسَح اْلَمَكاُن ِبَمْعَنى َفُسَح
ُح َُّ ٌل) [√et-tefessu] اَلتََّف -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

اُح ََ ِف نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [√el-infisâ] اَلإْ
de) Bolalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َح  َتَفسَّ
اتََّسَع ِإَذا  َواْنَفَسَح   Mü™ellif müsâmaha اْلَمَكاُن 
üzere sebt eylemiştir. Ve 

ٌح َُّ  Mecliste beri öte çekilip bir [√tefessu] َتَف
adama oturacak yer açmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َع َلُه َح َلُه ِفي اْلَمْجِلِس ِإَذا َوسَّ َتَفسَّ
ُح إَْ َف  Bu (vezninde [√fet] َفْتٌح) [√el-fes] اَلإْ
dahi mecliste bir adam için yeri bolaltmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَمْجِلِس ِفي  َلُه   َفَسَح 
َع َلُه  Ve َفْسًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َوسَّ

ٌح إَْ  Sultân ve vâlî makûlesinin [√fes] َف
ebnâ-i sebîle verdikleri hatt-ı cevâz ya¡nî 
mürûr tezkiresi gibi kâğıda denir ki men-
zil fermânı ve gümrük halâsı makûlesi 
kâğıdlardır, tazyîkten halâsa sebebdir. Ve 

ٌح إَْ  Bu ma¡nâda masdar olur, fesh [√fes] َف
yazıp vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَسَح 
اْلَفْسَح َلُه  َكَتَب  ِإَذا  َفِر  السَّ ِفي  ْاألَِميُر  -Ve adımla َلُه 
rı seyrek seyrek atmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: ُجُل ِإَذا َباَعَد َخْطَوُه َفَسَح الرَّ
َحى ََ َفيإْ  fâ’nın ve sîn’in fethi) [el-feyse√â] اَلإْ
ve elifin kasrıyla) İsmdir, adımları sey-
rek seyrek atmağa denir; yukâlu: َيْمِشي  ُهَو 
اْلَفْيَسَحى أَْي يَُباِعُد َخْطَوُه
-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [√et-tefâsu] اَلتََّفاُسُح
de) Ehl-i meclis beri öte çekilip sonradan 
gelen adama yer bolaltmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُعوا َتَفاَسَح اْلَقْوُم َلُه ِفي اْلَمْجِلِس ِإَذا َتَوسَّ
ُح َِ َف ُمنإْ -ism-i fâ¡il bünye) [√el-munfesi] اَلإْ
siyle) Mevâşîsi çok olan ağıla ve mandıra-
ya ıtlâk olunur; yukâlu: ُمَراٌح ُمْنَفِسٌح ِإَذا َكثَُرْت 
َنَعُمُه أَْي َماِشَيُتُه
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yukâlu: َلَبنَُها َخُلَص  ِإَذا  اُة  الشَّ  Kezâlik أَْفَصَحِت 
mesâneden bevl duru zuhûr eylemek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: أَْفَصَح 
َصَفا ِإَذا  -Ve Na§ârâ tâ™ifesi büyük pas اْلَبْوُل 
kalya etmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْفَصَح 
ِفْصُحُهْم َجاَء  ِإَذا   Ve fecr yeri ağarıp النََّصاَرى 
¡ayân olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: ِإَذا اْسَتَباَن ْبُح  -Ve kelâmı ça أَْفَصَح الصُّ
parızlı söylemeyip açık ve zâhir edâ ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  أَْفَصَح الرَّ
يَُحْمِحْم َوَلْم  أَْظَهَر  ُمَراُدُه  أَْو  َكالََمُه  َيْعِني   Ve bir َبيََّن 
nesne vâzıh ve âşikâr olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيُء ِإَذا َوَضَح أَْفَصَح الشَّ
ُح  Ayaz ve (fâ’nın kesriyle) [√§el-fi] اَلإِْفصإْ
açık güne denir ki havâda kat¡â berd ve 
sehâb ve buhâr eseri olmaya; yukâlu: َيْوٌم 
 Ve ِفْصٌح أَْي ِبالَ َغْيٍم َوالَ ُقّرٍ

ٌح  Na§ârâ bayramlarından bir [√§fi] ِفصإْ
bayram ismidir. Mi§bâ√’ın beyânına göre 
büyük perhîzden çıkıp mâh-ı nîsânda et-
tikleri paskalyadır ki kızıl yumurta ta¡bîr 
olunur.

ِصُح ُمفإْ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [√el-muf§i] اَلإْ
ninde) ِفْصٌح [fi§√] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir.

ِصيُح -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tef§î] اَلتَّفإْ
ninde) Bu dahi sütün köpüğü gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َذَهَبْت ِإَذا  َبُن  اللَّ َح   َفصَّ
َرْغَوتُُه
ُح  Bir (vezninde [√fet] َفْتٌح) [√§el-fa] اَلإَْفصإْ
nesne belli ve ¡ayân olmak ma¡nâsınadır, 
niteki evvel-i mâddede zikr olundu. Bu 
ma¡nâdandır ki َفْصًحا ْبُح  الصُّ  ,derler َفَصَحَك 
sabâh yeri gereği gibi açılıp ziyâsı mün-
teşir oldukta.

]ف ض ح[
ُح  fâ’nın fethi ve ∂âd-ı) [√∂el-fa] اَلإَْفضإْ

biyye ta¡allüm eylemekle lahn ve hatâdan 
sâlim ¡ibâre-i ¡Arabiyye ile muhâtabın 
fehm ve idrâk edeceği kelâm tekellüm 
eder olmak, ¡alâ-kavlin zâtında ¡Arabî 
iken kavâ¡id ve akyiseye ziyâdesiyle 
âşinâlık tahsîl eylemekle fesâhati müzdâd 
olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
أَْو َعْنُه  َوُفِهَم  ِباْلَعَرِبيَِّة  َتَكلََّم  ِإَذا   َفُصَح ْاألَْعَجِميُّ َفَصاَحًة 
ُجُل ِإَذا َكاَن َعَرِبيَّا َفاْزَداَد َفَصاَحًة يَُقاُل َفُصَح الرَّ
َفِصيُح ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√el-fa§î] اَلإْ

ُح  (vezninde [şeks] َشْكٌس) [√§el-fa] اَلإَْفصإْ
Ondan sıfatlardır. َفِصيٌح [fa§î√]in cem¡i 
 .gibi [™kuremâ] ُكَرَماُء ,gelir [™fu§a√â] ُفَصَحاُء
Ve ikisinin de cem¡leri ِفَصاٌح [fi§â√] gelir, 
 ُفُصٌح gibi ve [i¡âb§] ِصَعاٌب ve [kirâm] ِكَراٌم
[fu§u√] gelir zammeteynle, َرِغيٌف [reπîf] ve 
 [su√ul] ُسُحٌل ve [sa√l] َسْحٌل ve [ruπuf] ُرُغٌف
gibi. Mü™ennesinde َفِصيَحٌة [fa§î√at] denir. 
Cem¡i ِفَصاٌح [fi§â√] gelir, fâ’nın kesriyle ve 
.gelir [√fa§â™i] َفَصاِئُح

ُح ٌل) [√et-tefa§§u] اَلتََّفصُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi ¡Arabî olan kimse pek fesahât 
peydâ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َفَصاَحًة َفاْزَداَد  َعَرِبيًّا  َكاَن  ِإَذا  ُجُل  الرَّ َح   Şârih َتَفصَّ
der ki ُح  kudreti yok iken [√tefa§§u] َتَفصُّ
fasîhlik izhâr edip tekellüfle fesâhat sat-
mak ma¡nâsına da vârid olur.

َصاُح فإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [√el-if§â] اَلإْ
Fesâhat ve belâgatla tekellüm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَكلََّم ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أَْفَصَح 
 Ve sütün köpüğü gidip hâlis ve ِباْلَفَصاَحِة
sâfî kalmak ma¡nâsınadır ki asl-ı terkîbin 
mevzû¡u bu ma¡nâdır, ¡alâ-kavlin yeni do-
ğurmuş havyânın sütünden ağızı kesilip 
min-ba¡d sütü hâlis olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َُبأ الّلِ اْنَقَطَع  أَِو  َرْغَوتُُه  َذَهَبْت  ِإَذا  َبُن  اللَّ  أَْفَصَح 
َبْعُد اْلَخاِلُص  َبُن  اللَّ َوَجاَء   Ve davarın sütü َعْنُه 
ağızı gitmekle hâlis gelmek ma¡nâsınadır; 
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korukları sararıp kızarmağa başlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َّاْحَمر ِإَذا  النَّْخُل   أَْفَضَح 
َواْصَفرَّ َيْعِني َثَمَرتُُه
َفَضُح الإْ ُح  اإْ -fetha) [√e§-§aba√u’l-fa∂a] اَلصُّ
teynle) Kızıl şafağı gâlib olan sabâh ye-
rine denir.

َفِضيُح  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√el-fa∂î] اَلإْ
Devâbb ve mevâşînin tîmâr ve ri¡âyetinde 
takayyüd ve ihtimâm eylemeyip taksîr ve 
tehâvün eden kimseye denir; yukâlu: ُهَو 
ُء اْلِقَياِم َعَلْيِه َفِضيٌح ِفي اْلَماِل أَْي َسّيِ
-veznin [abûr§] َصُبوٌر) [√el-fa∂û] اَلإَْفُضوُح
de) Pek rüsvâ kimseye denir; yekûlûne 
li’l-mufte∂i√i: َفُضوُح  ™Bunda harf-i nidâ َيا 
hasîsa değildir. Esâs’ta bi-ma¡nâ fâ¡il ol-
mak üzere de mersûmdur; yukâlu: اَْلَخْمُر 
َفُضوٌح ِلَشاِرِبَها
.Bir mevzi¡ ismidir [Fâ∂i√at] َفاِضَحُة

 ¡Mekke kurbünde bir mevzi [√Fâ∂i] َفاِضٌح
ve Necd ülkesinde Şureyf nâm mahalde 
bir vâdî ismidir.

]ف ط ح[
إُُْح َف  fâ’nın fethi ve †â’nın) [√†el-fa] اَلإْ
sükûnuyla) Bir nesneyi teneke gibi yas-
sı kılmak ve yassılatmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء َفْطًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َجَعَلُه  َفَطَح الشَّ
 ;Ve değnekle vurmak ma¡nâsınadır َعِريًضا
yukâlu: َفَطَحُه ِباْلَعَصا ِإَذا َضَرَبُه ِبَها Ve gebe ha-
tun veledini hemân birden doğuruvermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِباْلَوَلِد  اْلَمْرأَُة   َفَطَحِت 
ِبِه -Ve ağaç ve kereste makûlesini yu َرَمْت 
nup yassılatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َضُه َفَطَح اْلُعوَد َوَغْيَرُه ِإَذا َبَراُه َوَعرَّ
يُح ُِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tef†î] اَلتَّفإْ
Bir nesneyi pek yassılatmak ma¡nâsınadır.

َُُح َف  Baş ve burun (fethateynle) [√el-fa†a] اَلإْ
ucu yassı olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َفِطَح 

mu¡cemenin sükûnuyla) Bir kimsenin 
mestûr olan ¡uyûbunu ifşâ ile rüsvâ eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َفْضًحا   َفَضَحُه 
-Ve sabâh yeri ge اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َكَشَف َمَساِويِه
reği gibi ağarıp açılmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur ki görünmeyen nesneleri açığa çı-
karır; yukâlu: َبَدا ِإَذا  ْبُح  الصُّ  :ve yukâlu َفَضَح 
ْبُح ِبَمْعَنى َفَصَحَك َفَضَحَك الصُّ
ِتَضاُح فإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-ifti∂â] اَلإْ
de) Rüsvâ olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َفَضَحُه َفاْفَتَضَح أَِي اْنَكَشَفْت َمَساِوَيُه
َفِضيَحُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-fa∂î√at] اَلإْ
de) ve

 (vezninde [fu∂ûl] ُفُضوٌل) [√el-fu∂û] اَلإُْفُضوُح
ve

ُفُضوَحُة ve (hâ’yla) [el-fudû√at] اَلإْ

َفَضاَحُة -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-fa∂â√at] اَلإْ
ninde) ve

ِفَضاَحُة -veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-fi∂â√at] اَلإْ
de) Ondan ismlerdir, rüsvâlık ma¡nâsına.

َفَضُح  (vezninde [√fera] َفَرٌح) [√el-fa∂a] اَلإْ
Bir nesne أَْفَضُح [ef∂a√] olmak ya¡nî pek ak 
olmayıp şeker-renk olmak ma¡nâsınadır; 
ma¡nâ-yı mezbûrdan tasarruf olunmuştur; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا َصاَر ْيُء َفَضًحا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َفِضَح الشَّ
أَْفَضَح
َضُح َفإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [√el-ef∂a] اَلإْ
Pek beyâz olmayan ak nesneye denir ki 
şeker-renk ta¡bîr olunur ki bozumtuk olur. 
Ve 

َضُح -Arslana ve deveye ıtlâk olu [√ef∂a] أَفإْ
nur, ekserî levn-i mezbûrda olduğu için.

َحُة  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-fu∂√at] اَلإُْفضإْ
Ondan ismdir, şeker-renklik demektir.

َضاُح فإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [√el-if∂â] اَلإْ
Sabâh yeri ağarıp açılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبَدا ِإَذا  ْبُح  الصُّ  Ve hurmânın أَْفَضَح 



َُُح فإْ َ 1196اَلإْ BÂBU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE

çiçeğine denir. Ve hilkat ve endâmı güzel 
hoş-likâ mahbûbeye denir.

َحُة َفقإْ -veznin [amzet√] َحْمَزُة) [el-fa…√at] اَلإْ
de) Bu dahi her nebâtın yeni açmış çiçe-
ğine denir. Ve dübür halkasına denir, ¡alâ-
kavlin vâsi¡ olanına denir. Cem¡i ِفَقاٌح [fi…
â√] gelir, fâ’nın kesriyle. Ve 

َحٌة  [râ√at] َراَحٌة ,El ayasına denir [fa…√at] َفقإْ
ma¡nâsına. Ve bedene bürünecek ihrâm 
mendiline ve fûtaya denir ki hâcîlar bü-
rünürler; yukâlu: ِمْنِديُل أَْي  اْلَفْقَحُة  َوَعَلْيِه   َجاَء 
ْحَراِم اإْلِ
َفَقاَحُة -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-fe…â√at] اَلإْ
ninde) Bu dahi el ayasına denir.

-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [√et-tefâ…u] اَلتََّفاُقُح
de) Arkayı arkaya vermek ma¡nâsınadır 
ki َفْقَحٌة [fa…√at]leri birbirine mukâbil olur; 
yukâlu: َتَفاَقُحوا أَْي َجَعُلوا ظُُهوَرُهْم ِإَلى ظُُهوِرِهْم
ُح ُمَتَفّقِ ٌء) [√el-mutefa……i] اَلإْ  [™muteheyyi] ُمَتَهّيِ
vezninde) Şerr ve fesâda yapınıp âmâde 
olan kimseye denir; yukâlu: ِّر ِللشَّ ٌح  ُمَتَفّقِ  ُهَو 
ٌء أَْي ُمَتَهّيِ

]ف ل ح[
َفَلُح ve (fethateynle) [√el-fela] اَلإْ

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√el-felâ] اَلإَْفالَُح
Fevz ve zafer ma¡nâsınadır. Ve necât ve 
halâs ma¡nâsınadır. Ve hayr ve na¡îmde ve 
refâh ve râhatta dâ™im ve bâkî olmağa de-
nir. Ve sahûra ıtlâk olunur ki ramazânda 
temcîd-i ta¡âmdır, savmın bekâsına sebeb 
olduğu için. Bu ma¡nâlarda َفالٌَح [felâ√] 
 ِإْنَجاٌح [√necâ] َنَجاٌح ,tan ismdir[√iflâ] ِإْفالٌَح
[incâ√]tan ism olduğu gibi. Ve َفَلٌح [fela√] 
 .tan muhaffeftir[√felâ] َفالٌَح

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre 
 mâddesi yarmak ma¡nâsına [√felâ] َفالٌَح
mevzû¡dur, sâ™ir ma¡ânî birer münâsebetle 

اِبِع ِإَذا َصاَر َعِريًضا  Ve َرْأُسُه َوأَْرَنَبُتُه َفَطًحا ِمَن اْلَباِب الرَّ
hurmâ ağacı meyve tutmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفِطَح النَّْخُل ِإَذا َلِقَح
َُُح َفإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [√el-ef†a] اَلإْ
Başı yassı olan, kezâlik burnunun ucu 
yayvan olan kişiye denir; yukâlu: َرُجٌل أَْفَطُح 
اْلَفَطِح ُن  َبّيِ  [√ef†a] أَْفَطُح Bu sebeble öküze أَْي 
ıtlâk olunur. Ve

َُُح  Bilekleri eğri olan kimseye [√ef†a] أَفإْ
denir, أَْفَدُع [efda¡] ma¡nâsına. Ve kaya ke-
lerine denir, ِحْرَباُء [√irbâ™] gibi.

َفُُوُح  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√el-fe†û] اَلإْ
İri karınlı nâkaya denir; yukâlu: َفطُوٌح  َناَقٌة 
أَْي َضْخَمُة اْلَبْطِن

]ف ق ح[
ُح  [√tefettu] َتَفتٌُّح âf’la¢ [√et-tefa……u] اَلتََّفقُّ
vezninde ve mürâdifidir ki bir nesne ken-
diliğinden açılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َحِت اْلَوْرَدُة أَْي َتَفتََّحْت َتَفقَّ
ُح َفقإْ  Köpek (vezninde [√fet] َفْتٌح) [√…el-fa] اَلإْ
eniği henüz gözünü açmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفَتَح ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َفْقًحا  اْلِجْرُو   َفَقَح 
َصِغيٌر َوُهَو  َيْفَتُح  َما  َل  أَوَّ  Ve bir kimsenin َعْيَنْيِه 
 ;ına dokunmak ma¡nâsınadır[fa…√at] َفْقَحٌة
yukâlu: َفْقَحَتُه أََصاَب  ِإَذا  ُفالًَنا  -Ve bir nes َفَقَح 
neyi edviye süfûf eder gibi süfûf ve 
gubâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَقَح 
َواُء الدَّ يَُسفُّ  َكَما  ُه  َسفَّ ِإَذا  ْيَء  -Ve nebât ve şe الشَّ
cer makûlesi çiçek açmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفَقَح النََّباُت ِإَذا أَْزَهى َوأَْزَهَر
ِقيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tef…î] اَلتَّفإْ
Bu dahi küçük enik ibtidâ gözlerini açmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َح اْلِجْرُو ِبَمْعَنى َفَقَح َفقَّ
اُح ُفقَّ اٌن âf’ın şeddesiyle…) [√el-fu……â] اَلإْ  ُرمَّ
[rummân] vezninde) Bir nev¡ devâyî nebât 
adıdır, ¡alâ-kavlin Mekke ayrığının çiçe-
ğine denir yâhûd her nebâtın yeni açmış 



َفاَلَحُة اَلإْ 1197BÂBU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE

اٌد) [√el-fellâ] اَلإَْفالَُّح -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Gemici tâ™ifesine denir, َمالٌَّح [mellâ√] 
ma¡nâsına, gemi ile şakk-ı bahr ettik-
leri için. Ve ekinciye denir, أَكَّاٌر [ekkâr] 
ma¡nâsına, şakk-ı arz ettikleri için. 
Mükârîye denir, şakk-ı mesâfe ettikleri 
için.

الَُح فإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [√el-iflâ] اَلإْ
Felâh bulmak ya¡nî matlûba zafer bulmak 
ve korktuğu nesneden yâhûd ¡ikâbdan ve 
gam ve mihnetten kurtulmak ve ni¡met ve 
râhatta dâ™im olmak ma¡nâsınadır; ve min-
hu kavluhu ta¡âlâ: ﴾َقْد أَْفَلَح اْلُمْؤِمنُوَن﴿ Ve bir 
nesne ile ta¡ayyüş eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيِء ِإَذا َعاَش ِبِه أَْفَلَح ِبالشَّ
ِليُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-teflî] اَلتَّفإْ
İstihzâ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َفلََّح 
 ;Ve mekr eylemek ma¡nâsınadır ِبِه ِإَذا اْسَتْهَزأَ ِبِه
yukâlu: َفلََّح ِبِه ِإَذا َمَكَر ِبِه
َفَلَحُة  Ekin ekmek (fetehâtla) [el-fele√at] اَلإْ
için nadas olmuş hâzır tarlaya denir.

َفِليَحُة  (vezninde [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-felî√at] اَلإْ
-dedikleri ağacın yarık yaprağı [»mer] َمْرٌخ
na denir.

الَُح ِتفإْ سإْ ِ -Fevz ve felâh bul [√el-istiflâ] اَلإْ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َفاَز ِإَذا  ِبِه   ِإْسَتْفَلَح 
 ِإْسَتْفِلِحي Bu ma¡nâya mebnî ¡inde’l-¡Arab ِبِه
ِبأَْمِرِك ta¡bîri ki ِبأَْمِرِك  ,ma¡nâsındadır ُفوِزي 
elfâz-ı talâktandır, kayd-ı izdivâcdan 
halâsla bi’l-istiklâl kendi emr ve maslaha-
tına zafer-yâb ol demektir. Şârih der ki bu 
kinâyâttandır ve Câhiliyye’ye mahsûs idi.

-Ekinci (fâ’nın fethiyle) [el-felâ√at] اَلإَْفالََحُة
liğe denir, ِحَراَثٌة [√irâ&et] ma¡nâsına. Şârih 
der ki bunu fethle takyîd sehvdir, cemî¡-i 
ümmehâtta fâ’nın kesriyle mukayyeddir 
ki ismdir, ekincilik san¡atına denir, niteki 
zikr olundu.

ondan müteferri¡dir, meselâ fevz ve zafer 
fi¡li gûyâ ki matlaba te™sîr ile şakk eyle-
miştir. Ve devâm ve bekâ™ meselâ zamânı 
şakk edip içinde karâr eder. Ve ta¡âm-ı 
temcîd bekâ™ ma¡nâsından münşa¡ibdir. 
Ve kaldı ki َفالٌَح [felâ√] ki fevz ve zafer 
ve idrâk-i âmâl ma¡nâsınadır; dünyevî ve 
uhrevî olur. Dünyevî hayât-ı dünyeviy-
yenin medâr-ı tatyîbi olan sa¡âdete zafer-
yâb olmaktan ¡ibârettir, ¡ömr ve bekâ™ ve 
gınâ ve ¡izzet ve devlet gibi. Ve uhrevî 
dört nesnedir ki bekâ™ bilâ-fenâ™ ve gınâ 
bilâ-fakr ve ¡izzet bilâ-zillet ve ¡ilm bilâ-
cehldir. İntehâ.

ُح َفلإْ  (vezninde [√med] َمْدٌح) [√el-fel] اَلإْ
Yarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَفالَُّح  َفَلَح 
َها -ve minhu’l ْاألَْرَض َفْلًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َشقَّ
meselu: َويُْقَطُع يَُشقُّ  أَْي  يُْفَلُح”  ِباْلَحِديِد   “اَْلَحِديُد 
Ve mekr ve hîle eylemek ma¡nâsınadır 
ki memkûruna mekr ile fâ™iz yâhûd mekr 
ile halâs olur; yukâlu: َمَكَرُه ِإَذا  ُفالًَنا   Ve َفَلَح 
bahş ma¡nâsınadır ki bir kimsenin metâ¡ını 
murâdın değil iken muvâza¡aten müşterî 
olup âher müşterîler ziyâde ragbet ve meyl 
ile artık pahaya alsınlar diye artırmaktan 
¡ibârettir ki hakkında nehy-i şer¡î vârid ol-
muştur; yukâlu: ُجُل ِإَذا َبَخَش  Ve َفَلَح الرَّ

ٌح  Yarığa ve çatlağa denir. Cem¡i [√fel] َفلإْ
أَْي :gelir; yukâlu [√fulû] ُفُلوٌح ُفُلوٌح  ِرْجِلِه   ِفي 
ُشُقوٌق
 (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-filâ√at] اَلإِْفالََحُة
 ı mezkûr ile bahş ma¡nâsında-[√fel] َفْلٌح
mürâdiftir ki beyân olundu. Ve 

.Ekincilik san¡atına denir [filâ√at] ِفالََحٌة

َفَلُح -Alt dudak ya (fethateynle) [√el-fela] اَلإْ
rık olmak ma¡nâsınadır ki ona mahsûstur; 
yukâlu: ْفَلى َفَلًحا ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس َفُة السُّ  َفُلَحِت الشَّ
.denir [√efla] أَْفَلُح Sıfatında ِإَذا َصاَرْت َمْشُقوَقًة
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]ف ن ح[
َفنإُْح  fâ’nın fethi ve nûn’un) [√el-fen] اَلإْ
sükûnuyla) Suyu kanmayacak mertebe-
de içmek ma¡nâsınadır ki kanmamaktan 
¡ibârettir; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َفْنًحا  اْلَفَرُس   َفَنَح 
ّيِ الثَّاِلِث ِإَذا َشِرَب ُدوَن الّرِ

]ف ن ط ح[
َُُح  Bir (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [√Fen†a] َفنإْ
recül adıdır.

]ف ل ح[
ُح َفوإْ  fâ’nın fethi ve vâv’ın) [√el-fev] اَلإْ
sükûnuyla) ve

ُفُؤلُح ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√el-fu™û] اَلإْ

َفَوَحاُن ve (fetehâtla) [el-feve√ân] اَلإْ

ُح َفيإْ  fâ’nın fethi ve yâ’nın) [√el-fey] اَلإْ
sükûnuyla) ve

َفَيَحاُن  Hoş-râyiha (fetehâtla) [el-feyehân] اَلإْ
kokup yayılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 َفاَح اْلِمْسُك َيُفوُح َوَيِفيُح َفْوًحا َوُفُؤوًحا َوَفَوَحاًنا َوَفْيًحا
َراِئَحُتُه اْنَتَشَرْت  ِإَذا  َوالثَّاِني  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن   َوَفَيَحاًنا 
Ve bu, râyiha-i tayyibeye mahsûstur; 
¡inde’l-ba¡z e¡ammdır. Ve kaynamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َغَلْت ِإَذا  اْلِقْدُر   َفاَحِت 
Ve yaradan kan fışkırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِم ُة ِإَذا َنَفَحْت ِبالدَّ جَّ  Ve َفاَحِت الشَّ

ٌح .ma¡nâsınadır [se¡at] َسَعةٌ ,Bolluk [√fey] َفيإْ

َفاَحُة ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ifâ√at] اَلإْ
Kaynatmak ma¡nâsınadır; tekûlu: أََفْحُت 
أَْغَلْيُتَها أَْي   Ve bedenden kanı fışkırtıp اْلِقْدَر 
akıtmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َم  الدَّ  أََفاَح 
َهَراَقُه
َيُح َفإْ ve (vezninde [√efsa] أَْفَسُح) [√el-efya] اَلإْ

َفَياُح  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√el-feyâ] اَلإْ
Vâsi¡ ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَفَياٌح أَْفَيُح   َبْحٌر 
ُن اْلَفْيِح َواِسٌع أَْي َبّيِ
 Gâret (vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [feyâ√i] َفَياِح

ِلٌح  (vezninde [mu√sin] ُمْحِسٌن) [√Mufli] ُمفإْ
ve

ve (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√Felâ] َفالٌَح

ٌح ve (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√Fulay] ُفَليإْ

َلُح  (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [√Efla] أَفإْ
Esâmî-i ricâldendir.

]ف ل ُ ح[
ُح ََ َفَلنإْ  [πa∂anfer] َغَضْنَفٌر) [√el-felenda] اَلإْ
vezninde) Yoğun şey™e denir. Ve ◊a∂ramî 
el-Muşecci¡î nâm şâ¡irin pederi ismidir.

]ف ل ط ح[
ََُحُة َفلإْ -vez [far†a√at] َفْرَطَحٌة) [el-fel†a√at] اَلإْ
ninde) Bir nesneyi yayıp yassılatmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَسَطُه ِإَذا  اْلُقْرَص   َفْلَطَح 
َضُه َوَعرَّ
َُاُح ِفلإْ  (vezninde [ir†âs…] ِقْرَطاٌس) [√el-fil†â] اَلإْ
ve

َُُح ُمَفلإْ  [muserhed] ُمَسْرَهٌد) [√el-mufel†a] اَلإْ
vezninde) Yassı başa denir; yukâlu: َرْأٌس 
 Ve ِفْلَطاٌح َوُمَفْلَطٌح أَْي َعِريٌض

َُاٌح .Bir mevzi¡ adıdır [√Fil†â] ِفلإْ

]ف ل ق ح[
َقَحُة َفلإْ  َدْحَرَجٌة âf’la…) [el-fel…a√at] اَلإْ
[da√recet] vezninde) Kapta olan meşrûbun 
mecmû¡unu birden içmek yâhûd me™kûlun 
cümlesini süpürü yemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفْلَقَح َما ِفي ْاإِلَناِء ِإَذا َشِرَبُه أَْو أََكَلُه أَْجَمَع

َقِحيُّ َفلإْ ) [el-fel…a√iyy] اَلإْ  [cevheriyy] َجْوَهِريٌّ
vezninde) Nâsın yüzüne gülen kimseye 
denir; yukâlu: َرُجٌل َفْلَقِحيٌّ أَْي َيْضَحُك ِفي ُوُجوِه 
النَّاِس
ُقُح -vez [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [√et-tefel…u] اَلتََّفلإْ
ninde) Yüze gülüp izhâr-ı bişr ü beşâşet 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َيَتَفْلَقُح  ُفالٌَن 
ِإَلى النَّاِس أَْي َيْسَتْبِشُر ِإَلْيِهْم
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FASLU’L-¢ÂF 
)َفْصُل اْلَقاِف(

]ق ب ح[
ُح ُقاإْ  âf’ın zammı ve bâ’nın…) [√el-…ub] اَلإْ
sükûnuyla) Çirkînlik ma¡nâsına ismdir ki 
hüsn mukâbilidir; …âf’ın fethiyle de lügat-
tir; yukâlu: ِبِه ُقْبٌح ِضدُّ اْلُحْسِن Ve 

ٌح ve [√ub…] ُقاإْ

ٌح  Masdar olur ki çirkîn olmak [√ab…] َقاإْ
ma¡nâsına.

ُقَااُح ve (âf’ın zammıyla…) [√el-…ubâ] اَلإْ

ُقُاوُح  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√el-kubû] اَلإْ
ve

َقَااَحُة -vez [fa∂â√at] فَضاَحٌة) [el-…abâ√at] اَلإْ
ninde) ve

ُقُاوَحُة  (âf’ın zammıyla…) [el-…ubû√at] اَلإْ
Bunlar da masdarlardır, çirkîn olmak 
ma¡nâsına; yukâlu: ْيُء ُقْبًحا َوَقْبًحا َوُقَباًحا  َقُبَح الشَّ
َوُقُبوًحا َوَقَباَحًة َوُقُبوَحًة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِضدُّ َحُسَن
َقِايُح  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√el-…abî] اَلإْ
Vasftır, zişt ve çirkîn şey™e denir. Cem¡i 
 ,gelir [abâ√â…] َقَباَحى gelir ve [√ibâ…] ِقَباٌح
 [ab√â…] َقْبَحى vezninde ve [sekârâ] َسَكاَرى
gelir, َقْتَلى […atlâ] vezninde. Mü™ennesinde 
 [√abâ™i…] َقَباِئُح denir. Cem¡i [abî√at…] َقِبيَحٌة
gelir ve ِقَباٌح […ibâ√] gelir …âf’ın kesriyle. 
Ve 

-Pazı kemiğinin dirsek başın [√abî…] َقِايٌح
da olan ucuna denir, ¡alâ-kavlin baldır ile 
uyluğun kavuşacak yerine denir; iki tara-
fına َقِبيَحاِن […abî√ân] derler. Ve pazıda bir 
kemik dahi vardır ki َحَسٌن [√asen] derler; 
yukâlu: َضَرَب َحَسَنُه َوَقِبيَحُه Ve o َقِبيٌح […abî√] 
dediklerine َقَباٌح […abâ√] dahi derler, َسَحاٌب 
[se√âb] vezninde.

ve şeb-hûnun ismidir; ve minhu yekûlûne 
َيا َيْعِني  َغاَرُة  َيا  اتَِّسِعي  أَِي  ْاألَْمِر  ِبَناِء  َعَلى  َفَياِح   ِفيِحي 
َخْيَل اْلَغاَرِة َعَلى ْاألَْعَداِء َواْنَتِشِري
َحاُء َفيإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-fey√â] اَلإْ
de) Dâr-ı vâsi¡aya denir. Ve havâyic ve 
bahârâtı mükemmel çorbaya denir.

]ف ي ح[
ُح َفيإْ  Fâ’nın fethi ve yâ’nın [√el-fey] اَلإْ
sükûnuyla; vâviyye de lügattir ki zikr 
olundu. Ve 

ٌح  ve [√fey] َفيإْ

 Bahâr (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√fuyû] ُفُيوٌح
mevsimi her bilâd ve arâzî yağmurlu ve 
ekin ve çayır ve sâ™ir nebâtât çok olup 
hısb ve rehâ olmak ma¡nâsınadır; ve min-
hu yukâlu: ِفي َخِصَب  ِإَذا  َوُفُيوًحا  َفْيًحا  ِبيُع  الرَّ  َفاَح 
اْلِبالَِد  Burada rebî¡den murâd bahâr َسَعِة 
yağmuru dahi olur. Ve bu ma¡nâ vüs¡at 
ma¡nâsındandır.

َفيَّاَحُة  fâ’nın fethi ve yâ’nın) [el-feyyâ√at] اَلإْ
teşdîdiyle) Memeleri büyük ve sütü 
firâvân olan hayvâna denir; yukâlu: َناَقٌة 
َبِن ْرِع َغِريَزَة اللَّ َفيَّاَحٌة ِإَذا َكاَنْت َضْخَمَة الضَّ
َحاُن  (vezninde [rey√ân] َرْيَحاٌن) [Fey√ân] َفيإْ
Benî Sa¡d diyârında bir mevzi¡dir.

َحُة  (vezninde [ay√at§] َصْيَحٌة) [Fey√at] َفيإْ
Muzeyne kabîlesi yurdunda bir mevzi¡dir.

ُحوَنُة -vez [meymûnet] َمْيُموَنٌة) [Fey√ûnet] َفيإْ
ninde) Bir hatun adıdır.

َفاَحُة ِ  (vezninde [irâ√at] ِإَراَحٌة) [el-ifâ√at] اَلإْ
Serinletmek ma¡nâsınadır; tekûlu: أَِفْح َعْنَك 
 Bu galeyân ma¡nâsına olan ِمَن الظَِّهيَرِة أَْي أَْبِرْد
 lafzından if¡âldir, hemzesi selb [√fev] َفْوٌح
içindir, “Bir mikdâr tevakkuf edip öğle ıs-
sılığını savuşturup havâ serinledikte gide-
sin” demektir.
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memelerinin delikleri vâsi¡ olan nâkaya 
ْخِب  .ıtlâk ederler [abî√atu’ş-şu«b…] َقِبيَحُة الشُّ
Ve bu, َقَبَح اْلَبْثَرَة ma¡nâsından me™hûzdur ki 
zikr olundu.

َحاُن  (vezninde [selmân] َسْلَماُن) [ab√ân¢] َقاإْ
Ba§ra’da bir mahalledir.

]ق ح ح[
 âf’ın zammı ve √â’nın…) [√√el-…u] اَلإُْقحُّ
teşdîdiyle) Lü™m ve keremden hâlis ola-
na denir, ya¡nî hâlis le¡îme denir ki onda 
aslâ kerem eseri olmaya. Kezâlik hâlis 
kerîme denir ki onda le™âmetten eser ol-
maya; yukâlu: َخاِلٌص أَْي  ُقحٌّ  َوَكِريٌم  ُقحٌّ   َلِئيٌم 
Ve mutlakan hâlis olan şey™e denir. 
Mü™ellifin َوُكلُّ َشْيٍء kavli َواْلَخاِلُص ِمْن ُكّلِ َشْيٍء 
takdîrindedir ve bu gûne tatvîli tarîka-i 
îcâzına münâfidir; yukâlu: َعَرِبيٌّ ُقحٌّ أَْي َمْحٌض 
Ve câfî nesneye denir ki yakışıksız kün-
de ve nâ-tırâş ve galîz nesnedir ki gerek 
insân ve gerek sâ™iri olsun. ~i√â√ müter-
cimi böyle mahallerde َجاِفي [câfî]yi cefâ-
kâr ve sitem-kâr ile tercemesi, husûsan bu 
mahalde ta¡bîrâtı nâ-be-mahaldir; yukâlu: 
 Bunda kat¡â zarâfet ve َرُجٌل َوَشْيٌء ُقحٌّ أَْي َجاٍف
nezâket eseri olmamakla hâlis galîz ve nâ-
tırâş olmuş olur. Ve 

.Hâm kavuna ve karpuza denir [√√u…] ُقحٌّ

َقَحاَحُة -vez [fa∂â√at] َفَضاَحٌة) [el-…a√â√at] اَلإْ
ninde) ve

ُقُحوَحُة  (âf’ın zammıyla…) [el-…u√û√at] اَلإْ
İsmlerdir, hâlislik ma¡nâsına Ve 

 Masdar olur, hâlis olmak [u√û√at…] ُقُحوَحٌة
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  ْيُء ُقُحوَحًة   َقحَّ الشَّ
ِل ِإَذا َخُلَص ْاألَوَّ
ُقَحاُح -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [√el-…u√â] اَلإْ
de) Bu dahi mahz ve hâlis ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَقَحاَحِة ُن  َبّيِ أَْي  َوُقَحاٌح  ُقحٌّ   أَْعَراِبيٌّ 

ُح َقاإْ -veznin [√med] َمْدٌح) [√el-…ab] اَلإْ
de) Hayrdan ve hüsn-i hâlden ba¡îd ve 
mahrûm eylemek ma¡nâsınadır ki َلْعَنٌة 
[la¡net] mürâdifidir; yukâlu: َقَبَحُه اهللُ َقْبًحا ِمَن 
اُه َعِن اْلَخْيِر َفُهَو َمْقُبوٌح  ve minhu اْلَباِب الثَّاِلِث أَْي َنحَّ
kavluhu ta¡âlâ: ِمَن اْلَمْقُبوِحيَن﴾ أَِي اْلُمْبَعِديَن َعِن﴿ 
 Ve اْلَخْيِر َواْلَمْوُسوِميَن ِبَحاَلٍة ُمْنَكَرٍة

ٌح  Çıban ve sivilce makûlesini [√ab…] َقاإْ
deşip irinini ve çirkini çıkarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَضَحَها ِإَذا  اْلَبْثَرَة   َقَبَح 
َقْيُحَها َيْخُرَج   ;Ve kırmak ma¡nâsınadır َحتَّى 
yukâlu: َقَبَح اْلَبْيَضَة ِإَذا َكَسَرَها
َلُه ًحا  -Fi¡li mahzûf mas [ub√an lehu…] ُقاإْ
dariyyet üzere mef¡ûldür, niteki ُشْقًحا 
[şu…√an] lafzını itbâ¡la ُقْبًحا َلُه َوُشْقًحا derler, 
“Hudâ onu hayrdan ba¡îd eylesin” demek-
tir; ُشْقٌح [şu…√] mâddesinde beyân olundu.

َااُح قإْ ِ  hemzenin kesriyle) Bir [√el-i…bâ] اَلإْ
kabîh iş işlemek ma¡nâsınadır ki kabâhat 
etmek ta¡bîr olunur; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  أَْقَبَح 
أََتى ِبَقِبيٍح
َااُح ِتقإْ سإْ ِ  Bir nesneyi kabîh [√el-isti…bâ] اَلإْ
görmek ma¡nâsınadır ki çirkînsimek 
ve çirkîn saymak ta¡bîr olunur; yukâlu: 
ِإْسَتْقَبَحُه ِضدُّ ِإْسَتْحَسَنُه
ِايُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-ta…bî] اَلتَّقإْ
Bir nesneyi yâhûd bir kimsenin ¡amelini 
beğenmeyip ُقْبٌح […ub√]a nisbetle vech-i 
kabâhatini beyân eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقبََّح َعَلْيِه ِفْعَلُه ِإَذا َبيََّن ُقْبَحُه
ُقاَّاُح اٌن) [√el-…ubbâ] اَلإْ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Ayıya ıtlâk olunur, ٌُّدب [dubb] gibi.

ََْحُة ُمَقا  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu…âba√at] اَلإْ
vezninde) Sövüşmek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: َقاَبَحُه ِإَذا َشاَتَمُه
َقِايَحُة  in[√abî…] َقِبيٌح [el-…abî√at] اَلإْ
mü™ennesidir ki zikr olundu. Ve ¡Arablar 
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lek ve temren geçirilmemiş oka denir. İbn 
E&îr bu resme tertîb eylemiştir ki ok kısmı 
ibtidâ kesildikte ِقْطٌع […i†¡] denir, ba¡dehu 
yolunduktan sonra َبِرٌي [bery] denir, doğ-
rulduktan sonra ِقْدٌح […id√] ve temren ve 
yelek geçirildikten sonra َسْهٌم [sehm] de-
nir. İntehâ. Kumar okuna ِقْدٌح […id√] de-
dikleri bu cihetledir. Cem¡i ِقَداٌح […idâ√] 
gelir, …âf’ın kesriyle. Ve cem¡-i kılleti أَْقُدٌح 
[a…du√] gelir ve أََقاِديُح [e…âdî√] gelir ki 
cem¡ü’l-cem¡i olacaktır. Ve 

ٌح إَْ  aniyy kabîlesinde bir feres∏ [√id¢] ِق
ismidir.

ُح ََ َق -Şol su ka (fethateynle) [√el-…ada] اَلإْ
bına denir ki istî¡âb eylediği su iki ada-
mı kandıra. ¡Alâ-kavlin sagîr ve kebîrini 
câmi¡ ismdir ki ism-i cins olur, gerek ağaç-
tan ve gerek topraktan ve billûrdan olsun. 
Türkîde kâse ve bardak ve çanak ta¡bîr et-
tikleridir, üsküre dahi derler. Cem¡i أَْقَداٌح 
[a…dâ√] gelir.

اُح ََّ َق اٌد) [√el-…addâ] اَلإْ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Kadeh düzen adama denir. Mü™ellifin 
.ma¡nâsınadır َوَصاِنُعُه kavli َوُمتَِّخُذُه

اَحُة ََ ِق -veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-…idâ√at] اَلإْ
de) Kadehçilik san¡atına denir.

ُح إَْ َق  (vezninde [√med] َمْدٌح) [√el-…ad] اَلإْ
Bir kimsenin ¡ırzına yâ nesebine dahl ve 
ta¡n eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَدَح ِفي 
ِفيِه َطَعَن  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َقْدًحا  -Ve tem َنَسِبِه 
ren geçirir iken oku temrenin dibiyle yar-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقْدِح ِفي   َقَدَح 
النَّْصِل ِبِسْنِخ  َخَرَقُه   Ve çakmak çakmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْنِد ِإَذا َراَم ْاإِليَراَء  َقَدَح ِبالزَّ
 Ve ِبِه

ٌح إَْ -Ağaçta ve dişte olan kurt ye [√ad…] َق
niğine denir ki rahnesi olacaktır. Ve bu 
tesmiye bi’l-masdardır, َقاِدٌح […âdi√] dahi 

ُه :ve yukâlu َواْلُقُحوَحِة َخاِلٌص  ُقَحاُح ْاألَْمِر أَْي َفصُّ
-Şürûh ve ümmehâttan münfe َوَخاِلُصُه َوأَْصُلُه
him olduğu üzere asl ٌُّقح […u√√] kelimesi 
emsâra duhûl ve ehl-i beled ile muhtelit 
olmayan A¡râbîye mevzû¡ olup ba¡dehu 
hulûs ve mahziyyeti cihetinden ahz ile her 
hâlis nesneye ve fezâzat ve gılzatı cihetin-
den her galîz ve câfîye ıtlâk eylediler.

َقَحُة -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-…a√…a√at] اَلإَْقحإْ
ninde) Ses boğazda beri öte tereddüd edip 
dönüştürmek ma¡nâsınadır, hırıltı gibi; 
yukâlu: ُد ِفي َحْلِقِه -Ve may َصْوتُُه يَُقْحِقُح أَْي َيَتَردَّ
mun kısmı gülmek ma¡nâsınadır ki güler 
şeklinde sırıtmasından ¡ibârettir; yukâlu: 
َقْحَقَح اْلِقْرُد ِإَذا َضِحَك
ُقُح -vez [hudhud] ُهْدُهٌد) [√el-…u√…u] اَلإُْقحإْ
ninde) Dübürü ihâta eden kemiğe denir; 
yukâlu: بُِر ِبالدُّ اْلُمِطيُف  اْلَعْظُم  َوُهَو  ُقْحُقَحُه   ِإْشَتَكى 
Ve bir mevzi¡ adıdır.

َقاُح -veznin [selsâl] َسْلَساٌل) [√el-…a√…â] اَلإَْقحإْ
de) ve

ِقُح ُمَقحإْ -ism-i fâ¡il bün) [√el-mu…â√…i] اَلإْ
yesiyle) Şedîd ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَرٌب 
َقْحَقاٌح َوُمَقْحِقٌح أَْي َشِديٌد
َقِحيُح  َعبٌّ Suyu (âf’ın fethiyle…) [√el-…a√î] اَلإْ
[¡abb] ve َجْرٌع [cer¡] cihetleriyle içmekten 
ziyâde vechle içmeğe denir. 

Şârih der ki mü™ellif bunu Mu√î†-i İbn 
¡Abbâd’dan ahz edip lâkin gâfil bulun-
muştur, İbn ¡Abbâd gibi. Zîrâ bu اَْلُقْحُقُح 
اْلِقّبِ  ta¡bîrinden musahhaftır ki zikr َفْوَق 

olunduğu üzere sekirden kemiktir, ٌِّقب 
[…ibb] dedikleri kemikten yukarıca olur, 
hattâ ~âπânî dahi bunda İbn ¡Abbâd’ı redd 
eylemiştir.

]ق ُ ح[
ُح إَْ ِق -Henüz ye (âf’ın kesriyle…) [√el-…id] اَلإْ
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Sineğe denir, ُذَباٌب [≠ubâb] ma¡nâsına. Ve 
suyu el ile alınmak kâbil olan kuyuya ıtlâk 
olunur. 

ُح ََ َقإْ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [√el-a…da] اَلإْ
de) Bu dahi sineğe denir, ُذَباٌب [≠ubâb] 
ma¡nâsına.

يُح َِ َق  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√el-…adî] اَلإْ
Çorbaya denir, ¡alâ-kavlin çömlek dibinde 
kalıp kepçe ile alınması zahmetlice olan 
bakiyyeye denir.

يُح َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-ta…dî] اَلتَّقإْ
Atı arıklatmak, ٌَتْضِمير [ta∂mîr] ma¡nâsınadır 
ki bu arıklatmağa yarandırmak ve atı ya-
rak etmek ta¡bîr olunur. Mesâfe-i ba¡îdeye 
yâhûd cenge gidecek oldukta, çend rûz 
mukaddem yemini taklîl ve her gün gez-
dirip ve seğirttirmekle yarandırırlar, gûyâ 
ki atı ِقْدٌح […id√] gibi ya¡nî ok gibi zâmir 
ve hadîd eylemek olur; yukâlu: اْلَفَرَس َح   َقدَّ
َرُه َضمَّ ِإَذا   Ve göz çukurlanıp içine َتْقِديًحا 
batmak ma¡nâsınadır ki kâse gibi olur; 
yukâlu: َحْت َعْينُُه ِإَذا َغاَرْت َقدَّ
َحُة إَْ ِق  ِإْقِتَداٌح (âf’ın kesriyle…) [el-…id√at] اَلإْ
[i…tidâ√]-ı nârdan ismdir, ya¡nî çakmak 
çakmağa denir; ve minhu mâ verede fi’l-
hadîsi: َكَما ظُْلَمٍة  ِقْدَحَة  ِللنَّاِس  َلَجَعَل  اهللُ  َشاَء   “َلْو 
 Ya¡nî “Hudâ-yı müte¡âlin َجَعَل َلُهْم ِقْدَحَة نُوٍر”
irâde-i ¡aliyyesi ta¡alluk eyleseydi, nâs 
üzere bir çakım zulmet irsâl edip zulmet 
içre ibkâ eder idi, niteki bir çakım nûr 
inâyet eylemekle bir gûne nûr ve ziyâ içre 
ibkâ eyledi.” Ve 

َحٌة إَْ  Re™y ve tedbîr ma¡nâsına [id√at…] ِق
ismdir.

َحُة إَْ َق  âf’ın fethi ve dâl’ın…) [el-…ad√at] اَلإْ
sükûnuyla) Kadh-i zend ma¡nâsından 
binâ-i merredir, çakmağı bir kerre çakmak 
ma¡nâsınadır.

denir, ke-mâ se-yuzkeru. Ve 

ٌح إَْ  Göz içine batıp çukurlanmak [√ad…] َق
ma¡nâsınadır ki dâ™iresi kadeh gibi olur; 
yukâlu: َقَدَحْت َعْينُُه ِإَذا َغاَرْت
اُح ََ ِت قإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-i…tidâ] اَلإْ
de) Bu dahi çakmak çakmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقَدَح ِبَمْعَنى  ْنِد  ِبالزَّ  Ve kepçe ile ِإْقَتَدَح 
çömlekten ta¡âm kotarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِباْلِمْقَدَحِة َغَرَفُه  ِإَذا  اْلَمَرَق   Ve bir ِإْقَتَدَح 
mâddede i¡mâl-i fikr ü reviyyetle re™y ve 
tedbîr eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur 
ki ma¡nâ-yı evvelden me™hûzdur; yukâlu: 
ِإْقَتَدَح ْاألَْمَر ِإَذا َدبََّرُه
ُح ََ ِمقإْ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [√el-mi…da] اَلإْ
de) ve

اُح ََّ َق اٌد) [√el-…addâ] اَلإْ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) ve

اُح ََ ِمقإْ -vez [√mi§bâ] ِمْصَباٌح) [√el-mi…dâ] اَلإْ
ninde) Çakmak demirine denir. Ve 

اٌح ََّ اٌد) [√addâ…] َق  vezninde) ve [şeddâd] َشدَّ

اَحٌة ََّ  Çakmağın taşına (hâ’yla) [addâ√at…] َق
denir. Ve 

ٌح ََ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [√mi…da] ِمقإْ
Kepçeye denir ki aşçılar kullanır.

ُح ُِ َقا  gibi ba¡zı [√ad…] َقْدٌح [√el-kâdi] اَلإْ
ağaçta ve dişte olan kurt yeniğine denir 
ki rahnesi olacaktır; yukâlu: َجِر الشَّ ِفي   َوَقَع 
ّنِ َقْدٌح َكَما ُذِكَر َوَقاِدٌح أَْي أَُكاٌل  Ve َوالّسِ

ٌح ُِ  Ba¡zı ağaçta olan çatlağa ıtlâk [√âdi…] َقا
olunur.

َحُة ُِ َقا  Dişe ve ağaca (hâ’yla) [el-…âdi√at] اَلإْ
düşen kurtçağıza denir.

َحُة إَْ ُق  (vezninde [πurfet] ُغْرَفٌة) [el-…ud√at] اَلإْ
Kepçe ile bir daldırmalık ta¡âma denir; 
tekûlu: أَْعِطِني ُقْدَحًة ِمَن اْلَمَرِق أَْي ُغْرَفًة
لُح َُ َق  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√el-…adû] اَلإْ
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ٌح  Lagv ve bâtılı hakla mukâbele [√ar…] َقرإْ
ve ibtâl eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur, niteki َجْرٌح [cer√] dahi bu ma¡nâda 
müsta¡meldir, kâdî’nin ibtâl-i şehâdet-i 
kâzibe eylediği gibi, gûyâ ki seyf-i hak-
la onu zahm-dâr eder; yukâlu: ِِباْلَحّق  َقَرَحُه 
ِبِه اْسَتْقَبَلُه   Ve su olmayan mahalde kuyu ِإَذا 
kazmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki arzı 
beyhûde mecrûh eder; yukâlu: ِإَذا ِبْئًرا   َقَرَح 
َحَفَرَها ِفي َمْوِضٍع الَ يُوَجُد ِفيِه اْلَماُء
َقِريُح -veznin [√cerî] َجِريٌح [√el-…arî] اَلإْ
de ve mürâdifidir ki َمْجُروٌح [mecrû√] 
ma¡nâsınadır. Ve hâlis ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخاِلٌص أَْي  َقِريٌح   Mü™ellif bunu َشْيٌء 
tekrâr eylemiştir. Ve henüz peydâ olup 
kalkmağa başlayan buluta denir. Ve ¢arî√ 
b. Muna««al ismidir ki Sâme b. Lu™eyy el-
¢ureşî nesebinin ricâlindendir. Ve 

َِْة َحا ََّ -Bulutun su [arî√u’s-se√âbet…] َقِريُحال
yuna denir.

ُرلُح َمقإْ -Be (mîm’in fethiyle) [√el-ma…rû] اَلإْ
dende yaraları olan kimseye denir. Ve şol 
yola ıtlâk olunur ki pek çok işlemekle çiğ-
nenip aşınmış ola; yukâlu: َطِريٌق َمْقُروٌح أَْي أُثَِّر 
ِفيِه َفَصاَر َمْلُحوًبا
َراُح قإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [√el-i…râ] اَلإْ
kimsenin develeri َقْرٌح […ar√] ¡illetine uğ-
ramak ya¡nî pek uyuz olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْقَرَح اْلَقْوُم ِإَذا أََصاَب ِإِبَلُهُم اْلَقْرُح أَِي اْلَجَرُب 
ِديُد  a mübtelâ eylemek[ur√at…] ُقْرَحٌة Ve الشَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْقَرَحُه اهللُ أَْي َجَعَلُه َقِريًحا 
Ve bütün tırnaklı davar َقاِرٌح […âri√] olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَر ِإَذا  اْلَفَرُس   أَْقَرَح 
.Ke-mâ se-yuzkeru َقاِرًحا

َحُة ُقرإْ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-…ur√at] اَلإْ
Bedende hâdis olan yaraya denir ki zikr 
olundu. Ve 

َحٌة  At kısmının alnında olan [ur√at…] ُقرإْ

اُح ََّ َق  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [√el-…addâ] اَلإْ
Ter ü tâze nebâtın ucuna denir. Ve yonca 
dedikleri nebâtın tâze ve mülâyim filizle-
rine denir. Ve Temîm diyârında bir mevzi¡ 
adıdır.

َحاَن َِ
ُمَقيإْ  tasgîr) [û-Mu…aydi√ân±] ُذل 

bünyesiyle) İbn Elhân’dır ki mülûk-i 
Yemen’den biridir.

]ق ذ ح[
ُمَقاَذَحُة  âl-ı mu¡ceme≠) [el-mu…â≠e√at] اَلإْ
ile ُمَفاَعَلٌة [mufâ¡alet] vezninde) Sövüşmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقاَذَحُه ِإَذا َشاَتَمُه
ُح ُّْ ٌل) [√et-ta…a≠≠u] اَلتََّق -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir adama şer-gîr olup şerr izhâr eyle-
mek ki şerr satmak ta¡bîr olunur; yukâlu: 
َر َح َلُه ِبَشّرٍ ِإَذا َتَشرَّ َتَقذَّ

]ق ر ح[
ُح َقرإْ  (âf’ın fethi ve zammıyla…) [√el-…ar] اَلإْ
Silâh makûlesinin dokunmasıyla bede-
ne ¡ârız olan yaraya denir. Müfredi َقْرَحٌة 
[…ar√at]tır. ¡Alâ-kavlin …âf’ın fethiyle 
âsârına ya¡nî yaraya; ve zammıyla; ondan 
hâsıl olan derd ve eleme denir. Ve 

ٌح  ve [√ar…] َقرإْ

ٌح  .Bedende çıkan yaralara denir [√ur…] ُقرإْ
Ve 

ٌح  ;Masdar olur (âf’ın fethiyle…) [√ar…] َقرإْ
yaralamak ma¡nâsına; yukâlu: َقْرًحا  َقَرَحُه 
َجَرَحُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب   Ve bedende yaralar ِمَن 
çıkarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َقِرَح 
اِبِع ِإَذا َخَرَجْت ِبِه اْلُقُروُح  Ve َقْرًحا ِمَن اْلَباِب الرَّ

ٌح  Bedende çıkan şol kabarcığa [√ar…] َقرإْ
ve sivilceye denir ki fesâda varıp azıtmış 
ola. Ve şol uyuzluk ¡illetine denir ki pek 
şedîd olmakla ¡ârız olduğu deve köşekle-
rini helâk eder ola. Ve 
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nur; yukâlu: َرُجٌل ُقْرَحاٌن ِإَذا َكاَن َلْم َيْشَهِد اْلَحْرَب 
 Ve yara isâbet eylemiş kimseye ıtlâk َقطُّ
olunmakla ma¡nâ-yı evvel ile zıdd olur; 
yukâlu: ْتُه اْلُقُروُح  Bu ma¡nâda َرُجٌل ُقْرَحاٌن ِإَذا َمسَّ
 ten me™hûzdur ve bu ma¡nâda[ur√at…] ُقْرَحٌة
müzekker ve mü™ennes olur.

ُقَراِحيُّ ) [el-…urâ√iyy] اَلإْ -vez [πurâbiyy] ُغَراِبيٌّ
ninde) ُقْرَحاٌن […ur√ân] gibi bir mâddeden 
hâric ve berî olan adama denir. Ve aslâ 
harb ve kıtâl görmeyen kimseye denir. 
Ve bedevî olmayıp karye ve kasabada 
mülâzım olan karevî adama denir.

َمَقاَرَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu…âra√at] اَلإْ
vezninde) Rû-be-rû olmak ma¡nâsınadır; 
gurretü’l-feres ma¡nâsından me™hûzdur; 
yukâlu: َقاَرَحُه ِإَذا َواَجَهُه
َقاِرُح  Azı dişini yarmış bütün [√el-…âri] اَلإْ
tırnaklı dâbbeye denir ki dişleri tamâm 
bittikten sonra olur, niteki o kerteye va-
ran deveye ِباِزٌل [bâzil] denir. Cem¡i َقَواِرُح 
[…avâri√] gelir ve ٌح  ُركٌَّع ,gelir [√urra…] ُقرَّ
[rukka¡] vezninde ve şâzz olarak َمَقاِريُح 
[ma…ârî√] gelir. Mü™ennesinde َقاِرٌح […âri√] 
denir, müzekkeri gibi ve َقاِرَحٌة […arî√at] 
denir hâ’yla. Ve 

 Azı dişine de denir ki bütün [√âri…] َقاِرٌح
tırnaklı hayvân onunla َقاِرٌح […âri√] olur. 
Şârih der ki bütün tırnaklı hayvân azısını 
yardıkta َيْقَرُح derler ve deve azısını yardık-
ta َيْبُزُل denir ve çatal tırnaklı yardıkta َيْصَلُغ 
denir. Ve 

-Arslana ıtlâk olunur. Ve ki [√âri…] َقاِرٌح
rişten mâ-beyni meydânlı olan yaya denir. 
Ve gebeliği belli olan nâkaya denir.

ُقُرلُح  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√el-…urû] اَلإْ
ve

َقَرُح  (vezninde [√fera] َفَرٌح) [√el-…ara] اَلإْ

gurreden ya¡nî sabâhu’l-hayr ta¡bîr olunan 
beyâzdan azca olan aklığa ıtlâk olunur. Ve 

َحٌة  Bir şey™in evvel ve ibtidâsına [ur√at…] ُقرإْ
ıtlâk olunur ki henüz zuhûr eylediğidir, 
gurre gibi; tekûlu: َتاِء الّشِ أَِو  ِبيِع  الرَّ ُقْرَحَة   َوَصْلَنا 
َلُه أَْي أَوَّ
َحاُء َقرإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-…ar√â] اَلإْ
de) Şol bâgçeye ıtlâk olunur ki câ-be-câ 
eşcârı beyâz çiçekler açmış ola; yukâlu: 
اَرةٌ َبْيَضاُء َرْوَضٌة َقْرَحاُء أَْي ِفيَها نُوَّ
َحاُن ُقرإْ -veznin [u&mân¡] ُعْثَماُن) [el-…ur√ân] اَلإْ
de) Bir nev¡ mantar ismidir ki küçük ve 
beyâz olanıdır, ak mantar ve yelli mantar 
ta¡bîr olunur. Müfredi أَْقَرُح [a…ra√] yâhûd 
 tir. Ve[ur√ânet…] ُقْرَحاَنٌة

َحاٌن  Şol deveye denir ki aslâ [ur√ân…] ُقرإْ
uyuz olmamış ola. Ve şol çocuğa de-
nir ki aslâ çiçek ve kızamık çıkarmamış 
ola; yukâlu: َُّبِعيٌر ُقْرَحاٌن ِإَذا َكاَن َلْم َيْجَرْب َقط ve 
yukâlu: َواْلَجْمُع اَْلَواِحُد  ْر  يَُجدَّ َلْم  ِإَذا  ُقْرَحاٌن   َصِبيٌّ 
“ُقْرَحانُوَن” َعْنُه  اهللُ  َرِضَي  ُعَمَر  َحِديِث  ِفي  ا  َوأَمَّ  َسَواٌء 
 Mü™ellif bununla işbu hadîse işâret َفِهَي لَُغيٌَّة
eylemiştir: اَم َوِهَي َتْسَتِعُر ا أََراَد ُعَمُر أَْن َيْدُخَل الشَّ  “َلمَّ
ٍد ُقْرَحاُن  َطاُعوًنا َفِقيَل َلُه ِإنَّ َمْن َمَعَك ِمْن أَْصَحاِب ُمَحمَّ
 Ya¡nî vech-i mezkûr َوِفي ِرَواَيٍة ُقْرَحانُوَن َفِهَي لَُغيٌَّة
üzere müfred ve cem¡i berâber olmak-
la cem¡ sûreti lügat-ı za¡îfe-i metrûkedir. 
Ve burada ُقْرَحاٌن […ur√ân]dan murâd aslâ 
vebâ™ çıkarmayan adamlar demektir, ce-
reb ¡illeti görmeyen deveye teşbîh olun-
muştur. Ve burada ُقْرَحاٌن […ur√ân] kelimesi 
hâlis ma¡nâsına olan َقَراٌح […arâ√] ve َقِريٌح 
[…arî√]ten me™hûzdur. Ve 

َحاٌن  Bir nesneden hâric ve [ur√ân…] ُقرإْ
berî™ü’z-zimmet olana ıtlâk olunur ki bu 
dahi hulûs ma¡nâsındandır; tekûlu: أَْنَت 
َخاِرٌج أَْي  ْاألَْمِر  َهَذا  ِمْن   Ve hergiz cenk ُقْرَحاٌن 
ve cidâle hâzır olmamış adama ıtlâk olu-
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َياُح ِقرإْ ve (yâ ile) [√el-…iryâ] اَلإْ

ِحَياُء ِقرإْ  ِجْرِبَياُء âf’ın kesriyle…) [™el-…ir√iyâ] اَلإْ
[cirbiyâ™] vezninde) Bunlar da zer¡ ve gars 
için nadaslanıp ıslâh olunmuş tarlaya de-
nir. Ve 

َلاٌح  Ayakları uzun olan nâkaya [√irvâ…] ِقرإْ
denir. Ve uzun olup bedeni be-gâyet düz 
ve emles olan hurmâ ağacına denir; cem¡i 
-gelir. Ve şol deveye de [√arâvî…] َقَراِويُح
nir ki suyu büyük develer ile içmekten 
imtinâ¡ edip köçekleri geldikte onlar ile 
bilece içer ola. Ve açık ve bâriz fezâ™ ve 
meydâna denir ki üzerinde semâya hâ™il 
olan sakf ve şecer makûlesi nesne olmaya 
ki tahte’s-semâ™ ta¡bîr olunur.

َحاُن َقرإْ -veznin [selmân] َسْلَماُن) [el-…ar√ân] اَلإْ
de) Arslana denir.

َقِريَحُة -vez [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-…arî√at] اَلإْ
ninde) Kuyudan en evvel istihrâc olunan 
suya denir; tekûlu: َل َما  َشِرْبُت َقِريَحَة اْلِبْئِر أَْي أَوَّ
 Ve اْسُتْنِبَط ِمْنَها

 İnsânın mecbûl olduğu [arî√at…] َقِريَحٌة
tabî¡ate ıtlâk olunur; yukâlu: َقِريَحٌة  ِلُفالٍَن 
َطِبيَعٌة أَْي  َدةٌ   Miftâ√ şerhinde ¡Allâme-i َجّيِ
Şîrâzî demiştir ki tabî¡ate َقِريَحٌة […arî√at] 
ıtlâkı mecâz bi-merâtibdir, zîrâ asl-ı َقِريَحٌة 
[…ârî√at] karh ve hafr olunan kuyuya de-
nir. Ba¡dehu en evvel istinbât olunan şey™e 
ıtlâk olunur. Ba¡dehu ibtidâ¡ olunan şi¡r 
ve hutbe makûlesine, ondan muhallâ olan 
tabî¡ate ıtlâk olunmuştur, lâkin ibtidâ-i 
emrden bi™re teşbîh olunmak ahsar-ı 
tarîktir. Ve 

 Her nesnenin evveline ıtlâk [arî√at…] َقِريَحٌة
olunur; tekûlu: َلُه أَوَّ أَْي  ْيِء  الشَّ َقِريَحَة   أََخَذْت 
َوَباُكوَرَتُه
ُح ُقرإْ -Yarala (âf’ın zammıyla…) [√el-…ur] اَلإْ

Bütün tırnaklı dâbbe azısını yarıp َقاِرٌح 
[…âri√] olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَرَح 
اِبِع ِإَذا  اْلَفَرُس ُقُروًحا َوَقِرَح َقَرًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوالرَّ
َقاِرًحا  َقَرٌح ve [√urû…] ُقُروٌح Alâ-kavlin¡ َصاَر 
[…ara√] dâbbe-i mezkûrenin dişleri bi’l-
cümle bütün tamâm olmak yâhûd َرَباِعَيٌة 
[rebâ¡iyet] dedikleri dişlerin öte yanında 
olan dişi düşürmek ma¡nâsınadır. Ve َرَباِعَيٌة 
[rebâ¡iyet] ön dişlerin ensesinde olan dört 
diştir ki onun ensesinde olan diş düştükten 
sonra yerinde azı dişi nâbit olur. Bunların 
mecmû¡unun merci¡i birdir.

Ma¡lûm ola ki çatal tırnaklı hayvâna ِظْلٌف 
[@ilf] denir ve deve ve fîl gibi tırnağı ol-
mayana ٌُّخف [«uff] denir ve bütün tırnak-
lıya َحاِفٌر [√âfir] denir ve َحاِفٌر [√âfir]in bir 
yaşında olanına ٌَّحْوِلي [√avliyy] denir, iki 
yaşında olanına َجَذٌع [ceza¡] ve üç yaşında 
olanına ٌَّثِني [&eniyy] ve dört yaşında olanı-
na ٌَّرَباِعي ve beş yaşına girene َقاِرٌح […âri√] 
denir ki azısını yarıp dişleri tamâm olanı-
dır. Ve 

 Nâkanın hamli belirmek [√urû…] ُقُرلٌح
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُقُروًحا  النَّاَقُة   َقَرَحِت 
اْسَتَباَن َحْمُلَها
َقَراُح  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√el-…arâ] اَلإْ
Sâfî suya denir, âb-ı nâb ma¡nâsına ki ona 
bir nesne karışmamış ola. Ve her hâlis ve 
bî-gışş nesneye denir. Ve şol arza denir ki 
onda kat¡â su ve ağaç eseri olmayıp hâlis 
yer ola. Cem¡i أَْقِرَحٌة [a…ri√at] gelir, أَْجِوَبٌة 
[ecvibet] vezninde. Ve zer¡ yâhûd gars 
için nadas olunup temyîz ve ıslâh olun-
muş hâzır tarlaya denir. Ve 

-Baπdâd ülkesinde dört ma [√arâ¢] َقَراٌح
hallin ismidir.

َلاُح ِقرإْ -veznin [ir†âs…] ِقْرَطاٌس) [√el-…irvâ] اَلإْ
de) ve
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te™sîrinden vücûdunda ُقْرَحٌة […ur√at]lar 
hâdis olup müte™essiren fevt olmakla ¡ille-
ti hılâlinde اْلُقُروِح -ile mü [√u’l-¢urû±] ُذو 
lakkab oldu. Şârih der ki Suyû†î rivâyetine 
göre İmru™ul…ays, اْلُفُروِج  [u’l-Furûc±] ُذو 
ile mülakkabdır ki fâ™ ve cîm’ledir, aslâ 
erkek evlâdı olmayıp mecmû¡u kız evlâdı 
olduğuna mebnî mülakkab olmuştur. ُذو 
اْلُفُروِج [√u’l-¢urû±] اْلُقُروِح  [u’l-Furûc±] ُذو 
musahhafıdır.

َقَرِح الإْ  (fethateynle) [√u’l-¢ara±] ُذل 
Şu¡arâdan Ka¡b b. »afâce lakabıdır.

َحاُء َقرإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-¢ar√â] اَلإْ
de) İki feres ismidir.

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√urâ¢] ُقَراٌح
Ba√reyn vilâyetinde ¢a†îf nâm beldenin 
deryâ cihetinde olan sâhili ismidir. Ve 
orada bir karye adıdır.

َحاُء ُقَريإْ -musaggar bünyesiy) [™el-…uray√â] اَلإْ
le بَُتْيَراُء [buteyrâ™] vezninde) Ayağın ucu 
gibi bir nesnedir ki at kısmının karnında 
olur. Ve 

َاِعيِر َحاُءالإْ -Deve [uray√â™u’l-ba¡îr…] ُقَريإْ
nin kursağına denir ki insânın mi¡desi 
yerindedir.

َحُة ُمَقّرِ َثٌة) [el-mu…arri√at] اَلإْ  ُمَحّدِ
[mu√addi&et] vezninde) Henüz idrâk eden 
tâze hurmâlara denir. Ve şol develere de-
nir ki ağızlarında kurhalar peydâ olmakla 
dudakları sölpük ve sarkık ola; yukâlu: 
َلْت ِلَذِلَك َحٌة ِإَذا َحَدَثْت ِفي أَْفَواِهَها ُقُروٌح َفَتَهدَّ  ِإِبٌل ُمَقّرِ
َمَشاِفُرَها
ُرٌح  hemzenin fethi ve râ’nın) [√A…ru] أَقإْ
zammıyla) Bir mevzi¡dir.

ِحَياُء -veznin [™cirbiyâ] ِجْرِبَياُء) [™ir√iyâ¢] ِقرإْ
de) Bir mevzi¡dir.

َحى َقرإْ الإْ  [sekrâ] َسْكَرى) [u’l-¢ar√â±] ُذل 

ra denir ki zikr olundu. Ve َقِريَحٌة […arî√at] 
gibi kuyudan ibtidâ istinbât olunan suya 
denir. Ve her şey™in evveline ve tâzesine 
ıtlâk olunur. Ve ayın evvelinden üç güne 
denir.

ِتَراُح قإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-i…tirâ] اَلإْ
ninde) Bi’l-bedâhe ya¡nî bî-tevakkuf ve 
bî-tefekkür söz söylemek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َسَماٍع َغْيِر  َوِمْن  اْرَتَجْلُتَها  أَِي  ُخْطَبًة   ِإْقَتَرْحُت 
Bir nesne istinbât eylemek ma¡nâsınadır 
ki murâd kendiliğinden istihrâc eylemek-
tir; tekûlu: ْيَء ِإَذا اْسَتْنَبْطَتُه ِمْن َغْيِر َسَماٍع  ِإْقَتَرْحُت الشَّ
Ve bir nesneyi üründüleyip ihtiyâr eyle-
mek ma¡nâsınadır; tekûlu: ِإَذا ْيَء  الشَّ  ِإْقَتَرْحُت 
-tan bir nev[arî√at…] َقِريَحٌة Ve اْجَتَبْيَتُه َواْخَتْرَتُه
zuhûr nesne peydâ eylemek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: ِإْقَتَرْحُت ْاألَْمَر أَِي اْبَتَدْعُتُه Ve bir kimse-
den bir nesneyi tahakküm tarîkiyle iste-
mek ma¡nâsınadır, mümkinü’l-husûl mü 
değil mi fikr eylemeksizin pek hâcetin ise 
verirsin demek gibi; yukâlu: ِبَكَذا َعَلْيِه   ِإْقَتَرَح 
 Ve aslâ rükûb olunmamış deveye ِإَذا َتَحكََّم
rükûb eylemek ma¡nâsınadır ki en evvel 
kendisi binmiş olur; yukâlu: ِإَذا اْلَبِعيَر   ِإْقَتَرَح 
 Ve su olmayan yerde kuyu َرِكَبُه َقْبَل أَْن يُْرَكَب
kazmak ma¡nâsınadır ki bu ُقْرَحٌة […ur√at]
tan me™hûzdur; yukâlu: ِإْقَتَرَح ِبْئًرا ِإَذا َحَفَرَها ِفي 
َمْوِضٍع الَ يُوَجُد ِفيِه اْلَماُء
ُقُرلِح الإْ  Şu¡arâ-yı [√u’l-¢urû±] ُذل 
Câhiliyye’den meşhûr İmru™ul…ays b. 
◊ucr’un lakabıdır. Mersûmun pederi katl 
olundukta istimdâd için ¢ay§er-i Rûm’a 
ilticâ edip o dahi hüsn-i ri¡âyetle bir müd-
det yanında ibkâ ve niyâzına müsâ¡ade 
ile diyârına ircâ¡ eyledi. ¡Akibinden ba¡zı 
hussâdın ifsâdına mebnî ¢ay§er müte-
gayyir olmakla ensesinden bir mesmûm 
hil¡at irsâl ve ilbâs eylemekle semmin 
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ُح ِْ َرنإْ ُمقإْ -ism-i fâ¡il bünye) [√el-mu…ren≠i] اَلإْ
siyle) Şerr ve fesâda âmâde olan kimseye 
denir; yukâlu: ِّر ُهَو ُمْقَرْنِذٌح أَْي ُمْسَتِعدٌّ ِللشَّ

]ق ر أ ح[
ُأُح ُقرإْ  âf’ın ve zâ-yı…) [√el-…urzu] اَلإْ
mu¡cemenin zammıyla) Bir nev¡ şecer 
adıdır. Ve bir feres ismidir. Ve ¡Arab 
nisvânına mahsûs bir gûne libâs adıdır.

ُأَحُة ُقرإْ -vez [unfu≠et…] ُقْنُفَذةٌ) [el-…urzu√at] اَلإْ
ninde) Bodur ve zişt ve bî-endâm hatuna 
denir. Ve bir nev¡ sebze ve bir gûne küçük 
şecer adıdır.

]ق ر ش ح[
َشَحُة َقرإْ  şîn-i mu¡ceme ile) [el-…arşa√at] اَلإْ
 vezninde) Yakın yakın [da√recet] َدْحَرَجٌة
sıçramak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َقْرَشَح الرَّ
ِإَذا َوَثَب َوْثًبا ُمَتَقاِرًبا

]ق أ ح[
ُح ِقزإْ  Soğan (âf’ın kesriyle…) [√el-…iz] اَلإْ
tohumuna denir. Ve tencere havâyicine 
denir, َتاَبٌل [tâbel] ma¡nâsına, tuz ve biber 
ve nohut ve kemmûn gibi. Bunda …âf’ın 
fethiyle de câ™izdir.

اُح َقزَّ  (vezninde [a††âr¡] َعطَّاٌر) [√el-…azzâ] اَلإْ
Zikr olunan havâyicin satıcısına denir. Ve 

ٌح  Yılanın tersine (âf’ın kesriyle…) [√iz…] ِقزإْ
denir, ِة .ma¡nâsına [ur™u’l-√ayyet»] ُخْرُء اْلَحيَّ

ُح َقزإْ -veznin [√med] َمْدٌح) [√el-…az] اَلإْ
de) Tencereye ta¡âm havâyici komak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَزَح اْلِقْدَر َقْزًحا ِمَن اْلَباِب 
 Ve الثَّاِلِث ِإَذا َجَعَل اْلِقْزَح ِفيَها

ٌح  ve [√az…] َقزإْ

-Kö (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√uzû…] ُقُزلٌح
pek kısmı bevlini birden def¡ edip işe-
mek ma¡nâsınadır ki simek ta¡bîr olunur; 
yukâlu: ِمَن َوُقُزوًحا  َقَزًحا  َوَقِزَح  ِبَبْوِلِه  اْلَكْلُب   َقَزَح 

vezninde) Vâdi’l-¢urâ nâm mahalde bir 
mevzi¡dir.

ُقَراِحَيَتاِن  âf’ın zammı…) [el-…urâ√iyetân] اَلإْ
ve tesniye bünyesiyle) İki böğüre denir, 
.ma¡nâsına [â§iretân»] َخاِصَرَتاِن

ُح ٌل) [√et-te…arru] اَلتََّقرُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Hâzırlanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَ َح َلُه ِإَذا َتَهيَّ َتَقرَّ

]ق ر ُ ح[
ُُُح ُقرإْ -âf’ın ve dâl’ın zam…) [√el-…urdu] اَلإْ
mıyla) Bir gûne kumaş adıdır ve …âf’ın 
fethiyle zebân-zeddir. Ve iri maymuna 
denir.

ُُلُح ُقرإْ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [√el-…urdû] اَلإْ
de) Bu dahi iri maymuna denir.

َحُة َُ َقرإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-…arda√at] اَلإْ
vezninde) Bir kimse kendiden matlûb 
olan şey™i ikrâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِمْنُه ِبَما يُْطَلُب  ِإَذا أََقرَّ  ُجُل  -Ve te َقْرَدَح الرَّ
zellül eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َقْرَدَح 
ُجُل ِإَذا َتَذلََّل الرَّ
ُُلَحُة ُقرإْ ve [el-…urdû√at] اَلإْ

َحُة ُُ ُقرإْ  âf’ların ve dâl’ların…) [el-…urdu√at] اَلإْ
zammıyla) Şol cevz tarzında yumruca ke-
miğe denir ki bülûga mukârib olan oğlanın 
boğazı çukurunda zuhûr eder; yukâlu: َراَهَق 
 اْلُغالَُم َفَبَدْت ُقْرُدوَحُتُه َوُقْرُدَحُتُه أَِي اْلَعْظُم َكاْلَجْوَزِة َتْظَهُر
ِفي َحْلِق اْلُمَراِهِق
ُح ُِ

ُمَقرإْ -ism-i fâ¡il bünye) [√el-mu…ardi] اَلإْ
siyle) Koşu atlarının onuncusundan sonra 
gelen ata denir ki hâricdir.

]ق ر ذ ح[
اُح َْ ِرنإْ قإْ ِ  âl-ı mu¡ceme ile≠) [√el-i…rin≠â] اَلإْ
 vezninde) Bir adama [i√rincâm] ِإْحِرْنَجاٌم
fuzûlî bir cürm ve cinâyet isnâd eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ِإْقَرْنَذَح ِلي ُفالٌَن أَْي َتَجنَّى 

َعَليَّ
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nir ki murâd içine biber ve tarçın emsâli 
havâyic vaz¡ olunan zarftır; tuzluk yanın-
da biberlik dedikleri olacaktır ve Fârisîde 
efzâr-dân derler.

 et-te…âzî√ (tâ’nın fethiyle) Ta¡âm] اَلتََّقاِأيُح
havâyicine denir, أََباِزيُر [ebâzîr] ma¡nâsına. 
Ve bu, تَعاِشيُب [te¡âşîb] gibi müfredi 
nâ-mesmû¡dur.

َحُة ُقزإْ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-…uz√at] اَلإْ
Sarı ve kırmızı ve yeşil renklerden olan 
uzun uzun hat ve tarîkaya denir. Cem¡i ُقَزٌح 
[…uza√] gelir, ُغْرَفٌة [πurfet] ve ُغَرٌف [πuref] 
gibi. Ve 

َحٌة  ¡Yükseklik, irtifâ [uz√at…] ُقزإْ
ma¡nâsınadır.

ُقَزَح ُس  -vez [zufer] ُزَفُر) [√avsu …uza…] َقوإْ
ninde) ¡Alâyim-i semâviyye galatı eleğim 
sağma ta¡bîr olunan dâ™ire-i havâ™iyyeye 
denir ki evkât-ı ratbda hâdis olur; zikr olu-
nan ُقْزَحٌة […uz√at]tan me™hûzdur. Vech-i 
mezkûr üzere tarâyık-ı mütelevvineyi 
müştemil olduğu için yâhûd irtifâ¡ı sebe-
biyle tesmiye olunmuştur. Ve ¡inde’l-ba¡z 
 sehâb üzere mü™ekkel olan [√uza…] ُقَزُح
feriştenin ismidir, ¡alâ-kavlin mülûk-i 
¡Acemden birinin ismidir, َقْوٌس […avs] bun-
lardan birine muzâf olmuştur. 

Şârih der ki ُقَزُح […uza√] bir şeytânın ismi 
olmakla َقْوُس ُقَزَح […avsu …uza√] ta¡bîrinden 
nehy-i nebevî vâki¡ olmuştur: Ruviye ¡an 
İbn ¡Abbâs: اْسُم ُقَزَح  َفِإنَّ  ُقَزَح  َقْوَس  َتُقولُوا   “الَ 
 İntehâ. Ve َشْيَطاٍن َوَلِكْن ُقولُوا َقْوَس اهلِل”

 (vezninde [zufer] ُزَفُر) [√uza¢] ُقَزُح
Müzdelife’de bir dağın ismidir. Mi§bâ√’ın 
beyânına göre takdîren َقاِزٌح […âzi√]ten ki 
¡âlî ma¡nâsınadır, ma¡dûl olmakla ¡adl ve 
¡alemiyyetle gayr-i munsarıftır. Ve قْوُس 
 ُقْزَحٌة munsarıftır, zîrâ [√avsu …uza…] ُقَزٍح

اِبِع ِإَذا أَْرَسَلُه َدْفًعا  Ve اْلَباِب الثَّاِلِث َوالرَّ

 ve [√az…] َقَزٌح

-fetehâtla) Çömlek ken [aze√ân…] َقَزَحاُن
dinden çıkan ta¡âm makûlesini damlatmak 
ma¡nâsınadır ki kapağı açıldığı gibi taşır-
maktan ¡ibârettir yâhûd isnâd-ı mecâzîdir, 
henüz çıkarır iken damlatmak hasebiyle; 
yukâlu: َما أَْقَطَرْت  ِإَذا  َوَقَزَحاًنا  َقْزًحا  اْلِقْدُر   َقَزَحِت 
ِمْنَها -kelime اَْلِقْدُر Gerçi nüshalarda َخَرَج 
si merfû¡an ve أَْقَطَرْت sâkinen mazbûttur, 
lâkin َقَزْحُت mütekellim ve أَْقَطْرَت muhâtab 
sîgası olsa tekellüften sâlim olur, belki bu 
savâb olmak gâlibdir. Ve 

-Köpek kısmının bevline de [√aza…] َقَزٌح
nir, tesmiye bi’l-masdardır. Ve mürtefi¡ 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء َقَزًحا  َقَزَح الشَّ
ِإَذا اْرَتَفَع َوِمْنُه ِسْعٌر َقاِزٌح
ِزيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-ta…zî] اَلتَّقإْ
Bu dahi tencereye ta¡âm havâyici koymak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َح اْلِقْدَر ِإَذا َجَعَل اْلِقْزَح  َقزَّ
 Ve kelâma kizb katmaksızın hüsn ve ِفيَها
zînet vermek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َزيََّنُه ِإَذا  اْلَحِديَث  َح  -Ve ağacın ye َقزَّ
mişi çok olmak için dibine bevl komak 
ma¡nâsınadır ki ekine ve sebzeye onmak 
için gübre döktükleri gibi, ağacın dibine 
de bevl vaz¡ ederler; yukâlu: َجَرِة َح أَْصَل الشَّ  َقزَّ
َلُه َيْعِني َجَعَل ِفيِه َبْوالً ِلَيْكثَُر َثَمُرَها  Ve ِإَذا َبوَّ

ِزيٌح  İsm olur, ba¡zı nebâtın [√ta…zî] َتقإْ
yâhûd ağacın dallarının uçlarında köpek 
pençesi gibi hurde ve müteşa¡¡ib peydâ 
olan şu¡beye denir.

َقِزيُح  َمِليٌح (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√el-…azî] اَلإْ
[melî√] lafzına itbâ¡an zikr olunur; yukâlu: 
َمِليٌح َقِزيٌح
َزَحُة ِمقإْ  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mi…ze√at] اَلإْ
vezninde) ِمْمَلَحٌة [mimle√at]tan ya¡nî tuz-
luk ta¡bîr olunan zarftan bir gûneye de-
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yübs ma¡nâsınadır. ¡Alâ-kavlin ba¡de’l-
inzâl zekerin inmeyip kâ™im durmasına 
denir.

اُح ََ ُق  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√el-…usâ] اَلإْ
 ma¡nâsınadır ki salâbetli [√ma…sû] َمْقُسوٌح
şey™e denir.

ُمَقاَسَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu…âse√at] الإْ
vezninde) Birbirine yübs ve şiddet-
le mu¡amele eylemek ma¡nâsınadır ki 
sertlenmek ve sertleşmek ta¡bîr olunur; 
yukâlu: ِة دَّ َقاَسَحُه ِإَذا َياَبَسُه أَْي َعاَمَلُه ِباْلُيْبِس َوالّشِ
َقاِسُح  ;Yoğun şey™e denir [√el-…âsi] اَلإْ
yukâlu: َثْوٌب َقاِسٌح أَْي َغِليٌظ

]ق ش ح[
 َقَطاِم şîn-i mu¡ceme ile) [aşâ√i…] َقَشاِح
[…a†âmi] vezninde) Dişi sırtlana denir.

َقاِشُح  vezninde ve [√âsi…] َقاِسٌح [√el-…âşi] اَلإْ
mürâdifidir ki galîz demektir; yukâlu: ثْوٌب 
َقاِشٌح أَْي َقاِسٌح
ُقَشاُح  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√el-…uşâ] اَلإْ
Kuru şey™e denir, yâbis ma¡nâsına.

]ق ف ح[
ُح َقفإْ  âf’ın fethi ve fâ’nın…) [√el-…af] اَلإْ
sükûnuyla) Bir nesneyi kerîh görüp ondan 
iğrenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َقْفًحا  َقَفَحُه 
-Ve ta¡âmı cânı isteme ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َكِرَهُه
yip imtinâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve bir nesneyi devâ قَفَح َعِن الطََّعاِم ِإَذا اْمَتَنَع َعْنُه
süfûf eder gibi yumuşak dövüp süfûf ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيَء  الشَّ  َقَفَح 
َواُء ُه َكَما يُْسَتفُّ الدَّ اْسَتفَّ
َقِفيَحُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-…afî√at] اَلإْ
de) Üzerine koyun sütü sağılmış tâze kere 
yağına denir.

َحاُء َقفإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-…af√â] اَلإْ
de) Çatal çatal havâya ağan gubâra denir; 

[…uz√at]ın cem¡idir. Ve ¡inde’l-ba¡z ism-i 
ferişte yâhûd ism-i şeytân olmakla gayr-i 
munsarıftır.

َقاِأُح  ¡Âlî ve mürtefi¡ [√el-…âzi] اَلإْ
ma¡nâsınadır; ve minhu yukâlu: َقاِزٌح  ِسْعٌر 
 Ve bu mecâzdır. Ve أَْي َعاٍل

 Kazık gibi sulb ve metîn olan [√âzi…] َقاِأٌح
zekere denir.

ُح ٌل) [√et-ta…azzu] اَلتََّقزُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Nebât çatal çatal çok dallı budaklı 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا النََّباُت  َح   َتَقزَّ
َب ُشَعًبا َكِثيَرًة َتَشعَّ
ُح ُمَقزَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-mu…âzza] اَلإْ
vezninde) İncîr ağacına şebîh bir nev¡ şe-
cerin ismidir ki bâdiye eşcârındandır.

ُقَزاُح  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√el-…uzâ] اَلإْ
Koyun ve keçi kısmına mahsûs bir mara-
zın ismidir.

َقَواِأُح  ın[azi√at…] َقاِزَحٌة [√el-…avâzi] اَلإْ
cem¡idir, ُمْرَتِفَعٌة [murtefi¡at] ma¡nâsına. Bu 
münâsebetle su yüzünde hâdis olan ka-
barcıklara ıtlâk olunmuştur; yukâlu: َتَكثََّرْت 
اَخاتُُه َقَواِزُح اْلَماِء أَْي نُفَّ

]ق س ح[
اَحُة ََ َق -vez [fesâ√at] َفَساَحٌة) [el-…asâ√at] اَلإْ
ninde) ve

وَحُة َُ ُق -vez [fusû√at] ُفُسوَحٌة) [el-…usû√at] اَلإْ
ninde) Bir nesne pek olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيُء َقَساَحًة َوُقُسوَحًة ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث  َقَسَح الشَّ
-Ve bir kimsenin zekeri kavî olmak ِإَذا َصُلَب
la çok çok kıvâma gelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْنَعاظُُه َكثَُر  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve bükmek َقَسَح 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَسَح اْلَحْبَل ِإَذا َفَتَلُه
اُح ََ قإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [√el-i…sâ] اَلإْ
dahi bir kimse kıvâm-ı zekeri kesîr olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِبَمْعَنى َقَسَح أَْقَسَح الرَّ
ُح ََ َق  ,Kurumak (fethateynle) [√el-…asa] اَلإْ
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ٌل) [√et-ta…allu] اَلتََّقلُُّح -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Kaht eyyâmında diyâr-be-diyâr ge-
zip renc ve zahmetle kesb ü kâr eylemek 
ma¡nâsınadır ki mihnetten dişlerini sarar-
tır; yukâlu: ِفي ِفيَها  َب  َتَكسَّ ِإَذا  اْلِبالََد  ُفالٌَن   َتَقلََّح 
اْلَجْدِب

َحمُّ ِقلإْ -veznin [irdebb] ِإْرَدبٌّ [el-…il√amm] اَلإْ
de ki kocaya denir. Mevzi¡-i zikri mîm 
bâbıdır, mü™ellif bununla Cevherî’ye ta¡rîz 
eylemiştir.

]ق ل ف ح[
َفَحُة َقلإْ  َدْحَرَجٌة fâ’yla) [el-…alfa√at] اَلإْ
[da√recet] vezninde) Bir nesnenin 
mecmû¡unu süpürü yemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقْلَفَح الطََّعاَم ِإَذا أََكَلُه أَْجَمَع

]ق م ح[
ُح َقمإْ  âf’ın fethi ve mîm’in…) [√el-…am] اَلإْ
sükûnuyla) Hubûbâttan buğdaya denir, ٌّبُر 
[burr] ma¡nâsına. Şârih der ki Zema«şerî 
Fâ™i…’te dedi ki َقْمٌح […am√] aslında 
rif¡at ma¡nâsınadır; ِحْنَطٌة [√in†at]a ıtlâkı 
hubûbâtın erfa¡ ve a¡lâsı olduğu içindir. 
Ve 

ٌح  Masdar olur, bir nesneyi süfûf [√am…] َقمإْ
gibi hurd edip avucuyla ağızına atmak 
ma¡nâsına; yukâlu: ِويَق َقْمًحا ِمَن اْلَباِب  َقِمَح السَّ
ُه اِبِع ِإَذا اْسَتفَّ الرَّ
ِتَماُح قإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-i…timâ] اَلإْ
ninde) َقْمٌح […am√] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْقَتَمَحُه ِبَمْعَنى َقِمَحُه
َقِميَحُة -vez [arî√at…] َقِريَحٌة) [el-…amî√at] اَلإْ
ninde) ُجَواِرٌش [cuvâriş]e ıtlâk olunur ki 
süfûf vechiyle tenâvül olunan edviyeden 
¡ibârettir. Ve ُجَواِرٌش [cuvâriş] guvâriş-i 
Fârisî mu¡arrebidir ki hazm için tenâvül 
olunan dârûdan ¡ibârettir; tekûlu: إقَتَمْحُت 
اْلَقِميَحَة أَِي اْلُجَواِرَش

yukâlu: ُب َيَتَشعَّ ُشُعوًبا  َتَرى  أَْن  َوِهَي  َقْفَحاُء   َعَجاَجٌة 
ِمْنَها

]ق ل ح[
َقَلُح ve (fethateynle) [√el-…ala] اَلإْ

-veznin [πurâb] ُغَراٌب) [√el-…ulâ] اَلإُْقالَُح
de) Dişlere ¡ârız olan sarılığa denir. ُقالٌَح 
[…ulâ√] ismdir, َقَلٌح […ala√] masdardır, 
dişler sararmak ma¡nâsına; yukâlu: َقِلَحِت 
ْت اِبِع ِإَذا اْصَفرَّ ْاألَْسَناُن َقَلًحا ِمَن اْلَباِب الرَّ
ِليُح -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-ta…lî] اَلتَّقإْ
de) ¡İlâcla dişlerin sufretini gidermek 
ma¡nâsınadır ki selb içindir, اْلَبِعيَر ْدُت   َقرَّ
gibi; ve minhu’l-meselu: َعْوٌد يَُقلَُّح” َعَلى ِبَناِء“ 
ى أَْسَنانُُه َوتَُعاَلُج ِمَن اْلَقَلِح  َعْوٌد [Ve] اْلَمْجُهوِل أَْي تَُنقَّ
[¡avd] koca deveye denir ki dişleri sararır. 
Mesel-i mezbûr sa¡y-i bî-fâ™idede darb 
olunur. 

Mütercim der ki kütüb-i tıbbiyyede 
meşrûh olduğu üzere dişlerin levni mü-
tegayyir olması fâsid buhârdan yâhûd 
müte¡affin olmuş halttan neş™et eder. Yan-
mış geyik boynuzu ve mercân her birin-
den yarımşar dirhem ve inci ve mastaki 
ve îrsâ her birinden birer dirhem ve misk, 
dört buğday bunları ince sahk edip birkaç 
def¡ada dişlere süreler, tagayyürünü izâle 
edip be-gâyet cilâ verir.

ُح ِقلإْ  Kîrli libâsa (âf’ın kesriyle…) [√el-…il] اَلإْ
denir, sevb-i vesih ma¡nâsına.

ُح َقلإْ  Koca (âf’ın fethiyle…) [√el-…al] اَلإْ
hımâra denir.

َلُح َقإْ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [√el-a…la] اَلإْ
de) Dişi sararmış kişiye denir; mü™ennesi 
-dır. Ve bok böceğine de[™al√â…] َقْلَحاُء
nir. Ve E…la√ b. Bessâm el-Bu«ârî 
muhaddisîndendir. Ve ¡Â§ım b. ¿âbit b. 
Ebi’l-E…la√ ashâbdandır.
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sıfâttandır.

َماُح  (hemzenin kesriyle) [√el-i…mâ] اَِلقإْ
Başı yukarı kaldırıp gözü aşağıya doğru 
dikmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  أَْقَمَح 
َبَصَرُه َوَغضَّ  َرْأَسُه  َرَفَع  ِإَذا  اْلَبِعيُر   Ve burnu أَِو 
göğe tutmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki 
hod-bînlikten kinâyedir; yukâlu. ِبأَْنِفِه  أَْقَمَح 
ِبِه َشَمَخ   Ve gılâl sünbülesi özlenmek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَرى ِإَذا  ْنُبُل  السُّ  أَْقَمَح 
ِقيُق الدَّ  Ve buğday sünbülesi kemâlini ِفيِه 
bulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلُبرُّ   أَْقَمَح 
َنِضيًجا َقْمًحا   Ve gerdanı bend içre olan َصاَر 
esir, bağın müzâyakasından başını aşağı-
ya indiremeyip dâ™imâ yukarı tutturmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْقَمَح اْلُغلُّ ْاألَِسيَر ِإَذا َتَرَك 
 Kâle’l-mü™ellif fi’l-Ba§â™ir َرْأَسُه َمْرُفوًعا ِلِضيِقِه
ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ﴾َفُهْم ُمْقَمُحوَن﴿ ve 
minhu hadîsu ¡Alî kerremallâhu veche-
hu kâle lehu’n-nebiyyu ¡aleyhi’s-selâm: 
يَن َوَيْقَدُم  “َسَتْقَدُم َعَلى اهلِل أَْنَت َوِشيَعُتَك َراِضيَن َمْرِضّيِ
َك ِغَضاًبا ُمْقَمِحيَن ثُمَّ َجَمَع َيَدُه ِإَلى ُعنُِقِه يُِريِهْم  َعَلْيِه َعُدوُّ
َهاَيِة  Ve َكْيَف ْاإِلْقَماُح” َوَكَذا ِفي النِّ

َماٌح  Nebîz içmek ma¡nâsınadır [√i…mâ] ِإقإْ
ki ref¡-i re™si müstelzimdir; yukâlu: أَْقَمَح 
َشِرَبُه ِإَذا   Bu iki ma¡nâda ba¡zı nüshada النَِّبيَذ 
 unvânıyla ki ifti¡âldendir, vâki¡ olup¡ ِإْقَتَمَح
lâkin şârih istisvâb eylememiştir.

ِقَماُح  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√el-…imâ] اَلإْ
ve

ُقَماُح  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√el-…umâ] اَلإْ
Zikr olunan ُمَقاَمَحٌة [mu…âme√at]ten ism-
lerdir ki deve sudan imtinâ¡la başını yu-
karı kaldırmağa denir. Bu cihetle Şühûr-ı 
Rûmiyyeden kânûn-ı evvel ve sânîye َشْهَرْي 
َوُقَماٍح  ıtlâk eylediler, zîrâ şehreyn-i ِقَماٍح 
merkûmeynde soğuk be-gâyet şedîd ol-
makla deve kısmı su içmekten imtinâ¡ 
ederler. Kâle fi’l-Esâs ve min zâlike kâlû: 

َحُة ُقمإْ -veznin [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-…um√at] اَلإْ
de) َقِميَحٌة […amî√at]tan ağız dolusu olana 
denir. Ve 

َحٌة -ismidir ki Ye [vers] َوْرٌس [um√at…] ُقمإْ
men za¡ferânı dedikleri dârûdur. Ve ¡atîk 
şarâbın yüzüne çöken gubâr gibi küfe de-
nir. Ve za¡ferâna denir.

َحاُن ُقمُّ  âf’ın ve mîm-i…) [el-…ummuhân] اَلإْ
müşeddedenin zammıyla ُعْنُفَواٌن [¡unfuvân] 
vezninde ve mîm’in fethiyle lügattir) 
Bu dahi Yemen za¡ferânına, ¡alâ-kavlin 
¡atîk şârâb üzere çöken toz gibi küfe ve 
za¡ferâna denir.

ُقُموُح  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√el-…umû] اَلإْ
Deve havuz üzerinde suyu içmeyip başını 
yukarı kaldırıp tutmak ma¡nâsınadır, ge-
rek ibtidâ-yı emrden ve gerek içip kandık-
tan sonra olsun; yukâlu: ِإَذا ُقُموًحا  اْلَبِعيُر   َقَمَح 
ْرِب َرَفَع َرْأَسُه ِعْنَد اْلَحْوِض َواْمَتَنَع ِمَن الشُّ
ُح ٌل) [√et-te…ammu] اَلتََّقمُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) ve

ِقَماُح نإْ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [√el-in…imâ] اَلإْ
ninde) ُقُموٌح […umû√] ma¡nâsınadır. 

َقاِمُح  tan ism-i[√umû…] ُقُموٌح [√el-…âmi] اَلإْ
fâ¡ildir. Cem¡i ٌح  ُركٌَّع ,gelir [√umma…] ُقمَّ
[rukka¡] vezninde. Ve َقاِمٌح […âmi√] mutla-
kan sudan kârih olup imtinâ¡ edene denir, 
gerek insân ve gerek hayvân olsun ve ne 
¡illetten nâşî olursa olsun. Ve pek susuz-
luktan be-gâyet süst ve fâtir olmuş deveye 
denir.

ُمَقاَمَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu…âme√at] اَلإْ
vezninde) Deve suya gelip bir ¡ârıza sebe-
biyle su içmeyip i¡râz ve imtinâ¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َوَرَدْت ِإَذا  ِإِبُلَك   َقاَمَحْت 
ُمَقاِمَحٌة َوِإِبٌل  ُمَقاِمٌح  َناَقٌة  َوِهَي  َبْرٍد  أَْو  ِلَداٍء  َتْشَرْب   َوَلْم 
Ve bu َراِئٌم ve ُمْرِبٌع gibi bilâ-hâ™ vârid olan 
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َناُح قإْ ِ  َقْنٌح (hemzenin kesriyle) [√el-i…nâ] اَلإْ
[…an√] ile ma¡nâ-yı ahîrde mürâdiftir; 
yukâlu: أَْقَنَح اْلَباَب ِبَمْعَنى َقَنَح
ٌل) [√et-ta…annu] اَلتََّقنُُّح -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bu dahi kandıktan sonra ma¡a’l-
kerâhat içmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَقنََّح 
اِرُب ِإَذا َتَكاَرَه َعَلى اْلَماِء الشَّ
ُقنَّاَحُة اَنٌة) [el-…unnâ√at] اَلإْ -vez [rummânet] ُرمَّ
ninde) Bir gûne anahtara denir ki uzun ve 
eğri olur, ekserî bâgçe kapıları kilîdlerine 
ederler.

ِنيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-ta…nî] اَلتَّقإْ
-dedikleri anahtarı kapı [unnâ√at…] ُقنَّاَحٌة
ya uydurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َقنَّْحُت 
اْلَباَب ِإَذا أَْصَلْحَت اْلُقنَّاَحَة َعَلْيِه

]ق ل ح[
ُح َقوإْ  âf’ın fethi ve vâv’ın…) [√el-…av] اَلإْ
sükûnuyla) Yara irinleşmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُة  َقاَح اْلُجْرُح َيُقوُح َقْوًحا ِإَذا َصاَرْت ِفيِه اْلِمدَّ
Ve süpürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َقاَح 
اْلَبْيَت ِإَذا َكَنَسُه
ُح ٌل) [√et-ta…avvu] اَلتََّقوُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi yara irinleşmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُة َح اْلُجْرُح ِإَذا َصاَرْت ِفيِه اْلِمدَّ َتَقوَّ
ِويُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-ta…vî] اَلتَّقإْ
Süpürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَبْيَت َح   َقوَّ
ِإَذا َكَنَسُه
َقاَحُة ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i…â√at] اَلإْ
Bir kimsenin âher adamın taleb ve su™âl 
eyleyeceği nesneyi ba¡de’s-su™âl ver-
memek üzere cezm ve tasmîm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َم َعْلى ُجُل ِإَذا َصمَّ  أََقاَح الرَّ
َؤاِل اْلَمْنِع َبْعَد السُّ
َقاَحُة  vezninde ve [sâ√at] َساَحٌة [el-…â√at] اَلإْ
mürâdifidir. Cem¡i, ُقوٌح […û√] gelir, ُسوٌح 
[sû√] gibi. Ve 

 ¡Medîne kurbünde bir mevzi [a√at¢] َقاَحُة

َشْهَرا َبْرًدا  َتاِء  الّشِ أَْشُهِر  أََشّدِ  ِمْن  َوُهَما  َوِمْلَحاَن   ِلَشْيَباَن 
اْلَماِء َبْرِد  َعْن  ِفيَها  ْاإِلِبِل  ِلُمَقاَمَحِة   َشْيَباُن Ve ِقَماٍح 
[şeybân] ve ِمْلَحاُن [mil√ân] kânûn-ı ev-
vel ve sânî ismleridir. ~i√â√ mütercimi 
 ın elifini tesniyeye[√şehrâ …imâ] َشْهَرا ِقَماٍح
haml eylemeyip ِإْقَماٌح [i…mâ√] fehm eyle-
diğinden başka şiddet-i berd ile tefsîri pek 
bâriddir.

َحى ِقمإْ  (vezninde [îzâ∂] ِضيًزى) [el-…im√â] اَلإْ
ve

َحاُة ِقمإْ  Zekerin başına (hâ’yla) [el-…im√ât] اَلإْ
denir, َفْيَشٌة [feyşet] ma¡nâsına.

َحاَنُة ِقمإْ  (âf’ın kesriyle…) [el-…im√ânet] اَلإْ
İnsânın başından ensesiyle kafa çukuru-
nun aralığına denir.

ِميُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-ta…mî] اَلتَّقإْ
Bir kimse kendi zimmetine edâsı lâzım 
gelen çok nesneden tâlibi azca nesne ile 
savmak ma¡nâsınadır. Meselâ bir adama 
bin kuruş vereceği var iken bir takrîble beş 
yüz kuruşla kapatıp savmak gibi; yukâlu: 
َح ُفالٌَن ُفالًَنا ِإَذا َدَفَعُه ِباْلَقِليِل َعْن َكِثيٍر َيِجُب َلُه َقمَّ

]ق ن ح[
َقنإُْح  âf’ın fethi ve nûn’un…) [√el-…an] اَلإْ
sukûnuyla) Bir nesneyi çevgân gibi büküp 
eğmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن ْيَء  الشَّ  َقَنَح 
َكاْلِمْحَجِن َعَطَفُه  ِإَذا  الثَّاِلِث  -Ve sudan kan اْلَباِب 
makla çekilip başını yukarı kaldırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اِرُب ِإَذا َرِوَي َفَرَفَع  َقَنَح الشَّ
 Ve sudan kandıktan sonra gönülsüz َرْأَسُه ِريًّا
zoraki içmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَنَح 
ّيِ ْرِب َيْعِني َبْعَد الّرِ اِرُب ِإَذا َتَكاَرَه َعَلى الشُّ  Ve bir الشَّ

ağaç yonup altından sokuşturmakla kapıyı 
yukarı kanırıp kaldırmak ma¡nâsınadır ki 
miftâhsız kapının o vechile ökçesini çıka-
rıp açmaktan ¡ibârettir; yukâlu: َقَنَح اْلَباَب ِإَذا 
َنَحَت َخَشَبًة َفَرَفَعُه ِبَها
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FASLU’L-KÂF 
)َفْصُل اْلَكاِف(

]ك ب ح[
ُح َكاإْ  kâf’ın fethi ve bâ’nın) [√el-…eb] اَلإْ
sükûnuyla) Merkûb olan dâbbeyi dur-
durmak için licâmını geri çekip kasmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ابََّة َكْبًحا ِمَن اْلَباِب  َكَبَح الدَّ
 َلْيَس:Kâle fi’l-Esâs الثَّاِلِث ِإَذا َجَذَب ِلَجاَمَها ِلَتِقَف
ِكِس َجاِم الشَّ ِرِس ِإالَّ ِبالّلِ ْعِب الشَّ -Nüshalar َكْبُح الصَّ
dan bâb işâreti sâkıt olmakla ümmehât-ı 
sâ™ireden ahz olunmuştur. Ve 

ٌح  ;Kılıçla çalmak ma¡nâsınadır [√keb] َكاإْ
yukâlu: َضَرَبُه ِإَذا  ْيِف  ِبالسَّ -Ve bir kimse َكَبَحُه 
yi ¡azm eylediği hâcetinden redd eylemek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki ma¡nâ-yı ev-
velden me™hûzdur; yukâlu: ُه َردَّ ِإَذا  ُفالًَنا   َكَبَح 
َعِن اْلَحاَجِة
َااُح كإْ ِ  َكْبٌح Hemzenin kesriyle [√el-ikbâ] اَلإْ
[keb√] ile ma¡nâ-yı evvelde mürâdiftir; 
yukâlu: َكَبَحَها ِبَمْعَنى  ابََّة  الدَّ  Ve şâmih ve أَْكَبَح 
¡âlî olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلِبَناُء  أُْكِبَح 
َعَلى ِبَناِء اْلَمْفُعوِل ِإَذا َكاَن ُمَكبًَّحا أَْي َشاِمًخا
ُح ُكاإْ  َمْصٌل (kâf’ın zammıyla) [√el-kub] اَلإْ
[ma§l] dedikleri yoğurt suyu envâ¡ından 
siyâh nev¡idir ki Türkler kara kurut ve 
çökelek ta¡bîr ederler. ¡Alâ-kavlin َرْخِبيٌن 
[ra«bîn] ismidir ki mâ™iyyet-i lebeni tabh-
la taglîz eylemekle hâsıl olur, Türkîde lor 
ta¡bîr olunur.

ُمَكاَُّح  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-mukebba] اَلإْ
vezninde) Şâmih ve ¡âlî nesneye denir; 
yukâlu: ِإنَُّه َلُمَكبٌَّح أَْي َشاِمٌخ
َاُح َكإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [√el-ekba] اَلإْ
Tünd ve şedîd hayvâna denir; yukâlu: َبِعيٌر 
أَْكَبُح أَْي َشِديٌد
ََْحُة ُمَكا  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu…âbe√at] اَلإْ

adıdır.

]ق ي ح[
ُح َقيإْ  âf’ın fethi ve yâ’nın…) [√el-…ay] اَلإْ
sükûnuyla) Kan karışmamış sâfî irine de-
nir, ٌة  ma¡nâsına. Ve [middet] ِمدَّ

ٌح  Masdar olur, yara irin tutmak [√ay…] َقيإْ
ma¡nâsına; yukâlu: َقاَح اْلُجْرُح َيِقيُح َقْيًحا ِبَمْعَنى 
.Pes vâvî ve yâ™î olur َقاَح َيُقوُح َقْوًحا

ِييُح  vezninde [√ta…vî] َتْقِويٌح [√et-ta…yî] اَلتَّقإْ
ve mürâdifidir.

ٌح [√et-ta…ayyu] اَلتََّقيُُّح -vez [√ta…avvu] َتَقوُّ
ninde ve mürâdifidir.

 ı mezkûr-[i…â√at] ِإَقاَحٌة [el-i…â√at] اَِلَقاَحُة
ile mürâdiftir. Pes bu mâddeler vâviyye 
ve yâ™iyyedir.
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َتَكاَفُحوا ِبِه
َكثإُْح  Kûn (vezninde [√med] َمْدٌح) [√&el-ke] اَلإْ
açmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَثَح َعِن اْسِتِه ِإَذا 
الثَّْوَب َعْنُه  َيْعِني   Ve yel bir kimse üzere َكَشَف 
toprak savurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َسَفْتُه ِإَذا  التَُّراَب  َعَلْيِه  يُح  الّرِ -Ve bir kimse َكَثَحِت 
nin mâlını nehb edip mecmû¡unu süpürü 
götürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن  َكَثَح 
 Ve biriktirmek اْلَماِل َما َشاَء ِإَذا َكَسَح أَْي أََخَذ ُكلَُّه
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا َجَمَعُه  Ve َكَثَح الشَّ
dağıtmak ma¡nâsına olmakla zıdd olur; 
yukâlu: َقُه َكَثَحُه ِإَذا َفرَّ
ِثيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tek&î] اَلتَّكإْ
Bu dahi kûn açmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َكثََّح َعِناْسِتِه ِبَمْعَنى َكَثَح
ٌل) [√et-teke&&u] اَلتََّكثُُّح -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir kimseye çakıl taşlarıyla vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َب  َتَكثََّح ِباْلَحَصى ِإَذا َتَضرَّ
ِبِه

]ك ح ح[
 [√√u…] ُقحٌّ Kâf’ın zammıyla [√√el-ku] اَلإُْكحُّ
vezninde ve mürâdifidir ki hâlis demektir; 
yukâlu: أَْي ٌة  ُكحَّ َوَعَرِبيٌَّة  َوَخاِلٌص  ُقحٌّ  أَْي  ُكحٌّ   َعَرِبيٌّ 
ٌة ُقحَّ
َة ُكحَّ  Şol hatundur ki [Ummu Ku√√at] أُمُّ 
âyet-i ferâ™iz onun hakkında nâzil olmuş-
tur. Mezbûre sahâbiyyedir. Ashâbdan Evs 
b. ¿âbit el-En§ârî zevcesi idi, mûmâileyh 
U√ud gazvesinde şehîd olup mezbûre 
ile üç kızını terk eyledi, ¡amm-zâdeleri 
Câhiliyyet ¡âdeti üzere cemî¡-i muhallefâtı 
ahz ve zevce ile sıhârı mahrûm eyledik-
lerinde işbu: اَآلَية َنِصيٌب﴾  َساِء   kerîmesi ﴿َوِللنِّ
nâzil olmuştur. Fahr-i ¡âlem ¡aleyhi’s-
selâm hazretleri mâl-ı mezbûre vaz¡-ı 
yed eylememeleri bâbında emr buyur-
malarıyla tevakkuf edip ba¡dehu يُوِصيُكُم﴿ 
اَآلَية  kerîmesi nâzil olmakla Umm اهللُ﴾ 

vezninde) Bir adama sövmek ve sövüş-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكاَبَحُه ِإَذا َشاَتَمُه
ُِْح َكا  (vezninde [√kâli] َكاِلٌح) [√el-kâbi] اَلإْ
Şol tatayyür ve teşe™™üm olunan nesnedir 
ki bir adamın karşısına zuhûr eyleye; vec-
hesinden redd ettiği için ıtlâk olunmuştur. 
Cem¡i َكَواِبُح [kebâbi√] gelir; yukâlu: َتَطيََّر ِمَن 
ا يَُتَطيَُّر ِمْنُه اْلَكاِبِح َوُهَو َما اْسَتْقَبَلَك ِممَّ

]ك ت ح[
َكتإُْح -kâf’ın fethi ve tâ-yı fev) [√el-ket] اَلإْ
kiyyenin sükûnuyla) Ta¡âmı doyunca ka-
dar yemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَتَح الطََّعاَم 
 Ve yel bir َكْتًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أََكَلُه َحتَّى َشِبَع
kimsenin üzerine toprak tozutup savur-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالًَنا يُح  الّرِ  َكَتَحِت 
التَُّراَب َعَلْيِه  َسَفْت   [√ket] َكْتٌح İnde’l-ba¡z¡ ِإَذا 
yel bir kimsenin üzerinden libâsını çe-
kip götürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَتَحِت 
يُح ُفالًَنا ِإَذا َناَزَعْتُه ِثَياَبُه  Ve çekirge yerde olan الّرِ
nebâtı süpürü yiyip bitirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبى ْاألَْرَض ِإَذا أََكَل َما َعَلْيَها  Ve َكَتَح الدَّ

ٌح -ten dûn ya¡nî tırma[√ked] َكْدٌح [√ket] َكتإْ
lamaktan azca, çakıl vücûdu berelemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُدوَن َوُهَو  اْلَحَصى   َكَتَحُه 
 Ve vücûdun derisine isâbetle te™sîr اْلَكْدِح
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَتَح اْلِجْلَد ِإَذا 
 Ve evvel mü™essir olan şey™e de أََصاَبُه َفأَثََّر ِفيِه
 ıtlâk olunur. Mü™ellif beyânda [√ket] َكْتٌح
istıksâr eylemiştir.

]ك ث ح[
َكثإَْحُة  kâf’ın fethi ve &â-yı) [el-ke&√at] اَلإْ
müsellesenin sükûnuyla) Nev¡-i insândan 
azca cemâ¡ata denir; yukâlu: َجائَْت َكْثَحٌة ِمَن 
النَّاِس َوِهَي ِمَن النَّاِس َجَماَعٌة َغْيُر َكِثيَرٍة
-vez [√tekâfu] َتَكاُفٌح) [√et-tekâ&u] اَلتََّكانُُح
ninde) Kılıç ile rû-be-rû cenk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيِف ِإَذا  َتَكاَثَح اْلَجْيُش ِبالسَّ
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ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْكَتَدَح ِلِعَياِلِه ِإَذا اْكَتَسَب
ُح َُّ ٌل) [√et-tekeddu] اَلتََّك -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Tırmalanmaktan nâşî a¡zâ berelenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َش َح اْلِجْلُد ِإَذا َتَخدَّ َتَكدَّ
ُح ََّ ُمَك  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-mukedda] اَلإْ
vezninde) Tırmalanmış demektir; ve min-
hu yukâlu: ٌض ٌح أَْي ُمَعضَّ ِحَماٌر ُمَكدَّ
ٌح َُ  (vezninde [cevher] َجْوَهٌر) [√Kevda] َكوإْ
Bir recül ismidir.

]ك ُ ر ح[
َراٌح إَْ  (vezninde [ir†âs…] ِقْرَطاٌس) [√Kidrâ] ِك
Bir mevzi¡ adıdır.

]ك ذ ح[
ُح إْْ َك  kâf’ın fethi ve ≠âl-ı) [√≠el-ke] اَلإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Yel taş ve toprak 
savurup atmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َُكَذَحْته 
يُح َكْذًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َرَمْتُه ِباْلَحَصى َوالتَُّراِب الّرِ

]ك ر ح[
ُح  Papaz (kâf’ın kesriyle) [√el-kir] اَلإِْكرإْ
savma¡asına denir ki halvet-hânesidir. 
Cem¡i أَْكَراٌح [ekrâ√] gelir.

َكاِرُح ve [√el-kâri] اَلإْ

َكاِرَحُة .İnsânın boğazına denir [el-kâri√at] اَلإْ

َراُح َُكيإْ  hemzenin zammı ve) [√el-ukeyrâ] اَلإْ
kâf’ın fethiyle) Na§ârâ tâ™ifesinin paskal-
ya günlerinde çıkıp varacakları mevâzi¡a 
denir ki ayazma makûlesi yerler olacaktır; 
yukâlu: اَلنََّصاَرى َخَرُجوا ِإَلى ْاألَُكْيَراِح َوِهَي َمَواِضُع 
 Mütercim der ki َيْخُرُج ِإَلْيَها النََّصاَرى ِفي أَْعَياِدِهْم
lafz-ı mezbûr İbrânî yâhûd Süryânî olmak 
aglebdir.

]ك ر ب ح[
ََْحُة َكرإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-kerbe√at] اَلإْ
vezninde) Yere çalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َصَرَعُه ِإَذا  -Ve ağır ağır seğirt َكْرَبَحُه 

Ku√√a’ya sümün ve kızlara sülüsân ve 
bâkî mezbûrlara i¡tâ olundu.

ُكُح -vez [hudhud] ُهْدُهٌد) [√el-ku√ku] اَلإُْكحإْ
ninde) ve

ِكُح -vez [simsim] ِسْمِسٌم) [√el-ki√ki] اَلإِْكحإْ
ninde) Pek kocakarıya denir. Ve koca 
nâkaya denir.

-Kocaka (zammeteynle) [√el-ku√u] اَلإُْكُحُح
rılara denir. Şârihin beyânı üzere müfredi 
.dır[™ke√â] َكَحاٌء

]ك ُ ح[
ُح إَْ َك  Bir (vezninde [√med] َمْدٌح) [√el-ked] اَلإْ
kimse emek çekip kendi nefsi için sa¡y 
ve gûşişle bir iş işlemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َكْدًحا  اْلَعَمِل  ِفي   َكَدَح 
َوَكدَّ ا  َشرًّ أَْو  َخْيًرا  ِلَنْفِسِه  َوَعِمَل  -Ve tırmala َسَعى 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َوْجَهُه   َكَدَح 
 İnde’l-ba¡z bir kimsenin cemâline¡ َخَدَش
şeyn ve ¡ayb verecek bir nesne eylemek, 
¡alâ-kavlin darbe ile yâhûd sâ™ir nesne ile 
ifsâd eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَدَح 
 Ve kesb ü kâr َوْجَهُه ِإَذا َعِمَل ِبِه َما َيِشينُُه أَْو أَْفَسَدُه
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَدَح ِلِعَياِلِه ِإَذا 
 Ve tarak ile saçı birbirinden ayırmak َكَسَب
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِباْلُمْشِط  َرْأَسُه   َكَدَح 
َج َشْعَرُه  Ve َفرَّ

ٌح إَْ -Tırmalamaktan peydâ olan tır [√ked] َك
nak yarasına denir ki tırmık ta¡bîr olunur 
ve bu tesmiye bi’l-masdardır; yukâlu: ِبِه 
.gelir [√kudû] ُكُدوٌح Cem¡i َكْدٌح أَْي َخَدٌش

يُح َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tekdî] اَلتَّكإْ
Bu dahi yüzü tırmalamak yâhûd cemâline 
¡ayb ve nakîsa verecek bir iş etmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْو ِإَذا َخَدَشُه  َوْجَهُه  َح   َكدَّ
َعِمَل ِبِه َما َيِشينُُه
اُح ََ ِت كإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-iktidâ] اَلإْ
ninde) Emek çekip kesb ü kâr eylemek 
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vezninde) Be-gâyet mütezellil ve 
mütesâgir ve mütevâzi¡ adama denir.

]ك ر ف ح[
َفُح ُمَكرإْ  ُمَدْحَرٌج fâ’yla) [√el-mukerfa] اَلإْ
[muda√rec] vezninde) Hilkati zişt ve bî-
endâm ve nâ-zîbâ kişiye denir, ٌه -mu] ُمَشوَّ
şevveh] ma¡nâsına.

]ك ر م ح[
َمَحُة َكرإْ  [kerte√at] َكْرَتَحٌة [el-kerme√at] اَلإْ
vezninde ve mürâdifidir ki âheste âheste 
seğirtmek ma¡nâsınadır; tekûlu: ِفي  َكْرَمْحَنا 
آَثاِرِهْم أَْي َعَدْوَنا ُمَتَثاِقالً

]ك س ح[
ُح إَْ َك  (vezninde [√mes] َمْسٌح) [√el-kes] اَلإْ
Süpürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَسَح اْلَبْيَت 
َكَنَسُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  -Ve yel yer yü َكْسًحا 
zünden toprağı sıyırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: يُح ْاألَْرَض ِإَذا َقَشَرْت َعْنَها التَُّراَب  َكَسَحِت الّرِ
Ve ¡âciz olmak ma¡nâsınadır ki pek aksak-
lık ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: ِبِه َكْسٌح 
 ;Ve pek aksak olmak ma¡nâsınadır أَْي َعْجٌز
yukâlu: ِفي ِرْجِلِه َكْسٌح أَْي َظْلٌع َشِديٌد ve yukâlu: 
َجَمٌل َمْكُسوٌح أَْي ِبِه َظْلٌع َشِديٌد
َحُه ََ  ,Fi’l-i ta¡accübdür [mâ ekse√ahu] َما أَكإْ
أَْثَقَلُه  ma¡nâsına ki “ne [mâ e&…alehu] َما 
¡aceb ağır yürüyüşlü” demektir; ma¡nâ-yı 
mezbûrdan me™hûzdur.

اُح ََ ِت كإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-iktisâ] اَلإْ
de) Bir adamın cemî¡-i mâlını süpürü ahz 
eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
ُه ِإْكَتَسُحوُهْم أَْي أََخُذوا َماَلُهْم ُكلَّ
َحُة ََ ِمكإْ  [mikneset] ِمْكَنَسٌة [el-mikse√at] اَلإْ
vezninde ve mürâdifidir ki süpürgeye 
denir.

اَحُة ََ ُك -kâf’ın zammıy) [el-kusâ√at] اَلإْ
la) Süpürüntüye denir, ُكَناَسٌة [kunâset] 

meğe denir ki َكْرَدَحٌة [kerde√at] dedikleri 
seğirtmekten dûn olur.

]ك ر ت ح[
َتَحُة َكرإْ  tâ-yı fevkiyye ile) [el-kerte√at] اَلإْ
 vezninde) Yıkmak ve [kerbe√at] َكْرَبَحٌة
yere çalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َكْرَتَحُه 
ِإَذا َصَرَعُه
تُُح  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [√et-tekertu] اَلتََّكرإْ
vezninde) Sür¡atle yürüyüp gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّمر ِإَذا  ِمْشَيِتِه  ِفي   َتَكْرَتَح 
ا َسِريًعا َمرًّ

]ك ر ُ ح[
ُح ُِ

ِكرإْ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [√el-kirdi] اَلإْ
Kocakarıya denir. Ve sulb ve metîn kişiye 
denir.

اُح َُ ِكرإْ -vez [ir†âs…] ِقْرَطاٌس) [√el-kirdâ] اَلإْ
ninde) Yüğrük insân ve hayvâna denir; 
yukâlu: َرُجٌل َوَفَرٌس ِكْرَداٌح أَْي َسِريُع اْلَعْدِو
َحُة َُ َكرإْ -vez [kerte√at] َكْرَتَحُة) [el-kerde√at] اَلإْ
ninde) Ondan ismdir, çabuk seğirtmeğe ve 
çabuk seğirtişe denir. Ve 

َحٌة َُ  Yere çalmak [kerde√at] َكرإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكْرَدَحُه ِإَذا َصَرَعُه
اُح َُ ُكرإْ -Bo (kâf’ın zammıyla) [√el-kurdâ] اَلإْ
dur adama denir.

ُح ُُ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج [√et-tekerdu] اَلتََّكرإْ
vezninde ve mürâdifidir ki yuvarlanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِإَذا َتَدْحَرَج  َتَكْرَدَح الشَّ
Ve َتَكْرتٌُح [tekertu√] ma¡nâsınadır ki zikr 
olundu.

َحاُء َُ ِكرإْ -kâf’ın kesri ve eli) [™el-kirde√â] اَلإْ
fin meddiyle ve gerçi kıyâs olan ِفْنَجَلى ve 
-gibi maksûr olmaktır) Bir nev¡ yürü ِخيَزَلى
yüşe denir ki adımları ufak ufak atarak tîz 
tîz yürümek olacaktır.

ُح َُ ُمَكرإْ  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [√el-mukerda] اَلإْ
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adıdır. Ve bu sîn ve şîn ile ve fethalar ve 
kesreler ile de zebân-zeddir.

]ك ش ح[
ُح  َكْسٌح şîn-i mu¡ceme ile) [√el-keş] اَلإَْكشإْ
[kes√] vezninde) Bedende ٌَخاِصَرة [«â§irat] 
ile zıl¡-ı halfin ya¡nî böğür ile ense eye-
günün ki kısa eyegüdür, aralığına denir ki 
boş böğür ta¡bîr olunur; Fârisîde tehî-gâh 
denir. Bu ma¡nâdandır ki “filân kimse şu 
işi setr ve izmâr eyledi” diyecek yerde 
 derler ve “benden i¡râz َطَوى َكْشَحُه َعَلى ْاألَْمِر
edip ülfet ve muhabbeti kat¡ ve terk etti” 
diyecek yerde َطَوى َكْشَحُه َعنِّي derler. Ve 

ٌح  َوَدٌع ,Katır boncuğuna denir [√keş] َكشإْ
[veda¡] gibi. Cem¡i ُكُشوٌح [kuşû√] gelir. Ve 

ٌح  [√keşa] َكَشٌح Böğüre ¡ârız olan [√keş] َكشإْ
¡illetinden nâşî böğüre yakı eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَناِء َعَلى  ُفالٌَن   ُكِشَح 
 Ve اْلَمْجُهوِل ِإَذا ُكِوَى ِمْن َداِء اْلَكَشِح َوُهَو َمْكُشوٌح

ٌح -Bir kimseye düşmanlık eyle [√keş] َكشإْ
mek ma¡nâsınadır ki idbâr-ı keş√ ile i¡râzı 
müstelzimdir; yukâlu: َكَشَح َلُه ِباْلَعَداَوِة ِإَذا َعاَداُه 
Ve nâsı dağıtmak ma¡nâsınadır ki keşhle-
rini döndürmeyi müsted¡îdir; yukâlu: َكَشَح 
َقُهْم َفرَّ ِإَذا   Ve davar kuyruğunu paçası اْلَقْوَم 
aralığına sokmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِرْجَلْيَها َبْيَن  َذَنَبَها  أَْدَخَلْت  ِإَذا  اَبةُّ  الدَّ -Ve sü َكَشَحِت 
pürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَبْيَت  َكَشَح 
َكَنَسُه  ;Ve nâs dağılmak ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: ُقوا َكَشَح اْلَقْوُم َعِن اْلَماِء ِإَذا َتَفرَّ
-Bir ¡illet (fethateynle) [√el-keşa] اَلإَْكَشُح
tir ki boş böğüre ¡ârız olur ki ona yakı 
ile tedbîr ederler. ¡Alâ-kavlin اْلَجْنِب  َذاُت 
[≠âtu’l-cenb] dedikleri ¡illettir.

ُشوُح  İllet-i mezbûreye¡ [√el-mekşû] اَلإَْمكإْ
mübtelâ kişiye denir, Mekşû√ el-Murâdî 
nâm kimse bu sebeble mülakkab olmuştur.

ma¡nâsına. Ve ellerde olan çolaklık ve 
ayaklarda olan kötürümlük hâletine denir; 
yukâlu: ْجَلْيِن َماَنُة ِفي اْلَيَدْيِن َوالّرِ به ُكَساَحٌة َوِهَي الزَّ
ُح ََ َك -Bir kimse (fethateynle) [√el-kesa] اَلإْ
nin eli çolak yâhûd ayağı kötürüm olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َكَسًحا  ُجُل  الرَّ  َكِسَح 
اِبِع ِإَذا َصاَر أَْكَسَح اْلَباِب الرَّ
ُح ََ َكإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [√el-eksa] اَلإْ
ve

َحاُن إَْ َك -vez [sekrân] َسْكَراُن) [el-kes√ân] اَلإْ
ninde) Ve

يُح َِ َك ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√el-kesî] اَلإْ

ُح يإْ ََ ُك  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√el-kusey] اَلإْ
Eli çolak yâhûd ayağı kötürüm olan kişiye 
denir. Ve 

ُح ََ  .Topala ve aksağa denir [√eksa] أَكإْ
Cem¡i ُكْسَحاٌن [kus√ân] gelir, kâf’ın zam-
mıyla. Ve 

يٌح َِ  Âciz¡ (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√kesî] َك
kimseye denir.

اُح ََ ُك  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√el-kusâ] اَلإْ
Deve kısmına mahsûs bir ¡illet adıdır ki 
ayaklarını aksak eder.

ُح ََّ ُمَك  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) √el-mukessa] اَلإْ
vezninde) Kabuğu soyulmuş nesneye de-
nir; yukâlu: ٌر ٌح أَْي ُمَقشَّ ُعوٌد ُمَكسَّ
ُمَكاَسَحُة  ُمَفاَعَلٌة) [el-mukâse√at] اَلإْ
[mufâ¡alet] vezninde) Müşârebe-i şedîde 
ma¡nâsınadır; ya¡nî her biri meşrûbu sü-
pürü içmek; yukâlu: َشاَرَبا ِإَذا  ُمَكاَسَحًة   َكاَسَحا 
َشِديَدًة
ُح َِ َك -Nâ (vezninde [ketif] َكِتٌف) √el-kesi] اَلإْ
merd kimseye denir ki lede’l-isti¡âne i¡âne 
eylemez ola; yukâlu: َال اْسَتَعْنَتُه  ِإَذا  َكِسٌح   َرُجٌل 
يُِعينَُك
َحُة ََّ ُمَك @@mu¡a] ُمَعظََّمٌة) [el-Mukesse√at] اَلإْ
amet] vezninde) Yemâme’de bir mevzi¡ 
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[Mukesse√at]te lügattır ki bir mevzi¡ 
adıdır.

]ك ف ح[
َكِفيُح  Bir (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√el-kefî] اَلإْ
kimsenin küf™ ve mümâsiline denir. Ve 
hatunun zevcine ve hem-firâşına denir. Ve 
nâgehân zuhûr eden mihmâna denir.

َفُح َكإْ  vezninde ve [esved] أَْسَوُد [√el-ekfa] اَلإْ
mürâdifidir ki siyâh nesneye denir.

ُح َكفإْ -veznin [√med] َمْدٌح) [√el-kef] اَلإْ
de) Bir şey™in örtüsünü giderip aç-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َكْفًحا   َكَفَحُه 
ِغَطاَءُه َعْنُه  َكَشَف  ِإَذا  الثَّاِلِث   Ve vurmak اْلَباِب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَرَبُه ِإَذا  ِباْلَعَصا   َكَفَحُه 
 Ve davarı durdurmak için licâmını ِبَها
çekmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِلَجاَم  َكَفَح 
ِلَتِقَف َيْعِني  َجَذَبُه  ِإَذا  ابَِّة   Ve rû-be-rû olmak الدَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَفَح ُفالًَنا ِإَذا َواَجَهُه Ve 
bir kimseyi ansızın öpmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفْجأًَة َلَها  َقبَّ ِإَذا  اْلَمْرأََة   Ve hacil ve َكَفَح 
şermsâr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َكِفَح 
اِبِع ِإَذا َخِجَل ُجُل َعْنُه َكْفًحا ِمَن اْلَباِب الرَّ -Ve kor الرَّ
kak olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َكِفَح الرَّ
ِإَذا َجُبَن
َفاُح كإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [√el-ikfâ] اَلإْ
Bu dahi davarı durdurmak için licâmını 
geri çekmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْكَفَح 
َجَذَبُه ِإَذا  ابَِّة  الدَّ  Ve redd ve sarf eylemek ِلَجاَم 
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْكَفْحُتُه َعنِّي أَْي َرَدْدتُُه
ُمَكاَفَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mukâfe√at] اَلإْ
vezninde) ve

ِكَفاُح  Bu (vezninde [itâl…] ِقَتاٌل) [√el-kifâ] اَلإْ
dahi rû-be-rû olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َواَجَهُه ِإَذا  َوِكَفاًحا  ُمَكاَفَحًة   Rû-be-rû cenk َكاَفَحُه 
eylemek ma¡nâsı ıtlâk ve takyîd ¡alâkasına 
mebnîdir; ve fi’l-hadîsi’l-kudsiyyi: أَْعَطْيُت“ 
ْنَيا َواآْلِخَرِة ًدا ِكَفاًحا” أَْي أَْشَياَء َكِثيَرًة ِمَن الدُّ  Pes ُمَحمَّ

ِكَشاُح  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√el-kişâ] اَلإْ
Bir gûne damga ismidir ki devenin boş 
böğürüne vurulur.

َكاِشُح  Kalbinde kîne ve ¡adâvet [√el-kâşi] اَلإْ
izmâr eden kimseye denir ki mübattın ve 
hırçın ta¡bîr olunur; yukâlu: أَْي َكاِشٌح   َرُجٌل 
ُمْضِمُر اْلَعَداَوِة
ُمَكاَشَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mukâşe√at] اَلإْ
vezninde) ُمَعاَداٌت [mu¡âdât] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكاَشَحُه ِإَذا َعاَداُه
ُح ٌل) [√et-tekeşşu] اَلتََّكشُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َح اْلَمْرأََة ِإَذا َجاَمَعَها َتَكشَّ
َشاُح -veznin [√miftâ] ِمْفَتاٌح) [√el-mikşâ] اَلإِْمكإْ
de) Baltaya denir. Ve kılıcın ağızına denir.

َشُح -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [√el-mikşa] اَلإِْمكإْ
de) ِمْكَشاُح [mikşâ√] ma¡nâsınadır.

ِشيُح -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tekşî] اَلتَّكإْ
ninde) Bir şey™in kabuğunu gidermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُه َقشَّ ِإَذا  ْيَء  الشَّ َح   َكشَّ
Ve boş böğüre yakı vurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َح ْاإِلِبَل ِإَذا َكَوى َكْشَحُه َكشَّ
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√el-keşû] اَلإَْكُشوُح
Melike-i Sebâ olan Bil…îs’ın Suleymân 
¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-selâm tarafına 
ihdâ eylediği yedi kabza kılıçtan birinin 
ismidir. Mecmû¡u bunlardır; ُذو اْلَفَقاِر [≠u’l-
fe…âr], َصْمَصاَمٌة [§am§âmet], َرُسوٌب [resûb], 
اْلِحَماِر ,[mi«≠em] ِمْخَذٌم -irsu’l∂] ِضْرُس 
√imâr], النُّوِن [√keşû] َكُشوٌح ,[u’n-nûn≠] ُذو 
tur. Birkaçı Fahr-i ¡âlem sallallâhu ¡aleyhi 
ve sellem hazretlerine intikâl eylemiştir.

ِكَشاُح نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [√el-inkişâ] اَلإْ
de) Nâs dağılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُقوا ِإْنَكَشُحوا َعِن اْلَماِء ِإَذا َتَفرَّ
َحُة ُمَكشَّ  ُمَعظََّمٌة) [el-Mukeşşe√at] اَلإْ
[mu¡a@@amet] vezninde) َحٌة  ُمَكسَّ



َماُح كإْ ِ اَلإْ 1219BÂBU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE

yıla denir.

َلُح َكوإْ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [√el-kevla] اَلإْ
de) Çirkîn ve bed-çehre kimseye denir; 
yukâlu: َرُجٌل َكْوَلٌح أَْي َقِبيٌح
َكاِلُح  Yüzünü burtarıp ta¡abbüs [√el-kâli] اَلإْ
eden türş-rû kişiye denir. Ve saht ve şedîd 
zamânâ ıtlâk olunur; yukâlu: أَْي َكاِلٌح   َدْهٌر 
َشِديٌد
ُمَكاَلَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mukâle√at] اَلإْ
vezninde) Şiddet eylemek ma¡nâsınadır; 
ve minhu yukâlu: َعِن َيْعِدْل  َلْم  ِإَذا  اْلَقَمُر   َكاَلَح 
 Ya¡nî “Ay nâzil olduğu menzilden اْلَمْنِزِل
¡udûl ve insirâf eylemedi” gûyâ ki şiddet 
ve ta¡assub eyledi.

]ك ل ت ح[
َتَحُة َكلإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-kelte√at] اَلإْ
ninde) Bir gûne yürümeğe denir.

َتٌح  Bir (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [√Kelta] َكلإْ
recül adıdır.

]ك ل ُ ح[
َحُة ََ َكلإْ -vez [kelte√at] َكْلَتَحٌة [el-kelde√at] اَلإْ
ninde ve mürâdifidir.

ُح ََ َكلإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [√el-kelda] اَلإْ
Pek ve metîn adama denir. Ve kocakarıya 
denir.

]ك ل م ح[
ِمُح ِكلإْ -kâf’ın ve mîm’in kes) [√el-kilmi] اَلإْ
riyle) Toprağa denir.

]ك م ح[
ُح  kâf’ın fethi ve mîm’in) [√el-kem] اَلإَْكمإْ
sükûnuyla) Merkûb olan dâbbeyi tevkîf 
için licâmını geri çekmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ابََّة َكْمًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َكَبَحَها َكَمَح الدَّ
َماُح كإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [√el-ikmâ] اَلإْ
 أَْكَمَح :ma¡nâsınadır; yukâlu [√kem] َكْمٌح

bu ma¡nâ-yı lâzımıyla tefsîrdir ki Hak 
ta¡âlânın mu¡tî-i hakîkî olup ¡izzet ve 
celâletine ve Hazret-i Mu√ammed’in kadr 
ve menziletine mebnî kifâhan bi’z-zât ¡atâ 
eylemek eşyâ-i kesîre i¡tâsını müstelzim-
dir. Ve kâle fi’n-Nihâye: ََّوِفي َحِديِث َجاِبٍر “أَن 
 اهلَل َكلََّم أََباَك ِكَفاًحا” أَْي ُمَواَجَهًة َلْيَس َبْيَنُهَما ِحَجاٌب َوالَ
 Ve َرُسوٌل

 ;Ansızın öpmek ma¡nâsınadır [√kifâ] ِكَفاٌح
yukâlu: َلَها َفْجأًَة َكاَفَح اْلَمْرأََة ِإَذا َقبَّ

]ك ل ح[
ُكُلوُح ve [√el-kulû] اَلإْ

 (kâf’ların zammıyla) [√el-kulâ] اَلإُْكالَُح
Türş-rûluk arasında sırıtmak ma¡nâsınadır 
ki dudakları çekilip ön dişleri nümâyân 
olmaktan ¡ibârettir ki türş-rûluğun bedli-
ği ve pek bî-mîzeliğidir; yukâlu: ُجُل  َكَلَح الرَّ
َر ِفي ُعُبوٍس ُكُلوًحا َوُكالًَحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َتَكشَّ
ٌل) [√et-tekellu] اَلتََّكلُُّح -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ُكُلوٌح [kulû√] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِبَمْعَنى َكَلَح  Ve tebessüm eylemek َتَكلََّح الرَّ
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َتَكلََّح 
َم ُجُل ِإَذا َتَبسَّ  Ve şimşek peyderpey çakmak الرَّ
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َتَكلََّح 
اْلَبْرُق ِإَذا َتَتاَبَع
الَُح كإْ ِ -hemzenin kesriy) [√el-iklâ] اَلإْ
le) Bu dahi ُكُلوٌح [kulû√] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِبَمْعَنى َكَلَح  Ve bu ma¡nâda أَْكَلَح الرَّ
müte¡addî olur; tekûlu: َجَعْلُتُه أَْي  أََنا   أَْكَلْحُتُه 
ًحا ُمَتَكّلِ
َكَلَحُة  fetehâtla] Etrâfıyla) [el-kele√at] اَلإْ
dâ™iren-mâ-dâr ağıza ıtlâk olunur; yukâlu: 
َما أَْقَبَح َكَلَحَتُه أَْي َفَمُه َوَحَواَلْيِه
 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√el-kulâ] اَلإُْكالَُح
ve

 (vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [kelâ√i] َكالَِح
Sene-i mücdibeye ya¡nî kurak ve kıtlık 
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sükûnuyla) Hasmına cenkte gâlib olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َكْوًحا  َيُكوُحُه   َكاَحُه 
 Ve suya yâhûd toprağa daldırmak َقاَتَلُه َفَغَلَبُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْو َماٍء  ِفي  َغطَُّه  ِإَذا   َكاَحُه 
تَُراٍب
ُمَكاَلَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mukâve√at] اَلإْ
vezninde) Bu dahi hasmına cenkte gâlib 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى  َكاَوَحُه 
 ;Ve âşikâre sövüşmek ma¡nâsınadır َكاَحُه
yukâlu: َكاَوَحُه ِإَذا َشاَتَمُه َوَجاَهَرُه
ِويُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tekvî] اَلتَّكإْ
Bu dahi kıtâlde gâlib olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكاَحُه ِبَمْعَنى  َحُه   Ve sa¡b insân ve َكوَّ
hayvânı yavaşıtmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َحُه ِإَذا أََذلَُّه  ;Ve redd eylemek ma¡nâsınadır َكوَّ
yukâlu: ُه َحُه ِإَذا َردَّ َكوَّ
َكاَحُة ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-ikâ√at] اَلإْ
dahi hasma gâlib olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكاَحُه ِبَمْعَنى   Ve vermek أََكاَحُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َما أََكاَحُه أَْي َما أَْعَطاُه
-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) √et-tekâvu] اَلتََّكاُلُح
de) İki kimse birbirine şerr ve şûr ve fesâd 
îrâsına dürüşmek ve birbirine uyup ulaş-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَماَرَسا ِإَذا   َتَكاَوَحا 
ّرِ َبْيَنُهَما ِفي الشَّ
َكاُح ve [√el-kâ] اَلإْ

ِكيُح  Dağın arkaç (âf’ın kesriyle…) [√el-kî] اَلإْ
yerine denir ki yöre ta¡bîr olunur. Cem¡i 
.gelir [√kuyû] ُكُيوٌح ve [√ekyâ] أَْكَياٌح

ِكَواُح  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√el-kivâ] اَلإْ
Mâla kemâl üzere takayyüd ve ihtimâm 
eden adama denir. Mâldan murâd devâbb 
ve mevâşîdir; yukâlu: ُهَو ِكَواُح َماٍل أَْي ِإَزاُؤُه

]ك ي ح[
َكَيُح  Gılzat ve (fethateynle) [√el-keya] اَلإْ
huşûnet sâhibi olmak ma¡nâsınadır.

ِكيُح  Haşin ve (kâf’ın kesriyle) [√el-kî] اَلإْ

َكَبَحَها ِبَمْعَنى  ابََّة  -Ve asma çubuğu yaprak الدَّ
lanmağa başlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
يَراِق َك ِلْلِ -Ve ¡âlî ve şâmih ol أَْكَمَح اْلَكْرُم ِإَذا َتَحرَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلى ُجُل  الرَّ  أُْكِمَح 
ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا َكاَن ُمْكَمًحا أَْي َشاِمًخا
َمُح َكوإْ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [√el-kevma] اَلإْ
de) Kıynakları büyük olan adama denir. 
Ve şol kimseye denir ki dişleri iri ve birbi-
ri üzere olmakla ağızını doldurduğundan 
kelâmı galîz galîz tekellüm eder ola.

ُموُح َكيإْ -vez [keymûs] َكْيُموٌس) [√el-keymû] اَلإْ
ninde) Parlak nesneye denir; yukâlu: َوْجٌه 
.Ve toprağa denir َكيُموٌح أَْي ُمْشِرٌق

َمُح -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [√el-mukma] اَلإُْمكإْ
ninde) Şâmih ve ¡âlî şey™e denir; أُْكِمَح  َوَقْد 
Ke-mâ zukire.

َمَكاِميُح  [√me§âbî] َمَصاِبيُح) [√el-mekâmî] اَلإْ
vezninde) Vilâdeti karîb olan nâkalara de-
nir. ِمْكَماٌح [mikmâ√] müfredidir.

َمَحاُن َكوإْ  (kâf’ın fethiyle) [el-Kevme√ân] اَلإْ
İki kumsal ma¡rûf dağların ismidir.

]ك ن ت ح[
َتُح َكنإْ  nûn ve tâ-yı fevkiyye) [√el-kenta] اَلإْ
ile َجْعَفٌر [ca¡fer] vezninde) Ahmak ve bî-
magz adama denir.

]ك ن ث ح[
َثُح َكنإْ  َكْنَتٌح â-yı müsellese ile&) [√el-ken&a] اَلإْ
[kenta√] vezninde) ve mürâdifidir.

]ك ن س ح[
ُح َِ ِكنإْ -kâf’ın ve sîn’in kesriy) [√el-kinsi] اَلإْ
le) ve

يُح َِ ِكنإْ  (vezninde [indîl…] ِقْنِديٌل) [√el-kinsî] اَلإْ
Bir nesnenin asl ve mâddesine denir.

]ك ل ح[
ُح  kâf’ın fethi ve vâv’ın) [√el-kev] اَلإَْكوإْ
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FASLU’L-LÂM 
)َفْصُل الالَِّم(

]ل ب ح[
-lâm’ın ve bâ’nın fethiy) [√el-leba] اَللََّاُح
le) Bahâdırlık, şecâ¡at ma¡nâsınadır. Ve 
bir recül ismidir ki hadîs kitâblarında 
mezkûrdur; ve minhu: ِمْن َشُعوُب   “َتَباَعَدْت 
أَيَّاًما” َفَعاَش   Lâkin Nihâye’de cîm’le َلَبٍح 
mersûmdur. Ve 

.Pîr ve sâl-horde kişiye denir [√leba] َلَاٌح

ُح ve (vezninde [√med] َمْدٌح) [√el-leb] اَللَّاإْ

َااُح لإْ ِ ve (vezninde [ikrâm] ِإْكَراٌم) [√el-ilbâ] اَلإْ

ِايُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-telbî] اَلتَّلإْ
Bir kimse َلَبٌح [leba√] ya¡nî pîr ve ihtiyâr 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلْبًحا ُجُل   َلَبَح الرَّ
ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوأَْلَبَح َوَلبََّح ِإَذا َشاَخ
 Bir (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√Lüba] لَُااٌح
mevzi¡ adıdır.

]ل ت ح[
-lâm’ın fethi ve tâ-yı fev) [√el-let] اَللَّتإُْح
kiyyenin sükûnuyla) Bir kimsenin be-
denine yâhûd çehresine çakıl taşlarıyla 
vurup berelendirmek yâhûd gözünü çı-
karmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َلْتًحا   َلَتَحُه 
أَْو ِباْلَحَصى  َوْجَهُه  أَْو  َجَسَدُه  َضَرَب  ِإَذا  الثَّاِلِث   اْلَباِب 
 Ve bir adama bed nigâh ile bakmak َفَقأَ َعْيَنُه
ma¡nâsına isti¡mâ olunur; yukâlu: َلَتَحُه ِبَبَصِرِه 
 Ve cimâ¡ eylemek ِإَذا َرَماُه ِبِه َكَما يَُقاُل َرَماُه ِبَعْيِنِه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَتَح َجاِرَيَتُه ِإَذا َجاَمَعَها Ve 
bir kimsenin mecmû¡-ı mâlını süpürü gasb 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالًَنا  َلَتَح 
أََخَذُه ِإالَّ  َشْيًئا  ِعْنَدُه  َتَرَك  َما   Ve el ile vurmak أَْي 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَتَحُه ِبَيِدِه ِإَذا َضَرَبُه ِبَها
 Acıkmak (fethateynle) [√el-leta] اَللََّتُح
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َلَتًحا ِمَن اْلَباِب  َلِتَح الرَّ

galîz olan şey™e denir; tezkîr ve te™nîsi 
müsâvîdir. Ve mübâlagaten bundan vasfla 
ِكيٌح :dahi denir; yukâlu [√ekya] أَْكَيُح  أَْسَناٌن 
ve yukâlu: ِكيٌح أَْكَيُح أَْي َخِشٌن َغِليٌظ َكَما يَُقاُل َيْوٌم 
أَْيَوُم
ُح َكيإْ  kâf’ın fethi ve yâ’nın) [√el-key] اَلإْ
sükûnuyla) Kılıç darîbeye te™sîr edip işle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُف السَّ ِفيِه  َكاَح   َما 
أَْي َما َحاَك
َكاَحُة ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ikâ√at] اَلإْ
أََكاَح :ma¡nâsınadır; yukâlu [√key] َكْيٌح  َما 
َكاَح َما   ;Ve helâk eylemek ma¡nâsınadır أَْي 
yukâlu: أََكاَحُه ِإَذا أَْهَلَكُه
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]ل ح ح[
لإَْحاُح ِ  Pek (hemzenin kesriyle) [√el-il√â] اَلإْ
ibrâm eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َّأََلح 
َؤاِل ِإَذا أَْلَحَف اِئُل ِفي السُّ  Ve bulut vefret üzere السَّ
yağmur yağdırmak ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur; yukâlu: َحاُب ِإَذا َداَم َمَطُرُه  Ve erkek أََلحَّ السَّ
deve َحُروٌن [√arûn] olmak ma¡nâsınadır, 
niteki ٌَخَل[«al™] nâkada hâstır; yukâlu: َّأََلح 
النَّاَقُة َخَلَِت  يَُقاُل  َكَما  َحَرَن  ِإَذا   Ve binek اْلَجَمُل 
davarı yorulmakla ağırlanıp gerilenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكلَّْت ِإَذا  اْلَمِطيُّ  ِت   أََلحَّ
 Ve pâlân dâbbenin sırtını sürüp َفأَْبَطأَْت
yağır eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: ابَِّة ِإَذا َعَقَر َظْهَرَها أََلحَّ اْلَقَتُب َعَلى َظْهِر الدَّ
َحاُح ِملإْ -veznin [√miftâ] ِمْفَتاٌح) [√el-mil√â] اَلإْ
de) Şol pâlâna denir ki dâbbenin sırtını ya-
ğır eder ola, pek bastığından nâşî; yukâlu: 
َواّبِ َقَتٌب ِمْلَحاٌح أَْي َعُقوٌر ِلظُُهوِر الدَّ

َلَحُة  [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-la√le√at] اَللَّحإْ
vezninde) Bir yerden aslâ kımıldama-
yıp dâ™imî pâyidâr olmak ma¡nâsınadır. 
Mâdde-i mezkûreden me™hûzdur ve mü-
kerrerdir; yukâlu: َلْم ِإَذا  َلْحَلَحًة  اْلَقْوُم   َلْحَلَح 
 Ve َيْبَرُحوا َمَكاَنُهْم

َلَحٌة  Kuru şey™e denir; te™nîsi [la√le√at] َلحإْ
mevsûf i¡tibârıyladır; yukâlu: ُخْبَزةٌ َلْحَلَحٌة أَْي 
َياِبَسٌة
ُلُح -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [√et-tela√lu] اَلتََّلحإْ
ninde) َلْحَلَحٌة [la√le√at] ile ma¡nâ-yı ev-
velde mürâdifdir; yukâlu: ِبَمْعَنى اْلَقْوُم   َتَلْحَلَح 
َلْحَلُحوا
-Göz ka (fethateynle) [√el-le√a] اَللََّحُح
pakları çapaktan birbirine yapışmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َلَحًحا  َعْينُُه   َلِحَحْت 
َمِص ِبالرَّ َلِصَقْت  ِإَذا  اِبِع  الرَّ  Şârih der ki bu اْلَباِب 
idgâmla da lügattir.

ve [√√el-lâ] اَلالَّحُّ

اِبِع ِإَذا َجاَع الرَّ
َحاُن تإْ -veznin [sekrân] َسْكَراُن) [el-let√ân] اَللَّ
de) Ondan sıfattır. Mü™ennesi َلْتَحى [let√â]
dır, َسْكَرى [sekrâ] gibi, yukâlu: َلْتَحاُن  َرُجٌل 
َواْمَرأَةٌ َلْتَحى أَْي َجاِئٌع
ve (vezninde [√âli§] َصاِلٌح) [√el-lâti] اَلالَِّتُح

ve (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√el-lutâ] اَللَُّتاُح

َتَحُة  ُهَمَزةٌ lâm’ın zammıyla) [el-lute√at] اَللُّ
[humezet] vezninde) ve

-Be (vezninde [ketif] َكِتٌف) [√el-leti] اَللَِّتُح
gâyet zîrek ve hûş-mend ve âteş-zihn olan 
adama denir; yukâlu: َولَُتَحٌة َولَُتاٌح  الَِتٌح   َرُجٌل 
َوَلِتٌح أَْي َعاِقٌل َداِهَيٌة
َتُح َلإْ  (vezninde [√a§la] أَْصَلُح) [√el-elta] اَلإْ
Ma¡nâ-yı mezbûrdan me™hûzdur; şol şâ¡ire 
ıtlâk olunur ki be-gâyet sâhib-i dikkat 
olmakla mezâmîn ve ma¡ânîye şu¡arâ-yı 
sâlifeden ezyed mutasarrıf ola; yukâlu. 
-Kâle’ş ُهَو أَْلَتُح ِشْعًرا ِمْنُه أَْي أَْوَقُع َعَلى اْلَمَعاِني ِمْنُه
şârih ve minhu kavlu’l-A§ma¡î: َجِريٌر  َكاَن 
أَْلَتَح أَْصَحاِبِه ِهَجاًء

]ل ج ح[
ُح  lâm’ın zammı ve cîm’in) [√el-luc] اَللُّجإْ
sükûnuyla) Bir nesnedir ki َدْحٌل [da√l] tar-
zında kuyunun ve derenin dibinde olur. 
-derelerde olan ağızı dar ve ge [da√l] َدْحٌل
risi bol çukura denmekle bundan murâd 
kuyunun ve derenin diplerinde havuz tar-
zında olan çukurdur.

 Gözün üst (fethateynle) [√el-leca] اَللََّجُح
kapağı pek etli ve kalın olmağa yâhûd 
çapaklı ve şırlığanlı olmağa denir, َلَخٌص 
[le«a§] yâhûd َغَمٌص [πama§] ma¡nâsına; 
yukâlu: أَْو َلَخٌص  أَْي  َلَجٌح  َعْيِنِه  ِفي  أَْو  َجْفِنِه   ِفي 
 Ve gözün üst kapağının yukarısına َغَمٌص
denir ki kaş onun kenârı üzere nâbit olur, 
.ma¡nâsına [ayru’l-¡ayn¡] َعْيُر اْلَعْيِن
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]ل ط ح[
إُُْح  El (vezninde [√†sa] َسْطٌح) [√†el-la] اَللَّ
ayasıyla vurmak yâhûd mülâyemetle ok-
şar gibi arkaya vurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َضَرَبُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َلْطًحا   َلَطَحُه 
الظَّْهِر َعَلى  ًنا  َلّيِ َضْرًبا  أَْو  ِه  َكّفِ -Ve yere çal ِبَبْطِن 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَرَب ِإَذا  ِبِه   َلَطَح 
 Ve ِبِه ْاألَْرَض

إٌُْح  gibidir, ya¡nî onun [»†la] َلْطٌخ [√†la] َل
gibi ismdir ki bulaşığa denir. Lâkin bu ku-
ruyup kazınmakla eseri kalmayıp hemân 
yeri belli olan bulaşığa denir; yukâlu: ِبِه 
َلْطٌح ِمْنُه َوُهَو َكاللَّْطِخ ِإَذا َجفَّ َفَلْم َيْبَق أََثُرُه

]ل ف ح[
ُح -Kı (vezninde [√sef] َسْفٌح) [√el-lef] اَللَّفإْ
lıçla vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَفَحُه 
ِبِه َضَرَبُه  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َلْفًحا  ْيِف   Şârihin ِبالسَّ
beyânına göre kılıçla yapça vurmağa 
mahsûstur. Ve 

ٌح  ve [√lef] َلفإْ

َحاُن  Âteşin ıssılığı (fetehâtla) [lefe√ân] َلفإْ
çalıp yakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَفَحْتُه 
أَْحَرَقْت ِإَذا  َوَلَفَحاًنا  َلْفًحا  َها  ِبَحّرِ  Mü™ellifin النَّاُر 
Ba§â™ir’de beyânına göre ma¡nâ-yı evvel 
bundan müste¡ârdır.

اُح اٌن) [√el-luffâ] اَللُّفَّ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Bir nebât-ı ma¡rûf adıdır ki bâdincâna 
şebîh olur. Ve َنِم الصَّ -§’yebrû√u] َيْبُروُح 
§anem] dedikleri nebâtın semerine denir. 
Müfredât-ı tıbbiyyede ikisi bir olmak üze-
re mersûmdur ki Fârisîde şâbîzek denir, 
¡ıtriyyetli ve halâvetli olur. Ve mü™ellif 
 [√yebrû] َيْبُروٌح mâddesinde “ب،ر،ح”
luffâh-ı berrî köküne denir diye resm ey-
lemekle burada münâsebetsizcedir. An-
cak ba¡zı müfredâtta اٌح  Fârisîde [√luffâ] لُفَّ
destenbûy ile müfesser olduğu resîde-i 

ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [√el-le√i] اَللَِّحُح

َلُح -veznin [πabπab] َغْبَغٌب) [√el-la√la] اَللَّحإْ
de) Dar ve sıkışık yere denir; yukâlu: َمَكاٌن 
ٌق الَحٌّ َوَلِحٌح َوَلْحَلٌح أَْي َضّيِ

 Ma¡nâ-yı (lâm’ın fethiyle) [√√el-la] اَللَّحُّ
âtiyyeden sıfattır, ٌّبُر [burr] gibi yapışık ve 
sıkışık olan şey™e denir; ve minhu tekûlu: 
ا َواْبُن َعّمٍ َلّحٍ أَْي الَِصُق النََّسِب ي َلحًّ -Evvel ُهَو اْبُن َعّمِ
de ا  kelimesi hâliyyet üzere mansûbdur َلحًّ
ki mâ-kabli ma¡rifedir ve sânîde sıfattır. 
Ve bunun müfredi ve cem¡i ve müzekker 
ve mü™ennesi müsâvîdir, zîrâ fi’l-asl mas-
dardır. Ve eğer o kimsenin karâbeti mutta-
sıl olmayıp hemân akribâ™ ve ¡aşîretinden 
olursa َكالََلٌة َعّمٍ  َواْبُن  اْلَكالََلِة  َعّمِ  اْبُن   .dersin ُهَو 
Ve 

 Aslı üzere masdar olur, karâbet [√√la] َلحٌّ
muttasıl olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: ا ِإَذا َلِصَقْت ِت اْلَقَراَبُة َبْيَنَنا َلحًّ َلحَّ
َلُح ُمَلحإْ  [mulemlem] ُمَلْمَلٌم) [√el-mula√la] اَلإْ
vezninde) Bir kavmin seyyîd-i zî-şânına 
denir; yukâlu: ٌد ُهَو ُمَلْحَلٌح أَْي َسّيِ
 Ekmek kadayıfına şebîh [√el-le√û] اَللَُّحوُح
bir ta¡âmdır ki süt ile ekl olunur, Yemen 
et¡imesindendir.

]ل ُ ح[
ُح إَْ  El (vezninde [√med] َمْدٌح) [√el-led] اَللَّ
ile vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَدَحُه 
 [√†la] َلْطٌح Ve َلْدًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َضَرَبُه ِبَيِدِه
ma¡nâsınadır, ke-mâ se-yuzkeru. 

]ل أ ح[
ُح ٌل) [√et-telezzu] اَلتََّلزُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir kimse ekşi nâr ve erik makûlesi 
ekl ederken yanında olan adamın ağızı su-
lanmak ma¡nâsınadır ki teşehhîden neş™et 
eder; yukâlu: اَنٍة أَْو  َتَزلََّح ُفوُه ِإَذا َتَحلََّب ِمْن أَْكِل ُرمَّ
اَصٍة َيْعِني َحاِمَضٍة ِإجَّ
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kabîle ve cemâ¡ate denir.

َقاُح  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√el-li…â] اَلّلِ
Develere denir, ِإِبٌل [ibil] ma¡nâsına; َلُقوٌح 
[le…û√] müfredidir ki zikr olundu. Ve 

 Nüfûs-ı nâtıkâya denir. Bunda [√li…â] ِلَقاٌح
müfredi ِلْقَحٌة [li…√at]tır, lâm’ın kesriyle. 
Esâs’ın beyânına göre bu mecâzdır. Ve 

 Dişiye çekilen erkek devenin [√li…â] ِلَقاٌح
nutfesine denir.

َحُة قإْ  lâm’ın kesri ve …âf’ın) [el-li…√at] اَلّلِ
sükûnuyla) Nefs ve zât ma¡nâsınadır ki 
zikr olundu. Ve َلُقوٌح [le…û√] ma¡nâsınadır 
ki sağmal deveye denir. Bunda lâm’ın fet-
hiyle de câ™izdir. Cem¡i ِلَقٌح [li…a√] gelir, 
 ,gelir [√li…â] ِلَقاٌح vezninde) ve [ineb¡] ِعَنٌب
lâm’ın kesriyle. Ve 

َحٌة  Tavşancıl kuşuna denir. Ve [li…√at] ِلقإْ
kargaya denir. Ve emzikli hatuna ıtlâk 
olunur.

 Mutlakan (fethateynle) [√el-le…a] اَللََّقُح
gebe kalmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur, 
takyîd ve ıtlâk ¡alâkasıyla; yukâlu: َلِقَحِت 
اِبِع ِإَذا َحَمَلْت  Ve اْلَمْرأَُة َوالنَّْخَلُة َلَقًحا ِمَن اْلَباِب الرَّ

 gibi erkek [√li…â] ِلَقاٌح [√le…a] َلَقٌح
hurmâdan alınan aşının ismidir.

-el-melâ…i√] (mîm’in fethiyle) Er اَلإَْمالَِقُح
kek develere denir; müfredi ُمْلِقٌح [mul…i√]
tir, ُمْحِسٌن [mu√sin] vezninde. Ve karnında 
yavrusu olan nâkalara denir; bunun müf-
redi ُمْلَقَحٌة [mul…a√at]tır, …âf’ın fethiyle 
(vezninde [mukremet] ُمْكَرَمٌة

 [√me§âbî] َمَصاِبيُح) [√el-melâ…î] اَلإَْمالَِقيُح
vezninde) Yavru anaları olan nâkalara de-
nir. Bunun da müfredi ُمْلَقَحٌة [mul…a√at]tır. 
Ve 

 Nâkanın karnında olan [√melâ…î] َمالَِقيُح
yavrulara, ¡alâ-kavlin erkek buğur deve-

nazardır ki Türkîde şemâme dedikleri 
olacaktır.

]ل ق ح[
ُح  lâm’ın fethi ve …âf’ın) [√…el-la] اَللَّقإْ
sükûnuyla) ve

ve (fethateynle) [√el-le…a] اَللََّقُح

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√el-le…â] اَللََّقاُح
Nâka kendisine çekilen buğurun nutfesi-
ni kabûl edip gebe kalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوَلَقاًحا  َوَلَقًحا  َلْقًحا  النَّاَقُة   َلِقَحِت 
َقاَح اِبِع ِإَذا َقِبَلِت الّلِ  ِكَتاٌب) [√li…â] ِلَقاٌح Burada الرَّ
[kitâb] vezninde) ismidir.

 (vezninde [√âli§] َصاِلٌح) [√el-lâ…i] اَلالَِّقُح
Gebe kalan nâkaya denir. Cem¡i َلَواِقُح 
[levâ…i√]tir ki َفاِسٌخ [fâsi«] ve َشاِمٌذ [şâmi≠] 
gibi sıfât-ı muhtassasındandır. Ve ceng-i 
¡azîme َحْرٌب الَِقٌح ıtlâk ederler; yukâlu: َبْيَنُهْم 
َحْرٌب الَِقٌح أَْي َشِديَدةٌ َعِظيَمٌة
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√el-le…û] اَللَُّقوُح
Bu dahi gebe kalmış nâkaya denir. Cem¡i 
 gelir zammeteynle. Ve [√lu…u] لُُقٌح

 lafzından müfred [√li…â] ِلَقاٌح [√le…û] َلُقوٌح
olur ki mutlakan deveye denir, ِإِبٌل [ibil] 
ma¡nâsına. Ve sağmal nâkaya, ¡alâ-kavlin 
doğurduktan sonra iki yâhûd üç aya kadar 
.denir [lebûn] َلُبوٌن ba¡dehu [√le…û] َلُقوٌح

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√el-le…â] اَللََّقاُح
Hâssaten dişi hurmâya vurdukları aşıya 
denir. Zema«şerî’nin beyânına göre erkek 
hurmânın çiçeğini süfûf gibi hurd edip 
dişi hurmânın çiçeği kapçığına ekip idhâl 
ederler; hurmâ aşısı bu olacaktır. Ve 

 Erkek hurmânın çiçeğine ıtlâk [√le…â] َلَقاٌح
olunur ki onunla aşı vurulur. Ve mülûk 
ve ümerâ™ ve zâbitlerine mutî¡ ve münkâd 
olmayan cemâ¡at ve ¡askere, ¡alâ-kavlin 
Câhiliyyet’te seby ve esr isâbet eylemiş 
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ma¡nâsına olduğu gibi َلَواِقُح [levâ…i√] 
 ma¡nâsına da olmak [mul…i√at] ُمْلِقَحاٌت
muhtemeldir.

ِقيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tel…î] اَلتَّلإْ
İlkâh-ı nahle ma¡nâsınadır; yukâlu: َح  َلقَّ
النَّْخَلَة ِبَمْعَنى أَْلَقَحَها
َقاُح ِتلإْ سإْ ِ -Dişi hurmânın aşı vu [√el-istil…â] اَلإْ
rulmak vakti gelip çatmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْسَتْلَقَحِت النَّْخَلُة ِإَذا آَن َلَها أَْن تُْلَقَح
ُح ُمَلقَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-mula……a] اَلإْ
vezninde) Mücerreb ve mühezzeb adama 
ıtlâk olunur, gûyâ ki ahvâl-i ¡âlemi ke-
mâ-hiye idrâkla ¡akl ve nefsi mülakkah 
olmuştur; yukâlu: ٌب ُمَجرَّ أَْي  ٌح  ُمَلقَّ  Kâle َرُجٌل 
fi’l-Esâs َحْت َعْقَلُه َويَُقاُل اَلنََّظُر ِفي َب ْاألُُموَر َفَلقَّ  َجرَّ
ٌب ُمَجرَّ أَْي  ٌح  ُمَنقَّ ٌح  ُمَلقَّ َوُفالٌَن  اْلُعُقوَل  ُح  يَُلّقِ  اْلَعَواِقِب 
ٌب َوُمَهذَّ
 Ve (vezninde [√şe…î] َشِقيٌح) [√el-le…î] اَللَِّقيُح
ona itbâ¡an zikr olunur; yukâlu: َلِقيٌح  َشِقيٌح 

ِإْتَباًعا َكَما َمرَّ

]ل ك ح[
ُح  lâm’ın fethi ve kâf’ın) [√el-lek] اَللَّكإْ
sükûnuyla) Yumrukla yâhûd ona şebîh 
hâletle vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَكَحُه 
َلْكًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َوَكَزُه أَْو َضَرَبُه َشِبيًها ِبِه

]ل م ح[
ُح  lâm’ın fethi ve mîm’in) [√el-lem] اَللَّمإْ
sükûnuyla) Bir nesneye lem¡a-i berk gibi 
çalıp alma bakmak ma¡nâsınadır ki nazar-ı 
manzûrun künh ve tamâmına müte¡allik 
olmaz; yukâlu: َلَمَح ِإَلْيِه َلْمًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا 
 Ve اْخَتَلَس النََّظَر َيْعِني أَْبَصَرُه ِبَنَظٍر َخِفيٍف

ٌح  ve [√lem] َلمإْ

 ve (fetehâtla) [leme√ân] َلَمَحاٌن

َماٌح -Yaldıra (tâ’nın fethiyle) [√telmâ] َتلإْ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوالنَّْجُم اْلَبْرُق   َلَمَح 

nin sulbünde olan mâyelere denir; bunun 
müfredi َمْلُقوَحٌة [mel…û√at]tır. Mi§bâ√’ın 
beyânına göre binâ-yı mef¡ûl olan َلِقَحْت 
 sîgasından mutasarrıf olmakla asl ِباْلَوَلِد
olan َمْلُقوٌح [mel…û√] olmaktır, lâkin harf-i 
cerri hazf edip ismiyyet için hâ™ idhâl 
eylediler.

ُح ٌل) [√et-tela……u] اَلتََّلقُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Gebe olmayan nâka kendisini gebe 
sûretinde göstermek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتُكْن َوَلْم  الَِقٌح  أَنََّها  أََرْت  ِإَذا  النَّاَقُة  َحِت   Ve bir َتَلقَّ
adama bî-asl bir cürm ve cinâyet isnâd ey-
lemek ma¡nâsınadır; tekûlu: َح َزْيٌد َعَليَّ أَْي  َتَلقَّ
 Ve elleriyle işâret ederek َتَجنَّى َعَليَّ َما َلْم أُْذِنْبُه
tekellüm eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َح َيَداُه ِإَذا أََشاَر ِبِهَما ِفي التََّكلُِّم َتَلقَّ
َقاُح لإْ ِ  Dişi (hemzenin kesriyle) [√el-il…â] اَلإْ
hurmâya aşı vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُكوِر  أَْلَقَح اْلَقْوُم َنْخَلُهْم أَْي َلَقَحَها َيْعِني َوَضُعوا َطْلَع الذُّ
َناِث اإْلِ َطْلِع   unvânıyla¡ َلَقَحَها Mü™ellifin ِفي 
tefsîrinden bu ma¡nâda sülâsî olarak dahi 
müsta¡mel olduğu münfehim olur. Ve 

َقاٌح  Gebe kalmak ma¡nâsınadır; ve [√il…â] ِإلإْ
minhu yukâlu: أَْحَمَلْتَها ِإَذا  َجَر  الشَّ َياُح  الّرِ  أَْلَقَحِت 
َياُح َلَواِقُح َوَمالَِقُح  Mü™ellif Ba§â™ir’de َفِهَي أَِي الّرِ
َياَح َلَواِقَح﴾  ile َذَواُت ِلَقاٍح kerîmesini ﴿َوأَْرَسْلَنا الّرِ
tefsîr eylemiştir ki vech-i mezkûr üzere 
 الَِبٌن ;in cem¡idir neseb üzere[√lâ…i] الَِقٌح
[lâbin] ve َتاِمٌر [tâmir] gibi. Riyâh rutûbeti 
hâmil olup ondan sehâba mecc ve îsâl ile 
sehâb dahi imtâr eylemekle hamli cihetiy-
le َلَواِقُح [levâ…i√] ve mecc ve îsâli sebebiy-
le َمالَِقُح [melâ…i√] ıtlâk olunmuştur ki ٌُمْلِقَحة 
[mul…i√at]ın cem¡idir ki ism-i fâ¡ildir. 

Şârih der ki ¡inde’z-Zema«şerî َمْلُقوٌح [mel…
û√]un ve ¡inde’l-Ezherî َمْلُقوَحٌة [mel…û√at]
in cem¡idir ki rutûbetle gebelenmiş demek 
olur. Ve َطَواِئح [†avâ™i√] ُمِطيَحاٌت [mu†î√ât] 
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 ya¡nî halkî ve hulkî pederine َمالَِمُح أَْي َمَشاِبُه
müşâbihtir. Ve 

 İnsânın çehresinde [√melâmi] َمالَِمُح
nümâyân olan hûbluk ve çirkînlik âsârına 
ıtlâk olunur; tekûlu: أَْعَجَبْتِني َمالَِمُح َوْجِهِه أَْي َما 
َبَدا ِمْن َمَحاِسِنِه أَْو َمَساِويِه
اُح اٌن) [√el-lummâ] اَللُّمَّ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Hiddet-i basarı olup şikâr kolayını pek 
idrâk eden cüst ve çâlâk doğan ve ispir ve 
şâhîn makûlesine denir.

َمِحيُّ َلإْ  [el-me¡iyy] أَْلَمِعيُّ [el-elme√iyy] اَلإْ
vezninde ki nefsine nisbettir, her gördüğü 
nesneden igmâz eylemeyip nazar eyleme-
ğe mütesaddî olan kimseye denir; yukâlu: 
َرُجٌل أَْلَمِحيٌّ ِإَذا َكاَن َيْلَمُح َكِثيًرا
ِتَماُح لإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-iltimâ] اَلإْ
ninde) َلْمٌح [lem√] gibi ihtilâs-ı nazar ile 
bakmak ma¡nâsınadır. Mechûl bünye-
siyle ihtilâs-ı basarda isti¡mâl olunur ki 
nazar kapılmak ta¡bîr olunur. Pek dil-ber 
mahbûbe nazar ettikte nazarın onda kalır, 
güyâ ki nazarı o ihtilâs eder; yukâlu. أُْلُتِمَح 
َبَصُرُه َعَلى ِبَناِء اْلَمْفُعوِل أَْي َذَهَب ِبِه

]ل ل ح[
ُح  lâm’ın fethi ve vâv’ın) [√el-lev] اَللَّوإْ
sükûnuyla) Mutlakan yassı sahîfeye denir, 
gerek tahta ve gerek kemik olsun. Cem¡i 
 أاَلَِويُح gelir ve cem¡u’l-cem¡i [√elvâ] أَْلَواٌح
[elâvî√] gelir. Ve üzerine yazı yazılan yas-
sı kürek kemiğine denir. Şârih der ki mut-
lakan üzerine yazı yazılan yassı nesneye 
denir. Ve 

ٌح  Anâsır-ı erba¡adan ¡unsur-ı¡ [√lev] َلوإْ
havâya denir. Bunda lâm’ın zammı 
a¡lâdır. Ve 

ٌح  [lem√at] َلْمَحٌة ,Masdar olur [√lev] َلوإْ
ma¡nâsına ki çalıp alma bakmaktan 

َلْمًحا َوَلَمَحاًنا َوَتْلَماًحا ِإَذا َلَمَعا
 ve [√el-lâmi] اَلالَِّمُح

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√el-lemû] اَللَُّموُح
ve

اُح اٌد) [√el-lemmâ] اَللَّمَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Ondan sıfatlardır, yaldırayıcı rahşân 
şey™e denir. Sîga-i ahîreler mübâlagadır.

َماُح لإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [√el-ilmâ] اَلإْ
dahi çalıp alma bakmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلَمَح ِبَمْعَنى  ِإَلْيِه  -Ve bir nesne أَْلَمَح 
yi yaldıratmak ve yaldırayıcı kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َيْلَمُح َجَعَلُه  ِإَذا   أَْلَمَحُه 
َيْلَمُع  Ve güzel hatun kendi çehresini أَْي 
semtinde olan erkeğe lem¡a-i berk gibi 
açıp göstermek ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur ki ba¡zı hûb-likâ nigârların fi¡lidir, 
bir takrîble yüzünü lem¡a-i berk gibi açıp 
cüz™îce ¡arz-ı cemâl eyledikten sonra yine 
def¡î setr eder; yukâlu: أَْلَمَحِت اْلَمْرأَُة ِمْن َوْجِهَها 
َتْفَعُل اْلَحْسَناُء، تُِري َمَحاِسَنَها  ِإَذا أَْمَكَنْت ِمْن أَْن يُْلَمَح، 
ثُمَّ تُْخِفيَها
َااِصُر ُح الإْ  Emr-i vâzıh [el-lem√u’l-bâ§ir] اَللَّمإْ
ma¡nâsına müsta¡meldir; tekûlu:أَلُِرَينََّك   
 Ve bu ekserî va¡îd ve َلْمًحا َباِصًرا أَْي أَْمًرا َواِضًحا
tehdîd mahallinde söylenir, “Sana re™ye’l-
¡ayn gösteririm” gibi.

-mîm’in fethiy) [√el-melâmi] اَلإَْمالَِمُح
le) Gayr-i kıyâs üzere َلْمَحٌة [lem√at]
ın cem¡idir, َمَحاِسُن [me√âsin] ve َمَشاِبُه 
[meşâbih] gibi. Ve 

َحٌة  [lem¡at] َلْمَعٌة ,İsmdir [lem√at] َلمإْ
ma¡nâsına, ba¡dehu bir nesnenin âher 
nesneye müşâbehetinde isti¡mâl olundu, 
gûyâ ki müşebbehte müşebbehün-bihten 
lem¡a ve eser mevcûddur. Ba¡dehu her 
yerinde müşâbehet olduğunu iş¡âr için 
cem¡ sîgasıyla ta¡bîr eylediler; yukâlu: ِفي 
َشَبٌه أَْي  أَِبيِه  ِمْن  َلْمَحٌة  أَِبيِه :ve yukâlu ُفالٍَن  ِمْن   ِفيِه 
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tekûlu: ِبيَّ َعَلى ِبَناِء ْاألَْمِر أَْي ُقْتُه َما يُْمِسُكُه ِح الصَّ  َلّوِ
Ve bir şey™i âteşte kızdırıp kızgın eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحُه ِبالنَّاِر ِإَذا أَْحَماُه  Ve َلوَّ
kocalık saç ve sakalı ağartmak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: ِإَذا ُفالًَنا  ْيُب  الشَّ َح   َلوَّ
َبيََّضُه
َواُح ِملإْ  Uzun (mîm’in kesriyle) [√el-milvâ] اَلإْ
şey™e denir. Ve arık hayvâna denir, َضاِمٌر 
[∂âmir] ma¡nâsına. Ve tîz arıklayan hatu-
na denir; yukâlu: اْلُهَزاِل َسِريَعُة  أَْي  ِمْلَواٌح   ِإْمَرأَةٌ 
Ve göğüs tahtası ve kürekleri ve kaburga-
ları büyük olan insân ve hayvâna denir; 
yukâlu: َرُجٌل َوَبِعيٌر ِمْلَواٌح أَْي َعِظيُم ْاألَْلَواِح Ve 

َواٌح -Amr b. Ebî Seleme’nin kı¡ [√Milvâ] ِملإْ
lıcı ismidir. Ve şol baykuşa denir ki doğan 
makûlesi kuş sayd edenler onun ayağına ip 
bağlayıp gömeltiden taşra salıverirler ve 
gâhca beri öte çekip tahrîk ederler. Şikârî 
kuşlar sayd zannıyla ona hücûm edip pâ-
girifte-i dâm-ı hırs olurlar. Ve sâ™ir kuş ile 
de sayd ederler, “Kuşu kuş ile sayd eder-
ler” meseli ma¡lûmdur. Hâlen bâgçelerde 
iskete makûlesi kuşları kafesteki kuş ile 
sayd ederler. Fârisîde ona pây-dâm ve 
Türkîde mostra ve pırlak ta¡bîr olunur. Ve 

َواٌح  Tîz tîz susar olan insân ve [√milvâ] ِملإْ
hayvâna denir.

َوُح ِملإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [√el-milva] اَلإْ
ve

َياُح ِملإْ  ِمْفَتاٌح yâ™ te¡âkubuyla) [√el-milyâ] اَلإْ
[miftâ√] vezninde) Bunlar da tîz tîz su-
sayana denir. Müzekker ve mü™ennesi 
müsâvîdir; yukâlu: َوِمْلَوٌح ِمْلَواٌح  َوَبِعيٌر   َرُجٌل 
َوِمْلَياٌح أَْي َسِريُع اْلَعَطِش
َحى  (vezninde [a†şâ¡] عْطَشى) [el-lev√â] اَللَّوإْ
Susuz dâbbelere denir; yukâlu: ِإِبٌل َلْوَحى أَْي 
َعْطَشى
الَِح َِّ ال َواُح   Parıldamak [√elvâ√u’s-silâ] أَلإْ

¡ibârettir; tekûlu: لُْحُت ِإَلْيِه أَلُوُح َلْوًحا أَْي َلَمْحُت 
ve ِإَلْيِه

ٌح ve [√lev] َلوإْ

ve (lâm’ın zammıyla) [√lû] لُوٌح

ve (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√luvâ] لَُواٌح

ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√lu™û] لُُؤلٌح

 Susamak (fetehâtla) [leve√ân] َلَوَحاٌن
ma¡nâsınadır; yukâlu: َولُوًحا َلْوًحا  ُجُل  الرَّ  الََح 
 Ve َولَُواًحا َولُُؤوًحا َوَلَوَحاًنا ِإَذا َعِطَش

ٌح  ;Zâhir olmak ma¡nâsınadır [√lev] َلوإْ
yukâlu: ْيُء َيُلوُح َلْوًحا ِإَذا َبَدا  Ve şimşek الََح الشَّ
çakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَبْرُق   الََح 
 Ve sefer yâhûd susuzluk bir adamın أَْوَمَض
çehresini bozmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرُه َغيَّ ِإَذا  َفُر  السَّ أَِو  اْلَعَطُش   Ve görmek الََحُه 
ma¡nâsınadır; tekûlu: لُْحُتُه أَْي أَْبَصْرتُُه
ِتَياُح لإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-iltiyâ] اَلإْ
Susamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  ِإْلَتاَح 
ِإَذا َعِطَش
الََحُة ِ -vez [i…âmet] ِإَقاَمٌة) [el-ilâ√at] اَلإْ
ninde) Bu dahi zâhir ve ¡ayân olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَدا ِإَذا  ْيُء  الشَّ  Ve أاَلََح 
şimşek yaldıramak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْوَمَض ِإَذا  اْلَبْرُق  -Ve parlak nesne parıl أاَلََح 
damak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُسَهْيٌل   أاَلََح 
 Ve bir nesneden korkup sakınmak َتَلْأَلَ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أاَلََح ِمْنُه ِإَذا َخاَف َوَحاَذَر 
Ve bir şey™i parıldatmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبِه َلَمَع  ِإَذا  ِبَسْيِفِه  -Ve helâk eyle أاَلََح 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أاَلََح ُفالًَنا ِإَذا أَْهَلَكُه
ِويُح -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-telvî] اَلتَّلإْ
de) Bu dahi bir nesneyi parıldatmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه َلَمَع  ِإَذا  ِبَسْيِفِه  َح   َلوَّ
Ve sefer yâhûd susuzluk bir adamın çeh-
resini bozmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحُه  َلوَّ
َفُر أَِو اْلَعَطُش ِإَذا َغيََّرُه -Ve imsâk-ı beden ede السَّ
cek mikdârı gıdâ yedirmek ma¡nâsınadır; 
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FASLU’L-MÎM 
)َفْصُل اْلِميِم(

]م ت ح[
َمتإُْح  َمْدٌح tâ-yı fevkiyye ile) [√el-met] اَلإْ
[med√] vezninde) Kuyudan kova ile su 
çekmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَماَء  َمَتَح 
َنَزَعُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   Ve bu, kuyunun َمْتًحا 
ağızında durup çekmeğe mahsûstur, nite-
ki َمْيٌح [mey√] içine inip dibinden almağa 
mahsûstur. Kâle’ş-şârih: َعِن ْاألَْصَمِعيُّ   ُسِئَل 
 Ve اْلَمْتِح َواْلَمْيِح َفَقاَل اْلَفْوُق ِلْلَفْوِق َوالتَّْحُت ِللتَّْحِت

ٌح  Bir kimseyi yıkmak [√met] َمتإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَرَعُه ِإَذا   َمَتَحُه 
Ve bir şey™i kökünden koparmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَلَعُه ِإَذا  -Ve kes َمَتَحُه 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَتَحُه ِإَذا َقَطَعُه Ve 
vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَتَحُه ِإَذا َضَرَبُه 
Ve yellenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَتَح 
َحَبَق ِإَذا   ;Ve çımkırmak ma¡nâsınadır ِباْلَمْرأَِة 
yukâlu: ِبِه ِإَذا َرَمى  ِبَسْلِحِه  -Ve çekirge yu َمَتَح 
murtlamak için kuyruğunu yere gömmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي َرزَّ  ِإَذا  اْلَجَراُد   َمَتَح 
 ;Ve gün uzamak ma¡nâsınadır ْاألَْرِض ِلَيِبيَض
yukâlu: ََّمَتَح النََّهاُر ِإَذا اْرَتَفَع أَْي َطاَل َواْمَتد
ِتيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-temtî] اَلتَّمإْ
Bu dahi çekirge yumurtlamak için kuyru-
ğunu yere gömmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َمتََّح اْلَجَراُد ِبَمْعَنى َمَتَح
َتاُح مإْ ِ  َتْمِتيٌح (hemzenin kesriyle) [√el-imtâ] اَلإْ
[temtî√] ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَجَراُد  أَْمَتَح 
ِبَمْعَنى َمتََّح
َمُتوُح  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√el-metû] اَلإْ
Makara ve çarhla suyu çekilir olan kuyu-
ya denir ki derin olur; yakın olup suyu el 
ile alınır olan kuyu mukâbilidir; yukâlu: 
اْلَبَكَرِة َعَلى  ِباْلَيِد  ِمْنَها  يَُمدُّ  َكاَنْت  ِإَذا  َمُتوٌح   Ve ِبْئٌر 

şânından olan eslihaya denir, kılıç ve han-
çer gibi.

ُح ُمَلوَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-Mulevva] اَلإْ
vezninde) ¿âbit b. ¢ays el-En§ârî kılıcının 
ismidir. Ve bir recül ismidir.

ِتالََحُة سإْ ِ  [isti…âmet] ِإْسِتَقاَمٌة) [el-istilâ√at] اَلإْ
vezninde) Mütebassır olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َر ِإْسَتالََح ِفي ْاألَْمِر ِإَذا َتَبصَّ
َتاُح ُملإْ  (mîm’in zammıyla) [√el-multâ] اَلإْ
-tan ism-i fâ¡ildir, levn-i beşe[√iltiyâ] ِإْلِتَياٌح
resi güneşten yâhûd semûm gibi ¡ârızadan 
mütegayyir olan adama denir.

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√el-leyâ] اَللََّياُح
ve

َياُح  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√el-liyâ] اَلّلِ
Subh ma¡nâsına isti¡mâl olunur, zuhûruna 
mebnî. Ve yaban öküzüne denir, sevr-i 
vahşî ma¡nâsına. Ve ◊amza radıyallâhu 
¡anhu hazretlerinin kılıcı ismidir. Ve pek 
ak nesneye denir; ve yukâlu: أَْي ِلَياٌح   أَْبَيُض 
.Burada te™kîddir َناِصٌع
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rümek ma¡nâsına.

ve (fethateynle) [√el-me√a] اَلإَْمَحُح

-veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√el-mu√û] اَلإُْمُحوُح
de) Bunlar da masdarlardır, ٌَّمح [ma√√] 
ma¡nâsına; yukâlu: َوَمَحًحا ا  َمحًّ الثَّْوُب   َمحَّ 
اِبِع َوالثَّاِني ِإَذا َبِلَي َوُمُحوًحا ِمَن اْلَباِب الرَّ

 Hâlis (mîm’in zammıyla) [√√el-mu] اَلإُْمحُّ
ma¡nâsınadır; ٌُّقح […u√√] gibi. Ve yumur-
tanın sarısına denir ki ٌة  dahi [mu√√at] ُمحَّ
denir hâ’yla, ¡alâ-kavlin yumurtanın mut-
lak içine denir.

ُمَحاُح -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [√el-mu√â] اَلإْ
de) Açlık, ُجوٌع [cû¡] ma¡nâsınadır.

اُح -veznin [kettân] َكتَّاٌن) [√el-ma√√â] اَلإَْمحَّ
de) Kezzâb kimseye denir. Ve şol kim-
seye denir ki kavliyle seni irzâ edip fi¡le 
getirmez ola, ya¡nî mevâ¡îd ile seni hoş-dil 
edip incâz eylemez ola; yukâlu: اٌح  َرُجٌل َمحَّ
ِإَذا َكاَن يُْرِضيَك ِبَقْوِلِه َوالَ ِفْعَل
َمَحاُح -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [√el-me√â] اَلإْ
de) Deve ra¡y eyleyecek şûr otları kalîl 
olan arza denir.

َمُح -vez [πabπab] َغْبَغٌب) [√el-ma√ma] اَلإَْمحإْ
ninde) ve

َماُح -vez [selsâl] َسْلَساٌل) [√el-me√mâ] اَلإَْمحإْ
ninde) Hafîf ve sebük-meşreb ve şelfe 
olan kimseye denir ki vakûr mukâbilidir. 
Ve pek bahîl ve nâkese denir.

ََمحُّ ) [√√el-ema] اَلإْ  (vezninde [√√eba] أََبحُّ
Semize denir, semîn ma¡nâsına.

َمَحُة -zelze] َزْلَزَلٌة) [el-ma√me√at] اَلإَْمحإْ
let] vezninde) Dostluğu hâlis kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْخَلَص ِإَذا  ُفالًَنا   َمْحَمَح 
َتُه َمَودَّ
ُمُح  [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [√et-tema√mu] اَلتََّمحإْ
vezninde) Şâdân olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َتَبْحَبَح -Ve hâmil ha َتَمْحَمَح الرَّ

mesâfe-i ba¡îdeye ıtlâk olunur; yukâlu: 
ُعْقَبٌة أَْي َمَساَفٌة َمُتوٌح أَْي َبِعيَدةٌ
َمتَّاُح  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [√el-mettâ] اَلإْ
Uzun şey™e denir; yukâlu: َطِويٌل أَْي  َمتَّاٌح   َلْيٌل 
Ve uzun uzadı gidip gittikçe yürümesini 
artırır olan ata ıtlâk olunur; yukâlu: َفَرٌس 
اٌد َمتَّاٌح أَْي َمدَّ
ِتَتاُح مإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-imtitâ] اَلإْ
de) Bir nesneyi dibinden çekip çıkarmak 
ma¡nâsınadır; اْلَماَء  ;ma¡nâsındandır َمَتَح 
tekûlu: ِإْمَتَتْحُتُه أَِي اْنَتَزْعُتُه َيْعِني ِمْن أَْصِلِه
ٌل) [√et-temettu] اَلتََّمتُُّح -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Dâbbe elleriyle nakıllayarak yürümek 
ma¡nâsınadır; ip ile kuyudan su çeken 
adamın elleri gibi; yukâlu: ِفي َتَتَمتَُّح  ِبُل   اَإْلِ
ُح ِبأَْيِديَها َسْيِرَها أَْي َتَتَروَّ

]م ج ح[
ُح  mîm’in fethi ve) [√el-mec] اَلإَْمجإْ
cîm’in sükûnuyla) Hod-bînlik eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمْجًحا ُجُل  الرَّ  َمَجَح 
َر َتَكبَّ ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب   Ve şâdân olmak ِمَن 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ِمَن َمْجًحا  ِبِذْكِرِه   َمِجْحُت 
اِبِع أَْي َبِجْحُت اْلَباِب الرَّ
اُح -veznin [kettân] َكتَّاٌن) [√el-meccâ] اَلإَْمجَّ
de) Hodbîn ve mütekebbir kimseye denir.

ُح ٌل) [√et-temeccu] اَلتََّمجُّ  [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
vezninde) Bu dahi ٌر  [tekebbur] َتَكبُّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر َح ِإَذا َتَكبَّ َتَمجَّ
ِمَجاُح  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√el-Micâ] اَلإْ
Mâlik b. ¡Avf en-Na∂rî ve Ebû Cehl b. 
Hişâm’ın feresleri ismidir.

]م ح ح[
 mîm’in fethi ve √â’nın) [√√el-ma] اَلإَْمحُّ
sükûnuyla) Yeprimiş libâsa denir, sevb-i 
bâlî ma¡nâsına. Ve 

-Masdar olur, sevb yepriyip çü [√√ma] َمحٌّ



َماِح 1230َمحإْ BÂBU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE

he şâyân ba¡zı evzâ¡ ve atvâr izhâr edip 
memdûh olmağı istemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: يُْمَدَح أَْن  َتَكلََّف  ِإَذا  ُجُل  الرَّ َح   Ve َتَمدَّ
mâlik ve muttasıf olmadığı nesneler ile 
övünmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َح  َتَمدَّ
ِعْنَدُه َلْيَس  ِبَما  َع  َوَتَشبَّ اْفَتَخَر  ِإَذا  ُجُل   Ve yer الرَّ
yâhûd insân ve hayvânın böğürleri bolal-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْاألَْرُض َحِت   َتَمدَّ
ْت Ve Cevherî َواْلَخاِصَرُة ِإَذا اتََّسَعَتا -kelime ِإْمَدحَّ
si ْت  lafzında lügattir demekle vehm ِإْنَدحَّ
eylemiştir. Şârih der ki ~âπânî Ve İbn 
Berrî, Cevherî gibi vaz¡-ı mezbûru takrîr 
eylediler.

يُح َِ َم ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√el-medî] اَلإْ

َحُة إَْ ِم ve (mîm’in kesriyle) [el-mid√at] اَلإْ

لَحُة َُ ُمإْ  [u∂√ûket] أُْضُحوَكٌة) [el-umdû√at] اَلإْ
vezninde) Vesîle-i medh olan şey™e de-
nir. Cem¡i َمَداِئُح [medâ™i√] gelir. Ve أُْمُدوَحٌة 
[umdû√at]ın cem¡i أََماِديُح [emâdî√]tir.

ُح ََّ ُمَم ٌد) [√el-mumedda] اَلإْ  [mu√ammed] ُمَحمَّ
veninde) Pek memdûh olan adama denir; 
yukâlu: ا ٌح أَْي َمْمُدوٌح ِجدًّ َرُجٌل ُمَمدَّ

]م ذ ح[
ُح إْْ َم  mîm’in ve ≠âl-ı) [√≠el-me] اَلإْ
mu¡cemenin fethiyle) Yaban narı çiçeğin-
den hâsıl olan ¡asele ya¡nî şıra ve lu¡âba 
denir. Ve 

ٌح إْْ -Masdar olur, yürürken uy [√≠me] َم
luklar birbirine sürünmek, ¡alâ-kavlin 
uyluk diplerinin yâhûd kıynakların ara-
lıkları birbirine sürünmekle pişip acış-
mak ma¡nâsınadır ki semizliklikten neş™et 
eder; yukâlu: اِبِع ِإَذا ُجُل َمْذًحا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َمِذَح الرَّ
 اْصَطكَّْت َفِخَذاُه أَِو اْحَتَرَق َما َبْيَن ُرْفَغْيِه أَْو َما َبْيَن أَْلَيَتْيِه
Ve hâye bir nesneye sürünmekle câ-be-câ 
çatlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َمِذَح 
َقْت ُخْصَيُتُه اِلْحِتَكاِكَها ِبَشْيٍء ِإَذا َتَشقَّ

tunun doğurması yaklaşmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَمْحَمَحِت اْلَمْرأَُة ِإَذا َدَنا َوْضُعَها
َماِح  mîm’in fethi ve √â’nın) [ma√mâ√i] َمحإْ
kesr üzere binâsıyla) َبْحَباِح [ba√bâ√i] 
ma¡nâsınadır ki bir şey™in bitip kalmadığı-
nı ihbâr için söylenir; yukâlu: َمْحَماِح َوَبْحَباِح 
ِإَذا َلْم َيْبَق َشْيٌء

]م ُ ح[
ُح إَْ َم  mîm’in fethi ve dâl’ın) [√el-med] اَلإْ
sükûnuyla) ve

َحُة إَْ ِم -Öv (mîm’in kesriyle) [el-mid√at] اَلإْ
mek, sitâyiş ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَدَحُه 
َمْدًحا َوِمْدَحًة ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْحَسَن الثََّناَء َعَلْيِه
Mi§bâ√’ta mersûmdur ki َمْدٌح [med√] 
bir adamı hılkiyye yâhûd ihtiyâriyye 
olan sıfât-ı cemîlesi sebebiyle hüsn-i 
senâ eylemek ma¡nâsına olmakla hamd-
den e¡ammdır. Ve »a†îb-i Tebrîzî’den 
menkûldür ki َمْدٌح [med√] ¡Arabların 
ْاألَْرُض  ,kavllerinden me™hûzdur ِإْنَمَدَحِت 
ْعُت kelimesi َمَدْحُتُه ma¡nâsına. Pes ِإتََّسَعْت  َوسَّ
.ma¡nâsına olur. İntehâ ُشْكَرُه

يُح َِ
 (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-temdî] اَلتَّمإْ

ve

اُح ََ ِت مإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-imtidâ] اَلإْ
de) Bunlar da َمْدٌح [med√] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمَدَحُه َواْمَتَدَحُه ِبَمْعَنى َمَدَحُه Ve 

اٌح ََ ِت  Bir arz yâhûd insân [√imtidâ] ِإمإْ
ve hayvânın böğürleri kabarıp bolal-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْاألَْرُض  ِإْمَتَدَحِت 
َكَرْت َكادَّ َدَحْت  ِإمَّ ِفيَها  َويَُقاُل  اتََّسَعَتا  ِإَذا   َواْلَخاِصَرُة 
Ve bu fi’l-asl ِإْمَتَدَح idi, tâ™ mîm’e kalb ve 
idgâm olunmuştur.

ُح َُّ ٌل) [√et-temeddu] اَلتََّم -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bu dahi َمْدٌح [med√] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمَدَحُه ِبَمْعَنى  َحُه  -Ve memdûh ol َتَمدَّ
maktan mahzûz olmakla tekellüfle med-
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de) ve

َراُح ِممإْ -veznin [√miftâ] ِمْفَتاٌح) [√el-mimrâ] اَلإْ
de) ve

َمُرلُح  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√el-merû] اَلإْ
Şen ve şevk-âver ve neşât-mend ata denir; 
yukâlu: َفَرٌس ِمْمَرٌح َوِمْمَراٌح َوَمُروٌح أَْي َنِشيٌط Ve 

َراٌح  Tayyibü’t-türâb olan [√mimrâ] ِممإْ
arza denir ki nebâtı tîz inbât eder ola. Ve 
şol göze denir ki sakat olmakla yaşı çok 
seyelân eder ola. Ve 

 Şol (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√merû] َمُرلٌح
yaya denir ki pek latîf ve nâzük olmakla 
temâşâ edenleri ferah-nâk eder ola yâhûd 
oku hüsn ve sühûletle irsâl eylemek-
le gûyâ ki kendisi neşâtlanır ola. Evvele 
göre bi-ma¡nâ fâ¡il, sânîye göre bi-ma¡nâ 
mef¡ûldür; yukâlu: َقْوٌس َمُروٌح أَْي َتْمَرُح َرآُؤوَها 
ْهَم ِلُحْسِنَها أَْو َكأَنَّ ِبَها َمَرًحا ِلُحْسِن ِإْرَساِلَها السَّ
َراُح مإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [√el-imrâ] اَلإْ
Cünbüş ve neşâta getirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْمَرَح اْلَكَلُ اْلَفَرَس ِإَذا أَْنَشَطُه
َمَرَحاُن  Ferah ve (fetehâtla) [el-mere√ân] اَلإْ
sürûr ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َمَرَحاًنا  َمِرَح الرَّ
اِبِع ِإَذا َفِرَح  Ve za¡îf ve zebûn olmak ِمَن اْلَباِب الرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضُعَف ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َمِرَح 
Ve göz sakat olmakla dâ™imâ sulanıp yaşı 
akar olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمِرَحِت 
اْلَعْيُن ِإَذا َفَسَدْت َوَساَلْت َشِديًدا
َحى  (mîm’in fethi ve kasr ile) [mer√â] َمرإْ
 mâddesine zikr olundu ki ok atan “ب،ر،ح”
kimse nişâna vurdukta tahsîn için söyle-
nir. Ve 

َحى -Şu¡arâdan ¡Abdullâh b. ez [Mer√â] َمرإْ
Zubeyr’in nâkası ismidir.

ِريُح -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-temrî] اَلتَّمإْ
de) Buğday harmanını süpürge ile toprak 
makûlesinden pâk eylemek ma¡nâsınadır; 

ُح َْ َمإْ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [√el-em≠a] اَلإْ
de) Bunlardan sıfattır. Ve müntin ve bed-
râyiha olan şey™e denir; yukâlu: أَْمَذُح  َشْيٌء 
 Ve َما أَْمَذَح ِريَحُه أَْي َما أَْنَتَنُه :ve yukâlu أَْي ُمْنِتٌن
bu fi¡l-i ta¡accübdür.

ُح ُّْ ٌل) [√et-teme≠≠u] اَلتََّم -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir nesneyi ağızda sorup emmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه اْمَتصَّ ِإَذا  َحُه   Ve َتَمذَّ
suyu pek çok içmekle böğürler kabarıp 
kalkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحْت  َتَمذَّ
َخاِصَرَتاُه ِإَذا اْنَتَفَخَتا ِريًّا

]م ر ح[
َمَرُح  (vezninde [√fera] َفَرٌح) [√el-mera] اَلإْ
Güre ve butur olmak ma¡nâsınadır ki 
sürûru taşırmaktan ¡ibârettir, ahırdan çık-
mış perverîde at ve mest-i mey-i ikbâl 
olmuş istidrâclı devlet-mendân sıfatıdır; 
yukâlu: أَِشَر ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َمَرًحا  ُجُل  الرَّ  َمِرَح 
 ;Ve kibr edâ eylemek ma¡nâsınadır َوَبِطَر
yukâlu: اْخَتاَل ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve şevkli ve َمِرَح 
sürûrlu şen ve şûh ve neşât-mend olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمِرَح ِإَذا َنِشَط Ve salını 
salını yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: َمِرَح 
َتَبْخَتَر ِإَذا  ُجُل  -Ve göz bulanıp şiddet üze الرَّ
re yaşı seyelân eder olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمِرَحْت َعْينُُه ِإَذا َفَسَدْت َوَساَلْت َشِديًدا
ِمَراُح  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√el-mirâ] اَلإْ
Ma¡nâ-yı evvelden ismdir, şiddet ile se-
vinç hâletine denir.

َمِرُح ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [√el-meri] اَلإْ

يُح ِمّرِ يٌن) [√el-mirrî] اَلإْ -veznin [sikkîn] ِسّكِ
de) Ondan sıfat ve mübâlagadır, be-gâyet 
şâdân adama denir. Cem¡leri َمْرَحى [mer√â] 
gelir, َسْكَرى [sekrâ] vezninde ve َمَراَحى 
[merâ√â] gelir, َسَكاَرى [sekârâ] vezninde 
ve يُحوَن .gelir [mirrî√ûn] ِمّرِ

َرُح ِممإْ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [√el-mimra] اَلإْ
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ne nâzırlardır. Onlardan sel suları seyelân 
eder.

َحُة ِمرإْ  (mîm’in kesriyle) [el-mir√at] اَلإْ
Anbâra denir ki zebîb makûlesi korlar.

]م أ ح[
ُح َمزإْ  mîm’in fethi ve zâ-yı) [√el-mez] اَلإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Lâg ve latîfe ve 
şaka eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu. َمَزَح 
ُجُل َمْزًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َدَعَب  Ve الرَّ

ٌح -sun] ُسْنُبٌل ,Ekin hûşesine denir [√mez] َمزإْ
bul] ma¡nâsına.

ُمَزاُح ve [√el-muzâ] اَلإْ

ُمَزاَحُة -mîm’lerin zammıy) [el-muzâ√at] اَلإْ
la) İsmlerdir, lâg ve latîfeye denir.

ُمَماَأَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mumâze√at] اَلإْ
vezninde) ve

ِمَزاُح -Bi (mîm’in kesriyle) [√el-mizâ] اَلإْ
riyle lâg ve latîfe eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َماَزَحُه ُمَماَزَحًة َوِمَزاًحا ِإَذا َداَعَبُه
-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [√et-temâzu] اَلتََّماُأُح
ninde) ُمَماَزَحٌة [mumâze√at] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَماَزَحا ِإَذا َتَداَعَبا
َزاُح مإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [√el-imzâ] اَلإْ
Asmaya kerevit eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشُه أَْمَزَح اْلَكْرَم ِإَذا َعرَّ
ِزيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-temzî] اَلتَّمإْ
Üzüm renklenmek ma¡nâsınadır ki ben 
düşmek ta¡bîr olunur; yukâlu: َح اْلِعَنُب ِإَذا  َمزَّ
َن  ;Ve asma üzüm vermek ma¡nâsınadır َلوَّ
yukâlu. َح اْلَكْرُم ِإَذا أَْثَمَر  Lâkin bunda savâb َمزَّ
olan cîm’le olmaktır.

]م س ح[
ُح إَْ َم  mîm’in fethi ve sîn’in) [√el-mes] اَلإْ
sükûnuyla) Bir sıvık yâhûd bulaşık nesne-
yi gidermek için üzerine el sürüp sığamak 
ma¡nâsınadır. Mü™ellif burada ِإْمَراُر اْلَيِد َعَلى 

yukâlu: اُه ِمَن اْلَعَفا ِباْلَمَكاِنِس َح الطََّعاَم أَِي اْلُبرَّ ِإَذا َنقَّ  َمرَّ
Ve deriyi yağlamak ma¡nâsınadır ki gerek 
kendi bedeni ve gerek âher deri olsun; 
yukâlu: َنُه َح اْلِجْلَد ِإَذا َدهَّ  Ve cedîd tulum ve َمرَّ
kırba içre dikiş yerleri rutûbetle yapışıp 
tutulmak için su doldurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِلَيْذَهَب َماًء  َمَلََها  ِإَذا  اْلَجِديَدَة  اْلَمَزاَدَة  َح   َمرَّ
َشْيٌء ِمْنَها  َيِسيَل  َوالَ  ُعُيونَُها  ِلَتْنَسدَّ  أَْي   Ve َمَرُحَها 
ceng-gâhın mu¡azzam ve ma¡reke-gâh 
olan yerine varmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َصاَر ِإَلى َمْرَحى اْلَحْرِب َح الرَّ  Bu ma¡nâda َمرَّ
hemân َمْرَحى [mer√â] lafzından ahz olun-
muştur, lâkin iştikâk cihetiyle değildir. 
Mütercim der ki َمْرَحى [mer√â] َرَحى [re√â] 
kelimesinden ism-i mekândır, medâr-ı 
rehâ ma¡nâsına; ba¡dehu mu¡zam-ı ceng-
gâha ıtlâk olunmuştur, niteki َرَحى [re√â] 
mâddesinde mersûmdur. Pes َتْمِريٌح [temrî√] 
ondan müştak olmak mümkin değildir, 
belki hemân َمْرَحى [mer√â] lafzının cev-
herinden ahz ve isti¡mâl olunmuştur, zîrâ 
dâ™ire-i ahz, dâ™ire-i iştikâktan evsa¡dır, 
sarfiyyûn ona iştikâk-ı ekber ıtlâk ederler.

 mîm’in ve râ™ ve) [mera√ayyâ] َمَرَحيَّا
√â’nın fethiyle) َمْرَحى [mer√â] gibi tîr-
endâzlara edâ-yı tahsîndir, niteki ”ب،ر،ح“ 
mâddesinde zikr olundu. Ve bir mevzi¡ 
adıdır.

ُح ُمَمرَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-mumerra] اَلإْ
vezninde) Üzümlü yâhûd kerevitli ve çar-
daklı asmaya ıtlâk olunur; yukâlu: ٌح  َكْرٌم ُمَمرَّ
ٌش أَْي ُمْثِمٌر أَْو ُمَعرَّ
 (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√Murey] ُمَريإٌْح
Medîne’de Benû ¢aynu…a¡ cemâ¡atine 
mahsûs bir أُطٌُم [u†um] ya¡nî bir kule 
ismidir.

 Dere (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√mirâ] ِمَراٌح
tarzında üç ¡aded dağ yollarıdır ki birbiri-
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-Ve deve bütün gün durmayıp git ِإَذا َذَرَعَها
mek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
 َمَسَحِت :ve fi’l-Esâs َمَسَحِت ْاإِلِبُل ِإَذا َساَرْت َيْوَمَها
َسْيًرا َشِديًدا ِإَذا َساَرْت  َيْوَمَها  -Ve deveyi be ْاإِلِبُل 
gâyet yorup zebûn ve fürû-mânde eyle-
mek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َمَسَح 
ْاإِلِبَل ِإَذا أَْتَعَبَها َوأَْدَبَرَها أَْي َهَزَلَها
يُح َِ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-temsî] اَلتَّمإْ
de) Bu dahi َمْسٌح [mes√] ma¡nâsınadır ki 
bir nesneye el sürmek ma¡nâsınadır. Ve 
bir kimseyi aldatmak cihetiyle mizâcına 
muvâfık hoş-âmedî söz söylemek 
ma¡nâsınadır. Ve deveyi pek yormakla 
zebûn ve bî-mecâl eylemek ma¡nâsınadır.

ُح َُّ ٌل) [√et-temessu] اَلتََّم -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bu dahi mesh-i yed ma¡nâsınadır. 
Ve bir nesneye sürünmek ma¡nâsınadır. 
Ve bir nesne ile teberrük eylemek 
ma¡nâsınadır ki ma¡nâ-yı mezbûrdan 
me™hûzdur; yukâlu: ُك ِبِه ِلَفْضِلِه ُح ِبِه أَْي َيَتَبرَّ  َيَتَمسَّ
Ve ¡Arablar “filân kimsenin aslâ bir nes-
nesi yoktur, müflis ve mücerreddir” diye-
cek yerde ُح  الَ َشْيَء derler, bi-ma¡nâ ُفالٌَن َيَتَمسَّ
َمَعُه َكأَنَُّه َيْمَسُح ِذَراَعْيِه
اُح ََ -tâ’nın fethiyle mas) [√et-temsâ] اَلتَّمإْ
dardır) َكِذٌب [ke≠ib] ma¡nâsına; yukâlu: 
َمَسَح َمْسًحا َوَتْمَساًحا ِإَذا َكَذَب
اَحُة ََ ِم  Bu (mîm’in kesriyle) [el-misâ√at] اَلإْ
dahi yeri ölçmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َذَرَعَها ِإَذا  َوِمَساَحًة  َمْسًحا  ْاألَْرَض   Mi§bâ√’ınَمَسَح 
beyânına göre ِمَساَحٌة [misâ√at] ismdir, öl-
çüye denir.

ُح إَْ ِم  Çula (mîm’in kesriyle) [√el-mis] اَلإْ
ve palâsa denir; tekûlu: َرأَْيُتُه َيْقُعُد َعَلى اْلِمْسِح 
اْلَبالَِس  Ve ulu yola ıtlâk olunur; câdde أَِي 
ma¡nâsına. Cem¡i ُمُسوٌح [musû√] gelir.

ُح ََ َم  Libâs (fethateynle) [√el-mesa] اَلإْ
huşûnetli olmakla dizlerin iç tarafları 

إِلْذَهاِبِه ِخ  َواْلُمَتَلطِّ اِئِل  السَّ ْيِء   ibâretiyle tefsîr¡ الشَّ
eylemekle bu gûne terceme olundu. Lâkin 
Ba§â™ir’de َعْنُه ْاألََثِر  َوِإَزاَلُة  ْيِء  الشَّ َعَلى  اْلَيِد   ِإْمَراُر 
 ibâretiyle beyân¡ َوَقْد يُْسَتْعَمُل ِفي ُكّلِ َواِحٍد ِمْنُهَما
eylemekle mutlakan bir nesneye el sürüp 
sığamak ve yaş yâhûd bulaşığın eserini el 
ile silmek ma¡nâlarına da olur ki her biri 
ma¡nâ-yı mahsûs olur; ve minhu tekûlu: 
ِباْلِمْنِديِل َيِدي  ِباْلَماِء Ve Esâs’ta َمَسْحُت   َمَسَحُه 
َعَلى َيَدُه  َوَمَسَح  َعَلْيِه  َيَدُه  أََمرَّ  َرْأَسُه  َوَمَسَح  ْهِن   َوالدُّ
اْلَيِتيِم  unvânıyla mersûm olmakla iki¡ َرْأِس 
ma¡nâya da işâret olunmuştur. Ve 

ٌح إَْ  Bir kimseyi firîfte ve magbûn [√mes] َم
eylemek zımnında hoş-âmedî ve dil-
nişîn ve matbû¡ söz söylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur ki gönlünü sığamak olur; 
yukâlu: َمَسَحُه أَْي َقاَل َلُه َقْوالً َحَسًنا ِلَيْخَدَعُه ِبِه Ve 
fi’l-Esâs: ُفالٌَن َيْمَسُح َرْأَس ُفالٍَن أَْي َيْخَدُعُه Ve ta-
ramak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
َمَشَطَها ِإَذا  َذَواِئَبَها   Ve kesmek ma¡nâsına َمَسَح 
müsta¡meldir; yukâlu: َقَطَعُه ِإَذا  ْيِف  ِبالسَّ  َمَسَحُه 
 Ve Hazret-i Hâlık-ı bî-çûn bir nesneyi ِبِه
mübârek ve meymûn yâhûd meş™ûm ve 
mel¡ûn yaratmak ma¡nâsına olmakla zıdd 
olur. Bunlar da mecâzdır, yed-i ¡inâyetiyle 
yâhûd yed-i gazabıyla mesh eylemiştir; 
yukâlu: َحَسًنا ُمَباَرًكا  َخَلَقُه  أَْي  َتَعاَلى  اهللُ   ve َمَسَحُه 
yukâlu: َمَسَحُه أَْي َخَلَقُه َمْلُعوًنا َقِبيًحا Hazret-i ¡Îsâ 
ile Deccâl-i mel¡ûna َمِسيٌح [Mesî√] ıtlâkının 
bir me™hazı dahi bunlardır. Ve 

ٌح إَْ  Yalan söylemek ma¡nâsına [√mes] َم
isti¡mâl olunur; yukâlu: َمَسَح ُفالٌَن ِإَذا َكَذَب Ve 
vurmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
 Ve cimâ¡ eylemek ma¡nâsına َمَسَحُه ِإَذا َضَرَبُه
müsta¡meldir, ٌَّمس [mess] kelimesi gibi; 
yukâlu: َجاَمَعَها ِإَذا   َذْرٌع ,Ve ölçmek َمَسَحَها 
ma¡nâsınadır. Şârihin beyânına göre yer 
ölçmekte hâstır; yukâlu: اُح ْاألَْرَض اْلَمسَّ  َمَسَح 
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huşûnetli mendile ve şemleye denir ki 
bağlamakta ve sarmakta huşûnetinden 
nâşî mess ve mesh ederler, tâ ki yatıp 
hemvâr ola. Ve 

يٌح َِ .Kezzâb kimseye denir [√mesî] َم

يُح َِّ ِم يٌن) [√el-missî] اَلإْ -veznin [sikkîn] ِسّكِ
de) Bu dahi kesîrü’s-sıyâha adama denir.

َماِسُح -Kesîrü’l-cimâ¡ olan kişi [√el-mâsi] اَلإْ
ye denir. Ve kezzâba denir.

ُح ََ ِممإْ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [√el-mimsa] اَلإْ
de) ve

ُح ََ -vez [√mimsa] ِمْمَسٌح) [√et-timsa] اَلّتِمإْ
ninde) Bu dahi kezzâb şahsa denir.

َحاُء إَْ َم -vez [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-mes√â] اَلإْ
ninde) Düz olup hurde çakıl taşlık olan 
arza denir; yukâlu: أَْرٌض َمْسَحاُء أَْي ُمْسَتِوَيٌة َذاُت 
 ;Ve kıçı arık olan hatuna denir َحًصى ِصَغاٍر
-nüs أَْرٌض َرْسَحاُء ma¡nâsına. Şârih َمْرأَةٌ َرْسَحاُء
hasını tahti™e eylemiştir. Düz taban olan 
hatuna denir; yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َمْسَحاُء أَْي الَ أَْخَمَص 
-de [√emsa] أَْمَسُح Bunun müzekkerinde َلَها
nir. Ve 

َحاُء إَْ  Memeleri bî-hacm olan [™mes√â] َم
hatuna denir ki silik memeli ta¡bîr olunur. 
Ve bir gözü kör olan hatuna denir, َعْوَراُء 
[¡avrâ™] ma¡nâsına. Ve gözleri bâdemî ol-
mayıp silik olan hatuna denir. Ve gezegen 
hatuna denir sokağa çıktıkta gezip dolan-
madığı yer kalmaya; yukâlu: َمْسَحاُء  ِإْمَرأَةٌ 
 ,Ve yalancı karıya denir أَْي َسيَّاَرةٌ ِفي ِسَياَحِتَها
اَبٌة .ma¡nâsına [ke≠≠âbet] َكذَّ

-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [√et-temâsu] اَلتََّماُسُح
de) Birbirini tasdîk eylemek, ¡alâ-kavlin 
bey¡ ü şirâ ¡akdinde bâyi¡ ve müşterî el 
tutuşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  َتَماَسَحا 
َتَصاَدَقا أَْو َتَباَيَعا َفَتَصاَفَقا
ُمَماَسَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mumâse√at] اَلإْ

sürünerek pişip acışmak, ¡alâ-kavlin yü-
rürken butlar birbirine sürünüp pişmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َمَسًحا  ُجُل  الرَّ  َمِسَح 
أَِو الثَّْوِب  ِلُخُشوَنِة  ُرْكَبِتِه  َباِطَن  اْحَتَرَق  ِإَذا  اِبِع  الرَّ  اْلَباِب 
اْصَطكَّْت َرْبَلَتاُه
ُح ََ َمإْ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [√el-emsa] اَلإْ
de) Ondan sıfattır, mü™ennesinde َمْسَحاُء 
[mes√â™] denir.

يُح َِ َم  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√el-Mesî] اَلإْ
¡Îsâ ¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-selâmdır; 
yümn ve bereketi sebebiyle tesmiye 
olunmuştur. Bunun iştikâkı bâbında 
Meşâri…u’l-Envâr üzere olan şerhimde 
ve sâ™ir mü™ellefâtımda elli gûne vech 
zikr ve beyân eyledim, niteki َسْوٌح [sev√] 
mâddesinde dahi beyân olundu. 

Mütercim der ki evcehi ¡İbrânîdir, َمِشيٌح 
[Meşî√] lafzından mu¡arrebdir, niteki 
 َشاٌم lafzından ve [Mûşâ] ُموَشى [Mûsâ] ُموَسى
[Şâm] َساٌم [Sâm] lafzından mu¡arrebdir. 
İntehâ. Ve 

يٌح َِ -Deccâl’in dahi lakabı [√Mesî] َم
dır, uğursuzluğundan nâşî, ¡alâ-kavlin 
Deccâl’e يٌح يٌن ,derler [√Missî] ِمّسِ  ِسّكِ
[sikkîn] vezninde. Ve 

يٌح َِ  .Gümüş kıt¡asına ıtlâk olunur [√mesî] َم
Ve tere ıtlâk olunur, َعَرٌق [¡ara…] ma¡nâsına. 
Ve pek doğru sözlü adama denir, sıddik 
ma¡nâsına. Ve sikke ve nakşı silinmiş ak-
çeye denir. Ve dühn makûlesiyle memsûh 
olan şey™e denir. Ve 

يٌح َِ  Memsûh bi’l-bereket ve [√mesî] َم
memsûh bi’ş-şu™m ma¡nâsınadır ki ve 
kesîrü’s-siyâhat adama ıtlâk olunur. 
Ve kesîrü’l-cimâ¡ olana da ıtlâk olu-
nur. Ve اْلَوْجِه  [memsû√u’l-vech] َمْمُسوُح 
ma¡nasınadır ki çehresinin bir tarafında 
gözü ve kaşı silik olan kimsedir. Ve pek 
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mü™ellif ta¡mîm eylemiştir.

وُح َُ ُم  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√el-musû] اَلإْ
Bir yere gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَسَح 
ِفي ْاألَْرِض ِإَذا َذَهَب فيها
 innesrîn kazâsında¢ [√Tellu Mâsi] َتلُّ َماِسٍح
bir mevzi¡dir.

اُح ََ ِت مإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-imtisâ] اَلإْ
de) Kından kılıcı sıyırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه ْيَف ِإَذا اْسَتلَّ ِإْمَتَسَح السَّ
وٌح َُ ُمإْ -veznin [uslûb] أُْسُلوٌب) [√el-umsû] اَلإْ
de) Ahşâb-ı sefîneden her uzun tahtaya 
denir.

]م ش ح[
 mîm’in ve şîn-i) [√el-meşa] اَلإَْمَشُح
mu¡cemenin fethiyle) Uylukların iç ta-
rafları birbirine sürünüp pişmek yâhûd 
dizin iç yüzüne huşûnetli libâs sürünmek-
le pişip acışmak ma¡nâsınadır, niteki َمَسٌح 
[mesa√] dahi bu ma¡nâyadır; bâb ve sıfatı 
onun gibidir.

َشاُح مإْ ِ  Yıl (hemzenin kesriyle) [√el-imşâ] اَلإْ
pek kurak olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَصُعَبْت أَْجَدَبْت  ِإَذا  َنُة  السَّ  Ve havâdan أَْمَسَحِت 
bulut açılıp ayazlanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحاُب ِمْنَها َع السَّ َماُء ِإَذا َتَقشَّ أَْمَشَحِت السَّ

]م ص ح[
-vez [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√el-mu§û] اَلإُْمُصوٌح
ninde) Gidip munkatı¡ ve nâbûd olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ُمُصوًحا ِمَن  َمَصَح الرَّ
 َويَُقاُل :Kâle’ş-şârih اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َذَهَب َواْنَقَطَع
اُر ِإَذا اْنَدَرَسْت َواْنَمَحى أََثُرَها Ve َمَصَحِت الدَّ

 Yerden su sızmak [√el-mu§û] اَلإُْمُصوٌح
ma¡nâsına olmakla zıdd olur; yukâlu: َمَصَح 
َرَشَح ِإَذا  -Lâkin zıddiyyeti manzûrun النََّدى 
fîhtir. Ve atın bukağılıkları kıllarının 
kökleri metîn olmakla yolunmaktan 

vezninde) Suverî ve münâfıkâne birbirine 
rıfk ve mülâyemetle mükâleme eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َماَسَحا ِإَذا الََيَنا ِفي اْلَقْوِل 
ا ِغشًّ
ُح َُّ  (tâ’nın kesriyle) [√et-temessu] اَلتََّم
Mârid ve habîs olan kimseye denir. Ve 
müdâheneci yaltak kimseye denir.

اُح ََ  Bir (tâ’nın kesriyle) [√et-timsâ] اَلّتِمإْ
iri cânverdir ki kablumbağaya şebîh olur, 
Nîl-i Mı§r’da ve Sind ülkesinde vâki¡ 
nehr-i Mehrân’da olur. Bu cânver keler 
hey™etinde olup lâkin pek büyük olur ve 
derisi be-gâyet haşin ve elleri ve ayakları 
vardır; Fârisîde ona neheng denir. Fekk-i 
a¡lânın hareketi iki hayvâna mahsûstur, 
biri timsâh ve biri kaknüstür.

يَحُة َِ َم -vez [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-mesî√at] اَلإْ
ninde) Ense tarafında olan sarkık saça 
ıtlâk olunur. Ve yaya ıtlâk olunur. Cem¡i 
 gelir. Ve [√mesâ™i] َمَساِئُح

يَحٌة َِ -Merru’@- ªahrân kurbün [Mesî√at] َم
de bir vâdi adıdır.

َحُة إَْ َم -vez [amzet√] َحْمَزُة) [el-mes√at] اَلإْ
ninde) Bir şey™in eser ve nişânına ıtlâk 
olunur, ¡âdetâ el ile silinen yerde eser ve 
nişân kaldığına mebnîdir, Türkîde ondan 
silik ile ta¡bîr olunur. Ba¡dehu çehrede 
olan cemâl ve hüzâlin eser ve nişânına 
ıtlâk olunmuştur; yukâlu: َعَلْيِه َمْسَحٌة ِمْن َجَماٍل 
أَْو ُهَزاٍل أَْي َشْيٌء ِمْنُه َيْعِني أََثٌر َظاِهٌر ِمْنُه
َحِة إَْ َم الإْ  Ashâbdan Cerîr [u’l-Mes√at±] ُذل 
b. ¡Abdullâh el-Becelî lakabıdır. Nûrânî-
cemâl olduğunda mülakkab olmuştur, 
gûyâ ki cemâlinde mesha-i mülk vâki¡ 
olmuştur. Kâle fi’n-Nihâye َعَلْيُكْم َيْطُلُع   َوِفيِه 
َفَطَلَع ُمْلٍك  َمْسَحُة  ِبِه  َيَمٍن  ِذي  َخْيِر  ِمْن  اْلَفّجِ  َهَذا   ِمْن 
َجَماٍل أَْو  ُمْلٍك  َمْسَحُة  َوْجِهِه  َعَلى  يَُقاُل  اَْلَبَجِليُّ   َجِريٌر 
يَُقاُل َذِلَك ِإالَّ ِفي اْلَمْدِح  Lâkin أَْي أََثٌر َظاِهٌر ِمْنُه َوالَ 
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Ve deve sürüsü yabana perâkende ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْاإِلِبُل   َمَضَحِت 
-Ve kırba ve tulum makûlesi sız اْنَتَشَرْت
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَضَحِت اْلَمَزاَدُة ِإَذا 
 Ve güneşin pertevi her yere şâmil َرَشَحْت
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْمُس  َمَضَحِت الشَّ
ِإَذا اْنَتَشَر ُشَعاُعَها
َضاُح مإْ ِ -hemzenin kesriy) [√el-im∂â] اَلإْ
le) َمْضٌح [ma∂√] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir; yukâlu: أَْمَضَح ِعْرَضُه ِإَذا َشاَنُه

]م ض ر ح[
َرُح ve [√el-ma∂ra] اَلإَْمضإْ

َرِحيُّ  mîm’in ve) [el-ma∂ra√iyy] اَلإَْمضإْ
∂âd’ın fethiyle) Çakır doğana denir. 
Mü™ellif bunu َضْرٌح [∂ar√] mâddesinde 
dahi zikr eylemiştir.

]م ط ح[
إُُْح َم  El (vezninde [√†sa] َسْطٌح) [√†el-ma] اَلإْ
ile vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَطَحُه 
-Ve cimâ¡ ey َمْطًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َضَرَبُه ِبَيِدِه
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَمْرأََة   َمَطَح 
َجاَمَعَها
َُاُح ِت مإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-imti†â] اَلإْ
de) Derenin suyu kabarıp taşkın olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْرَتَفَع ِإَذا  اْلَواِدي   ِإْمَتَطَح 
َوَكثَُر َماُؤُه

]م ل ح[
ُح ِملإْ  Ma¡rûftur (mîm’in kesriyle) [√el-mil] اَلإْ
ki tuza denir, Fârisîde nemek derler. Ve 
-lafzı mü™ennestir, kalîlen mü [√mil] ِمْلٌح
zekker olur. Ve 

ٌح  َرَضاٌع ,Masdar olur, emzirmek [√mil] ِملإْ
[re∂â¡] ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالََنٌة  َمَلَحْت 
َرَضَعْتُه ِإَذا   Ve ¡ilm ma¡nâsına isti¡mâl ُفالًَنا 
olunur ki ismdir, mâ-bihi’l-lezzet olduğu 
için. Ve ¡ulemâya ıtlâk olunur ki dînin 

ve dökülmekten emîn ve sâlim olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَفَرِس أََشاِعُر   َمَصَحْت 
تُْنَتَف أَْن  َفأَِمَنْت  أُُصولَُها  َرَسَخْت  -Ve libâs es ِإَذا 
kimek ma¡nâsınadır; yukâlu: الثَّْوُب  َمَصَح 
َخَلَق -Ve nebâtın çiçeklerinin rengi bo ِإَذا 
zulmağa başlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َلْوُن َزْهِرِه ِإَذا َولَّى   Ve gölge çekilip َمَصَح النََّباُت 
kısalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُّل الظِّ  َمَصَح 
َقُصَر -Ve ma¡nâ-yı evvelde bâ™ harfiy ِإَذا 
le müte¡addî olur, gidermek ma¡nâsına; 
yukâlu: ْيِء ِإَذا َذَهَب ِبِه -Ve harf-i cer َمَصَح ِبالشَّ
siz dahi müte¡addî olur; yukâlu: ُاهلل  َمَصَح 
أَْذَهَبُه أَْي   Ve davarın sütü çekilmek َمَرَضَك 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَصَح َلَبُن النَّاَقِة ِإَذا َذَهَب
ِصيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tem§î] اَلتَّمإْ
Bu dahi gidermek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َح اهللُ َمَرَضَك أَْي أَْذَهَبُه َمصَّ
-Gölge yuf (fethateynle) [√el-me§a] اَلإَْمَصُح
kalanıp kısalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َنَقَص َوَرقَّ لُّ َمَصًحا ِمَن اْلَباِب الرَّ َمِصَح الظِّ
َصُح َمإْ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [√el-em§a] اَلإْ
de) Ondan sıfattır; yukâlu: أَْي أَْمَصُح   ِظلٌّ 
َناِقٌص َرِقيٌق
 Mîm’in zammıyla [el-mu§â√at] اَلإُْمَصاَحاُت
[√mu§â] ُمَصاٌح vezninde ki [πurâbât] ُغَراَباٌت
ın cem¡idir, şol deve köşeklerinin derileri-
ne denir ki içini katık ile doldurup yavru 
hey™etinde nâkanın yanına vaz¡ ederler, tâ 
ki helâk olmuş yavrusu zannıyla süt ver-
mekten imtinâ¡ eylemeye.

]م ض ح[
ُح  âd-ı mu¡ceme ile∂) [√∂el-ma] اَلإَْمضإْ
 vezninde) Bir kimsenin ¡ırz [√med] َمْدٌح
ve nâmûsuna şeyn ve nakîsa vermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالٍَن ِعْرَض   َمَضَح 
َشاَنُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  -Ve bir kimse َمْضًحا 
nin üzerinden bir nesneyi def¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْنُه َذبَّ  ِإَذا  َعْنُه   َمَضَح 
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ُجُل ِبَمْعَنى َتَملََّح  Ve ta¡âma tuzu mikdârından الرَّ
ziyâde kotarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِمْلَحَها أَْكَثَر  ِإَذا  اْلِقْدَر  -Ve şâ¡ir şi¡rinde hoş َملََّح 
âyende mazmûn yâhûd bir ta¡bîr-i dil-
nişîn îrâd eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِعُر ِإَذا أََتى ِبَشْيٍء َمِليٍح  Ve َملََّح الشَّ

ِليٌح -Deve bir mikdârca semir [√temlî] َتمإْ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَجُزوُر   َملََّح 
َسِمَن َقِليالً
َحُة ِملإْ  ِمْلٌح (mîm’in kesriyle) [el-mil√at] اَلإْ
[mil√] gibi hürmet ve zimâm ve peymân 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َبْيَنُهَما 
 ِمْلٌح َوِمْلَحٌة أَْي ُحْرَمٌة َوِحْلٌف َوِفي ْاألَْمَثاِل “ُفالٌَن ِمْلُحُه
َعَلى ُرْكَبِتِه” أَْي الَ َوَفاَء َلُه أَْو َسِميٌن أَْو َحِديٌد ِفي َغَضِبِه
Şârih der ki kavl-i evvel diz üzerinde 
olan tuz ednâ sebeble perîşân ve nâbûd 
olmasından me™hûzdur. Ve kavl-i sânîye 
göre ِمْلٌح [mil√] şahm ma¡nâsına olup 
zengî tâ™ifesinin ekserî semizlikleri rük-
be ve fahizlerinde olmakla onlara teşbîh 
olunmuştur. Ve kavl-i sâlis kavl-i evvel 
şu¡besindendir ki ednâ nefh ile tuz kıs-
mı tozup kaldığı, o dahi cüz™î sebeble 
heyecâna gelip hışm ve hiddet eder de-
mektir. Ve Zema«şerî Esâs’ta kesîrü’l-
husûmât olandan kinâye eylemiştir, ya¡nî 
muhâsim ve mukâtil olup kat¡â cirâhatten 
bâk ve pervâsı yoktur, yaralandıkta yara-
sına ekmek için ibtidâ tuzunu hâzır edip 
manzara-i nâsta olan rükbesi üzere vaz¡ 
eder. Ve ba¡zılar burada ِمْلٌح [mil√] hür-
met ma¡nâsınadır dedi, pes ona göre bî-
hürmetlikten kinâye olur, ona mücâlis 
oldukta ihtirâm ve ri¡âyet eder, meclisten 
kalkıp gittikten sonra rafz-ı hürmet eder 
demektir ki merci¡i kavl-i evvel olur ki 
vefâsız demektir. Ve 

َحٌة  Bir recül ismidir. Ve bir şâ¡ir [Mil√at] ِملإْ

tuzlarıdır. Ve güzellik ma¡nâsınadır. Ve 
iç yağına denir, َشْحٌم [şa√m] ma¡nâsına. 
Esâs’ın beyânına göre mecâzdır, tuz yiyen 
davarın bedeninde şahm peydâ olmak ha-
sebiyle. Ve 

ٌح  ِسَمٌن ,Semizliğe ıtlâk olunur [√mil] ِملإْ
[simen] ma¡nâsına. Ve hürmet ve zimâm 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َبْيَنُهَما 
 Ve ِمْلٌح أَْي ُحْرَمٌة َوِذَماٌم َوَعْهٌد

ٌحَشَواِرُق  Tuzlu [mil√un şevâri…u] ِملإْ
suya denir, deniz suyu gibi; َعْذٌب [¡a≠b] 
mukâbilidir. 

Kâle’l-mü™ellif fi’l-Ba§â™ir: َماِلٌح َماٌء   يَُقاُل 
Mi§bâ√’ın beyânına göre bu ma¡nâda ِمْلٌح 
[mil√] ُمُلوَحٌة [mulû√at]tan ism-i fâ¡ildir, 
aslı َمِلٌح [meli√] idi, َكِتٌف [ketif] veznin-
de; niteki ُخُشوَنٌة [«uşûnet]ten َخِشٌن [«aşin] 
gelmiştir. Hattâ aslı üzere ”أَُجاٌج َمِلٌح   “َوَهَذا 
¡unvânında dahi kırâ™at olunmuştur. 
Ba¡dehu kesret-i isti¡mâlden tahfîfle ona 
iktisâr olundu. Ve Ehl-i ◊icâz اْلَماُء  أَْمَلَح 
 terkîbinin ism-i fâ¡ilinde gayr-i kıyâs ِإْمالًَحا
üzere َماِلٌح [mâli√] derler, أَْبَقَل اْلَمْوِضُع َفُهَو َباِقٌل 
geldiği gibi. Ve Teh≠îb’in hülâsası budur 
ki ُمُلوَحٌة [mulû√at] fi¡li bâb-ı evvelden ve 
sâlisten dahi vârid olmakla kıyâs üzere el-
bette َماِلٌح [mâli√] vâriddir. Ve ehl-i ◊icâz 
bu sîga üzere tekellüm ederler. İntehâ. Ve 

ٌح -ge [mil√at] ِمْلَحٌة lafzının cem¡i [√mil] ِملإْ
lir hâ’yla ki te™nîs-i cem¡dir ve ِمالٌَح [milâ√] 
gelir mîm’in kesriyle ve أَْمالٌَح [emlâ√] ge-
lir ve ِمَلٌح [mila√] gelir mîm’in kesri ve 
lâm’ın fethiyle.

ٌل) [√et-temellu] اَلتََّملُُّح -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Semirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَملََّح 
اْلَبِعيُر ِإَذا َسِمَن
ِليُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-temlî] اَلتَّمإْ
 َملََّح :ma¡nâsınadır; yukâlu [√temellu] َتَملٌُّح
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[eşrâf] gibi ve ُمالَُحوَن [mula√ûn] ve ُمالَُّحوَن 
[mullâ√ûn] gelir.

ُح َملإْ  mîm’in fethi ve lâm’ın) [√el-mel] اَلإْ
sükûnuyla) Gıybet eylemek ma¡nâsınadır 
ki mecâzdır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َمْلًحا   َمَلَحُه 
اْغَتاَبُه ِإَذا  -Ve kuş pervâz ederken ka الثَّاِلِث 
natlarını tîz tîz olarak çok çok oynatmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكثَُر ُسْرَعُة ِإَذا  الطَّاِئُر   َمَلَح 
ِبَجَناَحْيِه  Ve koyun makûlesini biryân َخَفَقاِنِه 
eylemek için ıssı suda haşlayıp derisin-
den tüylerini izâle eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َسَمَطَها ِإَذا  اَة  الشَّ  Ve emzirmek َمَلَح 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرَضَعُه ِإَذا  اْلَوَلَد   َمَلَح 
Ve bir nesneyi tuzlamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمَك َواْلِقْدَر ِإَذا َطَرَح ِفيِه اْلِمْلَح -Mü َمَلَح السَّ
zekker zamîri taglîb içindir; ve yukâlu: ِفيِه 
-Ve davara şorak top َمَلَح َمْلًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني
rak yedirmek ma¡nâsınadır ki ekserî keçi 
kısmına yalatırlar; yukâlu: ِإَذا اْلَماِشَيَة   َمَلَح 
أَْطَعَمَها َسَبَخَة اْلِمْلِح َوِهَي ِمْلٌح َوتَُراٌب
َمَلُح  Atın kıç (fethateynle) [√el-mela] اَلإْ
ayağında olan sinirde ki eğrice ta¡bîr olu-
nur, hâdis olur bir maraz adıdır. Ve 

 bir mevzi¡ adıdır. Ve siyâhla [√Mela] َمَلٌح
muhtelit ak olmak ma¡nâsınadır ki na¡tında 
.denir [√emla] أَْمَلُح

 mîm’in fethi ve) [el-mellâ√at] اَلإَْمالََّحُة
lâm’ın teşdîdiyle) ve

َلَحُة َممإْ  mîm’in ve lâm’ın) [el-memle√at] اَلإْ
fethiyle) Tuz tekevvün eden yere denir ki 
tuzla ta¡bîr olunur.

اٌد) [√el-mellâ] اَلإَْمالَُّح  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Tuz satan kimseye yâhûd tuz sâhibine de-
nir. Ve gemici tâ™ifesine denir, tuzlu deniz 
suyuna mülâzemetine mebnî. Ve liman ve 
boğaz re™îsine denir ki nehr ve bahrin bo-
ğazlarını ıslâh eylemek der-¡uhdeleridir; 
yukâlu: ٌّنُوِتي َمالٌَّح  ِمَن :ve yukâlu ُهَو   ُهَو 

adıdır ki Mil√a el-Cermî ile müte¡âreftir.

َمِليُح -Şo (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√el-melî] اَلإْ
rak suya denir, ِمْلٌح [mil√] gibi. Ve ِمالََحٌة 
[milâ√at]ten sıfat olur, hûb ve dil-ber 
ma¡nâsına. Ve ُمُلوَحٌة [mulû√at]ten vasf 
olur, tuzlu ve tuzlanmış nesneye denir; 
yukâlu: َمِليٌح أَْي ُمَملٌَّح  Ya¡nî tuzlanmış َسَمٌك 
balık gibi salamura ederler; ve yukâlu: 
َقِليٌب َمِليٌح أَْي َماُؤُه َمِليٌح
الَُح مإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [√el-imlâ] اَلإْ
Şûr suya gelmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإَذا َوَرَد َماًء ِمْلًحا ُجُل  -Ve tatlı su şûr ol أَْمَلَح الرَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْمَلَح اْلَماُء ِإَذا َصاَر 
َعْذًبا َوَكاَن   Ve dâbbeye şûr su içirmek ِمْلًحا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َماًء ِإَذا َسَقاَها  ْاإِلِبَل   أَْمَلَح 
-Ve ta¡âma tuzu kadrinden ziyâde ko ِمْلًحا
tarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلِقْدَر   أَْمَلَح 
أَْكَثَر ِمْلَحَها
ُمُلوَحُة  (mîm’in zammıyla) [el-mulû√at] اَلإْ
ve

-vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-melâ√at] اَلإَْمالََحُة
ninde) ve

ُمُلوُح  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√el-mulû] اَلإْ
Su şûr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمُلَح 
 اْلَماُء َوَمَلَح ُمُلوَحًة َوَمالََحًة َوُمُلوًحا ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس
ِل ِإَذا َصاَر ِمْلًحا  Ve َوالثَّاِلِث َواألَوَّ

-Güzel ve hûb-çehre ol [melâ√at] َمالََحٌة
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمالََحًة اْلُغالَُم   َمُلَح 
ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َحُسَن
َمِليُح  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√el-melî] اَلإْ
Bunlardan sıfattır.

 ُكَباٌر mîm’in zammıyla) [√el-mulâ] اَلإُْمالَُح
[kubâr] vezninde) Ve

اٌر [√el-mullâ] اَلإُْمالَُّح  vezninde [kubbâr] ُكبَّ
ki ondan eblagdır, pek güzel adama denir. 
 ِكَراٌم ,gelir [√milâ] ِمالٌَح in cem¡i[√melî] َمِليٌح
[kirâm] gibi ve أَْمالٌَح [emlâ√] gelir, أَْشَراٌف 
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َلُح َمإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [√el-emla] اَلإْ
Aklı karalı alaca koça denir; َمَلٌح [mela√] 
ve ُمْلَحٌة [mul√at]ten sıfattır. Mü™ennesinde 
أَْي :denir; yukâlu [™mel√â] َمْلَحاُء أَْمَلُح   َكْبٌش 
َواِد َنْعَجٌة َمْلَحاُء :ve yukâlu ُمْخَتِلُط اْلَبَياِض َوالسَّ
ِلَحاُح مإْ ِ -vez [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [√el-imli√â] اَلإْ
ninde) Koyun aklı karalı kır alaca olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِإْمِلَحاًحا  اْلَكْبُش   ِإْمَلحَّ 
َكاَن أَْمَلَح
َحاُن  Selefte (mîm’in kesriyle) [mil√ân] ِملإْ
cumâde’l-âhire ayının ismidir. Ve Şühûr-ı 
Rûmiyyeden kânûn-ı sânî ismidir, niteki 
kânûn-ı evvele َشْيَباُن [şeybân] derler; ikisi 
de beyâz-ı selcle ebyaz olduğu için ıtlâk 
olunmuştur. Ve 

َحاُن  Yemen’de bir mihlâf ya¡nî [Mil√ân] ِملإْ
bir eyâlet ve nâhiye adıdır. Ve Suleym 
kabîlesi diyârında bir dağın adıdır.

َحاُء َملإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-mel√â] اَلإْ
de) أَْمَلُح [emla√]in mü™ennesidir ki zikr 
olundu. Ve bütün yaprakları dökülmüş 
ağaca ıtlâk olunur. Ve arkada yağrınıdan 
aşağı sağrıya gelince arkanın etine denir. 
Ve ¡azîm ¡askere ve alaya ıtlâk olunur, 
ketîbe-i ¡azîme ma¡nâsına; leme¡ân-ı silâh 
mülâhazasıyla. Ve 

َحاُء  Mülûk-i Şâm’dan Âl-i [™Mel√â] َملإْ
Mun≠ir’e mahsûs bir müretteb ¡askerin 
ismidir. Ve Yemâme’de bir vâdî ismidir.

ُلوُح َممإْ ve [√el-memlû] اَلإْ

ُمَملَُّح  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-mumella] اَلإْ
vezninde) َمِليٌح [melî√] gibi tuzlanmış nes-
neye denir; yukâlu: َسَمٌك َمِليٌح َوَمْمُلوٌح َوُمَملٌَّح 
أَْي ُجِعَل ِفيِه ِمْلٌح
الَُح ِتمإْ سإْ ِ  Bir nesneyi hûb ve [√el-istimlâ] اَلإْ
melîh ¡add eylemek ma¡nâsınadır ki güzel-
sinmek ta¡bîr olunur; yukâlu: ُه  ِإْسَتْمَلَحُه ِإَذا َعدَّ

َهَتُه ُد النَّْهِر ِلُيْصِلَح ُفوَّ اْلُمالَِّحيَن أَْي ُمَتَعّهِ
-veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-milâ√at] اَلإِْمالََحُة
de) Gemicilik ve re™islik san¡atına denir.

ُة  mîm’in zammı ve) [el-mullâ√iyet] اَلإُْمالَِّحيَّ
lâm’ın teşdîdiyle) ve

اٌن) [√el-mullâ] اَلإُْمالَُّح -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Bir nebât adıdır, Türkîde yaban nohu-
du dedikleridir.

 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√el-milâ] اَلإِْمالَُح
Sefîneyi icrâ eden rüzgâra denir. Ve tor-
baya denir. Ve mızrak yalmanına denir. 
Ve aralıkta olan perdeye denir, ٌُسْتَرة [sut-
ret] ma¡nâsına. Ve poyraz yeli ¡akibinde 
lodos esmeğe denir. Ve yağmur yağarken 
yere ¡ârız olan serinliğe denir. Ve mufâ¡ale 
bâbından masdar-ı sânî olur, bir hatunun 
memesini emmek, mürâza¡a ma¡nâsına. 
Ve nâkanın ferci ağrıdıkta ¡ilâc ve tedbîr 
eylemeğe denir. Ve tuzlu sulara denir ki 
.in cem¡i olur[√mil] ِمْلٌح

) [el-mulâ√iyy] اَلإُْمالَِحيُّ  [πurâbiyy] ُغَراِبيٌّ
vezninde ve ba¡zen müşedded olur) Bir 
nev¡ beyâz üzüme denir ki uzun olur, par-
mak üzümü ta¡bîr olunur. Ve bir nev¡ in-
cire denir. Ve أََراٌك [erâk]tan ya¡nî misvâk 
ağacınının yemişinden bir gûneye denir ki 
onda beyâz ve humret ve şühbet olur.

َحُة َملإْ -veznin [al√at†] َطْلَحُة) [el-mel√at] اَلإْ
de) Deryânın engin yerine denir, اْلَبْحِر ُة   لُجَّ
[luccetu’l-ba√r] ma¡nâsına.

َحُة ُملإْ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-mul√at] اَلإْ
Mehâbet ve bereket ma¡nâlarınadır. Ve 
 lafzından müfred olur ki hoş ve [√mil] ِمْلٌح
dil-keş ve latîf kelâma denir. Ve siyâhla 
mümtezic aklığa denir ki alacalıktır. Ve 
pek gökçelik ma¡nâsına ismdir, şiddet-i 
zerak ma¡nâsına.
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emzirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  َماَلَحْتُه 
-Ve bu müşâreket için oldukta birbi َراَضَعْتُه
rinin çocuğunu emzirmek ma¡nâsına olur; 
yukâlu: َماَلَحَتا ِإَذا َراَضَعَتا َوَلَدُهَما
َحَتاِن  (mîm’in kesriyle) [Mil√atân] ِملإْ
Evdiye-i kabeliyyeden bir vâdî ismidir.

]م ن ح[
َمنإُْح -Ver (vezninde [¡men] َمْنٌع) [√el-men] اَلإْ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َمْنًحا ْيَء  الشَّ  َمَنَحُه 
 Ve bir adam ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوالثَّاِني ِإَذا أَْعَطاُه ِإيَّاُه
mâşiyesinin yün ve yapağı ve süt ve ve-
ledi makûlesi menâfi¡ini bir âher adama 
müntefi¡ olmak için ¡âriyet cihetiyle ta¡yîn 
ve tefvîz eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َمَنَحُه النَّاَقَة ِإَذا َجَعَل َلُه َوَبَرَها َوَلَبَنَها َوَوَلَدَها
َحُة ِمنإْ  (mîm’in kesriyle) [el-min√at] اَلإْ
Ma¡neyeyn-i mezbûreynden ismdir. Ver-
giye denir, ¡atiyye ma¡nâsına. Ve vech-i 
mezkûr üzere verilen nâkaya denir.

َمِنيَحُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-menî√at] اَلإْ
de) Bu dahi ismdir, zikr olunan nâkaya 
denir.

َناُح ِتمإْ سإْ ِ  [™isti¡†â] ِإْسِتْعَطاٌء [√el-istimnâ] اَلإْ
ma¡nâsınadır ki ¡atiyye istemekten 
¡ibârettir; yukâlu: َتُه ِإْسَتْمَنَحُه ِإَذا َطَلَب َعِطيَّ
َمِنيُح -veznin [emîr] أَِميٌر) [√el-menî] اَلإْ
de) Kumar oklarından bir oktur ki onun 
nasîbi yoktur. Ve yine kumar oklarından 
şol oka denir ki fâ™iz olmakla teberrüken 
ve tefe™™ülen isti¡âre ederler, ¡alâ-kavlin 
nasîbli olan oka denir. Ve 

 Benî Teym birâderi [√Menî] َمِنيٌح
¢ureym’in feresi ismidir. Ve ¢ays b. 
Mes¡ûd eş-Şeybânî feresinin ismidir. Ve 
bir recül adıdır.

َمِنيَحُة  Fa…¡as nâm (hâ’yla) [el-Menî√at] اَلإْ
kimsenin feresi ismidir.

َمِليًحا
ِح ِملإْ .Bir mevzi¡ adıdır [√âtu’l-Mil±] َذاُت الإْ

ِح ِملإْ الإْ ُر   uvâru’r-Reyy« [√a§ru’l-Mil¢] َقصإْ
kurbünde bir mevzi¡ adıdır ki ¡Acemler 
ona Nemek derler.

ٌح -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√Muley] ُمَليإْ
de) Herât kazâsında bir karyedir. Ve 
»uzâ¡a’dan bir cemâ¡at adıdır.

ِلُح  (musaggar bünyesiyle) [√Umeyli] أَُميإْ
Benû Rebî¡atu’l-Cû¡ cemâ¡ati yurdunda 
bir sudur. Ve bir mevzi¡ adıdır.

َملُّوَحُة ) [el-Mellû√at] اَلإْ وَدةٌ  [seffûdet] َسفُّ
vezninde) ◊aleb kazâsında bir karye-i 
kebîredir.

َحُة -veznin [cuheynet] ُجَهْيَنٌة) [Muley√at] ُمَليإْ
de) Bir mevzi¡dir.

ِتالَُح مإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-imtilâ] اَلإْ
de) Doğru sözü yalan katmak ma¡nâsınadır 
ki koyun gibi alaca eylemiş olur; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َخَلَط َكِذًبا ِبَحّقٍ ِإْمَتَلَح الرَّ

الَُح َمإْ  Cem¡ bünyesiyle bir [√el-Emlâ] اَلإْ
mevzi¡ adıdır.

ِلَحُه  Fi¡l-i ta¡accübün [mâ umeyli√ahu] َما أَُميإْ
musaggarıdır; أَُحْيِسَنُه  [mâ u√aysinehu] َما 
ma¡nâsına, “bu ne güzelcedir” demektir. 
Bu iki kelimeden gayrı fi¡l-i ta¡accüb mu-
saggaran vârid olmamıştır. Şârih der ki bu 
Ba§riyyûn mezhebine mebnîdir ki fi¡l-i 
ta¡accübde أَْفَعَل kelimesinin fi¡liyyetine 
zâhiblerdir, ammâ Kûfiyyûn ismiyyetine 
zâhib olmakla mutlakan tasgîrini tecvîz 
eylemişlerdir.

ُمَماَلَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mumâle√at] اَلإْ
vezninde) Birbiriyle ta¡âm ekl eylemek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki tuz ekmek 
yemek ta¡bîr olunur; yukâlu: ُفالًَنا  َماَلَح ُفالٌَن 
آَكَلُه اْلُمَماَلَحِة :ve yukâlu ِإَذا  ُحْرَمَة  َيْحَفُظ   Ve ُهَو 



ِميُح اَلإْ 1241BÂBU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE

ma¡ânî-i sâ™ire ondan me™hûzdur. Ve 

ٌح  Kaz yürüyüşü gibi nâzükâne [√mey] َميإْ
rıfk ve sühûletle yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَبطَِّة ِمْشَيَة  َمَشى  ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve ku َماَح 
yunun suyu pek az olmakla içine inip 
kovayı el ile doldurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِة ِلِقلَّ ْلَو  الدَّ َفَمَلَ  اْلِبْئَر  َدَخَل  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َماَح 
 ;Ve fâ™idelendirmek ma¡nâsınadır َماِئَها
yukâlu: َنَفَعُه ِإَذا   Ve misvâklanmak َماَحُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َواِك ِإَذا اْسَتاَك  َماَح َفاُه ِبالّسِ
Ve misvâkla ağızdan tükrük ve salyar çı-
karmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفيِه ِمْن   َماَح 
يُق ِباْلِمْسَواِك ِإَذا اْسَتْخَرَجُه ِبِه  Ve şefâ¡at kılmak الّرِ
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَِي ْلَطاِن  السُّ ِعْنَد   ِمْحِني 
ِلي  .Ve vermek ma¡nâsınadır; yukâlu اْشَفْع 
َماَحُه ِإَذا أَْعَطاُه
ِمَياَحُة -veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-miyâ√at] اَلإْ
de) Bu dahi vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َماَحُه َيِميُحُه َمْيًحا َوِمَياَحًة ِإَذا أَْعَطاُه
ِتَياُح مإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-imtiyâ] اَلإْ
de) Vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْمَتاَحُه 
أَْعَطاُه  Ve harâret yâhûd şiddet-i ¡amel ِإَذا 
hayvânı gark-ı ¡arak eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ِذْفَرِي ْمُس  الشَّ  ِإْمَتاَحِت 
ْت َعَرَقُه  ِإْمَتاَحُه اْلَحرُّ Kâle fi’l-Esâs اْلَبِعيِر ِإَذا اْسَتَدرَّ
َقُه َواْلَعَمُل أَْي َعرَّ
ُمُماَيَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mumâye√at] اَلإْ
vezninde) Birbiriyle ülfet ve muhâlatat 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  َماَيَحُه 
َخاَلَطُه
َماَحُة  vezninde ve [sâ√at] َساَحٌة [el-mâ√at] اَلإْ
mürâdifidir ki avluya denir.

َماُح -Yumurtanın sarısına, ¡alâ [√el-mâ] اَلإْ
kavlin beyâzına denir.

ِميُح  Çekirdeği (mîm’in kesriyle) [√el-mî] اَلإْ
yumuşak olan kemter hurmâya dinr, ِشيُص 
.ma¡nâsına [şî§u’n-na«l] النَّْخِل

َناُح مإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [√el-imnâ] اَلإْ
Dâbbe ve mevâşînin doğurmak vakti gelip 
çatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْمَنَحِت النَّاَقُة ِإَذا 
َدَنى َنَتاُجَها
ِنُح ُممإْ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [√el-mumni] اَلإْ
ninde) Doğurması yaklaşmış hayvâna de-
nir ki vasf-ı hâstır.

ُمَماِنُح -ism-i fâ¡il bünye) [√el-mumâni] اَلإْ
siyle) Şol nâkaya ıtlâk olunur ki sâ™irlerin 
sütü çekildikten sonra yine o süt verir ola. 
Ve munkatı¡ olmayan mümtedd yağmura 
ıtlâk olunur. 

ِتَناُح مإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-imtinâ] اَلإْ
de) ¡Atiyye almak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلَعَطاَء أََخَذ  ِإَذا  ُجُل  الرَّ َماالً :ve yukâlu ِإْمَتَنَح   أُْمُتِنَح 
ِإَذا ُرِزَقُه
ٌل) [√et-temennu] اَلتََّمنُُّح -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir adama mâl it¡âm eylemek ya¡nî 
tasadduk eylemek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
َزْرٍع أُّمِ  َحِديُث  َوِمْنُه  َغْيِري  أَْطَعْمُتُه  أَْي  اْلَماَل   َتَمنَّْحُت 
“َفآُكُل َوأََتَمنَُّح”
ُمَماَنَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mumâne√at] اَلإْ
vezninde) Göz muttasıl yaş dökmek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َماَنَحِت 
اْلَعْيُن ِإَذا اتََّصَلْت ُدُموُعَها
َماِنُح ve [√el-Mâni] اَلإْ

َمَناُح .Esâmî-i ricâldendir [√el-Menâ] اَلإْ

]م ي ح[
ُح َميإْ  mîm’in fethi ve yâ’nın) [√el-mey] اَلإْ
sükûnuyla) ve

ُحوَحُة َميإْ  [şey¡û¡at] َشْيُعوَعٌة) [el-mey√û√at] اَلإْ
vezninde) Bir gûne hûb ve nâzük yürü-
mek ma¡nâsınadır ki murâd salını salını 
gölgesine bakarak yürümektir; yukâlu: َماَح 
ِه ِظّلِ ِفي  َوَيْنظُُر  َيَتَبْخَتُر  َمَشى  ِإَذا  َوَمْيُحوَحًة  َمْيًحا   اْلُغالَُم 
Esâs’ın beyânına göre kuyudan kovaya 
el ile doldurmak ma¡nâsına mevzû¡ olup 
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FASLU’N-NÛN 
)َفْصُل النُّوِن(

]ن ب ح[
ُح  nûn’un fethi ve bâ’nın) [√en-neb] اَلنَّاإْ
sükûnuyla) ve

ve (nûn’un fethiyle) [√en-nebî] اَلنَِّايُح

ve (nûn’un zammıyla) [√en-nubâ] اَلنَُّااُح

َااُح ve (nûn’un kesriyle) [√en-nibâ] اَلنِّ

َااُح  Köpek (tâ’nın fethiyle) [√et-tenbâ] اَلتَّنإْ
ürümek ve geyik ve teke ve yılan seslenip 
melemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَكْلُب  َنَبَح 
َوَتْنَباًحا َونَُباًحا  َوَنِبيًحا  َنْبًحا  َواْلَحيَُّة  َوالتَّْيُس   َوالظَّْبُي 
َصاَت ِإَذا  َوالثَّاِني  الثَّاِلِث  اْلَباِب   نَُباٌح Mi§bâ√’ta ِمَن 
[nubâ√] (ُغَراٌب [πurâb] vezninde) ism ol-
mak üzere mersûmdur, köpek ve geyik 
sesine denir.

َااُح نإْ ِ ve (hemzenin kesriyle) [√el-inbâ] اَلإْ

َااُح ِتنإْ سإْ ِ  Köpeği ürdürmek [√el-istinbâ] اَلإْ
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْنَبْحُتُه َواْسَتْنَبْحُتُه أَْي َحَمْلُتُه 
َعَلى النََّباِح
 (nûn’un zammıyla) [√en-nubû] اَلنُُّاوُح
Oba halkının gırîv ve hengâmesi ve kö-
peklerinin asvâtına denir ki mecmû¡u 
birden mesmû¡ olur; tekûlu: نُُبوَح  َسِمْعُت 
َتُهْم ِبَما َمَعُهْم ِمْن ِكالٍَب  نُُبوٌح Burada اْلَحّيِ أَْي َضجَّ
[nubû√] َنْبٌح [neb√]in cem¡idir ki ism ola-
rak müsta¡meldir. Esâs’ın beyânına göre 
asl َنْبٌح [neb√] ve َنَباٌح [nebâ√] kelb savtı-
na ki ürümek ta¡bîr olunur, mevzû¡dur, 
ba¡dehu geyik makûlesi hayvân asvâtında 
dahi isti¡mâl olundu. Ve 

 Cemâ¡at-i kesîreye ıtlâk [√nubû] نُُاوٌح
olunur.

 (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [√en-Nebbâ] اَلنَّاَّاُح
¡Alî el-Murta∂â radıyallâhu ¡anhu hazret-

ٌل) [√et-temeyyu] اَلتََّميُُّح -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) İnişe iner gibi yüzü yere mâ™il âheste 
ve nâzükâne yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُؤ ُفالٌَن َيَتَميَُّح أَْي َيَتَكفَّ
َميَّاُح  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [√el-Meyyâ] اَلإْ
¡U…be b. Sâlim’in feresi ismidir.

-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [√et-temâyu] اَلتََّمايُُح
de) Her tarafa temâyül ederek yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْكَراُن ِإَذا َتَماَيَل َتَماَيَح السَّ
ِتَماَحُة سإْ ِ  Atiyye istemek¡ [el-istimâ√at] اَلإْ
yâhûd şefâ¡at recâ eylemek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َيْشَفَع أَْن  أَْو َسأَْلُتُه  اْلَعَطاَء  أَْي َسأَْلُتُه   ِإْسَتَمْحُتُه 
ِلي
َماِئُح  Mirdâs b. ◊uvayy nâm [√el-Mâ™i] اَلإْ
kimsenin feresi adıdır.
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ma¡nâsına ki ağaç puslarına denir, ağaçtan 
tereşşüh ettiği için.

َتَحُة ِمنإْ  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-minte√at] اَلإْ
vezninde) Kûna ıtlâk olunur, ِإْسٌت [ist] 
ma¡nâsına.

ِتَياُح نإْ ِ  hemzenin ve tâ’nın) [√el-intiyâ] اَلإْ
kesriyle) Cevherî gerçi bunu َنْتٌح [net√] 
ma¡nâsına tefsîr eylemiştir, lâkin onun bu 
mâddeye münâsib ma¡nâsı yoktur. Bun-
da üç gûne galat eylemiştir. Evvel, terkîb 
ya¡nî َنْتٌح [net√] mâddesi sahîhtir, ya¡nî 
mu¡tel değildir, onun için ِإْنِتَياٌح [intiyâ√]ın 
onda medhali ve mutâva¡ati yoktur, zîrâ 
[√ney] َنْيٌح yâhûd [√nev] َنْوٌح [√intiyâ] ِإْنِتَياٌح
ten ِإْفِتَعاٌل [ifti¡âl] olur; َنْتٌح [net√]ten ِإْنِتَتاٌح 
[intitâ√] olmalıdır. Sâniyen ِإْنِتَياٌح [intiyâ√]
ın ¡Arabîde ma¡nâsı yoktur. Sâlisen 
istişhâd eylediği işbu: اللَُّغاَم َتْنَتاُح   “َرْقَشاُء 
 َتْمَتاُح ürcûzesinde rivâyet mîm’le اْلُمْزِبَدا”
¡unvânındadır, nûn’la değildir. Şârihin 
beyânına göre nüsha-i mevsûka-i ~i√â√’ta 
ْنِتَتاُح  unvânında meşhûdumuzdur ki¡ اَإْلِ
ifti¡âldir ve ürcûzede asl َتْنِتُح olup işbâ¡ olun-
duğu gâlibdir, niteki sâyigdir. Mütercim-i 
~i√â√ bu hengâmelerden gafletle ifti¡âl 
bâbından olarak resm eylemiştir.

ُتوُح َينإْ -veznin [ya¡sûb] َيْعُسوٌب) [√el-yentû] اَلإْ
de) Bir kuş adıdır.

]ن ج ح[
ve (nûn’un fethiyle) [√en-necâ] اَلنََّجاُح

ُح -İsm (nûn’un zammıyla) [√en-nuc] اَلنُّجإْ
lerdir, zafer-bi’ş-şey™ ma¡nâsınadır ki 
hâcet ve matlûb olan iş bitmek ve bir 
adam kendi hâcetine zafer-yâb olmak 
ma¡nâlarınadır.

ُح  nûn’un fethi ve cîm’in) [√en-nuc] اَلنُّجإْ
sükûnuyla) Zikr olunan ma¡nâlardan mas-

lerinin mü™ezzinleri olan ¡Âmir’in pederi 
ismidir. Ve 

 Şedîdü’s-savt olan kişiye [√nebbâ] َناَّاٌح
ıtlâk olunur. Ve göz boncuğu dedikleri 
boncuklara denir ki Mekke’den celb olu-
nup nisvân kılâdeleri aralıklarına dizerler. 
Müfredi اَحٌة .tır[nebbâ√at] َنبَّ

النَّاَّاِح  Muhaddisînden [√Ebu’n-Nebbâ] أَُْو 
Mu√ammed b. ~âli√ künyesidir.

اٌن) [√en-nubbâ] اَلنُّاَّاُح -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Karkara ve terdîd ile ötmesi çok olan 
çavuş kuşuna ıtlâk olunur.

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√en-nubâ] اَلنَُّااُح
Masdar ve ismdir, niteki zikr olundu. Ve 

 Esvedin ya¡nî babaköş ta¡bîr [√nubâ] نَُااٌح
olunan bir nev¡ iri siyâh yılanın âvâzına 
ıtlâk olunur.

َحاُء -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™en-neb√â] اَلنَّاإْ
de) Bağırgan geyiğe ıtlâk olunur, zabye-i 
sayyâha ma¡nâsına.

نَُااٍح -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [√û-Nubâ±] ُذل 
de) Teymen nâm tepe kurbünde Şerebe 
dedikleri mahalde bir yastım dağın adıdır.

]ن ت ح[
-nûn’un fethi ve tâ-yı fev) [√en-net] اَلنَّتإُْح
kiyyenin sükûnuyla) Tere denir, َعَرٌق 
[¡ara…] ma¡nâsına. Ve 

ٌح  ve [√net] َنتإْ

-Mas (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√nutû] نُُتوٌح
darlardır, bedenden ter çıkmak ma¡nâsına; 
yukâlu: ِإَذا الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َونُُتوًحا  َنْتًحا  اْلَعَرُق   َنَتَح 
 Ya¡nî “Nem-nâk topraktan َخَرَج النَِّديُّ ِمَن الثََّرى
rutûbet sızdı.” Ve bu ma¡nâda müte¡addî 
olur, sızdırmak ma¡nâsına; yukâlu: َنَتَحُه 
َرَشَحُه ِإَذا   [√net] َنْتٌح [√nutû] نُُتوٌح Ve اْلَحرُّ 
lafzından ki ism olarak müsta¡meldir, 
cem¡ olur, ْاألَْشَجاِر  [umûπu’l-eşcâr§] ُصُموُغ 



نإَْجاُح ِ 1244اَلإْ BÂBU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE

Mi§bâ√’ta ْن َوَعَدُه َز اْلَحاَجَة ِإَذا َطَلَب َقَضاَءَها ِممَّ  َتَنجَّ
.unvânıyla tefsîr eylemiştir¡ ِإيَّاَها

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√en-necî] اَلنَِّجيُح
Fikr-i dürüst ve re™y-i savâb ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َرْأٌي َنِجيٌح أَْي َصَواٌب Ve 
iş bitirici adama denir; yukâlu: َنِجيٌح  َرُجٌل 
ُمْنِجٌح  Ve seyr-i şedîd ü serî¡ ma¡nâsına أَْي 
isti¡mâl olunur ki mûsil-i menzil-i 
maksûddur, yukâlu: َسْيٌر َنِجيٌح أَْي َشِديٌد
 Bu dahi seyr-i şedîd [√en-nâci] اَلنَّاِجُح
ü serî¡e vasf olur. Ve müteyesser olan 
matlûba denir.

-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [√et-tenâcu] اَلتََّناُجُح
ninde) Peyderpey sâdık rü™yâlar görmek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َتَناَجَحْت 
أَْحالَُمُه ِإَذا َتَتاَبَعْت ِبِصْدٍق
ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√Necî] َنِجيٌح

ٌح ve (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√Nucey] نَُجيإْ

ve (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√Necâ] َنَجاٌح

 (vezninde [mu√sin] ُمْحِسٌن) [√Munci] ُمنإِْجٌح
Esâmîdendir: ¡Abdullâh b. Necî√ ki أَِميٌر 
[emîr] veznindedir, muhaddisîndendir.

 (nûn’un fethiyle) [en-necâ√at] اَلنََّجاَحُة
Sabr ma¡nâsına müsta¡meldir ki zafer-i 
maksûdu müstelzimdir; ve minhu: َنْفٌس 
َنِجيَحٌة أَْي َصاِبَرةٌ

]ن ح ح[
-Bo (nûn’un fethiyle) [√en-ne√î] اَلنَِّحيُح
ğaz hırıldamak gibi boğazın iç tarafından 
içeride sesi terdîd eylemek ma¡nâsınadır, 
boğaza balgam tıkandıkta olur; yukâlu: ََّنح 
َد َصْوتُُه ِفي َجْوِفِه ُجُل َنِحيًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َتَردَّ  الرَّ
Ve 

 ¡lafzına itbâ [√şa√î] َشِحيٌح [√na√î] َنِحيٌح
olur; yukâlu: ا ُفالٌَن َشِحيٌح َنِحيٌح أَْي َبِخيٌل ِجدًّ
َنَحُة -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [en-na√ne√at] اَلنَّحإْ

dardır, iş kendi bitmek ve tâlibin işi bit-
mek ma¡nâsına; tekûlu: نُْجًحا اْلَحاَجَة   َنَجْحُت 
ِبَها َظِفْرَت  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب   أَْنَجَح :ve yukâlu ِمَن 
ُقِضَيْت أَْي  ُهَو  َفَنَجْحَت  ِطْلَبَتَك   Mü™ellif bu اهللُ 
mâddeyi dahi iktisâr ve müzâyaka üzere 
resm eylemekle Esâs’tan ve Mi§bâ√’tan 
ve şârihten tahkîk olunarak terceme olun-
muştur. Ve bir güç maslahat sühûlet bul-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu. َر َتَيسَّ ِإَذا   َنَجَح أَْمُرُه 
َوَسُهَل
نإَْجاُح ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [√el-incâ] اَلإْ
dahi bir adamın işi bitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُقِضَيْت ِإَذا  اْلَحاَجُة   Ve hâcetini أَْنَجَحِت 
revâklamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُأَْنَجَح اهلل 
-Ve bir kimse hâcetine zafer َحاَجَتُه ِإَذا َقِضَيَها
yâb olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َزْيٌد  أَْنَجَح 
 Ve ِإَذا َصاَر َذا نُْجٍح

 Gâlib olmak ma¡nâsına [√incâ] ِإنإَْجاٌح
müsta¡meldir; yukâlu: أَْي اْلَباِطُل  ِبَك   أَْنَجَح 
َغَلَبَك َفِإَذا َغَلْبَتُه َفأَْنَجْحَت ِبِه
ُمنإِْجُح -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [√el-munci] اَلإْ
ninde) İşi biten ve iş bitiren adamlara 
denir. Cem¡i َمَناِجيُح [menâcî√] ve َمَناِجُح 
[menâci√] gelir.

ُح ٌل) [√et-teneccu] اَلتََّنجُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

ِتنإَْجاُح سإْ ِ  Bir kimseden [√el-istincâ] اَلإْ
kendi hâcetini revâ eylemesini istemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َح اْلَحاَجَة َواْسَتْنَجَحَها  َتَنجَّ
َزَها َتَنجَّ َوِباهلِل Kâle fi’l-Esâs ِإَذا  َحاَجَتُه   ِإْسَتْنَجَحِني 
ٌز Ve أَْسَتْفِتُح َوِإيَّاُه أَْسَتْنِجُح  kazâ-i [teneccuz] َتَنجُّ
hâceti taleb eylemek ma¡nâsına olmak-
la ~i√â√ müterciminin burada ve ٌز  َتَنجُّ
[teneccuz] mâddesinde hâcet bitirmek 
ma¡nâsına tercemeleri nâ-becâdır. Hattâ 
yine Zema«şerî, Esâs’ta ِإْسَتْنَجَحُه hâcet 
revâ-kerden hvâst ez-vey” ya¡nî “ondan 
hâceti revâ etmeyi istedi” ¡unvânıyla ve 
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]ن ُ ح[
ُح إَْ ve (vezninde [√med] َمْدٌح) [√en-ned] اَلنَّ

ُح إَْ -Çok (nûn’un zammıyla) [√en-nud] اَلنُّ
luk, kesret ma¡nâsınadır. Ve bolluk, َسَعٌة 
[se¡at] ma¡nâsına. Ve geniş ve müttesi¡ 
olan yere denir. Ve dağın mukâbeleye 
gelen duvar gibi rüknüne denir, اْلَجَبِل  َسَنُد 
[senedu’l-cebel] ma¡nâsına. Cem¡i أَْنَداٌح 
[endâ√] gelir. Ve 

ٌح إَْ  ,Masdar olur (nûn’un fethiyle) [√nud] نُ
bolaltmak ma¡nâsına; yukâlu: َنَدَحُه َنْدًحا ِمَن 
َعُه َوسَّ ِإَذا  الثَّاِلِث   ve minhu kavlu Ummi اْلَباِب 
Seleme li-¡Â™işe radıyallâhu ¡anhumâ:َقْد“  
ْيَل الذَّ ِعي  تَُوّسِ الَ  أَْي  َتْنَدِحيِه”  َفالَ  َذْيَلِك  اْلُقْرآُن   َجَمَع 
ِفي ﴿َوَقْرَن  َتَعاَلى  َقْوَلُه  َوأََراَدْت  اْلَبْصَرِة  ِإَلى   ِبُخُروِجَك 
ْجَن﴾ اآلية بُُيوِتُكنَّ َوالَ َتَبرَّ
َحُة إَْ -veznin [amzet√] َحْمَزُة) [en-ned√at] اَلنَّ
de) ve

َحُة إَْ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [en-nud√at] اَلنُّ
ve

لَحُة َُ َمنإْ  (mîm’in fethiyle) [el-mendû√at] اَلإْ
ve

ُح ََ َت ُمنإْ  mîm’in zammı) [√el-munteda] اَلإْ
ve dâl’ın fethiyle) Bunlar da bolluk, َسَعٌة 
[se¡at] ma¡nâsınadır. Ve bol yere denir. 
 [√munteda] ُمْنَتَدٌح ve [mendû√at] َمْنُدوَحٌة
ism-i mef¡ûllerdir yâhûd ism-i mef¡ûl 
ma¡nâsına masdarlardır; tekûlu: ِمْن َذِلَك َلَك 
 Kâle’ş-şârih َنْدَحٌة َونُْدَحٌة َوَمْنُدوَحٌة َوُمْنَتَدٌح أَْي َسَعٌة
ve minhu hadîsu ¡İmrân b. el-◊u§ayn: َِّإن“ 
اْلَكِذِب” َعِن  َلَمْنُدوَحًة  اْلَمَعاِريِض   Ya¡nî “Bir ِفي 
sözü tevriye ve kinâye tarîkiyle söyle-
mekte kizbden halâs ve berâ™et vardır ki 
kizbden ¡add olunmaz.” Murâd yalan söy-
leyeceğine, kinâye ve tevriye ve ilgâz ci-
hetiyle söyle demektir.

ُح إَْ  ,Ağırlık (nûn’un kesriyle) [√en-nid] اَلنِّ

ninde) ve

نُُح -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [√et-tena√nu] اَلتََّنحإْ
ninde) Bunlar da ٌَنِحيح [na√î√] mâ¡nâsınadır, 
lâkin bunlar mükerrer olmakla ıh ıh diye 
boğazı mükerreren hırıldatıp seslendir-
mek olur; yukâlu: ِبَمْعَنى َوَتَنْحَنَح  ُجُل  الرَّ  َنْحَنَح 

-Zema«şerî öksürmekle tefsîr eylemiş َنحَّ
tir, gûyâ ki ma¡nâ-yı lâzımıdır. Ve fukahâ™ 
bilâ-¡özrin َتَنْحنٌُح [tena√nu√]u müfsidât-ı 
salâttan ¡add eylemişlerdir. Bunları Van…
ulu karın gürüldemekle terceme eylemesi 
agrebdir. Ve 

َنَحٌة  Bir adamı vech-i kabîhle [na√ne√at] َنحإْ
redd eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: ا َقِبيًحا ُه َردًّ اِئَل ِإَذا َردَّ َنْحَنَح السَّ
 nûn’un fethi ve √â’nın) [√√en-na] اَلنَُّح
teşdîdiyle) Dâbbeyi sür¡atle yürütmek 
ma¡nâsınadır, zecr ile yâ savt yâ igrâ ile; 
yukâlu: أَْي ِإَذا َحثَُّه  ِل  اْلَباِب ْاألَوَّ ِمَن  ا  اْلَجَمَل َنحًّ  َنحَّ 
أَْسَرَعُه
 (nûn’un fethiyle) [en-ne√â√at] اَلنََّحاَحُة
Sabr ve sebât ma¡nâsınadır. Ve cûd ve 
sehâ™ ma¡nâsınadır. Ve buhl ve denâ™et 
ma¡nâsına gelmekle zıdd olur.

 َجَحاِجَحٌة) [en-ne√âni√at] اَلنََّحاِنَحُة
[ce√âci√at] vezninde) Bahîl ve le™îm olan 
cemâ¡ate ıtlâk olunur, kendilerden bir nes-
ne taleb olundukta nahneha-i halk ettikleri 
için. Müfredi َنْحَنٌح [na√na√]tır; yukâlu: َقْوٌم 
 َهُؤالَِء ِمْن أَْقَواٍم Kâle fi’l-Esâs َنَحاِنَحٌة أَْي بَُخالَُء ِلَئاٌم
 َما أََنا Ve ¡Arablar َغْيِر أَْقَزاٍم َو َجَحاِجَحٍة َغْيِر َنَحاِنَحٍة
 َما أََنا ِبَطّيِِب النَّْفِس َعْنُه ,derler ِبَنْحَنِح النَّْفِس َعْن َكَذا
ma¡nâsına, gûyâ ki nahneha ile balgamdan 
pâk olmuş boğaza teşbîh olunmuştur.

ٌح  İbn (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√Nu√ay] نَُحيإْ
¡Abdullâh’tır ki Benî Dârim cemâ¡atinden 
bir şahs-ı câhilîdir.
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ibtidâ vehm-i mezbûr Ebû ¡Ubeyde’de 
vâki¡ olmuştur. Cevherî dahi min-gayri 
mülâhazatin ondan ~i√â√’ta nakl ve sebt 
eylemiştir.

]ن أ ح[
ُح  nûn’un fethi ve zâ-yı) [√en-nez] اَلنَّزإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) ve

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√en-nuzû] اَلنُُّزلُح
Ba¡îd olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَزَحِت 
اُر َنْزًحا َونُُزوًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوالثَّاِني ِإَذا َبُعَد  Ve الدَّ

ٌح -Kuyunun mecmû¡ suyunu çek [√nez] َنزإْ
mek yâhûd dibinde bir mikdârca su kalın-
ca çekmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلِبْئَر  َنَزَح 
َيِقلَّ أَْو  َيْنَفَد  َمائََها َحتَّى   Ve bu ma¡nâda ِإَذا اْسَتَقى 

lâzım olur; yukâlu: َنَزَحِت اْلِبْئُر َفِهَي َناِزٌح Ve bir 
adam diyârından gaybet-i ba¡îde ile gâ™ib 
olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
 نُِزَح ِبِه َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا َبُعَد َعْن ِدَياِرِه َغْيَبًة َبِعيَدًة
Ve bir adamın yâ bir cemâ¡atin hep kuyu-
larının suları çekilip bitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنَزَح اْلَقْوُم ِإَذا َنَزَحْت آَباَرُهْم
َزاُح نإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [√el-inzâ] اَلإْ
dahi kuyunun suyu tükenince kadar yâhûd 
azca kalınca kadar çekmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْنَزَح اْلِبْئَر ِبَمْعَنى َنَزَحَها
ve [√en-nâzi] اَلنَّاِأُح

ve (zammeteynle) [√en-nuzu] اَلنُُّزُح

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√en-nezû] اَلنَُّزلُح
Irak olan şey™e denir. Ve suyu çekilmiş 
kuyuya denir.

 Bulanık (fethateynle) [√en-neza] اَلنََّزُح
suya denir. Ve suyunun ekseri çekilmiş 
kuyuya denir.

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√en-nezî] اَلنَِّزيُح
Ba¡îd ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَلٌد َنِزيٌح أَْي َبِعيٌد
َزَحُة ِمنإْ  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-minze√at] اَلإْ
vezninde) Kovaya ve su çekmekte kova 

-ma¡nâsınadır. Ve ıraktan görü [i…l&] ِثْقٌل
nen şey™e denir.

ٍح ُِ ُمَنا َْنُو   [Benû Munâdi√] Cuheyne 
kabîlesinden bir batndır.

ُح َُّ ٌل) [√et-teneddu] اَلتََّن -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Tevessü¡ ma¡nâsınadır ki bolalmak ve 
nâs mecliste seyrek seyrek geniş oturmak 
ma¡nâsınadır. Bu münâsebetle koyun ve 
keçi kısmı be-gâyet tokluklarından nâşî 
sıkışmayıp seyrek seyrek geniş yatmak 
ma¡nâsında isti¡mâl olunmuştur; yukâlu: 
َدْت َواتََّسَعْت ِمَن اْلِبْطَنِة َحِت اْلَغَنُم ِمْن َمَراِبِضَها ِإَذا َتَبدَّ َتَندَّ
Şârih der ki me™haz-ı ¢âmûs olan 
¡Ubâb’da َوَمَساِرِحَها َمَراِبِضَها   unvânıyla¡ ِفي 
müsebbet olmakla burada ِمْن [min] ِفي 
[fî] ma¡nâsınadır. Pes ٌح  [√teneddu] َتَندُّ
merâbiza mahsûs olmayıp mer¡âda dahi 
tok olduklarında her biri bir tarafa çeki-
lirler. Ve aç olduklarında bir dâne otluk 
üzere mecmû¡u hücûm eyledikten baş-
ka müctemi¡an otlamak ¡âdetleridir. Ve 
Esâs’ta ْت َواتََّسَعْت َحِت اْلَغَنُم ِفي َمَراِبِضَها ِإَذا اْمَتدَّ  َتَندَّ
-unvânıyla mersûmdur ki “Tokluk¡ ِمَن اْلِبْطَنِة
tan birbirinden çekilip müttesi¡ oldular” 
demektir. Pes Van…ulu ve ¢ânûnü’l-Edeb 
müterciminin tercemeleri ¡acîbdir.

ٌح ُِ .Esâmîdendir [√Nâdi] َنا

َحاُح َِ نإْ ِ  hemzenin kesri ve) [√el-indi√â] اَلإْ
nûn’un sükûnuyla) Bunun mevzi¡-i zikri 
-faslı olup lâkin Cevherî galat ey “د،ح،ح”
lemekle burada resm eyledi, fi’l-hakîka 
.mâddesinden infi¡âldir “د،ح،ح”

َياُح َِ نإْ ِ -keli ِإْنَداَح Bu dahi [√el-indiyâ] اَلإْ
mesinden masdardır; bunun da mevzi¡i 
 mâddesidir. Cevherî bunda dahi “د،و،ح”
galat edip burada zikr eyledi. Müter-
cim der ki Zebîdî merhûmun La√nu’l-
¡Avâm kitâbında meşrûh olduğu üzere 
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Onda bir vak¡a olmakla yevm-i Nesâ√ 
beyne’l-¡Arab ma¡rûftur.

ّيٌِح ََ -nûn’un zammı ve yâ) [√Nuseyyi] نُ
yı müşeddedenin kesriyle) Gûyâ ki َنِسيٌح 
[Nesî√] lafzından musaggardır, yine 
Yemâme’de bir vâdî adıdır.

]ن ش ح[
ُح  nûn’nun fethi ve şîn-i) [√en-neş] اَلنَّشإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) ve

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√en-nuşû] اَلنُُّشوُح
Kanmak mertebesinden az içmek, ¡alâ-
kavlin tulum gibi dolmak derecesinde iç-
mek ma¡nâsına olmakla zıdd olur; yukâlu: 
ّيِ الّرِ ُدوَن  َشِرَبُه  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َنْشًحا  اْلَماَء   َنَشَح 

اْمَتَلَ َحتَّى  َشِرَبُه   Lâkin bu ihtilâfa mebnî أَْو 
olmakla mü™ellifin azdâddan ta¡dâdı 
manzûrun-fîhtir. Ve dâbbeye bir mikdârca 
susuzluğunu teskîn edecek kadar su içir-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَخْيَل   َنَشَح 
َتَها َسَقاَها َما َيْفَثأُ ُغلَّ
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√en-neşû] اَلنَُّشوُح
Azca suya denir.

-Sarhoşla (zammeteynle) [√en-nuşu] اَلنُُّشُح
ra ıtlâk olunur. نُُشوٌح [nuşû√] müfredidir.

اُح  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [√en-neşşâ] اَلنَّشَّ
Şol tuluma ve kırbaya ıtlâk olunur ki su 
ile dolu olmakla taşra reşh eyleye; yukâlu: 
اٌح اٌح أَْي ُمْمَتِلٌئ َنضَّ ِسَقاٌء َنشَّ

]ن ص ح[
ُح ve (nûn’un zammıyla) [√§en-nu] اَلنُّصإْ

-vez [fe∂â√at] َفَضاَحٌة) [en-ne§â√at] اَلنََّصاَحُة
ninde) ve

 [kerâhiyet] َكَراِهَيٌة) [en-ne§â√iyet] اَلنََّصاِحَيُة
vezninde) Öğüt vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَنَصاِحَيًة َوَنَصاَحًة  نُْصًحا  َلُه  َوَنَصَح   َنَصَحُه 
 Mü™ellifin Ba§â™ir’de ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َوَعَظُه

menzilinde olan şey™e denir, tulumba bak-
racı gibi.

َتَزُح ُمنإْ  mîm’in zammı) [√el-munteza] اَلإْ
ve zâ’nın fethiyle) Masdar yâhûd ism-i 
mekândır; yukâlu: ُهَو ِبُمْنَتَزٍح أَْي ِبُبْعٍد Cevherî, 
İbn Herme nâm şâ¡ir kendi oğlunun mer-
siyesinde: َِفأَْنَت ِمَن اْلَغَواِئِل ِحيَن تُْرَمى || َوِمْن َذّم“ 
ِبُمْنَتَزاِح” َجاِل   beytinin elifini işbâ¡a haml الّرِ
eylemiştir. Mersiye ta¡bîrinde sehv eyle-
miştir, zîrâ şâ¡ir o kasîde ile ¢â∂î Ca¡fer b. 
Suleymân’ı medh eylemekle kasîde med-
hiyye olur.

َمَناِأيُح  [√me§âbî] َمَصاِبيُح) [√el-menâzî] اَلإْ
vezninde) Diyârından ba¡îd olan eşhâsa 
denir. ِمْنَزاٌح [minzâ√] müfredidir; yukâlu: 
َقْوٌم َمَناِزيُح أَْي َبِعيُدوَن ِمْن أَْوَطاِنِهْم
 Esmâdandır: Mu√âmmed [√en-Nâzi] اَلنَّاِأُح
b. Nâzi√ muhaddisîndendir, Ley& b. 
Sa¡îd’den rivâyet eylemiştir.

]ن س ح[
ُح إَْ  nûn’un fethi ve sîn’in) [√en-nes] اَلنَّ
sükûnuyla) ve

اُح ََ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [√en-nusâ] اَلنُّ
Hurmâ talaşından ve başlarında olan ka-
buklardan zenbîl ve sepet diplerinde kalan 
hırt mırt makûlesine denir. Ve 

ٌح إَْ  Masdar olur, savurmak [√nes] َن
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َنْسًحا  التَُّراَب   َنَسَح 
الثَّاِلِث ِإَذا أَْذَراُه
ُح ََ -Tama¡ eyle (fethateynle) [√en-nesa] اَلنَّ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َنَسًحا  ِبِه   َنِسَح 
اِبِع ِإَذا َطَمَع ِبِه اْلَباِب الرَّ
اُح ََ ِمنإْ -vez [√mi§bâ] ِمْصَباٌح) [√el-minsâ] اَلإْ
ninde) Toprak atacak ve toprak savuracak 
küreğe denir.

اٌح ََ  [kitâb] ِكَتاٌب ve [se√âb] َسَحاٌب) [√Nesâ] َن
veznlerinde) Yemâme’de bir vâdî adıdır. 
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-derler, “Yağmur şümûl üzere yağ اْلَبَلَد
makla kat¡â açık ve aralık kalmamak 
vech üzere her yerde muttasıl çayırlar ve 
nebâtlar nâbit oldu” ma¡nâsına ki hıyâtat 
ma¡nâsından me™hûzdur, terzi aslâ sevbde 
fetk ve halel terk etmeyerek libâsı dikip 
mülte™im eylediği münâsebetine mebnîdir.

ve [√en-nâ§i] اَلنَّاِصُح

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√en-na§î] اَلنَِّصيُح
Pend ve nush eden adama denir: ناِصٌح 
[nâ§i√]in cem¡i ٌح  ُركٌَّع ,gelir [√nu§§a] نُصَّ
[rukka¡] vezninde ve اٌح  ,gelir [√nu§§â] نُصَّ
 gibi. Ve [¡u††â…] ُقطَّاٌع

اْلَجْيِب  Derûnu gıll u [nâ§i√u’l-ceyb] َناِصُح 
gışştan pâkîze sâf-dil adama ıtlâk olunur. 
 den murâd kalbdir. Ve[ceyb] جْيٌب

 Hâlis bala ıtlâk olunur. Ve [√nâ§i] َناِصٌح
terziye denir, َخيَّاٌط [«ayyâ†] ma¡nâsına. Ve 

 âri& b. Merâπa yâhûd◊ [√Nâ§i] َناِصٌح
Fe∂âle b. Hind’in feresi ismidir. Ve Su-
veyd b. Şeddâd’ın feresi adıdır. Ve 

 ve [√nâ§i] َناِصٌح

.Esâmî-i ricâldendir [√na§î] َنِصيٌح

ُح ٌل) [√et-tene§§u] اَلتََّنصُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi câme dikmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َح الثَّْوَب ِإَذا َخاَطُه  Ve nâsıhlanmak َتَنصَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َه َتَشبَّ ِإَذا  ُفالٌَن  َح   َتَنصَّ
ِبالنَُّصَحاِء
-veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [en-na§î√at] اَلنَِّصيَحُة
de) نُْصٌح [nu§√] ve َنَصاَحٌة [ne§â√at]tan ism-
dir, öğüte denir, Fârisîde pend derler.

اُح اٌد) [√en-na§§â] اَلنَّصَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) ve

-Mübâlagaten nef [en-nâ§i√iyy] اَلنَّاِصِحيُّ
sine nisbetle terziye denir, َخيَّاٌط [«ayyâ†] 
gibi.

َصاُح -veznin [kitâb] ِكَتاٌب) [√en-ni§â] اَلنِّ

beyânına göre bu mâdde iki ma¡nâya 
mevzû¡dur: Biri hulûs ve nekâ™ ve biri 
iltiyâm ve refâ™ ma¡nâsıdır. Nâsıh, 
mansûhun-leh olana kavlini ihlâs ey-
lemek münâsebetiyle pend ve va¡zda 
isti¡mâl olundu. Yâhûd hayyât, sevb-i 
memzûku ref™ ve ıslâh eylediği gibi nâsıh, 
mansûhun-lehin hâlini ıslâh eylemekle 
pend ve nasîhatte isti¡mâl olundu. Ve 

 ,ki öğüde denir, ismdir [na§î√at] َنِصيَحٌة
mansûhun-lehin dünyevî ve uhrevî bi’l-
cümle hayrini irâdeden ¡ibârettir; vecîz-i 
esmâdandır, cem¡iyyet-i ma¡ânîyi muta-
zammın bir kelimedir, َفالٌَح [felâ√] gibi 
dünyâ ve uhrâ hayrını ecma¡ olmak-
la kelâm-ı ¡Arabda ¡adîli yoktur, nite-
ki medâr-ı dîn olan işbu: ِ هلِلَّ اَلنَِّصيَحُة  يُن   “اَلّدِ
ِتِهْم” َوَعامَّ اْلُمْسِلِميَن  ِة  َوأِلَِئمَّ َوِلِكَتاِبِه   hadîsi َوِلَرُسوِلِه 
nâtıktır. Kaldı ki ِ  Hazret-i Hakk’ın َنِصيَحٌة هلِلَّ
vahdâniyetine sıhhat-ı i¡tikâd ve ¡ibâdât 
ve tâ¡atinde ihlâs-ı niyetten ¡ibârettir. Ve 
ُسوِل  Fahr-i ¡âlem sallallâhu ¡aleyhi َنِصيَحٌة ِللرَّ
ve sellem hazretlerinin risâlet ve nübüv-
vetini tasdîk ve şer¡ini takabbül ve emr 
ü nehyine inkıyâd eylemekten ¡ibârettir. 
Ve ِلْلِكَتاِب  Kur™ân-ı mübîni tasdîk َنِصيَحٌة 
ve muntavî olduğu ahkâmla ¡amele kıl-
maktan ¡ibârettir. Ve ِة ِللَِئمَّ  herkesi َنِصيَحٌة 
mesâlihlerine irşâd ve hayra delâletten 
¡ibârettir. İntehâ. Ve

ٌح  Bir nesne hâlis ve bî-gışş [√§nu] نُصإْ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء الشَّ  َنَصَح 
َخُلَص  ;Ve libâs dikmek ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: َنَصَح اْلَخيَّاُط الثَّْوَب ِإَذا َخاَطُه Ve ¡Arab-
lar َّي الّرِ ُجُل  الرَّ -derler, “Suyu içip ge َنَصَح 
reği gibi sîr-âb oldu” ma¡nâsına ki hulûs 
ma¡nâsından me™hûzdur. Niteki Esâs’ta 
َصَدَقْتُه أَْي  يَّ  الّرِ ْاإِلِبُل   ibâretiyle mecâz¡ َنَصَحِت 
olmak üzere mersûmdur. Ve اْلَغْيُث  َنَصَح 
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َحاُء -vez [™a√râ§] َصْحَراُء) [™en-Na§√â] اَلنَّصإْ
ninde) Bir mevzi¡dir.

 (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [√Min§a] ِمنإَْصٌح
Bir beldedir.

ُة َمنإَْصِحيَّ  mîm’in ve) [el-Men§a√iyyet] اَلإْ
§âd’ın fethiyle) Tihâme’de bir su adıdır.

 (vezninde [mesken] َمْسَكٌن) [√Men§a] َمنإَْصٌح
Bir mevzi¡dir.

ِتَصاُح نإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-inti§â] اَلإْ
de) Nasîhati kabûl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َقِبَل النُّْصَح ِإْنَتَصَح الرَّ
النَُّصوُح َُْة   َصُبوٌر) [√et-tevbetu’n-na§û] اَلتَّوإْ
[§abûr] vezninde) Tevbe-i sâdıka demek-
tir yâhûd rücû¡ ve tevbe ettiği günâha bir 
dahi rücû¡ eylememek yâhûd tevbe eyle-
diği günâhı bir dahi irtikâb eylememeğe 
kasd-ı niyyetle mukarrer olan tevbeden 
¡ibârettir. Mü™ellif bununla işbu: ِإَلى  ﴿تُوبُوا 
َنُصوًحا﴾ َتْوَبًة  -kerîmesine işâret eylemiş اهلِل 
tir. Bey∂âvî der ki َنُصوٌح [na§û√] ebniye-i 
mübâlagadandır, tevbe ile nefsine nush 
eden tâ™ibin sıfatıdır, ba¡dehu mübâlagaten 
isnâd-ı mecâzî cihetiyle tevbeye vasf ol-
muştur. İmâm ¡Alî radıyallâhu ¡anhu haz-
retlerinden su™âl ettiklerinde altı nesne-
den ¡ibârettir dediler ki zünûb-ı mâziyeye 
nedâmet ve ferâ™iz-i fâ™iteyi kazâ™ ve redd-i 
mezâlim ve istihlâl-ı husûm ve zünûba 
¡â™id olmamağa ¡azîmet ve sâbıkta nefsi 
ma¡siyette eylediği gibi min-ba¡d tâ¡ât-ı 
ilâhiyyede terbiye eylemektir.

]ن ض ح[
ُح  nûn’un fethi ve ∂âd-ı) [√∂en-na] اَلنَّضإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Su serpmek ve 
sulamak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَبْيَت  َنَضَح 
ُه َرشَّ ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن   Ve bir mikdârca َنْضًحا 
su ile susuzluğunu nev¡an teskîn eylemek 

de) Libâs dikecek rişteye denir. Cem¡i 
 ِنَصاَحٌة gelir zammeteynle ve [√nu§u] نُُصٌح
[ni§â√at] gelir, nûn’un kesriyle. Şârih der 
ki cem¡inde olan kesre ve elif müfredinde 
olanların gayrıdır, ِدالٌَص [dilâ§] kelimesi 
gibi ve hâ-i te™nîs cem¡ içindir. Ve 

 Şeybe el-¢ârî pederinin [√Ni§â] ِنَصاٌح
ismidir.

ِمنإَْصَحٌة ve [el-min§a√at] اَلإْ

ِمنإَْصُح -mîm’in kesriy) [√el-min§a] اَلإْ
le) İsm-i âletlerdir, iğneye denir, ِمْخَيَطٌة 
[mi«ye†at] gibi.

ُح ُمَتَنصَّ  ism-i mef¡ûl) [√el-mutena§§a] اَلإْ
bünyesiyle) Yamalı libâsa denir; yukâlu: 
ٌح أَْي ُمَتَرقٌَّع -Ve her yeri muhkem di َثْوٌب ُمَتَنصَّ
kilmiş câmeye de denir; yukâlu: ٌح  َثْوٌب ُمَتَنصَّ
ًدا أَْي ُمَخيٌَّط َجّيِ
َمنإُْصوَحُة -Şol arza ıtlâk olu [el-men§û√at] اَلإْ
nur ki her tarafına gereği gibi yağmur 
yağmakla çayır ve çemenleri birbirine 
muttasıl olup aslâ hâlî yeri kalmamış ola; 
yukâlu: أَْرٌض َمْنُصوَحٌة أَْي َمُجوَدةٌ ُمتَِّصَلُة النََّباِت
نإَْصاُح ِ  (hemzenin kesriyle) [√el-in§â] اَلإْ
Suya kandırmak ma¡nâsınadır ki zikr 
olunan ٍِرّي  ;ma¡nâsından me™hûzdur نُْصُح 
yukâlu: أَْنَصَح ْاإِلِبَل ِإَذا أَْرَواَها
َصاَحاُت  nûn’un kesriyle) [en-ni§â√at] اَلنِّ
-vezninde) Derilere de [cimâlât] ِجَماالٌَت
nir, ُجُلوٌد [culûd] ma¡nâsına; müfredi ِنَصاَحٌة 
[ni§â√at]tır, birbirine dikildiği için ıtlâk 
olunmuştur. Ve maymun ağına ıtlâk olu-
nur ki maymun sayyâdları birkaç ipleri 
şebeke tarzında halka halka ettikten sonra 
bir mahalle nasb ve onunla sayd ederler. 
Ve 

 Serât kazâsında bir niçe [Ni§â√at] ِنَصاَحاٌت
dağların adıdır.
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ma¡nâsına müsta¡meldir, gerek hakîkî ve 
gerek ma¡nevî olsun; yukâlu: أَْنَضَح ِعْرَضُه ِإَذا 
َلَطَخُه
ُمَناَضَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-munâ∂a√at] اَلإْ
vezninde) Bu dahi ber-havâle nesneyi 
savmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َناَضَحُه َعْنُه ِإَذا 
َذبَُّه َوَدَفَعُه
ِتَضاُح نإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-inti∂â] اَلإْ
ninde) Bu dahi göz pınar gibi yaş fışkırt-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَعْيُن  ِإْنَتَضَحِت 
َنَضَحْت  ™Ve mütevaddî ba¡de’l-vudû ِبَمْعَنى 
vesvese-i şeytânîyi def¡ için ¡avret ye-
rine bir mikdâr su serpmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ُئ ِإَذا َنَضَح  ِإْنَتَضَح اْلُمَتَوّضِ
َماًء َعَلى َفْرِجِه َبْعَد اْلُوُضوِء
ُح ٌل) [√et-tena∂∂u] اَلتََّنضُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) ِإْنِتَضاٌح [inti∂â√] ile ma¡nâ-yı evvel-
de mürâdiftir; yukâlu: ِبَمْعَنى اْلَعْيُن  َحِت   َتَنضَّ
-Ve bir müzâyakalı nesneden sıy اْنَتَضَحْت
rılıp çıkmak ma¡nâsınadır ki serpilmek 
ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: ِمْنُه َح   َتَنضَّ
َل ِإَذا اْنَتَقى َوَتَنصَّ
ِتنإَْضاُح سإْ ِ -Bu dahi ba¡de’l [√el-istin∂â] اَلإْ
vudû™ ¡avret yerine bir mikdâr su serpmek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ِإْسَتْنَضَح 
ُئ ِبَمْعَنى ِاْنَتَضَح اْلُمَتَوّضِ
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√en-ne∂û] اَلنَُّضوُح
ve

ُة ُة) [en-nu∂a√iyyat] اَلنَُّضِحيَّ -cuheniy] ُجَهِنيَّ
yet] vezninde) Oku pek ırak süren metîn 
yaya ıtlâk olunur; yukâlu: ٌَقْوٌس َنُضوٌح َونَُضِحيَّة 
اَحٌة ِبالنَّْبِل  Ve أَْي َطُروٌح َنضَّ

 َوُجوٌر ,Ağız otuna denir [√ne∂û] َنُضوٌح
[vecûr] ma¡nâsına, ağızın neresine vaz¡ 
olunursa olsun. Ve bir tîb ismidir.

اٌح اٌد) [√ne∂∂â] َنضَّ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Sakkâ devesini şiddetle sürüp tîz tîz zer¡ 
ve eşcâr suvarır olan sakâya denir. Ve 

ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َنَضَح 
َنُه َسكَّ ِإَذا   Ve içip kanmak, ¡alâ-kavlin َعَطَشُه 
kanmaktan dûn içmek ma¡nâsınadır ki 
bunlarda mecâzdır, ciğerine su serpmiş 
olur; yukâlu: َشِرَب أَْو  َرِوَي  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َنَضَح 
ِضدٌّ ّيِ  الّرِ -Lâkin ihtilâfa mebnî olmak ُدوَن 
la zıddiyyeti müsellem değildir. Ve ekin 
ve eşcâr makûlesini sakkâ devesiyle su-
varmak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
اِنَيِة ِبالسَّ َسَقاَها  ِإَذا  النَّْخَل   Ve bir adama ok َنَضَح 
serpmek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
َرَماُه ِإَذا  ِبالنَّْبِل  ُفالًَنا  -Ve ağaç yaprakla َنَضَح 
rı zuhûrunda yarılmak ma¡nâsınadır ki 
yaprak yarmak ta¡bîr olunur. Bu dahi 
mecâzdır, gûyâ ki ağaç yaprakları serpmiş 
olur; yukâlu: َوَرَقُه ِلَيْخُرَج  َتَفطََّر  ِإَذا  َجُر  الشَّ  َنَضَح 
Ve tâze ekin sünbülesi özlenmeğe baş-
lamak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
َرْطٌب َوُهَو  ِه  َحّبِ ِفي  ِقيُق  الدَّ اْبَتَدأَ  ِإَذا  ْرُع  الزَّ  Ve َنَضَح 
tebevvül ederken uyluklara bevl dokun-
durmak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
ِبِه ِإَذا أََصاَبُهَما  َفِخَذْيِه  ِباْلَبْوِل َعَلى   Ve sepette َنَضَح 
olan hurmâları boşaltıp saçmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َنَضَح اْلُجلََّة ِإَذا َنَثَر َما ِفيَها 
Ve bir musallat nesneyi savup def¡ ey-
lemek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
 Ve َنَضَحُه َعْنُه أَْي َذبَُّه َوَدَفَعُه

ٌح ve [√∂na] َنضإْ

 Kırbadan (tâ’nın fethiyle) [√ten∂â] َتنإَْضاٌح
su sızmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَضَحِت 
 Ve اْلِقْرَبُة َنْضًحا َوَتْنَضاًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َرَشَحْت
göz pınar gibi yaş fışkırtmak ma¡nâsınadır 
ki bunlarda mecâzdır; yukâlu: اْلَعْيُن  َنَضَحِت 
ْمِع ِإَذا َفاَرْت ِبالدَّ
نإَْضاُح ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [√el-in∂â] اَلإْ
dahi tâze ekin dâneleri özlenmeğe başla-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْرُع ِبَمْعَنى  أَْنَضَح الزَّ
 Ve bir şey™e bir nesne bulaştırmak َنَضَح
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cebhesinde iki dâ™iresi ya¡nî çiftesi olan 
ata ıtlâk olunur ki kerîh ve nâ-mübârek 
¡add ederler. Cündîler çifteli ta¡bîr ederler, 
bir dâne olursa mes¡ûd i¡tibâr ederler.

 dedikleri [√†na] َنْطٌح [√en-nâ†i] اَلنَّاِطُح
mezkûr menzil-i kamere ıtlâk olunur. Ve 
sayyâdın önünden zuhûr eden sayda ıtlâk 
olunur, َنِطيٌح [ne†î√] gibi. Ve 

 Boynuzlu hayvâna denir; ve [√nâ†î] َناِطٌح
minhu yukâlu: َأَْي َشاةٌ َوال َخاِبٌط  َناِطٌح َوالَ  َلُه   َما 
 Bir nesneye mâlik değildir diyecek َبِعيٌر
yerde darb olunur.

 ,in cem¡idir[√nâ†i] َناِطٌح [√en-nevâ†i] اَلنََّواِطُح
mihen ve şedâ™ide ıtlâk olunur, boynuzlu 
süsen hayvâna teşbîhle; yukâlu: َكَلََك اهللُ ِمْن 
ْهِر أَْي َحِفَظَك ِمْن َشَداِئِدِه َنَواِطِح الدَّ
َحُة إُْ -veznin [fet√at] َفْتَحٌة) [en-na†√at] اَلنَّ
de) Binâ-i merredir ki bir kerre süsmek 
ma¡nâsınadır. Ve cenk ve katl ma¡nâsında 
isti¡mâl olunur; ve minhu’l-hadîsu: َفاِرٌس“ 
َفاِرٌس أَْي  أََبًدا”  َبْعَدَها  َفاِرَس  الَ  ثُمَّ  َنْطَحَتاِن  أَْو   َنْطَحٌة 
ُمْلُكَها َيُزوُل  ثُمَّ  َتْيِن  َمرَّ أَْو  ًة  َمرَّ  Ya¡nî “Ehl-i َتْنِطُح 
Fürs ki Mecûsîlerdir, ehl-i İslâm’la bir 
kerre yâhûd iki kerre harb ve kıtâl ederler, 
ba¡dehu sâmân-ı mülk ü devletleri zâ™il ve 
cem¡iyyet ve saltanatları muzmahil olur.” 

Şârihin beyânına göre َفاِرٌس [Fâris], أَْهُل 
 َنْطَحٌة takdîrindedir. Ve [ehlu Fâris] َفاِرٍس
[na†√at] ve َنْطَحَتاِن [na†√atân] kelimeleri 
ba¡zı ümmehâtta ref¡le ve ba¡zında nasb-
la mazbûttur. Ref¡ rivâyetine göre َلُهْم َنْطَحٌة 
takdîrindedir ve nasba göre َنْطَحٌة  َيْنَتِطُح 
takdîrindedir; bu sûrette nasbları fi¡l-i 
mahzûftan masdariyyet üzere olur. َنْطَحٌة 
[na†√at] mâddesi fi¡le dâll olduğu için hazf 
olunmuştur. Ve bunda نْطَحَتاِن [na†√atân] 
kelimesinin elifi ahvâl-i selâsta tesniye-
nin elifle vürûdu lügatine mebnîdir, َساِحَراِن 

Na∂∂â√ b. Eşyem-i Kelbî bir recüldür.

ِمنإَْضَحُة  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-min∂a√at] اَلإْ
vezninde) اَفٌة  ma¡nâsınadır ki [zerrâfet] َزرَّ
ekin ve ağaç ve bâgçe suvaracak âlete denir 
ki bakırdan ve tunçtan olur, bâgçevânların 
tenekeden göz göz sitilleri gibi.

]ن ط ح[
إُُْح  (vezninde [√†sa] َسْطٌح) [√†en-na] اَلنَّ
Boynuzlu hayvân boynuzuyla vurmak 
ma¡nâsınadır ki süsmek ta¡bîr olunur; 
yukâlu: َنَطَحُه اْلَكْبُش َنْطًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوالثَّاِني 
 Ve ِإَذا َضَرَبُه ِبَقْرِنِه

إٌُْح  َشَرَطاِن Menâzil-i kamerden [√†na] َن
[şere†ân] ismidir ki haml burcunda mu-
savver olan haml sûretinin iki boynuzu 
mesâbesindedir. Ve bu tesmiye bi’l-
masdardır, ona َناِطٌح [nâ†i√] dahi derler.

َُاُح ِت نإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-inti†â] اَلإْ
de) Müşâreket içindir, َتَناطٌُح [tenâ†u√] 
gibi, boynuzlu hayvânlar süsüşmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي اْلِكَباُش   ِإْنَتَطَحِت 
َتَناَطَحْت
يَحُة ُِ -veznin [na§î√at] َنِصيَحٌة) [en-ne†î√at] اَلنَّ
de) Süsülmekten helâk olmuş dişi hayvâna 
denir, َمْنطُوَحٌة [men†û√at] ma¡nâsınadır. 
Müzekkerinde َنِطيٌح [ne†î√] denir. Lâkin 
mü™ellif Ba§â™ir’de َنِطيَحٌة [ne†î√at] َمْنطُوَحٌة 
[men†û√at] ma¡nâsına olup âhirindeki hâ™, 
 gibi ismiyyet [ekîlet] أَِكيَلٌة ve [ferîset] َفِريَسٌة
için olmak üzere sebt eylemiştir. Ve 

يٌح ُِ  Sayyâdın karşısından zuhûr [√ne†î] َن
edip gelen şikâra ıtlâk olunur, gerek 
kuş ve gerek sâ™ir cânver olsun, gûyâ ki 
sayyâdı boynuzuyla istikbâl eder. Ve bu 
¡inde’s-sayyâd meş™ûmdur. Ve 

يٌح ُِ  Uğursuz, meş™ûm kişiye ıtlâk [√ne†î] َن
olunur ki mecâz bi-mertebeteyndir. Ve 
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َحٌة .Hâlis süte ıtlâk olunur [nef√at] َنفإْ

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [√en-nefû] اَلنَُّفوُح
Sütü firâvân nâkaya ıtlâk olunur ki sağ-
maksızın hemân sütü idrâr eder ola; ¡atâ™ 
ma¡nâsından me™hûzdur. Ve oku pek ırak 
süren yaya ıtlâk olunur.

 َنُفوٌح (nûn’un fethiyle) [en-nefî√at] اَلنَِّفيَحُة
[nefû√] ile ma¡nâ-yı sânîde mürâdiftir. Ve 
-in ya¡nî ılgın ağacının bir budağı[¡neb] َنْبٌع
na denir ki ondan yay ittihâz ederler.

ُمَناَفَحُة  [mukâfe√at] ُمَكاَفَحٌة [el-munâfe√at] اَلإْ
vezninde ve mürâdifidir ki rû-be-rû 
muhâsama eylemek ma¡nâsınadır, ge-
rek lisânla ve gerek yed ve âlâtla olsun; 
yukâlu: َناَفَحُه ِإَذا َكاَفَحُه َوَخاَصَمُه [Ve] ْيِف  َنَفَح ِبالسَّ
ma¡nâsından me™hûzdur.

َفَحُة نإْ ِ  hemzenin kesri ve) [el-infe√at] اَلإْ
fâ’nın fethi ve √â’nın tahfîfiyle ve kalîlen 
√â™ müşedded olur, kezâlik kalîlen fâ™ 
meksûr olur) ve

َفَحُة ِمنإْ ve (mîm’in kesriyle) [el-minfe√at] اَلإْ

َفَحُة ِانإْ  bâ-yı muvahhadenin) [el-binfe√at] اَلإْ
kesriyle) Bir nesnedir ki küçük süt emen 
oğlağın karnından çıkar, süt ile ıslanmış 
yün parçasına sıkıldıkta peynir gibi mün-
cemid olup katılanır; oğlak otlamağa baş-
ladıkta o kursak olur. Türkîde ona peynir 
mayası ve kursak mayası ta¡bîr olunur. 
Cevherî işbu ِإْنَفَحٌة [infe√at]ı َكِرٌش [keriş] 
ile tefsîr eylemekle sehv eylemiştir. 

Şârih der ki Cevherî mutlak َكِرٌش [keriş] ile 
beyân eylememiştir ki sehve ¡azv oluna, 
belki oğlak nesne yedikten sonra ona َكِرٌش 
[keriş] denir demekle mü™ellifin kelâmıyla 
müttehiddir. İntehâ. 

Ve işbu peynir mayası her hayvânda 
olur, husûsan tavşanın peynir mayası-

lafzı gibi. İntehâ. 

]ن ظ ح[
نإَْإاُح ِ  ِإْنَضاٌح ªâ-yı mu¡ceme ile [√el-in@â] اَلإْ
[in∂â√] vezninde ve onda lügattir ki ekin 
hûşesi özlenmeğe başlamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِقيُق ْنُبُل ِإَذا َجَرى ِفيِه الدَّ أَْنَظَح السُّ

]ن ف ح[
ُح  nûn’un fethi ve fâ’nın) [√en-nef] اَلنَّفإْ
sükûnuyla) ve

 ve (nûn’un zammıyla) [√en-nufâ] اَلنَُّفاُح

 Tîb ve (fetehâtla) [en-nefe√ân] اَلنََّفَحاُن
¡ıtrın râyihası yayılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوَنَفَحاًنا  َونَُفاًحا  َنْفًحا  يُب  الطِّ  َنَفَح 
َفاَح ِإَذا   Ve yel esmek ma¡nâsına الثَّاِلِث 
müsta¡meldir; yukâlu: َهبَّْت ِإَذا  يُح  الّرِ  َنَفَحِت 
Ve Esâs’ta َكْت أََواِئُلَها يُح ِإَذا َنَسَمْت َوَتَحرَّ  َنَفَحِت الّرِ
¡unvânıyla mersûmdur. Ve damarın kanı 
atılıp fışkırmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ُم الدَّ ِمْنُه  َنَزا  ِإَذا  اْلِعْرُق  -Ve bir nes َنَفَح 
neyi ıraktan kılıç salıp çalmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir, gûyâ ki hemân râyihası 
varır yerden çalar; yukâlu: ِبَسْيِفِه ْيَء  الشَّ  َنَفَح 
َبِعيٍد ِمْن  َيْعِني  َتَناَوَلُه   Ve bir kimseye nesne ِإَذا 
vermek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
-Ve gîsûyu beri öte sa َنَفَح ُفالًَنا ِبَشْيٍء ِإَذا أَْعَطاُه
lıp tahrîk etmek ma¡nâsına müsta¡meldir, 
mutayyib olmakla gûyâ ki râyihasını neşr 
eder; yukâlu: َكَها َة ِإَذا َحرَّ مَّ

َنَفَح الّلِ
َحُة  vezninde [lem√at] َلْمَحٌة) [en-nef√at] اَلنَّفإْ
tâ-i vahdetle) Bir kokam râyiha-i tayyibe 
denir. Ve bir esim yele denir ki nefs onun-
la terevvüh eder. Ve isti¡âre cihetiyle şerr 
ve kerîhede dahi isti¡mâl olunur; َنْفَحُة اْلَعَذاِب 
[nef√atu’l-¡a≠âb] ondan bir kıt¡a demek-
tir. Mü™ellif bununla işbu âyet-i kerîmeye 
işâret eylemiştir: Kâlallâhu ta¡âlâ: َوَلِئْن﴿ 
ْتُهْم َنْفَحٌة ِمْن َعَذاِب َربَِّك﴾ أَْي ِقْطَعٌة ِمْنُه  Ve َمسَّ
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de) Bu dahi kemikten ilk çıkarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َُح اْلَعْظَم ِبَمْعَنى َنَقَحه  Ve َنقَّ
ağacın dalını yunup düğümleri düzeltmek 
ve hemvâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َنَقَحُه ِبَمْعَنى  اْلِجْذَع  َح  ْعِر Ve َنقَّ الّشِ …ten] َتْنِقيُح 
îhu’ş-şi¡r] bundan me™hûzdur ki bigâne 
elfâz ve haşviyyâttan ve ta¡bîrât-ı bâride 
ve ma¡ânî-i şârideden pâkîze ve mühezzeb 
kılmaktan ¡ibârettir; yukâlu: اِعُر ِشْعَرُه َح الشَّ  َنقَّ
َبُه َهذَّ ُح Kâle’ş-şârih ِإَذا  اْلُمَنقَّ اَْلَحْوِليُّ  ْعِر  الّشِ  َخْيُر 
Garîbdir ki Van…ulu ve ¢ânûnü’l-Edeb 
mütercimi ٌّحْوِلي kelimesini sene ma¡nâsına 
haml ile şi¡rin hayrlısı yılında çıkıp elfâz-ı 
sakîleden pâk ola diye tefsîr eylemiştir. 
Burada َحْوٌل [√avl] ise hazâkat ve dikkat-i 
nazar ma¡nâsınadır.

ِتَقاُح نإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-inti…â] اَلإْ
ninde) Bu dahi kemikten ilik çıkarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَتَقَح اْلَعْظَم ِبَمْعَنى َنَقَحُه
َقاُح نإْ ِ -hemzenin kesriy) [√el-in…â] اَلإْ
le) Tenkîh-i şi¡r ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َحُه َنقَّ ِبَمْعَنى  ْعَر  الّشِ  Ve kaht ve zarûret أَْنَقَح 
eyyâmında bey¡ için kılıcın zînetini so-
yup çıkarmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: اْلَجْدِب ِفي  َسْيِفِه  ِحْلَيَة  َقَلَع  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أَْنَقَح 
َواْلَفْقِر
ُمَناَقَحُة  [munâfe√at] ُمَناَفَحٌة [el-munâ…a√at] اَلإْ
vezninde ve mürâdifidir ki muhâsama 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َناَفَحُه ِإَذا   Gûyâ َناَقَحُه 
ki birbirinin kollarını budayıp derilerini 
soyarlar.

 Taşı toprağı (fethateynle) [√en-ne…a] اَلنََّقُح
olmayan hâlis kuma denir.

ُح ٌل) [√et-tena……u] اَلتََّنقُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir hayvânın za¡f ve zebûnluğundan 
vücûdunda şahm ve kuvveti azalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّح َشْحُمُه ِإَذا َقل َتَنقَّ

nı mahmûmun ibhâmına ta¡lîk medâr-ı 
şifâdır. Ve ِإْنَفَحٌة [infe√at] lafzının cem¡i 
.gelir [√enâfi] أََناِفُح

 Ba¡îd (fethateynle) [√en-nefa] اَلنََّفُح
ma¡nâsınadır; yukâlu: ٌِنيٌَّة َنَفٌح أَْي َبِعيَدة
يُح ّفِ يٌن) [√en-niffî] اَلنِّ  (vezninde [sikkîn] ِسّكِ
ve

َفُح ِمنإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [√el-minfa] اَلإْ
Bir kavmin akribâ ve müte¡allakâtından 
değil iken onlara sonradan dahîl ve muh-
telit olana denir; yukâlu: يٌح َوِمْنَفٌح أَْي  َرُجٌل ِنّفِ
ِمَعنٌّ
ِتَفاُح  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-intifâ] اَِلنإْ
Bir adama muhâsama vechiyle mu¡teriz 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِبِه   ِإْنَتَفَح 
َلُه -Ve mevzi¡-i âhere münkalib ol اْعَتَرَض 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمْوِضِع ِإَلى   ِإْنَتَفَح 
َكَذا أَِي اْنَقَلَب ِإَلْيِه
اُح اٌد) [√en-neffâ] اَلنَّفَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Herkese mün¡im ve kesîrü’n-nef¡ olan 
hayrlı adama denir; yukâlu: اٌع اٌح أَْي َنفَّ  َرُجٌل َنفَّ
.Ve hatunun zevcine denir ُمْنِعٌم َعَلى اْلَخْلِق

َفَحُة َنإْ  hemzenin ve fâ’nın) [el-enfe√at] اَلإْ
fethiyle) Bâdincâna şebîh bir şecer adıdır.

]ن ق ح[
ُح  nûn’un fethi ve …âf’ın) [√…en-na] اَلنَّقإْ
sükûnuyla) Kemikten ilik çıkarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَقَح اْلَعْظَم َنْقًحا ِمَن اْلَباِب 
ُه ِإَذا اْسَتْخَرَج ُمخَّ -Ve bir nesnenin kabu الثَّاِلِث 
ğunu gidermek ma¡nâsınadır; yukâlu: َح  َنقَّ
َقَشَرُه ِإَذا  ْيَء   Ve ağaç dalının düğümlerini الشَّ
yunup düzeltmekle ıslâh ve hemvâr kıl-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَقَح اْلِجْذَع ِإَذا َشَذَبُه 
 Ve َعِن أَُبِنِه

ٌح  Yaz mevsiminde havâda zuhûr [√…na] َنقإْ
eden ak buluta denir.

ِقيُح -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-ten…î] اَلتَّنإْ
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mü™eddâsınca birinin mecâziyyetine kâ™il 
olmak eslemdir. Ve Râπıb’ın Müfredât’ta 
takrîrine göre asl ¡akd ma¡nâsına 
mevzû¡dur, cimâ¡ ondan müste¡ârdır, bu-
nun sûret-i ¡aksi muhâldir. Zîrâ te¡âtî-i 
cimâ¡ı istikbâh ettikleri gibi zikr ve 
tasrîhini dahi istikbâh etmeleriyle esmâ-i 
cimâ¡ın mecmû¡unu kinâye eylemişlerdir. 
Pes gayr-i müstefzi¡i müstefzi¡den isti¡âre 
eylemek muhâldir. Ve mü™ellif Ba§â™ir’de 
ِلْلَعْقِد َيُكوُن  َوَقْد   kavliyle ¡aksini telmîh اَْلَوْطُء 
eylemiştir. İntehâ. Ve 

 Göze uyku galebe edip pînegî [√nikâ] ِنَكاٌح
karışmak ma¡nâsınadır. Mü™ellifin ¡âdeti 
üzere bu mecâzdır; yukâlu: َعْيَنُه النَُّعاُس   َنَكَح 
 َثَرى Ve yere yağmur pek te™sîr edip ِإَذا َغَلَبَها
[&erâ] ıtlâk olunan nem-nâk toprağa kadar 
varmak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
 ِإْعِتَمادٌ Ve burada َنَكَح اْلَمَطُر ْاألَْرَض ِإَذا اْعَتَمَد َعَلْيَها
[i¡timâd] lafzı الثََّرى  [amidu’&-&erâ¡] َعِمُد 
mâddesinden me™hûzdur ki yağmur serâya 
te™sîr edip ıslatmak ma¡nâsınadır.

ve [√en-nâki] اَلنَّاِكُح

 Vech-i mezkûr üzere [en-nâki√at] اَلنَّاِكَحُة
zât-ı zevc olan hatuna denir; yukâlu: ٌِإْمَرأَة 
َزْوٍج َذاُت  أَْي  َوَناِكَحٌة   ve […âli†] َطاِلٌق Pes َناِكٌح 
 .gibi neseb üzere mebnîdir [∂â™i√] َحاِئٌض

Ve Nihâye’nin beyânına göre hemân 
fi¡lden ism binâ ettikleri sûrette َناِكَحٌة 
[nâki√at] derler hâ’yla ve illâ bilâ-hâ™in 
 َنَكَحْت َوِهَي :hâstır; fe-yekûlune [√nâki] َناِكٌح
.İntehâ َناِكَحٌة

َكاُح ِتنإْ سإْ ِ -Bu dahi ken [√el-istinkâ] اَلإْ
disine hatunu ¡akd ve nikâh eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى اْلَمْرأََة   ِإْسَتْنَكَح 
َنَكَحَها
َكاُح نإْ ِ -hemzenin kesriy) [√el-inkâ] اَلإْ
le) Bir hatunu bir ere tezvîc eylemek 

]ن ك ح[
َكاُح  َوْطٌء (nûn’un kesriyle) [√en-nikâ] اَلنِّ
[va†™] ma¡nâsınadır ki cimâ¡ eylemektir. 
Ve cimâ¡ın ibâhati için bir hatunu inşâya 
mevzû¡-ı şer¡î olan ْجُت  ve [zevvectu] َزوَّ
ْجُت  kavlleriyle kendiye [tezevvectu] َتَزوَّ
zevc ya¡nî eş eylemek ma¡nâsınadır. Ve 
bu tarafeynde cârî olur ki bir hatun bir eri 
kendisine vech-i mezkûr üzere çift eyle-
mek ma¡nâsına da olur; yukâlu: ُجُل الرَّ  َنَكَح 
ِإَذا َوِطَئَها َويَُقاُل اْلَباِب الثَّاِلِث َوالثَّاِني  ِنَكاًحا ِمَن   اْلَمْرأََة 
اْلَمْرأَُة َنَكَحِت  َويَُقاُل  ِلْلَوْطِء  َجَها  َوَزوَّ َعَقَدَها  ِإَذا   َنَكَحَها 
َويَُقاُل َزْوٍج  َذاُت  أَْي  َوَناِكَحٌة  َناِكٌح  َوِهَي  َجْت  َتَزوَّ  ِإَذا 
ِجي ِلْلَمْرأَِة َحَلْلِت َفاْنِكِحي أَْي َفَتَزوَّ
Ma¡lûm ola ki kütüb-i fıkhiyyede ِنَكاٌح 
[nikâ√] lafzı fi’l-asl zamm ve cem¡ 
ma¡nâsına olmak üzere mersûmdur, ke-
mâ kâle’ş-şâ¡ir: || ْاألََياَمى  َتْنِكُح  اْلُقُبوَر   “ِإنَّ 
ْسَوَة ْاألََراِمَل اْلَيَتاَمى” اَلنِّ
Ve Muπrib’in beyânına göre vat™ 
ma¡nâsında hakîkat olup sebebiyyet 
¡alâkasıyla ¡akd ve tezevvücde dahi 
isti¡mâl olundu. Lâkin Mi§bâ√’ın beyânına 
göre galebe ve muhâmere ma¡nâsına olan 
nekh-i devâ™ ve nekh-i nu¡âstan yâhûd 
inzimâm ma¡nâsına olan tenâküh-i eşcâr 
mâddesinden yâhûd nekhü’l-matar 
ma¡nâsından me™hûz ola. Bu sûretlerde 
¡akd ve cimâ¡ın her birinde hakîkat olmaz. 
Fi’l-vâki¡ ma¡neyeyn-i mezbûreynden her 
biri bilâ-karîne münfehim olmaz. Meselâ 
ُفالٍَن َبِني  ِفي   kavli ¡akdi müş¡irdir ve َنَكَح 
َزْوَجَتُه  kavli cimâ¡ı müfîddir. Ve bu َنَكَح 
keyfiyyet mecâz ¡alâmetleridir. Ve eğer 
ma¡ânî-i mezkûreden me™hûz değildir de-
nir ise elbette iştirâk mütereccah olur, zîrâ 
kısmeynden her biri ancak ma¡a’l-karîne 
münfehim olur. Lâkin اَْلَمَجاُز َخْيٌر ِمَن ْاإِلْشِتَراِك 
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َمَناُح  (vezninde [√merâ] َمَراٌح) [√el-menâ] اَلإْ
Meyyit üzere feryâd ve figân ederek ağ-
lamak ma¡nâsınadır ki Türkîde sağı sağ-
mak ta¡bîr olunur; yukâlu: َناَحِت اْلَمْرأَُة َزْوَجَها 
َوِنَياَحًة َوَمَناًحا َوِنَياًحا  َنْوًحا َونَُواًحا  َتنُوُح   َوَعَلى َزْوِجَها 
 ِنَياَحٌة Ve bundan ism ِإَذا َبَكْت َعَلْيِه ِبِصَياٍح َوَعِويٍل
[niyâ√at]tır, masdarı gibi ki sağı ta¡bîr olu-
nur. Ve 

ٌح  Nagamâtla güvercin ötmek [√nev] َنوإْ
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َناَحِت 
اْلَحَماَمُة ِإَذا َسَجَعْت
ُح  kezâlik nûn’un fethi ve ve) [√en-nev] اَلنَّوإْ
vâv’ın sükûnuyla ki َصْحٌب [§a√b] veznin-
dedir) ve

َواُح َنإْ -veznin [a§√âb] أْصَحاٌب) [√el-envâ] اَلإْ
de) ve

ُح  (vezninde [¡rukka] ُركٌَّع) [√en-nuvva] اَلنُّوَّ
ve

-veznin [nevâ™ib] َنَواِئُب [√en-nevâ™i] اَلنََّواِئُح
de) ve

 Meyyit üzere sayha ve [en-nâ™i√ât] اَلنَّاِئَحاُت
feryâd ile ağlayan karılara denir. Ve bun-
lar َناِئٌح [nâ™i√] ve َناِئَحٌة [nâ™i√at]ın cem¡idir 
ki evvelki tahsîs-i vasfa mebnîdir, nite-
ki ُمِغيٌب [muπîb] ve ُمِغيَبٌة [muπîbet] dahi 
derler zevcini gâ™ib eden hatuna. Kaldı 
ki ¡Arabistân’da َنَواِئُح [nevâ™i√] derler bir 
takım karılar olur ki ücretle meyyitin 
hânesinde ve cenâze arkasından meyyi-
tin mehâsinini zikr ederek feryâd ile bükâ 
edip giderler; Türkîde sağıcılar ta¡bîr 
ederler.

َمَناَحُة  (mîm’in fethiyle) [el-menâ√at] اَلإْ
İsm-i mekândır, mahall-i niyâhate denir; 
tekûlu: ُكنَّا ِفي َمَناَحِة ُفالٍَن أَْي َمْوِضِع ِنَياَحِتِه
ِتَناَحُة سإْ ِ -Sîn te™kîd için ol [el-istinâ√at] اَلإْ
makla nevha eylemek ma¡nâsınadır; 

ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَها َزوَّ ِإَذا  اْلَمْرأََة   أَْنَكَح 
َيْعِني َغْيَرُه
ُح -nûn’un zammı ve kes) [√en-nuk] اَلنُّكإْ
riyle) İsmdir, ِنَكاٌح [nikâ√] ma¡nâsınadır. 
Zamân-ı Câhiliyyet’te kelime-i mezbûre 
elfâz-ı nikâhtan idi. Bir kişi bir hatuna 
-de [√nik] ِنْكٌح dedikde hatun [i†b»] ِخْطٌب
yip beynlerinde ¡akd ve nikâh mütehak-
kak olur idi. Ve zamân-ı mezbûrda Ummu 
»ârice nâm bir hatun var idi ki bir kişi 
kendisine ِخْطٌب dedikte bî-tevakkuf ِنْكٌح 
deyip o adama varır idi. Bu cihetle darb-ı 
mesel olup pek serî¡ nesne hakkında أَْسَرُع“ 
.diye darb eylediler ِمْن ِنَكاِح أُّمِ َخاِرَجَة”

 nûn’un zammıyla) [en-nuke√at] اَلنَُّكَحُة
vezninde) ve [humezet] ُهَمَزةٌ

 Kesîrü’n-nikâh (hâ’sız) [√en-nuka] اَلنَُّكُح
olan kişiye denir; yukâlu: َرُجٌل نَُكَحٌة َونَُكٌح أَْي 
َكاِح َكِثيُر النِّ
ُح  (vezninde [√med] َمْدٌح) [√en-nek] اَلنَّكإْ
Hâssaten cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنَكَحَها َنْكًحا ِإَذا َبَضَعَها
َمَناِكُح -vez [√me…âbi] َمَقاِبُح) [√el-menâki] اَلإْ
ninde) Nisvâna ıtlâk olunur, bi’l-kuvve 
yâhûd menkûh oldukları hasebiyle. 
Kâle’ş-şârih ve minhu’l-meselu: ِإنَّ اْلَمَناِكَح“ 
َخْيُرَها ْاألَْبَكاُر”

]ن ل ح[
-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [√et-tenâvu] اَلتََّناُلُح
de) Birbirine mukâbil olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ََتَناَوَح اْلَجَبالَِن ِإَذا َتَقاَبال
ُح  nûn’un fethi ve vâv’ın) [√en-nev] اَلنَّوإْ
sükûnuyla) ve

ve (nûn’un zammıyla) [√en-nuvâ] اَلنَُّواُح

َياُح ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√en-niyâ] اَلنِّ

َياَحُة  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة [en-niyâ√at] اَلنِّ
ve 
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أَْي َشِديٌد
ِييُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tenyî] اَلتَّنإْ
Kemiği pekiştirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه َشدَّ أَْي  َعْظَمُه  اهللُ   Ve kemiği ufatmak َنيََّح 
ma¡nâsına gelmekle zıdd olur; yukâlu: 
َضُه أَْي َرضَّ َعْظَمُه  اهللُ   Ve bir nesne vermek َنيََّح 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َما َنيَّْحُتُه ِبَخْيٍر أَْي َما أَْعَطْيُتُه 
 Zâhiren bu teşdîd-i ¡azm ma¡nâsından َشْيًئا
me™hûzdur ki mazhar-ı i¡tâ olan kimse-
ye ¡atiyye mâye-i kuvvet olur. Hattâ ِنيَحٌة 
[ni√at] nûn’un kesriyle zor ve kuvvet 
ma¡nâsına müsta¡meldir.

yukâlu: َناَح ِإَذا   Ve kurt ulumak ِإْسَتَناَح 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَوى ِإَذا  ْئُب  الّذِ  ِإْسَتَناَح 
Ve ağlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتَناَح 
ُجُل ِإَذا َبَكى -Ve bir kimseden ağlamak iste الرَّ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتَناَحُه ِإَذا اْسَتْبَكاُه
ُح ٌل) [√et-tenevvu] اَلتََّنوُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Mihaffe püskülü gibi sarkık nesne beri 
öte oynayıp deprenmek ma¡nâsınadır ki 
tekâbül ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: 
َك َوُهَو ُمَتَدّلٍ ْيُء ِإَذا َتَحرَّ َح الشَّ َتَنوَّ
 Kelime-i (nûn’un zammıyla) [√Nû] نُوٌح
a¡cemiyyedir. Bir peygamber-i zî-şân is-
midir, hiffeti için munsarıftır, ya¡nî ¡ucme 
ve ta¡rîf ile. Gerçi gayr-i munsarıf olmak 
lâzımdır, lâkin vasatının hiffeti ya¡nî 
sükûnu iki sebebin birinin sıkletine mâni¡ 
olmakla munsarıf olmuştur, لُوٌط [Lû†] ve 
 kelimeleri dahi böylecedir. Ve [Hûd] ُهوٌد
»a†îb İs√â… b. Mu√âmmed en-Nû√î ve 
»a†îb İsmâ¡îl b. Mu√ammed en-Nû√î ki 
muhaddislerdir, cedleri olan Nû√ nâm 
kimseye mensûblardır.

 Cem¡ bünyesiyle bir [√en-Nevâ™i] اَلنََّواِئُح
mevzi¡ adıdır.

]ن ي ح[
ُح  nûn’un fethi ve yâ’nın) [√en-ney] اَلنَّيإْ
sükûnuyla) Bedenin kemikleri tâze ve ratb 
iken pekişmek ma¡nâsınadır, gerek sagîrin 
ve gerek kebîrin olsun; yukâlu: اْلَعْظُم  َناَح 
ِغيِر طُوَبِة ِمَن اْلَكِبيِر َوالصَّ  Ve َيِنيُح َنْيًحا ِإَذا اْشَتدَّ َبْعَد الرُّ

ٌح  ve [√ney] َنيإْ

 fetehatla) Ağacın [neye√ân] َنَيَحاٌن
tâze dalları beri öte temâyül eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَنَيَحاًنا َنْيًحا  اْلُغْصُن   َناَح 
ِإَذا َتَماَيَل
 (vezninde [keyyis] َكّيٌِس) [√en-neyyi] اَلنَّّيُِح
Pek ve şedîd kemiğe denir; yukâlu: َعْظٌم َنّيٌِح 
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َلْيَس ُدوَنُه َوَجاٌح أَْي ِسْتٌر
ُح ُمَوجَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-muvecca] اَلإْ
vezninde) Şol deriye denir ki aslâ kıvrı-
mı ve buruşuğu olmayıp akçe tahtası gibi 
emles ve hemvâr ola. Ve be-gâyet te-
feli sık ve muhkem olan beze denir. Ve 
ٌ  ma¡nâsınadır. Munâvî’nin [™mulce] ُمْلَجأ
takyîdine göre mîm’in zammıyladır ki 
ism-i mef¡ûldür, ilcâ™ ve iztirâr olunmuş 
adama denir; nüshaların zabtına göre feth-
ladır ki ism-i mekândır, sığınacak yere 
denir. Ve gerçi ِإْلَجاٌء [ilcâ™] mâddesinden 
ٌ  ism-i mekân dahi olur, lâkin [™mulce] ُمْلَجأ
İbn E&îr’in takrîrinden ism-i mef¡ûl olmak 
müstebândır.

َوِجيُح  Bu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√el-vecî] اَلإْ
dahi tefeli muhkem beze denir.

ُجوُح َموإْ  Arkasından red ile [√el-mevcû] اَلإْ
kapanmış kapıya denir; yukâlu: َباٌب َمْوُجوٌح 
 kapıyı [√vec] َوْجٌح Pes me™hazı olan أَْي َمْرُدوٌد
arkasından örtmek ma¡nâsına olmuş olur 
ki َوَجاٌح [vicâ√]-ı mezkûrdan me™hûzdur.

َوَجُح  Mağaraya (fethateynle) [√el-veca] اَلإْ
şebîh yere ya¡nî kesmeliğe denir ki yağ-
murdan oraya ilticâ olunur.

َوَجاُح -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [√el-vecâ] اَلإْ
de) Yalçın kayaya denir, safâ-i emles 
ma¡nâsına. Ve mer™î olan şey™in ibtidâ-i 
emrde nazara ta¡alluk eden yerine denir ki 
zuhûr ma¡nâsından me™hûzdur; ve minhu 
tekûlu: ُل َشْيٍء يَُرى َلِقيُتُه أَْدَنى َوَجاٍح َوُهَو أَوَّ
يَجاُح ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [√el-îcâ] اَلإْ
nesne zâhir ve ¡ayân olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيُء ِإَذا َظَهَر َوَبَدا -Ve kuyu ka أَْوَجَح الشَّ
zan kimse yalçın kayaya varınca kazmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَلَغ ِفي ِإَذا  اُر  اْلَحفَّ  أَْوَجَح 
-Ve bevl yâhûd def¡-i tabî¡î ada اْلَحْفِر اْلَوَجاَح
mı tekâzâ edip sıkıştırmak ma¡nâsınadır; 

FASLU’L-VÂV 
)َفْصُل اْلَواِو(

]ل ت ح[
َوتإُْح ve (vezninde [√med] َمْدٌح) [√el-vet] اَلإْ

َوَتُح ve (vezninde [√fera] َفَرٌح) [√el-veta] اَلإْ

َوِتُح  Pek (vezninde [ketif] َكِتٌف) [√el-veti] اَلإْ
azca ve nâçîz olan şey™e denir; yukâlu: 
َشْيٌء َوْتٌح َوَوَتٌح َوَوِتٌح أَْي َقِليٌل َتاِفٌه
َوِتيُح  َوْتٌح (vezninde [emîr] أَِميٌر) [√el-vetî] اَلإْ
[vet√] ma¡nâsınadır.

َوتإُْح -Mas (vezninde [√med] َمْدٌح) [√et-vet] اَلإْ
dar olur, vergiyi nâçîz eylemek ya¡nî pek 
nâçîz nesne vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 َوْعٌد Ve bunda َوَتَح َعَطاَءُه َيِتُح َوْتًحا ِإَذا َجَعَلُه َوِتًحا
[va¡d] gibi vâv’dan âhirinde hâ™ ¡ivazıyla 
.dahi denir [te√at] َتَحٌة

يَتاُح ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [√el-îtâ] اَلإْ
dahi َوْتٌح [vet√] ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْوَتَح 
َوَتَحُه ِبَمْعَنى   Ve bir adamın mâlı âfet َعَطاَءُه 
isâbetiyle azalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْاآلَفِة ِإَصاَبِة  ِمْن  َيْعِنى  َمالُُه  َقلَّ  ِإَذا  ُفالٌَن   Ve bir أَْوَتَح 
adamı fevka’l-gâye renc ve meşakkate 
uğratmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالًَنا  أَْوَتَح 
ِإَذا َجَهَدُه َوَبَلَغ ِمْنُه
َوَتاَحُة ve (vâv’ın fethiyle) [el-vetâ√at] اَلإْ

ُوتُوَحُة -vâv’ın zammıy) [el-vutû√at] اَلإْ
la) Vergi pek nâçîz olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوُوتُوَحًة  َوَتاَحًة  َفَوتَُح   أَْوَتَحُه 
اْلَخاِمِس أَْي َكاَن َقِليالً َتاِفًها
َوَتَحُة  Zikr olunan (fetehâtla) [el-vete√at] اَلإْ
 in vâhididir, şey™-i hakîr ve[√veta] َوَتٌح
nâçîze denir; yukâlu: َما أَْغَنى َعْنُه َوَتَحًة أَْي َشْيًئا

]ل ج ح[
َوَجاُح  vâv’ın harekât-ı) [√el-vecâ] اَلإْ
selâsıyla ve cîm’le) Perdeye denir; yukâlu: 
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rozdan mâ-¡adâ kuşlarda nöbetle erkekleri 
dahi yumurta üzere yatarlar.

 vâv’ın fethi ve √â’nın) [√va] َلحإْ
sükûnuyla) Sığır kısmına mahsûs zecr ve 
âzâr asvâtındandır, Türkîde hov ta¡bîri ye-
rindedir. Ve 

 ,Kazığa denir (teşdîd-i √â’yla) [√√va] َلحٌّ
-ma¡nâsına. Ve bir fakîr adam is [vetid] َوِتٌد
midir; ve minhu’l-meselu: ”  “ُهَو أَْفَقُر ِمْن َوّحٍ
اْلَوِتِد ِمَن  أَْو  ِمْنُه   Kazığında berg ve bâr ve أَْي 
şâhı olmamakla fakra münâsibdir. Ve 

.Bir mevzi¡ adıdır [√√Va] َلحٌّ

]ل ُ ح[
اُح ََ ي ِ -Mut (hemzenin kesriyle) [√el-îdâ] اَلإْ
lakan ikrâr eylemek, ¡alâ-kavlin bir emr-i 
bâtılı ikrâr etmek ve ¡alâ-re™yin kendisini 
kâ™id olan kimseye züll ve inkıyâdını ikrâr 
eylemek ma¡nâsınadır; meselâ zâbit ada-
ma inkıyâdını ikrâr eylemek gibi; yukâlu: 
ِلَمْن ّلِ َواإِلْنِقَياِد  ِبالذُّ ِباْلَباِطِل أَْو  ِإَذا أََقرَّ أَْو  ُجُل   أَْوَدَح الرَّ
 Ve bir adama ser-fürû kılıp râm ve َيُقوُدُه
münkâd olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْوَدَح 
 Ve havuzu termîm ve َلُه ِإَذا أَْذَعَن َوَخَضَع َواْنَقاَد
ıslâh eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْوَدَح 
أَْصَلَحُه ِإَذا   Ve deve tavlanıp hoş-hâl اْلَحْوَض 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْاإِلِبُل  أَْوَدَحِت 
-Ve koç kısmı koyun ِإَذا َسِمَنْت َوَحُسَنْت َحالَُها
lara yüğürmeyip durmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْوَدَح اْلَكْبُش ِإَذا َتَوقََّف َوَلْم َيْنُز
َحُة َُ َو  [vete√at] َوَتَحةٌ Fetehâtla [el-vede√at] اَلإْ
vezninde ve mürâdifidir ki şey™-i hakîre 
denir; tekûlu: َما أَْغَنى َعنِّي َوَدَحًة أَْي َوَتَحًة

]ل ذ ح[
َوَذُح  vâv’ın ve ≠âl-ı) [√el-ve≠a] اَلإْ
mu¡cemenin fethiyle) Koyun kısmının 
necisinden ve bevlinden kuyruğu tüy-
lerine yapışıp kuruyakalan şey™e denir 

yukâlu: َعَلْيِه َضيََّق  ِإَذا  َزْيًدا  اْلَبْوُل   Ve bir أَْوَجَح 
adamı bir nesneye muztarr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْلَجأَُه ِإَذا  ِإَلْيِه   أَْوَجَحُه 
Ve bir yere perde geçirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْتَر أَْوَجَح اْلَبْيَت ِإَذا َسَتَرُه أَْي أَْرَخى َعَلْيِه الّسِ
ِجيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tevcî] اَلتَّوإْ
Bu dahi zâhir ve ¡ayân olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيُء ِإَذا َظَهَر َوَبَدا َح الشَّ َوجَّ

]ل ح ح[
َوَحُة  [va¡va¡at] َوْعَوَعٌة) [el-va√va√at] اَلإَْوحإْ
vezninde) Âvâzı boğuk ve tutkun olarak 
seslenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َوْحَوَح 
ُجُل َوْحَوَحًة ِإَذا َصاَت ِبَصْوٍت ِفيِه َبَحٌح  Ve şiddet-i الرَّ
berdden el üşümekle ağız ile eli havlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َنَفَخ ِفي  َوْحَوَح الرَّ
اْلَبْرِد ِة  ِشدَّ ِمْن   َوْحَوَحٌة Van…ulu merhûmun َيِدِه 
[va√va√at]ı ibtidâ ism olarak ba¡dehu 
soğuktan şişmek ile tercemesi garîbe 
¡ale’l-garîbedir.

َوُح  (vâv’ların fethiyle) [√el-va√va] اَلإَْوحإْ
Celd ve çâlâk ve hadîdü’n-nefs ve mâzi’l-
himmet, ¡azûm ve kâr-güzâr adama denir; 
yukâlu: النَّْفِس َحِديُد  ُمْنَكِمٌش  أَْي  َوْحَوٌح   Ve ُهَو 
kavî ve zûr-mend adama denir; yukâlu: 

-Ve bülend-âvâz olan kö َرُجٌل َوْحَوٌح أَْي َقِويٌّ
peğe denir. Ve hafîf ve sebük-meşreb ada-
ma denir, vakûr mukâbilidir; yukâlu: ُهَو 
.Ve bir kuşun ismidir َوْحَوٌح أَْي َخِفيٌف

َواُح -vez [selsâl] َسْلَساٌل) [√el-va√vâ] اَلإَْوحإْ
ninde) َوْحَوٌح [va√va√] ile üç evvelki 
ma¡nâlarda mürâdiftir.

ُوُح -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [√et-teva√vu] اَلتََّوحإْ
ninde) Kuş kısmı yumurtası üzere kemâl-i 
rikkat ve muhâfazasından nâşî çalkanıp 
avrılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَوْحَوَح 
 َظِليٌم Ve الظَِّليُم َفْوَق اْلَبْيِض ِإَذا َرِئَمَها َوأَْظَهَر ُولُوَعُه ِبَها
[@alîm] devekuşunun erkeğine denir. Ho-
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tersî¡ ve tezyîn edip hatunlar onu hamâ™ilî 
takınırlar. Ve vâv’ı hemzeye ibdâlle أَُشاٌح 
[uşâ√] dahi derler. Cem¡i ُوُشٌح [vuşu√] ge-
lir zammeteynle ve ٌأَْوِشَحة [evşi√at] gelir ve 
 gelir. Ve kinâye tarîkiyle [√veşâ™i] َوَشاِئُح
ince belli hatuna َغْرَثى اْلِوَشاِح [πar&a’l-vişâ√] 
ıtlâk ederler; yukâlu: ِهَي َغْرَثى اْلِوَشاِح أَْي َهْيَفاُء 
Ve َغْرَثى [πar&â] aç hatuna denir.

ُح ٌل) [√et-teveşşu] اَلتََّوشُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

تَِّشاُح ِ  vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [√el-ittişâ] اَلإْ
ki vâv, tâ’ya kalb olunmuştur) Hatun ُوَشاٌح 
[vuşâ√] takınmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلُوَشاُح َتَلبََّسِت  ِإَذا  َواتََّشَحْت  اْلَمْرأَُة  َحِت  -Ve kı َتَوشَّ
lıç kuşanmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َتَقلََّد ِإَذا  ِبَسْيِفِه  َح  َح :ve yukâlu َتَوشَّ  َتَوشَّ
-Mü™ellif teveşşüh-i sevbi tebyîn eyle ِبَثْوِبِه
memiştir. Mu†arrizî beyânına göre ondan 
¡ibârettir ki sevbi ُوَشاٌح [vuşâ√] gibi sağ 
koltuğundan alıp sol omuzunun üzerine 
ilkâ ederler, muhrim ihrâmı öylece ettiği 
gibi ve kassârlar bezi öylece sardığı gibi.

ِشيُح -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tevşî] اَلتَّوإْ
ninde) Hatuna ِوَشاَحٌة [vişâ√at] takmak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ْحُتَها أَْي َقلَّْدتَُها َوشَّ
ِوَشاُح  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [√el-Vişâ] اَلإْ
Şeybân en-Nehdî nâm kimsenin kılıcı 
ismidir.

ِوَشاِح  Ömer b. el-»a††âb¡ [√u’l-Vişâ±] ُذل الإْ
radıyallâhu ¡anhu hazretlerinin kılıcı ismi-
dir. Ve Benû Sevm b. ¡Adiyy cemâ¡atinden 
birinin lakabıdır.

ِوَشاَحُة -veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-vişâ√at] اَلإْ
de) Kılıca ıtlâk olunur. Ve

.Ezd kabîlesinden bir batndır [√Vâşi] َلاِشٌح

َحى  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [Veş√â] َلشإْ
Benî ¡Amr b. Kilâb yurdunda bir sudur.

ki çakıldak ta¡bîr olunur. Müfredi, َوَذَحٌة 
[ve≠a√at]tır hâ’yla. Cem¡i ُوْذٌح [vu≠√]tur 
vâv’ın zammıyla, َبَدَنٌة [bedenet] ve بُْدٌن 
[budn] gibi. Ve bundan fi¡l tasarrufuyla 
 masdar olur, koyun çakıldak [√ve≠a] َوَذٌح
tutmak ma¡nâsına; yukâlu: اُة َتْوَذُح  َوِذَحِت الشَّ
ِإَذا اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَذًحا  َوَيْيَجُل  َيْوَجُل  َكَوِجَل   َوَتْيَذُح 
 ve َصاَرْت َذاَت َوَذَحٍة

 Uylukların iç tarafı birbirine [√ve≠a] َلَذٌح
sürünmekle pişmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا اْحَتَرَق َباِطُن َفِخَذْيِه َوِذَح الرَّ
ُح َوذإْ  َذْوٌح (vezninde [√med] َمْدٌح) [√≠el-ve] اَلإْ
[≠ev√] ma¡nâsınadır ki ¡unf ve şiddetle yü-
rüyüp gitmektir; yukâlu: ُجُل َيِذُح َوْذًحا  َوَذَح الرَّ
ِبَمْعَنى َذاَح
َوَذاُح  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [√el-ve≠â] اَلإْ
Hâssaten şol rûspî ve fâcireye denir ki kul 
cinslerine uyar ola, koyun çakıldağı gibi; 
yukâlu: ِهَي َوَذاٌح أَْي َفاِجَرةٌ َتْتَبُع اْلَعِبيَد
َوَذَحُة  [vede√at] َوَدَحةٌ Fetehâtla [el-ve≠e√at] اَلإْ
vezninde ve mürâdifidir; tekûlu: َما أَْغَنى َعنِّي 
َوَذَحًة أَْي َوَدَحًة
َذُح َلإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [√el-ev≠a] اَلإْ
Le™îm ve fürû-mâyeye denir; yukâlu: َعْبٌد 
أَْوَذُح أَْي َلِئيٌم
 (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [√Vu≠ey] ُلَذيإٌْح
Bişr-i Temîmî nâm şâ¡irin pederi ismidir.

]ل ش ح[
ُوَشاُح -vâv’ın zammı ve kes) [√el-vuşâ] اَلإْ
ri ve şîn-i mu¡ceme ile) Nisvân-ı ¡Arab 
huliyyâtından şol gerdanlığa denir ki inci 
ve sâ™ir cevâhirden her iki dânenin aralığı-
na nev¡-i âherden birer dâne tesvît ederek 
iki kor dizerler. Ve evvel iki korun birisi-
ni âheri üzere munzam ve ma¡tûf ederler. 
Kezâlik ُوَشاٌح [vuşâ√] şol huliyye denir ki 
bir ¡arîz meşîn pâresini envâ¡-ı cevâhir ile 
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ne rûşen ve ¡ayân olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَضَح ْاألَْمُر َيِضُح ُوُضوًحا َوِضَحًة َوَضَحًة ِإَذا 
اٌح َبَدا َوَظَهَر َواْنَكَشَف َفُهَو َواِضٌح َوَوضَّ
َواِضُح  ,Ondan ism-i fâ¡ildir [√el-vâdi] اَلإْ
rûşen ve ¡ayân olan şey™e denir. Ve akçıl 
deveye ıtlâk olunur ki pek beyâz olmaya.

اُح  Mübâlaga ism-i [√el-va∂∂â] اَلإَْوضَّ
fâ¡ildir, pek rûşen ve ¡ayân olan şey™e de-
nir. Ve beşeresi beyâz, hûb-sîmâ adama 
ıtlâk olunur. Ve gündüze ıtlâk olunur, 
nehâr ma¡nâsına. Ve 

اٌح -Ce≠îme el-Abraş nâm kim [√va∂∂â] َلضَّ
seni lakabıdır, vücûdunda baras olduğu 
için. Ve Berberiyyü’l-asl bir kimsenin la-
kabıdır ki Benû Umeyye mevâlîsinden idi,.
Va∂∂â√iyye nâm karye ona mensûbdur.

اٍح -ayn’ın fethiy¡) [√a@mu va∂∂â¡] َعإإُْم َلضَّ
le) Etfâl-i ¡Araba mahsûs bir oyundur. Ço-
cuğun biri eline bir beyâz kemik alıp gece 
karanlığında ¡ale’l-¡amyâ™ bir tarafa atar, 
sâ™irleri her tarafa perâkende olup cüst 
ü cû ederler. Bulan çocuk sâ™irlere gâlib 
olur. Ve o kemiği ararken َّاٍح ِضَحن  “ُعَظْيَم َوضَّ
َلْيَلْه” ِمْن  َبْعَدَها  َتِضَحنَّ  َوالَ  ْيَلْه||   diye feryâd اللَّ
ederler.

اِح الإَْوضَّ ُر  ِْكإْ  [bikru’l-va∂∂â√] Sabâh 
namâzına ıtlâk olunur, niteki ُدْهَماَن  ِثْنُي 
[&inyu duhmân] yatsı namâzına ıtlâk 
olunur.

ِتيَضاُح سإْ ِ -Iraktaki nesneyi gö [√el-istî∂â] اَلإْ
rebilir miyim diye eli göz üzere koyup 
bakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْوَضَح 
ْيَء ِإَذا َوَضَع َيَدُه َعَلى َعْيَنْيِه ِلَيْنظَُر َهْل َيَراُه  Mü™ellif الشَّ
müsâmaha ile tefsîr eylemiştir. Ve bir 
kimseden bir mübhem nesneyi îzâh ve 
¡ayân eylemeği istemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحُه َلُه ِإْسَتْوَضَح ُفالًَنا أَْمًرا ِإَذا َسأََلُه أَْن يَُوّضِ
ُح ُمَتَوّضِ -İsm-i fâ¡il bünye [√el-muteva∂∂i] اَلإْ

َحاُء -vez [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-veş√â] اَلإَْوشإْ
ninde) Şol siyâh dişi keçiye denir ki 
pehlûsunda hamâ™il tarzı beyâzlık ola.

]ل ض ح[
 vâv’ın ve ∂âd-ı) [√el-ve∂a] اَلإَْوَضُح
mu¡cemenin fethiyle) Sabâh yerinin ve 
ayın aydınlığına denir; yukâlu: ِفي  َجاَء 
َبَياِضِه ِفي  أَْي  ْبِح  الصُّ ِفي :ve yukâlu َوَضِح   َرِكْبُت 
َضْوِئِه ِفي  أَْي  اْلَقَمِر   Şârih der ki gâhca َوَضِح 
mutlakan dav™ ve beyâz murâd olur. Ve 
Mi§bâ√’ın beyânına göre bu ma¡nâlarda 
bâb-ı râbi¡den masdar dahi olur. İntehâ. 
Ve 

 Baras dedikleri ¡ârızaya da [√ve∂a] َلَضٌح
ıtlâk olunur ki abraşlık ta¡bîr olunur. Beşe-
rede pul pul hâdis olan beyâzlıktır. Ve ba¡zı 
atın cephesinde olan gurreye ıtlâk olunur 
ki sabâhu’l-hayr ta¡bîr olunan beyâzlıktır, 
Türkîde sakar ta¡bîr olunur. Kezâlik ba¡zı 
atın ayaklarında sekil ta¡bîr olunan aklığa 
ıtlâk olunur, َتْحِجيٌل [ta√cîl] ma¡nâsına. Ve 
Ve∂a√ b. ¡Amr b. Kilât yurdunda bir su 
adıdır. Ve pîrlikten saç ve sakala ¡ârız olan 
aklığa ıtlâk olunur, َشْيٌب [şeyb] ma¡nâsına. 
Ve magşûş olmayan dirhem-i sahîhe ıtlâk 
olunur. Ve açık işlek yola ıtlâk olunur. 
Ve süte ıtlâk olunur. Ve bir nev¡ nisvân 
zînetinin ismidir ki sâfî gümüşten düzülür. 
Cem¡inde أَْوَضاٌح [ev∂â√] denir. Ve 

 Halhala da ıtlâk olunur. Ve [√ve∂a] َلَضٌح
bir mikdârca hurde çayıra ıtlâk olunur, ni-
teki َلْمَعٌة [lem¡a] lafzı dahi bunda isti¡mâl 
olunur.

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [√el-vu∂û] اَلإُْوُضوُح
ve

َحُة ve (vezninde [idet¡] ِعَدةٌ) [e∂-∂i√at] اَلّضِ

َحُة -Bir nes (âd’ın fethiyle∂) [e∂-∂a√at] اَلضَّ
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o deri dahi yarıla. Bunların kütüb-i fıkhiy-
yede ahkâm-ı mahsûsaları vardır.

ََلاِضُح  (hemzenin fethiyle) [√el-evâ∂i] اَلإْ
 a ıtlâk olunur ki her[∂eyyâmu bî] أَيَّاُم ِبيٍض
ayın on üç on dört ve on beşinci gecele-
ridir. Ve bunun aslı َوَواِضُح [vevâ∂i√] idi, 
vâv hemzeye münkalib olmuştur. Müfre-
di َواِضَحٌة [vâ∂i√at]tır. Kâle fi’n-Nihâye: 
اللََّياِلي أَيَّاِم  أَْي  ْاألََواِضِح  ِبِصَياِم  الَُم  السَّ َعَلْيِه  النَِّبيُّ   أََمَر 
ْاألََواِضِح َوِهَي اْلِبيُض
َوِضيَحُة -vez [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-ve∂î√at] اَلإْ
ninde) Deve ve koyun kısmına denir ki 
 َنَعٌم dahi denir. Mü™ellife göre [ne¡am] َنَعٌم
[ne¡am] deve ve koyun kısmına yâhûd 
hâssaten deveye denir, lâkin Zema«şerî’ye 
göre deve ve sığır ve koyun ve keçiye ıtlâk 
olunur. Ve َوِضيَحٌة [ve∂i√at]ın cem¡i َوَضاِئُح 
[ve∂â™i√] gelir.

ُح  (vezninde [√med] َمْدٌح) [√∂el-va] اَلإَْوضإْ
Gebe hayvânın hamli zâhir olmakla me-
melerinin başları kararıp sütlenmeğe baş-
lamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْاإِلِبُل  َوَضَحِت 
ِباللََّبِن َوْضًحا ِإَذا أَْلَمَعْت

]ل ط ح[
 Şol (vezninde [√†sa] َسْطٌح) [√†el-va] اَلإَْوطإُْح
çirk ve çamur ve çakıldak makûlesine 
denir ki koyun ve keçi mâkûlesinin ba-
kanaklarına ve yırtıcı kuşların pençesine 
kısılmış ola. Ümmehât-ı sâ™irede bu fetha-
teynle mazbûttur. Ve 

 Masdar olur, bir kimseyi iki el [√†va] َلطإٌْح
ile zor ve ¡unf ederek öte kakıp yitivermek 
ma¡nâsına; yukâlu: َوَطَحُه َيِطُحُه َوْطًحا ِمَن اْلَباِب 
الثَّاِلِث ِإَذا َدَفَعُه ِبَيَدْيِه َعِنيًفا
-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [√et-tevâ†u] اَلتََّواطُُح
ninde) Birbirine şer-gîr olmak ve uyup 
ulaşmak yâhûd mukâtele eylemek 

siyle aslâ ihtifâ eylemeyip dâ™imâ âşikâra 
gezen adama denir. Ve yolun açığında 
ya¡nî ortasında gidip bir yere kuytulanmaz 
olan adama denir. Ve pek beyâz olmayan 
akçıl deveye denir ve ona ْاألَْقَراِب ُح   ُمَتَوّضِ
[muteva∂∂i√u’l-a…râb] dahi derler.

َواِضَحُة -Şol dişlere ıtlâk olu [el-vâ∂i√at] اَلإْ
nur ki dıhk hâlinde ¡ayân ve mer™î ola; ve 
minhu yukâlu: أَْو ِسنًّا  أَْي  َواِضَحًة  َلُه  اهللُ  َتَرَك   َما 
ِحِك أَْسَناًنا َتْبُدو ِعْنَد الضَّ
 tan muzâri¡-i[√î∂â] ِإيَضاٌح [√teva∂∂u] تُوِضُح
ma¡lûm bünyesiyle İmmere nâm mevzi¡le 
Esvedu’l-¡Ayn nâm kum tepe beyninde 
bir mevzi¡ adıdır.

َوَضَحُة  Dişi eşeğe (fetehâtla) [el-ve∂a√at] اَلإْ
denir, أََتاٌن [etân] gibi.

-ism-i fâ¡il bünye) [el-mû∂i√at] اَلإُْموِضَحُة
siyle) Şol baş yarığına ıtlâk olunur ki baş 
kemiğinin َوَضٌح [ve∂a√]ını ya¡nî beyâzını 
izhâr eyleye ki kemiğe kadar te™sîr eyle-
miş olur. Şârihin beyânına göre buna kısâs 
terettüb eder. Ve şârihin beyânına göre baş 
yarığı on bir mertebedir: 1. ٌَحاِرَصة [√âri§at]
tır ki yırtılıp kan çıkmaya. 2. ٌَداِمَعة [dâmi¡at]
tır ki kan çıka, ammâ seyelân eylemeye. 3. 
 .tir ki kan seyelân eyleye. 4[dâmiyet] َداِمَيٌة
 tir ki deriden sonra[mutelâ√imet] ُمَتالَِحَمٌة
et dahi yarıla. 5. َباِضَعٌة [bâ∂i¡at]tır ki ancak 
derisi yırtılmış ola. 6. ُموِضَحٌة [mû∂i√at]tır 
ki kemiğe dek yarıla. 7. َمْلَطاُء [mel†â™]dır 
ki kasrı dahi câ™izdir, deri ve eti tamâm 
yırtıla lâkin cild-i rakîk yırtılmaya ki ona 
[hâşimet] َهاِشَمٌة .denir. 8 […sim√â] ِسْمَحاٌق
tir ki kemik dahi kırıla. 9. ُمْنَتِقَلٌة [munte…
ilet]tir ki kemik yerinden oynamış ola. 10. 
ٌة  tir ki kemikten içeri olan cild[âmmet] آمَّ
ki َماِغ  dır, ona kadar[ummu’d-dimâπ] أُمُّ الّدِ
yarıla. 11. َداِمَغٌة [dâmiπat]tır ki dimâga dek 
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de) Salâbetli pek şey™e denir; yukâlu: َحاِفٌر 
 gelir, vâv’ın [√…vu] ُوْقٌح Cem¡i َوَقاٌح أَْي ُصْلٌب
zammıyla. Bu ma¡nâdandır ki ¡Arablar 
aslâ rükûbdan fâtir olmayıp dayangan olan 
fârise َنِب الذَّ  ıtlâk [ve…â√u’≠-≠eneb] َوَقاُح 
ederler ki kuyruğu muhkem demektir; 
yukâlu: ُكوِب َنِب أَْي َصُبوٌر َعَلى الرُّ َرُجٌل َوَقاُح الذَّ
ِقيُح  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [√et-tev…î] اَلتَّوإْ
Havuzu kerpiçler ile ve taşlar ile iktizâ 
eden yerlerini termîm ve ıslâh eylemek 
ma¡nâsınadır ki salâbet ma¡nâsındandır; 
yukâlu: َفاِئِح َوالصَّ ِباْلَمَدِر  أَْصَلَحُه  ِإَذا  اْلَحْوَض   َوقََّح 
Ve davarın tırnağını erinmiş iç yağıy-
la gereği gibi yağlayıp pekiştirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُه َصلَّ ِإَذا  اْلَحاِفَر   َوقََّح 
ْحِم اْلُمَذاِب ِبالشَّ

]ل ك ح[
ُح َوكإْ  vâv’ın fethi ve kâf’ın) [√el-vek] اَلإْ
sükûnuyla) Bir nesneyi tabanla gereği gibi 
çiğnemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء  َوَكَح الشَّ
ِبِرْجِلِه َوْكًحا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َوِطَئُه َوْطأً َشِديًدا
ُوُكُح -İri piliç (zammeteynle) [√el-vuku] اَلإْ
lere denir, ِفَراٌخ [firâ«] ma¡nâsına.

ِتيَكاُح سإْ ِ -Kuş yavruları irileş [√el-istîkâ] اَلإْ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلِفَراُخ  ِإْسَتْوَكَحِت 
اْسَتْغَلَظْت -ke ُوُكٌح Şârihin beyânına göre ِإَذا 
limesi nisbet üzere َواِكٌح [vâki√]in yâhûd 
 un cem¡idir. Ve[√vekû] َوُكوٌح

ِتيَكاٌح  Mes™ûl olan şey™e buhl ve [√istîkâ] ِإسإْ
imsâk eylemek ma¡nâsınadır ki gılzattan 
neş™et eder; yukâlu: َسأََلُه َفاْسَتْوَكَح أَْي أَْمَسَك َوَلْم 
يُْعِط
َكُح َلإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [√el-evke] اَلإْ
Taşa ve toprağa ıtlâk olunur.

يَكاُح ِ -Yo (hemzenin kesriyle) [√el-îkâ] اَلإْ
rulup fürû-mânde olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْعَيا ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve toprağı taşa أَْوَكَح 

ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَداَولُوا ِإَذا  اْلَقْوُم   َتَواَطَح 
َتَقاَتُلوا أَْو  َبْيَنُهْم  رَّ   Ve develer havuz üzere الشَّ
sıkışmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَواَطَحِت 
ْاإِلِبُل اْلَحْوَض ِإَذا اْزَدَحَمْت َعَلْيِه
َوِطيُح  (vezninde [şerîf] َشِريٌف) [√el-Va†î] اَلإْ
¢ılâ¡-ı »ayber’den bir kal¡a adıdır.

]ل ق ح[
َوَقاَحُة  [fe∂â√at] َفَضاَحٌة âf’la…) [el-va…â√at] اَلإْ
vezninde) ve

ُوُقوَحُة ve (vâv’ın zammıyla) [el-vu…û√at] اَلإْ

ِقَحُة ve (âf’ın kesriyle…) [el-…i√at] اَلإْ

َقَحُة ve (âf’ın fethiyle…) [el-…a√at] اَلإْ

ُح َوقإْ  Bir (vezninde [va¡d] َوْعٌد) [√…el-va] اَلإْ
nesne pek ve muhkem ve metîn olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَوَقَح َوَوِقَح  اْلَحاِفُر   َوُقَح 
 َوَقاَحًة َوُوُقوَحًة َوِقَحًة َوَقَحًة َوَوْقًحا ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس
َصُلَب ِإَذا  َوالثَّاِني  اِبِع  -Ve bir kimse edeb َوالرَّ
siz küstâh ve bî-hayâ olmak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur ki katı yüzlülüktür; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َقلَّ َحَياُؤُه َوَقَح الرَّ
َواِقُح  İsm-i fâ¡ildir, pek ve [√el-vâ…i] اَلإْ
muhkem şey™e denir. Ve bu mâdde ekserî 
 َحاِفٌر :de isti¡mâl olunur; yukâlu[âfir√] َحاِفٌر
َواِقٌح أَْي ُصْلٌب
ِتيَقاُح سإْ ِ ve [√el-istî…â] اَلإْ

َقاَحُة ِ ) [el-i…â√at] اَلإْ  (vezninde [ifâdet] ِإَفاَدةٌ
Bunlar da bir nesne sulb ve metîn olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوأَْوَقَح اْلَحاِفُر   ِإْسَتْوَقَح 
ِبَمْعَنى َوُقَح
ُمَوقَُّح  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [√el-muva……a] اَلإْ
vezninde) Şol adama ıtlâk olunur ki katı 
çok havâdis-i şedîde görmekle puhte ve 
kâr-âzmûde olup umûr ve ahvâlde istihkâm 
peydâ eylemiş ola; yukâlu: أَْي ُمَوقٌَّح   َرُجٌل 
ٌب ْتُه اْلَبالََيا َحتَّى اْسَتْحَكَم Ve fi’l-Esâs ُمَجرَّ َكدَّ
َوَقاُح -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [√el-ve…â] اَلإْ
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münfehim olan ta¡zîm irâdesidir. Yâhûd 
bu makûle kelimât emsâl kabîlinden ol-
makla cihet-i terkîbi maktû¡u’n-nazardır. 
Yâhûd du¡â makâmına kâ™imdir. Yâhûd 
ta¡accüb ma¡nâsını mutazammındır ve nas-
bı sûreti izmâr-ı fi¡le mebnîdir. Takdîr-i 
kelâm gûyâ ki hikâye tarîkiyle أَْلَزَمُه اهللُ َوْيًحا 
demek olur ve yukâlu: َوَوْيَحُه َزْيٍد  -Bun َوْيَح 
lar nasb ve izâfetledir, yine izmâr-ı fi¡l ile 
mansûbdur; ve yukâlu: َوْيَحَما َزْيٍد ِبِإْلَحاِق َكِلَمِة 
اْلَبْعِض ِعْنَد   kelimesidir ki edât-ı َوْي Aslı َما 
ta¡accübdür, gâhî √â’ya mevsûl olup َوْيٌح 
[vey√] denir ki rahm ve şefkat mahallin-
de îrâd olunur ve gâhî lâm’a mevsûl olup 
 denir ki kelime-i ¡azâb olur ve [veyl] َوْيٌل
gâhî bâ-i muvahhadeye muttasıl olup َوْيٌب 
[veyb] denir ki َوْيٌل [veyl] ma¡nâsınadır ve 
ta¡accüb için olur. Ve gâh sîn’e muttasıl 
olup َوْيٌس [veys] denir ki kelime-i re™fettir. 
Şârih der ki √â’ya ve «â-yı mu¡cemeye 
de mevsûl olur, niteki mü™ellif َوْيٌخ [vey«] 
mâddesinde zikr eylemiştir.

varınca kadar kazmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَحَجَر َبَلَغ  أَْي  َحْفِرِه  ِفي  -Ve ¡atiy أَْوَكَح 
yeyi kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْوَكَح 
 Ve bir işten ferâgat edip geri اْلَعِطيََّة ِإَذا َقَطَعَها
çekilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعِن  أَْوَكَح 
ْاألَْمِر ِإَذا َكفَّ َعْنُه

]ل ل ح[
َولإُْح  vâv’ın fethi ve lâm’ın) [√el-vel] اَلإْ
sükûnuyla) Dâbbeye tâkatinden ezyed 
yük yüklemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَلَح 
َما الَ َلُه  ِإَذا َحمَّ الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َوِلَحًة  َوْلًحا  َيِلُح   اْلَبِعيَر 
يُِطيُق
َوِليَحُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-velî√at] اَلإْ
de) Gırâra denir ki kıldan örülür zarf-ı 
ma¡rûftur. Ve çula denir ki at sırtına atı-
lır, ٌُّجل [cull] ma¡nâsına. Cem¡-i cinsi َوِليٌح 
[velî√] ve cem¡-i bünyesi َوالَِئُح [velâ™i√]tir.

]ل م ح[
اُح َومَّ -veznin [kettân] َكتَّاٌن) [√el-vemmâ] اَلإْ
de) Hatun fercinin yarığına denir.

َحُة َومإْ -veznin [lem√at] َلْمَحٌة) [el-vem√at] اَلإْ
de) Bedende güneş tesîrinden hâdis olan 
esere denir, güneş yanığı olacaktır.

]ل ن ح[
ُمَواَنَحُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muvâne√at] اَلإْ
vezninde) Birbirine uymak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َواَنَحُه ُمَواَنَحًة ِإَذا َواَفَقُه

]ل ي ح[
 vâv’ın fethi ve yâ’nın) [√vey] َليإٌْح
sükûnuyla) Kelime-i rahm ü şefkattir, 
vây ve yazık ve hayf demektir ki bir ada-
mın hâline acıyıp rahm ve rikkat ettikte 
söylenir; yukâlu: ِلَزْيٍد َوَوْيًحا  ْفِع  ِبالرَّ ِلَزْيٍد   َوْيٌح 
 ,mübtedâ [√vey] َوْيٌح Ref¡ sûretinde ِبالنَّْصِب
mâ-ba¡dinde olan zarf haberidir. Ve 
müsevvıg-ı ibtidâ-ı tenvînden yâ tenkîrden 
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FASLU’L-YÂ™İ’T-TAHTİYYE 
)َفْصُل اْلَياِء(

]ي ل ح[
ve [√yû] يُوٌح

 yâ’ların zammı ve sânîde) [yû√â] يُوَحى
elifin kasrıyla) Güneşin esmâlarındandır; 
yukâlu: أَْعَمَر ِمْن نُوٍح َوأَْنَوَر ِمْن يُوٍح أَْي  َجَعَلَك اهللُ 
َشْمٍس



FASLU’L-HEMZE 
)َفْصُل اْلَهْمَزِة(

]أ ب خ[
ِْيُخ  vezninde ve [»tevbî] َتْوِبيٌخ [»et-te™bî] اَلتَّأإْ
mürâdifidir ki levm ve serzeniş eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوبََّخُه أَْي  َتْأِبيًخا   أَبََّخُه 
 Şârihin beyânı üzere hemze, vâv’dan َوَعَذَلُه
mübeddeledir.

]أ خ خ[
َِخيَخُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-e«î«at] اَلإْ
de) Un ve sâfî yağla yâhûd zeytûn yağıyla 
tertîb olunan duruca bulamacın ismidir ki 
boza gibi içilir.

 hemzenin fethi ve «â’nın) [»»a] أَخُّ
teşdîdiyle) Kelime-i tekerrüh ve 
te™evvühtür ki âh demektir; gayzdan 
yâ hüznden nâşî söylenir; yukâlu: َضَرَبُه 
أَّخ َفَقاَل   Pes bu asvâttan olur ve âh َوأَْوَجَعُه 
mu¡arrebi olmak aglebdir. Zema«şerî 
Mu…addimetü’l-Edeb’de “Çunîn mekun!” 
¡ibâretiyle tefsîr eylemiştir ki “Şöyle 
eyleme!” demektir. Meselâ bir kimse-
den bir nâ-ma¡kûl hareket sudûr ettikte 
onu istikrâhla “Niçin böyle ettin, niçin 
ediyorsun?” makâmında, kezâlik bir 
mâddeden izhâr-ı hüzn eyledikte söylenir. 
Lisânımızda âh ta¡bîr olunur hemzenin 
meddiyle; meselâ “Âh adam! Niçin söz 
dinlemezsin!” denir. Ve اَْخ [a«- i«] hem-
zenin fethi ve kesriyle, necise denir, َقَذٌر 
[…a≠er] ma¡nâsına. Ve ٌّأَخ [a««] kelimesin-
den muhaffef olur ki birâdere denir.

 hemzenin kesri ve «â’nın) [»i] ِإخإْ
sükûnuyla) Deveyi çökermek için te-
fevvüh olunan savttan hikâyedir. Ve َِّكخ 
[ki««a] ma¡nâsınadır ki “elinden bırak” 

BÂBU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME
)َباُب اْلَخاِء اْلُمْعَجَمِة(

خ
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 unvânlarında tahrîr eylemek¡ َخَلْوَن
evhâmdandır. Savâb olan ibtidâ-yı mâhtan 
nısfa kadar َخَلْت ve َخَلْوَن ¡unvânıyla ve 
nısf-ı sânîde َبِقَيْت ve َبِقيَن ¡ibâretiyle resm 
olunmaktır. Ve nefâyistendir ki meselâ 
kitâbet için târîh vaz¡ eyleseler ez-cümle 
mâh-ı recebin evvel gününde vaz¡ etseler 
َرَجَب ِة  ُغرَّ ِفي   َكَتْبُت ve ikinci gününde َكَتْبُت 
َرَجَب ِمْن  َخَلْت   ve üçüncü gününde ِلَلْيَلَتْيِن 
َخَلْوَن َلَياٍل  -demek lâzımdır. Tâ onun ِلَثالَِث 
cuda َخَلْوَن َلَياٍل   إِلْحَدى deyip ba¡dehu ِلَعْشِر 
 demek gerektir. Tâ on َعَشَر َلْيَلًة َخَلْت ِمْن َرَجَب
beşincide ِلَخْمَسَة َعَشَر َلَياٍل َبِقيَن ve yirmincide 
 ِلَلْيَلَتْيِن ve ِلَخْمِس َلَياٍل َبِقيَن kezâlik ِلَعْشِر َلَياٍل َبِقيَن
-demek gerektir. Ve eğer şehr َبِقَيَتا َوَلْيَلٍة َبِقَيْت
den meselâ iki sâ¡at bâkî kaldıkta kitâbet 
tamâm olsa ُفالٍَن َشْهِر  َعْقِب   denir ¡ayn’ın ِفي 
fethi ve …âf’ın sükûnuyla, eğer tamâm-ı 
şehrde hitâm bulursa َشْهٍر َعِقِب   ,denir ِفي 
َشْهٍر vezninde yâhûd [ketif] َكِتٌف َعْقَباِن   ِفي 
denir َغْضَباُن [πa∂bân] vezninde. Huzhâ ve 
kun mine’ş-şâkirîne.

ُخ  hemzenin fethi ve kesri) [»el-er] اَلَرإْ
ve râ’nın sükûnuyla) Erkek sığıra denir, 
gâv-i ner ma¡nâsına.

 Ece™ nâm cebel (fethateynle) [»Era] أََرٌخ
kurbünde bir mevzi¡ adıdır.

ِخيُّ ُرإْ  hemzenin zammı ve) [el-ur«iyy] اَلإْ
yâ’nın teşdîdiyle) Genç sığıra denir ki 
dana ta¡bîr olunur.

َراُخ ِ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [»el-irâ] اَلإْ
¡İnde’l-ba¡z yaban öküzüne denir; أَْرٌخ 
[er«] müfredidir hemzenin fethiyle.

ُة ِخيَّ ُرإْ -vez [kurdiyyet] ُكْرِديٌَّة) [el-ur«iyyet] اَلإْ
ninde) Sığın yavrusuna denir.

]أ أ خ[
ُخ َأإْ  hemzenin fethi ve zâ-yı) [»el-ez] اَلإْ

demektir, ِإْطَرْح [i†ra√] ma¡nâsına ve bu iki-
sinin de ba¡zen hemzeleri meftûh olur. Ve 
bunlar asvâttandır.

ا  hemzenin zammı ve «â’nın) [U««â] أُخَّ
teşdîdiyle) Ba§ra’da bir mevzi¡dir ki niçe 
nehr ve kurâyı müştemildir.

]أ ر خ[
ُخ َرإْ  hemzenin fethi ve râ’nın) [»el-er] اَلإْ
sükûnuyla) ve

ve (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-te™rî] اَلتَّأإِْريُخ

ُمَؤاَرَخُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu™âre«at] اَلإْ
vezninde) Kitâbet makûlesi ¡amele ta¡yîn-i 
vakt eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََرَخ 
َتْأِريًخا َخُه  َوأَرَّ ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  أَْرًخا  اْلِكَتاَب   اْلَكاِتُب 
َتُه َوآَرَخُه ُمَؤاَرَخًة ِإَذا َوقَّ
َخُة ُرإْ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-ur«at] اَلإْ
Ondan ismdir, ta¡yîn olunan vakte denir; 
hâlen lisânımızda târîh ta¡bîr ettiğimizdir. 
[»te™rî] َتْأِريٌخ ise masdar olan [»târî] َتاِريٌخ
ten muharreftir. İşbu mâdde mü™ellifin 
ıtlâkına göre ¡Arabiyy-i sırf olur. Ba¡zılar 
ihtilâf eylemişlerdir, ba¡zılar müsvedde-i 
defter-i dîvân ismi olan târîk-i Fârisîden 
mu¡arrebdir dediler. Hele mâh-ı rûzeden 
ٌخ -kelimesi mu¡arrebdir di [»muverra] ُمَورَّ
yenler garâbet eylemiştir. Kaldı ki ibtidâ 
vaz¡-ı târîh, Fârû…-ı a¡zam radıyallâhu 
¡anhu emriyle olmuştur ki İmâm ¡Alî 
delâlet eylemiştir. Durretü’l-∏avvâ§’ta ve 
Mi§bâ√’ta müsebbet olan dürer-i girân-
mâyedendir ki beyân-ı târîhi ¡Arablar 
leyâlîden i¡tibâr ederler, zîrâ ümmî ol-
dukları hasebiyle ta¡yîn-i eyyâmda hisâb 
bilmediklerinden nâşî hilâlin zuhûruna 
temessük ederler. Hilâl ise gece zuhûr 
eder. Bu cihetten leyl ¡indlerinde nehâra 
sâbıktır. Ve târîh-i kitâbı ta¡yînde meselâ 
اْلُفالَِنّيِ ْهِر  الشَّ ِمَن  َخَلْت  َوِعْشِريَن ve ِلِعْشِريَن   ِلَخْمٍس 
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]أ ل خ[
يِتالَُخ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [»el-îtilâ] اَلإْ
de) Bir nesne şûrîde ve karış muruş ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلْيِهْم ْاألَْمُر   ِإيَتَلَخ 
اْخَتَلَط  Ve çayırlar pek çoğalıp uzamak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإيَتَلَخ اْلُعْشُب ِإَذا َعظَُم َوَطاَل 
Mü™ellif vâv faslında”و،ل،خ”kelimesini 
iltifâf-ı ¡uşb ile tefsîr eylemekle ِإيِتالٌَخ 
[îtilâ«] ondan me™hûz olmak aglebdir ve 
ihtilât ma¡nâsına iltifâf mülâyimdir. Ve 

-Karında rîh beri öte depren [»îtilâ] ِإيِتالٌَخ
mek ma¡nâsınadır ki ihtilâtı müstelzimdir; 
yukâlu. َك  Kâle’ş-şârih ِإيَتَلَخ َما ِفي اْلَبْطِن ِإَذا َتَحرَّ
 ;Ve süt ekşimek ma¡nâsınadır َوُسِمَع َلُه َقَراِقُر
yukâlu: َبُن ِإَذا َحُمَض ِإيَتَلَخ اللَّ

]أ ل خ[
ُخ ٌل) [»et-te™evvu] اَلتَّأَلُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Kasd ve âhenk eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخُه ِإَذا َقَصَدُه َتأَوَّ

]أ ي خ[
 hemzenin kesr ve meddi ve) [î«i] ِإيِخ
«â’nın kesr üzere binâsıyla) ِإّخ [i««] laf-
zı gibi deve kısmını çökertmeğe mahsûs 
savttır.

mu¡cemenin sükûnuyla) أَْرٌخ [er«] lafzında 
lügattir ki erkek öküze denir.

]أ ض خ[
 ُغَراٌب âd-ı mu¡ceme ile∂) [»U∂â] أَُضاُخ
[πurâb] vezninde) Bir mevzi¡ adıdır; بُْقَعٌة 
[bu…¡at] i¡tibârıyla mü™ennes dahi olur.

]أ ف خ[
ُخ َفإْ  hemzenin fethi ve fâ’nın) [»el-ef] اَلإْ
sükûnuyla) Bir adamın yâfûhuna vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِل  أََفَخُه أَْفًخا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
ِإَذا َضَرَب َياُفوَخُه
َياُفوُخ  (vezninde [yâ…ût] َياُقوٌت) [»el-yâfû] اَلإْ
Başın mukaddemiyle mu™ahharının ke-
mikleri kavuştuğu yere denir ki küçük ço-
cukların yumuşak olmakla hareket eder. 
Türkîde bıngıldayık ve imik ta¡bîr olunur. 
Cem¡i َيَواِفيُخ [yevâfî«] gelir; yukâlu: َضَرَب 
ِرِه ِم َرْأِسِه َوُمَؤخَّ َياُفوَخُه َوُهَو َحْيُث اْلَتَقى َعْظُم ُمَقدَّ
Bu sûrette aslı ”ي،ف،خ“ ya¡nî fâ™ü’l-fi¡li 
yâ olmakla vezni yef¡ûl olur, pes mevzi¡-i 
zikrî yâ™ faslı olur. Cevherî vehmine 
mebnî burada resm eylemiştir. Şârih der 
ki vezninin yef¡ûl ve fâ¡ûl olması muhte-
lef olmakla Cevherî vehmden sâlimdir. 
İntehâ. Ve 

ِل اللَّيإْ  Gecenin [yâfû«u’l-leyl] َياُفوُخ 
mu¡zamına ya¡nî tamâm hükm-i zulmeti 
ifrâg eylediği vakte ıtlâk olunur; vustâ ker-
tesine doğrudur; tekûlu: أَْي اللَّْيِل  َياُفوَخ   َسَرْيَنا 
-Mü™ellif başın önüyle ense kemik ِفي ُمْعَظِمِه
lerinin kavuştuğu yer i¡tibârıyla mu¡zam-ı 
leylde isti¡mâl eylemiştir. Ve Esâs’ta َضَرَب 
ِلِه ْيِل ِإَذا َسَرى ِفي أَوَّ  ibâretiyle mersûm¡ َياُفوَخ اللَّ
olmakla o mutlakan başı ¡alâka eylemiştir. 
Pes Van…ulu’nun gece uzununa dahi denir 
kavli kâsırdır.



1268َِْخ BÂBU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME

َاَخُة َاخإْ -zelze] َزْلَزَلٌة) [el-ba«ba«at] اَلإْ
let] vezninde) Deve esriyip kükremek 
ma¡nâsınadır ki âvâzını hikâye eylemek-
tir; yukâlu: َبْخَبَخ اْلَبِعيُر ِإَذا َهَدَر Ve öğle ıssılı-
ğını savuşturup serinletmek ma¡nâsınadır 
ki o vaktte yola gitmeyip serinliğe kadar 
tahammül eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا أَْبَرَد ِمَن الظَِّهيَرِة  Ve bedene hüzâl َبْخَبَخ الرَّ
gelmekle pek arıklıktan etleri çatırdamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْخَبَخ َلْحُمُه ِإَذا َصاَر يُْسَمُع 
 Ve uyurken bah bah َلُه َصْوٌت ِمْن ُهَزاٍل َبْعَد ِسَمٍن
diye muşuldamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبْخَبَخ ِفي النَّْوِم ِإَذا َغطَّ

َاخُّ  bâ’nın fethi ve «â’nın) [»»el-ba] اَلإْ
teşdîdiyle) Adamın dargınlığı geç-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َبخَّ 
َغَضِبِه ِمْن   Ve uykuda muşuldamak َسَكَن 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َِّإَذا َغط النَّْوِم   Ve َبخَّ ِفي 
 vasf olur, serî ve zî-şân olan [»»ba] َبخٌّ
adama denir; yukâlu: ٌَّرُجٌل َبخٌّ أَْي َسِري
َاَخُة ُمَاخإْ  İsm-i mef¡ûl [el-muba«ba«at] اَلإْ
bünyesiyle, içerileri geniş olan karınlı 
develere denir; yukâlu: ُمَبْخَبَخٌة أَْي َعِظيَمُة  ِإِبٌل 
ْاألَْجَواِف

َاِخيُّ  bâ’nın fethi ve «â’nın) [el-be«iyy] اَلإْ
tahfîfi ve kalîlen teşdîdiyle) Şol akçeye 
denir ki onda َبْخ [ba«] lafzı mersûm ola; 
niteki َمْع kelimesi menkûş olan ٌَّمْعَمِعي 
[ma¡me¡iyy] denir; yukâlu: ِدْرَهٌم َبِخيٌّ أَْي ُكِتَب 
َعَلْيِه َبْخ
Şârih der ki gerçi ٌَّمْعَمِعي [ma¡me¡iyy]e 
kıyâsla ٌَّبْخَبِخي [ba«ba«î] denmek lâzım idi, 
lâkin «â™ harfi lisânda sakîl olmakla ifrâda 
kasr eylediler. Mütercim der ki »ulâ§atu’l-
fetâvâ’da ve Muπrib’de meşrûh olduğu 
üzere ٌَّبِخي  nâm emîre َبْخ dâribi olan ِدْرَهٌم 
yâhûd kelime-i isticâde vü istihsân olan 
 lafzına mensûb ola yâhûd pek sâfî ve َبْخ

FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE
َدِة( )َفْصُل اْلَباِء اْلُمَوحَّ

]ب خ خ[
َِْخ  [ba«i] (bâ’nın fethi ve «â’nın cerriyle) 
Asvâttandır, bir nesneyi isti¡zâm mahallin-
de söylenir. Meselâ “Bu iş pek ¡azîm oldu 
ve ¡azîmdir” diyecek yerde َبِخ [ba«i] der-
ler; َعظَُم ve َفُخَم mahallindedir ki isti¡câbı 
mutazammındır. Ve gâh olur ki mübâlaga 
için tekrâr edip َبٍخ َبْخ derler, evvel kesr ve 
tenvînle ve sânî sükûnladır ve müfredin-
de kalîlen sükûnla telaffuz olunur. Ve َبِخ 
[ba«i] denir kesr ile ve َبٍخ [ba«in] denir cer 
ile ve َبٌخ [be«un] denir zamm ve tenvînle 
ve َبْخ  denir ikisi de sâkin [»ba« ba] َبْخ 
olarak.

َّْخٍ َّْخٍ   [ba«« ba««] (teşdîd ve cer ile) Mü-
kerreren rızâ ve i¡câb mahallinde ya¡nî 
pek kabûl ve istihsân makâmında isti¡mâl 
olunur yâhûd medh ve fahr mahallinde 
söylenir. Fârisîde hoşâ hoşâ ve nîkâ nîkâ 
ve zehî zehî ile edâ ederler ve lisânımızda 
peh peh denir ki ondan muharreftir. 

Şârih der ki gâh olur ki mübâlagaten vasf 
ederler; ke-mâ kâle’l-¡Accâc: ٍِفي َحَسٍب َبّخ“ 
أَْقَعَسا” يَُتأَفَُّف :ke-mâ-yukâlu َوِعّزٍ  ِلَمْن  أُفٌَّة   َرُجٌل 
-tasarrufuy [ba«ba«at] َبْخَبَخٌة Ve bundan ِبِه
la bir nesneyi istihsân mevki¡inde َبٍخ  َبٍخ 
demek ma¡nâsına isti¡mâl ederler; tekûlu: 
.İntehâ َبْخَبْخُت ُفالًَنا ِإَذا ُقْلَت َلُه َبٍخ َبٍخ

ُاُخ -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [»et-teba«bu] اَلتََّاخإْ
ninde) Havânın ıssılığı sükûn ve ârâm 
bulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَبْخَبَخ اْلَحرُّ ِإَذا 
-Ve koyun ve keçi kısmı oldukları yer َسَكَن
de karâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَبْخَبَخِت اْلَغَنُم ِإَذا َسَكَنْت َحْيُث َكاَنْت
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Tenû-mend hatuna denir; yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َبْيَذٌخ 
 Ve أَْي َباِدَنٌة

ٌخ َْ َْيإْ  [Bey≠a«] Bir ma¡rûf hurmâlık adıdır.

ٌخ َْ َْ  [be≠a«] (fethateynle) ve

ٌخ ِْ ِْ  [bi≠i«] (kesreteynle) َبْخ [ba«] 
ma¡nâsınadır ki zikr olundu.

ُخ إْْ ِا ve (bâ’nın kesriyle) [»≠el-bi] اَلإْ

ُخ ِْ َا ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [»el-be≠i] اَلإْ

اُخ َّْ َا  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [»el-be≠≠â] اَلإْ
Ağızından dağarcığını çıkararak esriyip 
kükreyen deveye denir; yukâlu: ِبْذٌخ  َبِعيٌر 
اٌر ُمْخِرٌج ِلِشْقِشَقِتِه اٌخ أَْي َهدَّ َوَبِذٌخ َوَبذَّ

اِخيُّ َْ ُا ) [el-bu≠â«iyy] اَلإْ  [πurâbiyy] ُغَراِبيٌّ
vezninde) ¡Azîm olan şey™e denir; yukâlu: 
َشْيٌء َوَرُجٌل بَُذاِخيٌّ أَْي َعِظيٌم

]ب ذ ل خ[
َلَخُة إْْ َا -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-be≠le«at] اَلإْ
ninde) ve

الَُخ إْْ ِا -vez [di√râc] ِدْحَراٌج) [»el-bi≠lâ] اَلإْ
ninde) Fi¡le çıkarmayacağını söylemek 
ma¡nâsınadır ki lâf u güzâfla va¡d-i bî-
incâz eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: َبْذَلَخ 
ُجُل َبْذَلَخًة َوِبْذالًَخا ِإَذا َقاَل َوَلْم َيْفَعْل الرَّ
ِلُخ إْْ ُمَا -İsm-i fâ¡il bünyesiy [»el-mube≠li] اَلإْ
le ve

الَُخ إْْ ِا -Lâf (bâ’nın kesriyle) [»el-bi≠lâ] اَلإْ
zen kimseye denir; yukâlu: ُمَبْذِلٌخ  َرُجٌل 
َوِبْذالٌَخ ِإَذا َكاَن َيُقوُل َوالَ َيْفَعُل

]ب ر ب خ[
َُْخ َارإْ  bâ-yı muvahhade ile) [»el-berba] اَلإْ
 vezninde) Suyun menfez ve [»ferfa] َفْرَفٌخ
mecrâsına denir ki su yolu olacaktır. Ve 
su yoluna döşedikleri künge ve künkler 
ile döşenmiş kârîze denir; müfredi َبْرَبَخٌة 
[berba«at]tır. Ve 

ٌَْخ َْرإْ  [Berba«] Bir mevzi¡ adıdır.

ceyyid olduğundan her gören َبٍخ َبٍخ der ola.

]ب ُ خ[
يُخ َِ َا -veznin [emîr] أَِميٌر dâl’la) [»el-bedî] اَلإْ
de) ¡Azîmü’ş-şân adama denir. Cem¡i بَُدَخاُء 
[bude«â™] gelir; yukâlu: اْلَعِظيُم أَِي  َبِديٌخ   ُهَو 
اِن الشَّ
ُخ إَْ َا  (bâ’nın ve dâl’ın sükûnuyla) [»el-bed] اَلإْ
ve

اَخُة ََ َا -vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-bedâ«at] اَلإْ
ninde) ¡Azîmü’ş-şân olmak manâsınadır; 
yukâlu: ِمَن َوَبَداَخًة  َبْدًخا  َوَبُدَخ  َوَبِدَخ  ُجُل  الرَّ  َبَدَخ 
اِبِع َواْلَخاِمِس ِإَذا َكاَن َبِديًخا اْلَباِب الثَّاِلِث َوالرَّ
ُخ َُّ ٌل) [»et-tebeddu] اَلتََّا -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Büyüklenmek ve ululanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَعظََّم ِإَذا  ُجُل  الرَّ َخ   َتَبدَّ
َر َوَتَكبَّ
َخُة ََ َايإْ -Eti (bâ’nın fethiyle) [el-beyde«at] اَلإْ
ne dolu tıknaz hatuna denir; yukâlu: ٌِإْمَرأَة 
ةٌ َبْيَدَخٌة أَْي َتارَّ
ُخ ََ َْيإْ  [Beyda«] (َبْيَدٌق [beyda…] vezninde) 
Bir hatun adıdır.

]ب ذ خ[
ُخ َْ َا  bâ’nın ve ≠âl-ı) [»el-be≠a] اَلإْ
mu¡cemenin fethiyle) Tekebbürlük eyle-
mek ma¡nâsınadır. Asl َبَذٌخ [be≠a«] ¡ulüvv 
ve rif¡at ma¡nâsına mevzû¡ olmakla ma¡nâ-
yı mezbûr ondan me¡hûzdur; yukâlu: َبِذَخ 
َر َتَكبَّ ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َبَذًخا  ُجُل  -Ve yüksel الرَّ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َْيُء ِإَذا َعال َبِذَخ الشَّ
ُخ ُّْ ٌل) [»et-tebe≠≠u] اَلتََّا -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) َبَذٌخ [be≠a«] ma¡nâsınadır.

َااِذُخ  :Âlî ma¡nâsınadır; yukâlu¡ [»el-bâ≠i] اَلإْ
 [»bevâ≠i] َبَواِذُخ Cem¡i َجَبٌل َوَشَرٌف َباِذٌخ أَْي َعاٍل
gelir, َفَواِرُس [fevâris] gibi; yukâlu: ِجَباٌل 
َبَواِذُخ أَْي َشَواِمُخ
ُخ َْ َايإْ  (vezninde […beyda] َبْيَدٌق) [»el-bey≠a] اَلإْ
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ّكِ َواْلَيِقيِن الشَّ

]ب أ خ[
َاَزُخ  bâ’nın ve zâ-yı) [»el-beza] اَلإْ
mu¡cemenin fethiyle) Göğüs çıkıp arka 
dâhil olmak vechiyle kambur olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َبَزًخا ِمَن اْلَباِب  َبِزَخ الرَّ
اِبِع ِإَذا َخَرَج َصْدُرُه َوَدَخَل َظْهُرُه الرَّ
َزُخ إْْ َ  ;Ondan sıfattır [»el-ebza] اَلإْ
mü™ennesinde َبْزَخاُء [bez«â™] denir, أَْحَدُب 
[a√deb] ve َحْدَباُء [√adbâ™] gibi. Ve 

َخاُء َْزإْ  [Bez«â™] ¡Avf b. Kâhil el-Eslemî fe-
resinin ismidir.

ِزيُخ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-tebzî] اَلتَّاإْ
Bir kimseye huzû¡ ve ser-fürû kılmak 
ma¡nâsınadır ki ma¡nâ-yı mezbûrdan mu-
tasarrıftır; yukâlu: َخ َلُه ِإَذا اْسَتْخَذى َبزَّ
-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [»et-tebâzu] اَلتََّااُأُخ
de) Bir nesneden kıçınlayıp gerilenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَباَزَخ َعِن ْاألَْمِر ِإَذا َتَقاَعَس 
Ve bir kimsenin sağrısı taşraya doğru 
çıkık ve domalıç olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَباَزَخِت اْلَمْرأَُة ِإَذا َخَرَجْت َعِجيَزتَُها
 Bir (bâ’nın zammıyla) [Buzâ«at] َُْزاَخٌة
mevzi¡ adıdır ki onda Sıddîk-i Ekber 
hazretlerinin bir vak¡aları olmuştur. 
Ya¡nî zamân-ı hilâfetlerinde tenebbî 
eden ‰uley«a b. »uveylid ile ehl-i İslâm 
miyânında bir ceng-i ¡azîm vâki¡ olmuş-
tur. »âlid b. el-Velîd ser-¡asker idi. Ehl-i 
İslâm gâlib olup ba¡dehu ‰uley√a zamân-ı 
Fârû…î’de şeref-yâb-ı İslâm olmuştur.

ُخ َازإْ  bâ’nın fethi ve zâ’nın) [»el-bez] اَلإْ
sükûnuyla) َجْرٌف [cerf] ma¡nâsınadır ki bir 
nesneyi kürümek ve süpürü alıp götür-
mekten ¡ibârettir. Şârih Munâvî der ki َبْزٌخ 
[bez«] Mu√î†-i İbn ¡Abbâd’da َجْزٌف [cezf] 
ile mukayyeddir ki bir nesneyi bilâ-vezn 

]ب ر خ[
ُخ َارإْ  bâ’nın fethi ve ve râ’nın) [»el-ber] اَلإْ
sükûnuyla) Nemâ™ ve bereket ve fazl ve 
ziyâde ma¡nâsınadır. Ve rahîs olan narh 
ve si¡re denir; yukâlu: َفُيَقاُل أَْسَعاُرُهْم   َكْيَف 
 Şârih der ki İbn Dureyd’den َبْرٌخ أَْي َرِخيٌص
bunun aslı İbrânî yâhûd Süryânî olduğu 
menkûldür. İntehâ. Ve 

ٌخ َْرإْ  [ber«] Kahr ve galebe ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبَرَخُه َبْرًخا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َقَهَرُه Ve bir 
kimsenin boynunu kezâlik belini şikest 
etmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْو ُعنَُقُه   َبَرَخ 
-Ve kılıçla bir adama vurup eti َظْهَرُه ِإَذا َدقَُّه
nin bir mikdârını kestirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيِف َبَرَخُه ِإَذا َقَطَع َبْعَض َلْحِمِه ِبالسَّ
َاِريُخ  Beli (vezninde [emîr] أَِميٌر) [»el-berî] اَلإْ
kırılmış, meksûrü’z-zahr ma¡nâsınadır.

ِريُخ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-tebrî] اَلتَّاإْ
Huzû¡ ve meskenet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَلى ُفالٍَن ِإَذا َخَضَع َخ الرَّ َبرَّ

]ب ر أ خ[
َأُخ َارإْ  bâ’nın ve zâ-yı) [»el-berza] اَلإْ
mu¡cemenin fethiyle) İki nesne arasında 
hâciz ve hâ™il olan fâsıla ve hicâba denir. 
Bu münâsebetle vakt-i mevtten kıyâmete 
kadar ya¡nî dünyâ ve âhiret beyninde olan 
¡âleme ıtlâk olunur. Ve َبْرَزٌخ [berza«] laf-
zının cem¡i َبَراِزُخ [berâzi«] gelir. Şârihin 
beyânına göre berzen-i Fârisî mu¡arrebidir 
ki kûçe ve tarîk-i vâsi¡ ma¡nâlarınadır. Ve 
ْاإِليَماِن  evvel-i îmânla âhiri mâ-beyni َبَراِزُخ 
yâhûd şekk ile yakîn beyninden ¡ibârettir. 
Mü™ellif bununla işbu hadîse işâret eyle-
miştir. Kâle fi’n-Nihâye: اهلِل َعْبِد  َحِديُث   َوِمْنُه 
َبَراِزُخ َفَقاَل “ِتْلَك  اْلَوْسَوَسَة  َيِجُد  ُجِل   َوَقْد ُسِئَل َعِن الرَّ
لُُه اَإِليَماُن ِباهلِل َوَرُسوِلِه ِلِه َوآِخِرِه َفأَوَّ  ْاإِليَماِن” يُِريُد َبْيَن أَوَّ
 َوأَْدَناُه َيْعِني آِخُرُه ِإَماَطُة ْاألََذى َعِن الطَِّريِق أَْو أََراَد َما َبْيَن
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dandır ki ¡Arablar ahmak ve bî-magz ada-
ma َباِطُخ اْلَماِء ıtlâk ederler, su kısmı yalan-
mak şânından olan nesnelerden olmadığı 
için.

َُاِخيُّ ُا ) [el-bu†â«iyy] اَلإْ -vez [πurâbiyy] ُغَراِبيٌّ
ninde) İri cüsseli yumru adama ıtlâk olu-
nur, ِبِطّيٌخ [bi††î«]tan mutasarrıftır; yukâlu: 
َرُجٌل بَُطاِخيٌّ أَْي َضْخٌم
َخُة ُِ َا -veznin [feri√at] َفِرَحٌة) [el-be†i«at] اَلإْ
de) Yumru cüsseli iri cemâ¡ate ıtlâk olu-
nur, insân olsun, hayvân olsun; yukâlu: ِإِبٌل 
َوِرَجاٌل َبِطَخٌة أَْي ِضَخاٌم

]ْل خ[
َاَلُخ -Büyüklen (fethateynle) [»el-bela] اَلإْ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َبَلًخا ِمَن  َبِلَخ الرَّ
َر اِبِع ِإَذا َتَكبَّ اْلَباِب الرَّ
ٌل) [»et-tebellu] اَلتََّالُُّخ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) َبَلٌخ [bela«] ma¡nâsınadır; yukâlu. َتَبلََّخ 
ِبَمْعَنى َبِلَخ
ُخ ِالإْ  Bâ’nın kesri ve fethiyle ki [»el-bil] اَلإْ
 ,gibi sıfatlardır [a¡b§] َصْعٌب ve [cilf] ِجْلٌف
hod-bîn ve mütekebbir yâdigâra denir.

ُخ َالإْ  (bâ’nın fethiyle) [»el-bel] اَلإْ
Şecer-i sindiyân ismidir ki belût ağacı 
nev¡indendir; ¡Arabistân meşesi ve ba¡zı 
diyârda tahrîfle zindigân ağacı ta¡bîr eder-
ler. Ve 

ٌخ َْلإْ  [bel«] Uzunluk, tûl ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِفي َقاَمِتِه َبْلٌخ أَْي طُوٌل Ve 

ٌخ َْلإْ  [Bel«] Diyâr-ı şarkîde bir belde-i 
ma¡rûfe adıdır.

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [»el-bulâ] اَلإُْاالَُخ
Bu dahi şecer-i sindiyâna denir.

ُخ ُالإْ  َبِليٌخ (bâ’nın zammıyla) [»el-Bul] اَلإْ
[belî«] lafzının cem¡idir ki Cezîre-i İbn 
¡Ömer’de cârî bir nehrin adıdır ve ona 
 dahi derler zammeteynle ve [»Bulu] بُُلٌخ

ü keyl ve hisâb keyfe-mâ ittefeka ahz ey-
lemekten ¡ibârettir; her hâlde masdardır; 
yukâlu: َجَرَفُه ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َبْزًخا  ْيَء  الشَّ  َبَزَخ 
أَْو َجَزَفُه

]ب أ م خ[
َمَخُة َازإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-bezme«at] اَلإْ
vezninde) Kibr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َر ُجُل ِإَذا َتَكبَّ َبْزَمَخ الرَّ

]ب ط خ[
يُخ ِاُِّ  bâ’nın kesri ve †â’nın) [»el-bi††î] اَلإْ
teşdîdiyle) Kavun ta¡bîr olunan fâkiheye 
denir ki havâya uzamayıp yer yüzüne 
münbasit olan sebzevât cümlesindendir. 
Müfredi يَخٌة  tır. Ve bu karpuza[bi††î«at] ِبطِّ
dahi şâmil olup fark için karpuza ٌّيٌخ َشاِمي  ِبطِّ
[bi††î« Şâmî] ve ٌّيٌخ ِهْنِدي  ıtlâk [bi††î« Hindî] ِبطِّ
ederler. Asl ¡Arabîde karpuza ٌِّفج [ficc] de-
nir ki beyân olundu. Mi§bâ√’ın beyânına 
göre bâ’nın fethi ¡ammiyyedir, zîrâ 
evzân-ı ¡Arabîde fa¡¡îlun yoktur. Ve ehl-i 
◊icâz †â’yı takdîmle يٌخ  .derler [»ibbî†] ِطّبِ
Ve يٌخ  esmâdandır. Mu√âmmed [»Bi††î] ِبطِّ
b. Ebî Bekr b. Bi††î«, Şâmiyyü’l-asl ve 
muhaddisîndendir. Onun ashâbından 
hadîs ahz ve rivâyet etmişiz.

ََُخُة َماإْ  mîm’in ve †â’nın) [el-meb†a«at] اَلإْ
fethiyle ve †â’nın zammıyla câ™izdir) Ka-
vun bostânına denir ki kavunluk ta¡bîr 
olunur. Pes †â’nın zammıyla ٌَمْقُبَرة [ma…bu-
ret] gibi olur.

َُاُخ إْْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [»el-ib†â] اَلإْ
adamın kavunu kesîr olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: يُخ أَْبَطَخ اْلَقْوُم ِإَذا َكثَُر ِعْنَدُهُم اْلِبطِّ
إُُْخ َا  bâ’nın fethi ve †â’nın) [»†el-ba] اَلإْ
sükûnuyla) Yalamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َلِعَقُه ْيَء َبْطًخا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ َبَطَخ الشَّ
َااِطُخ -Ondan ism-i fâ¡ildir. Bun [»el-bâ†i] اَلإْ
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 َبالَِئُخ ve [Belî«ât] َبِليَخاٌت ve [»Ebâli] أََباِلُخأََبْخُت النَّاَر أَْي أَْطَفْأتَُها
[Belâ™i«] dahi derler ki cümlesi cem¡ bün-
yesiyledir, enhâr-ı kesîre insıbâbıyla ¡azîm 
olduğuna mebnî ıtlâk olunmuştur.

َخاُء َالإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-bel«â] اَلإْ
de) Bön hatuna denir, َبْلَهاُء [belhâ™] gibi; 
yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َبْلَخاُء أَْي َحْمَقاُء
 Kıçları (bâ’nın kesriyle) [»el-bilâ] اَلإِْاالَُخ
büyük olan havâtîne ıtlâk olunur; yukâlu: 
 َبِليَخةٌ Zâhiren müfredi ِنْسَوةٌ ِبالٌَخ أَْي َذَواُت أَْعَجاٍز
[belî«at]tır.

ُة ُاالَِخيَّ ٌة) [el-bulâ«iyyet] اَلإْ  [πurâbiyyet] ُغَراِبيَّ
vezninde) Vücûdu büyük yâhûd kavmi 
içre şeref ve menzileti olan hatuna denir; 
yukâlu: ِإْمَرأَةٌ بُالَِخيٌَّة أَْي َعِظيَمٌة أَْو َشِريَفٌة
ََْلَخاُن  [Bele«ân] (fetehâtla) Ebîverd kur-
bünde bir beldedir.

ُة َاَلِخيَّ  Bir şecer (fetehâtla) [el-bele«iyyet] اَلإْ
adıdır ki irilenip nar ağacına şebîh olur ve 
hoş-manzar çiçekleri olur, Türkîde leylak 
dedikleri şecer olacaktır.

]ب ل خ[
ُخ َاوإْ  bâ’nın fethi ve vâv’ın) [»el-bev] اَلإْ
sükûnuyla) Müşte¡il olan âteş sükûn bul-
mak ma¡nâsınadır. Ve sükûn-ı gazabda 
dahi isti¡mâl olunur; yukâlu: َباَخ النَّاُر َواْلَغَضُب 
-Ve yorulup fürû-mânde ol َيُبوُخ َبْوًخا ِإَذا َسَكَن
mak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َباَخ 
ُجُل ِإَذا أَْعَيا الرَّ
ُاُؤلُخ  Et (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [»el-bu™û] اَلإْ
bozulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اللَّْحُم  َباَخ 
بُُؤوًخا ِإَذا َتَغيََّر
ُاوُخ  Şûriş ve (bâ’nın zammıyla) [»el-bû] اَلإْ
ihtilât ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي بُوٍخ  ِفي   ُهْم 
ِفي اْخِتالٍَط
َْاَخُة ِ  (vezninde [ibâ√at] ِإَباَحٌة) [el-ibâ«at] اَلإْ
Âteşi söndürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
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mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْرًخا اُم  اْلَحجَّ  َتَرَخ 
ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َشَرَطُه َوَلْم يَُباِلْغ ِفي التَّْشِريِط

]ت ن خ[
-vez [u¡ûd…] ُقُعوٌد nûn’la) [»et-tunû] اَلتُّنُوُخ
ninde) Bir mekânda ikâmet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن تُنُوًخا  ْباْلَمَكاِن   َتَنَخ 
ِل ِإَذا أََقاَم اْلَباِب ْاألَوَّ
ِنيُخ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-tetnî] اَلتَّتإْ
 َتنََّخ :ma¡nâsınadır; yukâlu [»tunû] تُنُوٌخ
ِباْلَمَكاِن ِبَمْعَنى َتَنَخ
-veznin [abûr§] َصُبوٌر) [»Tenû] َتنُوُخ
de) Bir kabîledir; mâdde-i mezkûreden 
fa¡ûldur, mevzi¡lerinde bi’l-cümle 
ictimâ¡ ve ikâmetlerinden nâşî tesmi-
ye olunmuştur. Cevherî vehminden 
nâşî”ن،و،خ”mâddesinde zikr eylemiştir. 

Şârih der ki Cevherî yine ikâmet ma¡nâsına 
olan ٌِإَناَخة [inâ«at]tan ahz eylemekle vehmi 
medfû¡dur.

 Yağlı ta¡âmı (fethateynle) [»et-tena] اَلتََّنُخ
çok yemekle tohme ve imtilâ olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َتَنًخا ِمَن اْلَباِب  َتِنَخ الرَّ
اِبِع ِإَذا اتََّخَم الرَّ
َناُخ  (hemzenin kesriyle) [»el-itnâ] اَِلتإْ
Ta¡âmdan imtilâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َسُم ِإَذا أَْتَخَمُه أَْتَنَخُه الدَّ
ُمَتاَنَخُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mutâne«at] اَلإْ
vezninde) Cenkte hasmına mukâvemet 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي  َتاَنَخُه 
اْلَحْرِب ِإَذا َثاَبَتُه

]ت ل خ[
ُخ  tâ’nın fethi ve vâv’ın) [»et-tev] اَلتَّوإْ
sükûnuyla) Parmak yâhûd ayak, hamur 
gibi şişkin yâ bir gevşek şey™e batıp gö-
mülmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتاَخِت ْاإِلْصَبُع 
ْخِو َتْوًخا ِإَذا َخاَضْت ْيِء اْلَواِرِم أَْو الّرِ ِفي الشَّ

FASLU’T-TÂ™İ’L-FEVKİYYE
)َفْصُل التَّاِء اْلَفْوِقيَِّة(

]ت خ خ[
 tâ’nın fethi ve «â’nın) [»»et-ta] اَلتَّخُّ
teşdîdiyle) Susam posasına denir ki küs-
pe ta¡bîr olunur. Ve ekşi hamura denir ki 
mâya ta¡bîr olunur.

-tâ’nın zammıy) [et-tu«û«at] اَلتُُّخوَخُة
la) Hamur ekşimek ve mâyalanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن تُُخوَخًة  اْلَعِجيُن   َتخَّ 
ِل ِإَذا َحُمَض اْلَباِب ْاألَوَّ
َخاُخ تإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [»el-it«â] اَلإْ
Mâya için hamuru ekşitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََتخَّ اْلَعِجيَن
َتَخُة -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [et-ta«te«at] اَلتَّخإْ
de) Pepeyilik, لُْكَنٌة [luknet] ma¡nâsınadır.

َتاُخ -veznin [»da«dâ] َدْخَداٌخ) [»et-ta«tâ] اَلتَّخإْ
de) ve

َتَخاِنيُّ ) [et-ta«te«âniyy] اَلتَّخإْ  َلْخَلَخاِنيٌّ
[la«la«âniyy] vezninde) Pepeyi adama de-
nir; yukâlu: َرُجٌل َتْخَتاٌخ َوَتْخَتَخاِنيٌّ أَْي أَْلَكُن

 Ta¡âma (teşdîd-i «â’yla) [»»et-tâ] اَلتَّاخُّ
iştihâsı olmayan kimseye ıtlâk olunur ki 
 ,ı hamurdan me™hûzdur-[tu«û«at] تُُخوَخٌة
mi¡desine humûzat ¡urûzu sebebiyle 
ta¡âma bî-iştihâ olur; yukâlu: أَْي ا  َتاخًّ  أَْصَبَح 
الَ َيْشَتِهي الطََّعاَم

ِتخإْ  tâ’ların kesri ve «â’ların) [»ti« ti] ِتخإْ 
sükûnuyla) Tavuk ve horoz kısmına 
mahsûs savt-ı âzârdır ki lisânımızda kiş 
kiş ile edâ olunur.

]ت ر خ[
ُخ  tâ’nın fethi ve râ’nın) [»et-ter] اَلتَّرإْ
sükûnuyla) Haccâm yavaşça mülâyemet 
üzere neşter ile deriyi azdan yırtıp kan al-
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FASLU’¿-¿Â™İ’L-MÜSELLESE
)َفْصُل الثَّاِء اْلُمَثلََّثة(

]ث ل خ[
ُخ  â’nın fethi ve lâm’ın&) [»e&-&el] اَلثَّلإْ
sükûnuyla) Öküz kısmı bahârda ça-
yır otlamakla ishâl olup yüreği sürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َثْلًخا  اْلَبَقُر   َثَلَخ 
ِبيِع الثَّاِلِث ِإَذا َرَمى َخَثاُه أَيَّاَم الرَّ
 Bir nesneye (fethateynle) [»e&-&ela] اَلثََّلُخ
bulaşıp âlûde olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َتَلطََّخ َثِلَخ الثَّْوُب َثَلًخا ِمَن اْلَباِب الرَّ
ِليُخ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-te&lî] اَلتَّثإْ
Bulaştırmak ma¡nâsınadır; tekûlu: َثلَّْخُتُه 
َتْثِليًخا ِإَذا َلطَّْخَتُه

]ث ل خ[
ُخ  â’nın fethi ve vâv’ın&) [»e&-&ev] اَلثَّوإْ
sükûnuyla) ve

ُخ -Par (vezninde [»şey] َشْيٌخ) [»e&-&ey] اَلثَّيإْ
mak yâhûd ayak bir şişkin yâhûd hamur 
ve çamur gibi nesneye batıp gömülmek 
ma¡nâsınadır, niteki tâ-i fevkiyye ile de 
lügattir; yukâlu: َوَتِثيُخ َثْوًخا  َتثُوُخ  ْاإِلْصَبُع   َثاَخِت 
َثْيًخا ِإَذا َخاَضْت ِفي َواِرٍم أَْو ِرْخٍو

]ت ي خ[
ُخ  (vezninde [»şey] َشْيٌخ) [»et-tey] اَلتَّيإْ
 ile ya¡nî ¡asâ ile vurmak [mitye«at] ِمْتَيَخٌة
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِباْلِمْتَيَخِة َتْيًخا  َيِتيُخُه   َتاَخُه 
ِإَذا َضَرَبُه ِباْلَعَصا َويَُقاُل َوَتَخُه َوْتًخا
َيَخُة ِمتإْ  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mitye«at] اَلإْ
vezninde) ve

ِميَتَخُة ve (yâ’nın takdîmiyle) [el-mîte«at] اَلإْ

يَخُة ِمّتِ يَنٌة) [el-mittî«at] اَلإْ -vez [sikkînet] ِسّكِ
ninde) ¡Asâya denir, ¡alâ-kavlin hurmâ 
ağacından olan cerîde yâhûd ¡urcûn ismi-
dir ki hurmâ salkımının çöpü olacaktır ki 
dibinde olur.
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let] vezninde) Bu dahi cimâ¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجْخَجَخ َجاِرَيَتُه ِإَذا َجاَمَعَها 
Ve zamîrde menvî olan mâddeyi söyleme-
yip ketm eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َنْفِسِه ِفي  َما  َكَتَم  ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve bir kim َجْخَجَخ 
seye haykırıp nidâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجْخَجَخ ِإَلْيِه ِإَذا َصاَح َوَناَدى Ve bir nes-
neyi istihsân makâmında َجْخ َجْخ [ca« ca«] 
demek ma¡nâsınadır; ke-mâ se-yuzkeru; 
yukâlu: َجْخ َجْخ  َقاَل  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve bir َجْخَجَخ 
şey™in mu¡zamına ya¡nî ¡azîm ve mücte-
mi¡ olan yerine girmek ma¡nâsınadır, de-
nizin engini ve nâsın müctemi¡ yeri gibi; 
yukâlu: ْيِء ُجُل ِإَذا َدَخَل ِفي ُمْعَظِم الشَّ  Ve َجْخَجَخ الرَّ
bir adamı yıkıp yere çalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجْخَجَخ ُفالًَنا ِإَذا َصَرَعُه
ُجُخ -tezel] َتَزْلُزٌل) [»et-teca«cu] اَلتََّجخإْ
zul] vezninde) Bu dahi cimâ¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َجاِرَيَتُه   َتَجْخَجَخ 
-Ve gevşeyip süst ve müsterhî ol َجاَمَعَها
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َتَجْخَجَخ 
اْسَتْرَخى  Ve gece karanusu basmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَراَكَم ِإَذا  ْيُل  اللَّ  َتَجْخَجَخ 
َظالَُمُه

 vezninde ve mürâdifidir [»ba] َبْخ [»ca] َجخإْ
ki kelime-i rızâ ve istihsândır, niteki zikr 
olundu.

]ج ف خ[
ُخ  cîm’in fethi ve fâ’nın) [»el-cef] اَلإَْجفإْ
sükûnuyla) Fahr ve kibr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َجْفًخا  ُجُل  الرَّ  َجَفَخ 
َر اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َفَخَر َوَتَكبَّ
اُخ اٌد) [»el-ceffâ] اَلإَْجفَّ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Hod-bîn ve mütekebbir şahsa denir.

ُمَجاَفَخُة  [mufâ«aret] ُمَفاَخَرةٌ [el-mucâfe«at] اَلإْ
vezninde ve mürâdifidir; yukâlu: َجاَفَخُه أَْي 
َفاَخَرُه

FASLU’L-CÎM 
)َفْصُل اْلِجيِم(

]ج ب خ[ 
ُخ َجاإْ  cîm’in fethi ve bâ’nın) [»el-ceb] اَلإْ
sükûnuyla) Kumar oynadıkları aşık-
ları muktezâsı üzere cevelân ettirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَبَخ اْلَقاِمُر اْلِكَعاَب َجْبًخا 
ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أََجاَلَها
َااُخ َجإْ  (hemzenin fethiyle) [»el-Ecbâ] اَلإْ
Birkaç emkineye ıtlâk olunur ki onda 
hurmâlıklar vardır, niteki ‰arafa el-◊icâra 
işbu: ِإنَّ اْلَجَراِمَق َتْرُجو أَْن َنُدسَّ َلُكْم || ِباْبِن الثَِّديِخ“ 
.beytinde zikr eylemiştir ِضَباٍع َبْيَن أَْجَباِخ”

]ج خ خ[
 cîm’in fethi ve «â’nın) [»»el-ca] اَلإَْجخُّ
teşdîdiyle) Bir yerden âher yere nakl ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ا ُجُل َجخًّ  َجخَّ الرَّ
آَخَر ِإَلى  َمَكاٍن  ِمْن  َل  َتَحوَّ -Ve musallî secde ِإَذا 
de karnını yere yatırmayıp yukarı tutar 
olduğu hâlde pazılarını yanına kıstırma-
yıp koğuş tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 َجخَّ اْلُمَصّلِي ِفي َصالَِتِه ِإَذا َرَفَع َبْطَنُه َوَفَتَح َعُضَدْيِه َعْن
 ;Ve çöğdürerek işemek ma¡nâsınadır َجْنَبْيِه
yukâlu: َجخَّ ِبَبْوِلِه ِإَذا َرَمى ِبِه Ve yürürken ayak-
la toprak saçıp savurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: التَُّراَب ِبَها  َنَسَف  ِإَذا  ِبِرْجِلِه   Ve yan َجخَّ 
üzere yerleşerek ve a¡zâyı salıvererek uza-
nıp yatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َجخَّ الرَّ
ُمْسَتْرِخًيا ًنا  ُمَتَمّكِ اْضَطَجَع   Ve cimâ¡ eylemek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجخَّ َجاِرَيَتُه ِإَذا َمَسَحَها أَْي 
 Ve َجاَمَعَها

 [hilbâcet] ِهْلَباَجٌة Sıfat olur [»»ca] َجخٌّ
ma¡nâsına ki mâddesinde beyân olun-
du. Ve sakîl ve nâ-tırâş kimseye denir; 
yukâlu: َرُجٌل َجخٌّ أَْي َوْخٌم َثِقيٌل
َجَخُة -zelze] َزْلَزَلٌة) [el-ca«ce«at] اَلإَْجخإْ
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ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َجْمًخا  ُجُل  الرَّ  َجَمَخ 
َر ِل ِإَذا َفَخَر َوَتَكبَّ اْلَباِب ْاألَوَّ
 Hod-bîn ve mütekebbir [»el-câmi] اَلإَْجاِمُخ
kimseye denir. Cem¡i ٌخ -ge [»cumma] ُجمَّ
lir, ُركٌَّع [rukka¡] vezninde. 

ُمَجاَمَخُة  ُمَفاَخَرةٌ [el-mucâme«at] اَلإْ
[mufâ«aret] vezninde ve mürâdifidir; 
yukâlu: َجاَمَخُه ِإَذا َفاَخَرُه

]ج ن ب خ[
ُاُخ ُجنإْ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [»el-cunbu] اَلإْ
de) İri ve yumru cüsseli adama denir. Ve 
pek uzun adama ve sâ™ir nesneye denir. Ve 
yüksek şey™e denir. Ve iri kehlelere denir; 
müfredi ُجْنُبَخٌة [cunbu«at]tır hâ’yla.

]ج ن ُ خ[
ُخ َُ ُجنإْ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [»el-cundu] اَلإْ
de) İri çekirgeye denir.

]ج ل خ[
ُخ  cîm’in fethi ve vâv’ın) [»el-cev] اَلإَْجوإْ
sükûnuyla) Sel suyu önüne gelen nesne-
yi söküp koparmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيُل اْلَواِدَي ِإَذا اْقَتَلَع أَْجَراَفُه  Ya¡nî “Derenin َجاَخ السَّ
yarlarını söküp kopardı.”

ِويُخ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-tecvî] اَلتَّجإْ
َخ :ma¡nâsınadır; yukâlu [»cev] َجْوٌخ  َجوَّ
َجاَخ ِبَمْعَنى  اْلَواِدَي  ْيُل  -Ve bir kimseyi yık السَّ
mak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
َخُه ِإَذا َصَرَعُه َجوَّ
ُخ ٌل) [»et-tecevvu] اَلتََّجوُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Binâ™ ve yar makûlesi çökmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْنَهاَرْت اْلِبْئُر  َخِت   َتَجوَّ
Ve yaradan kan kaynamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخِت اْلُقْرَحُة ِإَذا اْنَفَجَرْت َتَجوَّ
َخاُن -vez [selmân] َسْلَماُن) [el-cev«ân] اَلإَْجوإْ
ninde) Hurmâyı serip kurutacak yere de-
nir, َجِريٌن [cerîn] ma¡nâsına.

]ج ل خ[
ُخ  Sel (vezninde [»sel] َسْلٌخ) [»el-cel] اَلإَْجلإْ
suyu dereyi doldurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: الثَّاِلِث اْلَباِب  ِمَن  َجْلًخا  اْلَواِدَي  ْيُل  السَّ  َجَلَخ 
َمَلَُه  ;Ve yere çalmak ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: َجَلَخ ِبِه ِإَذا َصَرَعُه Ve bir kimseyi ısı-
rıp ve tırmalayıp berelemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َُجَلَخ َبْطَنُه ِإَذا َسَحَجه Ve cimâ¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَكَحَها ِإَذا  َجاِرَيَتُه   َجَلَخ 
َجاَمَعَها  Ve bir şey¡i sündürüp uzatmak أَْي 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َمدَّ ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve َجَلَخ 
bir kimseyi kılıçla vurup bir mikdâr etini 
kestirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالًَنا  َجَلَخ 
ْيِف ِإَذا َقَطَع ِمْن َلْحِمِه َبْضَعًة ِبالسَّ
 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [»el-culâ] اَلإُْجالَُخ
Dereyi dolduran sel suyuna denir; yukâlu: 
 Ve َسْيٌل ُجالٌَخ أَْي ُجَزاٌف

.Bir recül adıdır [»Culâ] ُجالٌَخ

َواُخ ِجلإْ  ¡Vâsi (cîm’in kesriyle) [»el-cilvâ] اَلإْ
su ile mümtelî olan dereye denir.

-veznin [mesâkin] َمَساِكُن) [»Mecâli] َمَجاِلُخ
de) Tihâme’de bir vâdi adıdır.

ِلَخاُخ جإْ ِ  [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [»el-icli«â] اَلإْ
vezninde) Beden za¡îf ve zebûn olup ke-
mikler süst olmakla hareketten kalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُخ ِإْجِلَخاًخا ِإَذا  ِإْجَلخَّ الشَّ
َيْنَبِعُث َفالَ  ِعَظاُمُه  َوَفَتَرْت  -Ve musallî sec َضُعَف 
dede pazılarını yanlarından ayrı tutmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجوِد  ِإْجَلخَّ اْلُمَصّلِي ِفي السُّ
ِإَذا َفَتَح َعُضَدْيِه َيْعِني َعْن َجْنَبْيِه
َخاُء ِلنإْ جإْ ِ -vez [™islin…â] ِإْسِلْنَقاٌء) [™el-iclin«â] اَلإْ
ninde) Binâ™ bend bend sökülüp çökmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu. َض  ِإْجَلْنَخى اْلِجَداُر ِإَذا َتَقوَّ
َوَبَرَك

]ج م خ[
ُخ  cîm’in fethi ve mîm’in) [»el-cem] اَلإَْجمإْ
sükûnuyla) Kibr ve fahr eylemek 
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)َفْصُل اْلَخاِء اْلُمْعَجَمِة(

]خ ن خ[
-vez [abûr§] َصُبوٌر nûn’la) [»anû«] َخَنوُخ
ninde) ¡Alâ-kavlin:

نُوُخ  İdrîs (hemze-i meftûha ile) [»A«nû] أَخإْ
Nebî ¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-selâm 
hazretlerinin ismidir. Mü™ellifin Ba§â™ir’de 
beyânına göre kelime-i mezbûre 
Süryânîdir, kesîrü’l-¡ibâde ma¡nâsınadır. 
Ve ِإْدِريُس dahi ¡inde’l-ekser A¡cemiyyedir; 
Yûnânîde ismi İtrişmin’dir. Hayâtta olan 
dört peygamberin biridir ki İdrîs ve ¡Îsâ 
ve »ı∂r ve İlyâs’tır. Ve dört nebiyy-i 
Süryânînin biridir ki üçü Âdem ve Şî& ve 
Nû√’tur. Nübüvvet ve hikmet ve saltanat 
cihetlerini câmi¡ olmakla müselles bi’n-
ni¡met ıtlâk olunmuştur. ¡Ulûm-ı riyâziyye 
kendilerinin eser-i mu¡teberleridir.

]خ ل خ[
َخُة  â’nın fethi ve vâv’ın») [el-«av«at] اَلإَْخوإْ
sükûnuyla) Odanın duvarında olan baca-
ya denir ki ondan içeriye ışık girer. Ve iki 
hâne aralığında birbirine geçecek küçük 
kapı tarzında deliğe denir ki üzerinde tah-
ta kapısı olmayıp açık ola, komşu deliği 
ta¡bîr olunur. Ve 

َخٌة -Dübüre ıtlâk olunur ki be [av«at»] َخوإْ
denin bacasıdır. Ve bir gûne yeşil kumaşa 
denir. Ve şeftaliye denir; cem¡-i cinsi َخْوٌخ 
[«av«]tır.

َخاُء -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-«av«a] اَلإَْخوإْ
de) ve

َخاَءُة  Ahmak ve (hâ’yla) [el-«av«â™et] اَلإَْخوإْ
bî-magz adama denir. Cem¡inde َخْوَخاُؤوَن 
denir.

-Çu (cîm’in zammıyla) [el-cû«at] اَلإُْجوَخُة
kura denir, ٌُحْفَرة [√ufret] ma¡nâsına.

َخى -veznin [sekrâ] َسْكَرى) [Cev«â] َجوإْ
de) Cevârî ve imâ™ esmâsındandır ki 
mahbûbelerine tesmiye ederler. Ve َجْوَخى 
[Cev«â] Vâsi† a¡mâlinden bir karye adı-
dır; fuhûldan Mu√ammed b. ¡Ubeydullâh 
el-Cev«ânî oradandır. Ve bu, ٌَّصْنَعاِني 
[§an¡ânî] gibi nûn’ladır. Ve Zubâle kur-
bünde bir mevzi¡ adıdır. Bunda medd ile 
de zebân-zeddir.

]ج ي خ[
ُخ َجيإْ  َجْوٌخ (vezninde [»şey] َشْيٌخ) [»el-cey] اَلإْ
[cev«] ma¡nâsınadır ki zikr olundu.
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FASLU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE 
اِل اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الدَّ

]ُ ب خ[
ِْيُخ إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-tedbî] اَلتَّ
Rükû¡ hey™etinde olarak başını aşağıya pek 
eğip arkasını domaltmak ma¡nâsınadır, ni-
tekim َتْدِبيٌح [tedbî√] dahi bu ma¡nâyadır; 
yukâlu: ُجُل َتْدِبيًخا ِإَذا َقبََّب َظْهَرُه َوَطْأَطأَ َرْأَسُه َدبََّخ الرَّ
َّْاُخ َُّ اٌن) [»ed-dubbâ] اَل -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Beyne etfâli’l-¡Arab bir oyun adıdır; 
Türkîde harbende oyunu dedikleridir.

]ُ خ خ[
خُّ ََّ  dâl’ın fethi ve zammı) [»»ed-da] اَل
ve «â’nın teşdîdiyle) Tütüne denir, ُدَخاٌن 
[du«ân] ma¡nâsına.

َخُة ََ خإْ ََّ  [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [ed-da«de«at] اَل
vezninde) Serkeş insân ve hayvânı ya-
vaşıtmak ve râm ve münkâd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُ َ  Ve keff َدْخَدَخُه ِإَذا َذهللَّ
ve men¡ eylemek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ُه -Ve adımları sık sık ata َدْخَدَخ َعنِّي َكَذا أَْي َكفَّ
rak yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: َدْخَدَخ 
ُجُل ِإَذا َقاَرَب اْلَخْطَو  Ve yorulup fürû-mânde الرَّ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َدْخَدَخ 
أَْعَيا اْلَبِعيُر :Kâle’ş-şârih ve yukâlu ِإَذا   َدْخَدَخ 
 ِإْعَياٌء Bu sûrette Van…ulu’nun ِإَذا َبَرَك ِمْن ِإْعَياٍء
kelimesini müte¡addîye haml ile yorgun 
etmek ma¡nâsıyla tercemesi vehmdir. Ve 

َخٌة ََ خإْ َُ  [da«de«at] Sür¡atle yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْسَرَع ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َدْخَدَخ 
 Ve َيْعِني ِفي اْلَمْشِي

َخٌة ََ خإْ َُ  [da«de«at] Tütünü def¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ُه َخاَن أَْي َكفَّ َدْخَدَخ َعنِّي الدُّ
اُخ ََ خإْ ََّ -vez [selsâl] َسْلَساٌل) [»ed-da«dâ] اَل
ninde) Bir küçük böcek adıdır. Ve 

ِخَيُة ُخَويإْ  [bulehniyet] بَُلْهِنَيٌة) [el-«uvey«iyet] اَلإْ
vezninde) Âfet ve dâhiyeye denir.

َضُة َخاٍخ  Mekke ile Medîne [»Rav∂at Hâ] َرلإْ
beyninde bir mevzi¡ adıdır. Ve َخاُخ [«â«] 
kelimesi munsarıf ve memnû¡ olur, ya¡nî 
bi’l-¡alemiyye َمَكاٌن [mekân] ve بُْقَعٌة [bu…
¡at] i¡tibârlarıyla munsarıf ve gayr-i mun-
sarıf olur. Ve A√med b. ¡Ömer b. el-»â«î 
el-¢utrubbulî muhaddisîndendir, fi’l-asl 
mevzi¡-i mezbûra mensûbdur.

َخاَخُة ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i«â«at] اَلإْ
Çayır kısmı pek azca olduğundan hafî 
derecesinde olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أََخاَخ اْلُعْشُب ِإَذا َخِفَي َوَقلَّ َيْعِنى َكأَنَُّه َدَخَل ِفي اْلَخْوَخِة
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اِبِع ِإَذا َسِمَن الرَّ
ِلُخ ََّ ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [»ed-deli] اَل

لُوُخ ََّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [»ed-delû] اَل
Ondan vasflardır.

لَُّخ َُّ  (vezninde [¡rukka] ُركٌَّع) [»ed-dulla] اَل
ve

َلاِلُخ ََّ -vez [devâlib] َدَواِلُب) [»ed-devâli] اَل
ninde) َداِلٌخ [dâli«]in cem¡idir, tavlanıp 
simen ve kuvvet sâhibi develere denir; 
yukâlu: ِإِبٌل ُدلٌَّخ َوَدَواِلُخ أَْي ُمْخِصٌب
اِلُخ ََّ -Hısb ve rehâ sâhibi ada [»ed-dâli] اَل
ma denir. Cem¡inde َداِلُخوَن [dâli«ûn] denir.

َلَخُة َُّ  ُهَمَزةٌ dâl’ın zammıyla) [ed-dule«at] اَل
[humezet] vezninde) ve

الَُخ َُّ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [»ed-dulâ] اَل
Kıçı büyük olan hatuna denir; yukâlu: ٌِإْمَرأَة 
 gelir [»dilâ] ِدالٌَخ Cem¡i ُدَلَخٌة َوُدالٌَخ أَْي َعْجَزاُء
dâl’ın kesriyle.

لُوُخ ََّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [»ed-delû] اَل
Pek çok meyve tutmuş hurmâ ağacına 
denir.

]ُ م خ[
ٌخ مإْ َُ  [Dem«] (dâl’ın fethi ve mîm’in 
sükûnuyla) Bir dağın adıdır. Ve 

ٌخ مإْ َُ  [dem«] Masdar olur, mürtefi¡ olmak 
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َدْمًخا  ْيُء  الشَّ  َدَمَخ 
 Ve bir adamın başını yarmak الثَّاِلِث ِإَذا اْرَتَفَع
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَمَخ َرْأَسُه ِإَذا َشَدَخُه
اِمُخ ََّ  Ne ıssı ve ne soğuk olan [»ed-dâmi] اَل
mu¡tedil geceye denir; yukâlu: أَْي َداِمٌخ   َلْيٌل 
الَ َحارٌّ َوالَ َباِرٌد
َماٌخ ُُ  [dumâ«] (ُغَراٌب [πurâb] vezninde) 
A¡râba mahsûs bir oyun adıdır.

َماٌخ ُِ  [Dimâ«] (ِكَتاٌب [kitâb] vezninde) Necd 
ülkesinde bir niçe dağlara denir.

اٌخ ََ خإْ َُ  [Da«dâ«] Beşşâr b. Burd nâm 
şâ¡irin birâderi ismidir. Ve İmâm Mâlik 
telâmîzinden »idâş nâm muhaddisin pe-
deri ismidir.

َخُخ ََّ  Elvândan küdûretli siyâh [»ed-de«a] اَل
renge denir ki karamtık olur tütün rengi 
gibi, kahve rengi ta¡bîr olunur. Ve bundan 
fi¡l tasarrufuyla na¡tında ُّأََدخ [eda««] denir; 
yukâlu: ٌَلْونُُه َدَخٌخ َوُهَو أََدخُّ أَْي َسَواٌد َوُكُدوَرة
ُخ َُ خإْ َُّ -vez [hudhud] ُهْدُهٌد) [»ed-du«du] اَل
ninde) ve

ُخ ُِ َخا َُّ -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [»ed-du«âdi] اَل
ninde) Bodur kişiye denir; yukâlu: َرُجٌل 
Ve ُدْخُدٌخ َوُدَخاِدٌخ أَْي َقِصيٌر

ٌخ َُ ُُخإْ  [du«du«] ve

لٌخ َُ ُُخإْ  [du«dû«] (vâv ziyâdesiyle) 
Asvâttandır. Bir adamı epsem ve iskât 
eylemek mahallinde âzâr ile îrâd olunur 
ki sus demek yerindedir; sözünü ağızın-
da komak mevki¡inde söylenir: أََراُدوا  ِإَذا 
ُدْخُدْخ َلُه  َقالُوا  ِفيِه  وا َكالََمُه ِفي  َوَيُردُّ ُجَل  الرَّ َيْقَدُعوا   أَْن 
َوُدْخُدوْخ
ُخ َُ خإْ ََ -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [»et-teda«du] اَلتَّ
ninde) Büzülüp burtarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا اْنَقَبَض َتَدْخَدَخ الرَّ

]ُ ر ب خ[
ََْخُة رإْ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ed-derbe«at] اَل
vezninde) Dişi güvercin çiftleşmek zım-
nında erkeğine râm olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفاِد ِللّسِ َطاَوَعْتُه  ِإَذا  ِلَذَكِرَها  اْلَحَماَمُة   َدْرَبَخِت 
Ve rükû¡ hey™etinde olarak başını eğip ar-
kasını bast eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َطْأَطأَ َرْأَسُه َوَبَسَط َظْهَرُه َدْرَبَخ الرَّ

]ُ ل خ[
َلُخ ََّ  Semirmek (fethateynle) [»ed-dela] اَل
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َدَلًخا ِمَن اْلَباِب  َدِلَخ الرَّ
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yukâlu: َداَخ اْلِبالََد ِإَذا َقَهَرَها َواْسَتْوَلى َعَلى أَْهِلَها
ِليُخ إَْ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-tedvî] اَلتَّ
de) Vâv’ı yâ’ya kalble َتْدِييٌخ [tedyî«] dahi 
lügattir, َدْوٌخ [dev«] ile ma¡nâ-yı sânîde 
mürâdiftir; yukâlu: ِبَمْعَنى َوَديََّخَها  اْلِبالََد  َخ   َدوَّ
 Ve َداَخَها

ِليٌخ إَْ  ;Zelîl eylemek ma¡nâsınadır [»tedvî] َت
yukâlu: َخُه ِإَذا أََذلَُّه َدوَّ
اِئُخ ََّ -idi, ka [»dâvi] َداِوٌخ Aslı [»ed-dâ™i] اَل
ranu geceye denir; yukâlu: َلْيٌل َداِئٌخ أَْي ُمْظِلٌم

]ُ ي خ[
يُخ َِّ -Hurmâ sal (dâl’ın kesriyle) [»ed-dî] اَل
kımına denir. Cem¡i ِدَيَخٌة [diye«at] gelir, 
.gibi [diyeket] ِدَيَكٌة ve [dîk] ِديٌك

]ُ ن خ[
ِنيُخ إَْ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-tednî] اَلتَّ
de) Huzû¡ ve meskenetle ser-fürû kıl-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْدِنيًخا َلُه   َدنََّخ 
َرْأَسُه َوَطْأَطأَ  َوَذلَّ  َخَضَع   Ve bir adam kendi ِإَذا 
hânesinde devâm üzere ikâmet-güzîn ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدنََّخ ُفالٌَن ِإَذا أََقاَم ِفي 
 Ve kavun ve karpuz makûlesi sebzevât َبْيِتِه
bi’l-cümle onup bitmeyip kimi batıp ve 
kimi çıkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدنََّخِت 
يَخُة ِإَذا اْنَهَزَم َبْعُضَها َوَخَرَج َبْعُضَها -Ve kafâ ke اْلِبطِّ
miği büyük olup kulak tozlarının üzerleri-
ne çökük olmakla kulak tozları iki yanla-
rında olan kemiklerin enselerine doğru so-
kulup girgin ve batık olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعَلْيَها َقَمْحُدَوتُُه  أَْشَرَفْت  ِإَذا  ِذْفَراُه   َدنََّخْت 
َوَدَخَلْت ِهَي َخْلَف اْلُخَشَشاَوْيِن
نُِّخ ََ ُم ٌث) [»el-mudanni] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Dâ™imâ fuhşiyyât söyleyen bed-
zebân kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل ُمَدنٌِّخ أَْي 
اٌش  Ve başı düz olmayıp tedârîsli ya¡nî َفحَّ
çakır çukur olan adama denir; yukâlu: َرُجٌل 
ُمَدنٌِّخ ِإَذا َكاَن ِفي َرْأِسِه اْنِخَفاٌض َواْرِتَفاٌع
َنَخاُن ََّ  Ağır yük sebebiyle [ed-dene«ân] اَل
emekleyerek zahmet ve sıkletle yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َدَنَخاًنا  ُجُل  الرَّ  َدَنَخ 
َتَثاَقَل ِفي اْلَمْشِي ِباْلِحْمِل

]ُ ن ف خ[
َفُخ نإْ ََّ -dâl’ın ve fâ’nın fethiy) [»ed-denfa] اَل
le) İri ve yumru nesneye denir. Ve bir re-
cül ismidir.

]ُ ل خ[
ُخ لإْ ََّ  dâl’ın fethi ve vâv’ın) [»ed-dev] اَل
sükûnuyla) Hvâr ve zelîl olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدْوًخا َيُدوُخ  ُجُل  الرَّ  َداَخ 
 Ve şehrleri gezip kahr ve galebe ile ِإَذا َذلَّ
sükkânına istîlâ eylemek ma¡nâsınadır; 
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يِيُخ إْْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-te≠yî] التَّ
Tezlîl ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َتْذِييًخا   َذيََّخُه 

ُ َ -Ve dişi hurmâ aşıyı tutmamakla mey َذهللَّ
veden boş kalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َذيََّخِت النَّْخَلُة ِإَذا َلْم َتْقَبِل ْاإِلَباَر
َيَخُة إْْ َم  [mesbe¡at] َمْسَبَعٌة) [el-me≠ye«at] اَلإْ
vezninde) Kurtlara denir, ِذئَاٌب [≠i™âb] 
ma¡nâsına ve bu َذْيٌخ [≠ey«] lafzından 
cem¡dir, َشْيٌخ [şey«] ve َمْشَيَخٌة [meşye«at] 
gibi.

َذاَخُة ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-i≠â«at] اَلإْ
mahallin çevresini devr ve tavâf eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََذاَخ ِباْلَمَكاِن ِإَذا أََطاَف ِبِه 
َوَداَر

FASLU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME 
اِل اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الذَّ

]ذ خ خ[
]ذ ذ خ[

َذُخ لإْ َّْ  َكْوَكٌب âl-ı mu¡ceme ile≠) [»e≠-≠ev≠a] اَل
[kevkeb] vezninde) Hîn-i cimâ¡da hades-
leyen kişiye denir, kuvve-i mâsikenin 
za¡fından neş™et eder, ِعْذَيْوٌط [¡i≠yev†] 
ma¡nâsına. Ve ¡innîn adama denir.

اُخ َْ خإْ َّْ -vez [selsâl] َسْلَساٌل) [»e≠-≠a«≠â] اَل
ninde) Bi’t-tab¡ müfettiş olan kimseye 
denir ki her şey™i soruşturup araştırır ola; 
yukâlu: أَْي َشْيٍء  ُكّلِ  َعْن  ٌب  ُمَنّقِ أَْي  َذْخَذاٌخ   َرُجٌل 
َباِحٌث ُمَفّتٌِش
َخاُن َْ خإْ َّْ  [ma¡ma¡ân] َمْعَمَعاٌن) [e≠-≠a«≠e«ân] اَل
vezninde) Çok söz bilir talâkatli fesâhat 
ve beyân sâhibi mütekellim adama denir; 
yukâlu: َرُجٌل َذْخَذَخاٌن أَْي ُذو اْلَمْنِطِق اْلُمْعِرِب
 aleb◊ (vezninde [»târî] َتاِريٌخ) [»â≠î±] َذاِذيُخ
a¡mâlinden bir karye adıdır.

]ذ م خ[
َمُخ َّْ ve (fethateynle) [»e≠-≠ema] اَل

َمُخ ِّْ  (vezninde [ineb¡] ِعَنٌب) [»e≠-≠ima] اَل
Bir nev¡ ağacın yemişi ismidir.

]ذ ي خ[
يُخ ِّْ -Kur (vezninde [dîk] ِديٌك) [»e≠-≠î] اَل
ta denir, ِذْئٌب [≠i™b] gibi. Ve cerî™ ve dilîr 
adama denir. Ve aygır ata denir. Ve kibr 
ve nahvet ma¡nâsınadır. Ve bir kızıl kev-
keb adıdır. Ve hurmâ salkımına denir. Ve 
pek tüylü olan erkek sırtlana denir; dişi-
sine ِذيَخٌة [≠î«at] denir hâ’yla. Cem¡i ُذيُوٌخ 
[≠uyû«] gelir ve أَْذَياٌخ [e≠yâ«] gelir ve ِذَيَخٌة 
[≠iye«at] gelir, ِعَنَبٌة [¡inebet] vezninde)
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ٌِْخ  ¡Necd ülkesinde bir mevzi [»Râbi] َرا
adıdır.

ٌِْخ  (vezninde [mu√sin] ُمْحِسٌن) [»Murbi] ُمرإْ
Bâdiyede bir kumluk adıdır.

]ر ت خ[
تُوُخ  ُقُعوٌد tâ-yı fevkiyye ile) [»er-rutû] اَلرُّ
[…u¡ûd] vezninde) Çamur ve hamur 
makûlesi nesne sıvık olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  ُرتُوًخا  َواْلَعِجيُن  يُن  الطِّ  َرَتَخ 
َرقَّ ِإَذا  ِل   Ve bir mahalde mukîm olmak ْاألَوَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه أََقاَم  ِإَذا  ِباْلَمَكاِن   َرَتَخ 
Ve kasd eylediği husûstan tahallüf eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْاألَْمِر  َعِن   َرَتَخ 
َتَخلََّف
َتُخ َرإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [»el-erta] اَلإْ
Kuru nesneye denir; yukâlu: أَْي أَْرَتُخ   ِجْلٌد 
َياِبٌس
ِتُخ  Şol (vezninde [ketif] َكِتٌف) [»er-reti] اَلرَّ
keneye denir ki davarın derisinin üstlerini 
yarıp yapışır ola; yukâlu: ُُّقَراٌد َرِتٌخ ِإَذا َكاَن َيُشق 
أَْعَلى اْلِجْلِد َفَيْلَزُق ِبِه
تإُْخ  râ’nın fethi ve tâ’nın) [»er-ret] اَلرَّ
sükûnuyla) َتْرٌخ [ter«] lafzıyla iki 
ma¡nâlarında dahi mürâdiftir ki zikr 
olundu.

َتَخُة  [redeπat] َرَدَغةٌ (fetehâtla) [er-rete«at] اَلرَّ
ma¡nâsınadır ki sulu ve sıvık balçığa denir.

]ر خ خ[
َخاُخ  (â-yı mu¡ceme ile») [»er-re«â] اَلرَّ
Vüs¡atli dirliğe denir; yukâlu: َعْيٌش َرَخاٌخ أَْي 
 :Ve toprağı gevşek yere denir; yukâlu َواِسٌع
ِرْخَوةٌ أَْي  َرَخاٌخ   dahi [™re«â] َرَخاٌء Niteki أَْرٌض 
bu ma¡nâlaradır ki o mu¡teldir. Ve 

ُمتَِّسَعٌة ,Geniş yere denir [»re«â] َرَخاٌخ  أَْرٌض 
ma¡nâsına, ¡alâ-kavlin toprağı kesekli şiş-
kin yere denir ki ayakla çiğnendikçe ayak 

FASLU’R-RÂ™İ’L-MÜHMELE 

اِء اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الرَّ

]ر ب خ[
ِْيُخ  İri (vezninde [emîr] أَِميٌر) [»er-rebî] اَلرَّ
deve semerine denir, َقَتٌب َضْخٌم ma¡nâsına. 
Cevherî َحاِل الّرِ ِمَن  ْخُم   kavlini cîm’le اَلضَّ
vehm eylediğinden َوُمْسَتْرٍخ َضْخٌم   ile َرُجٌل 
tefsîr eylemekle galat eylemiştir. Eğer 
 kavli olmasaydı tahrîf, nâsiha اَْلُمْسَتْرِخي
haml olunur idi.

ُْوُخ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [»er-rebû] اَلرَّ
Şol hatuna denir ki cimâ¡ hâlinde bayı-
lıp bî-hod olur ola. Ve bu şiddet-i şeh-
vete mümâzic rehâvetinden neş™et eder; 
yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َربُوٌخ ِإَذا َكاَنْت يُْغَشى َعَلْيَها ِعْنَد اْلِجَماِع
َُْخ  َربُوٌخ Hatun (fethateynle) [»er-reba] اَلرَّ
[rebû«] olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َرِبَخِت 
يُْغَشى َربُوًخا  َصاَرْت  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َرَبًخا   اْلَمْرأَُة 
اْلِجَماِع ِعْنَد   Ve deve kısmı kumsalda َعَلْيَها 
şiddet ve mihnetle yürüyüp zahmet çek-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي ْاإِلِبُل   َرِبَخِت 
ْيُر ِفيِه ْمِل ِإَذا اْشَتدَّ َعَلْيَها السَّ الرَّ
َْاُخ  َرَبٌخ (râ’nın fethiyle) [»er-rebâ] اَلرَّ
[reba«] ile ma¡nâ-yı evvelde mürâdiftir; 
yukâlu: ِإَذا الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َرَباًخا  اْلَمْرأََة   َرِبَخِت 
َصاَرْت َربُوًخا
َْاُخ رإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [»el-irbâ] اَلإْ
 olan câriye iştirâ eylemek [»rebû] َربُوٌخ
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْشَتَرى ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أَْرَبَخ 
 Ve kumluk kalın ve kesîf olmak َجاِرَيًة َربُوًخا
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْمُل ِإَذا َتَكاَثَف  Ve أَْرَبَخ الرَّ
mihen ve şedâ™ide uğramak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َداِئِد ُجُل ِإَذا َوَقَع ِفي الشَّ أَْرَبَخ الرَّ
ُُّْخ ٌل) [»et-terebbu] اَلتََّر -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Gevşeyip salkılanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا اْسَتْرَخى َتَربََّخ الرَّ
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mevzi¡dir.

خُّ  Bir nesneyi (râ’nın fethiyle) [»»er-ra] اَلرَّ
ayakla çiğnemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّرخ 
َوِطَئُه ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ا  َرخًّ ْيَء   Ve meşrûba الشَّ
su katmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َراَب  َرخَّ الشَّ
ِإَذا َمَزَجُه ِباْلَماِء

]ر ُ خ[
ُخ إُْ  râ’nın fethi ve dâl’ın) [»er-red] اَلرَّ
sükûnuyla) Baş yarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرَدَخ َرْأَسُه ِبَمْعَنى َشَدَخُه
ُخ َُ -Özlü yapış (fethateynle) [»er-reda] اَلرَّ
kan balçığa denir, َرَدٌغ [redaπ] ma¡nâsına.

]ر أ خ[
ُخ أإْ  râ’nın fethi ve zâ-yı) [»er-rez] اَلرَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Mızrağın dip 
demiriyle dürtmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْمِح ُه ِبالرُّ ِل ِإَذا َزجَّ َرَزَخُه َرْزًخا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ

]ر س خ[
ُسوُخ -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [»er-rusû] اَلرُّ
de) Yerinde sâbit ve üstüvâr olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُرُسوًخا  ْيُء  الشَّ  َرَسَخ 
 Mü™ellifin kâ¡idesine göre bâb-ı evvel َثَبَت
olmak lâzımdır, lâkin ümmehât-ı sâ™irede 
bâb-ı sâlisle mukayyeddir. Ve gölün suyu 
çekilip yere batmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: ِإَذا َنشَّ َماُؤُه َوَنَضَب اْلَغِديُر   َرَسَخ 
 Ve yağmurun rutûbeti ka¡r-ı zemîne َفَذَهَب
te™sîr edip tâ ki nem-nâk olan toprağa 
erişmek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
الثََّرَياِن َفاْلَتَقى  ْاألَْرِض  ِفي  َنَداُه  َنَضَب  ِإَذا  اْلَمَطُر   َرَسَخ 
Ve اَلثََّرَياِن [e&-&ereyân] fetehâtla, َثَرى [&erâ] 
lafzından tesniyedir.

َساُخ رإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [»el-irsâ] اَلإْ
nesneyi yerinde sâbit ve üstüvâr kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرَسَخُه ِإَذا أَْثَبَتُه

altında kırılıp ufanır ola ve onda yürümek 
¡asîr olur. Ve َرَخاٌخ [re«â«] kelimesinin 
cem¡inde ٌَّرَخاِخي [re«â«iyy] denir, zâhiren 
.maklûbudur َرَخاِئُخ

خُّ  Yumuşak (râ’nın zammıyla) [»»er-ru] اَلرُّ
ter ü tâze nebâta denir. Ve 

-Satranc mührelerinden bir müh [»»ru] ُرخٌّ
re adıdır. Cem¡inde ِرَخَخٌة [ri«a«at] denir, 
 gibi. Ve [ira†at…] ِقَرَطٌة ve [†ur…] ُقْرٌط

-Bir büyük kuş adıdır ki gerge [»»ru] ُرخٌّ
dan dedikleri büyük cânveri kapıp götü-
rür. Nunu »ı†â ve Hind iklîmlerinde olur 
diye hikâye ederler ve dahâmetine dâ™ir 
mübâlaga-i ¡azîme zikr ederler. Ve 

 Neysâbûr şehrinin erbâ¡-ı [»»Ru] ُرخٌّ
nevâhîsinden bir rub¡un adıdır; a¡lâmdan 
Hârûn b. ¡Abdu§§amed er-Ru««î en-
Neysâbûrî oradandır.

َخاُخ رإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [»el-ir«â] اَلإْ
husûsta mübâlaga eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََرخَّ ِفي ْاألَْمِر ِإْرَخاًخا ِإَذا َباَلَغ ِفيِه
ِتَخاُخ رإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [»el-irti«â] اَلإْ
de) Gevşeyip sölpüklenmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا اْسَتْرَخى  Ve re™y ve fikr ِإْرَتخَّ الرَّ
ve tedbîrde muztarib olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْرَتخَّ َرْأيُُه أَِي اْضَطَرَب
َرُخ خإْ -veznin [πabπab] َغْبَغٌب) [»er-ra«ra] اَلرَّ
de) ve

َراُخ خإْ -veznin [selsâl] َسْلَساٌل) [»er-ra«râ] اَلرَّ
de) Sıvık çamura denir; yukâlu: ِطيٌن َرْخَرٌخ 
َوَرْخَراٌخ أَْي َرِقيٌق

َتخُّ ُمرإْ ) [»»el-murta] اَلإْ  [mu∂†arr] ُمْضَطرٌّ
vezninde) Geçkin sarhoşa ıtlâk olunur; 
yukâlu: َسْكَراُن ُمْرَتخٌّ أَْي َطاِفٌح
اٌن اٌن) [Ru««ân] ُرخَّ  (vezninde [rummân] ُرمَّ
Merv kazâsında bir karye adıdır.

ٌة  Bir (râ’nın zammıyla) [Ru««at] ُرخَّ
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 َعَجِميًَّة ِإَذا َنَشأَ َمَعُهْم ثُمَّ َصاَر ِإَلى اْلَعَرِب َفُهَو َيْنِزُع ِإَلى
اْلَعَجِم ِفي أَْلَفاٍظ َوَلِو اْجَتَهَد
-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [»et-terâ∂u] اَلتََّراُضُخ
de) Atışmak ma¡nâsınadır; tekûlu: َتَراَضْخَنا 
أَْي َتَراَمْيَنا

]ر ف خ[
ُفوُخ -râ’nın ve fâ’nın zam) [»er-rufû] اَلرُّ
mıyla) Âfât ve devâhîye denir; zâhiren 
müfredi َراِفٌخ [râfi«]tir.

اِفُخ  ;Vüs¡atli hoş dirliğe denir [»er-râfi] اَلرَّ
yukâlu: َعْيٌش َراِفٌخ أَْي َراِفٌغ

]ر م خ[
ُخ مإْ -Top çatıl (râ’nın kesriyle) [»er-rim] اَلّرِ
kı ağaçlığa denir.

َخاُء مإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™er-rem«â] اَلرَّ
de) ِرْمٌخ [rim«]-i mezkûru otlamağa düş-
kün olan koyun kısmına denir.

َمَخُة  (vezninde [inebet¡] ِعَنَبٌة) [er-rime«at] اَلّرِ
ve

َخُة مإْ  (vezninde [busret] بُْسَرةٌ) [er-rum«at] اَلرُّ
Hurmânın benlenmiş koruğuna denir, َبَلٌح 
[bela√] ma¡nâsına. Cem¡i ِرَمٌخ [rima«] ge-
lir, ِعَنٌب [¡ineb] gibi ve ُرَمٌخ [ruma«] gelir, 
.gibi [urad§] ُصَرٌد

َماُخ رإْ ِ -hemzenin kesriy) [»el-irmâ] اَلإْ
le) Hurmâ ağacı ُرَمٌخ [rum«] vermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرَمَخِت النَّْخَلُة ِإَذا أَْثَمَرِت 
ْمَخ  Ve serkeş adam yavaşıyıp râm olmak الرُّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َُّجُل ِإَذا الََن َوَذل  أَْرَمَخ الرَّ
Ve davar kocalmağa yüz tutmak, ¡alâ-
kavlin pek tavlanıp ilikleri dolgun olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََخَذْت ِإَذا  ابَُّة  الدَّ  أَْرَمَخِت 
ّنِ أَْو أَْنَقْت ِفي الّسِ

]ر ن خ[
نإُْخ  râ’nın fethi ve nûn’un) [»er-ren] اَلرَّ
sükûnuyla) Pek süst ve fâtir olmak 

]ر ص خ[
ُصوُخ  (vezninde [»rusû] ُرُسوٌخ [»er-ru§û] اَلرُّ
ve mürâdifidir; yukâlu: ِبَمْعَنى ْاألَْمِر  ِفي   َرَصَخ 
َرَسَخ

]ر ض خ[
ُخ ضإْ  râ’nın fethi ve ∂âd-ı) [»∂er-ra] اَلرَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Pek nesneyi kırıp 
ufatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَضَخ اْلَحَصى 
َكَسَرَها ِإَذا  َوالثَّاِني  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   Ve azca َرْضًخا 
¡atiyye vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَضَخ 
َكِثيٍر َغْيَر  ِإْعَطاًء  أَْعَطاُه  ِإَذا   Ve bir nesneyi zor َلُه 
ile yere çalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَضَخ 
 Ve boynuzlu hayvânlar ِبِه ْاألَْرَض ِإَذا َجَلَدُه ِبَها
süsüşmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَضَخِت 
َطاِح  Ve التُُّيوُس ِإَذا أََخَذْت ِفي النِّ

ٌخ -Şol habere denir ki bir neb [»∂ra] َرضإْ
ze gûş-zed olup lâkin istîkân olunmakla 
mücmel ve mübhem kala; ¡atiyye-i kalîle 
ma¡nâsından me™hûzdur; ve minhu yukâlu: 
ُهْم َيْرَتِضُخوَن اْلَخَبَر
َضاُخ ِمرإْ -veznin [√miftâ] ِمْفَتاٌح) [»el-mir∂â] اَلإْ
de) Şol taşa denir ki onunla hurmâ çekir-
değini kırarlar, deveye yedirmek için.

ُمَراَضَخُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-murâ∂â«at] اَلإْ
vezninde) Bir nesneyi ma¡a’l-kerâhe 
vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: َزْيٌد  َراَضَخ 
َكاِرًها أَْعَطاُه  ِإَذا   Ve birbirine taş atmak َشْيًئا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َراَضَخ ُفالٌَن ُفالًَنا ِإَذا َراَماُه 
ِباْلِحَجاَرِة
ِتَضاُخ رإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [»el-irti∂â] اَلإْ
de) ¡Acemiyyü’l-asl olup ba¡dehu ¡Arab 
içre neş™et eden adamın lisânı her ne ka-
dar ¡Arabîye yatkın ise de yine tekellümde 
¡Acem lisânını çalmak ma¡nâsınadır; asl 
-atiyye-i kalîleye nâ™il ol¡ [»irti∂â] ِإْرِتَضاٌخ
mak ma¡nâsına olmakla ma¡nâ-yı mezbûr 
ondan me™hûzdur; yukâlu: لُْكَنًة َيْرَتِضُخ   ُهَو 
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FASLU’Z-ZÂYİ’L-MU¡CEME
اِي اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الزَّ

]أ ت خ[
تُوُخ  ُقُعوٌد tâ-yı fevkiyye ile) [»ez-zutû] اَلزُّ
[…u¡ûd] vezninde) Kene dedikleri böcek 
ayırtlamak için kendisine yapışan adama 
yapışmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلُقَراُد  َزَتَخ 
ِل ِإَذا َشِبَث ِبَمْن َعِلَق ِبِه ُزتُوًخا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ

]أ خ خ[
خُّ  zâ’nın fethi ve «â’nın) [»»ez-za] اَلزَّ
teşdîdiyle) Bir kimseyi bir obruk yere ka-
kıp düşürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه  َزخَّ
ِل ِإَذا أَْوَقَعُه ِفي َوْهَدٍة ا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ -Ve bir kim َزخًّ
seye gayz ve gazab etmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْغَتاَظ ِإَذا  َزْيٌد   Ve sıçramak َزخَّ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَثَب ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve َزخَّ 
çöğdürerek işemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرَماُه ِإَذا  ِبَبْوِلِه   Ve deveyi ¡unf ve şiddetle َزخَّ 
sürüp gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّزخ 
َعِنيًفا َسْيًرا  ِبِل  ِباإْلِ َساَر  ِإَذا  -Ve cimâ¡ ey اْلَحاِدي 
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَمْرأََة   َزخَّ 
 Ve َجاَمَعَها

 ve [»»za] َأخٌّ

 Âteş, gözü yaldıramak [»ze«î] َأِخيٌخ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَزِخيًخا ا  َزخًّ اْلَجْمُر   َزخَّ 
ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َبَرَق
ُة ِمَزخَّ -mîm’in kesri ve fet) [el-miza««at] اَلإْ
hiyle) Bir adamın hatununa denir, âlet-i 
cimâ¡ ve mahall-i cimâ¡ olduğu için.

ُة خَّ ٌة (zâ’nın fethiyle) [ez-za««at] اَلزَّ  ِمَزخَّ
[miza««at] ma¡nâsınadır; fa¡let bi-ma¡nâ 
mef¡ûldür.

ُة َمَزخَّ  mîm’in ve zâ’nın) [el-meza««at] اَلإْ
fethiyle) İsm-i mekândır, hatunun fercine 
denir.

ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َرْنًخا ِمَن اْلَباِب  َرَنَخ الرَّ
ِل ِإَذا َفَتَر ُفُتوًرا ْاألَوَّ
ِنيُخ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-ternî] اَلتَّرإْ
Serkeş insân ve hayvânı râm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُ َ َرنََّخُه ِإَذا َذهللَّ
ٌل) [»et-terennu] اَلتََّرنُُّخ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) El ile yapışıp tutmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَرنََّخ ِبِه ِإَذا َتَشبََّث ِبِه

]ر ل خ[
ُخ ٌل) [»et-terevvu] اَلتََّرلُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Çamur batağına düşmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: يِن ِإَذا َوَقَع ِفيِه َخ ِفي الطِّ َتَروَّ

]ر ي خ[
يإُْخ ve (vezninde [»şey] َشْيٌخ) [»er-rey] اَلرَّ

يُوُخ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [»er-ruyû] اَلرُّ
Bir kimse gevşeyip salkılanmak, ¡alâ-
kavlin apışı ayrılıp kavuşturmaktan ¡âciz 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َيِريُخ  َراَخ الرَّ
َبْيَن َفِخَذْيِه َحتَّى َتَباَعَد َما  ِإَذا اْسَتْرَخى أَْو   َرْيًخا َوُريُوًخا 
َها َعَجَز َعْن َضّمِ
ِييُخ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-teryî] اَلتَّرإْ
de) Süst ve zebûn kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َضَربُوا ُفالًَنا َحتَّى َريَُّخوُه أَْي َوَهنُوُه
ُمَريَُّخ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [»el-mureyya] اَلإْ
vezninde) Murdâsenc ismidir ki murde-
seng ta¡bîr olunan dârû-yı ma¡rûftur. Ve 
kıtırdak gibi şol mülâyim kemiğe denir 
ki boynuzun dip tarafındaki içinde olur 
bir beyâz kemikciktir ve ona َمِريٌخ [merî«] 
dahi denir, أَِميٌر [emîr] vezninde. Cem¡i 
 .tır[emri«at] أَْمِرَخٌة

 orâsân’da« (vezninde [dîk] ِديٌك) [»Rî] ِريٌخ
bir mevzi¡ yâhûd Neysâbûr’da bir 
nâhiyedir; muhaddisînden Mu√ammed b. 
el-¢âsım b. ◊abîb e§-~affâr ve zürriyet-
leri ki hep muhaddisler ve Rî«iyyûn ile 
müştehirlerdir, oradandır.
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¡iyâzu billâhi ta¡âlâ hareketten kalır.

لإَْخاُن  zâ’nın fethi ve lâm’ın) [ez-zel«ân] اَلزَّ
sükûnuyla) ve

َلَخاُن -Yürümek (fetehâtla) [ez-zele«ân] اَلزَّ
te yoldaşlara sebk ve takaddüm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َزْلَخاًنا َوَزَلَخاًنا  َزَلَخ الرَّ
َم ِفي اْلَمْشِي ِل ِإَذا َتَقدَّ ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
 Sâhibe-i (zâ’nın fethiyle) [Zelî«â] َأِليَخا
Hazret-i Yûsuf ¡aleyhi’s-selâm ismidir.

ِليُخ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-tezlî] اَلتَّزإْ
de) Bir yeri yalçın sıyrıncak eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َزلََّخُه َتْزِليًخا ِإَذا َملََّسُه

]أ م خ[
ُخ مإْ  zâ’nın fethi ve mîm’in) [»ez-zem] اَلزَّ
sükûnuyla) Kibr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َر ُجُل َزْمًخا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َتَكبَّ َزَمَخ الرَّ
اِمُخ  Pek yüksek, şâmih [»ez-zâmi] اَلزَّ
ma¡nâsına; yukâlu: َشاِمٌخ أَْي  َزاِمٌخ   Ve َجَبٌل 
başlı ölçülmüş ölçeğe ıtlâk olunur; yukâlu: 
َكْيٌل َزاِمٌخ أَْي َواِفٌر
ُموُخ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [»ez-zemû] اَلزَّ
ve

َمُخ  Irak ve pek (fethateynle) [»ez-zema] اَلزَّ
sarp yokuşa denir; yukâlu: َوَزَمٌخ َزُموٌخ   َعَقَبٌة 
أَْي َبِعيَدةٌ َشِديَدةٌ
ٌخ يإْ ْيٌط zâ’nın zammıyla) [»Zummay] ُأمَّ  ُقبَّ
[…ubbey†] vezninde) Beyha… eyâletinde 
bir kazânın adıdır.

]أ ن خ[
َنُخ -zâ’nın ve nûn’un fethiy) [»ez-zena] اَلزَّ
le) Yağ bozulmak ma¡nâsınadır ki râyihası 
müte¡affin olur; yukâlu: ِمَن َزَنًخا  ْهُن  الدُّ  َزِنَخ 
اِبِع ِإَذا َتَغيََّر  Ve tâze kuzu ve oğlak süt اْلَباِب الرَّ
emerken boğazına süt durmaktan yâhûd 
boğazı kurumaktan nâşî başını yukarı tut-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْخُل ِإَذا َرَفَع  َزِنَخ السَّ

َزَخُة خإْ -zelze] َزْلَزَلٌة) [ez-za«ze«at] اَلزَّ
let] vezninde) Bu dahi cimâ¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َزْخَزَخ اْلَمْرأََة ِإَذا َجاَمَعَها
اَخُة خَّ اَقٌة) [ez-za««â«at] اَلزَّ  [se√√â…at] َسحَّ
vezninde) Cimâ¡ hengâmında fercinden su 
fışkırtan karıya denir; yukâlu: اَخٌة ِإَذا  ِإْمَرأَةٌ َزخَّ
َكاَنْت َتُزخُّ ِباْلَماِء ِعْنَد اْلِجَماِع

]أ ر ن خ[
ِنيُخ رإْ  Hacer-i (zâ’nın kesriyle) [»ez-zirnî] اَلّزِ
ma¡rûftur ki Türkîde zırnık ta¡bîr olunur; 
beyâz ve kırmızı ve sarı nev¡i olur. Ve 

ِنيٌخ  a¡îd ülkesinde bir karye~ [»Zirnî] ِأرإْ
adıdır.

]أ ل خ[
لإُْخ  zâ’nın fethi ve lâm’ın) [»ez-zel] اَلزَّ
sükûnuyla) Sıyrıncak yere denir ki yaş-
lığından yâhûd yalçınlığından ayak tut-
mamakla kayıp gider ola, َمَزلٌَّة [mezellet] 
ve َمْزَلَقٌة [mezle…at] gibi. Ve bir ok atımı 
mesâfeye denir; ْهِم  ma¡nâsına. Ve َغْلَوُة السَّ

-Masdar olur, mızrağın dip de [»zel] َألإٌْخ
miriyle dürtmek ma¡nâsına; yukâlu: َزَلَخُه 
ُه ْمِح َزْلًخا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َزجَّ ِبالرُّ
ِلُخ  Bu (vezninde [ketif] َكِتٌف) [»ez-zeli] اَلزَّ
dahi sıyrıncak ve tayınacak yere denir.

َلُخ  Semirmek (fethateynle) [»ez-zela] اَلزَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َزَلًخا ِمَن اْلَباِب  َزِلَخ الرَّ
اِبِع ِإَذا َسِمَن الرَّ
لََّخُة َرةٌ zâ’nın zammıyla) [ez-zulla«at] اَلزُّ  ُقبَّ
[…ubberet] vezninde) Kızak ta¡bîr olunan 
nesnedir, ُزْخُلوَقٌة [zu√lû…at] ma¡nâsına; 
bâdiyede kızakları dik aşağı sıyrıncak yer 
olacaktır. Ve 

 Bir gûne veca¡ ismidir ki [zulle«at] ُألََّخٌة
insânın arkasına ¡ârız olup gittikçe yum-
rulanıp galîz olur, mübtelâ olan adam el-
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ninde) Yerinden ayrılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَزيََّخ َعْن َمَكاِنِه ِإَذا َتَزيََّل

َرْأَسُه ِعْنَد ْاإِلْرِتَضاِع ِمْن َغَصٍص أَْو يُْبِس َحْلٍق
ِنُخ  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [»ez-zeni] اَلزَّ
Râyihası bozulmuş yağa denir; yukâlu: 
ٌر ُدْهٌن َزِنٌخ أَْي ُمَتَغّيِ
نُوُخ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [»ez-zunû] اَلزُّ
 ;ma¡nâsınadır ki zikr olundu [»zutû] ُزتُوٌخ
yukâlu: َوالثَّاِني ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ُزنُوًخا  اْلُقَراُد   َزَنَخ 
ِبَمْعَنى َزَتَخ
ٌل) [»et-tezennu] اَلتََّزنُُّخ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Tekellümde açılmak ve oluk gibi bo-
şalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَزنََّخ ِفي اْلَكالَِم 
َتَفتََّح -Gûyâ ki Fârisîde olan zenah keli ِإَذا 
mesinden mutasarrıftır. Ve 

 ;Tekebbür ma¡nâsınadır [»tezennu] َتَزنٌُّخ
yukâlu: َر ُجُل ِإَذا َتَكبَّ َتَزنََّخ الرَّ
ِنَخُة -veznin [feri√at] َفِرَحٌة) [ez-zeni«at] اَلزَّ
de) İfrât üzere susuzluktan bağırsakları 
çekilip ve karınları daralıp böğürleri birbi-
rine yapışmış olan develere denir; yukâlu: 
ِإِبٌل َزِنَخٌة ِإَذا َضاَقْت بُطُونَُها َعَطًشا

]أ ل خ[
 Bir (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [»zuvâ] ُأَلاٌخ
mevzi¡ adıdır, َمَكاٌن [mekân] ve ٌبُْقَعة [bu…¡at] 
i¡tibârıyla munsarıf ve gayr-i munsarıf 
olur.

]أ ي خ[
يإُْخ ve (vezninde [»şey] َشْيٌخ) [»ez-zey] اَلزَّ

َيَخاُن  Cevr ve (fetehâtla) [ez-zeye«ân] اَلزَّ
zulm eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َجاَر ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َوَزَيَخاًنا  َزْيًخا  ُجُل  الرَّ  َزاَخ 
 Ve olduğu mahalden alarga olmak َوَظَلَم
ma¡nâsınadır; yukâlu: ى َزاَخ َعِن اْلَمَكاِن ِإَذا َتَنحَّ
َأاَخُة ِ -Ol (hemzenin kesriyle) [el-izâ«at] اَلإْ
duğu yerden alarga etmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اُه أََزاَخُه ِإَذا َنحَّ
ٌل) [»et-tezeyyu] اَلتََّزيُُّخ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
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ki taşra Türkîsinde bedrik ta¡bîr olunur. 
Ve kuşların dökülüp havâda uçan yeleği-
ne denir. Cem¡i َسَباِئُخ [sebâ™i«] gelir.

َاَخُة ََّ  fetehâtla, bâ’nın) [es-sebe«at] اَل
sükûnuyla da lügattir) Toprağı çorak yere 
denir. Cem¡i ِسَباٌخ [sibâ«] gelir sîn’in kes-
riyle. Ve 

 ;Ba§ra’da bir mevzi¡ adıdır [Sebe«at] َسَاَخٌة
¡ubbâd-ı ¡ibâddan Fer…ad b. Ya¡…ûb es-
Sebe«î oradandır. Ve 

 Çok duran suyun yüzüne [seb«at] َسَاَخٌة
çöken yosun makûlesi nesneye denir.

َااُخ سإْ ِ  Yer (hemzenin kesriyle) [»el-isbâ] اَلإْ
çorak olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْسَبَخِت 
َسَبَخًة َكاَنْت  ِإَذا   a[»sibâ] ِسَباٌخ Ve yeri ْاألَْرُض 
ya¡nî çorak toprağa varınca kadar kazmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَلَغ ِإَذا  َحْفِرِه  ِفي   أَْسَبَخ 
َباَخ الّسِ
اُُّخ ََ ٌل) [»et-tesebbu] اَلتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Issı sâkin olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَسبََّخ اْلَحرُّ ِإَذا َسَكَن َوَفَتَر

]س خ خ[
َخاُخ ََّ -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [»es-se«â] اَل
de) Toprağı yumuşak ve soy ve pâkîze 
olan arza denir ki her ne ki zer¡ ve gars 
olunsa serî¡an neşv ü nemâ bulur. Garîbdir 
ki Van…ulu, ~i√â√’ın ُة َنُة اْلُحرَّ ّيِ -kav اَأْلَْرُض اللَّ
linde vâki¡ ٌة -kelimesini √â’nın fethiy ُحرَّ
le vehm etmekle harâreti mülâyim olan 
yer ile terceme eylemiştir. O ise √â-yı 
mazmûme iledir ki arz-ı tayyibe demektir. 
Ve

-Mâverâünnehr’de bir mev [»Se«â] َسَخاٌخ
zi¡ adıdır.

َخاِسُخ ََّ  َسَخاٌخ (sîn’in fethiyle) [»es-se«âsi] اَل
[se«â«] ma¡nâsınadır ki soy ve münbit ve 
toprağı yumuşak yere denir.

FASLU’S-SÎNİ’L-MÜHMELE 
يِن اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الّسِ

]س ب خ[
ِايُخ إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-tesbî] اَلتَّ
Tahfîf ma¡nâsınadır; zikri âtî َسِبيٌخ [sebî«]-i 
kutndan me™hûzdur; yukâlu: َعْنَك اهللُ   َسبََّخ 
َفَها ى َتْسِبيًخا أَْي َخفَّ  ;Ve teskîn ma¡nâsınadır اْلُحمَّ
yukâlu: َنُه  Ve hallâclanmış َسبََّخ اهللُ اْلَحرَّ أَْي َسكَّ
penbe ve yün makûlesini eğirmek için 
uzun uzun dürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه َيْعِني ِلَتْغِزَلُه اْلَمْرأَُة -Ve da َسبََّخ اْلُقْطَن َوَنْحَوُه ِإَذا َلفَّ
mar veca¡dan nâşî şiddetle atmaktan ve ağ-
rıdan sâkin olmak ma¡nâsınadır ki râhata 
münkalib olur; yukâlu: َسَكَن ِإَذا  اْلِعْرُق   َسبََّخ 
َوأََلٍم َضَرَباٍن  َيُقوُل Kâle’ş-şârih ِمْن  أَْعَراِبيًّا   َسِمْعُت 
يِق -Ve meş اَْلَحْمُد هلِل َعَلى َتْسِبيِخ اْلِعْرِق َوِإَساَغِة الّرِ
galeden fârig ve hâlî olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفاِرًغا َكاَن  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve nevm-i َسبََّخ 
şedîd ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َسبََّخ 
 ;Ve ıssı sâkin olmak ma¡nâsınadır َناَم َشِديًدا
yukâlu: َسبََّخ اْلَحرُّ ِإَذا َسَكَن َوَفَتَر
ُخ اإْ ََّ  sîn’in fethi ve bâ’nın) [»es-seb] اَل
sükûnuyla) Bu dahi meşâgilden fârig ol-
mak ma¡nâsınadır; ve minhu kuri™e kavlu-
hu ta¡âlâ: ِإنَّ َلَك ِفي النََّهاِر َسْبًحا َطِويالً﴾ أَْي َفَراًغا﴿ 
Ve 

ٌخ  ;Nevm-i şedîd ma¡nâsınadır [»seb] َساإْ
yukâlu: َناَم ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َسْبًخا  ُجُل  الرَّ  َسَبَخ 
 :Ve ıraklanmak ma¡nâsınadır; yukâlu َشِديًدا
ُجُل ِإَذا َتَباَعَد َسَبَخ الرَّ
ِايُخ ََّ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [»es-sebî] اَل
Üzerine merhem makûlesi devâ kon-
mak için yaslanmış pamuk pâresine de-
nir; müfredi َسِبيَخٌة [sebî«at]tır hâ’yla. Ve 
hallâclandıktan sonra eğrilmek için uzun 
uzun dürülmüş pamuk sebîkelerine denir 
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ُجُل ِإَذا َمَشى ِفي الظَِّهيَرِة َسْرَبَخ الرَّ
َْاُخ رإْ

َِّ -veznin [ir†âs…] ِقْرَطاٌس) [»es-sirbâ] اَل
de) Vâsi¡ beyâbâna denir; yukâlu: َمْهَمٌه 
ِسْرَباٌخ أَْي َواِسٌع
َُْخ رإْ ََ ُم  [muserhed] ُمَسْرَهٌد) [»el-muserba] اَلإْ
vezninde) Ba¡îd yere denir; yukâlu: َمَكاٌن 
ُمَسْرَبٌخ أَْي َبِعيٌد

]س ر ُ خ[
ُُلُخ رإْ َُّ  (sîn’in zammıyla) [»es-surdû] اَل
Üzerine su dökülen, ya¡nî ter ü tâze olmak 
için suda ıslatılan hurmâya denir.

]س ف ن خ[
َفاَناُخ سإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [»el-isfânâ] اَلإْ
Sebze-i ma¡rûftur ki Türkîde tahrîfle ıspa-
nak dedikleridir. Tabî¡ati müleyyen ve bir 
mikdâr câlî ya¡nî mâdde ile sath-ı ¡uzvun 
beynine girip yapışmış ve kurumuş rutu-
betleri müzîl ve gassâle ya¡nî rutûbet ve 
seyelânı sebebiyle sath-ı ¡uzvdan fazalâtı 
münakkîdir ve bel ve göğüs ağrılarına 
nâfi¡dir.

]س ل خ[
ُخ لإْ ََّ  sîn’in fethi ve lâm’ın) [»es-sel] اَل
sükûnuyla) Mezbûhun derisini yüzüp çı-
karmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اَة الشَّ  َسَلَخ 
ِجْلَدَها َكَشَط  ِإَذا  َوالثَّاِلِث  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن   Ve َسْلًخا 
insân arkasından libâsını soymakta dahi 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َسَلَخِت اْلَمْرأَُة ِدْرَعَها ِإَذا 
النََّهاَر ِمَن اللَّْيِل أَِي اْسَتلَُّه  Ya¡nî َنَزَعْت َوِمْنُه َسَلَخ اهللُ 
“Hak ta¡âlâ nehârı leylden sıyırıp çıkardı.” 
Ve 

ٌخ  Ay âhir olmak ma¡nâsına [»sel] َسلإْ
isti¡mâl olunur; yukâlu: َمَضى ِإَذا  ْهَر  الشَّ  َسَلَخ 
Ve ayı âhire yetiştirmek, ya¡nî ayın âhirine 
vâsıl olmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َسَلَخ ُفالٌَن َشْهَرُه أَْي أَْمَضاُه َوَصاَر ِفي آِخِرِه 

اُء خَّ ََّ اُء â’nın teşdîdiyle« [™es-sa««â] اَل  َرخَّ
[ra««â™] vezninde ve mürâdifidir ki top-
rağı yumuşak yere denir. Cem¡i َُّسَخاِخي 
[se«â«iyy] gelir, َُّرَخاِخي [re«â«iyy] gibi.

خُّ ََّ  sîn’in fethi ve «â’nın) [»»es-sa] اَل
teşdîdiyle) Seyr ve hafr makûlesi ¡amel-
lerde mübâlaga ve im¡ân eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيِر َوالسَّ اْلَحْفِر  ِفي   َسخَّ 
أَْمَعَن ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ا  -Ve çekirge yu َسخًّ
murtlamak için kuyruğunu yere göm-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَجَراَدُة  ِت   َسخَّ
َذَنَبَها ِفي ْاألَْرِض  Cemî¡-i ümmehâtta ve َغَرَزْت 
şurûhta bu ma¡nâ ٌَّسخ [sa««] ile mukayyed 
olmakla Van…ulu’nun َسَخاٌخ [se«â«] ile 
tercemesi vehmdir.

خُّ َُّ  Kelime-i (sîn’in zammıyla) [»»es-su] اَل
A¡cemiyyede ve ¡Arabîde müsta¡meldir. 
Evzândan yirmi dört batman mikdâra 
denir.

]س ُ خ[
اُخ ََ َِ نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [»el-insidâ] اَلإْ
de) Yayılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَسَدَخ 
َعَلى ْاألَْرِض ِإَذا اْنَبَسَط

]س ر ب خ[
َُْخ رإْ ََّ  bâ-yı muvahhade ile) [»es-serba] اَل
-vezninde) Arz-ı vâsi¡aya de [ca¡fer] َجْعَفٌر
nir. Ve şol arza denir ki onda bir tarafa yol 
bulunmayıp her taraf ova olmakla ona dü-
şenler güm-râh olur ola; yukâlu: أَْرٌض َسْرَبٌخ 
أَْي َمِضلٌَّة
ََْخُة رإْ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-serbe«at] اَل
vezninde) Bî-temkîn ve hafîf-meşreb ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َسْرَبَخ 
َوَنِزَق -Ve te™ennî ile âheste âheste yü َخفَّ 
rümek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  َسْرَبَخ الرَّ
ُرَوْيًدا  Ve öğle ıssılığında bir mahalle َمَشى 
yürüyüp gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
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َلُخ َسإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [»el-esla] اَلإْ
Başının önü kel olan adama ıtlâk olunur; 
 ma¡nâsına. Ve pek kırmızı [¡a§la] أَْصَلُع
çehreli adama ıtlâk olunur.

ِليَخُة ََّ -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [es-selî«at] اَل
de) Bir gûne ¡ıtr ismidir ki gûyâ ki soyul-
muş kabuktur. Bunun hakîkati Hind ve 
¡Umân’da nâbit bir şecer dallarının kışrı-
dır; ba¡zen tarçın içlerinde dahi bulunur. 
Ve bu yedi kısm olur. ¡Anber kabuğu de-
dikleri kırmızı nev¡idir ve ona kırfetü’d-
dâr-ı Sînî dahi derler. Ve 

 Henüz doğmuş velede ıtlâk [selî«at] َسِليَخٌة
olunur. Ve َباٌن [bân] dedikleri ağacın misk 
ve sâ™ir tîb ile terbiye olunmaksızın sâde 
dühnüne denir. Ve َباٌن [bân] Türkîde sor-
kun ağacı ve ban ağacı dedikleri sehî ve 
mevzûn bir şecerdir. Ve 

ِث مإْ  Mer¡â-yı [&selâ«atu’r-rim] َسِليَخُةالّرِ
devâbdan ِرْمٌث [rim&] dedikleri şecerin 
mer¡â olmayan yerine denir ki kabuğunan 
soyulmuşu olur.

الَُخ إَْ ِم  (mîm’in kesriyle) [»el-mislâ] اَلإْ
Hâssaten yılanın soyulmuş derisine denir 
ki kav ta¡bîr olunur; beher sene bir kerre 
kavlayıp çıkardığı gömlekten ¡ibârettir. 
Ve henüz yemişi yeşil ve hâm iken dö-
külür olan hurmâ ağacına ıtlâk olunur. 
Ve yüzülmüş deriye denir, ِإَهاٌب [ihâb] 
ma¡nâsına.

ِليُخ ََّ  Şol (vezninde [emîr] أَِميٌر) [»es-selî] اَل
kişiye denir ki şedîdü’l-cimâ¡ olup lâkin 
gebe eylemez ola; yukâlu: َمِليٌخ َسِليٌخ   َرُجٌل 
يُْلِقُح -Ve tadı olmayan bî أَْي َشِديُد اْلِجَماِع َوالَ 
meze nesneye denir toprak ve taş gibi; 
yukâlu: َلُه َطْعَم  الَ  أَْي  َمِليٌخ  َسِليٌخ  -Bura َشْيٌء 
da َطْعَم الَ   َمِليٌخ nüshaları galattır, niteki َمْن 
mâddesinde َما ile müsebbettir.

Ve nebât sararıp kurumağa başladıktan 
sonra yine yeşerip tâzelenmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َّاْخَضر ِإَذا  النََّباُت   َسَلَخ 
اْلَهْيِج  ;Ve yılan kavlamak ma¡nâsınadır َبْعَد 
yukâlu: َسْلَخِتَها َعْن  اْنَسَرى  ِإَذا  اْلَحيَُّة  -Bu َسَلَخِت 
rada mü™ellif fi¡leynin birini mü™ennes ve 
birini müzekker îrâdı ٌة  lafzının [ayyet√] َحيَّ
te™nîs ve tezkîrine mebnîdir. Ve 

ٌخ  Ayın âhir gününe ıtlâk olunur [»sel] َسلإْ
ki tesmiye bi’l-masdardır yâhûd bi-ma¡nâ 
mef¡ûldür. Ve mezbûhtan yüzülüp tulum 
çıkartılan deriye denir.

ُلوُخ إَْ َم -Derisi yüzülüp çıka [»el-meslû] اَلإْ
rılmış koyuna denir.

الَُخ َِ نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [»el-insilâ] اَلإْ
de) Zebîhanın derisi yüzülüp çıkarılmak 
ma¡nâsınadır. Bu münâsebetle َسْلٌخ [sel«] 
gibi, ay âhir olmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olur; yukâlu: َمَضى ِإَذا  ْهُر  الشَّ -Ve gün ِإْنَسَلَخ 
düz geceden sıyrılıp çıkmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: اللَّْيِل ِمَن  النََّهاَر  اهللُ   َسَلَخ 
َفاْنَسَلَخ
َخُة لإْ ََّ  in[»sel] َسْلٌخ Zikr olunan [es-sel«at] اَل
müfredidir ki tulum çıkarılan deriye ve yı-
lanın kav ta¡bîr olunan soyulmuş derisine 
denir.

َلُخ ََ ُمنإْ  mîm’in zammı ve) [»el-munsela] اَلإْ
lâm’ın fethiyle) Bu dahi َسْلٌخ [sel«] gibi 
ayın âhir gününe ıtlâk olunur.

اِلُخ ََّ  Şol uyuz ¡illetine ıtlâk [»es-sâli] اَل
olunur ki isâbet eylediği devenin derisi 
soyulup çıkar ola. Ve 

 Siyâh yılana denir ki pek iri [»sâli] َساِلٌخ
olur, beher sene kavulduğu için ıtlâk olun-
muştur, Mü™ennesinde ٌأَْسَوَدة [esvedet] de-
nir, َساِلَخٌة [sâli«at] ile sıfatlanmaz; yukâlu: 
َفِة الّصِ ِفي  تَُثنَّى  الَ  َيْعِنى  َساِلٌخ  َوأَْسَوَداِن  َساِلٌخ   أَْسَوُد 
َويَُقاُل أََساِوُد َساِلَخٌة َوَسَواِلُخ َوُسلٌَّخ َكُركٍَّع َوُسلََّخٌة ِباْلَهاِء
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[sumlû«] ile ma¡nâ-yı evvelde mürâdiftir.

َماِلِخيُّ ََّ  sîn’in fethi ve) [es-semâli«iyy] اَل
yâ-yı müşeddede ile) Tatsız ve bî-meze 
olan süte ve sâ™ir ta¡âma denir. Ve şol süte 
denir ki tulumuyla yoğurt olmak için çu-
kur içre mevzû¡ ola.

]س ن خ[
نإُْخ َِّ -Bir nesne (sîn’in kesriyle) [»en-sin] اَل
nin asl ve mebnâsına denir; yukâlu: َُفالٌَن ال 
 Ve ِسْنَخ َلُه أَْي الَ أَْصَل َلُه

ّنِ َِّ ُخال  Dişlerin köküne ve [sin«u’s-sinn] ِسنإْ
menbitine denir. Ve 

ى الإُْحمَّ  Sıtma [sin«u’l-√ummâ] ِسنإُْخ 
¡ârızasının sevret ve hiddetine ıtlâk olu-
nur. Ve 

-orâsân’da bir karye adı« [»Sin] ِسنإٌْخ
dır; a¡lâmdan ±âkir b. Ebî Bekr es-Sin«î 
oradandır.

نُوُخ َُّ  vezninde [»rusû] ُرُسوٌخ [»es-sunû] اَل
ve mürâdifidir ki sâbit ve üstüvâr olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ُسنُوًخا ِبَمْعَنى  َسَنَخ الشَّ
َرَسَخ
َنُخ ََّ  Bir nesne (fethateynle) [»es-sena] اَل
bozulmak, tagayyür ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْي َزَنَخ  ِبَمْعَنى  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َسَنًخا  ْهُن  الدُّ  َسِنَخ 
 ;Ve ta¡âmı çoğa gitmek ma¡nâsınadır َتَغيََّر
yukâlu: َسِنَخ ِمَن الطََّعاِم ِإَذا أَْكَثَر
َناَخُة ََّ  ve (sîn’in fethiyle) [es-senâ«at] اَل

َنَخُة ََّ  Bed ve (fetehâtla) [es-sene«at] اَل
müte¡affin râyihaya denir; yukâlu: َلُه َسَناَخٌة 
 Ve َوَسَنَخٌة أَْي ِريٌح ُمْنِتَنٌة

 َوَسٌخ ,Kîr ve pâsa denir [senâ«at] َسَناَخٌة
[vesa«] ma¡nâsına. Ve dibâgat eserlerine 
denir ki müte¡affin olur.

ِنُخ ََّ -Sıt (vezninde [ketif] َكِتٌف) [»es-seni] اَل
ması çok vahîm yere denir; yukâlu. َبَلٌد َسِنٌخ 

الََخُة ََّ -Tat (sîn’in fethiyle) [es-selâ«at] اَل
sızlığa denir; yukâlu: ِفيِه َسالََخٌة َمالََحٌة أَْي َلْيَس 
َلُه َطْعٌم
َلُخ ََّ -İplik eğir (fethateynle) [»es-sela] اَل
dikleri iğde kalan iplik bakiyyesine denir.

ِلَخاُخ سإْ ِ  [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [»el-isli«â] اَلإْ
vezninde) Yan üzere uzanıp yatmak 
ma¡nâsınadır, soyulmuş deri gibi; yukâlu: 
ُجُل ِإْسِلَخاًخا ِإَذا اْضَطَجَع ِإْسَلخَّ الرَّ
ِليُخ سإْ ِ  (vezninde [izmîl] ِإْزِميٌل) [»el-islî] اَلإْ
Bir nebât adıdır.

]س م خ[
َماُخ َِّ  ِصَماٌخ Sîn’in kesriyle [»es-simâ] اَل
[§imâ«] vezninde ve mürâdifidir ki burada 
murâd kulaktır. Ve 

 ,Şişe ağızının bağına denir [»simâ] ِسَماٌخ
.ma¡nâsına [§i…â¡] ِعَقاٌص

ُخ مإْ ََّ  sîn’in fethi ve mîm’in) [»es-sem] اَل
sükûnuyla) Bir adamın kulağına vu-
rup işitmekten alıkomak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََصاَب ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َسْمًخا   َسَمَخُه 
 Ve ekin topraktan henüz yarıp ِسَماَخُه َفَعَقَرُه
görünmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْرُع  َسَمَخ الزَّ
الً ِإَذا َطَلَع أَوَّ
َخُة مإْ َِّ  Ekinin (sîn’in kesriyle) [es-sim«at] اَل
topraktan uç göstermesi hey™etine denir 
ki binâ-i nev¡dir; yukâlu: َلَحَسُن ْرَع  الزَّ َهَذا   ِإنَّ 
ْمَخِة [»simâ] ِسَماٌخ Bu gûyâ ki zikr olunan الّسِ
tan me™hûzdur, şişenin ağızı bağı şişenin 
ucunda cüz™îce mer™î olmak münâsebetine 
mebnîdir.

ُلوُخ مإْ َُّ  (sîn’in zammıyla) [»es-sumlû] اَل
 ma¡nâsınadır ki kulak [»umlû§] ُصْمُلوٌخ
deliğinin iç tarafıdır. Ve buğdaycık otu 
dedikleri otun dallarından koparılan tâze 
filize denir.

الَُخ مإْ َِّ  ُسْمُلوٌخ (sîn’in kesriyle) [»es-simlâ] اَل
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ve

اَخى وَّ َُّ  sîn’in zammı ve) [es-suvvâ«â] اَل
vâv’ın teşdîdi ve elifin kasrıyla اَرى ……şu] ُشقَّ
ârâ] vezninde) Çamur batağına denir; 
yukâlu: اَخى ِإَذا َصاَرْت  َصاَرِت ْاألَْرُض ُسَواًخا َوُسوَّ
اَخى Ve َذاَت ُسَواِخَيٍة  kelimesinin [suvvâ«â] ُسوَّ
musaggarında ُسَوْيِوَخٌة [suveyvi«at] denir. 
Ve Cevherî ِبَها َكثَُر  أَْي  َفَعاَلى  َوْزِن  َعَلى   َسَواَخى 
اْلَمَطِر  َحَياَرى [sevâ«â] َسَواَخى kavli ya¡nî ِرَزاُغ 
[√ayârâ] gibi fâ’nın fethiyle fe¡âlâ veznin-
dedir demesi galattır.

ُخ وُّ ََ ٌل) [»et-tesevvu] اَلتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bataklığa düşmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َواِخ ُجُل ِإَذا َوَقَع ِفي السُّ َخ الرَّ َتَسوَّ
 Bir karye (sîn’in zammıyla) [»Sû] ُسوٌخ
adıdır.

]س ي خ[
ُخ يإْ ََّ ve (vezninde [»şey] َشْيٌخ) [»es-sey] اَل

َيَخاُن ََّ  Rüsûh ve (fetehâtla) [es-seye«ân] اَل
sebât ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء َيِسيُخ  َساَخ الشَّ
 ,Ve parmak yâhûd ayak َسْيًخا َوَسَيَخاًنا ِإَذا َرَسَخ
çamur gibi yumuşak yere gömülmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َساَخْت َقَدَماُه أَْي َثاَخْت
َياُخ َِّ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [»es-siyâ] اَل
Çamurdan yapı yapan bennâlara denir, 
يِن الطِّ  ma¡nâsına. Şârih Munâvî der ki بَُناُة 
 sâ™ir ümmehâtın beyânı üzere [»siyâ] ِسَياٌخ
müfreddir, يِن  ُسُيوٌخ ma¡nâsına. Cem¡i َبنَّاُء الطِّ
[suyû«]tur.

ٌة أَْي َمَحمَّ
-Na§r b. A√med nâm muhad [»Sâni] َساِنٌخ
disin ceddi ismidir, ¡alâ-kavlin bu √â-yı 
mühmele iledir.

ِنيُخ إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-tesnî] اَلتَّ
Nesne istemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َسنََّخ 
ْيَء ِإَذا َطَلَبُه ِمْنُه الشَّ
َخَتاِن نإْ َُّ  sîn’in zammı ve) [es-sun«atân] اَل
nûn’un sükûnuyla) İki adam boyu mikdârı 
olan kuyuya denir. Şârihin ¡Ubâb’dan 
nakli üzere terceme olundu.

]س ن ب خ[
َاُخ نإْ ََ ُم  [muserhed] ُمَسْرَهٌد) [»el-musenba] اَلإْ
vezninde) ُمَسْرَبٌخ [muserba«] ma¡nâsınadır 
ki zikr olundu. Ve öğle ıssılığında yola gi-
den adama denir.

]س ل خ[
ُخ وإْ ََّ  sîn’in fethi ve vâv’ın) [»es-sev] اَل
sükûnuyla) Ayak yürürken çamurluk 
gibi yumuşak yere batıp gömülmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلِحَماِر َقَواِئُم   َساَخْت 
َثاَخْت ِبَمْعَنى  َسْوًخا   Ve bir nesne suyun َتُسوُخ 
dibine çökmek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ْيُء ِفي اْلَماِء ِإَذا َرَسَب َساَخ الشَّ
ُيوُخ َُّ ve [»es-suyû] اَل

ُولُخ َُّ -veznlerin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [»es-suvû] اَل
de) ve

َوَخاُن ََّ  Ka¡r-ı (fetehâtla) [es-seve«ân] اَل
zemîne batmak ma¡nâsınadır ki hasef ol-
mak ta¡bîr olunur; yukâlu: َساَخِت ْاألَْرُض ِبِهْم 
اْنَخَسَفْت ِإَذا  َوَسَوَخاًنا  َوُسُووًخا   ™Bunda bâ ُسُيوًخا 
ile müte¡addî olmakla mü™ellif lâzımıyla 
tefsîr eylemiştir.

َواِخَيُة َُّ  [ulâbi†at¡] ُعالَِبَطٌة) [es-suvâ«iyet] اَل
vezninde) Çok çamurluğa denir.

َواُخ َُّ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [»es-suvâ] اَل
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nesneyi kırmak, ¡alâ-kavlin baş ve ke-
mik makûlesi yâbis nesneyi kırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu fi’l-evveli: يُخ  َشَدَخ اْلِبطِّ
-ve yukâlu fi’s أَِو اْلَحْنَظُل َشْدًخا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني
sânî: َُشَدَخ َرْأَسُه أَِو اْلَعْظَم َشْدًخا ِإَذا َكَسَره Ve ~i√â√ 
ve Nihâye’de ve sâ™ir ba¡zı ümmehâtta 
kavun ve baş gibi içi boş nesneyi kesr ile 
mukayyeddir, gerek ratb ve gerek yâbis 
olsun. Ve Esâs’ta tenvî¡le şey™-i ecvefi 
kesr ve yâ rahs ve mülâyim nesneyi sıkıp 
ufatmakla mukayyeddir ki o dahi ecvef 
ola, niteki hanzal ile temsîli onu müş¡irdir. 
Ve 

ٌخ إَْ  .Meyl eylemek ma¡nâsınadır [»şed] َش
Şârihin beyânına göre tarîk-i müstakîmden 
meyl ve inhirâf eylemek ma¡nâsınadır, ge-
rek hissî ve gerek ma¡nevî olsun; yukâlu: 
اْلَقْصِد َعِن  َماَل  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve atın alnında َشَدَخ 
olan beyâz, burnuna kadar mümtedd olup 
yayılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُة  َشَدَخْت ُغرَّ
 Ve bir kimsenin اْلَفَرِس ِإَذا اْنَتَشَرْت َوَساَلْت ُسْفالً
ٌخ -ına ya¡nî burgaç yeri[»muşedda] ُمَشدَّ
ne vurmak yâ dokunmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخُه َشَدَخ ُفالًَنا ِإَذا أََصاَب ُمَشدَّ
ُخ َُّ ٌل) [»et-teşeddu] اَلتََّش -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

اُخ ََ ِش نإْ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [»el-inşidâ] اَلإْ
ninde) َشْدٌخ [şed«]in ma¡nâ-yı evvelinden 
mutâvi¡lerdir; yukâlu: َخ َفَتَشدَّ اْلَحْنَظَل   َشَدَخ 
َواْنَشَدَخ أَِي اْنَكَسَر
َخُة ُِ ا  Atın alnından burnuna [eş-şâdi«at] اَلشَّ
kadar mümtedd olan gurreye denir. 

ُخ ََ َشإْ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [»el-eşda] اَلإْ
de) َشاِدَخٌة [şâdi«at]ı olan erkek ata denir; 
mü™ennesinde َشْدَخاُء [şed«â™] denir. Ve 

ُخ ََ .Arslana denir [»eşda] أَشإْ

ُخ ََّ ُمَش  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [»el-muşedda] اَلإْ
vezninde) Henüz ُرَطٌب [ru†ab] olmamış 

FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME 
يِن اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الّشِ

]ش ب خ[
ُخ اإْ  şîn’in fethi ve bâ’nın) [»eş-şeb] اَلشَّ
sükûnuyla) Süt sağılırken zuhûr eden fı-
şırtısından hikâyedir; tekûlu: َشْبَخ  َسِمْعُت 
اللََّبِن أَْي َصْوَتُه ِعْنَد اْلَحْلِب

]ش خ خ[
خُّ -şîn’in fethi ve «â) [»»eş-şa] اَلشَّ
yı mu¡cemenin teşdîdiyle) İşemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َباَل ِإَذا  ا  َشخًّ ِبيُّ  الصَّ  َشخَّ 
Ve süt sağılırken fışırdamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْخِب َبُن ِإَذا َصاَت ِعْنَد الشَّ -Ve uyur َشخَّ اللَّ
ken mışıldamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّشخ 
ِفي َنْوِمِه ِإَذا َغطَّ
ِخيُخ  Hîn-i (şîn’in fethiyle) [»eş-şe«î] اَلشَّ
tebevvülde bevli çubuk gibi uzatı çöğdür-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشِخيًخا ِبَبْوِلِه   َشخَّ 
ِإَذا اْمَتدَّ َكاْلَقِضيِب
َشَخُة خإْ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [eş-şa«şe«at] اَلشَّ
ninde) َشِخيٌخ [şe«î«] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve َشْخَشَخ ِبَبْوِلِه ِبَمْعَنى َشخَّ ِبِه

َشَخٌة -Silâh ve kâğıd haşırtıla [şa«şe«at] َشخإْ
rına ve kağıştılarına denir ki hikâyedir. Ve 
bunda masdar dahi olur, ٌَخْشَخَشة [haş«aşet] 
gibi. Ve 

َشَخٌة -Çökmüş nâka göğüsü [şa«şe«at] َشخإْ
nü yukarı tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َشْخَشَخِت النَّاَقُة ِإَذا َرَفَع َصْدَرَها َوِهَي َباِرَكٌة
َشاُخ خإْ -vez [selsâl] َسْلَساٌل) [»eş-şa«şâ] اَلشَّ
ninde) Bevlini çubuk gibi uzadı çöğdürür 
olan kimseye denir.

]ش ُ خ[
ُخ إَْ  şîn’in fethi ve dâl’ın) [»eş-şed] اَلشَّ
sükûnuyla) Kabak ve kavun gibi ratb 
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şey™in aslına ve ¡ırkına denir. Ve bir şey™in 
sivrice tümüp çıkan ucuna denir, َحْرٌف َناِتٌئ 
ma¡nâsına. Meselâ َشْرَخا اْلُفوِق derler tesni-
ye bünyesiyle, ok gezinin kerteğinin iki 
cânibine ki tümsekçe olur ve ْحِل الرَّ  َشْرَخا 
derler, semerin ön ve ense kaşlarına. Ve 

ٌخ  Civânlık hâletinin evvel [»şer] َشرإْ
hengâmına ıtlâk olur, tekûlu: َشْرَخ  َفَعْلُتُه 
ِلِه َوأَوَّ َرْيَعاِنِه  ِفي  أَْي  -Ve beher sene te َشَباِبي 
vellüd eden deve yavrularına denir. Ve 
insânın veledine denir; yukâlu: ُهَو َشْرُخ ُفالٍَن 
-Ve henüz suvarılmamış ve ok geçi أَْي َنْجُلُه
rilmemiş sâde temrene denir. Ve 

ٌخ  ¡lafzından cem [»şâri] َشاِرٌخ [»şer] َشرإْ
olur, َصْحٌب [§a√b] ve َصاِحٌب [§â√ib] gibi; 
nevcivânlar demektir. Ve 

ٌخ  Yaşdaşa denir, hemzâd [»şer] َشرإْ
ma¡nâsına; yukâlu: ُهَو َشْرُخُه أَْي ِتْربُُه َوِلَدتُُه Ve 
misl ve mânend ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَما 
 gelir. Ve [»şurû] ُشُروٌخ Cem¡i َشْرَخاِن أَْي ِمْثالَِن

ٌخ  ve [»şer] َشرإْ

 vezninde) Deve ([u¡ûd…] ُقُعوٌد) [»şurû] ُشُرلٌخ
kısmı azı dişini yarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوُشُروًخا  َشْرًخا  اْلَبِعيِر  َناُب   َشَرَخ 
ِل ِإَذا َشقَّ اْلَبْضَعَة ْاألَوَّ
اِرُخ  ,Tâze delikanlıya denir [»eş-şâri] اَلشَّ

.ma¡nâsına [şâbb] َشابٌّ

ُرلُخ  َشْرٌخ (şîn’in zammıyla) [»eş-şurû] اَلشُّ
[şer«]ın cem¡idir ki zikr olundu. Ve 

 İri meşe ağaçlarına denir ki [»şurû] ُشُرلٌخ
dikenli olur, mugaylân gibi ve kavluhum 
ٌخ َكُركٍَّع ِلْلُمَباَلَغِة -Pes bunun da müfre ُشُروٌخ ُشرَّ
di َشْرٌخ [şer«]tır.

ٍخ َْنُو َشرإْ  [Benû Şer«] Bir batn ismidir.

]ش ر ب خ[
َْاُخ رإْ

 bâ-yı muvahhade ile) [»eş-şirbâ] اَلّشِ
 vezninde) Sölpüklenip fâsid [ir†âs…] ِقْرَطاٌس

hurmâ koruğuna denir ki el ile sıkılınca 
kırılıp ufanır ola. Ve boynun burgaç yeri-
ne denir, َمْقَطُع اْلُعنُِق ma¡nâsına.

َخُة إَْ  (vezninde [neb≠et] َنْبَذةٌ) [eş-şed«at] اَلشَّ
Ter ü tâze nebâta denir.

اُخ ََّ  (şîn’in zammıyla) [»eş-şuddâ] اَلشُّ
اٌل -veznin [uyyâb†] طُيَّاٌب ve [uvvâl†] طُوَّ
de ki mübâlagadır ve şîn’in fethiyle de 
ba¡zen zebân-zeddir, Ya¡mer b. ¡Amr el-
Kinânî lakabıdır, Câhiliyye’de hükkâm-ı 
¡Arabdan idi; Ka¡be-i mükerreme tevli-
yeti husûsunda ¢u§ayy ile »uzâ¡a bey-
ninde nizâ¡ vâki¡ olmakla giderek darb-ı 
lisân harb-i sinânı mü™eddî olup bi’l-
âhere merkûma mürâca¡at o dahi dimâ-ı 
»uzâ¡a’yı taht-ı kademine شدخ [şed«], 
ya¡nî heder ve ibtâl ile ¢u§ayy tarafına 
hükm etmekle اٌخ -ile telkîb et [»Şuddâ] ُشدَّ
tiler. Esâs’ın beyânına göre ¡Arablar َشَدَخ 
 derler, “Demlerini hedm ve ِدَماَءُهْم َتْحَت َقَدِمِه
ibtâl etti” ma¡nâsına ki zikr olunan gurre-i 
.tan me™hûzdur[şâdi«at] َشاِدَخٌة

اٌخ ََ  A…î…-i¡ (hemzenin fethiyle) [Eşdâh] أَشإْ
Medîne’de bir vâdî ismidir.

ُخ ُِ ا  Ter ü tâze genç oğlana [»eş-şâdi] اَلشَّ
denir. Ve 

ٌخ ُِ  İ¡tidâlden münharif olan [»şâdi] َشا
şey™e denir; yukâlu. أَْمٌر َشاِدٌخ أَْي َماِئٌل َعِن اْلَقْصِد
ُخ ََ -Hilkati nâ (fethateynle) [»eş-şeda] اَلشَّ
tamâm olan düşüğe ıtlâk olunur.

]ش ذ خ[
اِذَياُخ  âl-ı mu¡cemenin≠) [»eş-Şâ≠iyâ] اَلشَّ
kesriyle) Şehr-i Neysâbûr’un ism-i 
kadîmidir. Ve Merv kazâsında bir karye 
adıdır.

]ش ر خ[
ُخ رإْ  Her (vezninde [√şer] َشْرٌح) [»eş-şer] اَلشَّ
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adıdır. Cevherî tashîfle cîm bâbında zikr 
eylemiştir.

َمُخ  Ba¡îd olan (fethateynle) [»eş-şema] اَلشَّ
kasd ve niyete ıtlâk olunur; yukâlu: ِنيٌَّة َشَمٌخ 
أَْي َبِعيَدةٌ
اُخ مَّ اٌد) [»eş-Şemmâ] اَلشَّ -vez [şeddâd] َشدَّ
ninde) Esmâdandır: Şemmâ« b. ◊uleyf ve 
Şemmâ« b. el-Mu«târ ve Şemmâ« b. el-
¡Alâ ve Şemmâ« b. ¡Amr ve Şemmâ« b. 
∞irâr ve Şemmâ« b. Ebî Şeddâd şâ¡irlerdir.

ٌخ -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [»Şumey] ُشَميإْ
de) Bir recül ismidir ki Ebû ¡Âmir ile 
mükennâdır.

اِمُخ  Yüksek ve ¡âlî nesneye [»eş-şâmi] اَلشَّ
denir; yukâlu: َجَبٌل َشاِمٌخ أَْي َشاِهٌق Ve ¡izz ve 
ta¡azzumla burnu yukarı tutan yâdigâra 
ıtlâk olunur; yukâlu: أَْنَفُه َراِفٌع  أَْي  َشاِمٌخ   َرُجٌل 
ا ٌخ Cem¡i ِعزًّ -ruk] ُركٌَّع ,gelir [»şumma] ُشمَّ
ka¡] vezninde. Ve 

.Bir recül ismidir [»Şâmi] َشاِمٌخ

ُموُخ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [»eş-şemû] اَلشَّ
Irak mesâfeye ıtlâk olunur; yukâlu: ٌَمَفاَزة 
َشُموٌخ أَْي َبِعيَدةٌ

]ش م ر خ[
َراُخ مإْ ve (şîn’in kesriyle) [»eş-şimrâ] اَلّشِ

ُرلُخ مإْ  (şîn’in zammıyla) [»eş-şumrû] اَلشُّ
Çöplü salkıma denir ki üzerinde hurmâ 
yâhûd üzüm ola. Ve 

َراٌخ  Dağın tepesine denir. Ve [»şimrâ] ِشمإْ
pek yüksek bulutlara denir. Ve at kısmının 
alnında olan gurreye ya¡nî beyâza denir ki 
ince ve uzun olup burun deliklerinin aralı-
ğına kadar inip lâkin dudağına varmamış 
ola, Türkîde ona sakar ta¡bîr olunur. Ve 
bu vech üzere olan ata ِشْمَراٌخ [şimrâ«] ıtlâk 
olunmaz, Cevherî ıtlâk olunur demekle 
galat eylemiştir.

ve tebâh olmuş mantara denir.

]ش ر ُ خ[
اُخ َُ رإْ

-veznin [»şirbâ] ِشْرَباٌخ) [»eş-şirdâ] اَلّشِ
de) Tabanı büyük ve enli olan adama de-
nir; yukâlu: َرُجٌل ِشْرَداُخ اْلَقَدِم أَْي َعِظيُمَها َوَعِريُضَها

]ش ل خ[
ُخ لإْ  şîn’in fethi ve lâm’ın) [»eş-şel] اَلشَّ
sükûnuyla) Asl ve ¡ırk ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َواْلِعْرِق ْاألَْصِل  أَِي  ْلِخ  الشَّ َلَكِريُم   Ve ِإنَُّه 
insânın veledine ¡alâ-kavlin nutfesine de-
nir. Kâle’ş-şârih ve minhu kavlu Lebîd: 
َشْلٍخ ِفي  َوَبِقيُت   || أَْكَناِفِهْم  ِفي  يَُعاُش  الَِّذيَن   “َذَهَب 
 Ve َكِجْلِد ْاألَْجَرِب”

ٌخ  Avretin fercine denir. Ve¡ [»şel] َشلإْ

ٌخ -Masdar olur, kılıçla bir kim [»şel] َشلإْ
seyi vurup etini koparmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َشْلًخا  ْيِف  ِبالسَّ  َشَلَخُه 
َهَبَرُه ِبِه
-veznin [hâcer] َهاَجُر) [»Şâla] َشاَلُخ
de) Cedd-i İbrâhîm ¡alâ-nebiyyinâ ve 
¡aleyhi’t-teslîm ismidir.

]ش م خ[
ُخ مإْ  şîn’in fethi ve mîm’in) [»eş-şem] اَلشَّ
sükûnuyla) ve

ُموُخ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [»eş-şumû] اَلشُّ
Pek yüksek ve bülend olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشَمَخ اْلَجَبُل َشْمًخا َوُشُموًخا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث 
َماِء  Mü™ellifin ¡âdetine ِإَذا َعالَ َوَطاَل َيْعِني ِإَلى السَّ
göre gerçi bâb-ı evvelden olmak lâzımdır, 
lâkin usûl-i sâ™irede bâb-ı sâlisle mukay-
yeddir. Ve 

ٌخ  ve [»şem] َشمإْ

 Tekebbür eylemek [»şumû] ُشُموٌخ
ma¡nâsına isti¡mâl olunur, ref¡-i enf 
münâsebetiyle; yukâlu: ِإَذا ِبأَْنِفِه  ُجُل  الرَّ  َشَمَخ 
َر  Ve Şem« b. Fezâre, ¡Arabdan bir batn َتَكبَّ
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du«] dedikleri ta¡âm ziyâfeti tertîb eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َشْنَدَخ 
ْنُدَخ َعِمَل الشُّ

]ش ي خ[
ُخ يإْ  şîn’in fethi ve yâ’nın) [»eş-şey] اَلشَّ
sükûnuyla) ve

ُخوُن يإْ -vez [sey√ûn] َسْيُحوُن) [eş-şey«ûn] اَلشَّ
ninde) Sîmâsında pîrlik zâhir olan ya¡nî pîr 
ve sâl-horde olan kişiye denir, ¡alâ-kavlin 
elli yâhûd elli bir yaşından âhir-i ¡ömre ka-
dar yâhûd seksene kadar şeyh ıtlâk olunur. 
 gelir ve [»şuyû] ُشُيوٌخ in cem¡i[»şey] َشْيٌخ
 şîn’in kesriyle ki mücâveret [»şiyû] ِشُيوٌخ
yâ’ya mebnîdir ve أَْشَياٌخ [eşyâ«] gelir ve 
 vezninde [inebet¡] ِعَنَبٌة gelir [şiye«at] ِشَيَخٌة
ve ِشيَخٌة [şî«at] gelir ِصْبَيٌة [§ibyet] vezninde 
ve ِشيَخاٌن [şî«ân] gelir ِضيَفاٌن [∂îfân]) vez-
ninde ve َمْشَيَخٌة [meşye«at] gelir mîm’in 
ve yâ’nın fethiyle ve َمِشيَخٌة [meşî«at] 
gelir mîm’in fethi ve şîn’in kesriyle ve 
 َمِشيَخاُء gelir medd ile ve [™meşyû«â] َمْشُيوَخاُء
[meşî«â™] gelir mîm’in fethi ve şîn’in kes-
riyle ve َمَشاِئُخ [meşâ™i«] gelir. Mi§bâ√’ın 
beyânına göre َمْشَيَخٌة [meşye«at] mîm’in 
ve yâ’nın fethiyle ism-i cem¡dir, َمَشاِئُخ 
[meşâ™i«] onun cem¡idir. Ve َشْيٌخ [şey«]
in musaggarında ُشَيْيٌخ [şuyay«] denir ve 
-denir yâ™ için şîn’in kesriy [»şiyey] ِشَيْيٌخ
le ve kalîlen ُشَوْيٌخ [şuvay«] denir vâv ile. 
Cevherî kalîlen vürûdunu derk eyleme-
mekle ُشَوْيٌخ [şuvey«] geldiğini inkâr ey-
lemiştir, lâkin Cevherî, sıhâh-ı lügat kay-
dında olmakla nevâdire mübâlât eyleme-
diği beyândan müstagnîdir. Ve َشْيٌخ [şey«] 
lafzının mü™ennesinde َشْيَخٌة [şey«at] denir 
hâ ile. Ve 

ٌخ  Bir şecer adıdır. Ve hatunun [»şey] َشيإْ
zevcine ıtlâk olunur. Ve 

َراِخ مإْ الّشِ  Mâlik b. ¡Avf [»u’ş-Şimrâ±] ُذل 
en-Na∂rî nâm kimsenin feresi ismidir. 

ُة َراِخيَّ مإْ  Havâric’den bir [eş-Şimrâ«iyyet] اَلّشِ
tâ™ifedir ki ¡Abdullâh b. Şimrâ« ashâbıdır.

َرَخُة مإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [eş-şemre«at] اَلشَّ
vezninde) Daldan salkım kesmek ve sal-
kım sıyırmak ma¡nâsınadır; tekûlu: َشْمِرِخ 
ِباْلِمْخَلِب َشَماِريَخُه  اْخُرْط  أَِي  ْاألَْمِر  ِبْنَيِة  َعَلى   اْلِعْذَق 
َقْطًعا

]ش ن خ[
َناُخ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [»eş-şinâ] اَلّشِ
Dağın bir tarafa doğru sivrilip çıkan bur-
nuna denir.

ُمَشنَُّخ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [»el-muşenna] اَلإْ
vezninde) Dikenleri ayırtlanmış hurmâ 
ağacına denir.

ِنيُخ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-teşnî] اَلتَّشإْ
Hurmânın dikenlerini ayırtlayıp pâk ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنْخَلُه َعَلْيِه   َشنََّخ 
َح َعْنُه ُسالََّءُه َتْشِنيًخا ِإَذا َنقَّ

]ش ن ُ خ[
ُخ َُ نإْ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [»eş-şundu] اَلشُّ
de) Tıknaz gövdeli uzun ve şedîd olan 
insân ve hayvâna denir. Ve arslana denir. 
Ve âteşli yavuz ata denir. Ve şol ta¡âm ve 
ziyâfete denir ki bir cedîd konak binâ eden 
yâhûd seferden gelen yâhûd zâyi¡ini bulan 
kimse tertîb eder; Türkîde bakyaz ta¡bîr 
olunur.

اُخ ََ نإْ ve (şîn’in zammıyla) [»eş-şundâ] اَلشُّ

اُخ ََ نإْ ve (şîn’in kesriyle) [»eş-şindâ] اَلّشِ

َخُة َُ نإْ ve [eş-şundu«at] اَلشُّ

اِخيُّ ََ نإْ -şîn’lerin zam) [eş-şundâ«iyy] اَلشُّ
mıyla) Bunlar da ta¡âm-ı mezkûre denir.

َخُة ََ نإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [eş-şende«at] اَلشَّ
vezninde) Vech-i mezkûr üzere ُشْنُدٌخ [şun-
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َياُخ َشإْ  in cem¡idir[»şey] َشْيٌخ [»el-eşyâ] اَلإْ
ki zikr olundu; ve minhu kavluhum: أَْشَياُخ 
أُُصولَُها أَْي   .Murâd seb¡a-i seyyâredir النُُّجوِم 
Kâle’ş-şârih يَّاَراُت َراِري أَِي السَّ َوِهَي الدَّ
ِخ يإْ الشَّ َتاُق   I§fahân’da [»Rustâ…u’ş-Şey] ُرسإْ
bir mevzi¡dir.

َخاِن  (tesniye bünyesiyle) [Şey«ân] َشيإْ
Mu§¡ab b. ¡Abdullâh nâm muhaddisin la-
kabıdır. Ve Medîne’de bir mevzi¡ adıdır ki 
U√ud melhamesinde leşker-gâh-ı Hazret-i 
Resûlullâh idi, ¡aleyhi’s-selâm.

يَخُة  Bir sarp (şîn’in kesriyle) [eş-Şî«at] اَلّشِ
¡akabe adıdır, toprağının beyâz olması 
bâ¡is-i tesmiyedir.

اَخُة  Kadd ve endâmı mu¡tedil [eş-şâ«at] اَلشَّ
olan adama denir.

َخٌة  Esed ve ◊an@ala (hâ ile) [Şey«at] َشيإْ
kabîlelerinin bilâdında bir beyâz kumluk 
adıdır. ±u’l-◊ira… e†-‰uhevî nâm şâ¡irin 
kavl-i sahîh üzere işbu: ْيَخِة ِبالشَّ ُجْحِرِه   “َوِمْن 
ُع” [şey«at] َشْيَخٌة mısrâ¡ında mezkûr اْلَيَتَقصَّ
ten murâd zikr olunan kumluktur. Mü-
tercim der ki mısrâ¡-ı mezbûrun sadrı 
َناِفَقاِئِه” ِمْن  اْلَيْربُوَع   mısrâ¡ıdır. Ve “َوَيْسَتْخِرُج 
üstâd ve mürşide َشْيٌخ [şey«] ıtlâkı, ¡ilm ve 
fazîlette ekber olduğundandır.

ِخيَّاِن يإْ  yâ-yı nisbetle ve) [eş-Şey«iyyân] اَلشَّ
tesniye bünyesiyle) ¡Abdulla†îf b. Na§r ve 
¡Abdullâh b. Mu√ammed b. ¡Abdulcelîl 
nâm kimselerdir ki Şeyh Mîhenî hazretle-
rine mensûblardır.

َيُخ ve (fethateynle) [»eş-şeya] اَلشَّ

ُيوَخُة ve (şîn’in zammıyla) [eş-şuyû«at] اَلشُّ

ُة ُيوِخيَّ  yâ-yı müşeddede) [eş-şuyû«iyyet] اَلشُّ
ile) ve

ُخوَخُة يإْ ve (şîn’in fethiyle) [eş-şey«û«at] اَلشَّ

ُة ُخوِخيَّ يإْ -yâ-yı mü) [eş-şey«û«iyyet] اَلشَّ
şeddede ile) Masdarlardır, insân koca-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَيًخا ُجُل  الرَّ  َشاَخ 
َوُشُيوَخًة َوُشُيوِخيًَّة َوَشْيُخوَخًة َوَشْيُخوِخيًَّة ِإَذا َصاَر َشْيًخا
ِييُخ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-teşyî] اَلتَّشإْ
de) Bu dahi kocamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشاَخ ِبَمْعَنى  ُجُل  الرَّ  Ve bir adamı َشيََّخ 
ta¡zîm kasdıyla yâ şeyh diye çağırmak ve 
muhâverede yâ şeyh diyerek hitâb eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشيََّخُه ِإَذا َدَعاُه َشْيًخا 
َتْبِجيالً َشْيُخ  َيا  َلُه  َقاَل   Ve bir kimseyi ta¡yîb أَْو 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشيََّخ َعَلْيِه ِإَذا 
-Ve bir adamı rüsvâ ve bed-nâm eyle َعاَبُه
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشيََّخ ِبِه ِإَذا َفَضَحُه
ٌل) [»et-teşeyyu] اَلتََّشيُُّخ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Kocalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَشيََّخ 
ُجُل ِإَذا َصاَر َشْيًخا الرَّ
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Ve 

ٌة ٌة İsnâd-ı mecâzî üzere [â««at§] َصاخَّ  ُمِصمَّ
[mu§immet] ma¡nâsına da olur, zîrâ 

 [¡musmi] ُمْسِمٌع hakîkatte [mu§imm] ُمِصمٌّ
olandır. Ve bu, ٌَّصخ [§a««] kelimesin-
den me™hûzdur ki kulağı sağır eylemek 
ma¡nâsınadır, mecâzen âvâz-ı şedîdede 
isti¡mâl olunmuştur; yukâlu: ِإَذا ا  َصخًّ ُه   َصخَّ
َها َويَُقاُل َصاَح ِبِهْم َصْيَحًة َتُصخُّ ْاآلَذاِن  َضَرَب أُُذَنُه َفأََصمَّ
Ve dâhiye-i şedîdeye ıtlâkı dahi semâ¡ına 
kulaklar dayanmadığına mebnîdir. 
Mü™ellif iktisâr vechi üzere sebt eylemiştir.

]ص ر خ[
َخُة رإْ  âd’ın fethi ve râ’nın§) [e§-§ar«at] اَلصَّ
sükûnuyla) Sayha-i şedîdeye denir. Kâle 
fi’l-Esâs َكَصْرَخِة َوَصْرَخٌة  الثُّْكَلى  َكَعْوَلِة  َعْوَلٌة   َلُه 
 Ve اْلُحْبَلى

َخٌة  Mü™ezzinin ezânına ıtlâkı [ar«at§] َصرإْ
olunur ki hakîkat-ı şer¡iyyedir; tekûlu: 
َل ْرَخَة ْاألُوَلى أَِي ْاألََذاَن ْاألَوَّ َسِمْعُت الصَّ
َراُخ -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [»e§-§urâ] اَلصُّ
de) Haykırmak yâhûd şiddetle haykırmak 
ma¡nâsına ismdir. Ve masdar olur; yukâlu: 
ِل ِإَذا َصاَح أَْو َشِديَدًة ُجُل ُصَراًخا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ َصَرَخ الرَّ
ُخ ٌل) [»et-te§arru] اَلتََّصرُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Tekellüfle haykırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َراَخ ُجُل ِإَذا َتَكلََّف الصُّ َخ الرَّ َتَصرَّ
اِرُخ  Meded ve feryâda [»e§-§âri] اَلصَّ
yetişen adama denir; ُمِغيٌث [muπî&] 
ma¡nâsınadır; feryâd-res ta¡bîr olunur. 
Ve meded isteyen dâd-hâha denir, ُمْسَتِغيٌث 
[musteπî&] ma¡nâsına. Bu sûrette zıdd 
olur. Esâs’ta ُصَراٌخ [§urâ«] savt-ı mugîs 
ve savt-ı mustegîs ile müfesser olmak-
la َصاِرٌخ [§âri«] ve َصِريٌخ [§arî«] onlardan 
me™hûzdur. Ve 

.Horoza ıtlâk olunur [»âri§] َصاِرٌخ

FASLU’~-~ÂDİ’L-MÜHMELE 
اِد اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الصَّ

]ص ب خ[
َاَخُة -âd’ın ve bâ’nın fet§) [e§-§abe«at] اَلصَّ
hiyle) َسَبَخٌة [sebe«at] ma¡nâsınadır ki şo-
rak yere denir. Ve َصِبيَخُة اْلُقْطِن َسِبيُخُه dur ki 
mahallinde zikr olundu.

]ص خ خ[
خُّ  âd’ın fethi ve «â’nın§) [»»e§-§a] اَلصَّ
teşdîdiyle) Bir katı ve pek nesneyi bir mü-
cevvef olmayıp musmet olan şey™e vur-
mak ma¡nâsınadır; meselâ taş ve demir 
ve değnek makûlesini bir kayaya vurmak 
gibi; yukâlu: ِمَن ا  ْخَرِة َصخًّ الصَّ َعَلى  اْلَحِديَد   َصخَّ 
ِل ِإَذا َضَرَبُه ِبَها  Ve اْلَباِب ْاألَوَّ

 ve [»»a§] َصخٌّ

-Vech-i mezkûr üzere vuru [»a«î§] َصِخيٌخ
lan kaya seslenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ا َوَصِخيًخا ِإَذا َصاَتْت ِحيَن ُقِرَعْت ْخَرَة َصخًّ ِت الصَّ  َصخَّ
ْلِب ْيِء الصُّ  Ve ِبالشَّ

َخٌة  Ondan ismdir ki (hâ’yla) [ab«at§] َصاإْ
kayanın âvâzından hikâyedir, lisânımızda 
takırtı ta¡bîr olunur; tekûlu: ْخَرِة ِللصَّ  َسِمْعُت 
ًة أَْي َصْوًتا  Ve اْلَمْقُروَعِة َصخَّ

 ve [»»a§] َصخٌّ

-Karga, devenin yağrını bur [»a«î§] َصِخيٌخ
nuyla dürtüştürmek ma¡nâsınadır ki kek-
mek ta¡bîr olunur; yukâlu: ِإَذا اْلُغَراُب   َصخَّ 
َطَعَن َدْبَرَة اْلَبِعيِر
اَخُة  Şol (â’nın teşdîdiyle») [e§-§â««at] اَلصَّ
şedîd sayha ve âvâza denir ki şiddetinden 
kulakları sağır eder ola. Ve 

ٌة  Kıyâmete ve dâhiyeye ıtlâk [â««at§] َصاخَّ
olunur. Kıyâmete ıtlâkı nefha-i sûr hase-
biyledir, mübâlagaten kıyâmete vasf olur. 
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ninde) Muvâza¡aten sağırlık göstermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َُّجُل ِإَذا َتَصام َتَصاَلَخ الرَّ
ُلوُخ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [»e§-§alû] اَلصَّ
Mühlik ve kattâl olan dâhiyeye ıtlâk olu-
nur; yukâlu: َداِهَيٌة َصُلوٌخ أَْي ُمْهِلَكٌة
ِلَخاُخ صإْ ِ  [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [»el-i§li«â] اَلإْ
vezninde) Yan üzere uzanıp yatmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْصِلَخاًخا ُجُل  الرَّ  ِإْصَلخَّ 
ِإَذا اْضَطَجَع

]ص م خ[
َماُخ (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [»e§-§imâ] اَلّصِ
ve

ُموُخ ُصإْ -vez [uslûb] أُْسُلوٌب) [»el-u§mû] اَلإْ
ninde) Kulağın deliğine denir. Ve kula-
ğın kendisine de denir; ve minhu tekûlu: 
ْاألُُذِن َخْرُق  َوُهَو  َوأُْصُموِخي  ِصَماِخي  يُوِلُم  َكالٌَم   َهَذا 
َماُخ أَْيًضا اَأْلُُذُن َنْفُسَها َوالّصِ
Şârih der ki ُكلُّ أُُذٍن َولُوٌد َوُكلُّ ِصَماٍخ َبُيوٌض der-
ler, ya¡nî veledi batnında hâsıl olan zî-
rûhta أُُذٌن ta¡bîr olunur ve yumurtasında 
peydâ olanda ِصَماٌخ denir. Hattâ ~i√â√’ta 
demiştir. Ve ُكلُّ َسكَّاَء َتِبيُض َوُكلُّ َشْرَفاَء َتِلُد

 :Azca suya denir; tekûlu [»imâ§] ِصَماٌخ
ِعْنِدي ِصَماٌخ أَْي َقِليٌل ِمَن اْلَماِء
 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [»umâ~] ُصَماٌخ
Bir su adıdır.

ُخ مإْ  âd’ın fethi ve mîm’in§) [»e§-§am] اَلصَّ
sükûnuyla) Bir adamın ِصَماٌخ [§imâ«]ına 
vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَمَخُه َصْمًخا 
ِصَماَخُه أََصاَب  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  -Ve yumruk ِمَن 
la birinin gözüne vurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِه -Ve çehre َصَمَخ َعْيَنُه ِإَذا َضَرَبَها ِبُجْمِع َكّفِ
ye güneş dokunmak yâhûd güneş çalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْمُس َوْجَهُه ِإَذا  َصَمَخِت الشَّ
أََصاَبْتُه أَِو اْشَتدَّ َوْقُعَها َعَلْيِه
ِمَخُة -vez [feri√at] َفِرَحٌة) [e§-§ami«at] اَلصَّ
ninde) Gövdesi ter ü tâze ve muterrâ olan 

ِريُخ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [»e§-§arî] اَلصَّ
Bu dahi َصاِرٌخ [§âri«] ma¡nâsınadır ki ُمِغيٌث 
[muπî&] ve ُمْسَتِغيٌث [musteπî&]e denir.

ِرُخ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [»el-mu§ri] اَلإُْمصإْ
ninde) Meded ve igâse eden ve i¡ânet eden 
adamlara denir.

َراُخ ُِ صإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [»el-i§†irâ] اَلإْ
de) Müşâreket içindir, birbirine feryâd 
erişmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقْوُم  ِإْصَطَرَخ 
ِإَذا َتَصاَرُخوا أَْي َصَرَخ َبْعُضُهْم ِبَبْعٍض
اِرَخُة -vez [fâ¡ilet] َفاِعَلٌة) [e§-§âri«at] اَلصَّ
ninde) Masdardır, feryâda yetişmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََغاَثُه ِإَذا  َصاِرَخًة   َصَرَخُه 
Ve 

 ;İstigâse savtına denir [âri«at§] َصاِرَخٌة
tekûlu: َسِمْعُت َصاِرَخَة اْلَقْوِم أَْي َصْوَت اْسِتَغاَثِتِهْم
اُخ رَّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [»e§-§arrâ] اَلصَّ
Tâvûs kuşuna ıtlâk olunur, çağırgan oldu-
ğu için.

ٌخ -Bir da (vezninde [ufl…] ُقْفٌل) [»ur~] ُصرإْ
ğın ismidir.

]ص ر ب خ[
ََْخُة رإْ  [derbe«at] َدْرَبَخٌة) [e§-§arbe«at] اَلصَّ
vezninde) Hiffet ve nezak ma¡nâsınadır ki 
bî-temkîn ve sebük-meşreb olmaktır.

]ص ل خ[
َلُخ َصإْ  (vezninde [√a§la] أَْصَلُح) [»el-a§la] اَلإْ
Aslâ işitmez olan sağıra denir; yukâlu: َرُجٌل 
ا الَ َيْسَمُع أَْلَبتََّة  Bunun me™hazı أَْصَلُخ أَْي أََصمُّ ِجدًّ
 َصِلَخ :tır fethateynle; yukâlu[»ala§] َصَلٌخ
اِبِع الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َصَلًخا  ُجُل   [»a§la] أَْصَلُخ Ve الرَّ
yüz erkek deveye denir, mü™ennesinde 
 َجَمٌل أَْصَلُخ َوَناَقةٌ :denir; yukâlu [™al«â§] َصْلَخاُء
َصْلَخى َوِإِبٌل  أَْي :ve yukâlu َصْلَخاُء  َصاِلٌخ   َجَرٌب 
َساِلٌخ َيْسُلُخ ِجْلَد اْلَبِعيِر
-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [»et-te§âlu] اَلتََّصالُُخ
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denir; yukâlu: ِفي َثْوِبِه َصَنَخٌة أَْي َدَرٌن

]ص ي خ[
اَخُة  A¡zâda olan (tahfîfle) [e§-§â«at] اَلصَّ
kemiği cânver ısırmaktan yâhûd bir nesne 
dokunmaktan ¡ârız olan şişe denir ki ese-
ri kalmış ola. Ve dâhiyeye denir. Cem¡i 
.tır[»â§] َصاٌخ ve cem¡-i cinsi [â«ât§] َصاَخاٌت

َصاَخُة ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-i§â«at] اَلإْ
söze kulak tutup dinlemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََصاَخ َلُه ِإَصاَخًة ِإَذا اْسَتَمَع َلُه
اُخ وَّ اٌن) [»e§-§uvvâ] اَلصُّ -vez [rummân] ُرمَّ
ninde) Bataklık yere denir; yukâlu: َبَلٌد 
اٌخ ِإَذا َكاَن َتُصوُخ ِفيِه ْاألَْرُجُل ُصوَّ
ُخ وإْ  vezninde ve [»sev] َسْوٌخ [»e§-§av] اَلصَّ
mürâdifidir ki ayak çamur makûlesi yere 
batmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َصاَخِت الرَّ
ِبَمْعَنى َساَخْت

mahbûbeye denir; yukâlu: أَْي َصِمَخٌة   ِإْمَرأَةٌ 
ٌة َغضَّ
اَخُة مَّ اَنٌة) [e§-§ammâ«at] اَلصَّ  [cebbânet] َجبَّ
vezninde) İşkenbenin başında şîrdân ve 
kırkbayır ta¡bîr olunan şey™e denir, َقِطَنٌة 
[…a†inet] ma¡nâsına.

ُخ مإْ  Kuruca (âd’ın kesriyle§) [»e§-§im] اَلّصِ
bir nesnedir ki koyun kısmı doğurduktan 
sonraca memelerinin emziklerinde olur; 
yavaşça şakk ederler, ondan sonra hâlis 
süt gelmeğe başlar, ona meme posu ta¡bîr 
ederler; müfredi ِصْمَخٌة [§im«at]tır hâ ile.

]ص م ل خ[
الَُخ مإْ ve (âd’ın kesriyle§) [»e§-§imlâ] اَلّصِ

ُلوُخ مإْ  (âd’ın zammıyla§) [»e§-§umlû] اَلصُّ
Kulak deliğinin içine denir. Ve kulak çir-
kine denir.

َماِلُخ -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [»e§-§umâli] اَلصُّ
ninde) Pek koyu süte denir ki yoğurt gibi 
katılanmış ola.

َماِلِخيُّ  َسَماِلِخيٌّ [e§-§amâli«iyy] اَلصَّ
[semâli«iyy] vezninde ve mürâdifidir ki 
zikr olundu. ِالنَِّصّي -amâlî«u’n§] َصَماِليُخ 
na§iyy] buğdaycık otunun köklerinden 
ince olan filizlerine denir.

]ص ن خ[
نإُْخ  [»sin] ِسْنٌخ âd’ın kesriyle~ [»e§-§in] اَلّصِ
vezninde ve mürâdifidir ki zikr olundu.

ِنُخ  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [»e§-§ani] اَلصَّ
-ı ya¡nî dişlerinin kökleri çık[»a§nâ] أَْصَناٌخ
mış ağıza denir; yukâlu: َخَرَجْت ِإَذا  َصِنٌخ   َفٌم 
أَْصَناُخُه
ُة َناِخيَّ ٌة) [e§-§unâ«iyyet] اَلصُّ  [πurâbiyyet] ُغَراِبيَّ
vezninde) İri ve yumru cüsseli kimseye 
denir; yukâlu: َرُجٌل ُصَناِخيٌَّة أَْي َضْخٌم
َنَخُة  Kîr ve pâsa (fetehâtla) [e§-§ane«at] اَلصَّ
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yukâlu: َخ ِإَذا َتَلطََّخ يِب َواْضَطَمَخ َوَتَضمَّ  ِإْنَضَمَخ ِبالطِّ
ِبِه
َخُة مإْ -Se (âd’ın kesriyle∂) [e∂-∂im«at] اَلّضِ
miz hatuna yâhûd semiz nâkaya denir. Ve 
şırası tekâtur eden tâze hurmâya denir.

]ض ل خ[
]ض ي خ[

.Bâdiyede bir mevzi¡ adıdır [»â∞] َضاٌخ

اَخُة  Âfet (â’nın tahfîfiyle») [e∂-∂â«at] اَلضَّ
ve dâhiyeye denir.

FASLU’∞-∞ÂDİ’L-MU¡CEME 
اِد اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الضَّ

]ض خ خ[
خُّ  âd’ın fethi ve «â’nın∂) [»»e∂-∂a] اَلضَّ
teşdîdiyle) Göz, yaş dökmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ا  َضخًّ اْلَعْيُن  ِت   َضخَّ
-Ve bevli çubuk gibi uzadı çöğdür َدَمَعْت
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َمدَّ ِإَذا  ِبَبْوِلِه   َضخَّ 
Ve su serpmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّضخ 
اْلَماَء ِإَذا َنَضَحُه
ُة  (mîm’in kesriyle) [el-mi∂a««at] اَلإِْمَضخَّ
Şol kamışa denir ki içine bir tıkaç ağaç 
sokmakla içinden su fışkırtırlar; çocuk 
melâ¡ibindendir.

]ض ر ُ خ[
َُُخ رإْ

 âd’ın kesri ve dâl’ın∂) [»e∂-∂irda] اَلّضِ
fethiyle) ¡Azîm olan şey™e denir.

اُخ َُ رإْ
-veznin [ir†âs…] ِقْرَطاٌس) [»e∂-∂irdâ] اَلّضِ

de) Be-gâyet soy ve ¡âlî-cins olan hurmâ 
ağacına denir; yukâlu: ٌة َصِفيَّ أَْي  ِضْرَداٌخ   َنْخَلٌة 
َكِريَمٌة

]ض م خ[
ُخ مإْ -veznin [»am§] َصْمٌخ) [»e∂-∂am] اَلضَّ
de) Bedene tekâtur eder derecesinde tîb 
sürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَسَدُه  َضَمَخ 
ِبِه َحتَّى َكأَنَُّه ِإَذا َلَطَخُه  ِل  يِب َضْمًخا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ  ِبالطِّ
َيْقطُُر
ِميُخ  [»am∂] َضْمٌخ [»et-ta∂mî] اَلتَّضإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخ َبَدَنُه ِبَمْعَنى َضَمَخ َضمَّ
نإِْضَماُخ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [»el-in∂imâ] اَلإْ
ninde) ve

َماُخ ُِ ضإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [»el-i∂†imâ] اَلإْ
ninde) ve

ُخ ٌل) [»et-te∂ammu] اَلتََّضمُّ  [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
vezninde) Tîb sürünmek ma¡nâsınadır; 
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ُُّاَُّخ ٌر â’nın zammıyla†) [»e†-†ubba] اَل  ُقبَّ
[…ubber] vezninde) ¡Azâb feriştelerine 
ıtlâk olunur ki tabh-ı ecsâd-ı ¡usât u küffâra 
me™mûrlardır; َطاِبٌخ [†âbi«] müfredidir.

ََُّااُخ  ُغَراٌب ve [se√âb] َسَحاٌب) [»e†-†abâ] اَل
[πurâb] veznlerinde) Bir nesnenin muh-
kem ve üstüvârlığına denir. Ve zor 
ve kuvvet ma¡nâsınadır. Ve semizlik 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َطَباٌخ  ِفْعِلِه  ِفي   َما 
ةٌ َوِفي َبَدِنِه َطَباٌخ أَْي ِسَمٌن ِإْحَكاٌم َوَلْيَس َلُه َطَباٌخ أَْي ُقوَّ
يُخ ّاِ يٌن) [»e†-†ibbî] اَلُِّ  (vezninde [sikkîn] ِسّكِ
Kavuna denir, يٌخ  gibi. Şârihin [»bi††î] ِبطِّ
beyânına göre ◊icâziyyûn lügatidir.

ُِْخ َُّا  Şedîdü’l-harâre olan [»e†-†âbi] اَل
hummâya ıtlâk olunur; yukâlu: ى اْلُحمَّ  ِبِه 
اِلُب الطَّاِبُخ أَِي الصَّ
َِْخُة َُّا -Öğle ısısına ıtlâk olu [e†-†âbi«at] اَل
nur, ٌَهاِجَرة [hâciret] ma¡nâsına. Ve ‰âbi«a, 
¡Âmir b. İlyâs b. Mu∂ar’ın lakabıdır.

َحّرِ الإْ  Issının [abâ™i«u’l-√arr†] َطَااِئُخ 
semûmuna ıtlâk olunur; yukâlu: َظَهَرْت 
َطَباِئُخ اْلَحّرِ أَْي َسَماِئُمُه
ََُّااِخَيُة  [kerâhiyet] َكَراِهَيٌة) [e†-†abâ«iyet] اَل
vezninde) ve

ُة َُُّااِخيَّ ٌة) [e†-†ubâ«iyyet] اَل  [πurâbiyyet] ُغَراِبيَّ
vezninde) Etine dolu genç hatuna, ¡alâ-
kavlin güzel ve ¡akl ve rüşd sâhibesi kadı-
na denir; yukâlu: َطَباِخَيٌة َوطَُباِخيٌَّة أَْي َشابٌَّة  ِإْمَرأَةٌ 
ُمْكَتِنَزةٌ أَْو َعاِقَلٌة َمِليَحٌة
ُخ َُّاِ ُم ٌث) [»el-mu†abbi] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Keler kısmının en evvelki yav-
rusuna denir. Şârih der ki evvel lafzı sehv-
dir, savâb olan sâlis olmaktır ki üçüncü 
yaşına giren veledi demek olur. İntehâ. Ve 

ٌخ َُّاِ -Etine dolu genç delikan [»mu†abbi] ُم
lıya denir.

ِايُخ إُْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-ta†bî] اَلتَّ

FASLU’‰-‰Â™İ’L-MÜHMELE 

)َفْصُل الطَّاِء اْلُمْهَمَلِة(

]ط ب خ[
ُخ َُّاإْ  â’nın fethi ve bâ’nın†) [»e†-†ab] اَل
sükûnuyla) Pişirmek ma¡nâsınadır, gerek 
biryân ve kebâb ve kavurmak cihetiyle ve 
gerek tencerede pişirmek cihetiyle olsun; 
yukâlu: َوالثَّاِلِث ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َطْبًخا  اللَّْحَم   َطَبَخ 
ِإَذا أَْنَضَجُه
َااُخ ُِ نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [»el-in†ibâ] اَلإْ
de) Ve

َااُخ طِّ ِ  hemzenin ve †â-yı) [»el-i††ibâ] اَلإْ
müşeddedenin kesriyle ِإْفِتَعاٌل [ifti¡âl] vez-
ninde) Mutâvi¡leridir, pişmek ma¡nâsına; 
yukâlu: َطَبَخُه َفاْنَطَبَخ َواطََّبَخ Ve 

َااٌخ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [»i††ibâ] ِإطِّ
Tabîh ittihâz eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا اتََّخَذ َطِبيًخا ِإطََّبَخ الرَّ
َاُخ إُْ َم -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [»el-ma†ba] اَلإْ
de) İsm-i mekândır, aşhâneye denir.

َاُخ إُْ ِم  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [»el-mi†ba] اَلإْ
İsm-i âlettir, tencereye denir.

َُّاَّاُخ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [»e†-†abbâ] اَل
Aşçıya denir.

َااَخُة -veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [e†-†ibâ«at] اَلُِّ
de) Aşçılık hirfetine denir.

َُُّااَخُة -vez [kunâset] ُكَناَسٌة) [e†-†ubâ«at] اَل
ninde) Tabh olunurken tencerenin feverân 
edip dökülen köpüğüne denir.

َُِّايُخ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [»e†-†abî] اَل
ٌف -tan ya¡nî yarısı kalın[muna§§af] ُمَنصَّ
ca kaynatılan şarâbdan bir nev¡a denir; 
yukâlu: ِف اْلُمَنصَّ ِمَن  َوُهَو َضْرٌب  الطَِّبيَخ  َيْشَرُب   ُهَو 
Ve kirece ve tuğlaya ıtlâk olunur; yukâlu. 
أَْتَلَف َماَلُه ِفي الطَِّبيِخ أَِي اْلِجّصِ َوْاآلُجّرِ
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birbirine sıkışıp kat kat mütekâsif olan 
zulmânî sehâba denir. Ve bir recül ismidir.

َُُّخاِطُخ -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [»e†-†a«â†i] اَل
ninde) Karanlık, zulmet ma¡nâsınadır.

ُخ ُِ َُخإْ ُمَت -İsm-i fâ¡il bün [»el-mute†a«†i] اَلإْ
yesiyle pek siyâh nesneye denir. Ve 
za¡îfü’l-basar olan adama denir.

ََُخُة َُّخإْ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [e†-†a«†a«at] اَل
ninde) Dağınık nesnenin eczâsını birbirine 
zamm ve ilsâkla düzeltmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَلى َبْعَضُه  َوَضمَّ  اُه  َسوَّ ِإَذا  ْيَء  الشَّ  َطْخَطَخ 
 Ve َبْعٍض

ََُخٌة  Hande eden kimsenin [a«†a«at†] َطخإْ
tıh tıh diyerek gülmesinden hikâyedir, 
.gibi [ah…ahat…] َقْهَقَهٌة

]ط ر خ[
َخُة َُّرإْ  (vezninde [şer√at] َشْرَحٌة) [e†-†ar«at] اَل
Şol büyük havuz tarzında maslaka denir 
ki havuzun yâ gayrı suyun mecrâsını ya-
nında ittihâz olunur ki havuzdan yâ gayrı 
mecrâdan ona gelip iktizâsı üzere oradan 
mezra¡aya yâhûd bâgçeye icrâ olunur. Ve 
lafz-ı mezbûr dahîldir, ya¡nî ¡Arabiyy-i 
hâlis değildir.

َخاُن  (vezninde [selmân] َسْلَماُن) [ar«ân†] َطرإْ
Bunda †â’nın zammı ve kesri câ™iz değil-
dir, her ne kadar ehl-i hadîs zammla ve 
kesr ile isti¡mâl ederler ise de. Ve bu, ehl-i 
»orâsân lügatidir, şerîf ve zî-şân olan 
re™îsin ismidir, ya¡nî onlara ıtlâk olunur. 
Cem¡i َطَراِخَنٌة [†arâ«inet] gelir. 

Mütercim der ki lafz-ı mezbûr tarhân-ı 
Fârisî mu¡arrebi olmak zann olunur ki 
selâtîne hidemât-ı pesendîdesi sebk eyle-
mekle matlûbât-ı dîvâniyyeden mu¡âf ve 
müsellem ve her vechile murahhas-ı tâmm 
olup recâ ve şefâ¡atleri makbûl olan adama 

Sabî neşv ü nemâ bulup yâl ü bâl sâhibi 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِبيُّ  الصَّ  َطبََّخ 
َتَرْعَرَع َوَكِبَر
َاُخ َطإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [»el-a†ba] اَلإْ
ve

َخُة َُّاإْ  (vezninde [neb≠et] َنْبَذةٌ) [e†-†ab«at] اَل
Hamâkatte metânet ve istihkâmı ya¡nî pek 
şaşkın ahmak olan adama denir; yukâlu: 
َرُجٌل أَْطَبُخ َوَطْبَخٌة أَْي ُمْسَتْحِكُم اْلُحْمِق
ُِْخ َُا َم  Cem¡ bünyesiyle [»el-Me†âbi] اَلإْ
Mekke’de bir mevzi¡ adıdır.

]ط ب ر خ[
َراُخ اإْ

-veznin [ir†âs…] ِقْرَطاٌس) [»e†-‰ibrâ] اَلُِّ
de) ¡Alî b. Ebî Hâşim nâm muhaddisin pe-
deri lakabıdır, ¡alâ-kavlin ِطْمَراٌخ [‰imrâ«]
tır.

]ط خ خ[
َُّخُّ  â’nın fethi ve «â’nın†) [»»e†-†a] اَل
teşdîdiyle) Bir nesneyi atıp ıraklaştırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن ا  َطخًّ ْيَء  الشَّ  َطخَّ 
َوأَْبَعَدُه َرَماُه  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ  Ve cimâ¡ eylemek اْلَباِب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطخَّ َجاِرَيَتُه ِإَذا َجاَمَعَها
ُة َُخَّ ِم  Bir (mîm’in kesriyle) [el-mi†a««at] اَلإْ
tahta pâresidir ki çocuklar bir tarafını yuf-
kalatıp onunla çelik gibi oynarlar. Bu bir 
el ayası kadar değirmi ve münakkaş tah-
tadır ki dâ™iren-mâ-dâr kertip kertiğine ip 
sarıp beri öte elinden atarak oynarlar; bi-
zim diyârda ona çıkşağı ta¡bîr ederler.

ُُُّخوُخ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [»e†-†u«û] اَل
Bed-hûyluk ve bed-mizâclık, şeres ve sû-i 
mu¡âşeret ma¡nâsınadır; muktezâ-yı bün-
ye bu masdar olmaktır.

َُاُخ َُّخإْ -veznin [selsâl] َسْلَساٌل) [»e†-†a«†â] اَل
de) Bed-hûy ve bed-mizâc kimseye denir. 
Ve ِاْلُحِلّي  nisvânların huliyyâtları َطْخَطاُخ 
âvâzına denir ki çağıştı ta¡bîr olunur. Ve 
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َخاُء -Mı§ır’da bir mevzi¡ adı [™al«â‰] َطلإْ
dır, Dimyâ†’a mûsil olan şâh-ı Nîl üzere 
vâki¡dir.

ِلَخاُخ طإْ ِ -vez [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [»el-i†li«â] اَلإْ
ninde) Göz, yaş ile dolmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َق -Ve göz yaşı ak ِإْطَلخَّ َدْمُع َعْيِنِه ِإَذا َتَغرَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْطَلخَّ َدْمُعُه ِإَذا َساَل

]ط م خ[
ُخ َُّمإْ  â’nın fethi ve mîm’in†) [»e†-†am] اَل
sükûnuyla) Kibr ve nahvet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َطْمًخا  ُجُل  الرَّ  َطَمَخ 
َر ِل ِإَذا َتَكبَّ اْلَباِب ْاألَوَّ

]ط م ر خ[
َراُخ مإْ

 Alî¡ (â’nın fethiyle†) [»e†-‰imrâ] اَلُِّ
b. Hâşim nâm muhaddisin pederi ismidir, 
¡alâ-kavlin bâ-yı muvahhade iledir, niteki 
zikr olundu.

]ط ن خ[
ََُّنُخ  (â’nın ve nûn’un fethiyle†) [»e†-†ana] اَل
Yağlı ta¡âmı çok yemekle tohme ve imtilâ 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َطَنًخا  َطِنَخ الرَّ
َسُم اِبِع ِإَذا َبِشَم َوأَْتَخَم َوَغَلَب َعَلى َقْلِبِه الدَّ  ِمَن اْلَباِب الرَّ
Ve semirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَنَخ 
ُجُل ِإَذا َسِمَن الرَّ
ِنيُخ إُْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-ta†nî] اَلتَّ
ve

َناُخ طإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [»el-i†nâ] اَلإْ
Tohme ve imtilâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطنََّخُه َتْطِنيًخا َوأَْطَنَخُه ِإْطَناًخا ِإَذا أَْتَخَمُه
ََُّنَخُة  Ahmak ve (harekâtla) [e†-†ane«at] اَل
bî-magz kimseye denir.

نإُْخ  Geceden (â’nın kesriyle†) [»e†-†in] اَلُِّ
bir bölüğe denir; yukâlu: َمرَّ ِطْنٌخ ِمَن اللَّْيِل أَْي 
َطاِئَفٌة

denir ki ¡indlerinde vezâretten pâyelidir. 
Ve mü™ellif, ِبْطِريٌق [bi†rî…] mâddesinde 
dîger gûne beyân eylemiştir. İntehâ.

ُخوُن َُّرإْ  َتْرُخوٌن (â’nın fethiyle†) [e†-†ar«ûn] اَل
[tar«ûn] mu¡arrebidir ki kökü âkırkarhâ 
dedikleri dârûdur; tenâvülü şehvet-i 
cimâ¡iyyeyi kâtı¡dır. Bu nebât lisânımızda 
dahi tarhun ta¡bîr olunan sebzedir. Ve 
âkırkarhâ, onun yabanî nev¡inin köküdür.

يُخ ّرِ يٌن) [»e†-†irrî] اَلُِّ  (vezninde [sikkîn] ِسّكِ
Tuzlanıp salamura basılan küçük balıklara 
denir ki tirhoz dedikleri olacaktır.

َْاُذ َخا  (â’nın fethiyle†) [≠ar«âbâ‰] َطرإْ
Cürcân kazâsında bir karyedir; ‰ar«-âbâd 
mu¡arrebidir.

]ط ر ث خ[
َنَخُة َُّرإْ  â-yı müsellese ile&) [e†-†ar&e«at] اَل
-vezninde) Hiffet ve ne [derbe«at] َدْرَبَخٌة
zak ma¡nâsınadır ki vakâr ve temkîn ve 
nezâket mukâbilidir.

]ط ل خ[
ُخ َُّلإْ  Şol sel (vezninde [»bel] َبْلٌخ) [»e†-†al] اَل
suyu getirdiği çamurlu bulanık suya denir 
ki onda câ-be-câ َدْعُموٌص [da¡mû§] ya¡nî 
su culhâsı ve it balığı dedikleri siyâh ve 
hurde böcekler kalmakla içmesi mümkin 
olmaya. Ve 

ٌخ  Masdar olur, bir şey™e yâhûd bir [»al†] َطلإْ
adama zikr olunan çamuru bulaştırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا َلَطَخ الطَّْلَخ  َطَلَخ الشَّ
 ;Ve bir nesneyi karartmak ma¡nâsınadır ِبِه
yukâlu: َدُه َسوَّ ِإَذا  ْيَء  الشَّ -Ve kitâbeti bo َطَلَخ 
zup ifsâd eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْفَسَدَها ِإَذا  اْلِكَتاَبَة   Ve necis bulaştırmak َطَلَخ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَلَخُه ِباْلَقَذِر ِإَذا َلَطَخُه ِبِه
َخاُء َُّلإْ  vezninde [™am…â√] َحْمَقاُء [™e†-†al«â] اَل
ve mürâdifidir ki bön hatuna denir. Ve 
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mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلْيِه اْلَعَذاُب   َطيََّخ 
ِإَذا أََلحَّ َعَلْيِه َفأَْهَلَكُه
َخُة َُّيإْ  â’nın fethi ve yâ’nın†) [e†-†ay«at] اَل
sükûnuyla) Bir türlü işe yaramaz olan 
ahmak adama denir; yukâlu: أَْي َطْيَخٌة   َرُجٌل 
ِفيِه َخْيَر  الَ   ;Ve fitne ve ihtilâla denir أَْحَمُق 
tekûlu: أََتاَنا ُفالٌَن َزَمَن الطَّْيَخِة أَِي اْلِفْتَنِة
َُيَُّخ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [»el-mu†ayya] اَلإْ
vezninde) Fâsid ve tebâh olmuş nesneye 
denir; yukâlu: َشْيٌء ُمَطيٌَّخ أَْي َفاِسٌد Ve üzerine 
katrân sürülmüş deveye denir; yukâlu: َبِعيٌر 
ُمَطيٌَّخ أَْي َمْطِليٌّ ِباْلَقِطَراِن
يُخ  Dıhk savtını (â’nın kesriyle†) [»e†-†î] اَلُِّ
hikâyedir; tekûlu: َقالُوا ِطيِخ ِطيِخ َمْبِنيًّا َعَلى اْلَكْسِر 
أَْي َقْهَقُهوا

]ط م ل خ[
ََُّماِليُخ  (â’nın fethiyle†) [»e†-†amâlî] اَل
Dağınık ve yufka bulutlara denir. Bu 
mâdde ber-muktezâ-yı tertîb ”ط،ن،خ“ 
mâddesinden mukaddem îrâd olunmak 
lâzım iken cemî¡-i nüshalarda bu mahalde 
olmakla onlara i…tifâ olundu.

]ط ل خ[
ٌخ -Mı§ır ülke (â’nın zammıyla†) [»av‰] َطوإْ
sinde on dört mevzi¡ adıdır.

ُخ َُّوإْ  â’nın fethi ve vâv’ın†) [»e†-†av] اَل
sükûnuyla) Bir kimseye bir kabîh ve nâ-
sezâ söz söylemek yâ bir kerîh iş etmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطاَخ ُفالًَنا َيطُوُخ َطْوًخا ِإَذا 
َرَماُه ِبَقِبيٍح ِمْن َقْوٍل أَْو ِفْعٍل

]ط ي خ[
ُخ َُّيإْ -veznin [»şey] َشْيٌخ) [»e†-†ay] اَل
de) Kabîh nesneye bulaşıp âlûde ol-
mak ma¡nâsınadır, gerek hissî ve gerek 
ma¡nevî olsun; yukâlu: ُجُل َيِطيُخ َطْيًخا  َطاَخ الرَّ
ِباْلَقِبيِح َتَلطََّخ   Ve bu ma¡nâda müte¡addî ِإَذا 
olur; yukâlu: َطاَخ ُفالًَنا ِإَذا َلطََّخُه ِباْلَقِبيِح Ve bü-
yüklenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َطاَخ ُفالٌَن 
َر َتَكبَّ  Ve beyhûde ve bâtıl işe dürüşmek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا اْنَهَمَك ِفي  َطاَخ الرَّ
اْلَباِطِل
َُيُُّخ ٌل) [»et-te†ayyu] اَلتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bu dahi bir kerîheye bulaşmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَلطََّخ ِإَذا  ُفالٌَن   َتَطيََّخ 
ِباْلَقِبيِح
ِييُخ إُْ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-ta†yî] اَلتَّ
de) Bir fenâ ve çirkîn şey™e bulaştırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلطََّخُه ِإَذا  ُفالًَنا   َطيََّخ 
 Ve semizlik gövdeyi lahm ve şahm ِباْلَقِبيِح
ile tulum gibi doldurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمُن ِإَذا َمَلَُه َشْحًما َوَلْحًما  Ve bir َطيََّخُه الّسِ
kimseyi ¡azâb ve mihnet basıp helâk eyle-
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FASLU’L-¡AYNİ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل اْلَعْيِن اْلُمْهَمَلِة(

]ع هـ ع خ[
ُعخإْ ُعهإْ  (ayn’ların zammıyla¡) [»el-¡uh¡u] اَلإْ
Bir nev¡ şecerdir ki kendisiyle ve yap-
rağıyla tedâvî olunur. Ba¡zı lügaviyyûn 
¡ayn’la olduğunu inkâr edip «â-yı 
mu¡ceme ile ُخْعُخْع [«u¡«u¡]dur dediler. Ve 
ehl-i beyân kitâblarında hâ’nın takdîmiyle 
 ,unvânında mersûmdur¡ [¡uh«u¡] ُعْهُخْع
lâkin galattır. Lafz-ı mezbûru ehl-i 
ma¡ânî, fesâhat bahsinde tenâfür-i hurûfa 
temsîl eylemişlerdir. Lâkin hâ ile ُهْعُخْع 
[hu¡«u¡] ¡unvânında resm eylemeleriyle 
mü™ellifin ¡ayn’ı takdîmle îrâdı muhâlif 
olur, meğer tahrîf-i nüssâha mahmûl ola. 
Ve şürrâh hâ’nın kesri ve hâ’nın kesr ve 
fethiyle takyîd eylemişlerdir. Ve bunu bir 
A¡râbînin: ”اْلُهْعُخَع َتْرَعى  َناَقِتي  -kavlin “َتَرْكُت 
den ahz eylediler.

FASLU’ª-ªÂ™İ’L-MU¡CEME 
)َفْصُل الظَّاِء اْلُمْعَجَمِة(

]ظ م خ[
َمُخ  (vezninde [ineb¡] ِعَنٌب) [»e@-@ima] اَلإِّ
Çınar ağacı sûretinde bir ağacın ismidir. 
Müfredât-ı tıbbiyyede semer-i şecere-i 
hûr ile mübeyyendir ki hûr-ı rûmî de-
dikleridir; kehribâ onun zamkı olduğu 
menkûldür. Ve 

-ayyi™ kabîlesi lügatinde in‰ [»ima@] ِظَمٌخ
cir ağacına denir; müfredi ٌِظْمَخة [@im«at]tır 
hâ’yla yâhûd sükûn-ı mîmledir, ٌِكْسَرة [kis-
ret] ve ِكَسٌر [kiser] gibi ve gâhî cem¡inde 
dahi mîm sâkin olur, ِتيَنٌة [tînet] ve ِتيٌن [tîn] 
gibi.



َتاُخ فإْ ِ اَلإْ 1307BÂBU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME

bükmek ma¡nâsınadır, musallî teşehhüd-
de ref¡-i müsebbiha hâletinde ettiği gibi; 
yukâlu: الثَّاِلِث اْلَباِب  ِمَن  َفْتًخا  أََصاِبَعُه  ُجُل  الرَّ  َفَتَخ 
َوأَْرَخاَها َضَها  َعرَّ  Mü™ellif gerçi bâbından ِإَذا 
sükût eylemiştir, lâkin Mu…addimetü’l-
Edeb’de bâb-ı sâlis faslında َفْتٌخ [fet«] 
“ser-i enguştân bâ-sûy-i kef vâ-şikesten”, 
ya¡nî “parmakların uçlarını aya tarafına 
gevşekçe bükmek” ile mersûm olmak-
la ona ittibâ¡ olundu. Ve bu, zikr olunan 
rehâvet-i mefâsıl ma¡nâsından me™hûzdur.

ِتيُخ  َفْتٌخ (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-teftî] اَلتَّفإْ
[fet«] ma¡nâsınadır; yukâlu: َفتََّخ أََصاِبَعُه َتْفِتيًخا 
ِبَمْعَنى َفَتَخَها
َخاُء َفتإْ -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-fet«â] اَلإْ
de) Süt sağacak külek tarzında ağaçtan 
düzülmüş bir nesnedir ki bal sağan kimse 
iskemle gibi onun üzerine oturup bal sa-
ğar. Ve 

َخاُء -Leyyinetü’l-cenâh olan tav [™fet«â] َفتإْ
şancıl kuşuna denir. 

Şârih der ki fi’l-asl sıfat-ı lâzımesinden 
olup ba¡dehu ism kılınmıştır, zîrâ murg-ı 
mezbûr zemîne nüzûl hâletinde cenâhlarını 
gevşetip âhestece nâzil olur. İntehâ. Ve 
memelerinin emzikleri karnı tarafına 
doğru mâ™il ve mürtefi¡ olan nâkaya َفْتَخاُء 
 ıtlâk ederler ki zemâyimdendir. Ve ْاألَْخالَِف
bu, ma¡nâ-yı evvelden münşa¡ibdir. Ve bu 
hâlet, nisvân ve çatal tırnaklı hayvân hak-
larında medâyihtendir.

 Bir (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [»Fitâ] ِفَتاٌخ
mevzi¡dir.
َِ -Arslan pençele [futû«u’l-esed] ُفُتوُخ اإْلََس
rinin en ve oynak yerlerine ıtlâk olunur. 
Ve bu َفْتٌخ [fet«]in cem¡idir ki zikr olunan 
ma¡nâdan me™hûz ism kılınmıştır.

َتاُخ فإْ ِ -Se (hemzenin kesriyle) [»el-iftâ] اَلإْ

FASLU’L-FÂ™ 

)َفْصُل اْلَفاِء(

]ف ت خ[
َخُة َفتإْ  fâ’nın fethi ve tâ-yı) [el-fet«at] اَلإْ
fevkiyyenin sükûnu ve fethiyle) Bir nev¡ 
hâtem-i kebîr ismidir ki el ve ayak par-
maklarına geçirirler, ¡alâ-kavlin hâtem 
gibi gümüşten bir halkadır, nisvân-ı 
¡Arab parmaklarına takınırlar, ◊icâz’da 
ma¡âdin-i seb¡adan yapılıp gelen halkalar 
gibi. Eyer kaşı olursa َخاَتٌم [«âtem] denir, َما 
ِبِه  olduğu için. Bizim diyârlarda dahi يُْخَتُم 
müte¡âreftir, ona zehgîr muharrefi zigir 
ta¡bîr ederler, nisvân baş parmaklarına ta-
kınırlar. Cem¡i َفَتٌخ [feta«] gelir ki cem¡-i 
cinsidir ve ُفُتوٌخ [futû«] gelir ve َفَتَخاٌت 
[fete«ât] gelir fetehâtla.

َفَتُخ  Mefâsıl-ı a¡zâ (fethateynle) [»el-feta] اَلإْ
mülâyim ve gevşek olmak ma¡nâsınadır, 
¡alâ-kavlin el ayası ve taban tavîl ve ¡arîz 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْجُل َفَتًخا  َفِتَخ الّرِ
َكاَن أَْو  َوالََنْت  َمَفاِصُلَها  اْسَتْرَخْت  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب   ِمَن 
 Ve َعِريَض اْلَكّفِ َواْلَقَدِم ِفي طُوِلِهَما

-Ba¡zı deve kısmının hılkî diz [»feta] َفَتٌخ
lerinde ve inciklerinde olan eğriliğe şebîh 
hâlete denir ki nev¡an eğrice görünür. 
Hılkî olan eğriliğe َطَرٌق [†ara…] denir. Ve 

 Sedâsı olmayan çınrağıya ve [»feta] َفَتٌخ
def puluna denir.

َتُخ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [»el-efta] اَلَفإْ
Pençeleri yassı ve büyük olan arslana 
denir; ma¡nâ-yı mezbûrdan me™hûzdur; 
yukâlu: ِأََسٌد أَْفَتُخ أَْي َعِريُض اْلَكّف
ُخ َفتإْ  Elin (vezninde [√fet] َفْتٌح) [»el-fet] اَلإْ
yâhûd ayağın parmaklarını avuç ve ta-
ban cânibine mülâyimce ve gevşekçe 
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ٌة  Cimâ¡dan sonra olan uykuya [fa««at] َفخَّ
denir. Ve murdâr ve nâ-pâk ¡avrete denir. 
Ve cüssesi iri ¡avrete denir. Ve arka üzere 
olan uykuya denir. Ve sabâh uykusuna de-
nir. Ve kebâde yaya denir.

َفِخيُخ  Muşuldamak [»el-fa«î] اَلإْ
ma¡nâsınadır ki zikr olundu. Ve engerek 
yılanı ağızından fışıldamak ma¡nâsınadır 
ki masdar ve ism olur; yukâlu: ِت ْاألَْفَعى  َفخَّ
ْت  َسِمْعُت َفِخيَخ ْاألَْفَعى أَْي :ve tekûlu َفِخيًخا ِإَذا َفحَّ
”.Ya¡nî “Fışıltısını işittim َفِحيَحَها

َفَخُة -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-fa«fe«at] اَلإَْفخإْ
ninde) Bâtıl ve bî-asl nesne ile lâf ve 
tefâhur eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َفاَخَر ِباْلَباِطِل َفْخَفَخ الرَّ

]ف ُ خ[
ُخ إَْ َف  vezninde ve [»şed] َشْدٌخ [»el-fed] اَلإْ
mürâdifidir ki zikr olundu; yukâlu: َفَدَخ 
 ,Ve bu َرْأَسُه ِباْلَحَجِر َفْدًخا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َشَدَخُه
ratb nesneyi kırıp ufatmağa mahsûstur.

]ف ر خ[
ُخ َفرإْ  fâ’nın fethi ve râ’nın) [»el-fer] اَلإْ
sükûnuyla) Kuş pilicine denir. Ve her 
hayvânın yavrularına ıtlâk olunur. Kezâlik 
nebâtın sığârına ya¡nî diplerinde çıkan fi-
lizlerine ıtlâk olunur. Cem¡i أَْفُرٌخ [efru«] 
gelir, أَْفُلٌس [eflus] gibi ve أَْفَراٌخ [efrâ«] ge-
lir ve ِفَراٌخ [firâ«] gelir fâ’nın kesriyle ve 
 gelir ve [efri«at] أَْفِرَخٌة gelir ve [»furû] ُفُروٌخ
 gelir fâ’nın kesriyle. Ve [fir«ân] ِفْرَخاٌن

ٌخ  Zelîl ve matrûd olan kişiye ıtlâk [»fer] َفرإْ
olunur. Ve yarılıp uç vermek üzere olan 
ekine ıtlâk olunur. Ve 

ٌخ  Bir recülün ¡alemidir. Ve [»Fer] َفرإْ
dimâgın ön tarafına denir.

َراُخ فإْ ِ  Kuş (hemzenin kesriyle) [»el-ifrâ] اَلإْ
yavru sâhibi olmak ya¡nî yavru çıkarmak 

ğirtmek yâ bir ırak yerden gelmek sebe-
biyle bî-tâb olup har har solumak ve hış-
lamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  أَْفَتَخ 
أَْعَيا َواْنَبَهَر
ََفاِتيُخ -veznin [esâlîb] أََساِليُب) [»el-efâtî] اَلإْ
de) Mantara şebîh nesnelerdir ki mantar-
dan evvelce zuhûr eder, mantar zannıyla 
hafr ve istihrâc olundukta ma¡lûm olur.

َتُخ َفإْ  Zikr olunan lîn ve rehâvet [»el-efta] اَلإْ
ma¡nâsından ef¡aldir. Bu münâsebetle 
gözleri fâtir olan mahbûba أَْفَتُخ الطَّْرِف ıtlâk 
olunur ki çeşm-i mahmûr ve çeşm-i haste 
ve çeşm-i hâb-âlûd ta¡bîr olunur; yukâlu: 
ُغالٌَم أَْفَتُخ الطَّْرِف أَْي َفاِتٌر
ٌخ  Bir (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [»Futey] ُفَتيإْ
mevzi¡ adıdır.

]ف خ خ[
 fâ’nın fethi ve «â’nın) [»»el-fa] اَلإَْفخُّ
teşdîdiyle) Fak ve kapan ta¡bîr ettikleri-
dir ki onunla kuş makûlesi sayd ederler. 
Cem¡i ِفَخاٌخ [fi«â«] gelir fâ’nın kesriyle ve 
 gelir. Ve [»fu«û] ُفُخوٌخ

 Mekke’de bir mevzi¡ adıdır ki [»»Fa] َفخٌّ
¡Abdullâh b. ¡Ömer el- Fârû… radıyallâhu 
¡anhumâ onda medfûndur. Ve 

 Masdar olur, ayakların mefâsılı [»»fa] َفخٌّ
gevşeyip silkilenmek ma¡nâsına, niteki 
ٌة -fetha [»fe«a] َفَخٌخ hâ’yla ve [fa««at] َفخَّ
teynle bu ma¡nâyadır; yukâlu: ِرْجالَُه ْت   َفخَّ
ًة َوَفَخًخا ِإَذا اْسَتْرَخْت ا َوَفخَّ  Ve َفخًّ

 ve [»»fa] َفخٌّ

-Uykuda pek pek muşulda [»fa«î] َفِخيٌخ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ا َفخًّ النَّاِئُم   َفخَّ 
 Ve râyiha her tarafa yayılmak َوَفِخيًخا ِإَذا َغطَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: اِئَحُة ِإَذا َفاَخْت ِت الرَّ َفخَّ
ُة َفخَّ -Masdar (fâ’nın fethiyle) [el-fa««at] اَلإْ
dır ki zikr olundu. Ve 
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َراُخ ِتفإْ سإْ ِ  Yavru çıkarmak için [»el-istifrâ] اَلإْ
kuş beslemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْفَرَخ 
اْلَحَماَم ِإَذا اتََّخَذَها ِلْلِفَراِخ
َفَرُخ  (vezninde [√fera] َفَرٌح) [»el-fera] اَلإْ
Derûndan havf ve hadşe gidip emîn ve 
mutma™in olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َفَزُعُه َزاَل  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َفَرًخا  ُجُل  الرَّ  َفِرَخ 

-Ve kuş yavrusu gibi yere yapış َواْطَمَئنَّ
mak ma¡nâsınadır ki havftan neş™et eder; 
yukâlu: َفِرَخ ِإَلى ْاألَْرِض ِإَذا َلِزَق ِبَها
لٌخ  (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [»Ferrû] َفرُّ
Hazret-i İbrâhîm’in ferzendi ismidir ki 
İsmâ¡îl ve İs√â… ¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-
selâm hazretlerinin birâderleridir. Vasat-ı 
bilâdda sâkin olan ¡Acem tâ™ifesi onun 
zürriyyetindendir.

َخُة َفرإْ  (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [el-fer«at] اَلإْ
Yassı mızrak temrenine denir.

 (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [»Furey] ُفَريإٌْخ
Muhaddisînden Ezher b. Mervân’ın laka-
bıdır. Ve 

-lafzından ki mu [»fer] َفْرٌخ [»furey] ُفَريإٌْخ
saggardır, ta¡zîm için isti¡mâl olunur, ُجَذْيٌل 
[cu≠eyl] ve ُعَذْيٌق [¡u≠ey…] kelimeleri gibi; 
ve minhu yukâlu: ُهَو ُفَرْيُخ ُقَرْيٍش Kâle’ş-şârih 
yekûlûne ُُموَنُه َويُْكِرُموَنه  ُفالٌَن ُفَرْيُخ َقْوِمِه ِإَذا َكانُوا يَُعظِّ
َكَراَمِتِه ِفي  اْلُمَباَلَغِة  َوْجِه  َعَلى  َر   Lisânımızda َوُصّغِ
dahi yavrucak ve kuzucuk ta¡bîri makâm-ı 
mezbûrda îrâd olunur.

]ف ر ُ خ[
ُخ َُ ُمَفرإْ  [muserhed] ُمَسْرَهٌد) [»el-muferda] اَلإْ
vezninde) Bedeni gül gibi ter ü tâze olan 
genç irisi nev-civâna denir.

]ف ر س خ[
َسُخ َفرإْ -fâ’nın ve sîn’in fethiy) [»el-fersa] اَلإْ
le) Cevherî bunu ~i√â√’ta sebt edip lâkin 
bir ma¡nâ zikr eylememiştir. 

ma¡nâsınadır; yumurtaya da müsned olur; 
yukâlu: َفْرٌخ َلَها  َصاَر  ِإَذا  َواْلَبْيَضُة  الطَّاِئَرُة   أَْفَرَخِت 
 Ve derûndan havf ve endîşe zâ™il َوِهَي ُمْفِرٌخ
olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
ْوُع ِإَذا َذَهَب ْوَع ,Ve bu أَْفَرَخ الرَّ -sebkin أَْفَرَخ َقْلُبُه الرَّ
dedir ki “Yavru gibi derûndan havfi ihrâc 
eyledi” demektir; ve tekûlu: َرْوَعَك  أَْفِرْخ 
َواْضِطَراَبَك َجْأَشَك  ْن  َسّكِ أَْي   Ve mübhem ِبْاألَْمِر 
ve müştebih olan nesne beyyin ve ¡ayân 
olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
 Esâs’ın beyânına أَْفَرَخ ْاألَْمُر ِإَذا اْسَتَباَن َبْعَد اْشِتَباٍه
göre beyzadan hâric olan َفْرٌخ [fer«]a 
teşbîhe mebnîdir. Ve ¡Arablar mestûr olan 
sırrı izhâr eyledi diyecek yerde اْلَقْوُم  أَْفَرَخ 
ُهْم ,derler َبْيَضَتُهْم  ma¡nâsına. Mü™ellif أَْبَدْوا ِسرَّ
 lafzını mef¡ûl olarak resm edip lâkin َبْيَضَتُهْم
Esâs’ta temeyyüz olmak üzere mersûmdur 
ki ﴾ِإالَّ َمْن َسِفَه َنْفَسُه﴿ kabîlindendir.

ِريُخ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-tefrî] اَلتَّفإْ
Bu dahi ِإْفَراٌخ [ifrâ«] gibi yavru çıkarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوالطَّاِئَرُة اْلَبْيَضُة  َخِت   َفرَّ
أَْفَرَخْت ِبَمْعَنى   Ve derûndan havf ve َتْفِريًخا 
hadşe zâ™il olmak ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur, niteki zikr olundu; yukâlu: ْوُع الرَّ َخ   َفرَّ
َذَهَب -ve bir nesneden belinleyip kork ِإَذا 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ َخ   َفرَّ
َوَرَعَب -Ve kuş yavrusu gibi za¡îf ol َفِزَع 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَقْوُم  َخ   َفرَّ
َكاْلِفَراِخ َوَصاُروا   Ve ekin filizlenmek َضُعُفوا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْرُع ِإَذا َنَبَتْت أَْفَراُخُه َخ الزَّ َفرَّ
ِرُخ ُمفإْ -veznin [mu√sin] ُمْحِسٌن) [»el-mufri] اَلإْ
de) Yavru çıkaran kuşa, kezâlik yumurta-
ya denir; yukâlu: ُمْفِرٌخ َوَبْيَضٌة  ُمْفِرٌخ   Ve َطاِئَرةٌ 
bu, vasf-ı hâstır. 

َمَفاِرُخ  َمْفَرٌخ (mîm’in fethiyle) [»el-mefâri] اَلإْ
[mefra«]in cem¡idir ki ism-i mekândır, 
kuşların yavru çıkaracağı yere denir, kü-
mes ve folluk gibi.
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bin adım mesâfeden ¡ibârettir. İntehâ. Ve 

َسٌخ  ma¡nâsınadır ki [furcet] ُفْرَجٌة [»fersa] َفرإْ
iki nesne miyânında olan aralığa ve açık-
lığa denir. Ve fercesi olmayan şey™e den-
mekle gûyâ ki zıdd olur. Ve 

َسٌخ -Sükûn ve hareket aralığın [»fersa] َفرإْ
da olan vakt ve sâ¡ate denir. Ve zamân-ı 
tavîle denir; tekûlu: النََّهاِر ِمَن  َفْرَسًخا   ِإْنَتَظْرتَُك 
ِمْنُه َطِويالً  َزَماًنا  -Ve aslâ munkatı¡ olma أَْي 
yıp kesîr ve dâ™im olan şey™e denir. Kâle 
fi’n-Nihâye: َوِفي َحِديِث ُحَذْيَفَة “َما َبْيَنُكْم َوَبْيَن أَْن 
ُعَمُر َيْعِني  َرُجٍل”  َمْوُت  ِإالَّ  َفَراِسُخ  رُّ  الشَّ َعَلْيُكُم   يَُصبَّ 
ْبُن اْلَخطَّاِب
ُسُخ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [»et-tefersu] اَلتََّفرإْ
vezninde) ve

اُخ ََ ِرنإْ فإْ ِ  [i√rincâm] ِإْحِرْنَجاٌم) [»el-ifrinsâ] اَلإْ
vezninde) Soğuğun sevret ve şiddeti 
mündefi¡ olmak ma¡nâsınadır ki sükûn 
ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: َتَفْرَسَخ 
َسْوَرتُُه اْنَكَسَرْت  ِإَذا  َواْفَرْنَسَخ   Ve gussa ve اْلَبْرُد 
keder zâ™il olup hâtır güşâyiş bulmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَفْرَسَخ َعْنُه اْلَهمُّ َواْفَرْنَسَخ 
 Ve bu, râhat ve fürce ma¡nâlarından ِإَذا اْنَفَرَج
me™hûzdur. Kezâlik hummânın şiddet ve 
buhrânına fütûr gelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ى َواْفَرْنَسَخْت ِإَذا اْنَكَسَرْت َتَفْرَسَخِت اْلُحمَّ
َسَخُة َفرإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-ferse«at] اَلإْ
vezninde) Bu dahi berdin şiddeti mündefi¡ 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَبْرُد   َفْرَسَخ 
اْنَكَسَر
َسَخُة ُمَفرإْ  ُمَدْحَرَجٌة) [el-muferse«at] اَلإْ
[muda√recet] vezninde) َواِسَعٌة [vâsi¡at] 
demektir; te™nîsi mevsûf i¡tibârıyladır; 
yukâlu: َواِسَعٌة أَْي  ُمَفْرَسَخٌة   ,Ve bu َسَراِويُل 
vüs¡at ma¡nâsına olan َفْرَسٌخ [fersa«]tan 
me™hûzdur ki ma¡nâ-yı mezbûru mü™ellif 
burada bi’l-işâret beyân eyledi.

َسٌخ -Evvelen bir nesne din [»fersa] َفرإْ
mek, sükûn ma¡nâsınadır. Kâle’ş-şârih 
yekûlûne أَْمَطَر َوِإَذا  اْلَبْرُد  اْشَتدَّ  اْلَمَطُر  اْحَتَبَس   “ِإَذا 
 Ve َكاَن ِلْلَبْرِد َفْرَسٌخ َوُسُكوٌن”

َسٌخ  :Sâ¡at ma¡nâsınadır; yukâlu [»fersa] َفرإْ
َساَعُتُهَما أَْي  َوالنََّهاِر  اللَّْيِل   Ve râhat ve َفْرَسُخ 
âsâyiş ma¡nâsınadır; yukâlu: َفْرَسٌخ َلُه   َما 
َراَحٌة  Ve bu ma¡nâdan me™hûzdur ki üç أَْي 
mîl-i Hâşimî ¡alâ-kavlin on iki bin zirâ¡ 
yâhûd on bin zirâ¡ mesâfeye َفْرَسٌخ [fersa«] 
ıtlâk olunur, zîrâ mesâfe-i mezbûreyi kat¡ 
eden kimse sükûn ve istirâhat eylemeğe 
muhtâcdır. 

Mütercim der ki ِميٌل [mîl] ta¡bîr olunan 
mesâfe muhtelefün-fîhtir ve ¡inde’l-ekser 
dört bin adımı müstev¡ib mesâfeden 
¡ibârettir ki her ِميٌل [mîl], bin باٌَع [bâ¡] ve 
her باٌَع [bâ¡] dört ِذَراٌع [≠irâ¡] ve her ِذَراٌع 
[≠irâ¡] yirmi dört ِإْصَبٌع [i§ba¡] ve her ِإْصَبٌع 
[i§ba¡] altı َشِعيٌر [şa¡îr]dir ki karın karına 
ola. Ve bir َشِعيٌر [şa¡îr], َشْعٌر [şa¡r]dan ya¡nî 
kıldan altı dâne mikdârıdır. Ve َشْعٌر [şa¡r] 
katır kuyruğundan bir kıldır. Ve tarîk-i 
Mekke’de mebnî olan emyâl o mikdârdır. 
Benû Hâşim tecdîd ve ta¡mîr eylemeleriy-
le onlara muzâf olmuştur. Ve Mi§bâ√’ta 
-vez [da√recet] َدْحَرَجٌة [ferse«at] َفْرَسَخٌة
ninde bolluk, se¡at ma¡nâsınadır; üç mîl 
mesâfeden ¡ibâret olan َفْرَسٌخ [fersa«] 
bundan me™hûz olmak üzere mersûmdur. 
Ve Nihâye’nin beyânına göre dâ™im ve 
kesîr olup aslâ munkatı¡ olmayan şey™e 
 denir. Ve sâ¡at ve vakt [»fersa] َفْرَسٌخ
ma¡nâsınadır; mesâfe-i ma¡lûme ismi 
olan َفْرَسٌخ [fersa«] bundan me™hûzdur. Ve 
cemî¡-i müfredât-ı Fârisiyyede َفْرَسٌخ [fer-
sa«] ferseng mu¡arrebi olmak üzere mü-
sebbettir ki üç mîlden ¡ibârettir ki on iki 
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[ferfe«at]tır.

]ف ر ت خ[
َتَخُة َفرإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-ferte«at] اَلإْ
vezninde) Serkeş iken yavaşımak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َواْلَفَرُس  ُجُل  الرَّ  َفْرَتَخ 
ُصُعوَبٍة َبْعَد   Ve hayvân ürküp kaçtıktan الََن 
sonra sükûn ve ârâm bulmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفاِر َفْرَتَخ اْلَفَرُس ِإَذا َسَكَن َبْعَد النِّ

]ف س خ[
ُخ إَْ َف  Za¡îf (vezninde [»nes] َنْسٌخ) [»el-fes] اَلإْ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu. ُجُل الرَّ  َفِسَخ 
َضُعَف ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن   ,Ve bilmemek َفْسًخا 
cehl ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيَء  الشَّ  َفِسَخ 
 Ve bir nesneyi elden tarh eylemek َجِهَلُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفِسَخُه ِإَذا َطَرَحُه Ve re™y 
ve tedbîri ifsâd eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْفَسَدُه ِإَذا  َرْأَيُه   Ve ¡akd ve re™y َفِسَخ 
ve ¡ahd makûlesini bozmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْأَي ِإَذا َنَقَضُه -Ve birbirin َفِسَخ اْلَبْيَع َوالرَّ
den ayırıp dağıtmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقُه ْيَء ِإَذا َفرَّ  Ve َفِسَخ الشَّ

ٌخ إَْ -Za¡îfü’l-¡akl, kezâlik za¡îfü’l [»fes] َف
beden olan adamlara denir; tesmiye 
bi’l-masdardır. Mü™ellifin َواْلَبَدن kavlin-
deki vâv, أَْو [ev] ma¡nâsınadır. Ve kendi 
husûs ve maslahatına sâlih olmayıp ya¡nî 
maksûdu olan hâcetine kâ™im ve tarîk-i 
tahsîline yoluyla sâlik ve ¡âzim olmayıp 
tekâsül ile yâhûd nâdânlıkla tuttuğundan 
murâdına zafer bulmaz olan kimseye de 
denir; yukâlu: َيْظَفُر ِبَحاَجِتِه  َرُجٌل َفْسٌخ ِإَذا َكاَن الَ 
 Ve َوالَ َيْصُلُح أِلَْمِرِه

ٌخ إَْ -A¡zânın mefâsılını ya¡nî enleri [»fes] َف
ni birinden ayırıp çıkarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا اْلَمْزبُوِر  اْلَباِب  ِمَن  َفْسًخا  َيَدُه   َفِسَخ 
َمْوِضِعِه َعْن  اْلَمْفِصَل   Şârihin beyânına أََزاَل 
göre َيٌد [yed] misâldir, mutlakan a¡zâda 

]ف ر ش خ[
َشَخُة َفرإْ  (şîn-i mu¡ceme ile) [el-ferşe«at] اَلإْ
Bolluk, se¡at ma¡nâsınadır.

َشُخ َفرإْ -veznin [»fersa] َفْرَسٌخ) [»el-ferşa] اَلإْ
de) Bir nesne dinmeğe denir, sükûn ve 
ârâm ma¡nâsınadır; ve minhu kâle Ebû 
Zeyd: النَّاُس ُمِطَر  َوِإَذا  اْلَبْرُد  اْشَتدَّ  اْلَمَطُر  اْحَتَبَس   ِإَذا 
 Lâkin bu misâli şârih َكاَن ِلْلَبْرِد َفْرَشٌخ أَْي ُسُكوٌن
sükûn ma¡nâsına olan َفْرَسٌخ [fersa«]ta 
îrâd eylemiştir, musahhaf ve lügat olmak 
muhtemeldir.

]ف ر ض خ[
ِضُخ ِفرإْ  ِزْبِرٌج âd-ı mu¡ceme ile∂) [»el-fir∂i] اَلإْ
[zibric] vezninde) ¡Akrebe denir.

َضاُخ ِفرإْ -vez [ir†âs…] ِقْرَطاٌس) [»el-fir∂â] اَلإْ
ninde) Yassı gövdeli iri tenû-mend, ¡alâ-
kavlin pek uzun kişiye denir; yukâlu: َرُجٌل 
 Mü™ennesinde ِفْرَضاٌخ أَْي َضْخٌم َعِريٌض أَْو َطِويٌل
 denir. Ve [fir∂â«at] ِفْرَضاَخٌة

َضاَخٌة  ve [fir∂â«at] ِفرإْ

ٌة َضاِخيَّ  yâ-yı müşeddede) [fir∂â«iyyet] ِفرإْ
ile) Memeleri büyük olan hatuna denir; 
yukâlu: ِإْمَرأَةٌ ِفْرَضاَخٌة َوِفْرَضاِخيٌَّة أَْي َعِظيَمُة الثَّْدَيْيِن
َضُخ ُمَفرإْ  [muserhed] ُمَسْرَهٌد) [»el-mufer∂a] اَلإْ
vezninde) Za¡îf ve nâ-tüvân kimseye de-
nir; yukâlu: َرُجٌل ُمَفْرَضٌخ أَْي َضِعيٌف

]ف ر ف خ[
َفُخ َفرإْ  (fâ’ların fethiyle) [»el-ferfa] اَلإْ
Perpehen-i Fârisî mu¡arrebidir ki semiz 
otuna denir. Ve perpehen, ¡arîzü’l-cenâh 
ma¡nâsına olmakla nebât-ı mezbûrun yap-
rakları nev¡an ¡arîz olduğundan ıtlâk eyle-
diler. Ve 

َفٌخ  Buğday kesmiklerine denir [»ferfa] َفرإْ
ki harmanda döğen ile dövüldükten sonra 
geri kalan hurde saplarıdır; müfredi َفْرَفَخٌة 
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Ve oyunda yalan söylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبيُّ ِفي اللَِّعِب ِإَذا َكَذَب ِفيِه َفَشَخ الصَّ
ِشيُخ -A¡zâ ve mefâsılı gevşe [»et-tefşî] اَلتَّفإْ
tip salkılatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َخ  َفشَّ
ُجُل ِإَذا أَْرَخى َمَفاِصَلُه الرَّ

]ف ص خ[
ُخ  َفْسٌخ âd-ı mühmele ile§) [»§el-fa] اَلإَْفصإْ
[fes«] vezninde) Sûreten gabâvet ya¡nî 
bilmezlik izhâr etmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا َتَغاَبى  َفَصَخ َعْنُه َفْصًخا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث 
 Ve bir ¡uzvun enini yerinden ayırmak َعْنُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَسَخَها ِبَمْعَنى  َيَدُه   َفَصَخ 
Ve mu¡âmelede aldanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِفي ُغِبَن  ِإَذا  اْلَمْجُهوِل  ِبَناِء  َعَلى  ُفالٌَن   ُفِصَخ 
اْلَبْيِع
َفِصيُخ ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [»el-fa§î] اَلإْ

َفِصيَخُة  ve (hâ’yla) [el-fa§î«at] اَلإْ

َفاِصَخُة -Re™yinde musîb olma [el-fâ§i«at] اَلإْ
yan gec-zihn ve galat-endîş kimseye denir; 
ma¡nâ-yı mezbûrdan me™hûzdur; yukâlu: 
ْأِي الرَّ ُمِصيِب  َغْيُر  أَْي  َوَفاِصَخٌة  َوَفِصيَخٌة  َفِصيٌخ   َرُجٌل 
Ve َفاِصَخٌة [fâ§i«at]ın cem¡i َفَواِصُخ [fevâ§i«]
tir. Ve bunlardaki hâ™, َراِوَيٌة [râviyet] ve 
 gibi [heyyûbet] َهيُّوَبٌة ve [âπiyet†] َطاِغَيٌة
mübâlaga içindir.

]ف ض خ[
ُخ  fâ’nın fethi ve ∂âd-ı) [»∂el-fa] اَلإَْفضإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) İçi boş nesne-
yi kırmak ma¡nâsınadır ki hasâ™istendir, 
kabak ve baş ve kavun gibi; yukâlu: َفَضَخ 
ْأَس َفْضًخا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َكَسَرُه يَخ أَِو الرَّ  Ve اْلِبطِّ
 ma¡nâsınadır ki mü™ellife göre [»şed] َشْدٌخ
ratb yâhûd yâbis nesneyi kırıp ufatmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَدَخُه ِبَمْعَنى   َفَضَخُه 
Ve göz çıkarmak ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur; yukâlu: َفَقأََها ِإَذا  َعْيَنُه  اْلَماِء Ve َفَضَخ   َفْضُخ 
[fa∂«u’l-mâ™] hîn-i inzâlde menînin dik 

müsta¡meldir. Van…ulu’nun “yed”i izâle 
eylemek ma¡nâsınadır kavli nâ-becâdır.

َخُة إَْ َف -veznin [amzet√] َحْمَزُة) [el-fes«at] اَلإْ
de) َفْسٌخ [fes«] gibi bu dahi ¡aklı za¡îf ola-
na, kezâlik bedeni za¡îf olana ıtlâk olunur.

يُخ َِ َف  َفْسَخةٌ (vezninde [emîr] أَِميٌر) [»el-fesî] اَلإْ
[fes«at] ma¡nâsınadır.

اُخ ََ ِف نإْ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [»el-infisâ] اَلإْ
ninde) Mün¡akid olan mâdde bozulmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َواْلَبْيُع اْلَعْزُم   ِإْنَفَسَخ 
َكاُح ِإَذا اْنَتَقَض َوالنِّ
ُخ ََ َف -Bir nes (fethateynle) [»el-fesa] اَلإْ
ne fâsid ve tebâh olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا َفَسَد ْيُء َفْسًخا ِمَن اْلَباِب الرَّ َفِسَخ الشَّ
ُخ َُّ ٌل) [»et-tefessu] اَلتََّف -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Tüyler deriden, kezâlik deri et-
ten ve et kemiklerden ayrılıp dağılmak 
ma¡nâsınadır. Ve bu, meyyite mahsûstur, 
zî-hayâtta isti¡mâl olunmaz; yukâlu: َخ  َتَفسَّ
ْعُر َعِن اْلِجْلِد ِإَذا َزاَل َوَتَطاَيَر  Mü™ellif misâlde الشَّ
iktisâr eylemiştir; ve minhu kavlu’l-
fukahâ™i: َخِت اْلَفْأَرُة ِفي اْلِبْئِر  Ve َوَتَفسَّ

ٌخ َُّ  İnsân ve hayvân ağır [»tefessu] َتَف
yük götürmekten bî-tâb u tüvân olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُع َتْحَت اْلَحْمِل َخ الرُّ  َتَفسَّ
َوَعَجَز َضُعَف   [urad§] ُصَرٌد [¡ruba] ُرَبٌع Ve ِإَذا 
vezninde bahâr vaktinde doğmuş deve 
köşeğine denir ki evvel-i nitâcdır. Van…
ulu’nun altı yaşında olan develer ile tefsîri 
garîbdir.

]ف ش خ[
ُخ  َفْسٌخ şîn-i mu¡ceme ile) [»el-feş] اَلإَْفشإْ
[fes«] vezninde) El ile bir kimsenin başı-
na vurmak, ¡alâ-kavlin çehreye şamar vur-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َفْشًخا   َفَشَخُه 
 Ve zulm اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َضَرَب َرْأَسُه ِباْلَيِد أَْو َصَفَعُه
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َُفَشَخُه ِإَذا َظَلَمه 
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şikeste ve magşûş eden şarâba ıtlâk olu-
nur; yukâlu: َشَراٌب َفُضوٌخ ِإَذا َكاَن َيْفَضُخ َشاِرَبُه أَْي 
َيْكِسُرُه َويُْسِكُرُه

]ف ق خ[
ُخ َفقإْ  fâ’nın fethi ve …âf’ın) [»…el-fa] اَلإْ
sükûnuyla) ve

ِفَقاُخ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [»el-fi…â] اَلإْ
Hâssaten başa yâhûd mutlakan içi boş 
nesneye vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َفَقَخُه َفْقًخا َوِفَقاًخا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َضَرَبُه

]ف ل خ[
ُخ َفلإْ  َسْلٌع (vezninde [»sel] َسْلٌخ) [»el-fel] اَلإْ
[sel¡] ma¡nâsınadır ki bir şey™i iki yarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َفْلًخا   َفَلَخُه 
-lafzı [¡sel] َسْلٌع Gerçi mü™ellif الثَّاِني ِإَذا َسَلَعُه
nı masdar olarak zikr eylememiştir, lâkin 
Mi§bâ√’ta ٌَّشق [şa……] ma¡nâsına tasrîh ey-
lemiştir. Ve ba¡zı nüshada َكَسَعُه ¡unvânında 
mersûm olmakla bir kimsenin dübürüne el 
ile yâhûd ayakla vurmak ma¡nâsına olur, 
lâkin nüsha-i ûlâ ekserinde merkûmdur. 
Ve 

ٌخ -Bir mübhem ve mestûr nesne [»fel] َفلإْ
yi vâzıh ve ¡ayân kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفَلَخ ْاألَْمَر ِإَذا أَْوَضَحُه
َلُخ َفيإْ  (vezninde [ay…al§] َصْيَقٌل) [»el-feyla] اَلإْ
Değirmene denir ki iki taştan ¡ibârettir, 
¡alâ-kavlin su değirmeninin bir taşına de-
nir ki ikisine َفْيَلَخاٌن [feyle«ân] denir. Ve 
hâssaten değirmenin alt taşına denir.

ِليُخ  ;Vurmak ma¡nâsınadır [»et-teflî] اَلتَّفإْ
yukâlu: َفلََّخُه َتْفِليًخا ِإَذا َضَرَبُه

]ف ن خ[
َفنإُْخ  fâ’nın fethi ve nûn’un) [»el-fen] اَلإْ
sükûnuyla) Kahr ve galebe eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َفْنًخا   َفَنَخُه 

dik atmasından ¡ibârettir. Mü™ellif bunun-
la işbu hadîse işâret eylemiştir. Kâle fi’n-
Nihâye: َوِفي َحِديِث َعِلّيٍ َقاَل َلُه ِإَذا َرأَْيَت َفْضَخ اْلَماِء 

َفاْغَتِسْل أَْي َدْفَقُه يُِريُد ِبِه اْلَمِنيَّ
ِتَضاُخ فإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [»el-ifti∂â] اَلإْ
de) َفْضٌخ [fa∂«] ile iki evvelki ma¡nâlarda 
mürâdiftir; yukâlu: ِإْفَتَضَخُه ِبَمْعَنى َفَضَخُه
َضاُخ فإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [»el-if∂â] اَلإْ
Salkımın sıkılıp şarâb için şırası alınacak 
vakti gelip çatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْفَضَخ اْلُعْنُقوُد ِإَذا َحاَن أَْن يُْعَتَصَر
َفِضيُخ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [»el-fa∂î] اَلإْ
Üzüm şırasına denir. Ve bir gûne şarâba 
denir ki hurd olmuş hurmâ koruğundan 
ederler, âteşe göstermeksizin. Ve suyu 
gâlib olan süte denir.

َضَخُة ِمفإْ  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mif∂a«at] اَلإْ
vezninde) Şol taşa denir ki onunla hurmâ 
koruğunu ezip ondan şıra ittihâz ederler. 
Ve vâsi¡ kovaya denir; yukâlu: ِمْفَضَخٌة  َدْلٌو 
أَْي َواِسَعٌة
َمَفاِضُخ  (mîm’in fethiyle) [»el-mefâ∂i] اَلإْ
 dedikleri zikr olunan şarâbı [»fa∂î] َفِضيٌخ
basacak kaplara denir; müfredi َمْفَضٌخ 
[mef∂a«]tır, َمْقَعٌد [ma…¡ad] gibi.

ِفَضاُخ نإْ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [»el-infi∂â] اَلإْ
ninde) Bir nesne bolalıp açılmak ve 
meydânlanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َواتََّسَعْت اْنَفَتَحْت  ِإَذا  َوَغْيُرَها  اْلَقْرَحُة   Ve ِإْنَفَضَخِت 
şiddetle ağlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َشِديًدا َبَكى  ِإَذا  َزْيٌد   Ve kova suyu ¡unf ِإْنَفَضَخ 
ve şiddetle atar gibi dökmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir. Ve kovaya isnâd mecâzîdir; 
yukâlu: ِْلُو ِإَذا َدَفَقْت َما ِفيَها ِمَن اْلَماء  Ve ِإْنَفَضَخِت الدَّ
devenin hörgücü yarılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْنَفَضَخ َسَناُم اْلَبِعيِر ِإَذا اْنَشَدَخ
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [»el-fe∂û] اَلإَْفُضوُخ
Şâribini sarhoş ve ¡aklını ve vücûdunu 
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¡alâ-kavlin seslenerek esmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: يُح َتُفوُخ َفَوَخاًنا ِإَذا َسَطَعْت أَْو ِإَذا  َفاَخِت الّرِ
َصْوٌت َلَها   ;Ve yellenmek ma¡nâsınadır َكاَن 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َخَرَجْت ِمْنُه ِريٌح َفاَخ الرَّ
َفاَخُة ِ  َفَوَخانٌ (hemzenin kesriyle) [el-ifâ«at] اَلإْ
[feve«ân] ile ma¡nâ-yı sânîde mürâdiftir; 
yukâlu: َفاَخ ِبَمْعَنى  ُجُل  الرَّ -Ve havâyı se أََفاَخ 
rinlendirmek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
tekûlu: أَِفْخ َعنَّا ِمَن الظَِّهيَرِة أَْي أَْبِرْد

]ف ي خ[
َخُة َفيإْ  fâ’nın fethi ve yâ’nın) [el-fey«at] اَلإْ
sükûnuyla) َجٌة  e denir ki[sukurrucet] ُسُكرُّ
üsküre ta¡bîr olunan küçük çanağa denir. 
Ve mesâne bolalmağa denir. Ve 

َحّرِ الإْ َخُة   Issılığın şiddet [fey«atu’l-√arr] َفيإْ
ve sevretine denir. Ve 

النََّااِت َخُة  -Otların ço [fey«atu’n-nebât] َفيإْ
ğalıp birbirine sarmaşık olmasına denir; 
tekûlu: تُُه ِشدَّ أَْي  اْلَحّرِ  َفْيَخُة   :ve tekûlu آَذْتَني 
أَْعَجَبْتِني َفْيَخُة النََّباِت أَْي َكْثَرتُُه َواْلِتَفاُفُه
ُخ َفيإْ ve (vezninde [»şey] َشْيٌخ) [»el-fey] اَلإْ

َفَيَخاُن  َفَوَخاٌن (fetehâtla) [el-feye«ân] اَلإْ
[feve«ân] ma¡nâsınadır ki zikr olundu; 
yukâlu: يُح َتِفيُخ َفْيًخا َوَفَيَخاًنا ِبَمْعَنى َفاَخْت  َفاَخِت الّرِ
 Ve َتُفوُخ

ٌخ  ;Saçılıp dağılmak ma¡nâsınadır [»fey] َفيإْ
yukâlu: ْيُء ِإَذا اْنَتَشَر َفاَخ الشَّ
َفاَخُة ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ifâ«at] اَلإْ
Müte™essif ve peşîmân olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َيِدِه ِفي  ُسِقَط  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve i¡râz أََفاَخ 
edip yüz çevirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve vâviyye-i أََفاَخ ِمْن ُفالٍَن ِإَذا َصدَّ َعْنُه أَْي أَْعَرَض
mezkûre gibi bu dahi yellenmek, ¡alâ-
kavlin zarta ile berâberce hadeslenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْو َضَرَط  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أََفاَخ 
يِح الّرِ ُخُروِج  َمَع   َوِفي :Kâle fi’n-Nihâye أَْحَدَث 
أَْصَحاِبِه َبْعُض  َفاتََّبَعُه  َحاَجًة  يُِريُد  َخَرَج  “أَنَُّه   اْلَحِديِث 

َقَهَرُه ِإَذا   Ve tezlîl ve tahkîr eylemek الثَّاِلِث 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُ َ َذهللَّ ِإَذا  ُفالًَنا   Ve َفَنَخ 
bir kimsenin vücûdu kemiğini kanat-
maksızın ve yarmaksızın hurd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَنَخ َعْظَمُه ِإَذا َفتََّتُه ِمْن َغْيِر 
َشّقٍ َوالَ ِإْدَماٍء
ِنيُخ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-tefnî] اَلتَّفإْ
de) َفْنٌخ [fen«] ile iki ma¡nâ-yı evvellerde 
mürâdiftir; yukâlu: َفنََّخُه َتْفِنيًخا ِبَمْعَنى َفَنَخُه
َنُخ ِمفإْ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [»el-mifna] اَلإْ
de) Şol gâlib ve zeber-dest adama denir 
ki dâ™imâ a¡dâsını kahr ve galebe ile tezlîl 
edip ekser-i evkâtta başlarını gözlerini şi-
kest eder ola.

َفِنيُخ -Gev (vezninde [emîr] أَِميٌر) [»el-fenî] اَلإْ
şek ve za¡îf ve zebûn olan adama denir.

]ف ن ش خ[
َفنإَْشَخُة  şîn-i mu¡ceme ile) [el-fenşe«at] اَلإْ
-vezninde) Yorulup fürû [da√recet] َدْحَرَجٌة
mânde olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َفْنَشَخ 
أَْعَيا ِإَذا  ُجُل   Ve bir husûstan gerilenmek الرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر َتأَخَّ ِإَذا  ْاألَْمِر  َعِن   َفْنَشَخ 
 Ve tebevvül ederken paçalarını germek َعْنُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َج َفحَّ ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َفْنَشَخ 
اْلَبْوِل ِعْنَد  ِرْجَلْيِه   Ve pîr ve ihtiyâr olmak َبْيَن 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َكِبَر َوَشاَخ َفْنَشَخ الرَّ
ُمَفنإِْشُخ -İsm-i fâ¡il bünyesiy [»el-mufenşi] اَلإْ
le şol sölpük adama denir ki dâ™imâ uyuk-
layıp yıkılır ola.

 [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [»et-tefenşu] اَلتََّفنإُْشُخ
vezninde) Paçaları gerip ayırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَفْنَشَخِت اْلَمْرأَُة ِإَذا َباَعَدْت 
َبْيَن ِرْجَلْيَها
 (fâ’nın ve şîn’in fethiyle) [»Fenşa] َفنإَْشٌخ
Bir recülün ¡alemidir.

]ف ل خ[
َفَوَخاُن  ,Yel esmek (fetehâtla) [el-feve«ân] اَلإْ
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FASLU’L-¢ÂF 
)َفْصُل اْلَقاِف(

]ق ف خ[
ُخ َقفإْ  âf’ın fethi ve fâ’nın…) [»el-…af] اَلإْ
sükûnuyla) ve

ِقَفاُخ  َفْقٌخ (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [»el-…ifâ] اَلإْ
[fa…«] ma¡nâsınadır ki zikr olundu.

َخُة َقفإْ  (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [el-…af«at] اَلإْ
Kösnümekle erkeğe tâlib olan ineğe denir 
ki düvesimiş ta¡bîr olunur; yukâlu: ٌَبَقَرةٌ َقْفَخة 
أَْي ُمْسَتْحِرَمٌة
َقِفيَخُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-…afî«at] اَلإْ
de) A¡râba mahsûs bir nev¡ ta¡âm ismi-
dir ki hurmâ ile ve çerviş yağıyla tertîb 
olunur.

َفاُخ قإْ ِ  İnek (hemzenin kesriyle) [»el-i…fâ] اَلإْ
kösnüyüp düveye gelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْقَفَخِت اْلَبَقَرُة ِإَذا اْسَتْحَرَمْت Kezâlik dişi 
kurt erkeğe kızmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َفاَد ْئَبُة ِإَذا أََراَدِت الّسِ أَْقَفَخِت الّذِ
ُقَفاُخ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [»el-…ufâ] اَلإْ
Etine dolu kurumu güzel hoş-endâm ha-
tuna denir.

]ق ل خ[
ُخ َقلإْ ve (vezninde [»sel] َسْلٌخ) [»el-…al] اَلإْ

َقِليُخ  Erkek (âf’ın fethiyle…) [»el-…alî] اَلإْ
deve kükremek ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَلَخ 
 Ve اْلَبِعيُر َقْلًخا َوَقِليًخا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َهَدَر

ٌخ  Bir kuru nesneyi bir âher kuru [»al…] َقلإْ
şey™e vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَلَخ 
َياِبٍس َعَلى  َياِبًسا  َضَرَب  ِإَذا  ُجُل   Ve şecer ve الرَّ
nebât makûlesini kökünden koparıp çı-
karmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَرَة ِإَذا  َقَلَخ الشَّ
 Ve َقَلَعَها

ٌخ  Koca eşeğe denir. Ve esrimiş [»al…] َقلإْ

 Pes َفَقاَل َتَنحَّ َعنِّي َفِإنَّ ُكلَّ َباِئَلٍة َتِفيُخ” أَْي َنْفٍس َباِئَلٍة
tebevvül eden adam kurbünde durmak 
âdâba muhâlif olmakla câ™iz değil imiş.
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َجْوُفُه َقْوًخا ِإَذا َفَسَد ِمْن َداٍء
َقاُخ  Pek muzlim ve siyâh geceye [»el-…â] اَلإْ
denir; yukâlu: َلْيَلٌة َقاٌخ أَْي َسْوَداُء

deveye denir Ve içi boş kamışa denir.

ِليُخ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-ta…lî] اَلتَّقإْ
Kamçı ile vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْوِط ِإَذا َضَرَبُه ِبِه  Ve nebât pekişmek َقلََّخ ُفالًَنا ِبالسَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّقلََّخ النَّْبُت ِإَذا اْشَتد
 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [»ulâ¢] ُقالٌَخ
Yemen’de bir mevzi¡ adıdır. Ve 

-Esmâdandır: ¢ulâ« el [»ulâ¢] ُقالٌَخ
¡Anberî bir şâ¡irdir, Benu’l-¡Anber 
kabîlesindendir. Ve ¢ulâ« b. Zeyd 
kezâlik bir şâ¡irdir. Ve ¢ulâ« b. ◊azn, 
Sa¡d kabîlesinden bir şâ¡irdir. Cevherî 
istişhâd eylediği beyti ¢ulâ«-ı Sa¡dî’ye 
isnâdı sahîh değildir, zîrâ o, ¢ulâ«-ı 
¡Anberî’nindir. Cevherî’nin îrâd eylediği 
beyt bu olacaktır: || أََنا اْلُقالَُخ ِفي بَُغاِئي ِمْقَسًما“ 
َتْسأََما” أَْسأَُم َحتَّى   Ve Sa¡dî’nin beyti أَْقَسْمُت الَ 
budur: أَبُو َخَناِثيَر ْبُن َجَناِب ْبِن َجالَ ||   “أََنا اْلُقالَُخ 
.ve Cenâb, ¢ulâ«’ın ceddidir أَُقوُد اْلَجَمالَ”

َقَلخإْ  (fethateynle) [»ala« …ala…] َقَلخإْ 
Asvâttandır, erkek deveyi dişi deveye 
çektikleri hengâmda îrâd ederler.

]ق م خ[
َماُخ قإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [»el-i…mâ] اَلإْ
Kibr ve nahvetle burnu havâya tutmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر ُجُل ِبأَْنِفِه ِإَذا َتَكبَّ  أَْقَمَخ الرَّ
-Ve müte¡azzim ve mütekebbir kim َوَشَمَخ
selerin oturuşu gibi oturmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِم ُجُل ِإَذا َجَلَس َكاْلُمَتَعظِّ أَْقَمَخ الرَّ
َفُخ َقنإْ -veznin [an@al√] َحْنَظٌل) [»el-…anfa] اَلإْ
de) Bir nebât adıdır. Ve şiddetli âfet ve 
dâhiyeye denir; bu ma¡nâda …âf’ın kesriy-
le de câ™izdir.

]ق ل خ[
ُخ َقوإْ  Bir (vezninde [»fev] َفْوٌخ) [»el-…av] اَلإْ
kimsenin içerisi bir maraz sebebiyle fâsid 
ve tebâh olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َقاَخ 
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ve dâl’ın teşdîdiyle) »âni…în kurbün-
de bir karyedir ki »âni…în ile Şehrezûr 
meyânındadır; İmâm Ker«î oradandır.

ِة قَّ الرَّ ُخ   Cezîre-i İbn [Ker«u’r-Ra……a] َكرإْ
¡Ömer’de bir karyedir.

اَن ََ َميإْ ُخ  -mîm’in fet) [Ker«u Meysân] َكرإْ
hiyle) Sevâd-ı ¡Irâ…’ta bir karyedir.

َتاَن ُخوِأسإْ ُخ   Îrân’da [Ker«u »ûzistân] َكرإْ
bir şehr-i ma¡rûftur ki َكْرَخٌة [Ker«at] dahi 
derler.

َتا َعَارإْ ُخ   ayn’ın ve¡) [Ker«u ¡Abertâ] َكرإْ
bâ’nın fethiyle) Nehrevân kazâsında bir 
karyedir.

ِخيَتى  İrbil (elif-i maksûre ile) [Ker«îtâ] َكرإْ
kurbünde bir yüksek tepe üzere bir kal¡a 
adıdır.

َكَراَخُة -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-kerâ«at] اَلإْ
ninde) Hasır pâresine denir. Ve bu, sevâd-ı 
¡Irâ… lügatidir.

َكاِرُخ  Su sevk (râ’nın kesriyle) [»el-kâri] اَلإْ
eden kimseye denir ki su yolcu ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: ُهَو َكاِرٌخ أَْي َيُسوُق اْلَماَء
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [»Kerû] َكُرلٌخ
Herât kazâsında bir karyedir.

َراُخ  (musaggar bünyesiyle) [»Ukeyrâ] أَُكيإْ
Bir mevzi¡dir yâhûd bu √â-yı mühmele 
iledir.

َخاَيا  Bir (kâf’ın fethiyle) [ker«âyâ] َكرإْ
su hissesinin ismidir ki ¡Irâ…’ta Nehr-i 
¡Îsâ’nın bir şâhından alıp tahtında olan 
arâzîyi saky ve ifâza eder.

]ك ش خ[
َخاُن -veznin [arnân…] َقْرَناُن) [el-keş«ân] اَلإَْكشإْ
de ve kâf’ın kesriyle) Deyyûs ve kurum-
sak kimseye denir.

ِشيُخ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-tekşî] اَلتَّكإْ

FASLU’L-KÂF 
)َفْصُل اْلَكاِف(

]ك خ خ[
 kâf’ın fethi ve «â’nın) [»»el-ka] اَلإَْكخُّ
teşdîdiyle) ve

-Uyku (kâf’ın fethiyle) [»el-ke«î] اَلإَْكِخيُخ
da kih kih diye hırıldamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوَكِخيًخا  ا  َكخًّ َنْوِمِه  ِفي  النَّاِئُم   َكخَّ 
الثَّاِني ِإَذا َغطَّ

 kâf’ların fethi ve kesriyle) [»ka« ka] َكخإْ َكخإْ
ve «â’ların sükûnuyla ve teşdîdleriyle ve 
tenvînleriyle lügattir) Ve bu asvâttandır, 
çocuk kısmını bir nesne yemekten ve 
bir nesne almaktan ve bir murdâr şey™e 
bulaşmaktan zecr ve men¡ için telaffuz 
olunur. Kâle fi’n-Nihâye: اْلَحِديِث “أََكَل  َوِفي 

النَِّبيُّ َفَقاَل  َدَقِة  الصَّ َتْمِر  ِمْن  َتْمَرًة  اْلُحَسْيُن  أَِو   اْلَحَسُن 
َكْخ” َكْخ  الَُم  السَّ  Ya¡nî Hazret-i ◊asan َعَلْيِه 
yâhûd ◊useyn zekâta mahsûb âsitâne-i 
sa¡âdete meclûb olan hurmâlardan bir 
dânesini alıp ekl murâd ettikte ehl-i beyt 
emvâl-i sadakâttan mütenezzih oldukları-
na binâ™en Resûl-i Ekrem ¡aleyhi’s-selâm 
hazretleri “Sakın ekl eyleme, yerine bı-
rak!” diye zecr ve men¡ eyledi. Ve bunun 
tekerrürü te™kîd içindir. Ve lafz-ı mezbûr 
¡alâ-kavlin a¡cemî-i mu¡arrebdir ki ism-i 
fi¡l-i emr olur.

]ك ر خ[
ُخ  kâf’ın fethi ve râ’nın) [»Ker] َكرإْ
sükûnuyla) Baπdâd’da bir mahalle adıdır.

ا ََّ َْاُح ُخ  -â-yı mühme√) [Ker« Bâ√uddâ] َكرإْ
lenin zammı ve dâl’ın teşdîdiyle) Surre-
men-re™â kasabasındaki hâlen Sâmerra 
ta¡bîr olunan bir karyedir.

اَن ََّ ُج ُخ   cîm’in zammı) [Ker« Cuddân] َكرإْ
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Bir nev¡ idâm ya¡nî katık ismidir. 

İşbu َكاَمُخ [kâma«] kâme-i Fârisî 
mu¡arrebidir, mürrî dahi derler ki selef-
te gûnâgûn nebâtlardan ve buğday ve un 
ve sütten tarhana gibi tertîb edip ta¡âmı 
teşhiye ve hazm için berâberce tenâvül 
ederler idi. Hâlen bu taraflarda turşu ve 
tarator ve salata makûlesi ve havyar mi-
silliler onun makâmında olmakla bunlara 
da ıtlâk olunur. Müfredât-ı tıbbiyyeden 
Tu√fetü’l-Mü™minîn tercemesinde mufas-
salan meşrûhtur. Hâlen Bedevîler sofrala-
rına turşu makâmında olmakla tatsız bir 
şey™ getirip yemek aralıklarında tenâvül 
ederler. Hattâ menkûldür ki bir Bedevîye 
hubz ile kâmah getirdiler. Mukaddemen 
kâmahı görmemiş idi, ”َهَذا  diye su™âl “َما 
eyledikte ”ِإنَُّه َكاَمٌخ“ demeleriyle Bedevî َقْد“ 
ِبِه” َكَمَخ  َفأَيُُّكْم  َكاَمٌخ  أَنَُّه   Ya¡nî “Kâmah َعَرْفُت 
olduğunu bildim, ancak bunu kimi kim 
 ,ya¡nî tagavvut eyledi?” dedi [»kem] َكْمٌخ
zîrâ َكْمٌخ [kem«] ٌط  ma¡nâsına [†taπavvu] َتَغوُّ
gelir, niteki zikr eyledi. Pes Bedevî َكاَمٌخ 
[kâma«] lafzı َكْمٌخ [kem«]ten me™hûz necis 
demek fehm eyledi. Ve yine bir A¡râbîye 
kâmah verdiklerinde bunu neden yaparlar 
diye su™âl eyledi. Onlar da buğday ile süt-
ten yapılır dediklerinde, أََبَواِن َكِريَماِن َفَما أَْنَجَب 
Ya¡nî “Pederi ve mâderi kerîm ve necîb, 
ammâ kendisi nâ-haleftir!” dedi.

ُكَماُخ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [»el-kumâ] اَلإْ
Kibr ve ta¡azzüm ma¡nâsına ismdir.

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [»Kemâ] َكَماُخ
Rûm ülkesinde bir belde adıdır. ¡Alâ-
kavlin َكْمٌخ [kem«]tir elifsiz. Belde-i 
mezbûre Erzurûm eyâletindedir, Erzincân 
ile mâ-beynleri bir merhaledir.

َماُخ كإْ ِ  vezninde [»i…mâ] ِإْقَماٌخ [»el-ikmâ] اَلإْ

ve

ُخ  kâf’ın fethi ve şîn’in) [»el-keş] اَلإَْكشإْ
sükûnuyla) Bir kimseye َكْشَخاُن [keş«ân] 
demek ma¡nâsınadır; tekûlu: َتْكِشيًخا ْخُتُه   َكشَّ
َوَكَشْخُتُه َكْشًخا ِإَذا ُقْلَت َلُه َيا َكْشَخاُن

]ك ش م خ[
َمَخُة  kâf’ın ve mîm’in) [el-keşme«at] اَلإَْكشإْ
fethiyle) ُمالٌَّح [mullâ√] ismidir ki yaban 
nohudu dedikleri nebâttır; be-gâyet tayyib 
ve ter ve mülâyim olur, ekl ederler.

]ك ش م ل خ[
َمَلُخ  kâf’ın zammı ve) [»el-kuşmela] اَلإُْكشإْ
mîm ve lâm’ın fethiyle) Bu dahi nebât-ı 
mezkûre denir.

]ك ف خ[
ُخ َكفإْ  kâf’ın fethi ve) [»el-kef] اَلإْ
fâ’nın sükûnuyla) Değnekle vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكْفًخا ِباْلَعَصا   َكَفَخُه 
ِبَها َضَرَبُه  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب   [»af…] َقْفٌخ Ve ِمَن 
ma¡nâsınadır ki zikr olundu; yukâlu: َكَفَخُه 
ِبَمْعَنى َقَفَخُه
َخُة َكفإْ  (vezninde [nef«at] َنْفَخٌة) [el-kef«at] اَلإْ
Toplanmış be-gâyet ak ve hâlis kere yağı-
na denir.

َفُخ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [»el-mikfa] اَلإِْمكإْ
de) Kavî ve şedîd olan şey™e denir; yukâlu: 

َرُجٌل َوَعُموٌد ِمْكَفٌخ أَْي َقِويٌّ

]ك م خ[
ُخ  kâf’ın fethi ve mîm’in) [»el-kem] اَلإَْكمإْ
sükûnuyla) Kibr ve nahvet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َكْمًخا  ِبأَْنِفِه   َكَمَخ 
َر َتَكبَّ ِإَذا  الثَّاِلِث  -Ve ishâl üzere yesteh اْلَباِب 
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِبِه   َكَمَخ 
 Ve fâris dizgini çekip atı alıkomak َسَلَحُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجاَم ِإَذا َكَبَحُه َكَمَخ الّلِ
َكاَمُخ  (vezninde [hâcer] َهاَجُر) [»el-kâma] اَلإْ
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FASLU’L-LÂM 
)َفْصُل الالَِّم(

]ل ب خ[
ُخ  lâm’ın fethi ve bâ’nın) [»el-leb] اَللَّاإْ
sükûnuyla) Vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve bir kimse َلَبَخُه َلْبًخا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َضَرَبُه
den bir nesneyi ahz eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََخَذُه ِإَذا  ِمْنُه  ْيَء  الشَّ -Ve katl eyle َلَبَخ 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَتَلُه ِإَذا   Ve َلَبَخُه 
bir adamdan bir nesneyi ahz eylemek 
zımnında hîle düzmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا اْحَتاَل ِلْلَْخِذ  Ve sövmek َلَبَخ الرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَبَخُه ِإَذا َشَتَمُه
َاَخُة  Bir şecer-i (fetehâtla) [el-lebe«at] اَللَّ
¡azîm adıdır ki meyvesi hurmâya şebîh 
ve lezîz olur, lâkin ta¡mı bir mikdâr 
kerâhetlidir. Bir kimse onun biçilmiş ke-
restelerini dağıtsa derhâl ru¡âf ¡ârız olur. 
Ve iki tahtası bir araya getirilip birbirine 
zamm ve vasl olunsa yekpâre bir tahta olur. 
Ebû Bâ…il-i ◊a∂ramî’den menkûldür ki 
enbiyâ-yı Benî İsrâ™îl’den bir peygamber-i 
zî-şânın dişlerinin diplerine çürüklük ¡ârız 
olmakla dergâh-ı ilâhîye iştikâ eylemele-
riyle zikr olunan lebehat tenâvülüyle vahy 
olundu. Ve ondan tenâvül eyleyip şifâ-yâb 
oldular. Ve menkûldür ki mukaddemâ 
Fârs ülkesinde neş™et edip ta¡mı semmiy-
yetli idi, ba¡dehu Mı§ır diyârına nakl olu-
nup bi-iznihi ta¡âlâ semmiyyeti zâ™il oldu. 
Şecer-i mezbûr hâlen ~a¡îd-i Mı§r’da pek 
çoktur, çınar ağacı şeklinde olur ve َلَبٌخ 
[leba«] ismiyle müştehirdir.

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [»el-lubû] اَللُُّاوُخ
Cesed pek etli semiz olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلَبَخ َجَسَدُه لُبُوًخا ِإَذا َكثَُر َلْحُمُه

ve mürâdifidir ki zikr olundu.

]ك ل خ[
ve (kâf’ın zammıyla) [»el-kû] اَلإُْكوُخ

َكاُخ  Göçer evlilerin sâzlıktan [»el-kâ] اَلإْ
üstü hörgüç tarzında çatma evlerine de-
nir ki bacası penceresi olmaz; Kürd ve 
Türkmen tâ™ifesi huğ ta¡bîr ederler. Cem¡i 
 gelir ve [kû«ân] ُكوَخاٌن ve [»ekvâ] أَْكَواٌخ
 ِكَوَخٌة gelir kâf’ın kesriyle ve [kî«ân] ِكيَخاٌن
[kive«at] gelir, ِعَنَبٌة [¡inebet] vezninde.
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çok olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْت َعْينُُه  َلخَّ
َدْمُعَها َكثَُر   Ve bir adama şamar vurmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَطَمُه ِإَذا  ُفالًَنا   Ve َلخَّ 
ittibâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّلخ 
-Ve bir haberi gereği gibi so ِفي اْلَجَبِل ِإَذا اتََّبَعُه
ruşturup ötesini araştırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َواْسَتْقَصاُه َرُه  َتَخبَّ ِإَذا  اْلَخَبَر   Ve bir َلخَّ 
yeri kazar iken eğri gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلخَّ ِفي اْلَحْفِر ِإَذا َماَل ِفيِه Ve tîb sürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: يِب ِإَذا َطالَ ِبِه َلخَّ ُفالًَنا ِبالطِّ
ِتَخاُخ لإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [»el-ilti«â] اَلإْ
Bir nesne karış muruş olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْلَتخَّ ْاألَْمُر ِإَذا اْخَتَلَط Ve otluklar birbi-
rine sarmaşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َِّإْلَتخ 

اْلُعْشُب ِإَذا اْلَتفَّ

َتخُّ ُملإْ ) [»»el-multa] اَلإْ -vez [mu∂†arr] ُمْضَطرٌّ
ninde) Geçkin sarhoşa ıtlâk olunur, 
şûride-dimâg olduğu için; yukâlu: َسْكَراُن 
ُمْلَطخٌّ َتُقْل  َوالَ  َطاِفٌح  أَْي  -Mü™ellif bunun ُمْلَتخٌّ 
la Cevherî’ye ta¡rîz eylemiştir. Lâkin 
Cevherî ¡ammeye ¡azv eylemiştir.

ُة َلَخاِنيَّ -Nutk ve tekel [el-la«le«âniyyet] اَللَّخإْ
lümde olan ¡ucme ve lüknet hâletine denir, 
fesâhat ve talâkatla edâ olunmamaktan 
¡ibârettir; yukâlu: ِبِه َلْخَلَخاِنيٌَّة أَْي ُعْجَمٌة ِفي َمْنِطِقِه

َلَخاِنيُّ -yâ-yı nisbet) [el-la«le«âniyy] اَللَّخإْ
le) Lisânında ¡ucme olan adama denir; 
yukâlu: َرُجٌل َلْخَلَخاِنيٌّ أَْي َغْيُر َفِصيٍح
Muzhir’de mastûr olduğu üzere َعْنَعَنٌة 
[¡an¡anet] ¢ays ve Temîm lügatinde ol-
duğu gibi, ٌة  Şi√r ve [la«le«âniyyet] َلْخَلَخاِنيَّ
¡Umân ¡Arablarının lügatindedir ki meselâ 

اهللُ َشاَء  اهللُ diyecek yerde َما   َعْجَعَجٌة ve َمَشا 
[¡ac¡acet] ¢u∂â¡a kabîlesi lügatindedir ki 
yâ-yı müşeddedeyi mîm’e ibdâl ederler, 
meselâ َتِميِمّي [temîmiyy] yerinde َتِميِمْج 
[temîmic] derler. İntehâ.

ُة -lâm’ın ve «â-yı müşed) [el-la««at] اَللَّخَّ

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [»el-lebî] اَللَِّايُخ
Vücûdu mülahham olan kişiye denir; 
yukâlu: َرُجٌل َلِبيٌخ أَْي َلِحيٌم
ُة َااِخيَّ ٌة) [el-lubâ√iyyet] اَللُّ  [πurâbiyyet] ُغَراِبيَّ
vezninde) Lahîme hatuna denir.

ِايَخُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-lebî«at] اَللَّ
de) Göbek miskine denir.

ٌل) [»et-telebbu] اَلتََّلاُُّخ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Göbek miskiyle tîblenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَطيََّب ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َتَلبََّخ 
ِبيَخِة ِباللَّ
َااُخ -Şa (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [»el-libâ] اَلّلِ
mar ile birbirine vuruşmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: الََبَخُه ِلَباًخا ِإَذا الََطَمُه َوَضاَرَبُه

]ل ت خ[
 lâm’ın fethi ve tâ-yı) [»el-let] اَللَّتإُْخ
fevkiyyenin sükûnuyla) Bulaştırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َلْتًخا  ْيِء  ِبالشَّ  َلَتَخُه 
 ;Ve yarmak ma¡nâsınadır اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َلَطَخُه
yukâlu: ُه َشقَّ ِإَذا   Ve bir adamı kamçı َلَتَخُه 
ile dövüp derilerini pâre pâre sıyırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَحَلُه ِإَذا  ْوِط  ِبالسَّ  َلَتَخُه 
َوَشقَّ ِجْلَدُه َوَقَشَرُه
 vezninde [»tela††u] َتَلطٌُّخ [»et-telettu] اَلتََّلتُُّخ
ve mürâdifidir ki bulaşmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيِء ِإَذا َتَلطََّخ َتَلتََّخ ِبالشَّ
ِتَخُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-leti«at] اَللَّ
Âfet ve dâhiyeye denir.

َخاُن تإْ  (vezninde [a†şân¡] َعْطَشاُن) [el-let«ân] اَللَّ
Aç kimseye denir, َجاِئٌع [câ™i¡] ma¡nâsına.

]ل خ خ[
 lâm’ın fethi ve «â’nın) [»»el-la] اَللَّخُّ
teşdîdiyle) Bir sözü râst ve dürüst söy-
lemeyip iltibâs ve ibhâmlı söylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َكالَِمِه  ِفي   َلخَّ 
ُمْسَتْعِجًما ُمْلَتِبًسا  ِبِه  َجاَء  ِإَذا  ِل   Ve gözün yaşı ْاألَوَّ
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ََُخُة  ُهَمَزةٌ lâm’ın zammıyla) [el-lu†a«at] اَللُّ
[humezet] vezninde) ve

يُخ يٌن) [»el-li††î] اَلّلُِِّ  (vezninde [sikkîn] ِسّكِ
Bön ve ahmak adama denir. لَُطَخٌة [lu†a«at]
ın cem¡i لَُطَخاٌت [lu†a«ât] gelir.

ُخ ُِ  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [»el-le†i] اَللَّ
Ta¡âmı üstüne başına ve saçına, sakalına 
döküp bulaştırarak ekl eden kimseye de-
nir; yukâlu: َرُجٌل َلِطٌخ أَْي َقِذُر ْاألَْكِل
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [»el-le†û] اَللَُُّوُخ
Bulaştıracak nesneye denir.

]ل ف خ[
ُخ  lâm’ın fethi ve fâ’nın) [»el-lef] اَللَّفإْ
sükûnuyla) Bir kimsenin başına değnekle 
vurmak, ¡alâ-kavlin çehresine sille ile vur-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َرْأِسِه َعَلى   َلَفَخُه 
َلْفًخا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َضَرَبُه ِباْلَعَصا أَْو َلَطَمُه

]ل م خ[
ُخ ٌل) [»et-telemmu] اَلتََّلمُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Karîhadan bir bed söz peydâ edip 
söylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َخ الرَّ  َتَلمَّ
ِبَكالٍَم َقِبيٍح ِإَذا أََتى ِبِه
 [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mulâme«at] اَلإُْمالََمَخُة
vezninde) ve

َماُخ -Şamar (lâm’ın kesriyle) [»el-limâ] اَلّلِ
laşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُمالََمَخًة  الََمَخُه 
َوِلَماًخا ِإَذا الََطَمُه

]ل ل خ[
ُخ  lâm’ın fethi ve vâv’ın) [»el-lev] اَللَّوإْ
sükûnuyla) Karıştırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: الََخُه َيُلوُخُه َلْوًخا ِإَذا َخَلَطُه
ِتَياُخ لإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [»el-iltiyâ] اَلإْ
Karışmak ma¡nâsınadır; yukâlu: الََخُه َفاْلَتاَخ 
 Ve yoğrulmuş hamur mâyalanmak أَِي اْخَتَلَط
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْلَتاَخ اْلَعِجيُن ِإَذا اْخَتَمَر
َواَخُة ve [el-livâ«at] اَلّلِ

dedenin fethiyle) Murdâr ve âlûde hatuna 
denir; yukâlu: ٌة أَْي َقِذَرةٌ ُمْنِتَنٌة ِإْمَرأَةٌ َلخَّ

 teşdîd-i «â’yla ve √â-yı) [»»el-lâ] اَلالَّخُّ
mühmele ile de lügattir) Eşcârı sıkışmış 
ve birbirine sarılmış koruluk çatılkı de-
reye denir; yukâlu: اْلَمَضاِئِق ُمْلَتفُّ  أَْي  الَخٌّ   َواٍد 
َجِر ُمْؤَتِشٌب  Ve «â-yı mu¡cemenin َيْعِني َكِثيُر الشَّ
tahfîfiyle أَْلَخى kelimesinden ki ef¡aldir, 
iştikâk-ı kebîr ile ondan me™hûz olur ki 
eğri ve mu¡vecc ma¡nâsınadır, İsmâ¡îl 
¡aleyhi’s-selâm kıssası zımnında İbn 
¡Abbâs hazretlerinin rivâyet eyledikle-
ri hadîsinde zikr olunan üç lügatle de 
mervîdir. Mü™ellifin murâdı işbu hadîstir. 
Kâle fi’n-Nihâyeِه َهاَجَر  َوِفي َحِديِث ِإْسَماِعيَل َوأُّمِ
َجِر َواْلَحَجِر ٌق ُمْلَتفٌّ ِبالشَّ ” أَْي َضّيِ  “َواْلَواِدي َيْوَمِئٍذ الَخٌّ
 ُمَتَضاِيٌق َوِقيَل ُهَو الٌَخ ِبالتَّْخِفيِف أَْي ُمْعَوجُّ اْلَفِم َويُْرَوى
ِباْلَحاِء اْلُمْهَمَلِة
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [»el-le«û] اَللَُّخوُخ
Ma¡yûb olan şey™e denir; yukâlu: أَْصٌل َلُخوٌخ 
أَْي َمْعُيوٌب
َلَخاُن  Bir (lâm’ların fethiyle) [La«le«ân] َلخإْ
kabîle adıdır.

]ل ط خ[
إُُْخ  lâm’ın fethi ve †â’nın) [»†el-la] اَللَّ
sükûnuyla) Murdâr nesne bulaştırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َلْطًخا  ِبَكَذا   َلَطَخُه 
َثُه ِإَذا َلوَّ  Ve bir adama bir şerr ve اْلَباِب الثَّاِلِث 
kerîhe ¡azv ve isnâd eylemek ma¡nâsınadır 
ki ma¡nevî âlûde kılmaktır; yukâlu: ٍلُِطَخ ِبَشّر 
 Şârihin beyânına göre َعَلى اْلَمْجُهوِل ِإَذا ُرِمَي ِبِه
binâ-i ma¡lûm üzere de müsta¡meldir Ve 

إٌُْخ  Bir mikdârca nesneye ıtlâk [»†la] َل
olunur, gûyâ ele bulaşacak mikdâr ki bir 
bulaşım ta¡bîr olunur; fi’l-asl masdar olup 
ism kılınmıştır; yukâlu: ِمَن َلْطٌخ  َماِء  السَّ  َفي 
ِمْنُه َقِليٌل  أَْي  َحاِب  ِمْن :ve tekûlu السَّ َلْطًخا   َسِمْعُت 
َخَبٍر أَْي َيِسيًرا
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FASLU’L-MÎM 
)َفْصُل اْلِميِم(

]م ت خ[
َمتإُْخ  (vezninde [»let] َلْتٌخ) [»el-met] اَلإْ
Bir nesneyi yerinden çekip çıkarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء َمْتًخا ِمَن اْلَباِب  َمَتَخ الشَّ
ِإَذا اْنَتَزَعُه ِمْن َمْوِضِعِه ِل  -Ve cimâ¡ ey الثَّاِلِث َوْاألَوَّ
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَمْرأََة   َمَتَخ 
 :Ve kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu َجاَمَعَها
ْيَء ِإَذا َقَطَعُه  ;Ve vurmak ma¡nâsınadır َمَتَخ الشَّ
yukâlu: َضَرَبُه ِإَذا   Ve ib¡âd eylemek َمَتَخُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَتَخُه ِإَذا أَْبَعَدُه Ve yük-
selmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيُء  الشَّ  َمَتَخ 
-Ve çekirge yumurtlamak için kuyru اْرَتَفَع
ğunu yere gömmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve َمَتَخِت اْلَجَراَدُة ِفي ْاألَْرِض ِإَذا َغَرَزْت َذَنَبَها َلَتِبيَض
ishâlle hadeslemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve bir mahalde sâbit ve َمَتَخ ِبَسْلِحِه ِإَذا َرَمى ِبِه
üstüvâr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَتَخ 
َرَسَخ ِإَذا  ْيِء  الشَّ -Ve ba¡zı nüshada ma¡nâ ِفي 
yı evvel ¡akibinde َكاْمَتاَخُه kelimesi mersûm 
olup lâkin ِإْمَتاَخ lafzı َمْوٌخ [mev«]ten yâhûd 
 ten ifti¡âl olmakla bu mâddeye[»mey] َمْيٌخ
mülâyim olmadığı zâhirdir.

يَخُة ِمّتِ يَنٌة) [el-mittî«at] اَلإْ -vez [sikkînet] ِسّكِ
ninde) Değneğe denir. Ve incerek olan 
kolluk sopasına ve toykaya denir.

ِمّتِيُخ يٌن) [»el-mittî] اَلإْ  (vezninde [sikkîn] ِسّكِ
Uzun ve yumuşak ağaç kerestesine denir; 
yukâlu: يٌخ أَْي َطِويٌل َلّيٌِن ُعوٌد ِمّتِ

]م خ خ[
 mîm’in zammı ve «â-yı) [»»el-mu] اَلإُْمخُّ
mu¡cemenin teşdîdiyle) Kemikte olan ili-
ğe denir; yukâlu: ِباْلَعْظِم ُمخٌّ أَْي ِنْقٌي Ve beyni-
ye ıtlâk olunur, dimâg ma¡nâsına. Ve gö-
zün beyâz ve siyâhını câmi¡ şahmeye ıtlâk 

َياَخُة  Süt (lâm’ların kesriyle) [el-liyâ«at] اَلّلِ
ile bilece arınmış kere yağına denir. Kes-
reye mücâveretle vâv, yâ’ya ibdâl olundu.
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ninde) Emr-i tavîl demektir; yukâlu: أَْمٌر 
-ke َطِويٌل Şârih Munâvî der ki ُمِمخٌّ أَْي َطِويٌل
limesi tahrîf-i nâsihtir, ¡Ubâb’da ve sâ™ir 
ümmehâtta َطاِئٌل ¡unvânındadır ki ُمِفيٌد 
ma¡nâsınadır, vâkı™an muktezâ-yı mâdde 
dahi öylece olmaktır.

]م ُ خ[
ُخ إَْ َم  (vezninde [√med] َمْدٌح) [»el-med] اَلإْ
Ululuk, ¡izzet ve ¡azamet ma¡nâsınadır. 
Ve me¡ûnet-i tâmme ma¡nâsınadır ki ke-
mâ yenbagî meded ve i¡ânet eylemektir; 
yukâlu: ا َمَدَخُه َمْدًخا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أََعاَنُه َتامًّ
ُخ ُِ َما ve [»el-mâdi] اَلإْ

يُخ َِ َم ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [»el-medî] اَلإْ

ُخ ُِ ُمَتَما  Azîz ve ¡azîm¡ [»el-mutemâdi] اَلإْ
olan adama denir.

لُخ َُ َم  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [»el-medû] اَلإْ
ve

ُخ ُِ ُمَتَما  Bir işi te™ennî ile [»el-mutemâdi] اَلإْ
tutmayıp ¡acele ile işler olan kimseye de-
nir; yukâlu: َيْعَمُل َكاَن  ِإَذا  َوُمَتَماِدٌخ  َمُدوٌخ   َرُجٌل 
ْيَء ِبَعَجَلٍة الشَّ
ُخ ُُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [»et-temâdu] اَلتََّما
de) ve

اُخ ََ ِت مإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [»el-imtidâ] اَلإْ
de) Bagy ve tugyân eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَماَدَخ َعَلْيِه ِإَذا َبَغى Ve 

ٌخ ُُ -Bir husûstan ağırlaşıp ge [»temâdu] َتَما
rilenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَماَدَخ َعْنُه ِإَذا 
َتَثاَقَل َوَتَقاَعَس
ُخ َُّ ٌل) [»et-temeddu] اَلتََّم -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Doğru yürümeyip yılan gibi her 
tarafa saparak yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َسْيِرَها ِفي  َتَعكََّسْت  ِإَذا  النَّاَقُة  َخِت   Ve َتَمدَّ
büyüklenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َخ  َتَمدَّ
َر َتَكبَّ ِإَذا  ُجُل   Ve pek semirip tavlanmak الرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخِت اإِْلِبُل إِذَا اْمَتَلَْت ِسَمًنا َتَمدَّ

olunur. Ve bir feresin ismidir. Ve 

-Her şey™in mahz ve hâlisine de [»»mu] ُمخٌّ
nir. Cem¡i ِمَخاٌخ [mi«â«] gelir mîm’in kes-
riyle ve ِمَخَخٌة [mi«a«at] gelir, ِعَنَبٌة [¡inebet] 
vezninde; yukâlu: ُه أَْي َخاِلُصُه  Ve ُهَو ُمخُّ

 İlik gibi yumuşak nesneye ıtlâk [»»mu] ُمخٌّ
olunur, lâkin bu ma¡nâda Munâvî mîm’in 
fethiyle takyîd eylemiştir.

ِخيُخ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-tem«î] اَلتَّمإْ
ve

ُخ ٌل) [»et-teme««u] اَلتََّمخُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) ve

ِتَخاُخ مإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [»el-imti«â] اَلإْ
de) ve

َمَخُة -zelze] َزْلَزَلٌة) [el-ma«me«at] اَلإَْمخإْ
let] vezninde) Kemikten ilik çıkarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخُه َوَتَمخَّ اْلَعْظَم  َخ   َمخَّ
ُه ُه َوَمْخَمَخُه ِإَذا أَْخَرَج ُمخَّ َواْمَتخَّ
َمِخيُخ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [»el-me«î] اَلإْ
İlikli kemiğe denir; yukâlu: َعْظٌم َمِخيٌخ أَْي ُذو 
َشاةٌ َمِخيَخٌة أَْي َذاُت ُمّخٍ :ve yukâlu ُمّخٍ
َخاُخ مإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [»el-im«â] اَلإْ
Kemik iliklenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُمخٌّ ِفيِه  َصاَر  ِإَذا  اْلَعْظُم   Ve semirmek أََمخَّ 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ِت  أََمخَّ
َسِمَنْت ِإَذا  اُة   Ve ağaca su yürüyüp tâb ve الشَّ
tarâvetlenmek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: اْلَماُء ِفيِه  َوَجَرى  اْبَتلَّ  ِإَذا  اْلُعوُد   Ve أََمخَّ 
ekin özlenmek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ِقيُق ْرُع ِإَذا َجَرى ِفيِه الدَّ أََمخَّ الزَّ
ُمَخاَخُة  (mîm’in zammıyla) [el-mu«â«at] اَلإْ
Kemikten sorulmakla ağıza gelen iliğe 
denir.

َمَخاِئُخ  (mîm’in fethiyle) [»el-me«â™i] اَلإْ
Güzîde ve tüvânâ develere denir; müfredi 
ِإِبٌل َمَخاِئُخ أَْي ِخَياٌر :tir; yukâlu[»me«î] َمِخيٌخ

ُمِمخُّ ) [»»el-mumi] اَلإْ -vez [mu√ibb] ُمِحبٌّ
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Bedene sürülüp ovuşturulacak şey™e de-
nir, gerek dühn ve gerek edviye makûlesi 
olsun.

ِريُخ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-temrî] اَلتَّمإْ
de) Bu dahi cesede َمُروٌخ [merû«] sürerek 
ovuşturmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َخ  َمرَّ
َجَسَدُه ِإَذا َدَهَنُه ِباْلَمُروِخ
َراُخ مإْ ِ -Ha (hemzenin kesriyle) [»el-imrâ] اَلإْ
mur makûlesi nesneyi suluca eylemekle 
yufka kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْمَرَخ 
َقُه اْلَعِجيَن ِإَذا َرقَّ
ُرلِخ َممإْ الإْ  ¡Bir mevzi [»u’l-Memrû±] ُذل 
adıdır.

يُخ ِمّرِ يٌن) [»el-mirrî] اَلإْ  (vezninde [sikkîn] ِسّكِ
Mürdâsenc ismidir ki mürde-seng ta¡bîr 
olunan dârûdur. Ve 

يٌخ  Ahmak ve bî-magz kimseye [»mirrî] ِمّرِ
denir. Ve bir nev¡ uzun oka denir ki dört 
yelekli olur, Türkîde menzil oku dedikle-
ridir ki Fârisîde tîr-i pertâbî derler. Ve 

يٌخ  Seb¡a-i seyyâreden bir [»Mirrî] ِمّرِ
kevkeb ismidir ki felek-i hâmiste olur, 
Fârisîde Behrâm denir; sehm-i mezkûr 
ile tesmiye olunmuştur, fevkinde olan iki 
kevkebe nisbetle serî¡ü’s-seyr olduğu için 
ve ¡inde’l-ba¡z levninde humret ve sufret 
olmakla mirrîhe ya¡nî murdâsence teşbîh 
olunmuştur. Ve 

يٌخ  Sert olmayıp mülâyim olan [»mirrî] ِمّرِ
ağaca denir. 

َمِرُخ  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [»el-meri] اَلإْ
Yumuşak ağaca denir. Ve dühn ve tîbi çok 
sürünür olan adama denir; yukâlu: َرُجٌل َمِرٌخ 
َهاِن أَْي َكِثيُر ْاإِلّدِ
 (vezninde [mâriyet] َماِرَيٌة) [mâri«at] َماِرَخُة
Selefte bir hatun idi ki nâstan pek hayâ ve 
tesettür eder idir. Bir gün onu bir kabr nebş 

]م ذ خ[
ُخ َْ َم  mîm’in ve ≠âl-ı) [»el-me≠a] اَلإْ
mu¡cemenin fethiyle) Yaban narının çiçe-
ğinde olan lüzûcetli şıraya denir ki ağıza 
alıp sormakla telezzüz ederler.

ُخ ُّْ ٌل) [»et-teme≠≠u] اَلتََّم -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Zikr olunan şırayı emip sormak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َص ِإَذا َتَمصَّ ُجُل  َخ الرَّ  َتَمذَّ
 Ve doğru yürümeyip yılan gibi her اْلَمَذَخ
tarafa saparak yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيِر السَّ َتَعاَكَسا ِفي  ِإَذا  ُجُل  َوالرَّ النَّاَقُة  َخِت   َتَمذَّ
Burada mîm’le َتَماَكَس nüshaları galattır.

]م ر خ[
ُخ َمرإْ  mîm’in fethi ve râ’nın) [»el-mer] اَلإْ
sükûnuyla) Bir şecerdir ki serî¡ü’l-verydir, 
ya¡nî çakmak gibi çakıldıkta hemân âteş 
çıkar. Ma¡lûm ola ki bâdiye-i ¡Arabda 
اْلَعَفاِر  derler bir ağaç [şeceru’l-¡afâr] َشَجُر 
vardır ve َمْرٌخ [mer«] derler bir ağaç dahi 
vardır ki ¡Arablar onlardan çakmak ittihâz 
ederler, َمْرٌخ [mer«] çakmak demiri ve َعَفاٌر 
[¡afâr] taşı menzilindedir; ve minhu kav-
luhu ta¡âlâ: ْاألَْخَضِر َجِر  الشَّ ِمَن  َلُكْم  َجَعَل   ﴿اَلَِّذي 
 “َكاْلَمْرِخ َواْلَعَفاِر ِبأَْن :Kâle’l-Bey∂âvî َناًرا﴾ اآلية،
ِمْنُهَما َيْقطُُر  َخْضَراَواِن  َوُهَما  اْلَعَفاِر  َعَلى  اْلَمْرُخ   يُْسَحَق 
-Ve onlar اْلَماُء َفَتْنَقِدُح النَّاُر َفُسْبَحاَن اْلَمِلِك اْلَقاِدِر”
dan düzülen çakmağa, َزْنٌد [zend] ve ٌَزْنَدة 
[zendet] derler, niteki bâbında meşrûhtur; 
ve minhu’l-mesel: َناٌر َواْسَتْمَجَد  “ِفي ُكّلِ َشَجَرٍة 
 Ve اْلَمْرُخ َواْلَعَفاُر”

ٌخ  Masdar olur, latîfe ve mizâh [»mer] َمرإْ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَرَخُه َمْرًخا ِمَن 
 [»merû] َمُروٌخ Ve bedeni اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َمَزَحُه
sürerek ovuşturmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve َمَرَخ َجَسَدَه ِإَذا َدَهَنُه ِباْلَمُروِخ

ٌخ .Bir mevzi¡ adıdır [»Mer] َمرإْ

َمُرلُخ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [»el-merû] اَلإْ
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َل ُصوَرَتُه ِإَلى أُْخَرى أَْقَبَح  َمْسًخا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َحوَّ
ِقْرًدا :ve minhu yukâlu ِمْنُه اهللُ   Ve bu َمَسَخُه 
du¡â™iyye olmak ve Yehûd kıssasına işâret 
olmak muhtemeldir; ke-mâ kâlallâhu 
ta¡âlâ: َوَجَعَل ِمْنُهُم اْلِقَرَدَة َواْلَخَناِزيَر﴾ اآلية﴿ Ya¡nî 
Yehûd tâ™ifesinden ehl-i sebti Hak ta¡âlâ 
maymun sûretine ve küffâr-ı mâ™ide-i 
¡Îsâ’yı hinzîr sûretine mesh eyledi, ¡alâ-
kavlin ashâb-ı sebtin civânlarını maymun 
ve pîrlerini hinzîr sûretine mesh eyledi. 
Ve 

ٌخ ََ  Davarı pek üstüne varıp [»mes] َم
yormakla mehzûl ve bî-tâb eylemek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َمَسَخ النَّاَقَة 
ِإَذا َهَزَلَها َوأَْدَبَرَها ِإْتَعاًبا
ُخ إَْ ِم  ِصْفٌر mîm’in kesriyle ki) [»el-mis] اَلإْ
[§ifr] vezninde) Sıfattır. Ve

يُخ َِ َم  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [»el-mesî] اَلإْ
Sûreti sûret-i kabîhaya muhavvel olan 
kimseye denir; ve minhu hadîsu İbn 
¡Abbâ&: َقاُق ” َواْلَجانُّ اَْلَحيَّاُت الّرِ  “اَْلَجانُّ َمِسيُخ اْلِجّنِ
Ve 

يٌخ َِ  Çirkîn çehreli insâna ve sâ™ir [»mesî] َم
eşyâya, kezâlik melâhat ve sabâhati olma-
yan kimseye denir. Ve bî-meze ve bî-ta¡m 
olan et ve fâkihe makûlesine ıtlâk olunur; 
yukâlu: َوَرُجٌل اْلَخْلِق  ُه  ُمَشوَّ أَْي  َمِسيٌخ  َوَشْيٌء   َرُجٌل 
 َمِسيٌخ أَْي الَ َمالََحَة َلُه َوَلْحٌم أَْو َفاِكَهٌة َمِسيٌخ أَْي الَ َطْعَم
 Ve za¡îf ve zebûn kimseye ve ahmak ve َلُه
bî-magz adama ıtlâk olunur.

َماِسِخيُّ  yâ-yı müşeddede) [el-mâsi«iyy] اَلإْ
ile) Yaycıya denir, kavvâs ma¡nâsına.

ُة َماِسِخيَّ  .Yaylara denir [el-mâsi«iyyet] اَلإْ
Fi’l-asl َماِسَخٌة [Mâsi«at] nâm yaycının 
yaptığı yaylara ıtlâk olunup ba¡dehu a¡lâ 
yaylarda dahi isti¡mâl olundu. Hattâ mut-
lak yaycıya da ٌَّماِسِخي [mâsi«iyy] dediler. 
Ve o, Ezd kabîlesinden bir üstâd yaycı idi.

ederken gördüklerinde ”َهَذا َحَياُء َماِرَخَة“ de-
mekle darb-ı mesel olmuştur.

َخُة ُمرإْ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-mur«at] اَلإْ
Hurmâ koruğundan بَُلٌح [bulah] yâhûd بُْسٌر 
[busr] dedikleri koruğa denir. Cem¡i ُمَرٌخ 
[mura«] gelir, ُغْرَفٌة [πurfet] ve ُغَرٌف [πuref] 
gibi.

َرُخ َمإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [»el-emra] اَلإْ
Şol hayvâna denir ki bedeninde benek be-
nek ak ve kırmızı noktaları ola; yukâlu. َثْوٌر 
أَْمَرُخ ِإَذا َكاَنْت ِبِه نَُقٌط ِبيٌض َوُحْمٌر
ُخ ُمرَّ  (vezninde [sukker] ُسكٌَّر) [»el-murra] اَلإْ
Hayvân kuyruğuna denir.

-veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [»Muray] ُمَريإٌْخ
de) ◊âri& b. Dulef nâm kimsenin feresi 
ismidir.

َماِرُخ  ;Cârî ma¡nâsınadır [»el-mâri] اَلإْ
yukâlu: َجاٍر أَْي  َماِرٌخ   Ve mücrî َماٌء 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُمْجِرى أَْي  َماِرٌخ   َرُجٌل 
اْلَماِء
َخاُء َمرإْ -vez [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-mer«â] اَلإْ
ninde) Neşât ve şatâret ve cünbüşünden 
sür¡atle eşip gider olan nâkaya denir.

َخَتاِن  ve (mîm’in fethiyle) [Mer«atân] َمرإْ

 ¡Birer mevzi (fethateynle) [»Mera] َمَرٌخ
adlarıdır.

-veznin [arafât¡] َعَرَفاٌت) [Mere«ât] َمَرَخاٌت
de) Yemen denizinde bir liman adıdır.

 icâz’da◊ (fethateynle) [»û-Mera±] ُذل َمَرٍخ
bir dere adıdır.

-veznin [se√âb] َسَحاٌب) [»û-Merâ±] ُذل َمَراٍخ
de) Bir vâdî adıdır.

]م س خ[
ُخ إَْ َم  (vezninde [»fes] َفْسٌخ) [»el-mes] اَلإْ
Bir şey™in sûretini bir zişt ve çirkîn sûrete 
tahvîl eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَسَخُه 
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yaprağına denir. Cem¡-i cinsi أُْمُصوٌخ 
[um§û«]tur ve cem¡-i bünyesi أََماِصيُخ 
[emâ§î«] gelir.

َصاُخ مإْ ِ -hemzenin kesriy) [»el-im§â] اَلإْ
le) Zikr olunan nebât yapraklanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَرَجْت ِإَذا  الثَُّماُم   أَْمَصَخ 
أََماِصيُخُه
 (mîm’in fethiyle) [el-me§û«at] اَلإَْمُصوَخُة
Memelerinin gökleri salkı ve sölpük olan 
koyuna denir.

اٌخ اٌن) [»mu§§â] ُمصَّ  (vezninde [rummân] ُرمَّ
Bir nebât adıdır ki soğan kışrı gibi kışrları 
olur.

َصاُخ ّمِ ِ  Hemzenin ve mîm-i [»el-immi§â] اَلإْ
müşeddedenin kesriyle ki fi’l-asl ifti¡âl 
bâbındandır, veled, anası rahiminden 
sıyrılıp münfasıl olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِه أَْي أُّمِ اْنَفَصَل َعْن  ِإَذا  َصاًخا  ِإّمِ اْلَوَلُد  َصَخ   ِإمَّ
ِه َعْن َرِحِم أُّمِ

]م ض خ[
ُخ  mîm’in fethi ve ∂âd-ı) [»∂el-ma] اَلإَْمضإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bedeni ser-tâ-
pâ tîb ile âlûde eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َجَسَدُه َمْضًخا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث  َمَضَخ الرَّ
يِب  Van…ulu §âd-ı mühmele olan ِإَذا َلَطَخُه ِبالطِّ
 mâddesini ∂âd-ı mu¡ceme ile [»§ma] َمْصٌخ
vehm eylediğinden nâşî ∂âd-ı mu¡ceme ile 
takyîdi hatâdır.

]م ط خ[
إُُْخ َم  (vezninde [»†la] َلْطٌخ) [»†el-ma] اَلإْ
Ta¡âmı çok ekl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َمْطًخا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أََكَل  َمَطَخ الرَّ
 :Ve yalamak ma¡nâsınadır; yukâlu َكِثيًرا
َلِعَقُه ِإَذا  اْلَعَسَل   Ve kuyudan kova ile َمَطَخ 
su çekmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَطَخ 
ْلِو ِبالدَّ اْلِبْئِر  ِمَن  َمَتَحُه  ِإَذا   Ve el ile vurmak اْلَماَء 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَها َضَرَبُه  ِإَذا  ِبَيِدِه   َمَطَخ 

وُخ َُ َممإْ  Sağrısının eti azca [»el-memsû] اَلإْ
ve çelimsiz olan ata ıtlâk olunur; yukâlu: 
 ِاْمَرأَةٌ :ve yukâlu َفَرٌس َمْمُسوٌخ أَْي َقِليُل َلْحِم اْلَكَفِل
َمْمُسوَخُة اْلَعُجِز أَْي َرْسَحاُء
ُة ِخيَّ إَْ ِم  (mîm’in kesriyle) [el-mis«iyyet] اَلإْ
Bir nev¡ bisât adıdır.

اُخ ََ مإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [»el-imsâ] اَلإْ
A¡zâda olan şiş dağılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َّأَْمَسَخ اْلَوَرُم ِإَذا اْنَحل
اُخ ََ ِت مإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [»el-imtisâ] اَلإْ
de) Kılıç sıyırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه ْيَف ِإَذا اْسَتلَّ ِإْمَتَسَخ السَّ
اُخ ََ ِم نإْ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [»el-inmisâ] اَلإْ
ninde) Arık olmak ma¡nâsınadır; ve min-
hu kavlu’l-»ayyâl: يُْكَرُه اْنِمَساُخ َحَماِة اْلَفَرِس أَْي 
.atın but etine denir [amât√] َحَماةٌ Ve ُضُموُرُه

وُخ َُ ُمإْ -hemzenin zammıy) [»el-umsû] اَلإْ
la) Bir nebât-ı ma¡rûf adıdır ki Türkîde 
at kuyruğu ve boğumluca ot dedikleri-
dir. Tesmîn-i beden ve tahsîn-i levn ve 
tenkıye-i rahim için nâfi¡dir. Ve tabî¡ati 
yâbis ve kâbızdır.

]م ص خ[
ُخ  vezninde ve [»mes] َمْسٌخ [»§el-ma] اَلإَْمصإْ
onda lügattir; yukâlu: ِبَمْعَنى َمْصًخا   َمَصَخُه 
-Ve bir nesneyi taşra çekip çıkar َمَسَخُه
mak ma¡nâsıdır; yukâlu: ْيَء ِإَذا اْنَتَزَعُه  َمَصَخ الشَّ
Ve bir şey™i almak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َمَصَخُه ِإَذا أََخَذُه
ِتَصاُخ مإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [»el-imti§â] اَلإْ
de) ve

ُخ ٌل) [»et-tema§§u] اَلتََّمصُّ  [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
vezninde) Bunlar da ahz eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َخُه  َوَتَمصَّ  ِإْمَتَصَخُه 
أََخَذُه
ُصوَخُة ُمإْ  [u∂√ûket] أُْضُحوَكٌة) [el-um§û«at] اَلإْ
vezninde) ثَُماٌم [&umâm] dedikleri nebâtın 
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ve

-vez [melâ√at] َمالََحٌة) [el-melâ«at] اَلإَْمالََخُة
ninde) Bunlar da َمْلٌخ [mel«] ile ma¡nâ-yı 
ahîrde mürâdiflerdir; yukâlu: َمَلَخ اْلَفْحُل َمْلًخا 
َراِب َوُمُلوًخا َوَمالََخًة ِإَذا َجَفَر َعِن الّضِ
َمِليُخ  Şol (vezninde [emîr] أَِميٌر) [»el-melî] اَلإْ
erkek hayvâna denir ki aştığı dişileri geç 
gebe eder ola; yukâlu: َبِطيُء أَْي  َمِليٌخ   َفْحٌل 
 Ve fâsid ve tebâh olmuş nesneye ْاإِلْلَقاِح
denir. Ve za¡îf ve zebûn adama denir. Ve 
ta¡mı olmayan bî-meze ve nâ-hoş nesneye 
denir.

ِتالَُخ مإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [»el-imtilâ] اَلإْ
de) Bir nesneyi yerinden çekip çıkarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْنَتَزَعُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  ِإْمَتَلَخ 
Ve kından kılıcı sıyırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه اْسَتلَّ ِإَذا  َسْيَفُه   Ve dâbbenin ِإْمَتَلَخ 
başından licâmını sıyırıp çıkarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْخَرَجُه ِإَذا  َجاَم  الّلِ  ِإْمَتَلَخ 
ابَِّة ِمْن َرْأِس الدَّ
ٌل) [»et-temellu] اَلتََّملُُّخ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir nesne fâsid ve tebâh olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِإَذا َفَسَد  Bu َتَملََّخ الشَّ
ma¡nâdandır ki beli gevşek olan adama 
ْلِب -ıtlâk olu [mutemelli«u’§-§ulb] ُمَتَمّلُِخ الصُّ
nur; yukâlu: ْلِب أَْي َمْوُهونُُه  Ve َرُجٌل ُمَتَمّلُِخ الصُّ

 Bir nesneyi yerinden [»temellu] َتَملٌُّخ
çekip koparmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَملََّخِت اْلُعَقاُب َعْيَنُه ِإَذا اْنَتَزَعْتَها
ُمَماَلَخُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mumâle«at] اَلإْ
vezninde) Erişmek ve oynaşıp mülâtafe 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  َماَلَحُه 
الََعَبُه َوَماَلَقُه
اٌد) [»el-mellâ] اَلإَْمالَُّخ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Kaçmak ¡âdeti olan köleye denir; yukâlu: 
ُغالٌَم َمالٌَّخ أَْي أَبَّاٌق
ِلٌخ َتمإْ إَْ -ism-i fâ¡il bünyesiy) [»Mustemli] ُم
le) İbn ¡İkrime b. Ebî ±u™eyb el-Hu≠elî’dir.

Ve bir adamın ¡ırz ve nâmûsunu telvîs ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِعْرَضُه   َمَطَخ 
 Ve َدنََّسُه

إٌُْخ -Havuz dibinde kalan sulu bal [»†ma] َم
çığa denir ki ondan su içmek kâbil olmaya.

َماِطُخ  Gevşek ve salkı seğirtir [»el-mâ†i] اَلإْ
olan ata denir.

َُّاُخ َم  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [»el-ma††â] اَلإْ
Ahmak ve bî-magz adama denir; yukâlu: 
أَْحَمُق أَْي  َمطَّاٌخ   Ve mütekebbir şahsa َرُجٌل 
denir.

خإْ ُِ ِم خإْ  ُِ  mîm’lerin ve) [»mi†i« mi†i] ِم
†â’ların kesri ve «â’ların sükûnuyla) 
Asvâttandır, yalan söyleyene sözün kizb 
ve bâtıldır makâmında söylenir.

]م ل خ[
ُخ َملإْ  (vezninde [»sel] َسْلٌخ) [»el-mel] اَلإْ
Şiddetle yürüyüp gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َساَر ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َمْلًخا  ُجُل  الرَّ  َمَلَخ 
 Ve ekserî bâtıl ve beyhûde işlere sa¡y َشِديًدا
ve tereddüd eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُد ِفيِه َوَيْكثُُر -Ve bir nes َيْمَلُخ ُفالٌَن ِفي اْلَباِطِل أَْي َيَتَردَّ
neyi pençe ile yâhûd diş ile tutup çekmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا َجَذَبُه َقْبًضا  َمَلَخ الشَّ
ا  Ve yürürken şîve ile eğilip kırılmak أَْو َعضًّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَثنَّْت ِإَذا  اْلَمْرأَُة   َمَلَخِت 
َرْت  ;Ve cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır َوَتَكسَّ
yukâlu: ِإَذا َجاَمَعَها اْلَمْرأََة   Ve ta¡âmın tadı َمَلَخ 
bozulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَلَخ الطََّعاَم 
َزَنَخ  Ve at kısmı şevk ve şatârete gelip ِإَذا 
oynamak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَفَرَس  َمَلَخ 
 Ve keçi tekesi kendi bevlini içmek ِإَذا َلِعَب
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَلَخ التَّْيُس ِبَبْوِلِه ِإَذا َشِرَبُه 
Ve erkek hayvân çok aşmaktan nâşî süst 
ve fâtir olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَلَخ 
َراِب اْلَفْحُل ِإَذا َجَفَر َعِن الّضِ
ُمُلوُخ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [»el-mulû] اَلإْ
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FASLU’N-NÛN 
)َفْصُل النُّوِن(

]ن ب خ[
ُخ -nûn’un fethi ve bâ-yı mu) [»en-neb] اَلنَّاإْ
vahhadenin sükûnuyla) Koyun ve keçi 
ve sâ™ir hayvânda ve insânda çıkan çiçek 
¡ârızasına denir. Ve kesret-i ¡amelden elde 
ve parmaklarda çıkan kabarcığa denir ve 
bunda fethateynle lügattir. Ve koğalık ve 
hasır otu ta¡bîr ettikleri nebâtın köküne 
denir ki kaht eyyâmında ekl ederler.

َِْخُة -veznin [nâbiπat] َناِبَغٌة) [en-nâbi«at] اَلنَّا
de) Söz bilir sühan-ver ve mütekellim ada-
ma denir; hâ™ mübâlaga içindir; yukâlu: 
ٌم -Ve hod-bîn ve mütekeb َرُجٌل َناِبَخٌة أَْي ُمَتَكّلِ
bir kimseye denir. Ve arz-ı ba¡îdeye denir; 
yukâlu: ٌأَْرٌض َناِبَخٌة أَْي َبِعيَدة
َخاُء -vez [™amrâ√] َحْمَراُء) [™en-neb«â] اَلنَّاإْ
ninde) Yüksek yere denir, arz-ı mürtefi¡a 
ma¡nâsına. Ve şol toprağı gevşek arza de-
nir ki kumdan olmayıp belki pek ve taşlık 
yerden ola, ya¡nî etrâfı pek ve taşlık olup 
kendisi gevşek ola. Cem¡i َنَباَخى [nebâ«â] 
gelir, َحَباَلى [√abâlâ] vezninde.

َااُخ نإْ ِ  Arz-ı (hemzenin kesriyle) [»el-inbâ] اَلإْ
mezkûrede ekin ekmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: النَّْبَخاِء ِفي  َزَرَع  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve nebh أَْنَبَخ 
ekl eylemek ma¡nâsınadır ki hasır otunun 
köküdür, niteki zikr olundu; yukâlu: أَْنَبَخ 
النَّْبَخ أََكَل  ِإَذا  ُجُل   Ve mâyası ekşiyip fâsid الرَّ
olmuş hamur yoğurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اُز ِإَذا َعَجَن َعِجيًنا أَْنَبَخاًنا أَْنَبَخ اْلَخبَّ
 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [»en-nubû] اَلنُُّاوُخ
Hamurun mâyası pek ekşiyip fâsid olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن نُُبوًخا  اْلَعِجيُن   َنَبَخ 
اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َحُمَض َوَفَسَد

]م ل خ[
ُخ َموإْ  mîm’in fethi ve vâv’ın) [»el-mev] اَلإْ
sükûnuyla) Dargınlık sâkin olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمْوًخا َيُموُخ  اْلَغَضُب   َماَخ 
ِإَذا َسَكَن
 .Bu«ârâ’da bir mahalle adıdır [»Mâ] َماُخ
Ve muhaddisînden A√med b. »anb el-
Bu«ârî ceddinin ismidir ki َماَخُك [Mâ«ek] 
dahi derler.

 Bir recülün ¡alemidir. Ve [Mâ«ân] َماَخاُن
Merv kazâsında bir karyedir.

-Baş (vâv-ı ma¡dûle ile) [Mâ«uvân] َماُخَواُن
ka bir karyedir.

]م ي خ[
ُخ َميإْ -Sa (vezninde [»şey] َشْيٌخ) [»el-mey] اَلإْ
lınarak yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: َماَخ 
َيِميُخ َمْيًخا ِإَذا َتَبْخَتَر ِفي اْلَمْشِي
ٌل) [»et-temeyyu] اَلتََّميُُّخ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) َمْيٌخ [mey«] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَميََّخ َبَمْعَنى َماَخ
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]ن ت خ[
-nûn’un fethi ve tâ-yı fev) [»en-net] اَلنَّتإُْخ
kiyyenin sükûnuyla) Bir nesneyi yerinden 
çekip koparmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَقَلَعُه َنَزَعُه  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َنْتًخا  ِضْرَسُه   Ve َنَتَخ 
yırtıcı kuş minkârıyla eti ditip çekmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َُنَتَخ اْلَباِزي اللَّْحَم ِإَذا َخَطَفه 
 :Ve dokumak ma¡nâsınadır; yukâlu ِبِمْنَسِرِه
 Ve bir nesneye göz aktarıp َنَتَخ الثَّْوَب ِإَذا َنَسَجُه
iltifâtla bakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَتَخ 
ِإَلْيِه ِبَبَصِرِه ِإَذا َنَظَر ِإَلْيِه
َتاُخ ِمنإْ -veznin [min…âş] ِمْنَقاٌش [»el-mintâ] اَلإْ
de ve mürâdifidir ki cinbistireye denir.

ُمَتَنّتُِخ ُس) [»el-mutenetti] اَلإْ  [muteneffis] ُمَتَنّفِ
vezninde) ُمَتَغّلِي [muteπallî] ma¡nâsınadır 
ki dâ™imâ gâliye dedikleri tîb sürünür olan 
kişiye denir.

]ن ج خ[
ُخ  nûn’un fethi ve cîm’in) [»en-nec] اَلنَّجإْ
sükûnuyla) Fahr ve mübâhât eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َنَجَخ 
َفَخَر ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   Ve yer kazmak َنْجًخا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَجَخ اْلِبْئَر ِإَذا َحَفَرَها Ve 
 ,heyecân eylemek ma¡nâsınadır ,[™nev] َنْوٌء
murâd zu¡m-ı A¡râb üzere nev™in sukûtuyla 
yağmur yağmaktır, niteki َنْوٌء [nev™] 
mâddesinde tafsîl olundu; yukâlu: َنَجَخ النَّْوُء 
َهاَج -Ve sel suyu şiddetle gelmekle de ِإَذا 
renin duvarı menzilinde olan kenârlarını 
vurup suyun ortasına atmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفَحَذَفُه اْلَواِدي  َسَنِد  ِفي  َدَفَع  ِإَذا  ْيُل  السَّ  َنَجَخ 
ِفي َوَسِط اْلَماِء
-veznin [πurâb] ُغَراٌب) [»en-nucâ] اَلنَُّجاُخ
de) Öksüren kimsenin öksürüğü âvâzına 
denir.

ve [»en-nâci] اَلنَّاِجُخ

ُخ ُمَنّجِ ٌث) [»el-munecci] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ

 (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [»en-nebbâ] اَلنَّاَّاُخ
ve

َاَخاُن َنإْ  hemzenin ve bâ’nın) [el-enbe«ân] اَلإْ
fethiyle) Mâyası pek ekşiyip fâsid olmuş 
hamûra denir. Muzhir-i Suyû†î’de أَْنَبَخاٌن 
[enbe«ân] sıfat olarak vezni ef¡alân olmak 
üzere mersûmdur ki hemzesi zâ™idedir. 
Mü™ellif cîm’le أَْنَبَجاٌن [enbecân] kelimesi-
nin أَْرَوَناٌن [ervenân] lafzından gayrı nazîri 
yoktur demekle işbu أَْنَبَخاٌن [enbe«ân] lafzı 
onu hâdimdir.

َاَخاِنيُّ َنإْ -yâ-yı müşedde) [el-enbe«âniyy] اَلإْ
de ile) Şol tiride denir ki henüz sıcak ve 
buğları çıkar ola, ¡alâ-kavlin kek ile ve 
zeytûn yağıyla müretteb olarak ocakta 
kabarıp kalkmakla üzerine soğuk su dö-
külüp yine gevşeyip sinmiş ola; yukâlu: 
ى يَُسوَّ ُهَو  أَْو  َوُسُخوَنٌة  بَُخاٌر  َلُه  َكاَن  ِإَذا  أَْنَبَخاِنيٌّ   َثِريٌد 
ْيِت َفَيْنَتِفُخ َفُيَصبُّ َعَلْيِه اْلَماُء َفَيْسَتْرِخي  ِمَن اْلَكْعِك َوالزَّ
Mü™ellifin müstakbel bünyeleriyle îrâdı 
müsâmaha-gûne mahzâ ta¡rîfe mebnîdir.

ُة َاَخاِنيَّ َنإْ  Ziyâde-i hâ’yla [el-enbe«âniyyet] اَلإْ
ki mevsûf i¡tibârıyladır, iri ekmeğe denir 
yâhûd gömeç kursu gibi kalın ve değirmi 
olan ekmeğe denir ki somun dedikleridir; 
yukâlu: َناِبيِر ُخْبَزةٌ أَْنَبَخاِنيٌَّة أَْي َضْخَمٌة أَْو َكأَنََّها ُكوُر الزَّ
َخُة  (vezninde [neb≠et] َنْبَذةٌ) [en-neb«at] اَلنَّاإْ
 ma¡nâsınadır ki parmakla yâ [nuktet] نُْكَتٌة
çubukla yere ettikleri nişâna denir; nûn’un 
zammıyla da lügattir. Ve âteş ve çerâğ ya-
kacak kibrîte denir. Ve gemi tahtalarının 
aralarına vaz¡ ve üstüvâr eyledikleri hasır 
otu kıtığına denir ki onun üzerine kalafat 
ederler ve bunda fetehâtla lügattir.

َاُخ َنإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [»el-enba] اَلإْ
Galîz ve nâ-tırâş ve bed-heykel kaba ada-
ma denir. Ve levni be-gâyet küdûretli ka-
ramtık çok toprağa denir.
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kimsenin yanına çökerilir, tâ ki zekâtlarını 
ahz eyleye Ve 

 .Bir nev¡ uzun döşeme adıdır [»»na] َنخٌّ
Müfredâtta ihrâm ve velense dedikle-
ri tüylü döşeme olacaktır ki Fârisîden 
mu¡arrebdir. Ve 

-Deveyi çökertmek için ıh ıh de [»»na] َنخٌّ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َها ِإَذا ِبِل َوَنخَّ  َنخَّ ِباإْلِ
َقاَل َلَها ِإْخ ِإْخ ِلَتْبُرَك

ve (nûn’un zammıyla) [»»en-nu] اَلنُّخُّ

-vez [umâmet&] ثَُماَمٌة) [en-nu«â«at] اَلنَُّخاَخُة
ninde) İliğe denir, ٌُّمخ [mu««] ma¡nâsına.

ُة  Bir (nûn’un fethiyle) [en-na««at] اَلنَّخَّ
kimsenin rakîkine, ya¡nî ¡abd-i memlûkuna 
denir, gerek köle ve gerek câriye olsun. 
Ve işleyen sığırlara denir ki çift sığırla-
rı olacaktır, َعَواِمُل  ma¡nâsına ve bunda َبَقٌر 
nûn’un zammıyla lügattir. Ve 

ٌة  [umur√] ُحُمٌر ,Eşeklere denir [na««at] َنخَّ
ma¡nâsına ve bunda nûn’un harekât-ı 
selâsıyla lügattir. Ve evde beslenen mut-
lakan hayvânâta denir. Ve çobanlara de-
nir, ِرَعاٌء [ri¡â™] ma¡nâsına; nûn’un zammıy-
la da câ™izdir. Ve devecilere denir, الُوَن  َجمَّ
[cemmâlûn] ma¡nâsına. Ve şol habere 
denir ki hak yâhûd bâtıl olduğu ma¡lûm 
olmaya. Ve hafîf yağmura denir. Ve zekât 
devşiren kimse zekâtı devşirdikten son-
ra kendi nefsi için ücret-i bahâ bir altın 
almak ma¡nâsınadır. Ve o altına da ٌة  َنخَّ
[na««at] denir.

 َنِجيَخةٌ (nûn’un fethiyle) [en-na«î«at] اَلنَِّخيَخُة
[necî«at] ma¡nâsınadır ki zikr olundu.

َنَخُة  [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [en-na«ne«at] اَلنَّخإْ
vezninde) Bir nesneyi alarga eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اُه ْيَء ِإَذا َنخَّ  Ve َنْخَنَخ الشَّ
şiddetle yürüyüp gitmek ma¡nâsınadır; 

vezninde) Sesli öksüren kimseye denir. 
Ve 

 Gürüldeyici denize denir. Ve [»nâci] َناِجٌخ
deniz medd eyledikte suyunun sâhile do-
kunduğundan hâsıl olan gürültüye denir.

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [»en-necû] اَلنَُّجوُخ
Bu dahi gürültülü denize denir.

اَخُة  nûn’un fethi ve) [en-neccâ«at] اَلنَّجَّ
cîm’in teşdîdiyle) Şol hatuna denir ki 
cimâ¡ hengâmında ferci seslenip öter ola, 
¡alâ-kavlin ferci pek sulu olmakla cimâ¡ 
olunurken mendil ile bir taraftan çıkan 
reşehâtı siler ola yâhûd hîn-i cimâ¡da 
bağırsaklarının uçları oynayıp vırk vırk 
ederek seslenir ola; yukâlu: ِإَذا اَخٌة  َنجَّ  ِإْمَرأَةٌ 
الَِّتي اَحُة  شَّ الرَّ ِهَي  أَْو  اْلِجَماِع  ِعْنَد  َصْوٌت  ِلَفْرِجَها   َكاَن 
ُسْرِم َكاْنِتَجاِخ  ُسْرُمَها  َيْنَتِجُخ  الَِّتي  أَِو  ْاإِلْبِتالََل  ُح   تَُمّسِ
َت َصوَّ ِإَذا  ابَِّة  اَخٌة Burada الدَّ  ve [neccâ«at] َنجَّ
 tan[»nucâ] نَُجاٌخ zikr olunan [»inticâ] ِاْنِتَجاٌخ
me™hûzdur.

-vez [sefînet] َسِفيَنٌة) [en-necî«at] اَلنَِّجيَخُة
ninde) Şol kere yağına denir ki yayığın 
etrâfına yapışıp toplanmaya.

-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [»et-tenâcu] اَلتََّناُجُخ
de) Tefâhur ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَناَجَخا ِإَذا 
 Ve denizin ve ırmağın dalgaları beri َتَفاَخَرا
öte çalkanarak kenârlardaki yarları hedm 
ve iskât eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَناَجَخ اْلَمْوُج ِإَذا اْضَطَرَب َحتَّى أَثََّر ِفي ْاألَْجَراِف
 (vezninde [mu√sin] ُمْحِسٌن) [»Munci] ُمنإِْجٌخ
Uzun uzadı bir kumluk adıdır.

]ن خ خ[
 nûn’un fethi ve) [»»en-na] اَلنَّخُّ
«â’nın teşdîdiyle) Şiddetle yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  ا  َنخًّ ُجُل  الرَّ  َنخَّ 
ِل ِإَذا َساَر َسْيًرا َعِنيًفا  Ve ْاألَوَّ

 Şol develere denir ki zekât alan [»»na] َنخٌّ
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اْلَمْرَكَب أَْنَدْخَنا  اْلَبْحِر  َراِكُب  َيُقوُل  َوَكَذا  ِبِه  َصَدَمُه   ِإَذا 
اِحَل أَْي َصَدْمَناُه ِبِه السَّ

]ن ذ خ[
ُخ إْْ  nûn’un fethi ve ≠âl-ı) [»≠en-ne] اَلنَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Şiddetle sa¡y edip 
gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَذَخ اْلِعيُر َنْذًخا 
ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َسَعى َشِديًدا
اُخ َْ نإْ ِ  َنْذٌخ (hemzenin kesriyle) [»el-in≠â] اَلإْ
[ne≠«] ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْنَذَخ ِبَمْعَنى َنَذَخ
َذُخ -vez [cevher] َجْوَهٌر) [»en-nev≠a] اَلنَّوإْ
ninde) Korkak adama denir; َجَباٌن [cebân] 
ma¡nâsına.

]ن س خ[
ُخ إَْ -veznin [»fes] َفْسٌخ) [»en-nes] اَلنَّ
de) Bir nesneyi yerinden zâ™il kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َنْسًخا   َنَسَخُه 
الثَّاِلِث ِإَذا أََزاَلُه
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre َنْسٌخ 
[nes«] bir nesne âher nesneyi müte¡akkib 
olarak zâ™il kılmak ma¡nâsına mevzû¡dur, 
zıllın şemsi ve şemsin zıllı ve şeybin 
şebâbı izâlesi gibi. Ba¡zen bundan izâle 
münfehim olur ki bi’l-külliyye evvelkini 
zâ™il eder ve ba¡zen isbât münfehim olur, 
nesh-i kitâb gibi ki bir mektûbun sahîfe-i 
uhrâya sûretinin nakli gibi ve ba¡zen izâle 
ve isbâttan ikisi de münfehim olur. İntehâ. 
Ve 

ٌخ إَْ  Bir nesneyi tagyîr eylemek ve [»nes] َن
bozmak ma¡nâsınadır; yukâlu: يُح الّرِ  َنَسَخِت 
َرْتَها َغيَّ ِإَذا  اِر  الدَّ  Ve bir nesneyi ibtâl edip آَثاَر 
âher nesneyi onun makâmına kâ™im kıl-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُْيَء ِإَذا أَْبَطَله  َنَسَخ الشَّ
 ma¡nâsınadır [»mes] َمْسٌخ Ve َوأََقاَم َشْيًئا ُمَقاَمُه
ki bir nesnenin sûretini bir akbeh sûrete 
tahvîl eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: َنَسَخُه 
َمَسَخُه -Ve bir kitâbı karşısında nüs ِبَمْعَنى 

yukâlu: َنْخَنَخ َزْيٌد ِإَذا َساَر َشِديًدا Ve deveyi ıh ıh 
diyerek çökermek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َنْخَنَخ ْاإِلِبَل ِإَذا أَْبَرَكَها
نُُخ -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [»et-tena«nu] اَلتََّنخإْ
ninde) Deve çökmek ma¡nâsınadır ki ٌَنْخَنَخة 
[na«ne«at]ten mutâvi¡dir; yukâlu: َنْخَنَخ 
ْاإِلِبَل َفَتَنْخَنَخْت أَْي َبَرَكْت
 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [»Ne«î] َنِخيٌخ
Esmâdandır. Sa¡duddîn Na«î« bizim 
ashâbımız ya¡nî Şâfi¡iyyü’l-mezheb olan 
»orâsân fukahâlarının ceddidir. Hadîs-i 
şerîfte rivâyeti ve nazm-ı eş¡ârda mahâreti 
var idi.

]ن ُ خ[
ُخ ََ َنإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [»el-enda] اَلإْ
Kalîlü’l-kelâm olan ahmak ve seme ada-
ma denir ki söz bilmediğinden ve idrâk 
eylemediğinden epsem olup durur.

ُخ ََ ِمنإْ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [»el-minda] اَلإْ
de) Şol bî-¡âr kimseye denir ki fuhş ve 
herze söylenmekten ve söylemekten aslâ 
mübâlâtı olmaya; yukâlu: َال أَْي  ِمْنَدٌخ   َرُجٌل 
يَُباِلي ِبَما ِقيَل َلُه ِمَن اْلُفْحِش أَْو َقاَل
ُخ َُّ ٌل) [»et-teneddu] اَلتََّن -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ¡Uhde-i temellük ve iktidârında olma-
dığı nesne ile fodulâne fahr ve güzâf ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ َخ   َتَندَّ
َع ِبَما َلْيَس ِعْنَدُه َتَشبَّ
ُخ إَْ -veznin [»med] َمْدٌخ) [»en-ned] اَلنَّ
de) Bir nesneye ¡unfla çatıp çarpmak 
ma¡nâsınadır, denizde bir kayığın âhere 
çatıp çarpması gibi; yukâlu: َنْدًخا  َنَدَخُه 
َصَدَمُه ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب   ve minhu yekûlu ِمَن 
râkibu’l-bahri: َنَدْخَنا َساِحَل َكَذا
اُخ ََ نإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [»el-indâ] اَلإْ
Bir nesneyi ¡unfla âher nesneye çattırıp 
çarptırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه  أَْنَدَخُه 
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yet] vezninde) Ba¡îde ma¡nâsınadır; te™nîsi 
mevsûf i¡tibârıyladır; yukâlu: َنِسيَخٌة  َبْلَدةٌ 
َونَُسِخيٌَّة أَْي َبِعيَدةٌ
وُخ َُ  (nûn’un zammıyla) [»en-Nusû] اَلنُّ
¢âdisiyye’de bir karye adıdır.

]ن ض خ[
ُخ  nûn’un fethi ve ∂âd’ın) [»∂en-na] اَلنَّضإْ
sükûnuyla) Su serpmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َنْضًخا   َنَضَخُه 
ُه  [√∂na] َنْضٌح Ba¡zılar ¡indinde bu َرشَّ
ile mürâdiftir ki o dahi su serpmek 
ma¡nâsınadır, ¡alâ-kavlin mühmelenin 
mefhûmundan dûndur ki mühmele, gereği 
gibi sulamak ve bu, su serpmektir. Ve 

ٌح -Su pınardan şiddetle kayna [»∂na] َنضإْ
yıp çıkmak, ¡alâ-kavlin aşağıdan yukarıya 
fışkırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَماَء  َنَضَخ 
 ِإَذا اْشَتدَّ َفَوَرانُُه ِمْن َيْنُبوِعِه أَْو َما َكاَن ِمْن ُسْفٍل ِإَلى ُعْلٍو
Ve düşman üzere ok serpmek ma¡nâsında 
müsta¡meldir; yukâlu: ِإَذا اْلَعُدّوِ  ِفي  النَّْبَل   َنَضَخ 
َقَها  Ve َفرَّ

ٌخ  Şol ¡ıtr ve tîb eserine denir [»∂na] َنضإْ
ki sevbde ve sâ™ir nesnede kalmış olur; 
yukâlu: الثَّْوِب ِفي  َيْبَقى  أََثٌر  َوُهَو  ِمْنُه  َنْضٌخ  ِفيِه   َبِقَي 
يِب َوَغْيِرِه ِمَن الطِّ
 (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [»en-na∂∂â] اَلنََّضاُخ
Firâvân yağmura ıtlâk olunur; yukâlu: َغْيٌث 
اٌخ أَْي َغِزيٌر َنضَّ
َخُة  ,vezninde [neb≠et] َنْبَذةٌ) [en-na∂«at] اَلنَّضإْ
tâ-yı vahdetle) ٌَمَطَرة [ma†arat] ma¡nâsınadır. 
Pes َنْضٌخ [na∂«] َمَطٌر [ma†ar] ma¡nâsınadır.

َضاُخ  (nûn’un kesriyle) [»en-ni∂â] اَلنِّ
Mufâ¡aletten masdardır, birbirine su serp-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُمَناَضَخًة  َناَضَخُه 
َوِنَضاًخا ِإَذا َنَضَخ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما
ِتَضاُخ نإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [»el-inti∂â] اَلإْ
de) Su saçılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 

ha edip sûretini yazınmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُمَعاَرَضٍة َعْن  َكَتَبُه  ِإَذا  اْلِكَتاَب   Ve bir َنَسَخ 
nesneyi âher mahalle nakl ve tahvîl eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِة اْلَخِليَّ ِفي  َما   َنَسَخ 
َلُه ِإَلى َغْيِرَها ِإَذا َحوَّ
اُخ ََ ِت نإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [»el-intisâ] اَلإْ
de) Ve

اُخ ََ ِتنإْ سإْ ِ  Bunlar dahi bir [»el-istinsâ] اَلإْ
kitâbın nüshasını almak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْنَتَسَخ اْلِكَتاَب َواْسَتْنَسَخُه ِإَذا َكَتَبُه َعْن ُمَعاَرَضٍة
َخُة إَْ  (nûn’un zammıyla) [en-nus«at] اَلنُّ
Menkûlün-minhu olan asl-ı mektûbun 
ismidir.

-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [»et-tenâsu] اَلتََّناُسُخ
de) ve

ُمَناَسَخُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-munâse«at] اَلإْ
vezninde) Birbirini izâle ile müte¡âkib 
olmak ma¡nâsınadır; ve minhu: اَلتََّناُسُخ 
اْلِميَراِث ِفي   ya¡nî faraziyyûnun َواْلُمَناَسَخَة 
 ıtlâk ettikleri mes™ele [munâse«at] ُمَناَسَخٌة
bu ma¡nâdandır ki bir meyyitin vârisleri 
dahi kable taksîmi’t-terike fevt olmakla 
mâl-ı metrûk âher vereselere intikâl eyle-
mekten ¡ibârettir. Ve 

ِمَنِة اإْلَأإْ  [tenâsu«u’l-ezminet] َتَناُسُخ 
Zamânların ânen fe-ânen hâlden hâle ta-
havvül ve tedâvülünden ¡ibârettir, ¡alâ-
kavlin karnların peyderpey inkirâz ve 
inkizâsından ¡ibârettir ki birbirini nesh 
ve izâle ile müte¡âkib olurlar. Ve ٌة  َتَناُسِخيَّ
[tenâsu«iyyet] ıtlâk olunan tâ™ife dahi bu 
ma¡nâdandır, tâ™ife-i mersûme tenâsuh-i 
ervâha kâ™il ve haşr ve neşri münkir olma-
larıyla tekfîr olunurlar.

يَخُة َِ -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [en-nesî«at] اَلنَّ
de) ve

ُة ِخيَّ ََ ٌة) [en-nusa«iyyet] اَلنُّ -cuheniy] ُجَهِنيَّ
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isti¡mâl olundu yâhûd şeytân derûnuna َنْفٌخ 
[nef«] ya¡nî hod-bînlik ilkâ eylemekle 
lâzımı olan kibr ma¡nâsında isti¡mâl olun-
du. Ve Esâs’ta َر َتَكبَّ ِشْدَقْيِه   unvânıyla¡ َنَفَخ 
mersûmdur.

ِفيُخ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-tenfî] اَلتَّنإْ
Pek üfürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َخ  َنفَّ
ُجُل ِبَفِمِه ِبَمْعَنى َنَفَخ َلِكْن ِهَي ِلْلَكْثَرِة الرَّ
 Âteş (vezninde [emîr] أَِميٌر) [»en-nefî] اَلنَِّفيُخ
üflemeğe mü™ekkel ve mu¡ayyen olan 
kimseye denir.

َفاُخ ِمنإْ  İsm-i (mîm’in kesriyle) [»el-minfâ] اَلإْ
âlettir, körüğe denir.

َفُخ َنإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [»el-enfa] اَلإْ
bâd-hâye kişiye denir debe ta¡bîr olunur; 
torba şişip kabarır, mâddesi rîh-i galîzedir, 
Türkîde kavluç denir; yukâlu: َرُجٌل أَْنَفُخ أَْي 
ِفي ُخْصَيَتْيِه َنْفَخٌة
َخُة  nûn’un harekât-ı selâsı) [en-nef«at] اَلنَّفإْ
ve fâ’nın sükûnuyla) İsmdir, üfürüğe de-
nir. Ve karın şişkinliğine ıtlâk olunur; 
yukâlu: ِبِه َنْفَخٌة أَِي اْنِتَفاُخ َبْطٍن
َخاُء  vezninde [™neb«â] َنْبَخاُء [™en-nef«â] اَلنَّفإْ
ve mürâdifidir ki zikr olundu. Ve 

َخاُء  Ayakta inciğin yukarısına [™nef«â] َنفإْ
ıtlâk olunur ki kaba baldır olacaktır.

ُفَخان ُنإْ ve [el-unfu«ân] اَلإْ

ُفَخاِنيُّ ُنإْ -hemzelerin zam) [el-unfu«âniyy] اَلإْ
mı ve kesriyle ki fâ™ hemzelere tâbi¡dir) 
Şişman kişiye ıtlâk olunur; mü™ennesleri 
hâ’yladır; yukâlu: أَْي َوأُْنُفَخاِنيٌّ  أُْنُفَخاٌن   َرُجٌل 
ٌة :ve yukâlu ُمْمَتِلٌئ ِسَمًنا ِإْمَرأَةٌ أُْنُفَخاَنٌة َوأُْنُفَخاِنيَّ
-Tenû (zammeteynle) [»en-nufu] اَلنُُّفُخ
mend genç irisi delikanlıya denir.

اُخ اٌن) [»en-nuffâ] اَلنُّفَّ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Bir ¡illet-i hâdiseden nâşî bedene ¡ârız 
olan şişe denir; yukâlu: اٌخ أَْي َوَرٌم ِمْن َداٍء  ِبِه نُفَّ

َش ِإْنَتَضَخ اْلَماُء ِإَذا َتَرشَّ
ِمنإَْضَخُة  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-min∂a«at] اَلإْ
vezninde) İsm-i âlettir, اَقٌة [zurrâ…at] ُزرَّ
e denir ki ¡âmme اَخٌة -der [na∂∂â«at] َنضَّ
ler. Ve اَقٌة  zâ-yı mazmûme [zurrâ…at] ُزرَّ
ve râ-yı müşeddede ile bâgçevânların 
bâgçe suladıkları âlete denir ki tenekeden 
süzeği geçirilmiş kova olacaktır. Taşra 
Türkîsinde çımkırık ta¡bîr olunur ve neft-
çiler dahi onunla neft yağı kullanırlar. Bu 
münâsebetle harîk tulumbasına da ِمْنَضَخٌة 
[min∂a«at] ıtlâkı mülâyimdir.

]ن ط خ[
إُُْخ  nûn’un kesri ve †â’nın) [»†en-ni] اَلنِّ
sükûnuyla) ٌَّشر [şer] kelimesine izâfetle 
isti¡mâl olunur, sâhib-i şerr demektir; 
yukâlu: ُهَو ِنْطُخ َشّرٍ أْي َصاِحُبُه 

]ن ف خ[
ُخ  nûn’un fethi ve fâ’nın) [»en-nef] اَلنَّفإْ
sükûnuyla) Üfürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا أَْخَرَج ِمْنُه  َنَفَخ ِبَفِمِه َنْفًخا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
يَح -Ve yellenmek ma¡nâsına isti¡mâl olu الّرِ
nur ki fem-i esfel ile üfürmektir; yukâlu: 
 Ve َنَفَخ ِباْلَمْرأَِة ِإَذا َضَرَط

ٌخ َحى [»nef] َنفإْ الضُّ  [irtifâ¡u’∂-∂u√â] ِإْرِتَفاُع 
ya¡nî nehâr mürtefi¡ olup kaba kuşluk vak-
tine varmak ma¡nâsına müsta¡meldir. 

Şârih der ki mü™ellifin me™hazı olan 
Mu√kem’de ََعال ِإَذا  النََّهاُر   ibâretiyle¡ ِإْنَتَفَخ 
mersûm olup mü™ellif ondan tasarrufla 
sülâsî olarak sebt eylemiştir, lâkin ihlâl 
eylemiştir. İntehâ. Ve 

ٌخ  Fahr ve kibr ma¡nâsına isti¡mâl [»nef] َنفإْ
olunur; yukâlu: َرُجٌل ُذو َنْفٍخ أَْي َفْخٍر َوِكْبٍر
Şârih der ki müte¡azzim kimse ta¡azzum 
ederek nefs ve nefesini cem¡le pufladığı 
hasebiyle َنْفٌخ [nef«] kibr ve fahr ma¡nâsına 
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Beynisi az olan insân ve hayvâna denir, 
mekteb hocası gibi; yukâlu: أَْي أَْنَقُخ   َظِليٌم 
َماِغ َقِليُل الّدِ
-Pek semiz (fetehâtla) [en-ne…a«at] اَلنََّقَخُة
liğinden ağır ağır yürüyen nâkaya denir; 
yukâlu: َناَقٌة َنَقَخٌة ِإَذا َكاَنْت َتثَّاَقُل ِفي َمْشِيَها ِسَمًنا
اُخ اٌن) [»en-nu……â] اَلنُّقَّ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Başın kulakla kulak tozları beyninde 
olan kemik taraflarından ön cânibine doğ-
ru olan yerine denir; yukâlu: اَخُه نُقَّ  ِإْشَتَكى 
ُم اْلَقَفا ِمَن ْاألُُذِن َواْلُخَشَشاِء َوُهَو ُمَقدَّ

]ن ك خ[
ُخ  (vezninde [√nek] َنْكٌح) [»en-nek] اَلنَّكإْ
Yumrukla bir adamın boğazına vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َنْكًخا  َحْلِقِه  ِفي   َنَكَخ 
اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َلَهَزُه

]ن ل خ[
ُخ ٌل) [»et-tenevvu] اَلتََّنوُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Erkek deve, nâkayı aşmak için çöker-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: النَّاَقَة اْلَجَمُل  َخ   َتَنوَّ
َفاِد ِللّسِ أَْبَرَكَها   ;Ve bu ma¡nâda lâzım olur ِإَذا 
yukâlu: َخِت النَّاَقُة ِإَذا َبَرَكْت َتَنوَّ
َناَخُة ِ  (hemzenin kesriyle) [el-inâ«at] اَلإْ
Bu dahi deveyi çökermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََناَخ النَّاَقَة ِإَذا أَْبَرَكْت Lâkin ٌِإَناَخة [inâ«at] 
mutlakan deveyi çökermek ma¡nâsınadır, 
vech-i mezkûr üzere nâkaya mahsûs 
değildir.

ِتَناَخُة سإْ ِ  Deve çökmek [el-istinâ«at] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفاْسَتَناَخْت النَّاَقَة   أََناَخ 
َخْت أَْي َبَرَكْت َوالَ يَُقاُل َناَخْت َوالَ أََناَخْت  Şârih َوَتَنوَّ
der ki çökmek ma¡nâsına ِإَناَخٌة [inâ«at] 
isti¡mâli kesîrdir.

َخُة -veznin [nev√at] َنْوَحٌة) [en-nev«at] اَلنَّوإْ
de) İkâmet ma¡nâsına ismdir; ma¡nâ-yı 
mezkûrdan me™hûzdur.

ُمَناُخ  mîm’in zammıyla ism-i) [»el-munâ] اَلإْ

َيْحُدُث
اَخُة اَنٌة) [en-nuffâ«at] اَلنُّفَّ  [rummânet] ُرمَّ
vezninde) Nehr ve cedvel ve çeşme 
makûlesinde suyun yüzüne çıkan hurde 
çakıllara ıtlâk olunur. ferçi mü™ellif ٌِحَجاَرة 
ile ta¡bîr eyledi, lâkin muktezâ-yı mâdde 
suyun yüzünde peydâ olan kabarcık ol-
mak mülâyimdir. Ve 

اَخٌة -Bir şişkin şişe denir ki ba [nuffâ«at] نُفَّ
lık kısmının karnında olur, balığın o nisâb 
ve kemâlidir ki onun sebebiyla suyu def¡ 
ederek meks ve cereyân eder; bunu balık 
kursağı dedikleriyle beyân eylemişlerdir.

ُفوُخ َمنإْ -Büyük karınlı kim [»el-menfû] اَلإْ
seye ıtlâk olunur. Ve şişman adama ıtlâk 
olunur.

اٌخ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [»Neffâ] َنفَّ
Maπrib-zemîn’de bir belde adıdır.

]ن ق خ[
-vez [πurâb] ُغَراٌب âf’la…) [»en-nu…â] اَلنَُّقاُخ
ninde) Be-gâyet sâfî ve bârid ve hoş-güvâr 
olan suya denir; yukâlu: َشِرَب النَُّقاَخ أَِي اْلَماَء 
اِفَي -Ve mutlakan hâlis ve bî اْلَباِرَد َواْلَعْذَب الصَّ
gışş olan şey™e denir; yukâlu: ِة  َهَذا نَُقاُخ اْلَعَرِبيَّ
َخاِلُصَها  Ve emn ve ¡âfiyet ve âsâyişle أَْي 
olan uykuya denir ki hâb-ı râhat ta¡bîr 
olunur.

ُخ  nûn’un fethi ve …âf’ın) [»…en-na] اَلنَّقإْ
sükûnuyla) Vurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َضَرَبُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َنْقًخا   Ve َنَقَخُه 
başı dimâga kadar yarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكَسَرُه ِإَذا  ِدَماَغُه   َداِمَغٌة ,O yarığa َنَقَخ 
[dâmiπat] denir.

ِتَقاُخ نإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [»el-inti…â] اَلإْ
de) Kemikten ilik çıkarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل اْلُمخَّ ِإَذا اْسَتْخَرَجُه ِإْنَتَقَخ الرَّ
َقُخ َنإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [»el-en…a] اَلإْ
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FASLU’L-VÂV 
)َفْصُل اْلَواِو(

]ل ب خ[
ِْيُخ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-tevbî] اَلتَّوإْ
Levm ve serzeniş eylemek ma¡nâsınadır.

َخٌة إْْ  (vezninde [neb≠et] َنْبَذةٌ) [veb«at] َل
Levm ve serzeniş ma¡nâsına ismdir; 
yukâlu: َوبََّخُه َتْوِبيًخا ِإَذا الََمُه َوَعَذَلُه Ve bir ada-
mı mürtekib olduğu kârın vehâmetini ¡unf 
ve şiddetle ifâde ederek tehdîd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدُه َوبََّخ ُفالًَنا ِإَذا أَنََّبُه َوَهدَّ

]ل ت خ[
َوتإُْخ -vâv’ın fethi ve tâ-yı fev) [»el-vet] اَلإْ
kiyyenin sükûnuyla) Değnekle vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َوْتًخا  ِباْلَعَصا   َوَتَخُه 
اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َضَرَبُه ِبَها
َوَتَخُة  Sulu sıvık (fetehâtla) [el-vete«at] اَلإْ
balçığa denir, َوَحٌل [ve√al] ma¡nâsına. Ve 
şey™ ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَتَخًة َعْنُه  أَْغَنى   َما 
أَْي َشْيًئا
ِميَتَخُة -Değ (mîm’in kesriyle) [el-mîte«at] اَلإْ
neğe denir, ¡asâ ma¡nâsına. 

يَتاُخ ِ  Pek (hemzenin kesriyle) [»el-îtâ] اَلإْ
zahmet ve meşakkate uğrayıp rencîde ol-
mak ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْوَتْخَت ِمنِّي َيا ُفالَُن 
أَْجَهْدَت َيْعِني  ِمنِّي  َبَلْغَت   zikr [»îtâ] ِإيَتاٌخ Asl أَْي 
olunan balçığa düşmek ma¡nâsına olmak-
la bu ma¡nâ ondan me™hûzdur.

]ل ث خ[
َوَنَخُة -vâv’ın ve &â-yı müsel) [el-ve&e«at] اَلإْ
lesenin fethiyle) Sudan olan yaşlığa ve ıs-
laklığa denir; yukâlu: ٌة ِفي اْلَحْوِض َوَثَخٌة أَْي ِبلَّ
َوِنيَخُة -veznin [ve&i…at] َوِثيَقٌة) [el-ve&î«at] اَلإْ
de) Her cinsten birbirine mahlût olmuş 
tâze çayırlığa denir. Ve et yağına muhte-

mekândır) Deveyi çökertecek yere denir, 
.ma¡nâsına [mebreku’l-ibil] َمْبَرُك ْاإِلِبِل

َمِنيُخ -Arsla (mîm’in fethiyle) [»el-menî] اَلإْ
na denir.

 Arz-ı ba¡îde [en-nâ™i«at] اَلنَّاِئَخُة
ma¡nâsınadır.

َمَناٍخ -vez [menâr] َمَناٌر) [»û-Menâ±] ُذل 
ninde) أَْذَواٌء [E≠vâ™] ta¡bîr olunan akyâl-i 
Yemen’den Lehî¡a b. ¡Abduşems nâm me-
likin lakabıdır.

 Bir kabîle (tâ’nın fethiyle) [»Tenû] َتنُوُخ
adıdır ki ”ت،ن،خ“ mâddesinde zikr olun-
du. Cevherî vehminde nâşî burada resm 
eylemiştir.
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َوِريَخُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-verî«at] اَلإْ
de) Islak yere denir; yukâlu: أَْرٌض َوِريَخٌة أَْي 
.Ve sıvık hamura denir ُمْبَتلٌَّة

ِتيَراُخ سإْ ِ ve [»el-istîrâ] اَلإْ

ُخ ٌل) [»et-teverru] اَلتََّورُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Yer ıslak olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َخْت ِإَذا اْبَتلَّْت  Ve ِإْسَتْوَرَخِت ْاألَْرُض َوَتَورَّ

ٌخ  Hamur sulu ve sıvık olmak [»teverru] َتَورُّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخ اْلَعِجيُن ِإَذا اْسَتْرَخى َتَورَّ
َوَرُخ -Bu dahi ha (fethateynle) [»el-vera] اَلإْ
mur sıvık ve gevşek olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَرًخا  اْلَعِجيُن   َوِرَخ 
اْسَتْرَخى
يَراُخ ِ -Ha (vezninde [îrâd] ِإيَراٌد) [»el-îrâ] اَلإْ
muru sıvık ve gevşek kılmak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: أَْوَرْخُت اْلَعِجيَن ِإَذا أَْرَخْيَتُه
َوِرَخُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-veri«at] اَلإْ
Çayırları gür ve birbirine sarmaşık olan 
yere denir; yukâlu: ُة اْلُعْشِب أَْرٌض َوِرَخٌة أَْي ُمْلَتفَّ
ِريُخ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-tevrî] اَلتَّوإْ
-lafzında lügattir ki bir nes [»te™rî] َتْأِريٌخ
neye ta¡yîn-i vakt eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخُه َخ اْلِكَتاَب ِبَمْعَنى أَرَّ َورَّ

]ل س خ[
-vâv’ın ve sîn’in fethiy) [»el-vesa] اَلإَْوَسُخ
le) Kîrlenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َوِسَخ 
اِبِع الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَسًخا  َوَيْيَسُخ  َوَياَسُخ  َيْوَسُخ   الثَّْوُب 
َرُن الدَّ َعالَُه   َوَسٌخ Mi§bâ√’ın beyânına göreِإَذا 
[vesa«] ism dahi olur, kîre ve pâsa denir.

اُخ ََ ِتي سإْ ِ ve [»el-istîsâ] اَلإْ

ُخ ٌل) [»et-tevessu] اَلتََّوسُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

اُخ ََ تِّ ِ  vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل [»el-ittisâ] اَلإْ
ki fi’l-asl ِإْوِتَساٌخ [ivtisâ«] idi, bunlar da 
kîrlenip pâslanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َخ َواتََّسَخ ِبَمْعَنى َوِسَخ ِإْسَتْوَسَخ الثَّْوُب َوَتَوسَّ

lit olan yufka kemiğe denir. Mü™ellif ََّما َرق 
ِباْلَوَدِك َواْخَتَلَط  اْلِعَظاِم   ibâretiyle sebt edip¡ ِمَن 
lâkin şârih, ¡Ubâb’da الطََّعاِم  unvânıyla¡ ِمَن 
mersûm olmakla اْلِعَظاِم  nüshası galat ِمَن 
olduğunu tansîs eylemiştir. Ona göre et 
yağıyla muhtelit olmuş sıvık ta¡âm demek 
olur, çorba gibi. Ve vâkı¡an muktezâ-yı 
mâdde şârihin kavli olmak mülâyimdir. 
Ve 

 ;Sıvık çamurlu arza denir [ve&i«at] َلِنيَخٌة
yukâlu: َوَحٍل َذاُت  أَْي  َوِثيَخٌة   Ve yoğurt أَْرٌض 
gibi pek koyu süte denir.

نُوُخ َموإْ ve [»el-mev&û] اَلإْ

ُمَونَُّخ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [»el-muve&&a] اَلإْ
vezninde) Za¡îfü’l-hilkat kimseye ıtlâk 
olunur; zikr olunan sıvık ma¡nâsından 
me™hûzdur; yukâlu: َرُجٌل َمْوثُوُخ اْلَخْلِق َوُمَوثَُّخُه 
أَْي َضِعيُفُه

]ل خ خ[
 vâv’ın fethi ve «â’nın) [»»el-va] اَلإَْوخُّ
teşdîdiyle) Nâ-hoşluk, elem ma¡nâsınadır. 
Ve kasd ve irâde ma¡nâsınadır.

َوَخُة  [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-va«ve«at] اَلإَْوخإْ
vezninde) Bir cins kuşun ötmesinden 
hikâyedir.

َواُخ -veznin [selsâl] َسْلَساٌل) [»el-va«vâ] اَلإَْوخإْ
de) Karnı salkı ve derisi geniş olan adama 
denir; yukâlu: اْلَبْطِن ُمْسَتْرِخي  أَْي  َوْخَواٌخ   َرُجٌل 
اْلِجْلِد -Ve ¡innîn ve bî-rücûliyyet kim ُمتَِّسُع 
seye denir. Ve za¡îf ve nâ-tüvân kişiye de-
nir. Ve üşengen adama denir, keslân gibi. 
Ve gevşek hurmâya denir.

]ل ر خ[
ُخ َورإْ  vâv’ın fethi ve râ’nın) [»el-ver] اَلإْ
sükûnuyla) Bir nev¡ şecerdir ki َمْرٌخ [mer«] 
dedikleri şecer-i mezkûre şebîh olur.
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-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [»et-tevâ∂u] اَلتََّواُضُخ
ninde) Kuyudan su çekmek ve seğirtmek 
ve yürümek makûlesi hâletlerde yarışmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُمَواَضَخًة َصاِحَبُه   َواَضَخ 
ْيِر َوالسَّ َواْلَعْدِو  ْاإِلْسِتَقاِء  ِفي  َباَراُه  ِإَذا   ve َوِوَضاًخا 
yukâlu: ْيِر ْقِي َوالسَّ َتَواَضَخا ِإَذا َتَباَرى ِفي السَّ
Şârih der ki fi’l-asl ِإْسِتَقاٌء [isti…â™] 
mâddesine mevzû¡ olup ba¡dehu mutlakan 
mu¡ârazada isti¡mâl olundu.

]ل ط خ[
 َتَفاُعٌل â-i mühmele ile†) [»et-tevâ†u] اَلتََّواطُُخ
[tefâ¡ul] vezninde) Niçe kimseler bir nes-
neyi elden ele devr ettirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا َتَداَولُوُه َبْيَنُهْم َتَواَطَخ اْلَقْوُم الشَّ

]ل ل خ[
َوِليُخ  Bir (vezninde [emîr] أَِميٌر) [»el-velî] اَلإْ
nev¡ keten bezine denir.

َوِلَخُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-veli«at] اَلإْ
ve

َوِليَخُة -veznin [velîmet] َوِليَمٌة) [el-velî«at] اَلإْ
de) ve

َتِلَخُة ُمؤإْ  [mu™tefiket] ُمْؤَتِفَكٌة) [el-mu™teli«at] اَلإْ
vezninde) Islak ve yaş yere denir; yukâlu: 
 Ve أَْرٌض َوِلَخٌة َوَوِليَخٌة َوُمْؤَتِلَخٌة أَْي َوِرَخٌة

 Yoğurt gibi pek koyu süte [velî«at] َلِليَخٌة
denir. Ve sıvık çamura denir.

ِتيالَُخ سإْ ِ -Yer yaşarıp ıslak ol [»el-istîlâ] اَلإْ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْاألَْرُض  ِإْسَتْوَلَخِت 
ِإَذا اْبَتلَّْت

]ل م خ[
َخُة َومإْ  (vezninde [neb≠et] َنْبَذةٌ) [el-vem«at] اَلإْ
Âteş gibi ciğere te™sîr eden dil-sûz levm ve 
tevbîhe denir. Mü™ellifin َواْلَوْبَخُة kavli َعْذَلٌة 
yi müfessirdir; yukâlu: َما َهِذِه اْلَوْمَخُة أَِي اْلَعْذَلُة 
اْلُمْحِرَقُة َواْلَوْبَخُة

اُخ ََ ي ِ ve (hemzenin kesriyle) [»el-îsâ] اَلإْ

ِسيُخ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-tevsî] اَلتَّوإْ
Müte¡addîlerdir, kîrlenmek ma¡nâsına; 
yukâlu: َخُه ِإَذا َجَعَلُه َوِسًخا أَْوَسَخ الثَّْوَب َوَوسَّ
َخاُء  (vezninde [™a√râ§] َصْحَراُء) [™Ves«â] َلسإْ
Bir mevzi¡dir.

]ل ش خ[
ُخ  vâv’ın fethi ve şîn-i) [»el-veş] اَلإَْوشإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Kötü ve za¡îf ve 
kemter olan şey™e denir, ne olursa olsun. 
Ve hurmâ sepetine denir.

َوَشَخُة -Hurmâ yap (fetehâtla) [el-veşe«at] اَلإْ
rağından örülmüş zenbîl ve sepet makûlesi 
zarfa denir.

]ل ص خ[
-Vâv’ın ve §âd-ı mühme [»el-ve§a] اَلإَْوَصُخ
lenin fethiyle َوَسٌخ [vesa«] vezninde ve 
mürâdifidir ki kîr ve pâsa denir.

]ل ض خ[
 َصُبوٌر âd-ı mu¡ceme ile∂) [»el-ve∂û] اَلإَْوُضوُخ
[§abûr] vezninde) Şol suya denir ki hemân 
kovanın yarısı mikdârı gibi ola.

ُخ  (vezninde [√med] َمْدٌح) [»∂el-va] اَلإَْوضإْ
Kovaya yarısı mikdârına doğru su komak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َوْضًخا  ْلَو  الدَّ  َوَضَخ 
اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َجَعَل اْلَماَء ِفيَها َشِبيًها ِبالنَّْصِف
يَضاُخ ِ  َوْضٌخ (hemzenin kesriyle) [»el-î∂â] اَلإْ
[va∂«] ma¡nâsınadır; yukâlu: ْلَو الدَّ  أَْوَضَخ 
َوَضَخَها  Ve kuyudan azca su çekmek ِبَمْعَنى 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ًأَْوَضَخ َلُه ِإَذا اْسَتَقى َقِليال 
Ve kuyunun suyu azalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْوَضَخِت اْلِبْئُر ِإَذا َقلَّ َماُؤَها
ُمَواَضَخُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muvâ∂a«at] اَلإْ
vezninde) ve

ve (vâv’ın kesriyle) [»el-vi∂â] اَلإِْوَضاُخ
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FASLU’L-HÂ™ 
)َفْصُل اْلَهاِء(

]هـ ب خ[
َهَايََّخُة -bâ-yı muvahha) [el-hebeyye«at] اَلإْ
de ve yâ-yı tahtiyye ile َعَملََّسٌة [¡amelleset] 
vezninde) Câriyeye denir. Ve dâyeye ve 
süt anasına denir. Ve etine dolu ter ü tâze 
mahbûbeye denir.

َهَايَُّخ -vez [amelles¡] َعَملٌَّس) [»el-hebeyya] اَلإْ
ninde) Çolpa ve salkı ahmak kişiye denir. 
Ve aslâ bir işe yaramaz olan kimseye de-
nir. Ve büyük dereye ve büyük çaya ve 
ırmağa denir. Ve bir dere ismidir. Ve ter ü 
tâze nevcivâna denir.

َْيََّخى -hâ’nın kesri ve eli) [el-hibeyye«â] اَلإْهِ
fin kasrıyla) İsmdir, salınarak yürüyüşe 
denir; yukâlu: َيْمِشي اْلِهَبيََّخى َوِهَي ِمْشَيٌة ِفي َتَبْخُتٍر
ِايَّاُخ هإْ ِ اٌز) [»el-ihbiyyâ] اَلإْ -vez [iclivvâz] ِإْجِلوَّ
ninde) Salınarak yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإْهِبيَّاًخا ِإَذا َمَشى ِفي َتَبْخُتٍر ِإْهَبيََّخ الرَّ

]هـ خ خ[
 (hâ’nın kesri ve «â’nın sükûnuyla) [»hi] ِهخإْ
 ile boğazını ayırtlayan [√tena√nu] َتَنْحنٌُح
adamın savtından hikâyedir.

]هـ ي خ[
 hâ’nın kesri ve meddi ve «â’nın) [hî«i] ِهيِخ
kesr üzere binâsıyla) ِإيْخ [î«] gibi deve kıs-
mını çökertecek savttan hikâyedir ki ِهيِخ 
.diyerek çökertirler ِإيْخ ِإيْخ ve ِهيِخ

ِييُخ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [»et-tehyî] اَلتَّهإْ
Ta¡âmın et yağını çok komakla pek yağlı 
yapmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَهِريَسَة  َهيََّخ 
 Ve tekeyi keçiye aşmağa َتْهِييًخا ِإَذا أَْكَثَر َوَدَكَها
kındırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َهيََّخ التَّْيَس 
َفاِد ِإَذا َحثَُّه َعَلى الّسِ

]ل ي خ[
 vezninde ve [√vey] َوْيٌح [»vey] َليإٌْخ
mürâdifidir ki edât-ı rahm ü rikkattir, ni-
teki mahallinde zikr olundu. َوْيٌخ [vey«] ve 
 ve [veyh] َوْيٌه ve [veys] َوْيٌس ve [√vey] َوْيٌح
 ahavâttır ki altı [veyb] َوْيٌب ve [veyl] َوْيٌل
kelimeden ¡ibârettir, yedincileri yoktur. 

Şârih der ki َعْوٌل [¡avl] ve ٌَّبس [bess] keli-
meleri dahi bunlardandır, niteki mü™ellif 
cümlesini mâddelerinde beyân eylemiştir. 
Ve Kûfiyyûn ¡indinde َوْيَك [veyk] ve َوْيٌن 
[veyn] kelimeleri dahi bunlardandır.
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FASLU’L-YÂ™İ’T-TAHTİYYE 
)َفْصُل اْلَياِء(

]ي ت خ[
 َسَحاٌب tâ-yı fevkiyye ile) [»Yetâ] َيَتاٌخ
[se√âb] vezninde) Bir mevzi¡ yâhûd bir 
kabîle adıdır; muhaddisînden A√med b. 
Mu√ammed b. Yezîd el-Yetâ«î oradandır.

 ]ي ف خ[
ُخ َيفإْ  vezninde) Bir [»nef] َنْفٌخ [»el-yef] اَلإْ
kimsenin yâfûhuna ya¡nî başta bıngılda-
yık ta¡bîr olunan yerine vurmak yâ do-
kunmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َيَفَخُه َيْفًخا ِإَذا 
 “أ،ف،خ” Mü™ellif bunu أََصاَب َياُفوَخُه َفُهَو َمْيُفوٌخ
mâddesinde tafsîl eylemiştir.

]ي ن خ[
يَناُخ ِ  Nâkayı (hemzenin kesriyle) [»el-înâ] اَلإْ
erkek deve ile mücâma¡at için ِإيَنِخ ِإيَنِخ di-
yerek çağırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْيَنَخ 
َراِب َفَقاَل َلَها ِإيَنِخ ِإيَنِخ  ِإيَنِخ Ve النَّاَقَة ِإَذا َدَعاَها ِإَلى الّضِ
[îna«] hemzenin kesri ve nûn’un fethi ve 
hâ’nın kesr üzere binâsıyladır.

]ي ل خ[
ٌخ  yâ’nın fethi ve vâv’ın) [»yev] َيوإْ
sükûnuyla) Ley&-i Luπavî bunu zikr edip 
lâkin ne ma¡nâya olduğunu tefsîr eyle-
memiştir ve bunun binâsı üzere َيْوٌم keli-
mesinden gayrı vârid olmadı demiştir. 
Şârihin beyânına َيْوٌح lafzından musahhaf-
tır ki şems esmâsındandır. 

َنَجَزِت اْلَخاُء ِبَعْوِن ُمِفيِض ْاآلالَِء

ِهيَُّخ  (vezninde [inneb…] ِقنٌَّب) [»el-hiyya] اَلإْ
Şol erkek deveye denir ki çökermek için 
kendisine ِهيِخ ِهيِخ dedikçe bağırır ola.





FASLU’L-ELİF 
)َفْصُل ْاألَِلِف(

]أ ب ُ[
َُ َْ َ -hemzenin ve bâ-yı mu) [el-ebed] اَلإْ
vahhadenin fethiyle) Dehr ma¡nâsınadır 
ki zamân-ı tavîl ve emed-i memdûddan 
¡ibârettir. Cem¡i آَباٌد [âbâd] gelir hemzenin 
meddiyle ve أُبُوٌد [ubûd] gelir hemzenin 
zammıyla. 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre 
 mütecezzî olmayan zamân-ı [ebed] أََبٌد
mümteddin müddetinden ¡ibârettir; 
 [ebed] أََبٌد ,mütecezzî olur [zemân] َزَماٌن
mütecezzî olmaz. Meselâ َكَذا َزَماِن  ِفي   َوَقَع 
denir, َكَذا أََبِد   [ebed] أََبٌد denmez. Pes ِفي 
âherin inzimâmı kâbil olmamakla tesniye 
ve cem¡lenmesi gerçi mümkin olmayıp 
lâkin ism-i cinsi ba¡zı efrâdına tahsîs et-
tikleri gibi bunu dahi ba¡zı meşmûlâtına 
tahsîsle cem¡ ve tesniyesine mesâg bul-
dular. Hattâ ba¡zılar bunun cem¡ini mü-
vellled ¡add eylediler. Ve şârih der ki أََبٌد 
[ebed] zarf-ı zamândır, vakt-i bî-gâye-i 
müstakbelde müsta¡meldir, zıddı أََزٌل 
[ezel] mâzîde müsta¡meldir. Ve َدْهٌر [dehr] 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki zamân-ı 
medîdden ¡ibârettir. Ve bunlar cem¡lerine 
muzâf olup اآْلَباِد اآْلَزاِل ve أََبَد   denir, iki أََزَل 
ma¡nâ-yı sermedi câmi¡ kelimelerdir. Ve 
 lafzından ba¡zı müştakkât tasrîf [ebed] أََبٌد
edip onlara te™kîd için muzâf ederler, nite-
ki mü™ellif dahi serd eylemiştir. İntehâ. Ve 

ٌَ َْ  Hemîşe ve dâ™im ma¡nâsına [ebed] أَ
isti¡mâl olunur; ebedî, dâ™imî demektir; 
ve minhu yukâlu: الَ آِتيِه أََبَد اأْلََبِديَِّة َوأََبَد اآْلِبِديَن 
ِبَفْتَحَتْيِن اأْلََبِد  َوأََبَد  َكأََرِضيَن  اأْلََبِديَن  َوأََبَد   َكَعاِبِديَن 
اأْلَِبيِد َوأَِبيَد  ْهِر  الدَّ َوأََبَد  اآْلَباِد  َوأََبَد  َكاْلَعِبيِد  اأْلَِبيِد   َوأََبَد 

BÂBU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE
اِل اْلُمْهَمَلِة( )َباُب الدَّ

د
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َُ ِْ ِ ve (vezninde [ibil] ِإِبٌل) [el-ibid] اَلإْ

َُ ِْ َ ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-ebid] اَلإْ

َُ إْْ ِ -Doğur (vezninde [inv…] ِقْنٌو) [el-ibd] اَلإْ
gan hayvân ve insâna denir; yukâlu: أََتاٌن 
 Ve َوأََمٌة ِإِبٌد َوأَِبٌد َوِإْبٌد أَْي َولُوٌد َويَُقاُل َناَقٌة ِاْبَدةٌ أَْي َولُوٌد

ٌَ ِْ -vezninde ki kesreteyn [ibil] ِإِبٌل) [ibid] ِإ
ledir) Câriyeye denir, kenîzek ma¡nâsına. 
Ve ürkek mütevahhişe dişi eşeğe denir.

اِن ََ ِْ ِ -hemzenin kesri ve tes) [el-ibidân] اَلإْ
niye bünyesiyle) Câriye ile kısrak ata ıtlâk 
olunur.

َُ ي ِْ َ  Bir (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-ebîd] اَلإْ
nev¡ nebât ismidir ki mer¡âdandır.

ُة ََ َّْ  hemzenin zammı ve bâ’nın) [Ubbedet] أُ
teşdîdiyle ٌَرة -vezninde) Ende [ubberet…] ُقبَّ
lüs ülkesinde bir beldedir.

ٌَ ِْ  (vezninde [meclis] َمْجِلٌس) [Me™bid] َمأإْ
Bir mevzi¡dir. Cevherî yâ-yı tahtiyye veh-
miyle galat edip م،ي،د faslında zikr ve li-
ecli’l-istişhâd inşâd eylediği beytinde onu 
tashîf eylemiştir.

َُ ُّْ ٌل) [et-te™ebbud] اَلتَّأَ  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Vahşetlenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتأَبََّد 
َش ُجُل َوَغْيُرُه ِإَذا َتَوحَّ  Ve bir mekân ıssız hâlî الرَّ
ve tenhâ kalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتأَبََّد 
-Ve çehre sislen اْلَمْنِزُل ِإَذا أَْقَفَر أَْي َخالَ ِمْن أَْهِلِه
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَِبَد اْلَوْجُه ِإَذا َكِلَف 
Ve bir adamın kuvvet-i şehevâniyyesi kalîl 
ve za¡îf olmakla müddet-i medîde te™ehhül 
eylemeyip ergen durmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِفي أََربُُه  َوَقلَّ  ُعْزَبُتُه  َطاَلْت  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َتأَبََّد 

َساِء أَْي ِفي التََّمتُِّع ِبِهنَّ النِّ

ُُ ُُْو -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-ubûd] اَلإْ
de) Tevahhuş eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل َواأْلَوَّ الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  أُبُوًدا  اْلَبِهيَمُة   أََبَدِت 
َشْت َتَوحَّ  Ve bir mahalde mukîm olmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََبَد ِباْلَمَكاِن أُبُوًدا ِمَن اْلَباِب 

َدْهَر يَُقاُل  َكَما  اأْلَْمِر  ِلَدَواِم  َتْأِكيٌد  َيْعِني  ِبَمْعًنى   ُكلَُّها 
اْلَعاِئِضيَن َوَعْوَض  اِهِريَن  َقِديٌم Ve الدَّ  ebedun] أََبٌد 
…adîmun] ezelî ma¡nâsınadır ki sıfât-ı 
ilâhiyyedendir.

َُ ِْ ََلا  (hemzenin fethiyle) [el-evâbid] اَلإْ
Vuhûşa ya¡nî vahşî cânverlere ıtlâk olu-
nur, ¡âdetâ hatfe enfihi helâk olmadıkla-
rı cihetinden, gûyâ ki dâ™imîlerdir, zîrâ 
ekserî darbe-i sayyâd gibi ve birbirinin ta-
sallutu gibi âfât-ı ¡ârızadan helâk olurlar. 
Niteki yılanın mevt-i tabî¡isi olmamakla 
hâli üzere terk olunsa tûl-i hayâtla zinde 
olur, binâ™en¡aleyh ona ٌة  ıtlâk [ayyet√] َحيَّ
olunmuştur.

Şârihin beyânına göre müfredi آِبٌد [âbid]
dir; mü™ennesinde ٌآِبَدة [âbidet] denir, َعاِبٌد 
[¡âbid] ve ٌَعاِبَدة [¡âbidet] gibi. Pes tevahhuş 
ma¡nâsı iştikâk-ı kebîr cihetiyle bundan 
me™hûzdur. İntehâ. Ve 

َُ ِْ -Âfât ve devâhîye ıtlâk olu [evâbid] أََلا
nur, zikri müddet-i medîde elsinede bâkî 
olduğu hasebiyle. Ve kavâfî-i şi¡rde ya¡nî 
fesâhat ve belâgati cihetiyle tanzîr ve pey-
revliği kâbil olmayan eş¡âra ıtlâk olunur, 
bilâd-ı ba¡îdeye menkûl ve methaf olduğu-
na mebnî. Burada kâfiyeden murâd şi¡rdir, 
cüz™-i asîl ile küll irâde olunmuştur. Kâle 
fi’l-Esâs ُفالٌَن ُموَلٌع ِبأََواِبِد اْلَكالَِم َوِهَي َغَراِئُبُه َوِبأََواِبِد 
ْعِر َوِهَي الَِّتي الَ تَُشاَكُل َجْوَدًة الّشِ

َُ َّْ ُ  (vezninde [¡rukka] ُركٌَّع) [el-ubbed] اَلإْ
 gibi vahşî cânverlere ıtlâk [evâbid] أََواِبُد
olunur.

َُ َْ َ  İsmdir ki zikr (fethateynle) [el-ebed] اَلإْ
olundu. Ve bir yaşındaki velede denir. Ve 

ٌَ َْ  ;Masdar olur, darılmak ma¡nâsına [ebed] أَ
yukâlu: اِبِع ِإَذا َغِضَب ُجُل أََبًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ  Ve أَِبَد الرَّ
tevahhuş eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َش أَِبَد اْلَبِهيُم ِإَذا َتَوحَّ
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vezninde) Şol nâkaya denir ki vücûdu 
kavî ve kurumu ve bünyesi muhkem ve 
sıkı olup kaburgaları birbirine bitişik ol-
makla yekpâre gibi ola ki be-gâyet kavî 
ve tüvânâ olur. Ve bu nâkaya mahsûstur, 
erkek deveye vasf olmaz; yukâlu: أُُجٌد  َناَقٌة 
ِإَذا َكاَنْت َقِويًَّة ُمَوثََّقَة اْلَخْلِق ُمتَِّصَلَة َفَقاِر َظْهِرَها

ُُ يَجا ِ  (hemzenin kesriyle) [el-îcâd] اَلإْ
Nâkayı vasf-ı mezkûr üzere kunt ve kavî 
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: آَجَد اهللُ النَّاَقَة ِإَذا 
اَها  Ba¡dehu bir nesneyi mutlakan kavî ve َقوَّ
muhkem kılmak ma¡nâsında isti¡mâl olun-
du; yukâlu: اُه  Ve işbu آَجَدُه اهللُ َبْعَد َضْعِفِه أَْي َقوَّ
 kelimesinin hemzesi yâ’ya [i™câd] ِإْئَجاٌد
kalble ِإيَجاٌد [îcâd] telaffuz olunur.

َُ ُموَج -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-muced] اَلإْ
ninde) Kavî ve muhkem olan şey™e denir; 
yukâlu: ِبَناٌء ُموَجٌد أَْي ُمْحَكٌم

إَْ  Deve kısmına (kesreteynle) [icid] ِإِج
mahsûs zecrâzâr kelimâtındandır.

]أ ح ُ[
َُ ََح -hemzenin ve √â-yı müh) [el-e√ad] اَلإْ
melenin fethiyle) ٌَواِحد [vâ√id] ma¡nâsınadır 
ki evvel-i ¡aded-i hisâbdır, Fârisîde yek ve 
Türkîde bir ta¡bîr olunur; yukâlu: أََحٌد َوِإْثَناِن 
 Ve َوأََحَد َعَشَر َوِإْحَدى َعْشَرَة
َِ ََح ُمالإْ -ki hafta günler [yevmu’l-e√ad] َيوإْ
dendir, birinci gündür; halk-ı semâvât u 
arazîne bed™-i ilâhî vâki¡ olduğu gündür ki 
birinci gün demektir, ba¡dehu onda ¡alem 
olmuştur. Ve َيْوٌم [yevm]in izâfeti izâfetu’l-
âmm ile’l-hâss kabîlindendir. 

-ge [â√âd] آَحاٌد lafzının cem¡i [vâ√id] َواِحٌد
lir ve أُْحَداٌن [u√dân] gelir hemzenin zam-
mıyla; ¡alâ-kavlin bunun cem¡i yoktur. Pes 
[vâ√id] َواِحٌد [u√dân] أُْحَداٌن ve [â√âd] آَحاٌد
in cem¡i olur, َشاِهٌد [şâhid] ve أَْشَهاٌد [eşhâd] 

ِبِه أََقاَم  ِإَذا  -Ve şâ¡ir şi¡rinde me™nûsü’l الثَّاِني 
isti¡mâl olmayan ve ma¡nâsı müte¡âref 
olmayan garîb ve vahşî ta¡bîrât îrâd eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََتى ِإَذا  اِعُر  الشَّ  أََبَد 
ِباْلَعِويِص ِفي ِشْعِرِه َوَما الَ يُْعَرُف َمْعَناُه
ُة ََ ِْ ُمؤإْ  [mu√sinet] ُمْحِسَنٌة) [el-mu™bidet] اَلإْ
vezninde) Vahşî ve serkeş olan develere 
denir; yukâlu: ِإِبٌل ُمَؤبََّدةٌ أَْي َوْحِشيٌَّة ُمْعَتاَصٌة

َُ ي ِْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™bîd] اَلتَّأإْ
Bâkî ve muhalled kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَبََّدُه َتْأِبيًدا ِإَذا َخلََّدُه Ve minhu yukâlu: 
تَُباُع الَ  ِبَحْيُث  َجَعَلَها  ِإَذا  ُمَؤبًَّدا  َوْقًفا  أَْرَضُه  َوَقَف   ُفالٌَن 
َوالَ تُوَرُث
ُة ََ ِْ ) [el-âbidet] اَلإْ  (vezninde [âbidet¡] َعاِبَدةٌ
Dâhiye ve beliyyeye denir ki müddet-i 
medîde dillerde destân olup kalır ola. 
Mü™ellif bunu أََواِبُد [evâbid] zımnında îrâd 
eylemiştir.

]أ ت ُ[
ُُ َتا ِ  ِكَتاٌب tâ-yı fevkiyye ile) [el-itâd] اَلإْ
[kitâb] vezninde) Şol ipe denir ki serkeş 
ineği sağmak murâd eyledikte zabtı için 
onunla ayaklarını bend ederler.

ُة ََ  (vezninde [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Uteydet] أَُتيإْ
Bir mevzi¡ adıdır.

]أ ث ُ[
اُء ََ َُنيإْ  â-yı müsellese ile&) [™el-U&eydâ] اَلإْ
-vezninde) ¡Ukâ@ nâm ma [™ruteylâ] ُرَتْيالَُء
halde bir mekân adıdır.

]أ ج ُ[
ُُ َجا ِ -veznin [kitâb] ِكَتاٌب cîm’le) [el-icâd] اَلإْ
de) Küçük kısa kemer tarzında olan mu-
kavves nesneye denir. Ümmehât-ı sâ™irede 
küçük kemer ile müfesserdir, kapıların 
¡atebe-i ¡ulyâları gibi.

َُ ُُج  […unu¡] ُعنٌُق zammeteynle) [el-ucud] اَلإْ
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nin me™âli sıfat-ı selbiyyedir ki şerîk ve 
nazîrden münezzeh ve müberrâdır demek-
tir. Niteki Bey∂âvî ¡aleyhi’r-rahmet sûre-i 
İhlâs tefsîrinde demiştir ki أََحٌد [e√ad] 
mecmû¡-ı sıfât-ı celâle ya¡nî her ne kadar 
sıfat-ı selbiyye var ise cümlesine delâlet 
eder, niteki lafza-i celâle cemî¡-i sıfât-ı 
kemâle ya¡nî bi’l-cümle sıfât-ı sübûtiyye 
vü selbiyyeye delâlet eder. Muhaşşî Sa¡dî 
Çelebî demiştir ki ¢â∂î’nin ta¡bîrinden 
münfehim olan budur ki burada أََحٌد ke-
limesinin hemzesi vâv’dan maklûbedir, 
zîrâ asliyyetü’l-hemze olan أََحٌد isbâtta 
hemân ٌُّكل kelimesine makrûnen isti¡mâl 
olunur. Ve ¡Alî el-¢ârî, İmâm Zeccâc’dan 
bu resme nakl eder ki أََحٌد kelimesinin aslı 
 “َوُحَد-َيْوُحُد” idi, ya¡nî bâb-ı hâmisten َوَحٌد
sîgasından ism-i fâ¡ildir, ُحْسٌن [√usn] ke-
limesi ”َيْحُسُن  –  bünyesinden ism-i “َحُسَن 
fâ¡il olduğu gibi. ¡Arablar vâv-ı meftûhayı 
istiskâl eylemeleriyle vâv’ı hemzeye ibdâl 
eylediler, ِوَشاٌح [vişâ√] ve ِإَشاٌح [işâ√] ve 
 gibi. Pes [™esmâ] أَْسَماُء ve [™vesmâ] َوْسَماُء
Zeccâc’ın kavli ¡ale’l-ıtlâk olup vücûh-ı 
mezkûre isti¡mâliyyâttan olur. 

Ve makâle-i merkûme tetimmâtındandır 
ki أََحٌد [e√ad] ile َواِحٌد [vâ√id]in farkı var-
dır: أََحٌد [e√ad] nefy-i hâssı iktizâ eylemek-
le َما َرأَْيُت َواِحًدا dedikte bir şahsı görmeyip 
mâ-fevkini görmüş olur. Ve ism-i أََحٌد 
[e√ad] ¡inde’l-ıtlâk zât-ı akdes-i ilâhîye 
hâstır, hattâ أََحٌد -denmek câ™iz değil َرُجٌل 
dir. Ve Nişvân b. Ebî Sa¡îd el-◊imyerî, 
Şemsu’l-¡Ulûm nâm kitâbında bu zemîn 
üzere pertev-efşân-ı beyân olmuştur ki أََحٌد 
[e√ad] kelimesi َواِحٌد [vâ√id] ma¡nâsınadır. 
Ve bunda üç kavl vardır: İbtidâ ل -ev] أَوَّ
vel] ma¡nâsınadır, اأْلََحِد  gibi. Sânî aslı َيْوُم 
-idi, vâv hemzeye mübed [vâ√id] َواِحٌد

ve َحاِجٌر [√âcir] ve ُحْجَراٌن [√ucrân] gibi. Ve 
¡inde’l-ba¡z أََحٌد [e√ad] ile ancak zât-ı ecell 
ü a¡lâ vasflanır, zîrâ bu ism-i şerîf, Hak 
ta¡âlâ’ya hâss ve hâlistir, mü™ellif bunu da 
îcâz eylemiştir. 

Lâkin Ba§â™ir’de beyânına göre أََحٌد [e√ad] 
lafzı iki gûne isti¡mâl olunur: biri nefy ve 
biri isbât makâmındadır. Nefye muhtass 
olan istigrâk-ı cins-i nâtikîn için olmak-
la kalîl ve kesîre şâmil olur, ¡alâ-tarîki’l-
ictimâ¡ ve’l-iftirâk. Pes اِر أََحٌد  kavli َما ِفي الدَّ
ِقيَن  َما ِفيَها َواِحٌد َوالَ ِاْثَناِن َفَصاِعًدا الَ ُمْجَتِمِعيَن َوالَ ُمَتَفّرِ
demektir. Bu sebeble isbâtta isti¡mâli sahîh 
değildir, zîrâ mütezâddeynin nefyi sahîh 
olup isbâtı sahîh olmaz. Meselâ اِر الدَّ  ِفي 
 kavlinde vâhid-i münferidin isbâtıyla أََحٌد
müctemi¡ ve müfterik olarak mâ-fevkinin 
dahi isbâtı lâzım gelir, bu ise zâhirü’l-
ihâledir ve mâ-fevk-i vâhide şümûlü için 
َفاِضِليَن أََحٍد  ِمْن   kavli sahîh olur. Hülâsası َما 
 ile nefy makâmında muhâtab [e√ad] أََحٌد
olmağa sâlih şahs irâde olunur. Ve vâhid 
ve cem¡ ve müzekker ve mü™ennesi müsâvî 
olur, Türkîde ondan kes ve kimse ile ta¡bîr 
olunur. 

Ve isbât makâmında üç gûne isti¡mâl olu-
nur: Evvelâ ¡aşerâta mazmûm َواِحٌد [vâ√id]
de isti¡mâl olunur; أََحَد َعَشَر [ve] َواِحٌد َوِعْشُروَن 
gibi. Sânî evvel ma¡nâsına muzâf ve 
muzâfün-ileyh olarak isti¡mâl olunur; ke-
kavlihi ta¡âlâ: ﴾ا أََحُدُكَما َفَيْسِقي َربَُّه َخْمًرا  ve ﴿أَمَّ
ke-kavlihim: ْثَنْيِن ِل َوَيْوُم اإْلِ  َيْوُم اأْلََحِد أَْي َيْوُم اأْلَوَّ
Sâlis vasf-ı mutlak olarak isti¡mâl olunur 
ve bu hemîn zât-ı akdes-i rabbânî vasfına 
mahsûstur; ke-mâ kâlallâhu ta¡âlâ: ُقْل ُهَو﴿ 
 idi vâv [ve√ad] َوَحٌد Ve bunun aslı اهللُ أََحٌد﴾
ile, lâkin َوَحٌد gayrda dahi isti¡mâl olunur. 
İşbu vasf-ı hâss-ı ilâhî olan ehadiyyeti-
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midir. Etrâf cibâldan tevahhüdü bâ¡is-i 
tesmiyedir. Mi§bâ√’ın beyânına göre بُْقَعٌة 
[bu…¡at] tevehhümüyle mü™ennes ve gayr-i 
munsarıf olur, lâkin za¡îftir.

ٌَ  fethateynle, ¡alâ-kavlin) [E√ad] أََح
dâl-ı müşeddede ile) Necd ülkesinde bir 
mevzi¡dir ve bu ”ح،د،د“ mâddesinde dahi 
mezkûrdur.

ُُ ِتيَحا سإْ ِ  Yalnız olmak, infirâd [el-istî√âd] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  ِإْسَتْأَحَد 
ِبِه Ve ¡Arablar اْنَفَرَد اْسَتْأَحَد  ِبِه ,der َما  َيْشُعْر   َلْم 
ma¡nâsına ki “Ona şu¡ûr ve idrâkla müte-
ferrid olmadı” demektir.

ُُ تَِّحا ِ -veznin […ittifâ] ِإتَِّفاٌق) [el-itti√âd] اَلإْ
de ki tâ™ vâv’dan mübeddeledir) Bu dahi 
münferid olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا اْنَفَرَد  [itti√âd] ِإتَِّحاٌد Şârih der ki ِإتََّحَد الرَّ
eşyâ-i müte¡addide ictimâ¡la bir olmak 
ma¡nâsına da gelir. İntehâ.

َُ أَُحا َُ -hemzelerin zam) [u√âde u√âde] أَُحا
mı ve dâlların fethiyle) َواِحٌد  vâ√id] َواِحٌد 
vâ√id] ya¡nî birer birer demektir. Ve bun-
lar lafzen ve ma¡nen ma¡dûl olmalarıyla 
gayr-i munsarıflardır; yukâlu: َجاَء اْلَقْوُم أَُحاَد 
َواِحًدا َواِحًدا  أَْي   ve [ulâ&e&] ثاُلََث Niteki أَُحاَد 
.dahi böylecedir [rubâ¡a] ُرَباَع

َُ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™√îd] اَلتَّأإِْحي
de) Bir ¡adede vâhid ziyâde kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصيََّرَها ِإَذا  اْلَعَشَرَة  َد   أَحَّ
َعَشَر  Ve ikiyi dahi ziyâdeyi cem¡le bir أََحَد 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْثَنْيِن اإْلِ َد   أَحَّ
-laf َواِحَدًة Mü™ellifin burada ِإَذا َصيََّرُهَما َواِحَدًة
zını te™nîsle îrâdı zâhiren ma¡dûda nazar 
ile mümeyyeze kıyâs eylediğinden baş-
ka ümmehât-ı sâ™irede işbu hadîs-i âti’z-
zikrde mü™ennesen müsebbet olmakla ona 
sebk-i zihni yâhûd hâssaten telmîhine 
mebnîdir: الَُم ِبَسْعٍد َوُهَو يُِشيُر ِفي  ”َوُهَو َمرَّ َعَلْيِه السَّ

del olduktan sonra hemze-i sâniye hazf 
olundu. Sâlis أََحٌد [e√ad] َوَحٌد [ve√ad] 
ma¡nâsına ve َوَحٌد [ve√ad] َواِحٌد [vâ√id] 
ma¡nâsınadır ve bunun tafsîli evâ™il-i 
müte¡allikâtü’l-fi¡l bahsinde Şerh-i Miftâ√ 
ve takdîm-i müsnedün-ileyh bahsinde 
Mutavvel’de meşrûhtur ve Mi§bâ√’ta dahi 
mebsûttur. İntehâ. َواِحٌد [vâ√id] kelimesi-
nin mü™ennesinde ِإْحَدى [i√dâ] denir, lâkin 
münferid isti¡mâl olunmaz, meselâ ِإْحَدى 
.denir ِإْحَدى َوِعْشُروَن ve َعْشَرَة
َِ َح ِ ىالإْ ََ  sânîde hemzenin) [i√da’l-i√ad] ِإحإْ
kesri ve √â’nın fethiyle ki ِإْحَدى [i√dâ]nın 
cem¡i olacaktır) Fevka’l-gâye müşkil ve 
şedîd ve hâ™il nesneyi ıtlâk olunur; yukâlu: 
ُمَتَفاِقٌم أَْمٌر  أَْي  َحِد  اإْلِ ِإْحَدى  ِبِه   Ve bunda َنَزَلْت 
te™nîs َداِهَيٌة [dâhiyet] i¡tibârıyladır.

يَن َِ ََح الإْ َُ  hemzelerin) [e√adu’l-e√adîn] أََح
ve √â’ların fethiyle) ve

يَن َِ ََح الإْ َُ ve [vâ√idu’l-e√adîn] َلاِح
ُِ َحا الإْ َُ ve [vâ√idu’l-â√âd] َلاِح
َِ َح ِ ىالإْ ََ  Bunların [i√de’l-i√ad] ِإحإْ
mecmû¡unda َلُه ِمْثَل   ma¡nâsınadır, ya¡nî الَ 
fazîletle müteferrid olanlar beyninde misl 
ve nazîri yoktur demektir ki lisânımızda 
yek-dâneler yek-dânesi ta¡bîr olunur; 
yukâlu: َوَواِحُد اأْلََحِديَن  َوَواِحُد  اأْلََحِديَن  أََحُد   ُفالٌَن 
اْلَمْدِح أَْبَلُغ  َوُهَو  َلُه  ِمْثَل  الَ  أَْي  َحِد  اإْلِ َوِإْحَدى   اآْلَحاِد 
Ve َحِد -Akl kabûl et¡ [i√de’l-i√ad] ِإْحَدى اإْلِ
meyecek emr-i münker-i ¡azîmde isti¡mâl 
olunur; yukâlu: َحِد أَْي ِباأْلَْمِر اْلُمْنَكِر  ِإنِّي ِبِإْحَدى اإْلِ
اْلَعِظيِم

َُ َحإْ  hemzenin fethi ve √â’nın) [el-a√d] اَلإْ
sükûnuyla) ¡Ahd ve peymân eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل أَْحًدا ِمَن اْلَباِب  أَِحَد الرَّ
اِبِع ِإَذا َعِهَد الرَّ

ٌَ -Medîne-i mü (zammeteynle) [U√ud] أُُح
nevvere kurbünde bir cebel-i ma¡rûf is-
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ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َمدَّ ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve أَدَّ 
seyr ve zehâb ma¡nâsınadır; yukâlu: أَدَّ ِفي 
-Ve bir kimseye bir müş اأْلَْرِض ِإَذا َذَهَب ِفيَها
kil belâ sataşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َدَهْتُه ِل َوالثَّاِني َوالرَّ ا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ اِهَيُة أَدًّ ْتُه الدَّ أَدَّ

ُُ ُُّ ٌد [et-te™eddud] اَلتَّأَ -veznin [teşeddud] َتَشدُّ
de ve mürâdifidir ki bir nesne katılanmak 
ve sertlenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َد  َتأَدَّ
َد اأْلَْمُر ِإَذا َتَشدَّ

ٌُ َُ  (vezninde [umer¡] ُعَمُر) [Uded] أُ
Yemen’de bir kabîle pederinin ismidir ve 
bu munsarıftır ve zammeteynle lügattir.

ٌُّ  İbn (hemzenin zammıyla) [Udd] أُ
‰âbi«a’dır ki bir başka kabîlenin pederidir.

]أ ر ُ[
ُُ  orasân« (vezninde [derd] َدْرٌد) [Erd] أَرإْ
bilâdında Busenc kazâsında bir karye 
adıdır.

ُُ  Fârs (hemzenin zammıyla) [Urd] أُرإْ
eyâletinde bir beldedir. 

َتاُن سإْ ُِ  (hemzenin fethiyle) [Erdistân] أَرإْ
I§fahân kurbünde bir karyedir.

ِشيُر َُ  (hemzenin fethiyle) [Erdeşîr] أَرإْ
Mülûk-i Mecûs’tan bir şâh ismidir.

]أ أ ُ[
ٌُ  hemzenin fethi ve zâ-yı) [Ezd] أَأإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) İbnu’l-∏av& is-
midir ki Yemen’den bir kabîlenin pederi 
idi. Ve bunda efsah olan sîn’le olmaktır. 
Ensâr-ı kirâm bi’l-cümle onun neslin-
dendir. Ve kabîle-i mezbûre üç sınftır: 
Ezdu Şenû™e ve Ezdu ¡Umân ve Ezdu 
Serât’tır. Ve Ezd b. el-Fet√ el-Keşşî 
muhaddisîndendir. Ve ٌَّكش [Keşş] kâf’ın 
fethiyledir.

ْد َيا َسْعُد” أَْي أَِشْر ِبِإْصَبٍع ْد أَّحِ ِد ِبِإْصَبَعْيِن َفَقاَل أَّحِ  التََّشهُّ
 Mü™ellif der ki e™immeden mervîdir َواِحَدٍة
ki َواِحٌد lafzının kendi cinsinden ya¡nî laf-
zından tesniyesi yoktur, kezâlik ِإْثَنْيِن lafzı-
nın kendi cinsinden vâhidi yoktur.

]أ خ ُ[
َُ َتأإِْخ إَْ ُم  â-yı mu¡ceme») [el-muste™«id] اَلإْ
ve ism-i fâ¡il bünyesiyle) Bir marazdan 
nâşî ma¡lûl ve müte™ellim olarak derd ve 
endûhla başını aşağı eğip münkabız olan 
kimseye denir. Yâhûd bunda savâb olan 
≠âl-ı mu¡ceme ile olmaktır ki mutlakan 
müstekîn ve hâdi¡ ve remed ve veca¡dan 
ser-be-zemîn olan adama denir, ke-mâ se-
yuzkeru inşâ™allâhu ta¡âlâ.

]أ ُ ُ[
ُُّ ِ  hemzenin kesri ve dâl’ın) [el-idd] اَلإْ
teşdîdiyle) ve

ُة َُّ ِ  Aceb ma¡nâsınadır¡ (hâ ile) [el-iddet] اَلإْ
ki murâd ¡acîb olan nesnedir, Türkîde ta-
nak ta¡bîr olunur. Ve haddi mütecâviz fazî¡ 
ve kabîh nesneye denir; yukâlu: ٍة  َجاَء ِبِإّدٍ َوِإدَّ
َفِظيٍع أَْمٍر  َوَكَذا  َعَجٍب   Ve âfet ve dâhiyeye أَْي 
denir. Ve ¡akl kabûl eylemeyecek mün-
ker nesneye denir. Cem¡i ِإَداٌد [idâd] gelir 
hemzenin kesriyle ve ِإَدٌد [ided] gelir, ِعَنٌب 
[¡ineb] vezninde. Ve 

ٌُّ  Kahr ve galebe ve zor ve kuvvet [idd] ِإ
ma¡nâlarınadır.

ُُّ َ  hemzenin fethi ve dâl’ın) [el-edd] اَلإْ
teşdîdiyle) Bu dahi şey™-i münkere denir. 
Ve galebe ve kuvvet ma¡nâlarınadır ki 
ismdir. Ve masdar olur, deve böğürmek 
ma¡nâsına; yukâlu: ِل ِإَذا ا ِمَن اْلَباِب اأْلَوَّ  أَدَّ اْلَبِعيُر أَدًّ
 Ve nâka yavrusuna üzülüp çekinmek َهَدَر
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِت النَّاَقُة ِإَذا َحنَّْت َيْعِني  أَدَّ
 Ve bir nesneyi sündürüp uzatmak ِإَلى َوَلِدَها
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ٌَ  lafzında lügat-ı [ezd] أَْزٌد [esd] أَسإْ
fasîhadır, niteki zikr olundu.
َِ ََس -Bir re (fethateynle) [u’l-Esed±] ُذلالإْ
cül lakabıdır ki Lo…mân b. ¡Âd’ın birâderi 
olacaktır.

ُة ََ َِس -veznin [feri√at] َفِرَحٌة) [el-esidet] اَلإْ
de) ٌَحِظيَرة [√a@îret] ma¡nâsınadır ki ağı-
la denir. Ve sayda öğrenip bavlımış 
kelb-i mu¡alleme denir, َضاِرَيٌة [∂âriyet] 
ma¡nâsına, Türkîde kanıkmış ve bavlımış 
ta¡bîr olunur.

ُُ ا ََ ِتي سإْ ِ  Arslanlanmak ya¡nî [el-istîsâd] اَلإْ
arslan gibi izhâr-ı dilîrî vü şecâ¡at eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  ِإْسَتْأَسَد 
 Ve bir mehûl nesne üzere arslan َصاَر َكاأْلََسِد
gibi cür™et ve savlet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْسَتْأَسَد َعَلْيِه ِإَذا اْجَتَرأَ َعَلْيِه Ve nebât ve 
eşcâr gürlenip neşv ü nemâ ile her tara-
fa şâhlar ve filizler salmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َطاَل ِإَذا  النَّْبُت   ِإْسَتْأَسَد 
َمْذَهٍب ُكلَّ  َوَذَهَب  َواْلَتفَّ  َقِوَي  أَْي   Ve bir َوَبَلَغ 
kimse üzere birini kışkırtmak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َعَلْيِه ُجُل  الرَّ  اُْسُتْؤِسَد 
َج َعَلْيِه أَْي أُْغِرَى َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا ُهّيِ

ُُ ا ََ ي ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-îsâd] اَلإْ
nesne üzere insân ve hayvânı kışkırtmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: آَسَد اْلَكْلَب َعَلْيِه َوأَْوَسَدُه 
-ke أَْوَسَدهُ Şârihin beyânına göre ِإيَساًدا ِإَذا أَْغَراُه
limesinin vâv’ı hemzeden münkalibedir.

َُ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™sîd] اَلتَّأإِْسي
َعَلْيِه :ma¡nâsınadır; yukâlu [îsâd] ِإيَساٌد َدُه   أَسَّ
َتْأِسيًدا ِبَمْعَنى آَسَدُه
ُة َُ َسا ِ -hemzenin kesri ve zam) [el-isâdet] اَلإْ
mıyla) ٌِوَساَدة [visâdet] ma¡nâsınadır ki yas-
tığa denir.

يُّ َِ ُسإْ ) [el-usdiyy] اَلإْ -vez [kursiyy] ُكْرِسيٌّ
ninde) Bir nev¡ nebât ismidir. Şârih der ki 

]أ س ُ[
َُ ََس -hemzenin ve sîn’in fet) [el-esed] اَلإْ
hiyle) Ma¡rûftur ki arslana denir. Cem¡i 
 gelir hemzenin meddiyle ve [âsâd] آَساٌد
 gelir hemzenin zammıyla ve [usûd] أُُسوٌد
 gelir hemzenin zammı ve sîn’in [usd] أُْسٌد
sükûnuyla; zammeteynden muhaffeftir 
ve آُسٌد [âsud] gelir hemzenin meddiyle ki 
 [usdân] أُْسَداٌن veznindedir ve [eflus] أَْفُلٌس
gelir hemzenin zammı ve sîn’in sükûnuyla 
ve ٌَمْأَسَدة [me™sedet] gelir, ٌَمْشَيَخة [meşye«at] 
gibi. Mü™ennesinde ٌأََسَدة [esedet] denir hâ 
ile. Ve 

ٌَ  Masdar olur, arslanı gördükte [esed] أََس
dehşetlenmek ma¡nâsına; yukâlu: ُجُل  أَِسَد الرَّ
اِبِع ِإَذا َدِهَش ِمْن ُرْؤَيِة اأْلََسِد -Ve ars أََسًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ
lan gibi cerî™ ve dilîr olmak ma¡nâsına ol-
makla azdâddan olur; yukâlu: ُجُل ِإَذا  أَِسَد الرَّ
َجاَعِة  Ve hışm ve َصاَر َكاأْلََسِد َيْعِني ِفي اْلُجْرأَِة َوالشَّ
gazab eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ِإَذا َغِضَب ُجُل  -Ve sefâhet üze أَِسَد الرَّ
re olmak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َسِفَه  Ve أَِسَد الرَّ

ٌَ  .ile niçe kimseler müsemmâdır [Esed] أََس
Esed b. »uzeyme, Mu∂ar’dan bir kabîle 
pederidir. Ve Esed b. Rebî¡a b. Nizâr bir 
kabîle-i uhrâ pederidir. 

ُة ََ َمأإَْس  mîm’in ve sîn’in) [el-me™sedet] اَلإْ
fethiyle) Cem¡dir, zikr olundu. Ve ٌَمْأَسَدة 
[me™sedet] ism-i mekân olur, arslan yatağı 
yere denir.

َُ َسإْ  hemzenin fethi ve sîn’in) [el-esd] اَلإْ
sükûnuyla) Fitne ve şikâk ilkâsıyla 
miyâne-i nâsı ifsâd eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََسَد ُفالٌَن أَْسًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أَْفَسَد َبْيَن 
 Ve şetm ve âzâr ile bir adamı rencîde اْلَقْوِم
ve âzürde eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve أََسَد ُفالًَنا ِإَذا َسَبَعُه
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َُ َِصي  Ev (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-e§îd] اَلإْ
önüne denir, ِفَناٌء [finâ™] ma¡nâsına.

ُة ََ َِصي -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-e§îdet] اَلإْ
de) Hayvânât ağılına denir, ٌَحِظيَرة [√a@îret] 
ma¡nâsına.

ُُ يَصا ِ -Kapı (hemzenin kesriyle) [el-î§âd] اَلإْ
yı kapayıp basırmak ma¡nâsınadır, niteki 
vâv ile de lügattir; yukâlu: آَصَد اْلَباَب َوأَْوَصَدُه 
ِإيَصاًدا ِإَذا أَْغَلَقُه

ُُ َصا ِ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-i§âd] اَلإْ
Dağ aralıklarında olan çukura denir ki 
onda su irkilip kalır. Ve çömlek ve sâ™ir 
nesnelerin kapaklarına denir, ِطَباٌق [†ibâ…] 
ma¡nâsına. Zâhiren müfredi ٌِإْصَدة [i§det]tir 
hemzenin kesriyle.

ُة ََ ِص  Bu (hemzenin meddiyle) [el-â§idet] اَلإْ
dahi ِإَصاٌد [i§âd] ma¡nâsınadır.
ُِ َصا ِ  (hemzenin kesriyle) [âtu’l-İ§âd±] َذاتُالإْ
Bir mevzi¡ adıdır.

]أ ط ُ[
َُ ََط -hemzenin ve †â’nın fet) [el-e†ad] اَلإْ
hiyle) Şecer-i َعْوَسٌج [¡avsec]in ya¡nî mûsâ 
ağacının kırılmış kerestelerine denir.

َُ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™†îd] اَلتَّأإِْطي
Sâbit ve pâyidâr eylemek ma¡nâsınadır, 
َتُه :gibi; yukâlu [tev†îd] َتْوِطيٌد أَطََّد اهللُ ُمْلَكُه أَْي َثبَّ

]أ ف ُ[
َُ ََف -hemzenin ve fâ’nın fethiy) [el-efed] اَلإْ
le) Bir işte ¡acele ve sür¡at eylemek ya¡nî 
tîz tîz tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَِفَد 
ِإَذا َعِجَل َوأَْسَرَع اِبِع  اْلَباِب الرَّ ُجُل أََفًدا ِمَن   Ve bir الرَّ
işte oyalanıp ağır deprenmek ma¡nâsına 
olmakla zıdd olur; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  أَِفَد 
 Ve bir nesne pek yakın gelip çatmak أَْبَطأَ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوأَِزَف َدَنا  ِإَذا  ْيُء  الشَّ  أَِفَد 
Van…ulu’nun tahsîsi bilâ-muhassistir, zîrâ 

savâb olan siyâb olmaktır.

ٌَ  Ashâb-ı (vezninde [emîr] أَِميٌر) [Esîd] أَِسي
kirâmdan yedi nefer ve tâbi¡înden beş ne-
fer zevât isimleridir. 

ٌَ  Bu (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Useyd] أَُسيإْ
dahi esâmîdendir: Useyd b. ◊u∂ayr ve 
Useyd b. ¿a¡lebe ve Useyd b. Yerbû¡ ve 
Useyd b. Sâ¡ide ve Useyd b. ªuheyr ve 
Useyd b. Ebi’l-Ced¡â™ ki ¡Abdullâh ile 
ma¡rûftur ve Useyd b. E«î Râfi¡ b. »adîc 
ve Useyd b. Sa¡ye bi’l-cümle ashâb-ı 
kirâmdandır, ¡alâ-kavlin Useyd b. Sa¡ye 
 veznindedir. Ve ¡U…be b. Useyd [emîr] أَِميٌر
tâbi¡îndendir.

ٌَ -musaggaren yâ-yı müşed) [useyyid] أَُسّيِ
dede ile ”س،ي،د“ mâddesinde mersûmdur.

َُ َْا  Hemedân kurbünde [Esed-âbâd] أََسَآ
bir belde ve Neysâbûr kazâsında bir karye 
ismidir.

]أ ص ُ[
ُة ََ ُصإْ  hemzenin zammı ve) [el-u§det] اَلإْ
§âd’ın sükûnuyla) Küçük ¡Arab kızlarına 
mahsûs bir gûne küçük gömlek ismidir, 
¡alâ-kavlin büyük kaftan altından giyilen 
küçük zıbına ve içliğe denir ve ona ٌأَِصيَدة 
[e§îdet] dahi denir, َسِفيَنٌة [sefînet] vez-
ninde ve ٌَدة  ُمَعظََّمٌة ,denir [mu¡a§§adet] ُمَؤصَّ
[mu¡a@@amet] vezninde.

َُ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™§îd] اَلتَّأإِْصي
Zikr olunan kamîsi yâhûd sevbi giydir-
mek ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْي َتْأِصيًدا  ْدتُُه   أَصَّ
أَْلَبْسُتُه اأْلُْصَدُة
ُة ََ صإْ ِ -Kav (hemzenin kesriyle) [el-i§det] اَلإْ
min cem¡iyyet-gâhına denir; yukâlu: َهِذِه 
ُمْجَتَمُعُهْم أَْي  اْلَقْوِم   ِإَصٌد Ve bunun cem¡i ِإْصَدُة 
[i§ed] gelir, ٌِكْسَرة [kisret] ve ِكَسٌر [kiser] 
gibi.
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de ve َتآِكيُد [te™âkîd]in müfredi َتْأِكيٌد [te™kîd]
dir ki َتْمِتيٌن [temtîn] gibi isim kılınmıştır. 
Ve bunda َوَكاِيُد [vekâyid] ve َتَواِكيُد [tevâkîd] 
dahi lügattir.

]أ ل ُ[
ُة ََ لإْ ِ  ِوْلَدةٌ (hemzenin kesriyle) [el-ildet] اَلإْ
[vildet] lafzında lügattir ki yaşdaşa denir. 
Ve ِوْلٌد [vild] lafzından cem¡ olur.

َُ ٌل) [et-te™ellud] اَلتَّأَلُّ  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Mütehayyir olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َتَحيََّر َتأَلََّد الرَّ
ُة َُ الَ ِ  vezninde ve [vilâdet] ِوالََدةٌ [el-ilâdet] اَلإْ
onda lügattir; yukâlu: ِبيُّ ِإالََدًة ِبَمْعَنى ُوِلَد  أُِلَد الصَّ
ِوالََدًة

]أ م ُ[
َُ ََم  hemzenin ve mîm’in) [el-emed] اَلإْ
fethiyle) Gâyet ve müntehî ve encâm 
ma¡nâsınadır ki son ta¡bîr olunur; yukâlu: 
َوُمْنَتَهاُه َغاَيَتُه  أَْي  أََمَدُه  ْيُء  الشَّ  أََمٌد :ve yukâlu َبَلَغ 
 َمْأُمودٌ Şârihin beyânına göre َمْأُموٌد أَْي ُمْنَتًهى ِإَلْيِه
[me™mûd] َضْرٌب [∂arb] vezninde أَْمٌد [emd] 
lafzından mef¡ûldür ki gâyete resîde ol-
mak ma¡nâsınadır Ve 

ٌَ  :Darılmak ma¡nâsınadır; yukâlu [emd] أَمإْ
اِبِع ِإَذا َغِضَب َعَلْيِه أَِمَد َعَلْيِه أََمًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ

َُ  (vezninde [câmid] َجاِمٌد) [el-âmid] الِم
Hayr ve menfa¡atle yâhûd şerr ve ma-
zarratla memlû olan kimseye denir ki 
güyâ her birini nihâyete iblâg eylemiştir; 
yukâlu: ٍَرُجٌل آِمٌد أَْي َمْمُلوٌء ِمْن َخْيٍر أَْو َشّر Ve dolu 
gemiye ıtlâk olunur, sefîne-i meşhûne 
ma¡nâsına. Ve 

َُ  …Sügûrda ya¡nî serhadd-i ¡Irâ [Âmid] آِم
u ¡Arabda bir belde adıdır ki hâlen Diyâr-ı 
Bekr eyâletinin kâ¡idesidir. Nihâyet-i 
hudûdda vukû¡u bâ¡is-i tesmiyedir.

ُل  kavli misâldir. Ve اَلتََّرحُّ

ٌَ  Ecel ve emed ma¡nâsınadır ki bir [efed] أََف
nesnenin gâyet-i müddetinden ¡ibârettir; 
yukâlu: َضَرَب َلُه أََفًدا أَْي أََجالً َوأََمًدا

َُ َِف  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-efid] اَلإْ
Ma¡ânî-i mezbûreden sıfattır, müsta¡cil ve 
mübti¡ kimselere denir.

ُُ ِتيَفا سإْ ِ  Bu dahi bir nesne pek [el-istîfâd] اَلإْ
yakın gelip çatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيُء ِإَذا َدَنا َوأَِزَف ِإْسَتْأَفَد الشَّ
ُة ََ ََف  Te™hîr (fetehâtla) [el-efedet] اَلإْ
ma¡nâsınadır.

َُ ُمَؤّفِ ٌث) [el-mu™effid] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) َتْأِفيٌد [te™fîd]den ism-i fâ¡ildir ki 
te™hîr eylemek ma¡nâsınadır; ve minhu 
yukâlu: ْهِر أَِو اْلَوْقِت ًدا أَْي ِفي آِخِر الشَّ  Ve َخَرَج ُمَؤّفِ
bu zikr olunan ecel ve emed ma¡nâsından 
me™hûz olmak dahi muhtemeldir.

]أ ك ُ[
َُ َكإْ  hemzenin fethi ve kâf’ın) [el-ekd] اَلإْ
sükûnuyla) Harman dövmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َداَسَها أََكَد اْلِحْنَطَة أَْكًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ

َُ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™kîd] اَلتَّأإِْكي
 lafzında lügattir ki takviyet [tevkîd] َتْوِكيٌد
ve ihkâm ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  أَكََّد 
اُه -Te™kîd-i nahviyyûn bun َتْأِكيًدا أَْي َوكََّدُه َوَقوَّ
dan me™hûzdur.

َُ َِكي -Muh (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-ekîd] اَلإْ
kem ve metîn şey™e denir; yukâlu: أَِكيٌد  أَْمٌر 
أَْي َوِثيٌق

َُ ََكاِي ve (hemzenin fethiyle) [el-ekâyid] اَلإْ

َُ  (vezninde [tefâ¡îl] َتَفاِعيُل) [et-te™âkîd] اَلتَّآِكي
Şol tasmalara ve sırımlara denir ki onlar 
ile at eyerinin kaşı eyerin iki taraflarına 
sarılıp bend olunur. أََكاِيُد [ekâyid] lafzının 
müfredi ِإَكاٌد [ikâd]dır, ِكَتاٌب [kitâb] veznin-
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çakşır gibi ki çemrekçe olur. ¡Alâ-kavlin 
اٌن -a denir ki asl iç donudur, tu[tubbân] تُبَّ
man dahi denir ki اٌن -muharre [tubbân] تُبَّ
fidir. Ve kelime-i mezbûre a¡cemiyyedir, 
¡Arab isti¡mâl eylemişlerdir.

]أ ل ُ[
ُُ َلإْ -hemzenin ve vâv’ın fethiy) [el-eved] اَلإْ
le) Eğri olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَِوَد 

اِبِع ِإَذا اْعَوجَّ ْيُء أََوًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ الشَّ

ُُ َل  vezninde ki [âdem] آَدُم) [el-âved] اَلإْ
ef¡aldir, ondan sıfattır; eğri şey™e denir. 
Mü™ennesinde أَْوَداُء [evdâ™] denir, َحْمَراُء 
[√amrâ™] gibi.

ُُ َلإْ  hemzenin fethi ve vâv’ın) [el-evd] اَلإْ
sükûnuyla) Bir nesneyi eğip iki kat eyle-
mek ma¡nâsınadır; tekûlu: أُْدُت اْلُعوَد أَْوًدا ِمَن 
ِل ِإَذا َعَطْفَتُه  Ve اْلَباِب ْاألَوَّ

ٌُ  ve [evd] أَلإْ

ٌُ  Bir (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [uvûd] أُُلل
adamı bir emr-i müşkil fevka’l-gâye sık-
lete düşürüp zahmet ve meşakkate uğ-
ratmak ma¡nâsına müsta¡meldir, gûyâ ki 
belini iki kat eder; yukâlu: َيُؤوُدُه اأْلَْمُر   آَدُه 
اْلَمْجُهوَد ِمْنُه  َبَلَغ  ِإَذا  َوأُُووًدا   Ve fi’l-Bey∂âvî أَْوًدا 
kavluhu ta¡âlâ: ََوالَ َيُؤوُدُه ِحْفظُُهَما﴾ اآلية، اَْي َوال﴿ 
ْعِوَجاُج …Burada Van يُْثِقُلُه َمْأُخوٌذ ِمْن اأْلَْوِد َوُهَو اإْلِ
ulu’nun sakîl olmak kavli sakîldir. Ve 

ٌُ  Bir cânibe meyl eylemek [evd] أَلإْ
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: آَد 
َماَل ِإَذا  ْيُء   Ve rücû¡ eylemek ma¡nâsına الشَّ
müsta¡meldir; yukâlu: آَد اْلَفْيُء ِإَذا َرَجَع Gûyâ 
ki iki kat eylemekle arkasına rücû¡ eyle-
miştir. Ve 

ٌُ .Bir recül ismidir [Evd] أَلإْ

ُُ ِئَيا نإْ ِ  (vezninde [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in™iyâd] اَلإْ
 kelimesinden mutâvi¡dir, eğilip [evd] أَْوٌد
iki kat olmak ma¡nâsınadır; tekûlu: أُْدُت 

َُ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™mîd] اَلتَّأإِْمي
Bir nesneye nihâyet-i müddet beyân ve 
ta¡yîn eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َد َلُه  أَمَّ
َل َتْأِجيالً َتْأِميًدا ِإَذا َبيََّن َلُه اأْلََمَد ِمْثَل أَجَّ

َُ ُمَؤمَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu™emmed] اَلإْ
vezninde) Şol kırbaya ıtlâk olunur ki için-
de bir yudum bile su olmaya, nihâyet-i hu-
lüvve bâlig olmuş olur; yukâlu: ٌد ُمَؤمَّ  ِسَقاٌء 
أَْي َما ِفيِه َجْرَعُة َماٍء
ُة ََ ُمإْ  (vezninde [umdet¡] ُعْمَدةٌ) [el-umdet] اَلإْ
Her şeyin bakiyyesine ıtlâk olunur.

اُن ََ ُمُّ  hemzenin zammı) [el-Ummidân] اَلإْ
ve kesri ve mîm’in teşdîdiyle ki أُْسُحَماٌن 
[us√umân] ve ِإْضِحَياٌن [i∂√iyân] vezninde-
dir) Bir mevzi¡ adıdır. Ve yer yüzünde cârî 
olan suya denir. Ve bu üç lafzın râbi¡i yok-
tur. Şârih der ki murâd evveli hemze ola-
rak vezn-i mezbûrda bu üçten gayrı vârid 
olmamıştır. Pes ُعْنُفَواٌن [¡unfuvân] ve َياٌن  ِصّلِ
[§illiyân] makûlesiyle i¡tirâz vârid olmaz. 
Mütercim der ki ٌأُْقُحَوان kelimesiyle menkûz 
olur, niteki Muzhir’de أُْقُحَواٌن ِإْسًما   وأُْفُعالٌَن 
أُْسُحَماٌن  unvânıyla mersûmdur. Ve¡ َوِصَفًة 
garîbdir ki mü™ellif ”س،ح،م“ mâddesinde 
 ile vezn [zibri…ân] ِزْبِرَقاٌن kelimesini أُْسُمَحاٌن
edip zammı tahti™e eylemişken burada 
mazmûmen sebt eylemiştir.

]أ ن ُ[
ُة ََ -veznin [umdet¡] ُعْمَدةٌ nûn’la) [Undet] أُنإْ
de) Endelüs ülkesinde bir beldedir; fukahâ 
ve huffâzdan Yûsuf b. ¡Abdul¡azîz el-Undî 
ki İbn Debbâπ ile müştehirdir, oradandır.

]أ ن ُ ر ل ر ُ[
ُُ َلرإْ رإْ ََ َنإْ ve [el-enderverd] اَلإْ

يَُّة ُِ َلرإْ رإْ ََ َنإْ  hemzenin) [el-enderverdiyyet] اَلإْ
ve vâv’ın fethalarıyla) Bir gûne ayak donu-
dur ki iç donun üzerinden giyilir, şalvar ve 
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ma¡nâsınadır.

ُة ََ ُمَؤاَي  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu™âyedet] اَلإْ
vezninde) Kavî kılmak ve takviyet ver-
mek ma¡nâsınadır; tekûlu: ِإَذا ُمَؤاَيَدًة   آَيْدتُُه 
اْلُقُدِس﴾ ِبُروِح  أَيَّْدتَُك  ﴿ِإْذ  َتَعاَلى  َقْولُُه  ُقِرَئ  َوِبِه  ْيَتُه   َقوَّ
ْيُتَك اَْي َقوَّ

َُ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™yîd] اَلتَّأإِْيي
Bu dahi takviyet ma¡nâsınadır; tekûlu: 

َقِويٌّ اَْي  َوُمَؤيٌَّد  ُمْؤَيٌد  َفُهَو  ْيُتُه  َقوَّ اَْي  َتْأِييًدا   [Ve] أَيَّْدتُُه 
 veznindedir [mukrem] ُمْكَرٌم [mu™yed] ُمْؤَيٌد
ki ٌُمَؤاَيَدة [mu™âyedet]ten ism-i mef¡ûldür, 
kıyâs olan ُمَؤاَيٌد [mu™âyed] olmaktır, lâkin 
böylece gayr-i kıyâs üzere mesmû¡dur.

ُُ َيا ِ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-iyâd] اَلإْ
Âlet-i te™yîd ve medâr-ı takviyet olan 
şeye denir. Ve hısn ve ma¡kıl ve perde 
ve kenef ve havâ™ ve melce™ ma¡nâlarına 
isti¡mâl olunur. Ve menî¡ ve hasîn dağa 
ıtlâk olunur. Ve şol toprağa ıtlâk olunur 
ki havuzun ve çadırın dâ™iren-mâ-dâr çev-
resine dökerler, tâ ki kuvvetiyle havuzun 
suyunu taşraya cereyândan ve yağmurun 
suyunu çadıra duhûlden men¡ eyleye. 
Ve etrâfından mürtefi¡ olan kumluğa de-
nir. Ve ¡askerin sağ koluna ve sol koluna 
ıtlâk olunur; ikisine ِإَياَداِن [iyâdân] denir; 
yukâlu: َكرَّ َعَلى ِإَياَدِي اْلَعْسَكِر َوُهَما َجَناَحاُه Ve 

ٌُ  Me¡ad kabîlesinden münşa¡ib [İyâd] ِإَيا
bir cemâ¡at adıdır. Ve pek çok devele-
re ıtlâk olunur. Mü™ellifin ِبِل اإْلِ  kavli َوَكْثَرُة 
ِبُل اْلَكِثيَرُة .sebkindedir َواإْلِ

َُ ِي ُمؤإْ -veznin [mu™min] ُمْؤِمٌن) [el-mu™yid] اَلإْ
de) Emr-i ¡azîme denir; yukâlu: أَْمٌر ُمْؤِيٌد أَْي 
 َمَواِئُد Ve âfet ve dâhiyeye denir. Cem¡i َعِظيٌم
[mevâ™id] gelir.

َُ ٌل) [et-te™eyyud] اَلتَّأَيُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Kuvvetlenmek ma¡nâsınadır, suverî 
ve ma¡nevîye şâmildir; yukâlu: ُجُل ِبِه  َتأَيََّد الرَّ

اْلُعوَد َفاْنآَد أَْي َعَطْفُتُه َفاْنَعَطَف

َُ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™vîd] اَلتَّأإِْلي
Bu dahi bir nesneyi eğip iki kat eylemek 
ma¡nâsınadır.

ُُ ٌل) [et-te™evvud] اَلتَّأَلُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) َتْأِويٌد [te™vîd]den mutâvi¡dir; tekûlu: 
َد َفَتأَوَّ ْدتُُه   Ve bir nesne bir adama sıklet أَوَّ
vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َدُه اأْلَْمُر   َتأَوَّ
َثُقَل َعَلْيِه
ي ُِ -veznin [tefâdî] َتَفاِدي) [et-te™âdî] اَلتَّآ
de) Bu dahi sıklet vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتآَداُه اأْلَْمُر ِإَذا َثُقَل َعَلْيِه

ُُ َمآِل -veznin [me…â¡id] َمَقاِعُد) [el-me™âvid] اَلإْ
de) Âfât ve devâhîye ıtlâk olunur, sıklet 
ve mihneti sebebiyle; yukâlu: ِبِإْحَدى  َرَماُه 
َواِهي -Şârihin Mu√kem’den nak اْلَمآِوِد أَِي الدَّ
line göre müfredi yoktur.

ُُ  Bâdiyede (hemzenin zammıyla) [Ûd] أُل
bir mevzi¡ adıdır.

َُ َِلي  Nâsın (hemzenin fethiyle) [el-evîd] اَلإْ
şamatasına ve çağıltı ve gürültüsüne de-
nir; tekûlu: ُهْم َسِمْعُت أَِويَد اْلَقْوِم أَْي أَِزيَزُهْم َوِحسَّ
ٍُ  hemzenin fethi ve vâv’ın) [û Evd±] ُذلأَلإْ
sükûnuyla) أَْذَواٌء [e≠vâ™] ıtlâk olunan 
mülûk-i Yemen’den birinin lakabıdır; 
ismi Mer&ed idi, altı yüz sene Yemen’de 
pâdişâhlık eylemiştir.

]أ ي ُ[
َُ َيإْ  Kavî (vezninde [keyd] َكْيٌد) [el-eyd] اَلإْ
ve müştedd olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيُء َيِئيُد أَْيًدا ِإَذا اْشَتدَّ َوَقِوَي  Ve آَد الشَّ

ٌَ  İsm olur, kuvvet ve salâbet [eyd] أَيإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ٍة  Ve ُذو أَْيٍد أَْي ُقوَّ

ٌَ .Medîne’de bir mevzi¡dir [Eyd] أَيإْ

ُُ  hemzenin meddiyle ki aslı) [el-âd] اَلإْ
 idi) Bu dahi salâbet ve kuvvet [eyd] أَْيٌد
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FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE
َدِة(  )َفْصُل اْلَباِء اْلُمَوحَّ

]ب ج ُ[
ُُ ُاُجو  [u¡ûd…] ُقُعوٌد cîm’le) [el-bucûd] اَلإْ
vezninde) Mukîm olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  بُُجوًدا  ِباْلَمَكاِن   َبَجَد 
ِبِه  Ve devâbb ve mevâşî aslâ otlaktan أََقاَم 
ayrılmayıp hemîşe mülâzemet eylemek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َبَجَدِت 
ِبُل ِإَذا َلِزَمِت اْلَمْرَتَع اإْلِ

َُ ِجي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tebcîd] اَلتَّاإْ
Bu dahi ikâmet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َد ِباْلَمَكاِن ِبَمْعَنى َبَجَد َبجَّ
ُة ََ َاجإْ ) [el-becdet] اَلإْ  (vezninde [neb≠et] َنْبَذةٌ
Asl ve esâs ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو َبْجَدتُُه 
 Ve sahrâ™ ve beyâbâna denir. Ve bir أَْي أَْصُلُه
işin iç yüzüne denir, ya¡nî bir fi¡lin mestûr 
ve hafî olan semtine denir ki herkes ona 
mahrem olmaya; yukâlu: ُهَو َعاِلٌم ِبَبْجَدِة أَْمِرَك 
-Ve bu ma¡nâda bâ’nın zam أَْي ِدْخَلِتِه َوَباِطِنِه
mıyla ve zammeteynle lügattir. Ve 

ةٌ ََ َْجإْ  [becdet] İlm ve şu¡ûr ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur ki bir mahalde ikâmetin 
lâzımıdır; ve minhu yukâlu: َبْجَدُة  ِعْنَدُه 
ِعْلُمُه اَْي   Bu münâsebetle bir nesnenin َذِلَك 
hakîkat-i sâbitesine itkân vechiyle mut-
tali¡ ve ¡âlim olan adama emsâl tarîkiyle 
 :ıtlâk olunur; yukâlu [ibnu becdet] ِاْبُن َبْجَدة
 Burada zamîr ُهَو اْبُن َبْجَدِتَها أَْي َعاِلٌم ِبَذِلَك اأْلَْمِر
emr-i merkûmun hakîkatine ¡â™id yâhûd 
fi’l-asl arza râci¡ olmakla vetîre-i mesel 
üzere cârî olmuştur. Ve hâzık ve hâdî reh-
ber hakkında dahi îrâd olunur ki zamîr 
 a ircâ¡ yâhûd[…arî†] َطِريٌق a yâhûd[∂ar] أَْرٌض
min-gayri mülâhazatin mesel tarîkasıyla 
îrâd olunur. “Meselâ filân bu yolda yâhûd 

ى ِبِه ِإَذا َتَقوَّ

َُ َيِّ  (vezninde [keyyis] َكّيٌِس) [el-eyyid] اَلإْ
Zikr olunan أَْيٌد [eyd] sîgasından sıfattır, 
kavî ve şedîd ma¡nâsınadır.
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denin kesriyle ki ٌق ٌص ve […cilli] ِجّلِ  ِحّمِ
[√immi§] ve ٌز  (veznindedir [illiz√] ِحّلِ
Bir mevzi¡ adıdır. Kelimât-ı mezkûrenin 
hâmisi yoktur.

إَْ َج إْْ  Hemzenin fethiyle ki hurûf-ı [ebced] أَ
hecâyı câmi¡ kelimâtın evvelidir. Fi’l-
asl أَْبَجْد [Ebced] ve ْز ي ve [Hevvez] َهوَّ  ُحطِّ
[◊u††î] ve َسْعَفْص [Sa¡fa§] ve َقَرَشْت [¢are-
şet] ki altı neferdir, Medyen ülkesinde 
şâhlar idi. َكَلُمْن [Kelemun] cümlesinin 
re™isî ya¡nî şehinşâhı idi. Ve bunlar Şu¡ayb 
¡aleyhi’s-selâm kavminden idiler, yevm-i 
ªalle’de cümlesi helâk oldular. Hattâ 
mersûm Kelemun nâm şâhın kızı, pede-
rine mersiye olarak işbu güfteyi nazm ve 
inşâd eylemiştir: 

َم ُرْكـــــــــــــــــــِني َكَلُمْن َهدَّ
ــــــــْه ُهْلُكُه َوْسَط اْلَمَحلَّ
ـــــــــــــــُد اْلَقْوِم أََتاُه اْل َسّيِ
ـْه َحْتُف َناًرا َوْسَط ظُلَّ

ُجِعَلْت َناًرا َعَلْيِهــــــــــــــْم
ــــــــــــــْه َداُرُهْم َكاْلُمْضَمِحلَّ

Eslâf ibtidâ kitâbet-i ¡Arabiyye hurûfunu 
bunların ismlerinin hurûfu ¡adedince vaz¡ 
edip ba¡de-zamânin َثَخْذ [&e«a≠] ve َضَظْغ 
[∂a@aπ] hurûflarına da zafer-yâb olmala-
rıyla onlara redîf eylemekle bu altı hurûfa 
 ıtlâk eylediler. Şârih der [revâdif] َرَواِدُف
ki asl أَْبَجْد [Ebced]in ismi Ebû Câde idi, 
tekerrür-i hurûf sebebiyle kasr eylediler, 
hattâ “hurûf-ı ebîcâde” ta¡bîri bundandır.

]ب خ ن ُ[
اُة ََ َاَخنإْ  â-yı mu¡ceme ile») [el-be«andât] اَلإْ
vezninde) ve [alendât¡] َعَلْنَداةٌ

ى ََ َاَخنإْ  Kemikleri (kasr ile) [el-be«andâ] اَلإْ
ve sinirleri tâm olup cüsse ve endâmı yer-
li yerinde olan hatuna denir. Cem¡i َبَخاِنُد 

mutlakan rehberlik edebilir mi?” dedikle-
rinde ”ُهَو اْبُن َبْجَدِتَها“ dersin, ya¡nî hâzık ve 
üstâz rehberdir demektir. Kezâlik tefev-
vüh eylediği sözünde sâbit ve ber-karâr 
olan kimse hakkında dahi îrâd olunur. 
“Filân kimse kat¡â sözünden nükûl eyle-
mez, söylediği sözde tesebbüt üzeredir” 
diyecek yerde ”ُهَو اْبُن َبْجَدِتَها“ derler.

َُ َاجإْ  (vezninde [necd] َنْجٌد) [el-becd] اَلإْ
Cemâ¡at-i insânîye denir; yukâlu: َعَلْيِه  َمرَّ 
-Ve yüz re™s dahi ezyed at kıs َبْجٌد أَْي َجَماَعٌة
mına denir.

ُُ ِاَجا  Şol (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-bicâd] اَلإْ
kilime ve ¡abâya denir ki yol yol muhattat 
nesc olunmuş ola. Ba¡zı gazâvâtta Fahr-i 
¡âlem sallallâhu ¡aleyhi ve sellem hazret-
lerinin kılavuzluğu hizmetiyle şeref-yâb 
olan ¡Abdullâh ±u’l-Bicâdeyn cenâblarını 
onunla telkîbi iki şukka ِبَجاٌد [bicâd]ı izâr 
ve ridâ ettiklerine mebnîdir. Ve şu¡arâdan 
‰ufeyl el-Bicâdî ceddi olan Bicâd nâm 
kimseye mensûbdur.

اُت َُ َُْجو  [Becûdât] (bâ’nın fethiyle) Benû 
Sa¡d diyârında bir niçe mevâzi¡-i ma¡rûfe 
ismidir.

ٌُ َُ -veznin [u¡dud…] ُقْعُدٌد) [Bucdud] ُْجإْ
de) Esâmîdendir: ¿evbân b. Bucdud, 
Fa«r-i enâm ¡aleyhi’s-selâm hazretlerinin 
mevâlîsindendir.

ٌَ  Bir (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Buceyd] َُْجيإْ
recül ismidir.
ٍَ
ُاَجيإْ  avvâ™ bint Yezîd◊ [Ummu Buceyd] أُمُّ

künyesidir ki sahâbiyyedir. 

اَن ََ نُُاجإْ إْْ -vez [u&mân¡] ُعْثَماُن) [İbnu Bucdân] ِا
ninde) Tâbi¡îndendir ve ¡Ömer b. Bucdân 
ashâbdandır.

ٌَ ّجِ ِْ  [Biccid] (bâ’nın ve cîm-i müşedde-
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teşdîdiyle) Ayırmak ma¡nâsınadır; yukâlu. 
َقُهَما ِل ِإَذا َفرَّ ا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ  Ve َبدَّ ِرْجَلْيِه َبدًّ

ٌَّ َْ  [bedd] Yorulmak, ta¡ab ve kelâl 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َعَرَض ِلي ِمْنُه َبدٌّ أَْي َتَعٌب 
Ve bir kimseyi bir nesneden keff ve men¡le 
ba¡îd ve bertaraf eylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َبدَّ ُفالٌَن َصاِحَبُه َعْنُه ِإَذا 
ُه َوَتَجاَفى ِبِه أَْبَعَدُه َوَكفَّ

َُ ي ُِ ve [et-tebâdîd] اَلتََّاا

َُ ي ُِ َْا َ  tâ’nın ve hemzenin) [el-ebâdîd] اَلإْ
fethiyle) Bunlar da dağınık dağınık de-
mektir; yukâlu: ِديَن ُمَتَبّدِ أَْي  َوأََباِديَد  َتَباِديَد   َذَهُبوا 
ve yukâlu: ٌَقة  Ve lafz-ı َطْيٌر أََباِديُد َوَتَباِديُد أَْي ُمَتَفّرِ
mezbûr Cevherî üzere mütesahhif olup 
ya¡nî Cevherî tashîf eylemekle yâ-yı tah-
tiyye ile َيَباِديُد ¡unvânında resm ve işbu 
-sûretiyle istişhâd ey »َيَرْوَنِني َخاِرًجا َطْيٌر َيَباِديُد«
lemiştir. Bu ise اَْلَيَناِديِد  dir ki nûn’la ve َطْيُر 
izâfetledir ve kâfiye meksûredir. ve beyt-i 
mezkûr ¡U†ârid b. ¢urrân nâm şâ¡irindir. 
Şârih der ki mü™ellif bu ta¡kîbi Tekmile-i 
~âπânî’den ahz edip lâkin ~âπânî َيَناِديُد 
Ve َتَباِديُد rivâyetlerini i¡tirâf eylemiştir. Ve 
bunlar cem¡-i aksâlardır; َعَباِديُد [¡abâdîd] ve 
-gibi müfredleri mesmû¡ de [şe¡ârîr] َشَعاِريُر
ğildir. İntehâ.

َُّ َْ َ -hemzenin ve bâ’nın fet) [el-ebedd] اَلإْ
hiyle) Zikri âtî َبَدٌد [beded] kelimesinden 
sıfattır, iki kolları yanlarından geniş ve 
meydânlı olan yâhûd ¡azîmü’l-hilkat ol-
makla a¡zâsı birbirinden mütebâ¡id yâhûd 
uyluklarının aralıkları geniş ve küşâde 
olan kişiye denir; yukâlu: َرُجٌل أََبدُّ أَْي ُمَتَباِعُد 
أَِو َبْعٍض  ِمْن  َبْعُضُه  اْلُمَتَباِعُد  اْلَخْلِق  َعِظيُم  أَْو   اْلَيَدْيِن 
اْلَفِخَذْيِن َبْيَن  َما   Cevherî lafz-ı mezbûr اْلُمَتَباِعُد 
zımnında iştişhâd eylediği işbu: َيْمِشي  »أََلدُّ 
» اأْلََبّدِ  mısrâ¡ında galat eylemiştir, zîrâ ِمْشَيَة 
savâb olan: » اُء َتْمِشي ِمْشَيَة اأْلََبّدِ  unvânında¡ »َبدَّ

[be«ânid] gelir.

اُء ََ ِخنإْ إْْ ِ -vez [™i¡lindâ] ِإْعِلْنَداٌء) [™el-ib«indâ] اَلإْ
ninde) Deve kısmı ¡azîmü’l-heykel olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْبَخْنَدى اْلَبِعيُر ِإَذا َعظَُم ve 
yukâlu: ِإْبَخْنَدِت اْلَجاِرَيُة ِإَذا َتمَّ َقَصُبَها

]ب ُ ُ[
َُ ي َِ

 (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tebdîd] اَلتَّاإْ
Dağıtmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ َد   َبدَّ
َقُه َفرَّ ِإَذا   ,Ve yorulup bî-tâb olmak َتْبِديًدا 
¡alâ-kavlin oturduğu yerde uyuklamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنِعَس أَْو  أَْعَيا  ِإَذا  َزْيٌد  َد   َبدَّ
َوُهَو َقاِعٌد الَ َيْرُقُد

ُُ َُّ َا ٌل) [et-tebeddud] اَلتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Dağılmak ma¡nâsınadır; yukâlu. َد  َبدَّ
َق َد أَْي َتَفرَّ ْيَء َفَتَبدَّ -Ve bir nesneyi hisse his الشَّ
se bölüşmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُدوا  َتَبدَّ
ْيَء ِإَذا اْقَتَسُموُه ِبَدًدا أَْي ِحَصًصا  Ve الشَّ

ٌُ َُّ -Nisvânın zîneti göğüsü [tebeddud] َتَا
nün her yerini ihâta ve istî¡âb eylemek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َد  َتَبدَّ
اْلَحْلُي َصْدَر اْلَجاِرَيِة ِإَذا أََخَذُه ُكلَُّه
ُِ ا ََ َْ ُِ ا ََ َْ  [bedâdi bedâdi] (bâ’ların fethi ve 
dâl’ların kesr üzere binâsıyla) ve

َُ ا ََ َْ َُ ا ََ َْ  [bedâde bedâde] (feth üzere mebnî 
olarak] ve 

َُ ََ َْ َُ ََ َْ  [bedede bedede] (kezâlik meftûh 
olarak) ve

ا ًُ ََ َْ ا ًُ ََ َْ  [bededen bededen] (münevven 
olarak) Dağınık dağınık ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبَدَد َوَبَدَد  َبَداَد  َوَبَداَد  َبَداِد  َبَداِد  اْلَخْيُل   َجاَء 
َقًة ُمَتَفّرِ أَْي  َبَدًدا   Şârih der ki bunlar hâl َوَبَدًدا 
mevki¡indedir, َدًة  sebkindedir. Kaldı ُمَتَبّدِ
ki Şer√-i Teshîl’de meşrûh olduğu üzere 
kesr ile َبَداِد َبَداِد kelimesi ¡alem-i cinstir, bu 
dahi nekre ile müte™evveldir, ya¡nî َدًة  ُمَتَبّدِ
te™vîliyle hâldir. İntehâ.

َُّ َا  bâ’nın fethi ve dâl’ın) [el-bedd] اَلإْ
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ma¡nâsına. Ve 

ةٌ ََ ي َِ َْ  [bedîdet] Belâ ve dâhiyeye denir.

َُّ ُا -Sivrisi (bâ’nın zammıyla) [el-budd] اَلإْ
neğe denir, َبُعوٌض [ba¡û∂] ma¡nâsına. Ve 
saneme denir ki Fârisî olan but lafzından 
mu¡arrebdir. Cem¡i ٌِبَدَدة [bidedet] gelir, ٌِقَرَدة 
[…iredet] vezninde ve أَْبَداٌد [ebdâd] gelir, 
-vezninde. Ve put-hâneye de [a…râd] أَْقَراٌد
nir, َنِم الصَّ  .ma¡nâsına [beytu’§-§anem] َبْيُت 
Ve hisse ve nasîb ma¡nâsınadır.

ُُ ا ََ ِا  Bu (bâ’nın kesriyle) [el-bidâd] اَلإْ
dahi hisse ve nasîb ma¡nâsınadır. Ve َبِديٌد 
[bedîd] ma¡nâsınadır ki eyer ve pâlân alt-
larına konulan haşve denir ki zikr olundu. 
İkisine ِبَداَداِن [bidâdân] denir. Ve şol keçe 
parçasına denir ki davarın yağrı üstüne 
korlar. Ve 

ٌُ ا ََ ِْ  [bidâd] Masdar olur, seferde refîki 
olan adamlar ¡ârifâne tarîki üzere her 
biri birer mikdâr nesne ihrâc edip 
havâyic ve mühimmâtlarına sarf eylemek 
ma¡nâsınadır ki kumanda ta¡bîr olunur, 
ke-mâ se-yuzkeru.

ُُ ا ََ ُا ve (bâ’nın zammıyla) [el-budâd] اَلإْ

ُة ََّ ُا -kezâlik bâ’nın zammıy) [el-buddet] اَلإْ
la) Bunlar da hisse ve nasîb ma¡nâsınadır. 
Cevherî bâ’nın kesriyle takyîd eylemekle 
tahti™e olunmuştur. Ve 

ةٌ ََّ ُْ [buddet] Gâyet ve encâm ma¡nâsınadır.

ََّ  .ma¡nâsınadır الَ َمَحاَلةَ ve الَ ِفَراَق [lâ budde] الَُْ
Ve ٌّبُد [budd] firâk ma¡nâsına olup lâ-i 
nefy dâhil olmakla firâk menfî ve lüzûm-ı 
lâzım olduğundan lâzımdır ve “elbette” 
demek olur. 

Şârihin beyânına göre bunun isti¡mâli 
nefye mahsûstur, isbâtta müvelled-
dir. Musannifîn ¡ibârâtlarında kesîrü’l-

olmaktır, zîrâ bir hatun vasfında nazm 
olunmuştur. Ve 

َُّ َْ  َحاِئٌك ,Çulhaya ıtlâk olunur [ebedd] أَ
[√â™ik] ma¡nâsına, bez nesc ederken 
miyâne-i fahizeyni açık tuttuğu için. Ve 
ellerinin aralıkları açık ve meydânlı olan 
ata denir.

ِنيُم الزَّ َُّ َْ َ  Arslana [el-ebeddu’z-zenîm] اَلإْ
ıtlâk olunur, ellerinin aralığı meydânlı ol-
duğu için, ٌّأََبد [ebedd] ve َلِئيٌم [le™îm] gibi. 
Ve yalnız gezdiği için َزِنيٌم [zenîm] ile 
tavsîf olundu.

ُُ ََ َا  أََبدُّ Bir kimse (fethateynle) [el-beded] اَلإْ
[ebedd] olmak ma¡nâsınadır ki zikr olun-
du; yukâlu: اِبِع ِإَذا َصاَر ُجُل َبَدًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َبِدَد الرَّ
 Ve أََبدَّ

ٌُ ََ َْ  [beded] Mu¡âraza vechiyle mübâya¡a 
eylemeğe denir ki birbirine bi’l-mukâbele 
birer nesne bey¡inden ¡ibârettir; yukâlu: 
 Ve َباَيَعُه َبَدًدا ِإَذا َباَعُه ُمَعاَرَضًة َيْعِني َعاَرَضُه ِباْلَبْيِع

ٌُ ََ َْ  [beded] Tâb u tâkat ma¡nâsınadır, ke-
mâ se-yuzkeru. Ve hâcet ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َما َلُه َبَدٌد أَْي َحاَجٌة

َُّ ِا  Misl ve (bâ’nın kesriyle) [el-bidd] اَلإْ
nazîr ma¡nâsınadır; yukâlu: َما َلُه ِبدٌّ أَْي ِمْثٌل

َُ ي َِ َا ve [el-bedîd] اَلإْ

ُة ََ ي َِ َا -Bun (bâ’ların fethiyle) [el-bedîdet] اَلإْ
lar da misl ve hemtâ ma¡nâsınadır. Ve 

ٌَ ي َِ َْ  [bedîd] Şol içi dolmuş nesneye denir 
ki atı ve davarı basmasın diye kaltağın ve 
pâlânın altına korlar. Eyerde teğelti ve 
pâlânda tepingi ta¡bîr olunur. İki tarafına 
 [bedîd] َبِديٌد ve her birine [bedîdân] َبِديَداِن
denir, ِبَداٌد [bidâd] dahi derler, ke-mâ se-
yuzkeru. Ve 

ٌَ ي َِ َْ  [bedîd] Hurc ta¡bîr olunan zarfa denir. 
Ve geniş beyâbâna denir, mefâze-i vâsi¡a 
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mek sahîh olmaz, zîrâ hisse ma¡nâsından 
me™hûzdur. Ve kâle fi’l-Esâs: اِن َيْبَتدَّ ُبَعاِن   اَلسَّ
اِن اْلَمْضُروَب َيْبَتدَّ اِرَباِن  ِإَذا أََتَياُه ِمْن َجاِنَبْيِه َوالضَّ ُجَل   الرَّ
ُهَما أَْي َيْرَتِضَعاِن َثْدَيْيَها اِن أُمَّ َوالتَّْوأََماِن َيْبَتدَّ
ُة ََّ َا ve (bâ’nın fethiyle) [el-beddet] اَلإْ

ُة ََّ ِا -be] َبَدٌد (bâ’nın kesriyle) [el-biddet] اَلإْ
ded] gibi tâb u tâkat ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ةٌ أَْي َطاَقٌة ةٌ َوِبدَّ َما َلُه ِبِه َبَدٌد َوَبدَّ

إَْ َْ إَْ َْ  [bed bed] Bâ’ların fethiyle َبْخ َبْخ [ba« 
ba«] vezninde ve mürâdifidir ki peh peh 
demektir, niteki zikr olundu.

ُُّ -vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل fi’l-asl) [et-tebâdd] اَلتََّاا
ninde) Herkes cengâhta kırn ve hemtâsına 
sataşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَجْيُش  َتَبادَّ 
 ِلُكّلِ َرُجٍل Mü™ellif ِإَذا أََخُذوا أَْقَراَنُهْم ِلُكّلِ َرُجٍل َرُجٌل
kavliyle mukâbele-i cem¡ zımnında olan 
tevzî¡e işâret eylemiştir.

ُُ ا ََ َا  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-bedâd] اَلإْ
Fi’l-asl fırka ma¡nâsından münşa¡ib his-
se ma¡nâsına olup ba¡dehu cengâhta olan 
kırn ve hemtâda isti¡mâl olundu ve minhu 
yukâlu: ِِلُكّل أَْقَراَنُهْم  أََخُذوا  أَْي  َبَداَدُهْم  اْلَجْيُش   َلِقَي 
َرُجٌل َلَما :ve minhu yukâlu َرُجٍل  اْلَبَداُد  َكاَن   َلْو 
َوَرُجٌل َرُجٌل  َباَرْزَناُهْم  َلْو  أَْي   Ya¡nî “Birer أََطاُقوَنا 
birer meydânda uğraş eylesek idi, onlar 
bize mukâvemet edemezler idi.” Selef-
te iki ¡asker birer birer meydânda her-
kes hemtâsıyla cenk etmek ¡âdetleri idi 
ve münâsebet-i mezkûre hasebiyle َبَداٌد 
[bedâd] mübâreze ma¡nâsında isti¡mâl 
olundu ki herkes hemtâsıyla muhârebeden 
¡ibârettir.
ُِ ا ََ َْ  [bedâdi] (َقَطاِم […a†âmi] vezninde) İsm-i 
fi¡l-i emrdir, cenkte herkes birer birer kırn 
ve hemtâsıyla uğraş eylesin demektir; 
yekûlûne َيا َقْوُم َبَداِد َبَداِد أَْي ِلَيْأُخْذ ُكلُّ َرُجٍل ِقْرَنُه

ُُ ا ََ ِتاإْ سإْ ِ -Müstakil ve başlı ba [el-istibdâd] اَلإْ
şına olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتَبدَّ ُفالٌَن 

vukû¡dur ve mütenevvi¡an îrâd ederler. 
Meselâ بُدَّ َلَها ِمْن َقَواِنيَن بُدَّ ِمْنُه ve الَ  بُدَّ Ve الَ   الَ 
 .takdîrindedir الَ بُدَّ َثاِبٌت أَْو َكاِئٌن ,gibi َوأَْن َيُكوَن
Ve terkîb-i ahîrde vâki¡ vâv, ِمْن [min] 
ma¡nâsınadır, ¡alâ-kavlin zâ™iddir tezyîn-i 
kelâm için yâhûd َال [lâ]nın ismiyle ha-
beri beynindeki lüsûku te™kîd için yâhûd 
tesniye-i ٌّبُد olan اِن -kelimesine iltibâs veh بُدَّ
mi için ziyâde kılınmıştır. Ve ¡inde’l-ba¡z 
vâv ¡âtıfedir, makâma münâsib ma¡tûfun-
¡aleyh takdîr olunur. Meselâ الَ بُدَّ أَْن يُوَرَد َوأَْن 
 gibi. Ve ta¡bîr-i mezkûrdan Fârisîde َيُكوَن
“çâre nîst” ile edâ olunur. İntehâ.

ُة َُ ا ََ َا  (bâ’nın fethiyle ismdir) [el-bedâdet] اَلإْ
ve

ُُ ا ََ ِا  ُمَفاَعَلٌة bâ’nın kesriyle ki) [el-bidâd] اَلإْ
[mufâ¡alet]ten masdardır, niteki zikr olun-
du) ve 

ُة َُّ ُمَاا  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mubâddet] اَلإْ
vezninde) Bunun üçü de rüfekâ-i sefer-
den her biri ¡ârifâne vechiyle kumanda 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبادَّ اْلَقْوُم ِبَداًدا 
َفأَْنَفُقوُه ثُمَّ ُجِمَع  َشْيًئا  ِمْنُهْم  َواِحٍد  أَْخَرَج ُكلُّ  ِإَذا  ًة   َوُمَبادَّ
 tir. Ve[bidâdet] ِبَداَدةٌ Bundan ism َبْيَنُهْم
vech-i mezkûr üzere ¡alâ-tarîki’l-mu¡âraza 
mübâya¡a eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu. 
ًة َوِبَداًدا ِإَذا َباَيَعُه ُمَعاَرَضًة ُه ُمَبادَّ َبادَّ

ُُّ َاا  Uyluğun iç (teşdîd-i dâl’la) [el-bâdd] اَلإْ
yüzüne denir ki but olacaktır.

اُء ََّ َا  (vezninde [™zennâ] َزنَّاُء) [™el-beddâ] اَلإْ
Fercinin kenârları iri ve yumru olan hatu-
na denir; yukâlu: ْسَكَتْيِن اُء أَْي َضْخَمُة اإْلِ ِإْمَرأَةٌ َبدَّ

ُُ ا ََ ِت إْْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ibtidâd] اَلإْ
İki kimse bir nesneyi yâhûd bir kimseyi 
iki tarafından tutmak, ¡alâ-kavlin iki tara-
fından gelip havâle olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اُه ِإْبِتَداًدا ِإَذا أََخَذاُه ِمْن َجاِنَبْيِه َوأََتَياُه ِمْنُهَما  ِإْبَتدَّ
Ve bunda müfred bünyesiyle ُه -den ِإْبَتدَّ
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mebnîdir. Ve 

ٌُ َْرإْ  [berd] Ağız yarına ıtlâk olunur. 
A¡râb her latîf nesneye َبْرٌد [berd] ve َباِرٌد 
[bârid] ıtlâk ederler, zîrâ bâdiye-i hârrede 
mâ-i bârid e¡azz ve kem-yâb olur. Bu 
münâsebetle mahbûbun ağızı yarına َبْرٌد 
[berd] ıtlâk eyleyip ba¡dehu ta¡mîmle mut-
lakan tükürükte dahi isti¡mâl eylediler. Ve 
minhu kavluhu: »أْشَنُب الثَّْغِر  َواِضُح  الثََّناَيا   »َبُروُد 
Ve 

ٌُ َْرإْ  [berd] Bir kimseye yâ bir nesneye 
soğuk dokunup üşütmek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َبَرَدَنا اللَّْيُل َوَعَلْيَنا أَْي أََصاَبَنا َبْرُدُه Ve mevt 
ma¡nâsına müsta¡meldir, meyyite fikdân-ı 
rûh sebebiyle bürûdet yâhûd sükûn ¡ârız ol-
duğu için; yukâlu: ُجُل ِإَذا َماَت  Ve vücûb َبَرَد الرَّ
ve lüzûm ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki zikr 
olunan sübût ma¡nâsı olacaktır; yukâlu: 
َوَلِزَم َوَجَب  أَْي  ُفالٍَن  َعَلى  ي  َحّقِ  Ve arıklanıp َبَرَد 
mehzûl olmak ma¡nâsına müsta¡meldir, 
sükûn ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: 
ُه ِإَذا ُهِزَل  Ve eğe ile demiri eğelemek َبَرَد ُمخُّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَحَلُه ِإَذا  اْلَحِديَد   َبَرَد 
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre َبْرٌد 
[berd] katl ma¡nâsına müsta¡mel olmakla 
 ma¡nâsı bundan me™hûzdur ki mecâz َسَحَل
bi-mertebeteyn olur, ke-mâ tekûlu: َبَرْدتُُه أَْي 
 ;Ve göze sürme çekmek ma¡nâsınadır َقَتْلُتُه
yukâlu: َكَحَلَها ِإَذا  اْلَعْيَن   َبُروٌد Ve bu ma¡nâ َبَرَد 
[berûd] lafzından mutasarrıftır ki َصُبوٌر 
[§abûr] veznindedir, bir nev¡ sürmeye ve 
tûtiyâya ıtlâk olunur ki harâret-i ¡ayn def¡i 
için içine ba¡zı müberrid dârû mezc edip 
göze çekerler, ondan tasarrufla o kuhl ve 
tûtiyâyı göze çekmeye َبْرٌد [berd] ıtlâk edip 
ba¡dehu ta¡mîm eylediler. Ve 

ٌُ َْرإْ  [berd] Ekmek ve sâ™ir ta¡âm üzere su 
dökmek ma¡nâsınadır ki murâd ıssı olan 

َد  »َمِن اْسَتَبدَّ ِبَرْأِيِه :ve minhu’l-meselu ِبَرْأِيِه ِإَذا َتَفرَّ
َفَقْد َهَلَك«

ُُ ا ََ إْْ ِ  Yere (hemzenin kesriyle) [el-ibdâd] اَلإْ
doğru el uzatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اأْلَْرِض ِإَلى  َها  َمدَّ ِإَذا  ِإْبَداًدا  َيَدُه   Ve ¡atiyyeden أََبدَّ 
herkese hissesini vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتُه أَْي  أََبدَّ اْلَعَطاَء َبْيَنُهْم ِإَذا أَْعَطى ُكالًّ ِمْنُهْم بُدَّ
َنِصيَبُه

ٌَ َْ إَْ َْ  [Bedbed] (َفْدَفٌد [fedfed] vezninde) Bir 
mevzi¡ adıdır.

ٌَ يإْ ََ ُْ [Budeyd] (ُزَبْيٌر [zubeyr] vezninde) ◊il-
lize b. Mekrûh nâm şâ¡irin ceddi ismidir.

]ب ر ُ[
ُُ َارإْ  bâ’nın fethi ve râ’nın) [el-berd] اَلإْ
sükûnuyla) Soğukluğa denir ki ismdir. ٌَّحر 
[√arr] mukâbilidir ki ıssılıktır ve minhu 
kavlu’ş-şâ¡iri: َحِر ِبيِع ِسيََّما َوْقَت السَّ  َفاْغَتِنْم َبْرَد الرَّ
 Ve َفاْجَتِنْب َبْرَد اْلَخِريِف ِسيََّما َوْقَت اْلَمَطِر

ٌُ َْرإْ  [berd] Masdar olur, soğumak 
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  ِبالثَّْلِج  اْلَماُء   َبَرَد 
ِل َبْرًدا ِإَذا َصاَر َباِرًدا  Ve soğutmak ma¡nâsına ْاألَوَّ
müte¡addî olur; yukâlu: َبَرَدُه ِإَذا َجَعَلُه َباِرًدا Ve 

ٌُ َْرإْ  [berd] Mübâlagaten vasf olur, soğuk 
demek olur; yukâlu: َماٌء َبْرٌد أَْي َباِرٌد Ve 

ٌُ َْرإْ  [berd] Uykuya ıtlâk olunur; ve min-
hu kavluhu ta¡âlâ: ﴾َبْرًدا ِفيَها  َيُذوُقوَن   ﴿الَ 
َنْوًما  Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına أَْي 
göre ٌَّحر [√arr]e hareket ve ızdırâb muh-
tass olduğu gibi َبْرٌد [berd]e dahi sübût 
ve sükûn mahsûs olmakla gâh sübût ve 
sükûnda ve gâhî onların mülâyimlerinde 
ve ma¡rızlarında isti¡mâl olunur. Niteki 
sübût ve nevm ve mevt ve lüzûm ve za¡f 
ma¡nâlarında isti¡mâli burada dahi mü-
sebbettir. Pes nevme َبْرٌد [berd] ıtlâkı َناِئٌم 
[nâ™im]in zâhir-i cildine bürûdet ¡urûzu 
yâhûd nâ™ime sükûn tareyânı ¡alâkasına 
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için üzerine su dökülmüş ekmek ve ta¡âm 
makûlesine denir. Ve 

ٌُ َُْرل  [berûd] Havı olmayan sevbe ıtlâk olu-
nur; yukâlu: َثْوٌب َبُروٌد ِإَذا َلْم َيُكْن َلُه ِزْئِبٌر

َُ ِري  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tebrîd] اَلتَّاإْ
Suyu soğutmak, ¡alâ-kavlin hâssaten kar 
ile soğutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َد اْلَماَء  َبرَّ
 Ve za¡îf ve zebûn ِإَذا َجَعَلُه َباِرًدا أَْو َخَلَطُه ِبالثَّْلِج
kılmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur, niteki 
me¡hazı zikr olundu; yukâlu: َدُه اْلَمَرُض ِإَذا  َبرَّ
أَْضَعَفُه

ُُ َرا إْْ ِ -So (hemzenin kesriyle) [el-ibrâd] اَلإْ
ğuk nesne getirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َباِرًدا ِبِه  َجاَء  ِإَذا   Ve bir adama soğuk su أَْبَرَدُه 
içirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َلُه   أَْبَرَد 
 Ve serinlik vakti olan âhir-i nehâr َسَقاُه َباِرًدا
hengâmına girmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َدَخَل ِفي آِخِر النََّهاِر  ِجْئَناَك :ve tekûlu أَْبَرَد الرَّ
النََّهاِر آِخِر  ِفي  أَْي   Ve za¡f vermek ve ُمْبِرِديَن 
za¡îf ve bî-mecâl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا أَْضَعَفُه اْلَمَرُض  -Ve bir mahal أَْبَرَدُه 
le berîd göndermek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْبَرَد ُفالًَنا ِإَذا أَْرَسَلُه َبِريًدا

ُُ َاَر -Doluya de (fethateynle) [el-bered] اَلإْ
nir ki gökten yağar, اْلَغَماِم -abbu’l√] َحبُّ 
πamâm] dahi derler ve yukâlu: بُِرَد اْلَقْوُم َعَلى 
 Ve ِبَناِء اْلَمْفُعوِل ِإَذا َوَقَع ِبِهُم اْلَبَرُد

ٌُ َر َْ  [Bered] Bir mevzi¡ adıdır.

ُُ َاِر ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-berid] اَلإْ

ُُ َر إْْ َ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-ebred] اَلإْ
Dolu yağdıran buluta denir; yukâlu: َسَحاٌب 
َبِرٌد َوأَْبَرُد أَْي ُمْمِطُر اْلَبَرِد
ُة َُ َر ُماإْ  [mukremet] ُمْكَرَمٌة) [el-mubredet] اَلإْ
vezninde) ve

ُة َُ ُرل َماإْ  Dolu yağmış ve [el-mebrûdet] اَلإْ
dolu vurmuş yere denir; yukâlu: ٌأَْرٌض ُمْبَرَدة 
َوَمْبُروَدةٌ ِإَذا َوَقَع ِبَها اْلَبَرُد

ekmek ve ta¡âmdır, soğutmak için dök-
mek olacaktır; yukâlu: َبَرَد اْلُخْبَز ِإَذا َصبَّ َعَلْيِه 
 Ve اْلَماَء

ٌُ َْرإْ  [berd] Kılıç darîbeye işlemeyip geri 
dönmek ma¡nâsına müsta¡meldir ki sükûn 
ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: ْيُف  َبَرَد السَّ
َنَبا  Ve za¡îf ve zebûn olmak ma¡nâsına ِإَذا 
müsta¡meldir; yukâlu: َضُعَف ِإَذا  َزْيٌد   ve َبَرَد 
yukâlu: بُِرَد َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل Ve bir kimseye 
berîd göndermek ma¡nâsınadır, ke-mâ se-
yuzkeru; yukâlu: َبَرَدُه ِإَذا أَْرَسَلُه اْلَبِريَد Ve 

ٌُ َْرإْ  [Berd] Bir dağ ve bir su ve bir mevzi¡ 
ismleridir.

ُة َُ ُاُرل -vez [suhûlet] ُسُهوَلٌة) [el-burûdet] اَلإْ
ninde) Bu dahi soğumak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكاَن ِإَذا  اْلَخاِمِس  اْلَباِب  ِمَن  بُُروَدًة  اْلَماُء   َبُرَد 
َباِرًدا

ُُ َااِر ve [el-bârid] اَلإْ

ُُ َاُرل ve (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-berûd] اَلإْ

ُُ ُاَرا ve (bâ’nın zammıyla) [el-burâd] اَلإْ

ُُ ُرل َماإْ  gibi bunlar [berd] َبْرٌد [el-mebrûd] اَلإْ
da soğuk demektir; yukâlu: َوَباِرٌد َبْرٌد   َماٌء 
-Burada mübâlagaten vasf َوَبُروٌد َوبَُراٌد َوَمْبُروٌد
tır, niteki zikr olundu. Ve َباِرٌد [bârîd] ve 
 ,bâb-ı evvelden vasftır [mebrûd] َمْبُروٌد
lâkin َمْبُروٌد [mebrûd] sonradan soğumuş 
olandır. Ve َبُروٌد [berûd] ve بَُراٌد [burâd] 
bâb-ı hâmistendir, بَُراٌد [burâd] َبُروٌد [berûd]
den eblagdır. Ve 

ٌُ َْاِر  [bârid] Bî-ta¡ab hâsıl olan hoş ve 
güvârâ dirliğe ıtlâk olunur. Bâdiye-i 
hârrede mâ-i bârid kem-yâb olmakla dest-
res oldukta ne gûne safâ-bahş olmak hase-
biyle A¡râb her hoş ve latîf ve ¡azîz nesne-
ye َباِرٌد [bârid] ıtlâk ederler; ve minhu: َعْيٌش 
 Ve َباِرٌد أَْي َهِنيٌء

ٌُ َُْرل  [berûd] ve ٌُ ُرل  Soğumak [mebrûd] َماإْ
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ta¡rîf-i mezkûr ile mu¡arref olmakla vech-i 
mezkûr üzere terceme kılındı. Hattâ ehl-i 
‰â™if ona َطْهَياٌن [†ahyân] derler diye musar-
rahtır. Ve mu¡arreb olmadığı sûrette ٌاَرة  ُكوَّ
[kuvvâret] su soğutmak için bardak vaz¡ 
ettikleri se-pâ makûlesi yer demek olur, 
اَنٌة .kabîlinden olur [cebbânet] َجبَّ

ُة َُ ِر إْْ ِ -hemzenin ve râ’nın kes) [el-ibridet] اَلإْ
riyle) Bir ¡ârıza ismidir ki insânın içerisi 
bürûdet üzere olur.

ُة َُ َارإْ  bâ’nın fethi ve râ’nın) [el-berdet] اَلإْ
sükûnuyla ve fetehâtla lügattir) Tohme ve 
imtilâ™ ¡illetine denir, tabî¡ati ve mi¡deyi 
tebrîd eylediği için. Ve 

ُة َُ َْرإْ  [berdet] Dişi koyunun ¡alemidir. 
Ve Nesef kazâsında bir karye adıdır; 
muhaddisînden ¡Azîz b. Suleym el-Berdî 
oradandır. Ve Şîrâz ülkesinde bir karye 
adıdır.

ُُ ِتَرا إْْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ibtirâd] اَلإْ
de) Bir kimse serinlenmek için soğuk su 
dökünmek yâhûd yüreğini soğutmak için 
soğuk su içmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْبَتَرَد 
َد َكِبَدُه ُه َعَلْيِه َباِرًدا أَْو َشِرَبُه ِلُيَبّرِ ُفالَن ٌاَْلَماَء ِإَذا َصبَّ

ُُ ٌل) [et-teberrud] اَلتََّارُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Soğuk suya girip durmakla serinlen-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَماِء  ِفي  َد   َتَبرَّ
اْسَتْنَقَع ِفيِه
اِن َُ َر إْْ َ  (tesniye bünyesiyle) [el-ebredân] اَلإْ
Sabâh ve akşama ıtlâk olunur serin olduk-
ları için, niteki َبْرَدْيِن [berdeyn] dahi derler. 
Ve اَْبَرَداِن [ebredân] ٌِّظل [@ill] ve َفْيٌء [fey™]e 
ıtlâk olunur.

ُُ ُاَرا ve (bâ’nın zammıyla) [el-burâd] اَلإْ

ُُ ُاُرل  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-burûd] اَلإْ
Bir nesneden fütûr gelmek ma¡nâsınadır 
ki işten soğumak ta¡bîr olunur; yukâlu: َبَرَد 

ُُ ُارإْ  ¡Bir nev (bâ’nın zammıyla) [el-burd] اَلإْ
muhattat ya¡nî çubuklu kumaş adıdır; بُْرٌد 
[burd]-i Yemânî zebân-zeddir. Cem¡i أَْبَراٌد 
[ebrâd] gelir ve أَْبُرٌد [ebrud] gelir ve بُُروٌد 
[burûd] gelir. Ve bir nev¡ ¡abâya denir 
ki ihrâm gibi bedene bürünürler. Ve bu 
cem¡dir, müfredi ٌبُْرَدة [burdet]tir. Ve hâlen 
bu diyârlarda hırka ta¡bîr ettiğimiz libâsa 
da ٌبُْرَدة [burdet] ıtlâk olunur; ve minhu’l-
meselu: بُْرَدِة ِفي  ُهَما  َواِحًدا”  ِفْعالً  َيْفَعالَِن   أَْي 
 mâddesinde “خ،م،س” Mü™ellifin “أَْخَماٍس
beyânı üzere ِخْمٌس [»ims] «â’nın kesriy-
le mülûk-i Yemen’den biridir ki ِخْمٌس  بُْرٌد 
dedikleri ma¡rûf kumaşı en evvel o nesc 
ettirdi ve ¡inde’l-ba¡z bir gûne kumaştır 
ki tûlü beş zirâ¡ olur. İki adam birbiriyle 
kemâl-i muhabbet ü sadâkatle yek-dil ve 
yek-cihet olduklarında mesel-i mezbûru 
darb ederler, gûyâ ki ikisi sevb-i vâhid 
içre yek-vücûddur demektir. Ve yine 
emsâldendir ki iki kimse muhâsame ve 
şikâk ve mu¡âdâtta şiddet ve yekdîgere 
îrâs-ı şerr ü mazarrat eyleseler َُّوَقَع َبْيَنُهَما َقد“ 
-yâ’nın zam [yumenet] يَُمَنةٌ .derler بُُروِد يَُمَنٍة”
mı ve mîm’in fethiyle يَُمٌن [yumen] lafzı-
nın vâhididir ki Yemen diyârında mensûc 
kumaşlara denir, be-gâyet kavî ve müstah-
kem olmakla yırtılması pek düşvâr ve an-
cak bir hâdise-i ¡azîme isâbetine mevkûf 
olur. Ve 

ةٌ َُ .Bir recül ismidir [Burdet] ُْرإْ

ُة َُ ا َارَّ اَنٌة) [el-berrâdet] اَلإْ -vez [cebbânet] َجبَّ
ninde) Su soğutacak kaba denir ki bu 
diyârlarda karlık ta¡bîr olunur. Ve su soğu-
mak için bardak astıkları çengele ve askı-
ya denir. Mü™ellif ُد َعَلْيَها اَرةٌ يَُبرَّ  ibâretiyle¡ َوُكوَّ
resm eylemekle usûl-i sâ™ireden ٌاَرة  ُكوَّ
[kuvvâret] kûze-âvîz mu¡arrebi olup ve 
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beynine ya¡nî miyânesi iki yâhûd dört fer-
sah mesâfeyi müştemil olan iki menzil-
hânenin miyânına da ıtlâk olundu. Selefte 
her iki yâhûd dört fersah mahalde birer 
menzil-hâne müretteb olur idi ve bu ta¡bîr 
lisânımızda menzil ile mu¡abberdir ki asl 
menzil ism-i mekândır; menzil atında ve 
ulakta dahi müsta¡meldir. Pes mü™ellifin 
 takdîrindedir. Şârih اَْلَبْغُل اْلُمَرتَُّب kavli اَْلُمَرتَُّب
der ki selefte menzil havyânı katıra mahsûs 
idi. Hattâ şârih اَْلُمَرتَُّب kavlini ِفي َثْغٍر أَْو َرَباٍط 
 ibâretiyle¡ َوَنْحِو َذِلَك َوَكاَن يَُرتَُّب ِفي ُكّلِ ِسكٍَّة ِبَغاٌل
takyîd eylemiştir. Ve ba¡zı ümmehâttan 
münfehim olan budur ki َبِريٌد [berîd] zikr 
olunan sübût ve lüzûm ma¡nâsına olan َبْرٌد 
[berd]den me™hûzdur, tarîk-i ma¡lûmesine 
mülâzım olan ulağa ve elçiye ıtlâk olunup 
ba¡dehu bu münâsebetle her serî¡ ve re-
vendeye ve o cümleden ulağın merkûbuna 
ıtlâk olundu. Hattâ kuşun iki cenâhına da 
 ıtlâk eylediler. Ba¡dehu [berîdân] َبِريَداِن
ulakların mekân-ı mahsûslarına da ıtlâk 
eylediler. Ve mü™ellifin ًَواْثَنْي َعَشَر ِميال kavli 
¡atf-ı tefsîrîdir. İntehâ. Ve 

ٌَ َِْري  [berîd] ُفَراِنٌق [furâni…] ya¡nî dâ™imâ 
arslanın önünde giden karakulak ta¡bîr 
ettikleri cânvere de ıtlâk olunur, arslanın 
önünce peyk gibi inzâr için haykırarak 
gittiği için, zîrâ onun sesini işiten hayvân, 
arslan geleceğini hiss ile bertaraf olurlar. 
Kezâlik َبِريٌد [berîd] menzil atları üzere 
ta¡yîn olunan sürücülere ıtlâk olunur ki 
ulakların önlerince çaparlar.
َِ َاِري ُةالإْ -ârezm şehrin« [Sikketu’l-Berîd] ِسكَّ
de bir mahalledir; muhaddisînden İbrâhîm 
b. Mu√âmmed b. İbrâhîm ve Man§ûr 
b. Mu√ammed el-Kâtib el-Berîdiyyân 
oradandır.

ُجُل َعْنُه بَُراًدا َوبُُروًدا ِإَذا َفَتَر الرَّ

ُُ َر ِماإْ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mibred] اَلإْ
de) Eğeye denir, sûhân ma¡nâsına, katl 
ma¡nâsına olan َبْرٌد [berd]den ism-i âlettir.

ُة َُ ُاَرا  Eğe (bâ’nın zammıyla) [el-burâdet] اَلإْ
ağızından dökülen eğintiye denir.

يُّ ُِ
َارإْ ) [el-berdiyy] اَلإْ -vez [ferdiyy] َفْرِديٌّ

ninde) Koğalak ve hasır otu dedikleri 
sazlığa denir ki ondan hasır nesc olunur. 
Mi§bâ√’ın beyânına göre bu َبْرٌد [berd] laf-
zına mensûbdur.

يُّ ُِ
ُارإْ ) [el-burdiyy] اَلإْ -vez [kurdiyy] ُكْرِديٌّ

ninde] Bir cins a¡lâ hurmâ adıdır, Fârisîde 
seng-işkenk dedikleridir. Ve Mu√ammed 
b. A√med b. Sa¡îd el-Ceyyânî el-Burdî 
muhaddisîndendir. Lâkin bu ٌبُْرَدة [burdet]
e mensûbdur.

َُ َاِري  (vezninde [ferîd] َفِريٌد) [el-berîd] اَلإْ
Ulak için menzil-hânelerde müretteb olan 
atlara ve katırlara denir ki menzil davarı 
ta¡bîr olunur. Ve resûl ma¡nâsınadır ki bir 
mahalle gönderilen elçi ve ulak ve sâ¡î 
makûlesidir. Ve dört fersah mesâfeye de-
nir ki on iki mil mesâfeden ¡ibârettir, her 
fersah üç mîl mesâfedir. 

Ba¡zı nüshada َفْرَسَخاِن ¡unvânında mersûm 
olmakla şârih der ki kütüb-i lügatte َبِريٌد 
[berîd] َفْرَسَخاِن [ferse«ân] ile müfes-
ser olup mü™ellifin اَْرَبَعٌة  ile tefsîri َفَراِسُخ 
hakîkat-i şer¡iyyedir. Kaldı ki Lisân’dan 
ve Nihâye’den ve Fâ™i…’ten ve şerhten 
müstefâd olduğu üzere َبِريٌد [berîd] keli-
mesi Fârisî olan bürîde-düm kelimesinden 
muhaffef ve mu¡arrebdir ki kuyruğu kesil-
miş demektir. Selefte menzil davarlarının 
¡alâmet için kuyruklarını kat¡ ederler idi. 
Ba¡dehu o berîde râkib olan elçiye ve ulağa 
da ıtlâk olundu, giderek َتْيِن  [sikketeyn] ِسكَّ
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ki Benî Suleym kabîlesine gidip ve ora-
da katl olundu. Ve Ubeyrid el-Yerbû¡î 
şu¡arâdandır ve Ubeyrid b. Her&eme el-
¡U≠rî şâ¡ir-i âherdir.

ُة َُ َااِر .A¡lâm-ı nisvândandır [el-Bâridet] اَلإْ

ُُ ا َُ َْرإْ  [Berdâd] (َصْلَصاٌل [§al§al] veznin-
de) Esmâdandır: İbrâhîm b. Berdâd 
muhaddisîndendir. 

اُن َُ َْرإْ  [berdân] (َسْلَماُن [selmân] vezninde) 
Semer…and kazâsında bir karyedir.

اُن َُ ََْر  [Beredân] (fetehâtla) Bir mevzi¡dir. 
Ve 

اُن َُ ََْر  [Beredân] İbrâhîm b. Sâlim el-¢ureşî 
et-Temîmî el-Medenî lakabıdır, pede-
rinden hadîs rivâyet eylemiştir, ~a√î√-i 
Bu«ârî’de mezkûrdur. Ve 

اُن َُ ََْر  [Beredân] Na«le-i Şâmiyye’de bir 
pınar adıdır. Ve Semâve’de bir su adı-
dır. Ve Necd bilâdında ¡U…ayl kabîlesi 
yurdunda bir su adıdır. Ve ◊icâz’da 
Benû Na§r kabîlesi yurdunda bir su adı-
dır. Ve Baπdâd kazâsında bir karyedir; 
◊âfı@ Ebû ‰âhir es-Selefî şeyhi Ebû ¡Alî 
Mu√ammed b. el-Beredânî oradandır. Ve 
Kûfe kazâsında bir karyedir. Ve ‰arsûs 
türâbında bir nehr ve Mar¡aş civârında bir 
nehr ve Tebâle’de Dâretu Culcul hizâsında 
bir kuyu ve Yemen’de Nehd bilâdında bir 
mevzi¡ ve Yemâme’de bir mevzi¡ ve ◊imâ 
kazâsında bir çorak su adlarıdır.

ُُ َر إْْ َ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-ebred] اَلإْ
Kaplana ıtlâk olunur, kattâl olduğu için. 
Cem¡i أََباِرُد [ebârid] gelir. Mü™ennesi ٌأَْبَرَدة 
[ebredet]tir.

ِخَياِر الإْ ُُ َْرإْ  [Berdu’l-«iyâr] (َياِر -ferdu’d] َفْرُد الّدِ
diyâr] vezninde) Muhaddisînden birinin 
lakabıdır.

َُى ََْر  [beredâ] (َجَمَزى [cemezâ] vezninde) 
Dimaş…-ı Şâm’da cârî nehrlerin a¡zamı 
olan nehrin ismidir, mahreci Zebdânî 
nâhiyesindedir. Ve ◊icâz’da bir cebel 
ve ◊aleb kazâsında bir karye ve ‰arsûs 
türâbında bir nehr adıdır.

يَّا َُ ََْر  [Beredeyyâ] (fethateynle ve yâ-yı 
müşeddede ile) Şâm’da bir mevzi¡ yâhûd 
bir nehrin ismidir.

ُُ ِر  Bir (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [Tibrid] ِتاإْ
mevzi¡ adıdır.

لَن ُُّ ََْر  [Bereddûn] (fethateynle ve dâl-ı mü-
şeddede ile) Yemen’de ±emâr kazâsında 
bir karye adıdır.

ُة َُ َاَر -Pınarın orta (fetehâtla) [el-beredet] اَلإْ
sına denir; tekûlu: ِمْن أَْي  اْلَعْيِن  َبَرَدِة  ِمْن   َشِرْبُت 
 Ve Berede bint Mûsâ bin Nacî√ ki َوَسِطَها
muhaddisedir.

أإِْن ُةالضَّ َُ -bâ’nın zam) [burdetu’∂-∂a™n] ُْرإْ
mıyla) Bir nev¡ süte ıtlâk olunur. 

اُء َُ ُاَر -vez [™kuremâ] ُكَرَماُء) [™el-buredâ] اَلإْ
ninde) Titreyici sıtma ¡illetine ıtlâk olu-
nur, üşütme ile geldiği için. Mütercim 
der ki Muzhir’de beyân olunduğu üzere 
 dahi bu vezndedir ki ter [™ru√a∂â] ُرَحَضاُء
ile gelen sıtma ¡illetine denir ve bun-
lar ُصَعَداُء [§u¡adâ™] ve نَُفَساُء [nufesâ™] ve 
 gibi fu¡alâ™ vezninde vârid [™uşerâ¡] ُعَشَراُء
olan mü™ennestir, zîrâ ى  [ummâ√] ُحمَّ
mü™ennestir; yukâlu: ى اْلُحمَّ أَِي  اْلُبَرَداُء   أََخَذْتُه 
ِة ِباْلِقرَّ
يإِْن َُ ُارإْ -bâ’nın zam) [u’l-Burdeyn±] ُذلالإْ
mıyla) ¡Âmir b. U√aymir’in lakabıdır ve 
meşâhir-i eshîyâdan Rebî¡a b. Riyâ√’ın 
lakabıdır. 

ُُ ِر َْيإْ ُ -musaggar bünye) [el-Ubeyrid] اَلإْ
siyle) ◊imyer kabîlesinden bir adam idi 
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dolu bedeni ter ü tâze ve nâzük olan ha-
tuna denir.

]ب ر ق ع ُ[
َُ َقِعي َْرإْ  [Ber…a¡îd] (َزْنَجِبيٌل [zencebîl] veznin-
de) Mav§il kurbünde bir beldedir.

]ب ر ن ُ[
َُ ِاَرنإْ -veznin [fi†a√l] ِفَطْحٌل) [el-birend] اَلإْ
de) Şol kılıca denir ki onda eser-i kadîm 
ya¡nî demiri çekilirken bir yerinde eser 
kalmış ola. ¡Alâ-kavlin ِبِرْنٌد [birind] ِفِرْنٌد 
[firind] vezninde ve mürâdifidir ki kılı-
cın cevherine denir, ‰abân ve »orâsânî 
kılıçlarda olur. Ve râ’nın fethiyle de lü-
gattir ki َفَطْحٌل [fa†a√l] vezninde olur. Ve 
¡Ar¡arat b. el-Birind ve Hâşim b. el-Birind 
muhaddislerdir.

ُة ََ ِن ُمَارإْ -ism-i fâ¡il bünye) [el-mubernidet] اَلإْ
siyle) Vücûdu etli şişmanca hatuna denir; 
yukâlu: ِإْمَرأَةٌ ُمَبْرِنَدةٌ أَِي اْلَكِثيَرُة اللَّْحِم

]ب أ ُ[
ُة َُ َْزإْ  [Bezdet] (bâ’nın fethi ve zâ-yı 
mu¡cemenin sükûnuyla) Nesef a¡mâlinden 
bir karye adıdır. Nisbetinde ٌَّبْزِدي [Bez-
diyy] ve ٌَّبْزَدِوي [Bezdeviyy] denir, vâv 
ziyâdesiyle. Mu¡ammerînden karye-i 
merkûma dihkânı ya¡nî ser-gerde-i ahâlîsi 
olan Man§ûr b. Mu√âmmed b. ¢ureyn’e 
yâhûd Muzeyne ki bu sahîhtir oradandır, 
İmâm Bu«ârî’den Câmi¡-i ~a√î√’i tahdîs 
eden muhaddislerin en âhiridir.

]ب ع ُ[
َُ ُاعإْ  bâ’nın zammı ve ¡ayn’ın) [el-bu¡d] اَلإْ
sükûnuyla) Iraklık ma¡nâsına ismdir, ُقْرٌب 
[…urb] mukâbilidir; yukâlu: َُّبْيَنُهَما بُْعٌد أَْي ِضد 
Ve ُقْرٍب

ٌَ  Masdar olur, ırak olmak [bu¡d] ُْعإْ

ُة اِنيَّ َُ ََْر  [Beredâniyyet] (fetehâtla) Beled-i 
İskâf nevâhîsinde bir karyedir; el-¢udve 
A√med b. Muhelhil el-Beredânî el-
◊anbelî oradandır. 

يُّ ُِ ُاَر ) [el-Burediyy] اَلإْ  [cuheniyy] ُجَهِنيٌّ
vezninde) ki Eyyûb b. ¡Abdurra√îm 
b. el-Buredî el-Ba¡lî ile müştehirdir, 
muhaddisîndendir, ashâbından bizler 
hadîs rivâyet ederiz ki müte™ahhirîndendir. 
Ve Evs b. ¡Abdullâh el-Bureydî ki ٌُّزَبْيِري 
[zubeyriyy] veznindedir, ceddi olan Bu-
reyde b. el-◊u§ayb e§-~a√âbî hazretlerine 
mensûbdur. Ve Sur«âb el-Bureydî rüvât-ı 
hadîstendir. Ve

ُة ََ ve [Bureydet] َُْريإْ

ٌُ ا َْرَّ  [Berrâd] (اٌد  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Esâmîdendir: Ebu’l-Ebred tâbi¡îndendir, 
ismi Ziyâd idi.

ِشيُر َُ َْرإْ  [Berdeşîr] (أَْرَدِشيُر [erdeşîr] veznin-
de) Kirmân eyâletinde bir beldedir. Bânisî 
ismi olan Erdeşîr ile müsemmâ olup 
ba¡dehu ta¡rîb olundu.

َراَيا َُ َْرإْ  [Berderâyâ] (bâ’nın dâl’ın fethiyle) 
Nehrevân-ı Baπdâd a¡mâlinden bir mevzi¡ 
ismidir.

]ب ر ج ُ[
َُ ُج ُارإْ  [≠unfu…] ُقْنُفٌذ cîm’le) [el-burcud] اَلإْ
vezninde) Kalın kilime ve ¡abâya denir.

َُ َج َْرإْ  [Berced] (أَْبَجُد [ebced] vezninde) 
¡Arabdan bir adamın lakabıdır. 

ُُ ِجرإْ إُْ َُْر  [Berudcird] (bâ’nın fethi ve râ’nın 
zammı ve cîm’in kesriyle) Hemedân kur-
bünde bir belde-i ma¡rûfedir. 

]ب ر خ ُ[
اُة ََ ُاَرخإْ  bâ’nın zammı ve) [el-bura«dât] اَلإْ
râ’nın fethi ve «â’nın sükûnuyla) Etine 
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teynle, َرِغيٌف [reπîf] ve ُرُغٌف [ruπuf] gibi ve 
 gibi. Ve [ruπfân] ُرْغَفاٌن ,gelir [bu¡dân] بُْعَداٌن
gâhca َباِعٌد [bâ¡id] kelimesi te™kîd için îrâd 
olunur; yukâlu: ُمَباَلَغٌة َباِعٌد   :ve yukâlu بُْعٌد 
 َتَنحَّ َغْيَر َبِعيٍد َوَغْيَر َباِعٍد َوَغْيَر َبَعٍد ِبَفْتَحَتْيِن أَْي ُكْن َقِريًبا
Ya¡nî “Bir mikdâr alargaca ol, ammâ pek 
ırağa gitme” demektir.

َُ َع ِماإْ  ِمْنَجٌل mîm’in kesriyle) [el-mib¡ad] اَلإْ
[mincel] vezninde) Dâ™imâ dûr u dırâz se-
fer eden adama denir; yukâlu: َرُجٌل ِمْبَعٌد أَْي 
َبِعيُد اأْلَْسَفاِر

ُُ َعا إْْ ِ  Ba¡îd (hemzenin kesriyle) [el-ib¡âd] اَلإْ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُه  أَْبَعَدُه ِضدُّ َقرَّ
Ve bed-du¡â mevki¡inde isti¡mâl olunur; 
yukâlu: اْلَخْيِر َعِن  اُه  َنحَّ أَْي  اهللُ   …Ya¡nî ◊a أَْبَعَدُه 
ta¡âlâ onu hayr ve felâhtan ba¡îd eylesin.” 
Ve yukâlu: أَْبَعَدُه اهللُ أَْي َلَعَنُه Ya¡nî “◊a… ta¡âlâ 
onu rahmetten ba¡îd eylesin.”

ُة ََ ُمَااَع  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة [el-mubâ¡adet] اَلإْ
vezninde) ve

ُُ ِاَعا ve (vezninde [itâl…] ِقَتاٌل) [el-bi¡âd] اَلإْ

َُ ِعي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teb¡îd] اَلتَّاإْ
Ba¡îd eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َباَعَدُه 
َدُه َتْبِعيًدا ِبَمْعَنى أَْبَعَدُه ُمَباَعَدةٌ َوِبَعاًدا َوَبعَّ

َُ َع إْْ َ  (vezninde [a…reb] أَْقَرُب) [el-eb¡ad] اَلإْ

َُ ُاَع -veznin [urad§] ُصَرٌد) [el-bu¡ad] اَلإْ
de) Zemm ve kadh ma¡rizinde hayr ve 
menfa¡at ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: ِإنَُّه َلَغْيُر أَْبَعَد َوبَُعٍد أَْي الَ َخْيَر ِفيِه Asl أَْبَعُد 
[eb¡ad] ve بَُعُد [bu¡ad] gavr ve künh ve ka¡r 
ma¡nâsında müste¡âr olmakla ma¡nâ-yı 
mezbûr ona lâzım gelmiştir. Pes َغْيُر  ُفالٌَن 
 kavli filân için “Bir husûsta gavr أَْبَعَد َوبَُعٍد
ya¡nî bir işin künh ve hakîkatine ıttılâ¡ ede-
cek zihn ve nazarı yoktur; endîşesi yufka 
sâde-dil adam olmakla işe güce sâlih de-
ğildir” demektir; ve yukâlu: أَْو أَْبَعُد  ِعْنَدُه   َما 

ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  بُْعًدا  ْيُء  الشَّ  َبُعَد 
 Ve mevt ma¡nâsına isti¡mâl اْلَخاِمِس ِضدُّ َقُرَب
olunur; yukâlu: ُجُل ِإَذا َماَت -Ve ¡Arab َبُعَد الرَّ
lar bed-du¡â mevki¡inde َلُه  أَْبَعَدُه ,derler بُْعًدا 

 ma¡nâsını irâde ederler ki “◊a… ta¡âlâ o اهللُ
kimseyi bizden ba¡îd eylesin, bir dahi ona 
görmeyelim” demektir, niteki ُسْحًقا َلُه der-
ler. Bu ma¡nâda ve bunlarda muhtâr olan 
masdariyyet üzere mansûb olmaktır. Benû 
Temîm ref¡le بُْعٌد َلُه ve ُسْحٌق َلُه derler. Ve بُْعٌد 
[bu¡d] ve ِبَعاٌد [bi¡âd] ِكَتاٌب [kitâb] veznin-
de ki bu dahi masdardır, la¡n ve nefrîn 
ma¡rizinde isti¡mâl olunur ki “hayrdan 
yâhûd hayâttan ba¡îd olsun” demek olur; 
yukâlu: بُْعًدا َلُه َوِبَعاًدا أَْي َلْعًنا Ve

ٌَ  ve [bu¡d] ُْعإْ

ةٌ ََ  Re™y ve hazm ve (hâ’yla) [bu¡det] ُْعإْ
fikr-i dürüst ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki 
dûr-â-dûr endîşenin lâzımıdır; yukâlu: ِإنَُّه 
 Ve َلُذو بُْعٍد َوبُْعَدٍة أَْي ُذو َرْأٍي َوَحْزٍم

ةٌ ََ  gibi ıraklık [bu¡d] بُْعٌد [bu¡det] ُْعإْ
ma¡nâsına isimdir; tekûlu: َبْيَنَنا بُْعَدةٌ ِمَن اأْلَْرِض 
َوِمَن اْلَقَراَبِة

َُ َاَع  Bu dahi ırak (fethateynle) [el-ba¡ad] اَلإْ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اُر الدَّ  َبِعَدِت 
َقُرَبْت اِبِع ِضدُّ  الرَّ اْلَباِب  ِمَن   Ve helâk olmak َبَعًدا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َهَلَك َبَعًدا  ُجُل  الرَّ  َبِعَد 
Ve 

ٌَ َع َْ  [ba¡ad] Irak ma¡nâsına olur ki 
mübâlagaten vasf bi’l-masdardır; yukâlu: 
َمْنِزٌل َبَعٌد أَْي َبِعيٌد

َُ َاِعي ve [el-ba¡îd] اَلإْ

َُ َااِع  ve [el-bâ¡id] اَلإْ

ُُ ُاَعا -Sıfat (bâ’nın zammıyla) [el-bu¡âd] اَلإْ
lardır, ırak olan şey™e denir. َبِعيٌد [ba¡îd] ke-
limesinin cem¡i بَُعَداُء [bu¡adâ™] gelir, ُكَرَماُء 
[kuremâ™] gibi ve بُُعٌد [bu¡ud] gelir zamme-



ََ 1364َْعإْ BÂBU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE

Ka¡b b. Lu™eyy tekellüm eylemiştir. Pes 
mü™ellifînin dîbâcelerde ا َبْعُد  َبْعَد kavlleri أَمَّ
.takdîrinde olur اْلَبْسَمَلِة َواْلَحْمَدَلِة َوالتَّْصِلَيِة

َُ َْاِع َ  [e…ârib] أََقاِرُب) [el-ebâ¡id] اَلإْ
mukâbilidir ki neseb cihetinden ırak ya¡nî 
ıraktan hısım olan kimselere denir.

اُن ََ َْعإْ  [Ba¡dân] (َسْحَباُن [sa√bân] vezninde) 
Yemen’de bir nâhiye adıdır.

]ب غ ُ ُ[
ُُ ا ََ َْغإْ  [Baπdâd] (dâleyn-i mühmeleteyn ile) 
ve 

اُذ َْ َْغإْ  [Baπ≠â≠] (≠âleyn-i mu¡cemeteyn ile 
ve her birini âher üzere takdîmle ki dört 
lügat olur) ve 

اُن ََ َْغإْ  [Baπdân] (nûn’la) ve

يإُْن ََ َْغإْ  [Baπdeyn] (tesniye bünyesiyle) ve

اُن ََ  mîm’le ki mecmû¡u yedi) [Maπdân] َمغإْ
sûrettir) Medînetu’s-selâm ismidir ki ¡Irâ…
’ın dârü’l-mülkü olan şehr-i behişt-âbâd 
olacaktır. Şârih der ki meşhûru Baπdâd’dır 
ki kelime-i Fârisiyyedir, بغ [baπ] sanem 
ismi olmakla ¡atiyye-i sanem demektir. Ve 
Burhân-ı ¢â†ı¡da َداْد -muhaf [bâπ dâd] َباْغ 
fefi olmak üzere mersûmdur. Ve ba¡zılar 
≠âl-ı mu¡ceme ile َبْغَذاُن [Baπ≠ân] ve َبْغَذْيُن 
[Baπ≠eyn] ve َمْغَذاُن [Maπ≠ân] ve َبْغَداُم 
[Baπdâm] ve َبْهَداُد [Behdâd] sûretlerini 
dahi ziyâde ile on ikiye iblâg eylemiştir. 
Selefte nehr-i Şa††’ın hizâsında Kuşlar 
Kal¡ası dedikleri mahalde idi, ba¡dehu 
Man§ûr-ı Devânikî hâlen mevcûd olan 
sevâdı binâ ve ism-i Dicle, Vâdi’s-Selâm 
olmakla şehr-i mezbûru dahi Medînetu’s-
Selâm ile müsemmâ eyledi.

ُُ َُ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-tebaπdud] اَلتََّاغإْ
vezninde) Baπdâd’a müntesib olmak, 
ya¡nî ben Baπdâdlıyım demek yâhûd 

-ke َما Şârih der ki burada بَُعٌد أَْي َطاِئٌل َوَفاِئَدةٌ
limesi اَلَِّذي ma¡nâsına olmakla “Onun ka-
tında olan nef¡ ve matlûb sâ™irlerde olan-
dan eb¡addır” demek olur yâhûd nâfiyeye 
haml ile “Onun yanında gavr ve hakîkatli 
bir menfa¡at yoktur” demek olur.

ََ َْعإْ  [ba¡d] sonra demektir ki َقْبَل […abl] 
mukâbilidir. Müfreden zikr olunursa 
mebnî ve muzâfen zikr olunursa mu¡reb 
olur ve hükmü َبْعًدا َواْفَعْل  ِباْلَجّرِ  َبْعٍد  ِمْن   ُحِكَى 
ِجْئُت َبْعَدْيُكَما أَْي َبْعَدُكَما :ve yukâlu ِبالنَّْصِب

ُُ َعا ِتاإْ سإْ ِ  ıraklaşmak [el-istib¡âd] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَباَعَد ِبَمْعَنى  َعْنُه   ِإْسَتْبَعَد 
Ve ırak ¡add eylemek ma¡nâsınadır ki 
ıraksanmak ta¡bîr olunur; yukâlu: ِإْسَتْبَعَد 
ُه َبِعيًدا ْيَء ِإَذا َعدَّ الشَّ

َُ ُاَعيإْ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [el-bu¡ayd] اَلإْ
 بَُعْيَداٌت .lafzından musaggardır [ba¡d] َبْعُد
[bu¡aydât] cem¡idir, ُدَوْيَراٌت [duveyrât] gibi, 
Türkîde ondan sonraca ile ta¡bîr olunur; 
ve minhu yukâlu: َرأَْيُتُه بَُعْيَداِت َبْيٍن أَْي بَُعْيَد ِفَراٍق 
Ve mükebber olarak َبْيٍن  [ba¡îdât] َبِعيَداِت 
dahi derler. Şârihin beyânına göre bir 
adam bir kimseyi bir def¡a görüp ba¡dehu 
müfârakat eyleyip yine görüp müfârakat 
eyledikten sonra bir dahi gördükte َرأَْيُتُه 
-dir ki “Firâk sonracalarında gör بَُعْيَداِت َبْيٍن
düm” demektir ki hâsılı “aralık aralık gör-
düm” demek olur. Burada tasgîr takrîbi 
müfîddir ki mâ-beyn pek fâsılalı olmaz, 
zîrâ zurûfun tasgîri takrîbi mutazammın-
dır. Ve bunun cem¡i gayr-i kıyâs üzeredir, 
zîrâ müzekkerdir.

َُ َْعإْ ا  Bir kelimedir ki [ammâ ba¡du] أَمَّ
hutabâ-yı ¡Arab ümerâ™ mahzarında 
inşâd eyledikleri hutbede ba¡de’d-du¡â™ 
îrâd ederler. َلَك ُدَعاِئي   .takdîrindedir َبْعَد 
İbtidâ Dâvûd ¡aleyhi’s-selâm, ¡alâ-kavlin 
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ve ilzâm ma¡nâlarına isti¡mâl olunur. Ve 
mavtınına mülâzım olan kimse gayr mav-
tınında mütehayyir olmak münâsebetiyle 
tahayyür ve dehşet ve incimâd-ı zihn 
ma¡nâlarına isti¡mâl olunur. el-Hâsıl her 
cüz™ ta¡rîfinden birer vech i¡tibârıyla birer 
ma¡nâda isti¡mâl olunur. İntehâ. 

Ve etrâfından mütehayyiz ve mütemey-
yiz ve müte¡ayyin olan her kıt¡a-i arza َبَلٌد 
[beled] ve ٌَبْلَدة [beldet] ıtlâk olunur, gerek 
¡âmir ya¡nî âbâdân ve gerek gâmir ya¡nî 
şenlikten ve binâdan ve zirâ¡at ve eşcâr 
makûlesi ¡imâret eserinden hâlî olsun. Ve 
toprağa ıtlâk olunur. Ve 

ٌَ َل َْ  [beled] Kabr ve mezâra ve mezâristâna 
ıtlâk olunur. Ve hâne ve sarâya ıtlâk olu-
nur. Ve devekuşunun yuvasına denir ki 
onda yumurta çıkarır. Ve 

ٌَ َل َْ  [Beled] Cezîre-i İbn ¡Ömer’de bir şeh-
rin ismidir. Kezâlik Fârs ülkesinde bir 
şehr ve Baπdâd kazâsında bir karye adıdır 
ve ◊imâ ∞ariyye’de bir dağın ismidir. Ve 

ٌَ َل َْ  [beled] Cesedde ve sâ™ir nesnede olan 
eser ve nişâna denir; yukâlu: ِفي ِجْلِدِه َبَلٌد أي 
 ve [e&er] أََثٌر ,gelir أَْبالَدٌ Bu ma¡nâda cem¡i أََثٌر
 gibi. Ve [â&âr] آَثاٌر

ٌَ َل َْ  [beled] Göğüse ıtlâk olunur sadr 
ma¡nâsına. Ve el ayasına ıtlâk olunur. Ve 
menâzil-i kamerden bir menzil ismidir ki 
Ne¡â™im ile Sa¡du ±âbi√ nâm menziller 
mâ-beyninde kevâkibden sâde bir kıt¡adır 
ve gâhca ondan munsarıf olup ¢ilâde’ye 
nüzûl eder ki altı ¡aded kevâkib-i 
müstedîreden ¡ibâret ve kavs şeklindedir 
ve bunlar kavs burcundadır. Ve 

ٌَ َل َْ  [beled] Gemicilerin iskandil ta¡bîr et-
tikleri nesneye denir ki kurşundan masnû¡ 
yuvalak şâkûl gibi bir şey™dir, onunla de-

Baπdâd ehline teşebbüh eylemek ya¡nî 
Baπdâdlanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَبْغَدَد 
َه ِبأَْهِلَها ُجُل ِإَذا اْنَتَسَب ِإَلى َبْغَداَد أَْو َتَشبَّ  Şârih der الرَّ
ki bu mâddeden ٌَبَغاِدَدة [Baπâdidet] lafzı 
Baπdâd’a mensûb cemâ¡ate ıtlâk olunur, 
 [E√âmiret] أََحاِمَرةٌ ve [Heyâ†ilet] َهَياِطَلٌة
kabîlindendir.

ُة ََ َْاَغنإْ  [Bâπandet] Bir karye-i ma¡rûfedir, 
Vâsi† kurâlarındandır. 

]ب ف ُ[
َُ َْافإْ  [Bâfd] (sükûn-ı fâ’yla ki ictimâ¡-ı 
sâkineynledir) Kirmân eyâletinde bir bel-
dedir, َباْفت [Bâft] mu¡arrebidir. 

]ب ل ُ[
َُ َاَل ve (fethateynle) [el-beled] اَلإْ

ُة ََ َالإْ  (lâm’ın sükûnuyla) [el-beldet] اَلإْ
Mekke-i mükerreme şerrefehallâhu ta¡âlâ 
ismidir. 

Şârih dir ki tef«îmen ¿üreyyâ’ya اَلنَّْجُم 
ıtlâkı kabîlindendir. Mü™ellifin Ba§â™ir’de 
beyânına göre َبَلٌد [beled] ve ٌَبْلَدة [beldet] 
muhît ve mahdûd ve mu¡ayyen olan şol 
mekâna denir ki kuttân ve sükkânının 
ictimâ¡ ve ikâmetleriyle müte™essir ola. 
Cem¡i ِبالٌَد [bilâd] ve بُْلَداٌن [buldân] gelir. 
Şehre ٌَبْلَدة [beldet] ıtlâkı bu cihetledir. Ve 
âbâdân olmayan mefâzeye ٌَبْلَدة [beldet] 
ıtlâkı mavtın-ı vuhûş ve türâba mavtın-ı 
haşerât ve makbereye mavtın-ı emvât ol-
duğuna mebnîdir. Ve hâcibeyn beyninde 
olan açıklığa ٌَبْلَدة [beldet] ıtlâkı mahdûd 
olan mekân-ı mezkûra teşbîhledir, kezâlik 
devenin göğüsü mühresine bu cihetledir. 
Ve gâh olur ki sadr-ı insânda müste¡âr 
olur. Ve zikr olunan te™essür i¡tibârıyla 
eser ve nişân ma¡nâsına isti¡mâl olunur. 
Ve ikâmet i¡tibârıyla lüzûm ve ikâmet 
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yukâlu: ِل ِإَذا أََقاَم ِبِه  َبَلَد ِباْلَمَكاِن بُُلوًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
َوَلِزَمُه أَِو اتََّخَذ َبَلًدا

ُُ إْْالَ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-iblâd] اَلإْ
adamı bir nesneye ¡ale’d-devâm mülâzım 
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِإيَّاُه   أَْبَلَدُه 
 Ve bir kimsenin dâbbesi belîd olmak أَْلَزَمُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَرْت ِإَذا  اْلَقْوُم   أَْبَلَد 
 ,Ve yere yapışmak ma¡nâsınadır َدَوابُُّهْم َبِليَدًة
gerek hakîkî olsun ve gerek ma¡nevî ol-
sun ki kemâl-i fakr u fâkadan kinâye olur; 
yukâlu: أَْبَلَد اْلَقْوُم ِإَذا َلِصُقوا ِباأْلَْرِض
ُة ََ ُمَااَل  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mubâledet] اَلإْ
vezninde) Birbirine kılıçla yâhûd değnek-
le vuruşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َباَلَدُه 
ُيوِف أَِو اْلِعِصّيِ ُمَباَلَدًة ِإَذا َباَلَطُه ِبالسُّ

َُ ٌل [et-tebellud] اَلتََّالُّ  vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ki künd ve kâhil olmak ma¡nâsınadır ki 
 َتَجلٌُّد ;i âtiyeden me™hûzdur-[belâdet] َبالََدةٌ
[tecellud] mukâbilidir; yukâlu: ُجُل الرَّ  َتَبلََّد 
ابَُّة ِضدُّ َتَجلََّد  Ve َوالدَّ

ٌَ  Nedâmetten nâşî hay meded [tebellud] َتَالُّ
diye elleri birbirine çalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َيَدْيِه َق  َصفَّ ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve sergeş َتَبلََّد 
te ve mütehayyir olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَحيََّر ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve bir nesneye َتَبلََّد 
tahassür ve te™essüf ve telehhüf eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َتَلهََّف  Ve َتَبلََّد الرَّ
yere düşmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَبلََّد 
اأْلَْرِض ِإَلى  َسَقَط  ِإَذا  ُجُل   Ve âher kimsenin الرَّ
beldesine yâ arz-ı mahdûdesine musal-
lat olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اأْلَِميُر  َتَبلََّد 
اْلَغْيِر َبَلِد  َعَلى  َتَسلََّط  -Ve kat¡â şenliği olma ِإَذا 
yan belede nüzûl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََحٌد ِبِه  َما  ِبَبَلٍد  َنَزلُوا  ِإَذا  اْلَقْوُم   Ve َتَبلََّد 
te™essüften nâşî iki ellerini arkasına dön-
dürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  َتَبلََّد الرَّ
ْيِه َقلََّب َكفَّ
ُة َُ َاالَ -vez [celâdet] َجالََدةٌ) [el-belâdet] اَلإْ

nizin suyunu kıyâs ederler; yukâlu: َقاَس 
ِبَها َيِقيُس  َرَصاٍص  ِمْن  َهَنٌة  َوُهَو  ِباْلَبَلِد  اْلَماَء   اْلَمالَُّح 
 Ve اْلَمالَُّح اْلَماَء

ٌَ َل َْ  [beled] Mutlakan arza ıtlâk olunur; 
cüz™ün ismini külle ıtlâk eylediler. Ve 

ٌَ َل َْ  [beled] Masdar olur, kaşların aralığı 
kıldan sâde, açık olmak ma¡nâsına, niteki 
-bu ma¡nâyadır bâ’nın zam [buldet] بُْلَدةٌ
mıyla; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوبُْلَدًة  َبَلًدا  ُجُل  الرَّ  َبِلَد 
أَْبَلَج َكاَن  ِإَذا  اِبِع   Ba¡zı ümmehâtta zammıla الرَّ
 ism olarak mukayyeddir. Ve [buldet] بُْلَدةٌ

ٌَ َل َْ  [beled] Bir nesnenin asl ve ¡unsuru-
na ıtlâk olunur. Ve şol yere ıtlâk olunur 
ki onda aslâ bir çukur ve ocak makûlesi 
hafr olunmayıp ve kat¡â âteş yanıp bir ye-
rini tagyîr eylememiş ola, ya¡nî hilkat-i 
asliyyesi üzere ola. Ve boğazın çukuruyla 
çevresine yâhûd vasatına denir. Ve cins 
mekâna denir, ¡Irâ… ve Şâm gibi ki vilâyet 
ve ülke olacaktır, ondan cüz™-i muhassasa 
ya¡nî müfriz olan bir kıt¡aya ki ma¡mûr ve 
me™hûldur, ٌَبْلَدة [beldet] denir hâ’yla, Ba§ra 
ve Dimaş… gibi. Pes اِم الشَّ َبَلِد  ِمْن  ِدَمْشَق   َبْلَدُة 
ِمْصَر َبَلِد  ِمْن  اْلَقاِهَرِة   unvânından ta¡bîr¡ َوَبْلَدُة 
olunur. Ve 

ُة ََ َْلإْ  [Beldet] Endelüs diyârında bir şehr 
adıdır; şüyûh-ı Mu¡tezile’den Sa¡îd b. 
Mu√ammed el-Beledî oradandır. Ve 

ٌَ َل َْ  [beled] (fethateynle) Kezâlik masdar 
olur, nâs bir arz için birbiriyle kıtâl ederek 
ona mülâzemet eylemek ma¡nâsınadır ki 
onda ikâmet zımnında birbiriyle mukâtele 
eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: َبِلَد اْلَقْوُم َوَبَلُدوا 
يَُقاِتُلوَن اأْلَْرَض  َلِزُموا  ِإَذا  ِل  َواأْلَوَّ اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن   َبَلًدا 
َعَلْيَها

ُُ ُاُلو  Bir (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-bulûd] اَلإْ
yerde devâm üzere mukîm olmak, ¡alâ-
kavlin o yeri belde edinmek ma¡nâsınadır; 
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nir. Ve gövdesi etli kesîrü’l-lahm insân ve 
hayvâna denir.

َُ ِل ُماإْ -veznin [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mublid] اَلإْ
de) Eskiden kalmış havuza denir.

ُة ََ ُالإْ  Açık (bâ’nın zammıyla) [el-buldet] اَلإْ
kaşlı olmak ma¡nâsınadır ki zikr olun-
du. Ve bu َبَلٌد [beled] ma¡nâsı olan arz-ı 
mahdûdeden me™hûzdur ve o münâsebetle 
yüzün dâ™irece mer™î olan çehresine ve kı-
lığına ıtlâk olunur; yukâlu: َما أَْمَلَح بُْلَدَة َوْجِهِه 
أَْي َهْيَئَتُه

ُُ ل َُ ََْل  [Beledûd] (َقَربُوٌس […arabûs] veznin-
de) Medîne nevâhîsinde bir mevzi¡ adıdır.

َُ ُالإْ  َحَصاُة اْلَقْسِم (bâ’nın zammıyla) [el-buld] اَلإْ
[√a§âtu’l-…asm] ismidir, gerek altından ve 
gümüşten ve gerek kurşundan olsun. Ve 
-şol hurde taşla [a§âtu’l-…asm√] َحَصاُة اْلَقْسِم
ra denir ki seferde yâhûd su ¡azîz olduğu 
yerlerde bir kab içre vaz¡ ve üzerine onla-
rı örtecek kadar su dökerler ve bu tarîkle 
beynlerinde taksîm ederler ve ona َمْقَلٌة 
[ma…let] dahi derler. Şârih der ki altından 
ve nuhâstan hurde çakıl gibi bundukalar 
dahi düzerler.

]ب ل ن ُ[
َُ َاَلنإْ  (vezninde [semend] َسَمْنٌد) [el-belend] اَلإْ
Kına ağacının köküne denir.

]ب ن ُ[
َُ َانإْ  bâ’nın fethi ve nûn’un) [el-bend] اَلإْ
sükûnuyla) Büyük sancağa denir, ¡alem-i 
kebîr ma¡nâsına. Şârihin beyânı üze-
re Fârisîden mu¡arrebdir. Cem¡inde بُنُوٌد 
[bunûd] denir. 

Sancağın ¡Arabîde ِلَواٌء [livâ™] ve ٌَراَية [râyet] 
gibi isimleri vardır, lâkin ِلَواٌء [livâ™] bay-
rakta müsta¡meldir ve küçük sancakta dahi 
müsta¡meldir. Ve َراَيٌة [râyet] َبْنٌد [bend] 

ninde) Bir kimse fehmsiz ve iz¡ânsız 
ve nâkısu’l-¡akl ve kör-dil olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َوَبِلَد َبالََدًة ِمَن  َبُلَد الرَّ
اِبِع ِإَذا َكاَن َبِليًدا اْلَباِب اْلَخاِمِس َوالرَّ

َُ َاِلي ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-belîd] اَلإْ

َُ َل إْْ َ  Künd-zihn ve kâhil [el-ebled] اَلإْ
ve kör-dil olan kişiye denir ki fatin ve 
zekî mukâbili olmuş olur, lâkin cemî¡-i 
ümmehâtta hem celâdet ve hem fetânet 
mukâbili olarak mübeyyendir. Ve 

ٌَ َِْلي  [belîd] Eşkinsiz kabran dâbbeye de-
nir ki her ne kadar rekz ve tahrîk olunsa 
neşâtlanıp eşmez ola; yukâlu: َوِبْرُذوٌن  َجَمٌل 
طُُه َتْحِريٌك  Ve َبِليٌد أَْي الَ يَُنِشّ

َُ َل إْْ -Azîmü’l-cüsse dızman kimse¡ [ebled] أَ
ye denir ki belâdet onun lâzımesindendir; 
yukâlu: َرُجٌل أَْبَلُد أَِي اْلَعِظيُم اْلَخْلِق

ُُ ُلو َماإْ  Ma¡tûh ve fertût adama [el-meblûd] اَلإْ
denir.

َُ ِلي -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teblîd] اَلتَّاإْ
de) Battâlînden olmak ma¡nâsınadır ki 
umûr-ı dünyeviyye vü uhreviyyeden aslâ 
bir şey™e teveccüh eylemeyip bî-kâr ol-
maktan ¡ibârettir; yukâlu: ِإَذا َتْبِليًدا  ُجُل  الرَّ  َبلََّد 
ِلَشْيٍء َيتَِّجْه   Ve cûd ve sehâdan bî-behre َلْم 
olup dâ™imâ buhl ve imsâk üzere olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَلْم َبِخَل  ِإَذا  ُفالٌَن   َبلََّد 
 Ve bir adam kendisini yere çalmak َيُجْد
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َضَرَب ِبَنْفِسِه  َبلََّد الرَّ
 Ve bulut imsâk-ı matar eylemek اأْلَْرَض
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َبلََّدِت 
تُْمِطْر َلْم  ِإَذا  َحاَبُة   Ve yarış atı geri kalmak السَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبلََّد اْلَفَرُس ِإَذا َلْم َيْسِبْق
ى ََ َاَلنإْ  bâ’nın ve lâm’ın fethi) [el-belendâ] اَلإْ
ve kasr ile) Pek ¡arîz olan şey™e denir.

ي َِ َلنإْ ُماإْ -ism-i fâ¡il bünye) [el-mublendî] اَلإْ
siyle) Sulb ve kavî olan erkek deveye de-
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]ب هـ ُ[
ى ََ َْهإْ  [Behdâ] (َسْكَرى [sekrâ] vezninde) 
Meşâhîr-i ¡Arabdan İbn Sa¡d b. el-◊âri& b. 
¿a¡lebe’dir. Ve 

ى ََ َْهإْ  [Behdâ] yâhûd ُذوَبْهَدى [±û Behdâ] 
Bir mevzi¡ adıdır.
ٍَ َاهإْ  Bint Rebî¡a’dır ki bir [Ummu Behd] أُمُّ
ma¡rûfe hatundur.

َُ َاَواِه -vez [nevâhid] َنَواِهُد) [el-bevâhid] اَلإْ
ninde) Âfât ve devâhîye denir.

]ب ي ُ[
ُُ َاَوا ve (bâ’nın fethiyle) [el-bevâd] اَلإْ

َُ َايإْ ve (vezninde [keyd] َكْيٌد) [el-beyd] اَلإْ

ُُ َاَيا ve (bâ’nın fethiyle) [el-beyâd] اَلإْ

ُُ ُاُيو ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-buyûd] اَلإْ

ُة َُ ل َُ َايإْ  [aydûdet√] َحْيُدوَدةٌ) [el-beydûdet] اَلإْ
vezninde) Bir kimse munkatı¡ olmak 
vech üzere gitmek ma¡nâsınadır ki nâm 
ve nişânı nâbûd ve nâ-peydâ olmaktan 
¡ibârettir; yukâlu: ُجُل َيِبيُد َبَواًدا َوَبْيًدا َوَبَياًدا  َباَد الرَّ
َواْنَقَطَع َذَهَب  ِإَذا  َوَبْيُدوَدًة  بُُيوًدا   Usûl-i sâ™irede أَْو 
helâk ile müfesser olup mü™ellifin me™âl-i 
tefsîri dahi odur. Ve 

ٌُ  Güneş batmak ma¡nâsına [buyûd] ُُْيو
isti¡mâl olunur; yukâlu: ِإَذا بُُيوًدا  ْمُس   َباَدِت الشَّ
َغَرَبْت
اُء ََ َايإْ  (vezninde [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-beydâ] اَلإْ
Çöl, beyâbâna denir, ٌَفالَة [felât] gibi. Cem¡i 
-vezninde ve bun [îd¡] ِعيٌد ,gelir [bîd] ِبيٌد
da kıyâs olan َبْيَداَواٌت [beydâvât] olmaktır, 
zîrâ ِبيٌد [bîd] vezni teksîr-i sıfâttır ve َبْيَداَواٌت 
[beydâvât] vezni teksîr-i esmâdır. Ve 

اُء ََ َْيإْ  [Beydâ™] Beyne’l-◊aremeyn bir düz 
arzın adıdır.

اَنُة ََ َايإْ  [sekrânet] َسْكَراَنٌة) [el-beydânet] اَلإْ
vezninde) Dişi yaban eşeğine denir ki 

gibi büyük sancakta müsta¡meldir. Ve َعَلٌم 
[¡alem] cümlesine ¡âmmdır. Ser-¡asker 
olan râyete ve livâ™ ser-¡askere tâbi¡dir. 
Ve bir sancak beyine mansıb olmakla 
çesbân hükûmet-gâha da livâ™ ıstılâh ol-
muştur. Lâkin her ülkede ta¡bîrler muh-
teliftir: Rûm diyârında َبْنٌد [bend] ve ِلَواٌء 
[livâ™] ve َسْنَجاٌق [sancâ…] ve Şâm’da َجْنٌد 
[cend] ve ◊icâz’da َعْرٌض [¡ar∂] ve ¡Irâ…’ta 
وٌج ve Ahvâz’da [kûret] ُكوَرةٌ  [assûc†] َطسُّ
ve Cibâl’de ki I§fahân ülkesidir, ُرْسَتاٌق 
[rustâ…] ve Yemen’de ِمْخالٌَف [mi«lâf] 
ta¡bîr olunur. İntehâ. Ve 

ٌَ َْنإْ  [bend] Müsta¡mel olan hîle ve 
mansûbeye denir ki fend ve düzen ta¡bîr 
olunur. Ve su seddine denir ki su bendi 
ta¡bîr olunur. Bunlar Fârisîden me™hûzdur. 
Ve 

ٌَ َْنإْ  [Bend] Bir mevzi¡ adıdır. Ve satranc 
oyununda ferz ile mün¡akid olan beydaka 
denir.

َُ ِانإْ  Ümem-i (bâ’nın kesriyle) [el-Bind] اَلإْ
sâlifeden Sind nâm kimsenin karındaşları 
ismidir ki bir cemâ¡at idi. Mütercim der ki 
kütüb-i tevârîhte Yerfîn b. Ya…†an b. ◊âm 
b. Nû√’un Hind ve Sind ve Bind nâm üç 
oğlu var idi ki Hind, Hindistân’ı ve Sind, 
Sindistân’ı ihtiyâr ve âbâd eylediler diye 
meşrûhtur.

ُة َُ َانُّو وَدةٌ) [el-bennûdet] اَلإْ -vez [seffûdet] َسفُّ
ninde) Göte denir, dübür ma¡nâsına.

لَية َُ نإْ ِْ  [Bindûyet] (ِنْفطُوَية [nif†ûyet] veznin-
de a¡lâm-ı ricâldendir, ¡Avf b. Bindûyet ve 
Mu√ammed b. Bindûyet muhaddislerdir.

]ب ل ُ[
ُُ َاوإْ  bâ’nın fethi ve vâv’ın) [el-bevd] اَلإْ
sükûnuyla) Kuyuya denir bi™r ma¡nâsına.
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FASLU’T-TÂ™İ’L-FEVKİYYE
)َفْصُل التَّاِء اْلَفْوِقيَِّة(

]ت ب ر ُ[
ٌُ ِر  Bir (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [Tibrid] ِتاإْ
mevzi¡ adıdır.

]ت ر ُ[
يُّ َِ ) [et-Terîdiyy] اَلتَِّري -vez [ferîdiyy] َفِريِديٌّ

ninde) َتِريٌد [Terîd]e mensûb demektir ki 
murâd ¡Ömer b. Mu√ammed nâm şâ¡irdir. 
Şârihlerin beyânına göre bu musahhaftır, 
savâb olan zâ-yı mu¡ceme ile olmaktır ki 
Yemen’de bir beldedir.

َُ  Bu«ârâ (tâ’nın zammıyla) [Mâturîd] َماتُِري
kazâsında bir karyedir; İmâmu’l-Hudâ 
Ebû Man§ûr Mu√ammed b. Mu√âmmed 
b. Ma√mûd el-Mu…assir el-Mütekellim 
el-Mâturîdî oradandır.

]ت ق ُ[
ُة ََ قإْ  (tâ’nın kesri ve fethiyle) [et-ti…det] اَلّتِ
-ismidir ki kişniş dedik [kuzberet] ُكْزَبَرةٌ
leri nebâttır. Ve َكَرْوَياُء [kerevyâ™] ya¡nî 
Karaman kimyonu ve tatlıca ot dedikleri 
nebâta dahi denir.

]ت ق ر ُ[
ُُ ِر قإْ  Bu (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [et-ti…rid] اَلّتِ
dahi َكَرْوَياُء [kerevyâ™] ismidir ki Karaman 
kimyonudur, ¡alâ-kavlin mecmû¡-ı ebzâra 
denir; ism-i cinstir.

]ت ل ُ[
َُ ve (vezninde [â√ib§] َصاِحٌب) [et-tâlid] اَلتَّاِل

َُ  tâ’nın fethi ve zammı ve) [et-teld] اَلتَّلإْ
lâm’ın sükûnuyla ve fethateynle lügattir) 
ve

ُُ ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [et-tilâd] اَلّتِالَ

ism olur, ¡alâ-kavlin َبْيَداُء [beydâ™]da ya¡nî 
tenhâ beyâbânda sâkin olanına denir. Pes 
Cevherî vehminden nâşî ism olarak resm 
eylemiştir. Cem¡i َبْيَداَناٌت [beydânât] gelir. 

ََ َْيإْ  [beyde] (bâ’nın fethi ve yâ’nın sükûnu 
ve dâl’ın feth üzere binâsıyla) ve

ةٌ ََ َْاِي  [bâyidet] (bâ’nın işbâ¡ıyla) Gayr 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَنَُّه َبْيَد  اْلَماِل  َكِثيُر   ُفالٌَن 
 ,ma¡nâsına olur َعَلى Ve َوَباِيَد أَنَُّه َبِخيٌل أَْي َغْيَر أَنَُّه
ya¡nî isti¡lâ için olur, lâkin usûl-i sâ™irede 
أَْجِل ma¡nâsıyla müsebbettir. Ve َمَع  ِمْن 
ma¡nâsına olur ki ondan ötürü ile ta¡bîr 
olunur ve minhu kavluhu ¡aleyhi’s-selâm 
 Ve “أََنا أَْفَصُح اْلَعَرِب َبْيَد أَنِّي ِمْن ُقَرْيٍش”

ََ َْيإْ  [beyde] Kemter ta¡âma denir; yukâlu: 
َطَعاٌم َبْيٌد أَْي َرِديٌء
اُن ََ َْيإْ  [Beydân] (َمْيَداٌن [meydân] veznin-
de) Bir recül adıdır. Ve bir mevzi¡ yâhûd 
Benû Ca¡fer b. Kilâb cemâ¡atine mahsûs 
bir su adıdır.
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ise müzekker bünyesiyle ve câriye ise ٌَتِليَدة 
[telîde] ve ٌَتِلَدة [telidet] ¡unvânıyla olur. Ni-
teki ُمَولٌَّد [muvelled] ve ٌُمَولََّدة [muvelledet] 
bilâd-ı İslâmiyye’de mütevellid olan ¡abd 
ve câriyeye ıtlâk olunur. Kâle fi’n-Nihâye 
ve fî hadîsi Şurey√: “َجاِرَيًة ِاْشَتَرى  َرُجالً   أَنَّ 
اَلَِّتي َها” َواْلُمَولََّدُة  َتِليَدًة َفَردَّ  َوَشَرَط أَنََّها ُمَولََّدةٌ َفَوَجَدَها 
ْسالَِم  Fi’l-vâki¡ eğer mâdde-i ُوِلَدْت ِفي ِبالَِد اإْلِ
mezkûrede ¡arz ve kıymete mü™essir olur 
ise redd olunur ve illâ ibkâ olunur. Ve işbu 
mâddeler vâvî olup ma¡nâ-yı mezkûra 
delâlet ve fark için tâ’ya kalb olunmuştur. 
Ve 

ٌَ  Masdar olur, bir (fethateynle) [teled] َتَل
yerde mukîm olmak ma¡nâsına; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا أََقاَم ِبِه َتِلَد ِباْلَمَكاِن َتَلًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ

ُُ َتإْالَ  (vezninde [ekrâd] أَْكَراٌد) [el-etlâd] اَلإْ
¡Abdul…ays kabîlesinden münşa¡ib bir 
niçe batnlara ıtlâk olunur.

َُ  Tavşancıl (tâ’nın zammıyla) [et-tuld] اَلتُّلإْ
kuşunun yavrusuna denir.

َُ ِلي  Mâl (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tetlîd] اَلتَّتإْ
cem¡ edip ve bir kimseye bir nesne verme-
yip buhl ve imsâk eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ًَتلََّد ُفالٌَن َتْتِليًدا ِإَذا َجَمَع َوَمَنَع َيْعِني َجَمَع َماال 
َوَمَنَع َعْن َغْيِرِه

ٌَ ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [Telîd] َتِلي

ٌَ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Tuleyd] تَُليإْ
Esâmîdendir.

]ت ل ُ[
ُُ  Bâdiye (tâ’nın zammıyla) [et-tûd] اَلتُّو
eşcârından bir şecer adıdır.
ُِ  Bir mevzi¡ adıdır ki zikr [u’t-Tûd±] ُذلالتُّو
olunan şecerin menbiti olmakla onunla 
tesmiye olunmuştur.

َُ ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [et-telîd] اَلتَِّلي

ُُ َتإْالَ ve (hemzenin fethiyle) [el-etlâd] اَلإْ

َُ َل ُمتإْ -veznin [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mutled] اَلإْ
de) Bir kimsenin hâne-zâdı olan kul ve 
câriye ve devâbb ve mevâşî makûlesine 
denir ki mâl-ı kadîm ta¡bîr olunur. Ve bu 
 mukâbilidir ki [arîf†] َطِريٌف ve [ârif†] َطاِرٌف
mâl-ı hâdis ta¡bîr olunur.

ُُ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [et-tulûd] اَلتُُّلو
Mâl kadîm olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتاِلًدا َكاَن  ِإَذا  َوالثَّاِني  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  تُُلوًدا  اْلَماُل   َتَلَد 
Ve bir yerde mukîm olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا أََقاَم ِبِه  َتَلَد ِباْلَمَكاِن تُُلوًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
Şârihin beyânı üzere bunlar da tâ™ vâvdan 
mübeddeledir.

ُُ تإْالَ ِ  Mâlı (hemzenin kesriyle) [el-itlâd] اَلإْ
 eylemek ya¡nî yanında tevlîd ile [telîd] َتِليٌد
mâl-ı kadîm sâhibi olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْنَتَج ِعْنَدُه َوَكاَن َذا َماٍل ِإَذا  ِإْتالًَدا  اْلَماَل   أَْتَلَد 
َتاِلٍد

َُ ُمَتلَّ -vez [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mutelled] اَلإْ
ninde) Eskiden kalmış nesneye ıtlâk olu-
nur ki çoktanki ta¡bîr olunur; yukâlu: ُخُلٌق 
ُمَتلٌَّد أَْي َقِديٌم

َُ ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [et-telîd] اَلتَِّلي

َُ َل  Şol kimseye (fethateynle) [et-teled] اَلتَّ
denir ki bilâd-ı ¡Acem’de ya¡nî diyâr-ı 
İslâmiyye’nin gayrıda tevellüd edip kü-
çük iken dâr-ı İslâm’a getirilmekle dâr-ı 
İslâm’da neşv ü nemâ bulmuş ola, Çer-
kes ve Gürcü gulâmları ve câriyeleri gibi. 
Fi’l-asl ¡Acem’de tevellüd edip küçük 
iken ¡Arab ülkesine götürülüp orada neşv 
ü nemâ bulmuş olanına denir. Ba¡dehu 
¡Arab’dan dâr-ı İslâm’la kinâye olundu. 
Gerek ¡abd ve câriye ve gerek sâ™iri olsun 
fi’l-asl kul cinsine mahsûstur. Eğer ¡abd 
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FASLU’¿-¿Â™İ’L-MÜSELLESE
)َفْصُل الثَّاِء اْلُمَثلََّثة(

]ث أ ُ[
ُُ  Zîr-i zemînde (fethateynle) [e&-&e™ed] اَلثَّأَ
olan yaş toprağa denir, َثَرى [&erâ] 
ma¡nâsına. Ve yaşlığa denir, َنَدى [nedâ] 
ma¡nâsına. Ve soğukluğa denir. Ve 

ٌُ  Masdar olur, nem-nâk olmak [e™ed&] َنأَ
ma¡nâsına; yukâlu: اِبِع ْيُء َثأًَدا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َثِئَد الشَّ
َنِدَي  َثِئَد :Ve üşümek ma¡nâsına; yukâlu ِإَذا 
ُجُل ِإَذا َبَرَد  Ve الرَّ

ٌُ -fethateynle ve hemze) [e™ed&] َنأَ
nin sükûnuyla câ™izdir) Emr-i kabîh 
ma¡nâsınadır. Ve yumuşak olan hurmâ 
koruğuna denir. Ve ter ü tâze ve mülâyim 
olan nebâta ıtlâk olunur. Ve mizâca 
muvâfık olmayan nâ-hoş mekâna ıtlâk 
olunur, yaş yer gibi.

َُ -Nem (vezninde [ketif] َكِتٌف) [e&-&e™id] اَلثَِّئ
nâk yere denir; yukâlu: َنٍد أَْي  َثِئٌد   Ve َمَكاٌن 
üşümüş ve soğuk geçmiş kimseye denir; 
yukâlu: َرُجٌل َثِئٌد أَْي َمْقُروٌر
ُة ََ  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [e&-&e™idet] اَلثَِّئ
Ter ve yumuşak ve dolgun uyluğa vasf 
olur; yukâlu: َفِخٌذ َثِئَدةٌ أَْي َريَّا ُمْمَتِلَئٌة
اُء َُ  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™e&-&e™dâ] اَلثَّأإْ
Câriyeye ıtlâk olunur. Esâs’ın beyânına 
göre ¡Arablar tahkîr mahallinde: َيا اْبَن الثَّْأَداِء 
derler, ْطَبِة الرَّ اْبَن   dedikleri gibi ki edât-ı َيا 
düşnâmdır, güyâ ki fâcire olmakla ferci 
aslâ kuru kalmadığını kinâye ederler. Ve 
ben ¡âciz değilim diyecek yerde اْبُن أََنا   َما 
 derler, zîrâ evlâd-ı câriye ekserî ¡acz َثْأَداَء
ile ve za¡f-ı re™yle muttasıf olurlar. Ve bu-
rada murâd ¡Arab câriyesi evlâdıdır. Ve 

اُء َُ  ;Bön hatuna ıtlâk olunur [™e™dâ&] َنأإْ

]ت ي ُ[
َُ  Rıfk ve (vezninde [zeyd] َزْيٌد) [et-teyd] اَلتَّيإْ
sühûlet ve te™ennî ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتْعَجْل َوالَ  َتَرفَّْق  َيْعِني  ِاتَِّئْد  أَْي  َهَذا  َيا   ِاتَِّئْد [Ve] َتْيَدَك 
[itte™id] ”و،أ،د“ mâddesinden olmakla bu-
nun dahi aslı vâv’dır ve yukâlu: َتْيَدَك َزْيًدا أَْي 
 kelimesi masdardır ve kâf َتْيَدَك Ve işbu أَْمِهْلُه
mecrûrdur yâhûd ism-i fi¡l-i emrdir ve kâf 
hitâbiyyedir َوْيَدَك gibi ve İbn Mâlik ism-i 
fi¡l olmağa hasr eylemiştir; ve yukâlu: َتْيَد 
 Ve bu masdar olmağa mebnîdir َزْيٍد ِبَجّرِ َزْيٍد
ki ﴾َقاِب .kabîlinden olur ﴿َفَضْرَب الّرِ

ُُ ََ  (tâ’nın ve dâl’ın fethiyle) [Teydedu] َتيإْ
Bir mevzi¡dir.
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beyânı üzere işbu ِإثََّرَد aslda ِإْثَتَرَد idi ِإْفَتَعَل 
vezninde, mahrecleri mütekârib olan sâ™ 
ve tâ™ harflerinin ictimâ¡ı müstevcib-i 
idgâm olup ve &â-yı müsellese mehmûse 
ve tâ-yı fevkiyye mehcûreden olmakla 
idgâmın sıhhatine mâni¡ olduğundan &â-yı 
müsellese, tâ’ya ve tâ™, &â-yı müselleseye 
kalb ve idgâm olundular.

َُ ِري  Bu (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te&rîd] اَلتَّثإْ
dahi hayvânı boyun damarlarını kesmek-
sizin katl eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِبيَحَة ِبَمْعَنى َثَرَدَها َد الذَّ  Ve َثرَّ

ٌَ ِري  َتْمِتيٌن ,Azca bulaşığa denir [te&rîd] َتثإْ
[temtîn] gibi ismdir; yukâlu: اأْلَْرَض  اََصاَب 
 Ve َتْثِريٌد ِمْن َمَطٍر أَْي َلْطٌخ َخِفيٌف

ٌَ ِري -Mecrûhu cengâhtan zahm [te&rîd] َتثإْ
dâr olarak ordusuna götürüp gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَناِء َعَلى  ُفالٌَن  َد   ثُّرِ
اْلَمْجُهوِل ِمَن اْلَمْعَرَكِة ِإَذا ُحِمَل ُمْرَتثًّا
اُن َُ ُر ُنإْ -vez [unfuvân¡] ُعْنُفَواٌن) [el-u&rudân] اَلإْ
ninde) ve

ُة َُ ُرل َمثإْ ve [el-me&rûdet] اَلإْ

ُة َُ ) [e&-&erûdet] اَلثَُّرل -vez [abûret§] َصُبوَرةٌ
ninde) ٌَثِريَدة [&erîdet]e denir ki tirit ta¡bîr 
olunan ta¡âmdır, et suyuna ekmek doğra-
makla tertîb olunur. ٌَثِريَدة [&erîdet] ma¡rûf 
olduğundan mü™ellif ibtidâ ona ta¡arruz 
eylemedi. Ve 

ةٌ َُ ُرل  ve [me&rûdet] َمثإْ

ةٌ َُ  [mu¡a@@amet] ُمَعظََّمٌة) [mu&erredet] ُمَثرَّ
vezninde) Bir mikdâr yağmur yaşartısı 
isâbet eylemiş yere denir; yukâlu: أَْرٌض 
َدةٌ ِإَذا َكاَنْت َقْد أََصاَبَها َلْطٌخ ِمْن َمَطٍر َمْثُروَدةٌ َوُمَثرَّ

ُُ -İki dudak ya (fethateynle) [e&-&ered] اَلثََّر
rık olmağa denir; yukâlu: أَْي َثَرٌد  َتْيِه  َشفَّ  ِفي 
ٌق َتَشقُّ

ٌُ ُرل  .Muhaddis-i meşhûr ¡Îsâ b [Me&rûd] َمثإْ

yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َثْأَداُء أَْي َحْمَقاُء
ُة َُ  (vezninde [neb≠et] َنْبَذةٌ) [e&-&e™det] اَلثَّأإْ
Gövdesi etli hatuna ıtlâk olunur, َرْطَبٌة 
[ra†bet] gibi.

ُة َُ -veznin [cehâlet] َجَهاَلٌة) [e&-&e™âdet] اَلثَّآ
de) Semizlik, ِسَمٌن [simen] ma¡nâsınadır, 
rutûbet gibi; yukâlu: ِفيَها َثآَدةٌ أَْي َجَهاَلٌة

]ث ر ُ[
ُُ -Ekme (vezninde [berd] َبْرٌد) [e&-&erd] اَلثَّرإْ
ği hurde hurde doğramak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َفتَُّه َثَرَد اْلُخْبَز َثْرًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
Şârih der ki Teh≠îb’de ve Mi§bâ√’ta ek-
meği doğrayıp et suyunda ıslamak ile 
müfesserdir ve َثِريٌد [&erîd] ona derler, 
yoksa mü™ellifin kavline göre yalnız doğ-
ranmış ekmek olmak olur ve bu cümleye 
muhâliftir. Vâkı¡â Esâs’ta dahi اْلُخْبَز  َثَرْدُت 
 .ibâretiyle mü™essestir¡ َوُهَو أَْن َتُفتَُّه ثُمَّ َتُبلَُّه ِبَمَرٍق
İntehâ. Ve 

ٌُ  Sevbi boya içre daldırmak [erd&] َنرإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي َغَمَسُه  ِإَذا  الثَّْوَب   َثَرَد 
ْبِغ  Ve taşaklı hayvânı enemeğe sühûlet الّصِ
gelmek için taşaklarını ovuşturmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَلَكَها ِإَذا  اْلُخْصَيَة   َثَرَد 
 Ve zebîhayı boynu damarlarını َمَكاَن اْلِخَصاِء
kat¡ etmeksizin ya¡nî kör bıçakla çabalaya-
rak katl eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ِبيَحَة ِإَذا َقَتَلَها ِمْن َغْيِر أَْن َيْفِرَي أَْوَداَجَها  َثَرَد الذَّ
Ve 

ٌُ  Za¡îf yağmura denir. Ve bir [erd&] َنرإْ
nebât adıdır.

ُُ تَِّرا ِ  hemzenin ve tâ-yı) [el-ittirâd] اَلإْ
fevkiyye-i müşeddedenin kesriyle) ve

ُُ َرا نِّ ِ  â-yı müsellese ile ki&) [el-i&&irâd] اَلإْ
ikisi de fi’l-asl ِإْفِتَعاٌل [ifti¡âl] vezninde-
dir) Ekmeği tirit eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َثِريًدا َجَعَلُه  ِإَذا  َواثََّرَدُه  اْلُخْبَز   Şârihin ِإتََّرَد 
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sebze ve tere makûlesine denir. Ve yumu-
şak nesneye denir; yukâlu: َلّيٌِن أَْي  َثْعٌد   َثًرى 
Ve ¡Arablar “filân kimsenin azdan çoktan 
bir nesnesi yoktur” diyecek yerde َما َلُه َثْعٌد 
َكِثيٌر ,derler َمْعٌد َوالَ  َقِليٌل   [ma¡d] َمْعٌد [Ve] أَْي 
dahi َثْعٌد [&a¡d] ma¡nâsınadır.

َُّ َعِئ ُمثإْ ) [el-mu&¡a™idd] اَلإْ  [mu†ma™inn] ُمْطَمِئنٌّ
vezninde) Vücûdu pâlûze gibi ter ü nerm 
olan tâze oğlana denir; yukâlu: ٌُّمْثَعِئد  ُغالٌَم 
أَْي َناِعٌم

]ث ف ُ[
َُ  [serâvîl] َسَراِويُل fâ’yla) [e&-&efâfîd] اَلثََّفاِفي
vezninde) Kat kat olmuş beyâz bulutlara 
denir. Ve libâsın iç yüzünde olan astarla-
rına denir. ¡Alâ-kavlin A¡râba mahsûs bir 
nev¡ libâslara denir. Ve ¡inde’l-ba¡z bir 
şey™in altına sakladıkları eşyâ-i hafiyyeye 
denir yâhûd işbu َثَفاِفيُد [&efâfîd] kelimesi 
 .dir ya¡nî ondan maklûbdur[fe&âfîd] َفَثاِفيُد
Pes maklûb olmadığı sûrette yâ َعَباِديُد 
[¡abâdîd] Ve َشَماِطيُط [şemâ†î†] gibi müf-
redi mesmû¡ değildir yâhûd َثِفيٌد makûlesi 
müfred ile mukadder ve maklûb olduğu 
sûrette müfredi aslının müfredi olur.

]ث ف ُ[
َُ َمَثاِفي  [√me§âbî] َمَصاِبيُح) [el-me&âfîd] اَلإْ
vezninde) Bu dahi câmelerin astarlarına 
denir. Şârihin kavline göre müfredi ُمْثَفٌد 
[mu&fed]dir mîm’in kesriyle.

َُ ِفي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te&fîd] اَلتَّثإْ
Libâsı astarlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبطََّنُه ِإَذا  َتْثِفيًدا  ِدْرَعَها  َد   Nüshalarda zamîr-i َثفَّ
te™nîsle َبطََّنَها ¡unvânında mersûm olmak-
la galattır, zîrâ ِدْرُع اْلَحِديِد mü™ennes ve ِدْرُع 
 nüshaları ِدْرَعٌة müzekkerdir, kezâlik اْلَمْرأَِة
galattır.

İbrâhîm el-∏âfi…î ceddinin ismidir.

ُُ ُمَثّرِ ٌث) [el-mu&errid] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Şol kimseye denir ki hayvânı 
taşla yâhûd kemik ile zebh eyleye ki 
menhiyyâttandır. ¡Alâ-kavlin bıçağı kes-
kin olmayan kassâba denir ki bu dahi 
menhiyyâttandır.

ُُ َرا ِمثإْ  (vezninde [√miftâ] ِمْفَتاٌح) [el-mi&râd] اَلإْ
Zikr olunan âlete denir.

َُ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e&-&erîd] اَلثَِّري
Gubâr gibi şarâbın yüzünde tekevvün 
eden şey™e denir ki küpte eskidikçe peydâ 
olur.

اُء ََ ِرنإْ نإْ ِ -vez [™iπrindâ] ِإْغِرْنَداٌء) [™el-i&rindâ] اَلإْ
ninde) Bir kimsenin göğüsü etli olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َكثَُر َلْحُم  ِإْثَرْنَدى الرَّ
َصْدِرِه
ٍُ -vez [se√âb] َسَحاٌب) [Ebû ¿erâd] أَُْوَنَرا
ninde) Sulahâdan ¡Av≠ b. ∏âlib el-Mı§rî 
künyesidir.

]ث ر م ُ[
ُة ََ َم  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e&-&ermedet] اَلثَّرإْ
vezninde) Eti çiğce pişirmek yâhûd küle 
bulamak ma¡nâsınadır; yukâlu: اللَّْحَم  َثْرَمَد 
َماِد  Ve ِإَذا أََساَء َعَمَلُه َوَلْم يُْنِضْجُه أَْو َلَطَخُه ِبالرَّ

ةٌ ََ َم  Deve mer¡âsı olan şûr ot [ermedet&] َنرإْ
nev¡inden bir otun ismidir.

اُء ََ َم  ¡Bir mevzi (medd ile) [™ermedâ¿] َنرإْ
yâhûd Benî Sa¡d diyârında bir su adıdır.

َُ َم  (vezninde [sermed] َسْرَمٌد) [ermed¿] َنرإْ
Ece™ nâm dağda bir şi¡b ismidir.

]ث ع ُ[
َُ  Tâze (vezninde [ra¡d] َرْعٌد) [e&-&a¡d] اَلثَّعإْ
hurmâya denir, ُرَطٌب [ru†ab] gibi ¡alâ-
kavlin irtâb gâlib olan ya¡nî olmak dere-
cesine bâlig olan koruğuna denir. Ve tâze 
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ُُ َما ِتثإْ سإْ ِ  [emd&] َثْمٌد Bunlar da [el-isti&mâd] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُُجُل اْلَماَء َواْسَتْثَمَده  أَْثَمَد الرَّ
 Ve ِبَمْعَنى َثَمَدُه

ٌُ َما ِتثإْ  Bir adamdan ¡atiyye ve [isti&mâd] ِاسإْ
ihsân taleb eylemek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur ki mâl-ı kesîrinden şey™-i kalîl is-
temektir; yukâlu: ِإْسَتْثَمَدُه ِإَذا َطَلَب َمْعُروَفُه Kâle 
fi’l-Esâs: اْسَتْعَطاِني أَِي  َفَثَمْدُت  ُفالٌَن   ِإْسَتْثَمَدِني 
َفأَْعَطْيُت

ُُ ِتَما نإْ ِ -veznin [i¡timâd] ِإْعِتَماٌد) [el-i&timâd] اَلإْ
de) ve

ُُ نَِّما ِ  (â-yı müşeddede ile&) [el-i&&imâd] اَلإْ
Azca suya gelmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َماَد ُجُل َواثََّمَد ِإَذا َوَرَد الثِّ -kelime ِإثََّمَد Ve ِإْثَتَمَد الرَّ
sinin i¡lâli ِإثََّرَد mâddesinde beyân olundu.

ُُ ُمو َمثإْ  [ma√mûd] َمْحُموٌد) [el-me&mûd] اَلإْ
vezninde) Şol suya denir ki kesret ve 
izdihâmdan tükenmeğe karîb olup hemân 
bir mikdârca kalmış ola; yukâlu: َمْثُموٌد  َماٌء 
أََقلَُّه ِإالَّ  َعَلْيِه  َحاِم  الّزِ ِمَن  َنِفَد   Ve şol kimseye ِإَذا 
ıtlâk olunur ki kendiden pek çok isti¡tâ 
olunmakla vermekten mevcûdu tükenmiş 
ola; yukâlu: َما َفأَْفَنى  َقْد ُسِئَل  َكاَن  ِإَذا  َمْثُموٌد   َرُجٌل 
َفِنَي َحتَّى  َكِثيًرا  َفأَْعَطاُهْم  النَّاُس  َسأََلُه  أَْي  َعَطاًء   ِعْنَدُه 
 Ve şol kişiye ıtlâk olunur ki kesret-i َمالُُه
cimâ¡dan hatunlar sulbünde olan nutfesini 
kat¡ ve ifnâ eylemiş ola; yukâlu: َرُجٌل َمْثُموٌد 
َساُء أَْي َنَزْفَن َماَءُه َيْعِني َمِنيَُّه ِإَذا َكاَن َقْد َثَمَدْتُه النِّ

َُ ِم نإْ ِ  hemzenin ve mîm’in) [el-i&mid] اَلإْ
kesriyle) Sürme taşına denir, اْلُكْحِل  َحَجُر 
[√aceru’l-ku√l] ma¡nâsına; bu diyârlarda 
sürme-i I§fahânî diye meşhûrdur. Ka-
lay ile memzûc bir siyâh taştır. İyisi 
I§fahân’da dağ eteklerinde olur, Maπrib 
diyârında dahi olur; sahkla sürme edip 
göze çekerler.

َُ َم  vezninde ve [a√med] أَْحَمُد) [E&med] أَنإْ
mîm’in zammıyla zebân-zeddir) Bir mev-

]ث ك ُ[
ٌَ  (ânın fethi ve kâf’ın sükûnuyla&) [ekd¿] َنكإْ
Benû Temîm yurdunda bir su adıdır.

ٌَ  Başka bir su (zammeteynle) [ukud¿] نُُك
adıdır.

]ث ل ُ[
َُ  ânın fethi ve lâm’ın&) [e&-&eld] اَلثَّلإْ
sükûnuyla) Fîl kısmı sıvık terslemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َثْلًدا  اْلِفيُل   َثَلَد 
َرِقيًقا َسَلَح  ِإَذا  الثَّاِني   Şârih der ki bu اْلَباِب 
fîle mahsûstur, sâ™ir hayvânda isti¡mâl 
olunmaz.

]ث م ُ[
َُ  ânın fethi ve mîm’in&) [e&-&emd] اَلثَّمإْ
sükûnuyla ve fethateynle lügattir) ve

ُُ َما  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e&-&imâd] اَلثِّ
Asl ve mâddesi olmayan azca suya denir 
ki gerisi gelmez olur, ¡alâ-kavlin ba¡zı taş-
lık makûlesi dürüşt yerlerde irkilip kalan 
bir mikdârca suya denir yâhûd kış mevsi-
minde zuhûr ve yaz hengâmında zâ™il olan 
suya denir. Ve 

ٌَ  Masdar (vezninde [amd¡] َعْمٌد) [emd&] َنمإْ
olur, suyu َثْمٌد [&emd] olarak ittihâz eyle-
mek ma¡nâsınadır ki bir çukur makûlesi 
yere bir mikdâr su irkiltip hıfz eyle-
mektir; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َثْمًدا  اْلَماَء  ُجُل  الرَّ  َثَمَد 
َكاَيا الرَّ ِفي  اْلَمَطِر  َماَء  َجَعَل  ِبأَْن  َثْمًدا  اتََّخَذُه  ِإَذا  ِل   ْاألَوَّ
 .Ve suyu azaltmak ma¡nâsınadır َواأْلَْحَفاِر
Bu münâsebetle َساُء النِّ َماَءُه ,derler َثَمَدْتُه   َنَزْفَن 
ma¡nâsına ki “hatunlar filânın mâ-i sulbü-
nü ifnâ eylediler” demektir. O adama ٌَمْثُمود 
[me&mûd] denir, ke-mâ se-yuzkeru. Ve 

ٌَ  ;Semirmek ma¡nâsınadır [emd&] َنمإْ
yukâlu: ُجُل ِإَذا َسِمَن َثَمَد الرَّ

ُُ َما نإْ ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-i&mâd] اَلإْ
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lâkin Şihâb şerhinde şevâhid ile men¡ 
eylemiştir.

]ث هـ ُ[
َُ َه -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [e&-&evhed] اَلثَّوإْ
de) Şol oğlana denir ki semiz ve kurumu 
ve endâmı tâm ve bülûga mukârib ola. 
Mü™ennesi ٌَثْوَهَدة [&evhedet]tir hâ’yla.

.]ث هـ م ُ[
َُ َم -veznin [sermed] سْرَمٌد) [e&-&ehmed] اَلثَّهإْ
de) Vücûdu iri ve semiz hatuna denir. Ve 

ٌَ َم .Bir mevzi¡ adıdır [ehmed¿] َنهإْ

]ث هـ ل ُ[
ُُ َو  vezninde [evhed&] َثْوَهٌد [e&-&ehved] اَلثَّهإْ
ve mürâdifidir, zâhiren maklûbdur.

zi¡ adıdır. Şârih der ki İmru™ul…ays’ın işbu: 
-beytin َتَطاَوَل َلْيُلَك ِباأْلَْثَمِد || َوَناَم اْلَخِليُّ َوَلْم َتْرُقِد
de أَْثَمد mevzi¡-i mezkûrdur.

ُُ ا ََ ِمي نإْ ِ  [i§mi¡dâd] ِإْصِمْعَداٌد) [el-i&mîdâd] اَلإْ
vezninde) Semirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َسِمَن ِإْثَمأَدَّ الرَّ

ُُ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [emûd¿] َنُمو
Kudemâdan bir kabîle adıdır. Gayr-i 
munsarıftır, َقِبيَلٌة […abîlet] i¡tibârıyla ve 
munsarıf olur “ebû kabîle” ismi olmak 
i¡tibârıyla. Ve &â’nın zammıyla da zebân-
zeddir ve ¢ur™ân-ı kerîm’de zammıla da 
kırâ™at olunmuştur. Ve bunlar kavm-i 
~âli√ ¡aleyhi’s-selâmdır.

]ث م ع ُ[
َُّ َمِع ُمثإْ ) [el-mu&ma¡idd] اَلإْ  ُمْضَمِحلٌّ
[mu∂ma√ill] vezninde) Beşeresi zâhir ve 
küşâde ve hey™eti latîf ve nerm ve rengîn 
ve nâzük olan çehreye denir ki şu¡arânın 
cân-bahş oldukları rûy-ı dil-ârâdır; 
yukâlu: ْحَنِة َوْجٌه ُمْثَمِعدٌّ أَْي َظاِهُر اْلَبَشَرِة اْلَحَسُن السَّ

َُ َع -veznin [sermed] َسْرَمٌد) [e&-&em¡ad] اَلثَّمإْ
de) Çehresi vasf-ı mezkûr üzere olan tâze 
oğlana denir; yukâlu: َكاَن َوْجُهُه ِإَذا  َثْمَعٌد   ُغالٌَم 
ا ُمْثَمِعدًّ

]ث م غ ُ[
َُّ َمِغ ُمثإْ  πayn-ı mu¡ceme) [el-mu&maπidd] اَلإْ
ile ٌُّمْثَمِعد [mu&ma¡idd] vezninde) Gövdesi 
pek yağlı semiz oğlağa denir; yukâlu: َجْدٌي 
ُمْثَمِغدٌّ أَْي ُمْمَتِلٌئ َشْحًما

]ث ن ُ[
َلُة َُ -â’nın zammı ve fet&) [e&-&unduvet] اَلثُّنإْ
hi ve dâl’ın zammıyla) Memenin etine, 
¡alâ-kavlin köküne denir. Mü™ellif bunu 
hemze bâbında dahi zikr eylemişti. Ve 
◊arîrî Durre’de bunu ricâl memesine ve 
 i nisvân memesine tahsîs edip[edy&] َثْدٌي
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ٌَ -Göv (vezninde [ketif] َكِتٌف) [ce√id] َجِح
desi kalın ve kısa olan ata denir; yukâlu: 
َقِصيٌر َغِليٌظ  أَْي  َجِحٌد   َجِحَدةٌ Mü™ennesinde َفَرٌس 
[ce√idet] denir hâ’yla. Cem¡i ِجَحاٌد [ci√âd] 
gelir, ِكَتاٌب [kitâb] vezninde.

ُُ ا اٌد) [el-ca√√âd] اَلإَْجحَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Şol kişiye denir ki beli pek olmakla 
geç inzâl eder ola; yukâlu: أَْي اٌد  َجحَّ  َرُجٌل 
ْنَزاِل َبِطيُء اإْلِ

يُّ ُِ ) [el-cu√âdiyy] اَلإُْجَحا  [πurâbiyy] ُغَراِبيٌّ
vezninde) İri ve ¡azîmü’l-heykel olan 
şey™e denir.

يَُّة ُِ  Süt ile (hâ’yla) [el-cu√âdiyyet] اَلإُْجَحا
dopdolu olan kırbaya denir. Ve hurmâ ile 
yâhûd buğdayla dolu olan gırâreye ya¡nî 
harara denir.

]ج خ ُ[
يُّ ُِ  â-yı mu¡ceme ile») [el-cu«âdiyy] اَلإُْجَخا

 [a√n§] َصْحٌن vezninde) Şol [πurâbiyy] ُغَراِبيٌّ
ta¡bîr olunan yayvan kaba denir ki ona süt 
sağılır. Ve iri ve yumru gövdeli deveye 
denir, ¡alâ-kavlin mutlakan iri ve dızman 
şey™e denir.
ٍُ -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [ebû cu«âd] أَُْوُجَخا
de) Çekirgenin künyesidir.

]ج ُ ُ[
َُّ َج  cîm’in fethi ve dâl’ın) [el-cedd] اَلإْ
teşdîdiyle) Babanın babasına ve ananın 
babasına denir. Türkîde dede ve büyük 
baba ta¡bîr olunur. Cem¡i أَْجَداٌد [ecdâd] 
gelir ve ُجُدوٌد [cudûd] ve ٌُجُدوَدة [cudûdet] 
gelir, ٌَّعم [¡amm] ve ُعُموَمٌة [¡umûmet] gibi. 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre ٌَّجد 
[cedd] mâddesi asl kat¡-ı arz-ı müstevi-
ye ma¡nâsına mevzû¡dur. Sa¡y ve cehd 
ve kat¡-ı hâss ve kat¡-ı sevb lâzımı olan 
yenilenmek ve bu münâsebetle leyl ve 

FASLU’L-CÎM 
)َفْصُل اْلِجيِم(

]ج ح ُ[
َُ  cîm’in fethi ve √â-yı) [el-ca√d] اَلإَْجحإْ
mühmelenin sükûnuyla) ve

ُُ -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-cu√ûd] اَلإُْجُحو
de) Bir nesneyi bilir iken inkâr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِه َجْحًدا ُه َوِبَحّقِ  َجَحَدُه َحقَّ
 Yehûd َوُجُحوًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْنَكَرُه َمَع ِعْلِمِه
tâ™ifesine ُجُحوٌد [Cu√ûd] ıtlâkı nübüvvet-i 
risâlet-penâhı bilerek inkâr ettiklerine 
mebnîdir. Ve َجْحٌد [ca√d] ¡an-ilmin ve ِإْنَكاٌر 
[inkâr] ¡an-cehlin olur. Ve

ٌَ  ve [ca√d] َجحإْ

ٌُ  Bir kimseyi bahîl bulmak [cu√ûd] ُجُحو
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَدَفُه ِإَذا  ُفالًَنا   َجَحَد 
 Ve َبِخيالً

ٌَ  Kıllet-i hayr ma¡nâsınadır ki [ca√d] َجحإْ
murâd fakr ve zîk-ı ma¡âştır.

َُ َجَح  Bir nesne (fethateynle) [el-ce√ad] اَلإْ
pek az olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجِحَد 
اِبِع ِإَذا َقلَّ َوَنِكَد ْيُء َجْحًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ  Ve nebât الشَّ
uzamayıp bodur kalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجِحَد النَّْبُت ِإَذا َلْم َيطُْل Ve bir kimse fakr 
ve zîk-ı ma¡âş üzere olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َقلَّ َخْيُرُه َجِحَد الرَّ

َُ  Bu (cîm’in zammıyla) [el-cu√d] اَلإُْجحإْ
dahi fakr ve kıllet-i hayr ma¡nâsınadır.

َُ َجِح ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-ce√id] اَلإْ

َُ ve (vezninde [sa¡d] َسْعٌد) [el-ca√d] اَلإَْجحإْ

َُ َح َجإْ  (vezninde [es¡ad] أَْسَعُد) [el-ec√ad] اَلإْ
Kalîlü’l-hayr olan ya¡nî fakr u fâkası olan 
kimseye denir; yukâlu: َوَجْحٌد َجِحٌد   َرُجٌل 
 Esâs’ta kıllet-i hayr, fakr َوأَْجَحُد أَْي َقِليُل اْلَخْيِر
ile buhlden ¡ibârettir diye meşrûhtur. Ve 
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mak ma¡nâsına; yukâlu: ِمَن ا  اأْلَْمِر ِجدًّ  َجدَّ ِفي 
اْجَتَهَد ِإَذا  الثَّاِني  -Ve bir nesneyi gerçek اْلَباِب 
ten işlemek ma¡nâsınadır ki hezl ve lâg ve 
latîfe mukâbilidir; yukâlu: ا ِمَن  َجدَّ ِفي اأْلَْمِر ِجدًّ
ِل َوالثَّاِني ِضدُّ َهَزَل  Ve ¡acele eylemek اْلَباِب ْاألَوَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجدَّ ِفي اأْلَْمِر ِإَذا َعِجَل Ve 
tahkîk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّجد 
َق ِإَذا َحقَّ  Ve mübâlaga ve im¡ân olunan ُفالٌَن 
emr-i muhakkaka ıtlâk olunur; yukâlu: 
ٌق ُمَباَلٌغ ِفيِه  ُفالٌَن َعاِلٌم :ve yukâlu َعَذاٌب ِجدٌّ أَْي ُمَحقَّ
ِجدٌّ أَْي ُمَتَناٍه َباِلُغ اْلَغاَيِة
Ve ¡Arabların َتْفَعْل الَ  َك   kavli hemîn أَِجدَّ
muzâf olarak isti¡mâl olunur ve bu kase-
mi mutazammındır cîm meksûr olursa, 
muhâtabın hakîkatine yemîn vermek olur 
ki “senin zât ve hakîkatin için” demek 
olur. Ve fethi sûretinde “baht ve ikbâline” 
istihlâf olur. Ve vâv ile َتْفَعْل الَ  َك  -de َوَجّدِ
dikte cîm meftûh olur. Şârih der ki ve o 
sûretinde kasem zâhirdir ve onda ٌِّجد keli-
mesi mecrûr olur. Lâkin evvelki sûretlerde 
ihtilâf olunmuştur. Her hâlde hemze 
istifhâmiyyedir. A§ma¡î’ye göre ِمْنَك  أَِبِجّدٍ 
idi, bâ™ hazf olunup ٌِّجد nez¡-i hâfıziyyet 
üzere mansûb oldu, “Senin hakîkatine 
yâhûd bahtına yemîn veririm ki bunu iş-
lemez misin?” demek olur. Ve Ebû ¡Amr 
ِمْنَك ا  أَِجدًّ َلَك   ile tefsîr eylemekle nasbı َما 
masdariyyet üzere olur; buna göre cîm 
dâ™imâ meksûr olur. Hâsıl-ı ma¡nâ “Bunu 
gerçekten olarak mı işlemezsin?” demek 
olur. Pes mü™ellif, Asma¡î kavlini ihtiyâr 
eylemiştir ve Teshîl ve İrtişâf’ta bunun 
tafsîlat-ı mütenevvi¡ası mebsûtadır.

ُة ََّ ِج  Bu dahi (cîm’in kesriyle) [el-ciddet] اَلإْ
sâhil-i nehre denir. Ve yerin yüzüne denir. 
Ve köpek boynuna geçirdikleri kılâdeye 
denir ki halta ta¡bîr olunur. Ve 

nehâr ve tarîka ve kat¡-ı mesâfe zımnında 
olan i¡âne mülâbesesi feyz-i ilâhî ki gınâ 
ve baht ve nasîb ve şân-ı mu¡ayyen olan 
¡azamet ve bu münâsebetle eb-i kebîrlere 
ıtlâkı ondan müteferri¡dir. İntehâ. Ve 

ٌَّ  ;Baht ve tâli¡-i nîk ma¡nâsınadır [cedd] َج
yukâlu: ُفالٌَن ُذو َجّدٍ أَْي َبْخٍت Ve hazz ve nasîb 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ا َجدًّ أََجدُّ  ِبِه   َجِدْدُت 
ِبِه َحِظْظَت  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب   ¡Ve kadr ve vak ِمَن 
ve hazve ma¡nâsınadır. Kâle’ş-şârih: ve 
minhu’l-hadîsu: ُة َعامَّ فِإَذا  اْلَجنَِّة  َباِب  َعَلى   »ُقْمُت 
َمْحُبوُسوَن« اْلَجّدِ  أَْصَحاُب  َوِإَذا  اْلُفَقَراُء  َيْدُخُلَها   ِمْن 
َواْلَحْظَوِة اْلَحّظِ  ُذو   Ve rızk ve kısmet أَْي 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمْرُزوٌق أَْي  َمْجُدوٌد   ُهَو 
Ve ululuk, ¡azamet ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َعظَُم  Ve َجدَّ ِفي ُعُيوِن النَّاِس َجدًّ

ٌَّ  Irmak kenârına denir ki kıyı [cedd] َج
ta¡bîr olunur, nehrin arzı orada munkatı¡ 
olur. Ve yerin yüzüne denir ki seyr ile kat¡ 
olunur. Ve pek nasîbli kısmeti bol adama 
denir, tesmiye-bi’l-masdardır; yukâlu: 
اْلَحّظِ َعِظيُم  أَْي  َجدٌّ   Ve yağmurdan dam َرُجٌل 
akmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ا َجدًّ اْلَبْيُت   َجدَّ 
 Bunda cîm’in ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َوَكَف َعِن اْلَمَطِر
kesriyle lügattir. Gûyâ ki sakf peyderpey 
damlatmağa cehd eder. Ve 

ٌَّ  :Kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu [cedd] َج
ِل ِإَذا َقَطَعُه ا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ ْيَء َجدًّ  Ve hurmâ َجدَّ الشَّ
kesiminde denir ki tesmiye bi’l-masdardır, 
 .dahi denir, ke-mâ se-yuzkeru [cidâd] ِجَداٌد

Şârih der ki gerçi َنْخٍل -ile müfesser ِصَراُم 
dir, lâkin onda müte¡âref olan ِجَداٌد [cidâd]
dır; ٌَّجد [cedd] o ma¡nâda masdar olarak 
vâriddir; yekûlûne َصَرَمُه ِإَذا  ا  َجدًّ النَّْخَلَة   َجدَّ 
İntehâ.

َُّ ِج -Bu dahi ır (cîm’in kesriyle) [el-cidd] اَلإْ
mak kıyısına denir, َنْهٍر  [şâ†i™u nehr] َشاِطُئ 
ma¡nâsına. Ve masdar olur, çalışıp çabala-
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ٌَ ي َِ  Yemâme’de bir nehrin [Cedîd] َج
ismidir.

ُُ ََ َج -Bu dahi ye (fethateynle) [el-ceded] اَلإْ
rin yüzüne denir. Ve yufka kumluğa de-
nir. Ve bir nev¡ yumru gibi ¡ârızaya denir 
ki deve kısmının boyunlarında hâdis olur. 
Ve toprağı kalın düz ve hemvâr arza denir.

َُّ ُج  Bu dahi (cîm’in zammıyla) [el-cudd] اَلإْ
pek nasîbli adama denir ve gâh olur ki 
mübâlagaten nefsine nisbetle ي -cud] ُجّدِ
diyy] dahi derler. Ve 

ٌَّ ُة [Cudd] ُج  gibi Mekke’nin [Cuddet] ُجدَّ
sâhiline denir. Ve her şey™in cânibine de-
nir. Ve semizliğe denir. Ve tenû-mendliğe 
denir. Ve bir nev¡ meyve ismidir ki َطْلٌح 
[†al√] meyvesine şebîh olur; müfredinde 
ةٌ  denir. Ve çayırlıkta vâki¡ olan kuyuya ُجدَّ
denir. Ve suyu çok olan kuyuya ve suyu 
az olan kuyuya denmekle zıdd olur. Ve 
azca suya denir. Ve beyâbânın bir ucunda 
olan suya denir. Ve kadîm suya denir. Ve 
bir mevzi¡ adıdır.

ُُ ل َُ  Bu dahi pek nasîbli [el-mecdûd] اَلإَْمجإْ
adama denir.

ُُ ا ََ ِج  Hurmâ (cîm’in kesriyle) [el-cidâd] اَلإْ
kesimine denir, ِصَراُم النَّْخِل [§irâmu’n-na«l] 
ma¡nâsına. Ve ِجَداٌد [cidâd] َجُدوٌد [cedûd] 
lafzından cem¡ olur ki zammıladır, ِقالٌَص 
[…ilâ§] ve َقُلوٌص […alû§] gibi. Semiz kancık 
eşeğe denir.

ُُ ا ََ َج  Bu dahi (cîm’in fethiyle) [el-cedâd] اَلإْ
hurmâ kesimine denir; yukâlu: النَّْخُل  أََجدَّ 
َجَداُدُه َحاَن   Ve sa¡y ve gûşiş eylemek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْجَتَهَد ِإَذا  اأْلَْمِر  ِفي   أََجدَّ 
Ve bir nesneyi gerçekten ¡an-cezmin işle-
mek ma¡nâsınadır, ٌِّجد [cidd] gibi; yukâlu: 
 Ve bir nesneyi yenilemek أََجدَّ ِفي اأْلَْمِر ِضدُّ َهَزَل
ve yeniden yapmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 

ةٌ ََّ  Masdar olur, yeni olmak [ciddet] ِج
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  ًة  ِجدَّ الثَّْوُب   َجدَّ 
ةً Ve hırkaya da الثَّاِني ِإَذا َصاَر َجِديًدا  [ciddet] ِجدَّ
ıtlâk olunur, ke-mâ se-yuzkeru.

ُة ََّ ُج  Bu (cîm’in zammıyla) [el-cuddet] اَلإْ
dahi nehrin kıyısına denir. Ve Mekke’ye 
mücâvir bahrin hâssaten sâhili ismidir. Ve 
orada bi-¡aynihi bir mevzi¡ adıdır ki hâlen 
kesr ile ٌة -ta¡bîr olunan bender [Ciddet] ِجدَّ
dir. Ve 

ةٌ ََّ -Uzun uzadı tarîkaya de [cuddet] ُج
nir. Şârih der ki cem¡i ُجَدٌد [cuded] gelir, 
 vezninde. Ve minhu kavluhu [urad§] ُصَرٌد
ta¡âlâ: َطَراِئُق أَْي  َوُحْمٌر﴾  ِبيٌض  ُجَدٌد  اْلِجَباِل   ﴿َوِمَن 
 ;Ve ¡alâmet ve nişâna denir تَُخاِلُف َلْوَن اْلَجَبِل
tekûlu: َعالََمِتِه ِمْن  أَْي  ِتِه  ُجدَّ ِمْن   Ve ba¡zı َعَرْفُت 
hımârın sırtında olan şol hılkî çizgiye de-
nir ki levnine muhâlif olur. Ve zikr olunan 
tarîka yâhûd çizgi ma¡nâsından me™hûz 
olarak bir kimse hod-be-hod bir re™y edip 
ona ¡âmil olsa ًة ِمَن اأْلَْمِر  .derler َرِكَب ُفالٌَن ُجدَّ
Ve bir mevzi¡ adıdır. Ve 

ةٌ ََّ  Hırkaya ıtlâk olunur, kesr ile [cuddet] ُج
ةٌ ةٌ :gibi; yukâlu [ciddet] ِجدَّ َوِجدَّ ةٌ  ُجدَّ َعَلْيِه   َما 
أَْي ِخْرَقٌة

َُ ي َِ َج  Bu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-cedîd] اَلإْ
dahi yerin yüzüne ıtlâk olunur. Ve pek 
nasîbli adama denir; yukâlu: أَْي َجِديٌد   َرُجٌل 
اْلَحّظِ  Ve tezgâhtan henüz kesilmiş َعِظيُم 
beze denir ki kat¡ ma¡nâsından mef¡ûldür; 
yukâlu: اْلَحاِئُك ُه  َكَما َجدَّ أَْي  َجِديٌد   Burada َثْوٌب 
 lafzının kâf’ı mübâderet içindir. Bu َكَما
münâsebetle her yeni nesneye َجِديٌد [cedîd] 
ıtlâk olunmuştur. Cem¡i ُجُدٌد [cudud] gelir, 
 Ve .[gibi] [surur] ُسُرٌر ve [serîr] َسِريٌر

ٌَ ي َِ  ¡Ölüme ıtlâk olunur, maktû [cedîd] َج
ve meczûm olduğu için yâhûd kâtı¡ oldu-
ğu için. Ve 
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[√ibâl] olmaktır √â-yı mühmele ile.

ُُ ا ََّ َج  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [el-ceddâd] اَلإْ
Mey-hâneciye ıtlâk olunur, bâyi¡u’l-hamr 
ma¡nâsına, ¡ukûlü kat¡ eylediği için.

اِن ََ ي َِ َج ve [el-cedîdân] اَلإْ

اِن ََّ ََج -tesniye bünyeleriy) [el-eceddân] اَلإْ
le) Leyl ve nehâra ıtlâk olunur.

َُ َج إَْ َج  (cîm’lerin fethiyle) [el-cedced] اَلإْ
Toprağı pek olarak düz ve hemvâr olan 
arza denir.

ٌَ ُج إَْ  (vezninde [hudhud] ُهْدُهٌد) [cudcud] ُج
Çekirgeye şebîh bir küçük perrende adı-
dır, Türkîde ağustos böceği ve orak böce-
ği dedikleridir. Ve bir nev¡ sivilce ismidir 
ki gözün siyâhının kökünde zuhûr eder ve 
bu beyne’l-etıbbâ¡ َنَفاَطاٌت [nefâ†â†] dedik-
leri olacaktır ki tabaka-i karniyyede hâdis 
olur, darı gibi ufacık suluca sivilcedir. Ve 

ٌَ ُج إَْ  e şebîh bir[cundeb] ُجْنَدٌب [cudcud] ُج
böcek adıdır, Türkîde ocak çekirgesi de-
dikleridir ki ¡Arabîde اللَّْيِل اُر  -arrâru’l§] َصرَّ
leyl] dahi derler, geceleri dûr u dırâz 
feryâd eder. Ve 

ٌَ ُج إَْ  Pek ıssıya denir, harr-ı [cudcud] ُج
¡azîm ma¡nâsına.

اُء ََّ َج  cîm’in fethi ve dâl’ın) [™el-ceddâ] اَلإْ
teşdîdiyle) Memesi küçük olan hatuna de-
nir; yukâlu: اُء ِإَذا َكاَنْت َصِغيَرَة الثَّْدِي  Ve ِإْمَرأَةٌ َجدَّ
kulağı kesik dâbbe ve mâşiyeye denir. Ve 
bir ¡ârıza sebebiyle sütü çekilmiş hayvâna 
denir; yukâlu: اُء ِإَذا َكاَنْت َذاِهَبَة اللََّبِن  Ve َشاةٌ َجدَّ
aslâ su kısmı olmayan beyâbâna denir; 
yukâlu: اُء أَْي الَ َماَء ِفيَها  Ve َفالَةٌ َجدَّ

اُء ََّ .icâz’da bir karye adıdır◊ [™Ceddâ] َج

اُء ََّ  â™if‰ (cîm’in kesriyle) [™Ciddâ] ِج
türâbında el ayası gibi düz ve aslâ teset-
tür edecek ve kuytulanacak şecer ve hacer 

 Ve toprağı kalın düz أََجدَّ الثَّْوَب ِإَذا َصيََّرُه َجِديًدا
yerde gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َّأََجد 
ُجُل ِإَذا َسَلَك اْلَجَدَد  Ve yol galîz ve müstevî الرَّ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا الطَِّريَق   أََجدَّ 
َجَدًدا  Ve ¡Arablar filân nesneden i¡râz َصاَر 
edip onu terk eyledim diyecek yerde ْت  أََجدَّ
 [arûn…] َقُروٌن .ma¡nâsına َتَرْكُتهُ ,derler َقُروِني ِمْنُه
nefs-i nâtıkaya denir. Burada ِإْجَداٌد [icdâd] 
tahkîk ve ihkâm ma¡nâsına olmakla ْت  أََجدَّ
ْعَراَض ِمْنُه ْفَض َواإْلِ  takdîrindedir yâhût َنْفِسي الرَّ
 أََجدَّ ma¡nâsından me™hûzdur. A§ma¡î َقْطٌع
ِبَذِلَك أَْمَرُه   ile tefsîr أَْحَكَمُه ibâretini¡ ُفالٌَن 
eylemiştir.

َُ ي َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tecdîd] اَلتَّجإْ
ve

ُُ ا ََ ِتجإْ سإْ ِ -Bunlar da bir nes [el-isticdâd] اَلإْ
neyi yenilemek ve yeniden yapmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َواْسَتَجدَّ الثَّْوَب  َد   َجدَّ
ُه ِبَمْعَنى أََجدَّ

ُُ َُّ ٌل) [et-teceddud] اَلتََّج -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Yenilenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َد َفَتَجدَّ َدُه   Ve davarın memesinden sütü َجدَّ
çekilip tükenmek ma¡nâsınadır ki inkıtâ¡ 
ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: َد  َتَجدَّ
ْرُع ِإَذا َذَهَب َلَبنُُه الضَّ
ُة ََّ َج  Zikr (cîm’in fethiyle) [el-ceddet] اَلإْ
olunan ٌَّجد [cedd]in mü™ennesidir, ana-
nın anasına ve babanın anasına denir. Ve 
bu ٌَّجد [cedd] ve ٌة  kelimeleri [ceddet] َجدَّ
vech-i mesrûd üzere sıfatlardır, ٌَّبر [berr] 
kelimesi gibi.

ُُ ا ََّ ُج اٌن) [el-cuddâd] اَلإْ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Köhne libâslara denir. Şârihin beyânı 
üzere gudâd-ı Fârisî mu¡arrebidir. Ve 
birbirine bend olmuş nesneye denir, ip 
ve ağaç dalları makûlesi gibi. Ve küçük 
dağlara denir, ِصَغاٌر  [cibâlun §iπârun] ِجَباٌل 
ma¡nâsına. Şârih der ki savâb olan ِحَباٌل 
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ُة ََ يإْ ََ ُج -ı§n◊ (musaggaren) [el-Cudeydet] اَلإْ
keyfâ kurbünde bir kal¡a ismidir. Ve Necd 
bilâdında bâglı bâgçeli bir mevzi¡ adıdır. 
Zâhiren Necd galatıdır ki mevzi¡-i mezbûr 
◊icâz’dadır ki hâlen bir karye-i ¡azîmedir. 
Ve 

ُة ََ يإْ ََ .Semâve’de bir su adıdır [Cudeydet] ُج

ٌُ ا ََ  (hemzenin fethiyle) [Ecdâd] أَجإْ
Bâdiyede bir mevzi¡dir.

يإِْن ََّ َج  .Abdullâh b¡ [u’l-Ceddeyn±] ُذلالإْ
¡Ömer b. el-◊âri& b. »a††âb el-Kelbî’dir 
ki tâbi¡îndendir, Mı§ır fethinde hâzır 
olmuştur.

]ج ر ُ[
ُُ َجَر  Aslâ nebât (fethateynle) [el-cered] اَلإْ
eseri olmayan kır sahrâ ve fezâya denir. 
Esâs’ın beyânına göre bu mâdde soyun-
mak ma¡nâsına mevzû¡dur, ma¡ânî-i sâ™ire 
ondan müteferri¡dir. Ve fezâ-yı mezbûre 
 ;ıtlâkı tesmiye bi’l-masdardır [cered] َجَرٌد
tekûlu: َنَزْلَنا ِفي َجَرٍد أَْي ِفي َفَضاٍء ِبالَ َنَباٍت Ve 

ٌُ  Masdar olur, ¡arsa ve mekân [cered] َجَر
nebâttan hâlî olmak ma¡nâsına; yukâlu: 
أَْجَرَد َكاَن  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َجَرًدا  اْلَمَكاُن   Ve َجِرَد 
at ufak tüylü olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve َجِرَد اْلَفَرُس ِإَذا َكاَن أَْجَرَد

ٌُ  Benû Temîm bilâdında bir [Cered] َجَر
mevzi¡ adıdır. Ve 

ٌُ -Devâbba mahsûs bir ¡ayb is [cered] َجَر
midir. ¡Alâ-kavlin bu ≠âl-ı mu¡ceme iledir 
ki art siniri şişkin olmaktır. Ve 

ٌُ -Çekirgeyi çok yemekten kur [cered] َجَر
deşeni dedikleri giciğe mübtelâ olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُُجُل ِإَذا َشِرَي ِجْلُده  َجِرَد الرَّ
ِمْن أَْكِل اْلَجَراِد

ُُ َجرإْ  Bu (vezninde [ferd] َفْرٌد) [el-cerd] اَلإْ
dahi nebât eseri olmayan mekâna denir, 

makûlesi nesnesi yok açık bir mevzi¡ is-
midir ve ona َِّجد [Cidde] ve اَن  [Ciddân] ِجدَّ
dahi derler. Bu münâsebetle ¡Arablar 
mültebis ve müştebih ve meşkûk olduk-
tan sonra vâzıh ve müstebân olan mâdde 
hakkında mesel tarîkiyle اُء ِجدَّ َحْت   »َصرَّ
اَء« « ve َوِبِجدَّ « insirâfla ve »ِبِجّدٍ  adem-i¡ »ِبِجدَّ
insirâfla ve ”اَن ْلِتَباِس ,derler “ِبِجدَّ  َوَضَح َبْعَد اإْلِ
ma¡nâsına. Terkîb-i evvele göre tâ-i te™nîs 
اُء -zamîridir, terâkîb-i ahîreye göre kıs ِجدَّ
sadan yâhûd huttadan ¡ibârettir ve َِّجد laf-
zında insiraf َمْوِضٌع [mev∂i¡] ve ¡adem-i 
insirâf بُْقَعٌة [bu…¡at] i¡tibârıyladır.

ُُ ل َُ َج  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-cedûd] اَلإْ
Sütü azalmış koyuna denir; yukâlu: َنْعَجٌة 
.Ve bir mevzi¡ adıdır َجُدوٌد ِإَذا َقلَّ َلَبنُُها

ُة َُّ ُمَجا  teşdîd-i dâl’la) [el-mucâddet] اَلإْ
 vezninde) Bir kimse [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة
ile hakîkat iddi¡âsıyla husûmet eylemek 
ma¡nâsınadır ki her biri hak benim tara-
fımdadır diye iddi¡â eylemekten ¡ibârettir; 
yukâlu: ُه ِفي اأْلَْمِر ِإَذا َحاَقَقُه َجادَّ
ُة َُّ َجا -Yolun ulu yerine de [el-câddet] اَلإْ
nir ki vasatından ¡ibârettir, الطَِّريِق  ُمْعَظُم 
ma¡nâsına. Cem¡i َُّجَواد [cevâdd] gelir. 
Ba¡zı ümmehâtta mutlakan ulu yol ile mü-
fesserdir ki şâh-râh ta¡bîr olunur; yukâlu: 
َة أَْي ُمْعَظَم الطَِّريِق أََخَذ اْلَجادَّ
ََناِفي الإْ َُّ ve [Cuddu’l-E&âfî] ُج

َمَواِلي الإْ َُّ  cîm’lerin) [Cuddu’l-Mevâlî] ُج
zammıyla) ¡A…î…-i Medîne’de iki 
mevzi¡dir.

اُن ََّ  Bir (cîm’in zammıyla) [Cuddân] ُج
mevzi¡dir. Ve Cuddân b. Cedîle b. Esed, 
Rebî¡atu’l-Feres kabîlesinden bir batn-ı 
kebîrin pederidir.

ُة ََ ي َِ َج  (cîm’in fethiyle) [el-Cedîdet] اَلإْ
Mı§ır’da iki karyedir.
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rine ıtlâk olunur, kabından soyulup çıktı-
ğı için. Ve arkaya denir, َجْرٌد [cerd] gibi; 
yukâlu: ُرِمَي ُفالٌَن َعَلى أَْجَرِدِه أَْي َعَلى َظْهِرِه Ekserî 
A¡râb tâ™ifesinin sırtı açık olur.

اُء َُ َجرإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-cerdâ] اَلإْ
de) ve

ُة َُ َجِر  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-ceridet] اَلإْ
Nebât eseri olmayan arza denir; yukâlu: 
 Ve أَْرٌض َجْرَداُء َوَجِرَدةٌ أَْي الَ َنَباَت ِفيَها

اُء َُ  Sâfî şarâba ıtlâk olunur ki [™cerdâ] َجرإْ
sudan müncerid olur; yukâlu: َخْمٌر َجْرَداُء أَْي 
َصاِفَيٌة

َُ ِري -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tecrîd] اَلتَّجإْ
de) Kuraklık yeri nebâttan hâlî kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اأْلَْرَض  اْلَقْحُط  َد   َجرَّ
َجْرَداَء -Ve bir nesnenin kışrını soy َجَعَلَها 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلُعوَد  َد   َجرَّ
-Ve derinin tüylerini koparıp kav َقَشَرُه
latmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلِجْلَد َد   َجرَّ
َشْعَرُه َنَزَع   Ve istediği nesneden mahrûm ِإَذا 
olmak yâhûd ma¡a’l-kerâha nâ™il olmak 
ma¡nâsınadır, َجْرٌد [cerd] gibi; yukâlu: َد  َجرَّ
َكاِرِهيَن أَْعَطْوُه  أَْو  َفَمَنُعوُه  َسأََلُهْم  ِإَذا  -Ve so اْلَقْوَم 
yup çıplatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َد  َجرَّ
اُه ِإَذا َعرَّ َثْوِبِه   Ve pamuğu hallâclamak َزْيًدا ِمْن 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَلَجُه ِإَذا  اْلُقْطَن  َد   َجرَّ
Ve kılıcı kınından sıyırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه َسلَّ ِإَذا  ْيَف  السَّ َد   Ve yazıyı nokta َجرَّ
ve i¡râb makûlesi zâbıtadan hâlî yazmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َد اْلِكَتاَبَة ِإَذا َلْم َيْضِبْطُه  َجرَّ
Ve hacc-ı kırân eylemeyip hacc-ı ifrâd 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َّاْلَحج َد   َجرَّ
َيْقِرْن َوَلْم  أَْفَرَدُه   Ve köhne esvâb giymek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلِبَس ِإَذا  ُجُل  الرَّ َد   َجرَّ
اْلُجُروَد أَِي اْلُخْلَقاَن

ُُ  vezninde [fâ¡ûl] َفاُعوٌل) [el-cârûd] اَلإَْجاُرل
ki ebniye-i mübâlagadandır) Be-gâyet ku-
rak seneye ıtlâk olunur ki her yeri nebât 

vasf-bi’l-masdardır, yâhûd َصْعٌب [§a¡b] 
gibi sıfattır; yukâlu: ِبِه َنَباَت  الَ  أَْي  َجْرٌد   َمَكاٌن 
Ve bir nesnenin kabuğunu soyup gider-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َجْرًدا اْلُعوَد   َجَرَد 
َقَشَرُه ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب   Ve derinin tüylerini ِمَن 
yolup koparmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َشْعَرُه َنَزَع  ِإَذا  اْلِجْلَد   Ve bir kimseden bir َجَرَد 
nesne isteyip memnû¡ ve mahrûm ol-
mak, ¡alâ-kavlin mes™ûlü ma¡a’l-kerâhe 
verilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقْوَم  َجَرَد 
-Ve soyup çıp ِإَذا َسأََلُهْم َفَمَنُعوُه أَْو أَْعَطْوُه َكاِرِهيَن
latmak ma¡nâsınadır ki ma¡nâ-yı aslîdir; 
yukâlu: اُه َعرَّ ِإَذا  َثْوِبِه  ِمْن  َزْيًدا   Ve pamuğu َجَرَد 
hallâclamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَرَد 
 Ve اْلُقْطَن ِإَذا َحَلَجُه

ٌُ -Eski libâsa denir, tesmiye-bi’l [cerd] َجرإْ
masdardır; sevb eskidikte havları dökülüp 
emles olur; yukâlu: َثْوٌب َجْرٌد َوبُْرَدةٌ َجْرٌد أَْي َخَلٌق 
Ve 

ٌُ  Ferc ve zekerden her birine [cerd] َجرإْ
ıtlâk olunur. Ve kalkana ıtlâk olunur. Ve 
mâldan bakiyye kalanına ıtlâk olunur. Ve 
arkaya denir.

ُُ َر َجإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-ecred] اَلإْ
Bu dahi otsuz kır yere denir; yukâlu: َمَكاٌن 
ِفيِه َنَباَت  الَ  أَْي   ;Ve tüysüz adama denir أَْجَرُد 
yukâlu: َعَلْيِه َشْعَر  الَ  أَْي  أَْجَرُد   Ve ufak َرُجٌل 
ve yufka tüylü ata denir ki hamîdedir; 
yukâlu: َوَرِقيُقُه ْعِر  الشَّ َقِصيُر  أَْي  أَْجَرُد   Ve َفَرٌس 
yarışta sâ™irleri sebk eder olan ata ıtlâk 
olunur, gûyâ ki sürüden mücerred olur; 
yukâlu: َفَرٌس أَْجَرُد أَْي َسبَّاٌق Ve 

ُُ َر  Tâm ve kâmil ma¡nâsına [ecred] أَجإْ
isti¡mâl olunur, noksândan müncerid ol-
duğu için; yukâlu: ْهُر الشَّ َوَكَذا  َتامٌّ  أَْي  أَْجَرُد   َيْوٌم 
أَْو :ve yukâlu َواْلَعامُّ َيْوَماِن  َرأَْيُتُه ُمْذ أَْجَرَداِن أَْي   َما 
اِن  Ve َشْهَراِن َتامَّ

ُُ َر -Bütün tırnaklı hayvânın zeke [ecred] أَجإْ
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eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir, ihrâm 
için soyunmak münâsebetiyle; yukâlu: 
ِباْلَحاّجِ َه  َتَشبَّ ِإَذا  ِباْلَحّجِ  َد   Mü™ellif bununla َتَجرَّ
işbu hadîse işâret eylemiştir; kâle ¡Ömer 
radıyallâhu ¡anhu: َلْم َوِإْن  ِباْلَحّجِ  ُدوا   “َتَجرَّ
تُْحِرُموا” أَْي َتَشبَُّهوا ِباْلَحاّجِ

ُُ ِجَرا نإْ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-incirâd] اَلإْ
ninde) Bu dahi soyunmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َواْنَجَرَد َد  َفَتَجرَّ َزْيًدا  َد   Şârih der ki َجرَّ
gerçi mü™ellifin temsîlinden mutâvi¡ ol-
mak zâhirdir, lâkin A§ma¡î dedi ki ِإْنِجَراٌد 
[incirâd] mutâvi¡ değildir, belki ibtidâ™ 
soyunmak, ي  ma¡nâsınadır. Pes [ta¡arrî] َتَعّرِ
mutâvi¡ oldukta soyulmak ve bi-re™sihi ol-
dukta soyunmak ile ta¡bîr olunur. Ve 

-At ufak ve yufka tüylü ol [incirâd] ِإْنِجَراٌد
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَجَرَد اْلَفَرُس ِبَمْعَنى 
 Ve yol yâhûd yürümek pek uzayıp َجَرَد
mümtedd olmak ma¡nâsına müsta¡meldir, 
bir yere sapıp yâhûd ilişmekten mütecer-
rid olduğu için; yukâlu: َّْيُر ِإَذا اْمَتد  ِإْنَجَرَد ِبِه السَّ
Şârih der ki burada ْيُل -nüshası muharref اَلسَّ
tir. Vâkı¡â Esâs’ta ِإَذا اْمَتدَّ َوَطاَل ْيُر  ِبَنا السَّ  ِإْنَجَرَد 
.ibâretiyle mü™essestir¡ ِمْن َغْيِر َلّيٍ َعَلى َشْيٍء

ُة َُ ُجرإْ ve (cîm’in zammıyla) [el-curdet] اَلإْ

ُُ ُمَجرَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mucerred] اَلإْ
vezninde) ve

ُُ ُمَتَجرَّ  (râ’nın fethiyle) [el-mutecerred] اَلإْ
Üçü dahi hâsıl bi’l-masdar olan soykunluk 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِد ُة اْلُجْرَدِة َواْلُمَجرَّ  ِإْمَرأَةٌ َبضَّ
ِد ٌة ِعْنَد التََّجرُّ ِد أَْي َبضَّ  Ya¡nî “Soykunluğu َواْلُمَتَجرَّ
pek nâzüktür.” Ve işbu ٌد  [mutecerred] ُمَتَجرَّ
kelimesi râ’nın fethiyle masdardır, lâkin 
hâsılı murâddır ve eğer râ™ meksûr olursa 
ondan cism irâde olunur.

ُة ََ َجِري -veznin [sa¡îdet] َسِعيَدةٌ) [el-cerîdet] اَلإْ
de) Uzun olan hurmâ dalına denir, gerek 
yaş ve gerek kuru olsun, ¡alâ-kavlin yap-

eserinden mücerred ede; yukâlu: َسَنٌة َجاُروٌد 
النََّباَت ُد  تَُجّرِ َيْعِني  ُمْقِحَطٌة  -Ve uğursuz şûm أَْي 
kadem kimseye ıtlâk olunur ki uğradığı 
yeri hayrdan hâlî eder ola; yukâlu: َرُجٌل 
ُد اْلَخْيِر ِبُشْؤِمِه  Ve َجاُروٌد أَْي َمْشُؤوٌم َيْعِني ُمَجرَّ

ٌُ -Ashâbdan Bişr b. ¡Amr el [Cârûd] َجاُرل
¡Abdî lakabıdır. ُجْرٌد [curd] marazına uğ-
ramış develerini alıp dayılarına firâr eyle-
mekle maraz-ı mezbûr dayılarının devele-
rine sirâyetle cümlesi helâk olmağın َجاُروٌد 
[Cârûd] ile telkîb eylediler. Ve 

ٌُ -Bir maraz (cîm’in zammıyla) [curd] ُجرإْ
dır ki develerin tüylerini ve derilerini kav-
layıp kıpkızıl eti zâhir olur ve ekserî helâk 
olur.

يَُّة ُِ  Zeydiyye’den [el-Cârûdiyyet] اَلإَْجاُرل
bir tâ™ifedir ki Ebû Cârûd Ziyâd b. Ebî 
Ziyâd nâm kimseye mensûblardır. Şârih 
der ki İmâm Bâ…ır hazretleri mersûma 
Sur√ûb tesmiye eylemişti ki deryâda 
sâkin bir şeytân adıdır. Ve tâ™ife-i mesfûre 
mezâhib-i zâyigaya zâhiblerdir. Ez-ân-
cümle imâmeti İmâm ¡Alî hazretlerine 
nass ile hasr etmeleriyle muhâlefet eden-
leri tekfîr ederler ve ◊aseneyn hazretle-
rinden sonra imâmeti şûrâdır derler.

ُُ ٌل) [et-tecerrud] اَلتََّجرُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Soyunup çıplanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َد َفَتَجرَّ َثْوِبِه  ِمْن  َزْيًدا  َد  -Ve kayna َجرَّ
yan nesnenin kaynaması sâkin olmak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َد  َتَجرَّ
َغَلَيانُُه َسَكَن  ِإَذا  -Ve sünbüle kapçıkla اْلَعِصيُر 
rından çıkmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َلَفاِئِفَها ِمْن  ِإَذا َخَرَجْت  ْنُبَلُة  السُّ َدِت   Ve َتَجرَّ
bir işe sa¡y ve ikdâm eylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur ki hiffet için soyunup ve 
teşmîr-i sâk eylemeğin lâzımıdır; yukâlu: 
َد َزْيٌد أِلَْمِرِه ِإَذا َجدَّ ِفيِه  Ve huccâca teşebbüh َتَجرَّ
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vezninde) ve

اُن َُ  (cîm’in zammıyla) [el-curdân] اَلإُْجرإْ
 gibi bütün tırnaklı hayvânın [ecred] أَْجَرُد
zekerine ıtlâk olunur, ¡alâ-kavlin cemî¡-i 
hayvânâta şâmildir. Ve ُجْرَداٌن [curdân] laf-
zının cem¡i َجَراِديُن [cerâdîn] gelir.

ُُ ا َجرَّ  (vezninde [cellâd] َجالٌَّد) [el-cerrâd] اَلإْ
Tunç kaplara cilâ ve saykal veren ve pa-
sını açıp tasfiye eden adama ıtlâk olunur. 
¢ânûnü’l-Edeb müterciminin “rûyîne-
mâl” ta¡bîrini zarta ile tefsîri agrebdir.

ُُّ ِر جإْ ِ -kesreteyn ve dâl-ı mü) [el-icridd] اَلإْ
şedded ile ٌِّإْكِبر [ikbirr] vezninde ve ba¡zen 
tahfîfle ِإْثِمٌد [i&mid] vezninde zebân-
zeddir) Bir nebât ismidir ki onunla man-
tara istidlâl olunur.

ُُ َجَرا  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-cerâd] اَلإْ
Çekirgeye denir ki ma¡rûftur, müzekker 
ve mü™ennesine ıtlâk olunur; yerin yüzünü 
nebâttan tecrîdi bâ¡is-i tesmiyedir. 

Şârih der ki bu ism-i cinstir, müfredi ٌَجَراَدة 
[cerâdet]tir, َبَقٌر [ba…ar] ve ٌَبَقَرة [ba…arat] 
gibi; te™nîs ve tezkîri yeksândır. Pes mü-
zekkerinde hakkı lafz-ı âherden olmaktır 
ki vâhid-i müzekker cem¡e mültebis olma-
ya, zîrâ esmâ-i kesîresi vardır. İntehâ. Ve 

ٌُ  .Bir mevzi¡ ve bir dağ adıdır [Cerâd] جَرا
Ve 

ٌُ  ;Nâs ma¡nâsına isti¡mâl olunur [cerâd] َجَرا
yukâlu: َما أَْدِري أَيُّ َجَراٍد َعاَرُه أَْي أَيُّ النَّاِس َذَهَب ِبِه 
Uğruyu َجَراٌد [cerâd]a teşbîh eylediler.

ُة َُ ُرل  Çekirgesi çok yere [el-mecrûdet] اَلإَْمجإْ
denir; yukâlu: أَْرٌض َمْجُروَدةٌ أَْي َكِثيَرُة اْلَجَراِد

ُُ ُرل  Çekirge yemekten [el-mecrûd] اَلإَْمجإْ
karnı veca¡-nâk olan adama denir; yukâlu: 
أَْكِل َعْن  َبْطَنُه  َشَكا  ِإَذا  اْلَمْجُهوِل  ِبَناِء  َعَلى  ُجُل  الرَّ  ُجِرَد 
َمْجُروٌد َفُهَو   Ve çekirge isâbet eylemiş اْلَجَراِد 

rakları izâle olunmuşuna denir, lâkin ağa-
cından kesilmiş olanıdır. Ve bu müfreddir, 
 cem¡-i cinsidir. Türkîde cirit [cerîd] َجِريٌد
ta¡bîr olunan değnek bundan me™hûzdur. 
Ve 

ةٌ ََ  İçlerinden aslâ piyâde [cerîdet] َجِري
olmayan süvârî alayına ıtlâk olunur, 
piyâdeden mücerred olduğu için. Ve mâl 
bakiyyesine ıtlâk olunur. Ve َجِريٌد [cerîd] 
 gibi zamân-ı tâmm u kâmil [ecred] أَْجَرُد
ma¡nâsına isti¡mâl olunur, noksândan mü-
cerred olduğu için; yukâlu: ٌَّتام أَْي  َجِريٌد   َيْوٌم 
ve َما َرأَْيُتُه ُمْذ َجِريَداِن أَْي ُمْذ َيْوَمْيِن أَْو َشْهَرْيِن Bura-
da ُمْذ ism ve َجِريَداِن haberidir.

ُُ ُجرإْ  Bu dahi (cîm’in zammıyla) [el-curd] اَلإْ
içlerinde piyâde olmayan süvârî bölüğüne 
ıtlâk olunur; yukâlu: َال أَْي  َوُجْرٌد  َجِريَدةٌ   َخْيٌل 
اَلَة ِفيَها َرجَّ
ُة َُ َجَرا -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-Cerâdet] اَلإْ
ninde) Bir hatun adıdır. Ve ¡Abdullâh b. 
Şura√bîl ve Ebû ¢atâde ◊âri& b. Rib¡î 
ve Selâme b. Nehâr b. Ebi’l-Esved nâm 
kimselerin feresleri adıdır. Ve ¡Âmir b. 
‰ufeyl’in feresi ismidir ki kendinden son-
ra Ser√ b. Mâlik almıştır.

َعيَّاِر ُةالإْ َُ  Bir meşhûr [Cerâdetu’l-¡Ayyâr] َجَرا
feres ismidir. ¡Alâ-kavlin َعيَّاٌر [¡Ayyâr] ön 
dişleri gedik bir adam idi, bir diri çekirge 
tutup ekl eylemeğe mübâderet eyledikte 
dişinin gediğinden hezâr zahmetle kurtu-
lup kaçmakla َجَراَدُة اْلَعيَّاِر [cerâdetu’l-¡ayyâr] 
bir takrîble bir mazîkten halâs olanın hak-
kında mesel oldu.

َتاِن َُ َجَرا  İki çengî hatunlar [el-Cerâdetân] اَلإْ
idi ki Mekke’de olurlar idi, ¡alâ-kavlin 
Nu¡mân b. Mun≠ir nâm emîrin çengîleri 
idi.

ُُ ُمَجرَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mucerred] اَلإْ
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ma¡nâsınadır; yukâlu: َلْم ِإَذا  اأْلَْرُض  ِت   ِإْجَرَهدَّ
 Ve yel be-gâyet kaht ve su¡ûbet يُوَجْد ِفيَها َنْبٌت
üzere olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِت  ِإْجَرَهدَّ
ْت َوَصُعَبْت أَْي َغَلَب َعَلْيَها اْلَقْحُط َنُة ِإَذا اْشَتدَّ السَّ
ُة ََ َه  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-cerhedet] اَلإَْجرإْ
vezninde) Yürümekte pek sür¡at eyle-
mek ma¡nâsınadır. Şârihin beyânı üzere 
masdardır. 

ٌَ ِه -Sür¡atle yürür olan re [mucerhid] ُمَجرإْ
vendeye denir. Ve 

ةٌ ََ َه  ,Büyük su destîsine denir [cerhedet] َجرإْ
ةٌ ةٌ ma¡nâsına ve [cerret] َجرَّ  [cirheddet] ِجْرَهدَّ
dahi lügattir, ِمْرَزبٌَّة [mirzebbet] vezninde.

َُ َه  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-cerhed] اَلإَْجرإْ
ve

َُ ُه -veznin [sunbul] ُسْنُبٌل) [el-curhud] اَلإُْجرإْ
de) Neşâtlı cüst ve çabuk revendeye denir. 
Ve Cerhed b. »uveylid ashâbdandır.

]ج س ُ[
َُ ََ َج  (cîm’in ve sîn’in fethiyle) [el-cesed] اَلإْ
İnsânın ve cin ve melâ™ikenin cism ve be-
denine denir. 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre َجَسٌد 
[cesed] ِجْسٌم [cism]den ahasstır, zevi’l-
¡ukûle mahsûstur, lâkin ِجْسٌم [cism] eb¡âd-ı 
selâseyi müştemil olmakla sâ™ir hayvân 
ve cemâdâta ıtlâk olunur. Pes sâ™ire ıtlâkı 
teşbîh vechiyle olur. Ve َجَسٌد [cesed] levn 
sâhibi olana ve ِجْسٌم [cism] su ve havâ gibi 
levni olmayana ıtlâk olunur. Bu cihetle 
dem ve za¡ferâna ıtlâk eylediler. İntehâ. 
Ve

ٌَ ََ َج  [cesed] Za¡ferâna denir. Ve Benî 
İsrâ™îl’in buzağısına ıtlâk olunur ki Sâmirî 
huliyyâttan düzüp Cibrîl-i Emîn hazret-
lerinin atı ayağı altından aldığı toprak 
bereketiyle mazhar-ı hayât olup ve ona 

ekine denir; yukâlu: ْرُع ِإَذا أََصاَبُه اْلَجَراُد  ُجِرَد الزَّ
َفُهَو َمْجُروٌد

يُّ ُِ ُجَرا ) [el-Curâdiyy] اَلإْ  [πurâbiyy] ُغَراِبيٌّ
vezninde) ~an¡â-i Yemen kazâsında bir 
karyedir.

ُة َُ ُجَرا  (cîm’in zammıyla) [el-Curâdet] اَلإْ
Ba§ra ile Yemâme beyninde bir kumsal 
adıdır.

ٌُ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [Curâd] ُجَرا
Benû Temîm diyârında bir su adıdır.

َُ اَراُِْجرإْ َُ  [Dârâbucird] (cîm’in kesriyle) İki 
mevzi¡ adıdır. Bu Dârâbgird mu¡arrebidir.

َة َُ نَُجرإْ إْْ  (cîm’in fethiyle) [İbn Cerdet] ِإ
Baπdâd mâl-dârlarından bir ma¡rûf adam 
idi.

َُى  (vezninde [furâdâ] ُفَراَدى) [Curâdâ] ُجَرا
Bir mevzi¡ adıdır.

اُن َُ  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [Curdân] ُجرإْ
¡Am…ayn beyninde bir vâdi ismidir.

ُة َُ ُمَتَجّرِ -ism-i fâ¡il bün) [el-Mutecerrid] اَلإْ
yesiyle) Nu¡mân b. Mun≠ir’in zevcesi 
ismidir.

ٌُ -Di (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [Cerûd] َجُرل
maş… türâbında bir mevzi¡dir.

ُُ ve (hemzenin zammıyla) [Ucârid] أَُجاِر

ٌُ  Birer (vezninde [ârid†] َطاِرٌد) [Cârid] َجاِر
mevzi¡ ismleridir.

]ج ر هـ ُ[
ُُ ا ََ ِرهإْ جإْ ِ  [i§mi¡dâd] ِإْصِمْعَداٌد) [el-icrihdâd] اَلإْ
vezninde) Sür¡at eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِاْجِرْهَداًدا َوَغْيِرِه  ْيِر  السَّ ِفي  ُجُل  الرَّ  ِإْجَرَهدَّ 
أَْسَرَع  Ve bir nesne sünüp uzamak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيُء  الشَّ  ِإْجَرَهدَّ 
َوَطاَل  Ve müstemir ve dâ™im olmak اْمَتدَّ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيُء  الشَّ  ِإْجَرَهدَّ 

 Ve yer nebât eserinden hâlî olmak اْسَتَمرَّ
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le) ¡Âmir b. Cuşem’in lakabıdır, ibtidâ 
siyâbını za¡ferânla sabg eden odur.

َُ ََ َجلإْ  Cevherî bu kelimeyi [el-celsed] اَلإْ
gerçi burada zikr eyledi, lâkin sedîd ve 
müvecceh değildir; lâm’ı asliyyedir.

]ج ض ُ[
َُ  cîm’in fethi ve ∂âd-ı) [el-ca∂d] اَلإَْجضإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Celd ma¡nâsınadır 
ki cüst ve bahâdır adama denir. Aslı َجْلٌد 
[celd] idi, ¡Arablar lâm’ı ∂âd’a ibdâl eder-
ler; yukâlu: َرُجٌل َجْضٌد أَْي َجْلٌد

]ج ع ُ[
َُ -Kı (vezninde [ra¡d] َرْعٌد) [el-ca¡d] اَلإَْجعإْ
vırcık saça ve sakala denir; َسْبٌط [seb†] 
mukâbilidir, ¡alâ-kavlin kısa olanına de-
nir; yukâlu: ْبِط أَِو اْلَقِصيُر  َشْعٌر َجْعٌد َوُهَو ِخالَُف السَّ
 Ve ِمْنُه

ٌَ  ;Kıvırcık saçlı kişiye vasf olur [ca¡d] َجعإْ
mü™ennesinde ٌَجْعَدة [ca¡det] denir; yukâlu: 
 Ve َرُجٌل َجْعٌد َواْمَرأَةٌ َجْعَدةٌ ِإَذا َكاَن ِفي َشْعِرِه ُجُعوَدةٌ

ٌَ -Nem-nâk toprağa ıtlâk olu [ca¡d] َجعإْ
nur, lîneti sebebiyle müterâkim olmak 
mülâhazasıyladır; yukâlu: َنٍد أَْي  َجْعٌد   َثًرى 
Ve pek koyu ve galîz olan çorba ve bula-
maç makûlesi ta¡âma ıtlâk olunur; yukâlu: 
َغِليٌظ أَْي  َجْعٌد   hurmâyı [ays√] َحْيٌس Ve َحْيٌس 
ve yağı ve keşeği haltla müretteb olur bir 
ta¡âm adıdır. Ve 

ٌَ -Kerîm ve civân-merd ada [ca¡d] َجعإْ
ma ıtlâk olunur; yukâlu: َكِريٌم أَْي  َجْعٌد   َرُجٌل 
Esâs’ın beyânına göre ¡Arablar cu¡ûdet-i 
şa¡r ile mevsûf olmakla ¡Arabiyyetinden 
kinâye ederler. Ve

ٌَ  ve [ca¡d] َجعإْ

يإِْن ََ َي الإْ َُ -Bahîl şah [ca¡du’l-yedeyn] َجعإْ
sa da ıtlâk olunur; yukâlu: أَْي َجْعٌد   َرُجٌل 
َبِخيٌل أَْي  اْلَيَدْيِن  َوَجْعُد  َجْعٌد  َوَرُجٌل  -Ve fürû َكِريٌم 

¡ibâdet eylediler. Ke-mâ kâle ta¡âlâ َفأَْخَرَج﴿ 
-ke [cesed] َجَسٌد Pes َلُهْم ِعْجالً َجَسًدا َلُه ُخَواٌر﴾
limesi bedel olur. Ba¡zılar َذا َجَسٍد ile te™vîl 
eylediler. Ve 

ٌَ ََ  .Kurumuş kana ıtlâk olunur [cesed] َج
Ve masdar olur, bir nesneye kan yapışmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َجَسًدا  ِبِه  ُم  الدَّ  َجِسَد 
اِبِع ِإَذا َلِصَق ِبِه اْلَباِب الرَّ

ُُ ا ََ ِج  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-cisâd] اَلإْ
Bu dahi za¡ferâna denir.

َُ َِ َج ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-cesid] اَلإْ

َُ َجاِس ve [el-câsid] اَلإْ

َُ ي َِ َج  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-cesîd] اَلإْ
Bunlar da kurumuş kana denir.

َُ ََ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mucsed] اَلإُْمجإْ
ninde) ve

َُ ََّ ُمَج  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mucessed] اَلإْ
vezninde) Za¡ferânla boyanmış nesneye 
denir; yukâlu: َمْصُبوٌغ أَْي  ٌد  َوُمَجسَّ ُمْجَسٌد   َثْوٌب 
ْعَفَراِن  Ve ِبالزَّ

ٌَ ََّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [mucessed] ُمَج
vezninde) Şol âvâzeye ıtlâk olunur ki 
nagamât-ı latîfe ve terennümât-ı muhassi-
ne üzere nakş ve terkîb olunmuş ola, gûyâ 
ki nagamât-ı rengînle tecsîd olunmuştur; 
yukâlu: َنٍة ٌد أَْي َمْرُقوٌم َعَلى َنَغَماٍت وُمَحّسِ َصْوٌت ُمَجسَّ

َُ ََ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-micsed] اَلإِْمجإْ
de) Çıplak bedene mümâs ve mültasık 
olan libâsa denir, gömlek ve izâr gibi.

ُُ ا ََ ُج  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-cusâd] اَلإْ
Bir veca¡ ismidir ki insânın batnına ¡ârız 
olur. Şârihin beyânına göre yürek sızıntısı 
olacaktır.

اُء ََ إَْ  (vezninde [™a√râ§] َصْحَراُء) [™Cesdâ] َج
Ba†nu Cili≠≠ân’da bir mevzi¡ adıdır.
َِ َمَجاِس -mîm’in fethiy) [u’l-Mecâsid±] ُذلالإْ
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vezninde) Sibâ¡dan kurdun künyesidir.

َة ََ َْنُوَجعإْ  [Benû Ca¡det] Bir cemâ¡attir, şâ¡ir-i 
meşhûr Nâbiπa el-Ca¡dî onlardandır.

ُة ََ َجعإْ ) [el-ca¡det] اَلإْ  (vezninde [va¡det] َوْعَدةٌ
Dişi kuzuya denir, ِرْخٌل [ri«l] ma¡nâsına.

َُ ي ُِ َجَعا -vez [anâdîd§] َصَناِديُد) [el-ce¡âdîd] اَلإْ
ninde) Bir sarı ve galîz ve kuru nesne-
dir ki bi-¡aynihi peynir gibi rutûbetli ve 
rehâvetli olur, henüz doğurmuş davarın 
memesinden ağız çıkmazdan akdemce o 
zuhûr eder.

ٌَ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Cu¡ayd] ُجَعيإْ
Esmâ-i ricâldendir.

]ج ل ُ[
َُ ِجلإْ ve (cîm’in kesriyle) [el-cild] اَلإْ

َُ َجَل  Her hayvânın (fethateynle) [el-celed] اَلإْ
derisine denir, َمْسٌك [mesk] ma¡nâsına. 
Cem¡i أَْجالٌَد [eclâd] gelir. Ve 

ٌَ  İnsânın âlet-i tenâsülüne ıtlâk [celed] َجَل
olunur, kinâye vechiyle ve bihi füssire 
kavluhu ta¡âlâ: ﴾َوَقالُوا ِلُجُلوِدِهْم ِلَم َشِهْدتُْم َعَلْيَنا﴿ 
اآلية، أَْي ِلُفُروِجِهْم

ُُ الَ َجإْ  in cem¡idir[celed] َجَلٌد [el-eclâd] اَلإْ
ki zikr olundu. Ve ¡Arablar ْنَساِن اإْلِ  أَْجالَُد 
[eclâdu’l-insân] ve ْنَساِن -tecâlîdu’l] َتَجاِليُد اإْلِ
insân] derler, adamın vücûdunun cemâ¡at-i 
şahsını ve cismini ya¡nî mecmû¡-ı a¡zâsını 
irâde ederler; yukâlu: أَْو ُفالٍَن  أَْجالَُد  أَْشَبَه   َما 
 َجِليٌد [eclâd] أَْجالَدٌ Ve َتَجاِليُدُه ِبأَْجالَِد أَِبيِه أَْو َتَجاِليِدِه
[celîd]in dahi cem¡idir, ke-mâ se-yuzkeru.

َُ ُمَجلَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mucelled] اَلإْ
vezninde) Şol kemiğe denir ki bi’l-
külliyye eti zâ™il olup hemân üzerinde bir 
deri kalmış ola; yukâlu: َيْبَق ِإَذا َلْم   َعْظٌم ُمَجلٌَّد 
 Ve َعَلْيِه ِإالَّ اْلِجْلُد

ٌَ  Keyli yâhûd vezni [mucelled] ُمَجلَّ
ma¡lûm bir mikdâr-ı mu¡ayyen himl ya¡nî 

mâye ve le™îmü’l-haseb olan kimse-
ye اْلَقَفا  ,ıtlâk olunur [ca¡du’l-…afâ] َجْعُد 
meydân-ı mekârimde ser-firâz olmadığı 
için; yukâlu: ُفالٌَن َجْعُد اْلَقَفا أَْي َلِئيُم اْلَحَسِب Ve 
parmakları kasîr olana َجْعُد اأْلََصاِبِع [ca¡du’l-
e§âbi¡] ıtlâk olunur. Ve 

ٌَ  Söbü olmayıp devrek olan yüze [ca¡d] َجعإْ
ve yanağa vasf olur; yukâlu: َخدٌّ َجْعٌد أَْي َغْيُر 
 Ve أَِسيٍل

ٌَ  Tüyü pek çok olan deveye ıtlâk [ca¡d] جعإْ
olunur; yukâlu: َبِعيٌر َجْعٌد أَْي َكِثيُر اْلَوَبِر Ve ağı-
zında kat kat köpük yığılmış deveye َجْعُد 
 :ıtlâk olunur; yukâlu [ca¡du’l-luπâm] اللَُّغاِم
َبِد الزَّ ُمَتَراِكُم  أَْي  اللَُّغاِم  َجْعُد   Ve Moğol ve َبِعيٌر 
Çînî yüzleri gibi değirmi ve bî-melâhat 
olan yüze vasf olur; yukâlu: أَْي َجْعٌد   َوْجٌه 
 Ve ُمْسَتِديٌر َقِليُل اْلِمْلِح

ٌَ .Esâmî-i ricâldendir [Ca¡d] َجعإْ

ُة َُ ve (zammeteynle) [el-cu¡ûdet] اَلإُْجُعو

ُة َُ َجَعا -vez [sa¡âdet] َسَعاَدةٌ) [el-ce¡âdet] اَلإْ
ninde) Saç kıvırcık olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوَجَعاَدًة  ُجُعوَدًة  ْعُر  الشَّ  َجُعَد 
اْلَخاِمِس ِضدُّ َسِبَط

َُ ٌل) [et-teca¡¡ud] اَلتََّجعُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Saç kıvırcıklanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجْعًدا َصاَر  ِإَذا  ْعُر  الشَّ َد  -Ve buru َتَجعَّ
şup burtulmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َتَقبََّض ْيُء َوالرَّ َد الشَّ َتَجعَّ

َُ ِعي -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tec¡îd] اَلتَّجإْ
de) Saçı kıvırcık eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َد َشْعَرُه ِإَذا َجَعَلُه َجْعًدا َجعَّ

َُ ُمَجعَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muca¡¡ad] اَلإْ
vezninde) Pek koyu olan çorba makûlesine 
ıtlâk olunur, َجْعٌد [ca¡d] gibi; yukâlu: َحْيٌس 
ٌد أَْي َغِليٌظ ُمَجعَّ
َة ََ ve [Ebû Ca¡det] أَُْوَجعإْ

َة َُ  [umâmet&] ثَُماَمٌة) [Ebû Cu¡âdet] أَُْوُجَعا
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darbın lâzımesidir; yukâlu: ِبَناِء َعَلى  ِبِه   ُجِلَد 
اْلَمْجُهوِل ِإَذا َسَقَط ِإَلى اأْلَْرِض

َُ َجَل  [celd] َجْلٌد (fethateynle) [el-celed] اَلإْ
lafzında lügattir ki zikr olundu. Ve 

ٌَ -Helâk olmuş deve yavrusu [celed] َجَل
nun yüzülmüş derisine denir ki içini ثَُماٌم 
[&umâm] dedikleri otluk katığıyla dol-
durup bi-¡aynihi yavru şekline girmekle 
anasına ¡arz ederler, onu kendi yavrusu 
olmak tahayyülüyle sâ™ir devenin yavru-
suna hanîn edip ve sütünü çekmez olur. 
¡Alâ-kavlin َجَلٌد [celed] mürd olmuş yav-
runun yine şol derisine denir ki sâ™ir yav-
ruya giydirip o yavrusu helâk olan nâkaya 
¡arz ederler, onu istişmâmla kendi yavrusu 
kıyâs edip ona yakılır. Ve 

ٌَ  Toprağı pek ve sırtı düz ve [celed] َجَل
hemvâr olan arza denir. Ve şol koyuna 
denir ki her doğurdukça kuzusu helâk 
olur ola. Ve içlerinde küçükleri olmayan 
büyük deve sürüsüne denir. Ve evlâd ve 
elbânı olmayan koyun ve keçiye ve deve-
ye denir. Ve 

ٌَ  Şiddet ve zor ve kuvvet [celed] َجَل
ma¡nâsına ism olur. Ve bu ma¡nâda mas-
dar olur, ke-mâ se-yuzkeru. Kezâlik mas-
dar olur, yer kırağılı olmak ma¡nâsına; 
yukâlu: ِإَذا اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َجَلًدا  اأْلَْرُض   َجِلَدِت 
أََصاَبَها اْلَجِليُد
ُة َُ -veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-celâdet] اَلإَْجالَ
de) ve

ُة َُ ُجُلو ve (cîm’in zammıyla) [el-culûdet] اَلإْ

َُ َجَل ve (fethateynle) [el-celed] اَلإْ

ُُ ُلو  ve [ma√lûf] َمْحُلوٌف [el-meclûd] اَلإَْمجإْ
 gibi masdar olarak cüst [ma¡…ûl] َمْعُقوٌل
ve dilîr ve bahâdır olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َجالََدًة َوُجُلوَدًة َوَجَلًدا َوَمْجُلوًدا  َجُلَد الرَّ

yüke denir ki arkada yâhûd dâbbeye 
tahmîl olunur, ya¡nî beyne’l-¡Arab mekîl 
ve mevzûndan bir mikdâra denir ki beyn-
lerinde ma¡lûmdur. Şârihin beyânı üzere 
altı yüz ِرْطٌل [ri†l] mikdârıdır. Ve 

ٌَ  Darbdan kat¡â bâk ve [mucelled] ُمَجلَّ
pervâsı olmayan ata ıtlâk olunur; yukâlu: 
ْرِب َفَرٌس ُمَجلٌَّد ِإَذا َكاَن الَ َيْفَزُع ِمَن الضَّ

َُ ِلي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teclîd] اَلتَّجإْ
Boğazlanmış deve derisini yüzüp çıkar-
mak ma¡nâsınadır ve bu hasâ™istendir ve 
binâsı selb içindir; yukâlu: َجلََّد اْلَجُزوَر ِإَذا َنَزَع 
ِجْلَدُه

َُ َجلإْ  cîm’in fethi ve) [el-celd] اَلإْ
lâm’ın sükûnuyla) Kamçı ile vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َجْلًدا   َجَلَدُه 
ْوِط ِبالسَّ َضَرَبُه  ِإَذا  -Ve bir kimsenin deri الثَّاِني 
sine dokunmak yâ vurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجَلَدُه ِإَذا أََصاَب ِجْلَدُه Asl ma¡nâ budur, 
ba¡dehu bundan ُمَجلٌَّد [mucelled] tasrîf ey-
lediler ki ism-i âlettir, kamçıya ıtlâk eyle-
diler, ba¡dehu kamçı ile vurmak ma¡nâsını 
bundan terfî¡ eylediler. Ve

ٌَ  Bir adamı bir husûsa cebr ve [celd] َجلإْ
ikrâh eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َُجَلَدُه َعَلى اأْلَْمِر ِإَذا أَْكَرَهه Ve cimâ¡ eyle-
mek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َجَلَد 
 Ve yılan sokmak ma¡nâsına َجاِرَيَتُه ِإَذا َجاَمَعَها
müsta¡meldir; yukâlu: َلَدَغْت ِإَذا  اْلَحيَُّة   َجَلَدْتُه 
Ve 

ٌَ  Vasf olur, yavuz ve kavî ve [celd] َجلإْ
bahâdır adama denir, َجِليٌد [celîd] gibi. 
Şârih der ki asl َجْلٌد [celd] masdardır, 
adamın derisi kuvvet iktisâb eylemek 
ma¡nâsına, ba¡dehu mübâlagaten vasf edip 
ve ondan ٌَجالََدة [celâdet] tasarruf eylediler. 
Ve 

ٌَ  Yere düşmek ma¡nâsınadır ki [celd] َجلإْ
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ُُ الَ جإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-iclâd] اَلإْ
Yer kırağılı olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve kırağıya tu أَْجَلَدِت اأْلَْرُض ِإَذا أََصاَبَها اْلَجِليُد
tulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أُْجِلُدوا َعَلى ِبَناِء 
اْلَجِليُد أََصاَبُهُم  ِإَذا   Ve bir kimseyi bir اْلَمْجُهوِل 
şey™e muztarr ve nâçâr eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: أَْلَجأَُه ِإَذا  ِإَلْيِه   أَْجَلَدُه 
َوأَْحَوَجُه

َُ ُمَجاِل -ism-i fâ¡il bünyesiy) [el-mucâlid] اَلإْ
le) Muhaddisînden Ebû Sa¡îd Mucâlid b. 
Sa¡îd b. ¡Umeyr el-Hemdânî el-Kûfî’dir 
ki etbâ¡-ı tâbi¡îndendir; İmâm Şâfi¡î onun 
hakkında يُْجَلُد ُمَجاِلٌد  -buyurdular. Bura َكاَن 
da يُْجَلُد mechûl üzere ُب  ma¡nâsınadır يَُكذَّ
ki ِباْلَكِذِب  demektir, vurmak يُْرَمى 
ma¡nâsından müste¡ârdır yâhûd darb ve 
ta¡zîrin melzûmu olan zann yâhûd töhmet 
ma¡nâsına müsta¡meldir, hattâ Esâs’ta ُفالٌَن 
.unvânıyla mersûmdur¡ َلُيْجَلُد ِبَخْيٍر أَْي يَُظنُّ ِبِه
ُِ ِتالَ جإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ictilâd] اَلإْ
de) Kapta olan suyun mecmû¡unu içmek 
ma¡nâsınadır, güyâ ki derisini bile terk ey-
lememektir; yukâlu: َناِء ِإَذا َشِرَبُه  ِإْجَتَلَد َما ِفي اإْلِ
ُكلَُّه
اُن ََ ve [Cildân] ِجلإْ

اُء ََ اَء (cîm’lerin kesriyle) [™Cildâ] ِجلإْ  ِجدَّ
[Ciddâ™] ve ِجَداُن [Cidân] ma¡nâsınadır, 
ya¡nî ◊icâz’da bir bâriz mevzi¡ ismleri-
dir اُء  gibi, ona [Cidân] ِجَداُن ve [™Ciddâ] ِجدَّ
 dahi derler [™Cildâ] ِجْلَداُء ve [Cildân] ِجْلَداُن
ve minhu’l-meselu: َحْت ِبِجْلَداَن َوِجْلَداَء َكَما  َصرَّ
اَء » ُذِكَر ِفي ِجدَّ
ٍَ َْنُوَجلإْ  [Benû Celd] (َسْعٌد [sa¡d] vezninde) 
Bir cemâ¡attir.

ُُ  (vezninde [abûl…] َقُبوٌل) [Celûd] َجُلو
Endelüs’te bir karyedir; ◊af§ b. ¡Â§ım el-
Celûdî oradandır. Ammâ ~a√îh-i Müslim 
rivâyetinden A√med b. Mu√ammed b. 

ٍة ٍة َوُقوَّ ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َكاَن َذا ِشدَّ

َُ َجلإْ ve (vezninde [sa¡d] َسْعٌد) [el-celd] اَلإْ

َُ َجِلي  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-celîd] اَلإْ
Ondan vasflardır. Evvel tesmiye bi’l-
masdardır, sânînin cem¡i ٌأَْجالَد [eclâd] gelir 
ve ُجَلَداُء [culedâ™] gelir ُكَرَماُء [kuremâ™] gibi 
ve ِجالٌَد [cilâd] gelir, ِكَباٌر [kibâr] gibi.

َُ ٌل) [et-tecellud] اَلتََّجلُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Fî-zâtihi celâdeti yok iken tekellüfle 
celâdet göstermek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَجلََّد ُفالٌَن ِإَذا َتَكلََّف اْلَجَلَد

ُُ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-cilâd] اَلإِْجالَ
Sulb ve kebîr hurmâ ağaçlarına denir. Ve 
pek sütlü nâkalara denir, ¡alâ-kavlin sütle-
ri ve dölleri olmayanlarına denir. Şârihin 
beyânına göre müfredi ٌَجْلَدة [celdet]tir, ٌَبْلَدة 
[beldet] vezninde.

ُة ََ َجَل -Bu dahi top (fetehâtla) [el-celedet] اَلإْ
rağı pek ve sırtı düz yere ve dâ™imâ yavru-
su helâk olan koyuna denir.

َُ َمَجاِلي  [me√ârîb] َمَحاِريُب) [el-mecâlîd] اَلإْ
vezninde) Bu dahi sütü firâvân olan deve-
lere denir. ِمْجالٌَد [miclâd] müfredidir.

َُ َل  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-micled] اَلإِْمجإْ
Şol deri parçasına denir ki nevha-kâr karı-
lar onunla çehrelerine vurarak efgân eder-
ler. Cem¡i َمَجاِليُد [mecâlîd] gelir, zâhiren 
gayr-i kıyâs üzere.

ُة ََ ُمَجاَل  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mucâledet] اَلإْ
vezninde) Âlet-i harble vuruşmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُيوِف  ِبالسُّ  َجاَلُدوا 
َتَضاَربُوا

َُ َجِلي  Cüst (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-celîd] اَلإْ
ve bahâdıra denir ki zikr olundu. Ve 

ٌَ  Kırağı ta¡bîr olunan rutûbete [celîd] َجِلي
denir ki ratb havâlarda yere sâkıt olur, 
Fârisîde şebnem denir.



َُ ُجاَلِع اَلإْ 1389BÂBU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE

vezninde) Galîz nesneye denir; yukâlu: 
َشْيٌء َوَرُجٌل َجَلْحَمٌد أَْي َغِليٌظ

]ج ل خ ُ[
َُّ َلِخ  â-yı mu¡ceme») [el-mucle«idd] اَلإُْمجإْ
ile ٌُّمْسَبِطر [musbe†irr] vezninde) Arkası 
üzere uzanıp yatan kimseye denir; yukâlu: 
ُمْسَتْلٍق أَْي  ُمْجَلِخدٌّ   [icli«dâd] ِإْجِلْخَداٌد Pes َرُجٌل 
arka üzere uzanıp yatmak ma¡nâsınadır.

ى ََ  [aben†â√] َحَبْنَطى) [el-cela«dâ] اَلإَْجَلخإْ
vezninde) Aslâ bir işe yaramayan bî-hayr 
u menfa¡at şahsa denir; yukâlu: َرُجٌل َجَلْخَدى 
أَْي الَ َغَناَء ِعْنَدُه َيْعِنى الَ َخْيَر َوالَ َنْفَع ِفيِه

]ج ل س ُ[
ٌَ ََ ve (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [celsed] َجلإْ

َُ ََ َجلإْ -Bir sa (mu¡arref olarak) [el-celsed] اَلإْ
nem adıdır.

]ج ل ع ُ[
َُ َع َجلإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-cel¡ad] اَلإْ
Sulb ve şedîd olan insân ve hayvâna denir. 
Ve yerden yapma eşiğe denir. Ve kocaka-
rıya denir. Ve ¢ays bilâdında bir mevzi¡ 
adıdır.

ُة ََ َع َجلإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-cel¡adet] اَلإْ
ninde) Sür¡atle kaçıp gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَهَرِب ِفي  أَْسَرَع  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve bir َجْلَعَد 
kimseyi yıkıp yere uzatmak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َجْلَعْدُت ُفالًَنا أَْي َصَرْعُتُه َوَمَدْدتُُه َصِريًعا

ُُ ا ََ ِلحع جإْ ِ  [isbi†râd] ِإْسِبْطَراٌد) [el-icli¡dâd] اَلإْ
vezninde) Yere çalınmakla uzanıp yatmak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َّاْمَتد ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْجَلَعدَّ 
َصِريًعا

َُ -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-culâ¡id] اَلإُْجالَِع
de) Yavuz ve tüvânâ olan erkek deveye 
denir. Cem¡i َجالَِعُد [celâ¡id] gelir cîm’in 
fethiyle.

¡Îsâ el-Culûdî en-Neysâbûrî cîm’in zam-
mıyladır, Cevherî vehmine mebnî َتُقْل  َوالَ 
ّمِ  kavliyle nehy eylemiştir. Şârih der ki ِبالضَّ
Neysâbûr’da Sikketu’l-Culûd nâm mahal-
leye mensûbdur.

َُ ُمَجّلِ ٌث) [el-mucellid] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Kitâb cildleyen üstâda denir.

ى ََ َجَلنإْ -vez [aben†â√] َحَبْنَطى) [el-celendâ] اَلإْ
ninde) ve

ُُ ََ َجَلنإْ -Fâcir ve zinâ (dâl’la) [el-celended] اَلإْ
kâr kimseye denir. Bunu ¡âciz ile tefsîr 
edenler tashîf eylemişlerdir.

ي َِ َلنإْ  [muπrendî] ُمْغَرْنِدي) [el-muclendî] اَلإُْمجإْ
vezninde) Be-gâyet sulb ve metîn insân ve 
hayvâna denir.

اُء ََ  cîm’in zammı ve lâm’ın) [™Culendâ] ُجَلنإْ
fethi ve medd ile) Selefte ¡Umân ülkesi-
nin şâhı ismidir; elif maksûr olarak lâm-ı 
mazmûme ile de zebân-zeddir. Cevherî 
vehmine mebnî elifin kasrı ve lâm’ın fet-
hiyle takyîd eylemiştir, niteki A¡şâ de-
miştir: ِفي َقْيًسا  ثُمَّ   || ُمِقيًما  ُعَماَن  ِفي   “َوُجَلْنَداَء 
َحْضَرَمْوَت اْلُمِنيِف”

ٌَ ve (vezninde [sa¡d] َسْعٌد) [Celd] َجلإْ

ٌَ ve (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Culeyd] ُجَليإْ

ُة ََ ve (cîm’in kesriyle) [Cildet] ِجلإْ

ٌَ  Esmâ-i ricâldendir. Ve [Mucâlid] ُمَجاِل
¡Abdullâh b. Mu√ammed b. Ebi’l-Celîd ki 
.veznindedir, muhaddisîndendir [emîr] أَِميٌر

]ج ل ب ُ[
ُة ََ َا َجلإْ ) [el-celbedet] اَلإْ -vez [arbedet¡] َعْرَبَدةٌ
ninde) At gürûhunun gürültülerine ve 
hengâmelerine denir; tekûlu: َجْلَبَدَة  َسِمْعُت 
اْلَخْيِل أَْي أَْصَواَتَها

]ج ل ح م ُ[
َُ َم  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [el-cela√med] اَلإَْجَلحإْ
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nir; mübâlagaten tesmiye bi’l-masdardır. 
Ve 

ٌَ ve [cemd] َجمإْ

ٌُ  Bahîl olmak ma¡nâsına [cumûd] ُجُمو
müsta¡meldir ki hayr ve ihsânı cârî olmaz; 
yukâlu: َبِخَل ِإَذا  َوُجُموًدا  َجْمًدا  َوَجُمَد  ُجُل  الرَّ  َجَمَد 
Ve 

ٌَ  Kesmek ma¡nâsına [cemd] َجمإْ
müsta¡meldir, fi’l-asl dondurmak 
ma¡nâsına olmakla cereyânını kat¡ 
manâsından mutasavverdir; yukâlu: َجَمَد 
َقَطَعُه ِإَذا  ْيَء  -Ve vâcib ve lâzım ve müs الشَّ
takar olmak ma¡nâsına müsta¡meldir, don-
mak ma¡nâsından me™hûzdur; tekûlu: َجَمَد 
ي َعَلى ُفالٍَن أَْي َوَجَب َحّقِ

َُ َجاِم  dan ism-i[cumûd] ُجُموٌد [el-câmid] اَلإْ
fâ¡ildir; yukâlu: َوَجْمٌد  Ve ¡Arablar َماٌء َجاِمٌد 
altın ve gümüş makûlesi mâla ki َصاِمٌت 
[§âmit] dahi derler, َجاِمٌد [câmid] ıtlâk 
ederler, niteki nâtıka ki hayvân makûlesi 
mâldır, َذاِئٌب [≠â™ib] ıtlâk ederler; yukâlu: 
 Ve Sa¡îd َلَك َجاِمُد َهَذا اْلَماِل َوَذاِئُبُه أَْي َصاِمُتُه َوَناِطُقُه
b. Ebî Sa¡d el-Câmidî zâhid-i meşhûrdur 
ve hadîste rivâyeti dahi vardır.

َُ ِمي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tecmîd] اَلتَّجإْ
Bir nesne donmak istemek ya¡nî donmak 
üzere olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َد  َجمَّ
اْلَماُء ِإَذا َحاَوَل أَْن َيْجُمَد

َُ َجَم  Kara ıtlâk (fethateynle) [el-cemed] اَلإْ
olunur, َثْلٌج [&elc] gibi. Ve َجاِمٌد [câmid] 
lafzından cem¡ olur, َخَدٌم [«adem] ve َخاِدٌم 
[«âdim] gibi. Ve 

ٌَ  Donmuş suya denir ki buz [cemed] َجَم
ta¡bîr olunur. Ve yüksekçe yere ıtlâk olu-
nur. Cem¡i أَْجَماٌد [ecmâd] ve ِجَماٌد [cimâd] 
gelir cîm’in kesriyle. Ve Cemed b. 
Ma¡dîkereb’dir ki kendi Kinde kabîlesi 
mülûkundandır. Ve 

]ج ل ف ُ[
ُة ََ َف َجلإْ  [celbedet] َجْلَبَدةٌ fâ’yla) [el-celfedet] اَلإْ
vezninde) Menfa¡ati olmayan beyhûde şa-
mata ve gırîv ve celebeye denir; yukâlu: 
َلْيَس ِفيِه ِإالَّ َجْلَفَدةٌ أَِي اْلَجَلَبُة الَِّتي الَ َغَناَء ِفيَها

]ج ل م ُ[
َُ َم َجلإْ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-celmed] اَلإْ
de) Kayaya denir, َصْخٌر [§a«r] ma¡nâsına. 
Ve yavuz ve şedîd adama denir; hâ’yla 
 َرُجٌل :dahi denir; yukâlu [celmedet] َجْلَمَدةٌ
َشِديٌد أَْي  َوَجْلَمَدةٌ   َبَقَرةٌ ,Ve sığıra denir َجْلَمٌد 
[ba…arat] ma¡nâsına. Ve dahâmetli deve 
sürüsüne yâhûd koca olanlarına denir. Ve 
yüz re™sten mütecâviz olan bir sürü koyu-
na denir.

ُُ ُمو ُجلإْ -vez [un…ûd¡] ُعْنُقوٌد) [el-culmûd] اَلإْ
ninde) Bu dahi kayaya ve iri veyâhûd yaş-
lı olan bir sürü deveye denir.

َُ ِم ِجلإْ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-cilmid] اَلإْ
ْحِل الضَّ  ma¡nâsınadır ki [etânu’∂-∂a√l] أََتاُن 
azca su içre tümelip çıkmış kayaya denir.

ُة ََ َم َجلإْ  Taşlık yere (hâ’yla) [el-celmedet] اَلإْ
denir; yukâlu: ٌأَْرٌض َجْلَمَدةٌ أَْي َحِجَرة

َُ  un[culmûd] ُجْلُموٌد [el-celâmîd] اَلإَْجالَِمي
cem¡idir ki kayalara denir. Ve ¡Arablar 
“filân üzere filân sıkletini tarh eyledi” di-
yecek yerde أَْلَقى َعَلْيِه َجالَِميَدُه derler.
َِ  ¡Bir mevzi [âtu’l-Celâmîd±] َذاتُالإَْجالَِمي
adıdır.

]ج م ُ[
َُ ve (vezninde [amd√] َحْمٌد) [el-cemd] اَلإَْجمإْ

ُُ -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-cumûd] اَلإُْجُمو
de) Donmak manâsınadır; yukâlu: َجَمَد 
ِل  اْلَماُء َوُكلُّ َساِئٍل َوَجُمَد َجْمًدا َوُجُموًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
 Ve َواْلَخاِمِس ِضدُّ َذاَب

ٌَ -Vasf olur ki donan şey™e de [cemd] َجمإْ
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i¡tibârıyladır. 

Selefte şühûr-i isnâ-¡aşerin birer ismleri 
var idi. Nitekim cumâde’l-ûlâ يٌن  [innîn√] ِحنِّ
ve âhire ُرنِّى [runnâ] ile müsemmâ idi. ve 
sâ™irleri dahi mahallerinde mersûmdur, 
 َوْبَصاُن ve [nâcil] َناِجٌل ve [mu™temir] ُمْؤَتِمٌر
[veb§ân] gibi. Def¡a-i sâniyede esâmî-i 
şühûr vaz¡ını murâd eylemeleriyle o 
hengâmda imsâk-ı semâ™ sebebiyle 
incimâd-ı ¡uyûn vukû¡-nümâ olmakla 
şehreyn-i mezkûreyne ُجَماَدى [cumâdâ] 
ıtlâk eylediler. Ondan sonra cereyân-ı 
enhâr ve sâ™ir esbâb-ı ta¡azzumla ¡indle-
rinde mu¡azzam ve ¡âlî-mikdâr olmak ha-
sebiyle َرَجٌب [receb] dediler. Ve teşa¡¡ub-i 
kabâ™il yâhûd eş¡âb-ı ¡ûd vukû¡una 
mebnî َشْعَباُن [şa¡bân] ve şiddet-i harâret 
zamânında َرَمَضاُن [rama∂ân] dediler. Ve 
şol eznâb-ı nâka yâhûd göç vaktine tesâdüf 
eylemekle اٌل  ve terk-i rıhlet ve [şevvâl] َشوَّ
ferâg-ı muhârebe eyyâmına ُذو اْلَقْعَدِة [≠u’l-
…a¡det] ve ziyâret-i Ka¡be-i mu¡azzama 
hengâmına ِة  ve terk ü [u’l-√iccet≠] ُذو اْلِحجَّ
tahrîm-i gâret eyyâmına ٌم  [mu√arrem] ُمَحرَّ
ve za¡f-ı erkân ve sufret-i vücûh u elvân 
yâhûd birbirini gâretle diyârlarını sıfr ve 
hâlî koydukları vakte َصَفٌر [§afer] ve bahâr 
vaktine َرِبيٌع [rebî¡] ve tesniyesinde َرِبيَعاِن 
[rebî¡ân] dediler.

Ve ُجَماَدى [cumâdâ] ¡alemiyyet ve te™nîsle 
gayr-i munsarıftır. Evvelde أُوَلى [ûlâ] ve 
sânîde ٌآِخَرة [â«iret] ile muttasıf olur, mü-
tekaddime ve müte™ahhire ma¡nâsınadır. 
Sânîde أُْخَرى [u«râ] denmediği vâhide 
ma¡nâsına olmakla mütekaddime ve 
müte™ahhireye şâmil olmağın iltibâsı 
müştemil olur. Ve ma¡lûm ola ki َرَمَضاُن 
esmâ-i hüsnâ-yı ilâhiyyeden olduğunu 
ba¡zı muhakkikîn sebt eylediler, ke-mâ 

ٌَ  Baπdâd kazâsında bir karye [Cemed] َجَم
adıdır.

ُُ َجَما -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [el-cemâd] اَلإْ
de) Kurak yere ıtlâk olunur ki aslâ yağ-
mur dokunmamış ola. Ve kurak seneye 
denir ki onda aslâ yağmur yağmamış ola. 
Mü™ellifin َنُة َلْم يُِصْبَها َمَطٌر  kavlinde اَأْلَْرُض َوالسَّ
 َوَسَنةٌ kavli ikisinin kaydıdır. Esâs’ta َلْم يُِصْبَها
 unvânıyla¡ َجَماٌد َوأَْرٌض َجَماٌد الَ َحَياً ِفيَها أَْي الَ َمَطَر
mersûmdur. Ve 

ٌُ  Künd ve kâhil nâkaya [cemâd] َجَما
ıtlâk olunur. Ve bu, ِحَصاٌن [√i§ân] gibi 
mü™ennes-i vasfî fa¡âldir. Ve 

ٌُ  ;Sütsüz nâkaya ıtlâk olunur [cemâd] َجَما
yukâlu: ِفيَها َلَبَن  الَ  أَْي  َجَماٌد   ¡Ve bir nev َناَقٌة 
sevb ismidir; bunda cîm’in kesriyle de 
zebân-zeddir. Ve ¡Arablar bahîl kimseye 

اْلَكّفِ  ;ıtlâk ederler [cemâdu’l-keff] َجَماُد 
yukâlu: ُفالٌَن َجَماُد اْلَكّفِ أَْي َبِخيٌل
ُِ  (vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [cemâdi] َجَما
Bahîl şahsı zemm ve kadh ma¡razında îrâd 
olunur. Ve bu, masdardan ma¡dûl fi¡l-i 
emrdir, “câmidü’l-hâl olmaktan hâlî ol-
masın” demekten. Kâle fi’l-Esâs: َلُه  َجَماِد 
ُدَعاٌء َعَلى اْلَبِخيِل ِبُجُموِد اْلَحاِل َوَنِقيُضُه َحَماِد َلُه
َُى -veznin [ubârâ√] ُحَباَرى) [cumâdâ] ُجَما
de) Şühûr-ı ¡Arabiyye ismlerindendir ki 
iki aydır, biri اأْلُوَلى  [cumâdâ’l-ûlâ] ُجَماَدى 
biri ُجَماَدى اآْلِخَرُة [cumâde’l-â«iret] dir. Ve 
bu ma¡rife ve mü™ennestir ki gayr-i mun-
sarıftır. Cem¡i ُجَماَدَياٌت [cumâdeyât] gelir. 
Kable’l-İslâm اأْلُوَلى [cumâde’l-ûlâ] ُجَماَدى 
ya َخْمَسٍة -der [cumâdâ «amset] ُجَماَدى 
ler idi, Mu√arrem’den beşinci ay olmak 
hasebiyle. Ve اآْلِخَرُة -cumâde’l] ُجَماَدى 
â«iret]e ِستٍَّة  derler [cumâdâ sitte] ُجَماَدى 
idi. Vakt-i İslâm’da أُوَلى ve ٌآِخَرة ye tebdîl 
olundu. Mütercim der ki te™nîsi َعْيٌن [¡ayn] 
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mevzi¡le ¿eniyye-i ∏azâl beyninde bir 
vâdî adıdır.

ُُ ا  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [el-cemmâd] اَلإَْجمَّ
Kesici kılıca denir, kat¡ ma¡nâsındandır; 
yukâlu: اٌد أَْي َصاِرٌم َسْيٌف َجمَّ

ُُ َما جإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-icmâd] اَلإْ
Dondurmak ma¡nâsınadır; bu münâsebetle 
ilzâm ve îcâb ma¡nâsında müsta¡meldir, 
niteki sülâsîsi lüzûm ve vücûb ma¡nâsına 
müsta¡meldir; tekûlu: أَْي َعَلْيِه  ي  َحّقِ  أَْجَمْدُت 
أَْوَجْبُتُه َوأَْلَزْمُتُه

َُ ِم -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mucmid] اَلإُْمجإْ
ninde) Pek bahîl ve mümsik şahsa de-
nir; yukâlu: َيْعِني ٌد  ُمَتَشّدِ َبِخيٌل  أَْي  ُمْجِمٌد   َرُجٌل 
اْلُبْخِل ِفي   ,Ve kumar oyununda emîn اْلُمَباَلُغ 
¡alâ-kavlin kavm beynlerinde emîn ve 
mu¡temed olan kimseye denir. Ve cumâdâ 
ayına dâhil olmuş kimseye denir. Ve bî-
hayr u menfa¡at olan şahsa ıtlâk olunur; 
yukâlu: َرُجٌل ُمْجِمٌد أَْي َقِليُل النَّْفِع Burada kıllet 
¡ademden kinâyedir.

َُ ُمَجاِم  [mucâvir] ُمَجاِوٌر) [el-mucâmid] اَلإْ
vezninde) Hânesi bitişik komşuya ıtlâk 
olunur, ikisi de dâ™imâ birbiri civârında 
gûyâ ki müncemid olup ber-karâr olurlar; 
tekûlu: ُهَو ُمَجاِمِدي أَْي َجاِري َبْيَت َبْيَت

]ج م ع ُ[
ُة ََ َع  cîm’in ve ¡ayn’ın) [el-cem¡adet] اَلإَْجمإْ
fethiyle) Bir yerde birikmiş taş kümesine 
denir yâhûd bu İbn ¡Abbâd’dan tashîftir. 
Ya¡nî İbn ¡Abbâd Mu√î† nâm kitâbında 
bunu onunla tefsîr eyledi, lâkin ٌَجْمَعَرة 
[cem¡aret]ten tashîf etmiştir.

]ج ن ُ[
َُ ُجنإْ -Aske¡ (cîm’in zammıyla) [el-cund] اَلإْ
re ve bir adamın a¡vân ve ensârına denir 
ki ِحْزٌب [√izb] ve َجْيٌش [ceyş] gibi ism-i 

fî Cevâhiri’t-Tefsîr ve fi’l-hadîs;َتُقولُوا  ”الَ 
اْلُفُتوَحاِت الَ َنَسَبُه اهللُ” َوِفي  أَْنِسُبوُه َكَما   َرَمَضاَن َوَلِكْن 
َتَعاَلى اهلِل  أَْسَماِء  ِمْن  َرَمَضاَن  َفِإنَّ  َرَمَضاَن   Pes َتُقولُوا 
izâfet-i َشْهٌر [şehr] ile َرَمَضاَن  ta¡bîri bu َشْهُر 
nükteye mebnîdir. Ve َرِبيٌع [rebî¡] aylarına 
dahi َشْهٌر [şehr] muzâf olur ki mevsim-i 
bahâr ma¡nâsına olan َرِبيٌع den imtiyâza 
mebnîdir. Pes ٌم  َصَفٌر ,[mu√arrem] ُمَحرَّ
[§afer], ِل  [şehru rebî¡i’l-evvel] َشْهُر َرِبيِع اأْلَوَّ
ve اآْلِخِر َرِبيِع   ve [şehru rebî¡i’l-â«ir] َشْهُر 
 َشْهُر َرَمَضاَن ve [şa¡bân] َشْعَباُن ve [receb] َرَجٌب
[şehru rama∂ân] diyerek ta¡dâd olunur. 
İntehâ. Ve

َُى  Yaşsız göze vasf olur ki [cumâdâ] ُجَما
sâhibinin kasvet-i kalbinden yâ şiddet-i 
hüznünden neş™et eder; yukâlu: َعْيٌن ُجَماَدى 
َوَظلَِّت اْلَعْيُن ُجَماَدى أَْي َجاِمَدةٌ الَ َتْدَمُع

ُُ -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [el-cemûd] اَلإَْجُمو
de) Bu dahi ma¡nâ-yı mezbûrda vasf olur; 
yukâlu: ْمِع  َعْيٌن َجُموٌد َوَرُجٌل َجاِمُد اْلَعْيِن أَْي َقِليُل الدَّ
ِكَناَيٌة َعْن َقْسَوِة اْلَقْلِب

َُ ُجُم -cîm’in zammı ve zam) [el-cumd] اَلإْ
meteynle) Yüksekçe arza ıtlâk olunur.

َُ َم  İbn [vezninde] أَْحَمُد) [Ecmed] أَجإْ
¡Uceyyân’dır ki ashâbdandır. 

َُ َجَواِم  Arâzî beynlerinde [el-cevâmid] اَلإْ
olan hadlere ve sınır ve fâsılalara ıtlâk 
olunur. Müfredi ٌَجاِمَدة [câmidet]tir.

ٌَ  (vezninde [amd√] َحْمٌد) [cemd] َجمإْ
Esmâdandır: Cemd el-Kindî ashâbdandır.

ٌُ  Bir (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [Cimâd] ِجَما
muhaddistir.

ٌَ  Necd (vezninde […unu¡] ُعنٌُق) [Cumud] ُجُم
türâbında bir cebel adıdır.

اُن ََ  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [cumdân] ُجمإْ
Mekke yolunda Yenbu¡ ile ¡Î§ beyninde 
bir dağ adıdır. Ve bâdiyede Emec nâm 
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de) Bir niçe ashâb-ı kirâm ismleridir.

ٌَ -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Cuneyd] ُجَنيإْ
de) Esmâ™ ve elkâbdandır: Cuneyd b. 
¡Abdurra√mân ve birâderi ◊umeyd 
ashâbdandır. Ve Cuneyd, sultân-ı tâ™ife-i 
sûfiyye olan Ebu’l-¢âsım Sa¡îd b. ¡Ubeyd 
hazretlerinin lakabıdır.

يإِْن َُ َنا  (tesniye bünyesiyle) [Ecnâdeyn] أَجإْ
Dimaş… nâhiyesinde bir mevzi¡dir.

اُْوُر ََ يإْ ََ  Mevzi¡-i âherdir [Cundeysâbûr] ُجنإْ
ki Ahvâz vilâyetindendir.

]ج ل ُ[
َُ َجّيِ  (vezninde [keyyis] َكّيٌِس) [el-ceyyid] اَلإْ
İyi ve bihter şey™e denir ki kötü ve kem-
ter mukâbilidir; yukâlu: َرِديٍء ِضدُّ  ٌد  َجّيِ  َشْيٌء 
Cem¡i ِجَياٌد [ciyâd] ve ِجَياَداٌت [ciyâdât] ge-
lir ki bu cem¡ü’l-cem¡dir ve َجَياِئُد [ceyâ™id] 
gelir, Fârisîde nîgû denir. Mi§bâ√’ın 
beyânına göre ¡inde’l-Ba§riyyîn bunun 
aslı َجِويٌد [cevîd] idi, َشِريٌف [şerîf] vezninde 
ve ¡inde’l-Kûfiyyîn َجْيِوٌد [ceyvid] idi.

ُة َُ ve (cîm’in zammıyla) [el-cûdet] اَلإُْجو

ُة َُ  Bir (cîm’in fethiyle) [el-cevdet] اَلإَْجوإْ
nesne iyi olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ًدا ْيُء َيُجوُد ُجوَدًة َوَجْوَدًة ِإَذا َصاَر َجّيِ  Ve bir َجاَد الشَّ
adam iyi iş işlemek ma¡nâsınadır, kavl ve 
fi¡le şâmildir; yukâlu: ِد ِباْلَجّيِ أََتى  ِإَذا  ُفالٌَن   َجاَد 
Ve at eşkini güzel ve deprenişi hoş ve se-
ğirtmesi a¡lâ olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-ke-mâ se َجاَد اْلَفَرُس ُجوَدًة َوَجْوَدًة ِإَذا َصاَر َجَواًدا
yuzkeru. Ve 

ةٌ َُ  ,Susamak (cîm’in fethiyle) [cevdet] َجوإْ
¡alâ-kavlin susuzluktan helâke müşrif ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: يَُجاُد ُجُل  الرَّ  ِجيَد 
 َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل َجْوَدًة ِإَذا َعِطَش َوأَْشَرَف َعَلى اْلَهالَِك
Esâs’ın beyânına göre ¡atşeye ٌَجْوَدة [cev-
det] ıtlâkı tefe™™üle mebnîdir, mehlekeye 

cem¡dir. Cem¡i ُجنُوٌد [cunûd] gelir. 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre َجَنٌد 
[cened] fethateynle arz-ı galîzaya mevzû¡ 
olmakla ondan ahzle gılzat i¡tibârına 
mebnî ¡askere ve etbâ¡ ve a¡vâna ُجْنٌد 
[cund] ıtlâk eylediler cîm’in zammıyla. 
İntehâ. Ve 

ٌَ -Şehr ve medîneye ıtlâk olu [cund] ُجنإْ
nur. Ve halktan ¡alâ-hidetin ya¡nî başka 
başka sınfa ıtlâk olunur; yukâlu: ُجْنٌد  َهَذا 
ٌة Niteki َقْد أَْقَبَل َوُهَؤالَِء ُجْنٌد َقْد أَْقَبُلوا  [ummet] أُمَّ
lafzı dahi bu gûnedir ki mecmû¡a ve bir 
sınftan olan recül-i vâhide ıtlâk olunur 
ve fi’l-meseli: ”ُجنُوًدا ِمْنَها اْلَعَسُل ِ  Şârih “ِإنَّ هلِلَّ
der ki Eşter-i Ne«a¡î radıyallâhu ¡anhu ki 
şuc¡ân-ı ashâbdan ve Emîrü’l-mü™minîn 
¡Alî el-Murta∂â kerremallâhu vechehu ta-
rafından olup ~ıffîn vak¡asında Şâmîleri 
be-gâyet tazyîk ve şîrâze-i cem¡iyyetlerini 
temzîk derecesine gelmiş idi. Nâgehân 
¡asel-i zehr-nâk tenâvül eylemekle vefât 
etmeğin Mu¡âviye cenâbları hakkında bu 
meseli îrâd eyledi.

َُ َجَن  Toprağı (fethateynle) [el-cened] اَلإْ
galîz yere denir. Ve bir nev¡ taşlara denir 
ki rehâvette çamura şebîh olur. Ve 

ٌَ -Yemen’de bir belde adı [Cened] َجَن
dır. Ve Cened b. Şehrân, Ma¡âfir 
kabîlesinden bir batndır Ve ¡Alî b. Cened 
muhaddisîndendir.

ٌَ  Nehr-i (vezninde [necm] َنْجٌم) [Cend] َجنإْ
Seyhûn üzerinde bir beldedir.

ُة ََ ve (vezninde [umdet¡] ُعْمَدةٌ) [Cundet] ُجنإْ

ٌُ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [Cennâd] َجنَّا
Esmâdandır: »allâd b. Cunde ve Hey&em 
b. Cennâd muhaddislerdir.

ُة َُ -veznin [umâmet&] ثَُماَمٌة) [Cunâdet] ُجَنا
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ُة َُ ِتَجا سإْ ِ  Bir nesneyi iyi [el-isticâdet] اَلإْ
bulmak yâhûd iyi nesne taleb etmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَجَدُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  ِإْسَتَجاَد 
ًدا َجّيِ َطَلَبُه   Ve bir adamdan cûd ve kerem أَْو 
istemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي  ِإْسَتَجاَدُه 
-Ve feres-i cevâd taleb eyle َطَلَب ُجوَدُه َفأََجاَدُه
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَفَرَس   ِإْسَتَجاَد 
َطَلَبُه َجَواًدا

ُُ َجَوا  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-cevâd] اَلإْ
Sıfattır, kerîm ve civân-merd adama de-
nir; müzekker ve mü™ennese ıtlâk olunur; 
yukâlu: ٌة  َرُجٌل َجَواٌد أَْي َسِخيٌّ َواْمَرأَةٌ َجَواٌد أَْي َسِخيَّ
Cem¡i أَْجَواٌد [ecvâd] ve أََجاِوُد [ecâvid] gelir 
ve ُجوٌد [cûd] gelir cîm’in zammıyla, ُقُذٌل 
[…u≠ul] ve ُقَذاٌل […u≠âl] gibi ve ٌُجوَدة [cûdet] 
gelir hâ’yla. Ve 

ٌُ  Eşkini ve deprenişi güzel [cevâd] َجَوا
soy ve yüğrük ata ıtlâk olunur. Cem¡i ِجَياٌد 
[ciyâd] gelir; yukâlu: َفَرٌس َجَواٌد أَْي َبيَُّن اْلَجْوَدِة 
َراِئٌع

ُُ ُجو -Civân (cîm’in zammıyla) [el-cûd] اَلإْ
merdlik eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َم ُجل ُُجوًدا ِإَذا َتَكرَّ  Ve َجاَد الرَّ

ٌُ  Açlığa ıtlâk olunur, zikr olunan [cûd] ُجو
 .gibi; tefe™™ül kabîlindendir [a†şet¡] َعْطَشٌة
Ve 

ٌُ .Bir kal¡a adıdır [Cûd] ُجو

َُ ِوي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tecvîd] اَلتَّجإْ
At cevâd olmak ma¡nâsınadır; yukâlu. َد  َجوَّ
اْلَفَرُس ِإَذا َصاَر َجَواًدا
Şârih der ki َتْجِويٌد [tecvîd] bir nesneyi gü-
zel eylemek ve hoşça yapmak ma¡nâsına 
da gelir, meselâ َتْجِويٌد [tecvîd] harflerin 
her birini mahreclerinden sıfatlarıyla edâ 
eylemekten ¡ibârettir. İntehâ.

ُُ َجوإْ -Çok yağ (cîm’in fethiyle) [el-cevd] اَلإْ
mura, ¡alâ-kavlin fevkinde yağmur olma-

 ıtlâkı gibi. Ve [mefâzet] َمَفاَزةٌ

ةٌ َُ  ;Imızganmak ma¡nâsınadır [cevdet] َجوإْ
yukâlu: َنَعَس ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve bir kimseye َجاَد 
şevk ve ârzû ile müncezib ve münsâk ol-
mak ma¡nâsına müsta¡meldir, َعَطٌش [¡a†aş] 
ma¡nâsından me™hûzdur; tekûlu: أَلَُجاُد  ِإنِّي 
 ِإنِّي أَلَُجاُد ِإَلى ِلَقاِئَك Esâs’ta ِإَلْيَك أَْي أَْشَتاُق َوأَُساُق
 Pes َوِإنَُّه َلُيَجاُد ِإَلى ُفالََنٍة أَْي َيْشَتاُق ِإَلْيَها َكَما َتُقوُل َيْظَمأُ
mü™ellif teşvîş üzere sebt eylemiştir. Ve 

ُة َُ  Yemen’de bir (zammıla) [Cûdet] ُجو
vâdî ismidir.

ُة َُ َجا ِ ) [el-icâdet] اَلإْ  (vezninde [irâdet] ِإَراَدةٌ
ve

ُُ َوا جإْ ِ -Aslı üzere bir nesne [el-icvâd] اَلإْ
yi yâ bir işi iyi kılmak ve iyi görmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء َوأَْجَوَدُه  أََجاَد ُفالٌَن الشَّ
ًدا َجّيِ َجَعَلُه   Ve bir iyi iş işlemek yâ bir ِإَذا 
iyi nesne peydâ kılmâk ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِد -Ve cûd ve ke أََجاَد ُفالٌَن ِإَذا أََتى ِباْلَجّيِ
rem cihetiyle bir kimseye nesne vermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََجاَدُه ِدْرَهًما أَْي أَْعَطاُه ِإيَّاُه 
Ve at cevâd olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َجَواًدا َصاَر  ِإَذا  اأْلَْصِل  َعَلى  ِإْجَواًدا  اْلَفَرُس   Ve أَْجَوَد 
feres-i cevâd sâhibi olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََجاَد ُفالٌَن َوأَْجَوَد ِإَذا َصاَر َذا َجَواٍد Ve yer 
güzel ve yarar yağmura mazhar olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلى اأْلَْرُض   أُِجيَدِت 
َجْوٌد َمَطٌر  أََصاَبَها  ِإَذا   Ve cevâd ve sehî اْلَمْجُهوِل 
veled hâsıl eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َجَواًدا َوَلَدُه  ِإَذا  ِباْلَوَلِد  ُفالٌَن   Ve iyi ve râyic أََجاَد 
akçe vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََجاَد 
النَّْقَد ِإَذا أَْعَطاُه ِجَياًدا

ُُ َوا -veznin [√miftâ] ِمْفَتاٌح) [el-micvâd] اَلإِْمجإْ
de) Dâ™imâ bir işi iyi eder olan kimseye 
denir; yukâlu: ُمِجيٌد أَْي  ِمْجَواٌد  -Ve hoş َصاِئٌغ 
âyende ve metîn ve rengîn şi¡r nazm eden 
şâ¡ire de vasf olur; yukâlu: أَْي ِمْجَواٌد   َشاِعٌر 
ُمِجيٌد
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ganmağa denir, نَُعاٌس [nu¡âs] ma¡nâsına.

ُُ َمُجو  (vezninde [ma…ûl] َمُقوٌل) [el-mecûd] اَلإْ
Pek susamış yâhûd susuzluktan helâka 
müşrif olmuş insân ve hayvâna denir; 
yukâlu: أَْو َعِطَش  أَْي  َمُجوٌد  َفُهَو  يَُجاُد  ُجُل  الرَّ  ِجيَد 
.Ke-mâ zukire أَْشَرَف َعَلى اْلَهالَِك

يُّ ُِ  (cîm’in zammıyla) [el-Cûdiyy] اَلإُْجو
Cezîre-i İbn ¡Ömer’de Mav§il kurbün-
de bir dağdır ki tûfânda sefîne-i Nu√ 
¡aleyhi’s-selâm ona yanaşıp orada müsta-
kar oldu. Ve Ece¡ nâm cebel yanında bir 
dağın dahi ismidir.

ّيِ ُِ  Tâbi¡înden bir [Ebu’l-Cûdiyy] أَُْوالإُْجو
zâttır, ismi gayr-i ma¡rûftur. Ve Şu¡be b. 
◊accâc’ın şeyhi olan ◊âri& b. ¡Umeyr’in 
künyesidir.

يُّ ُِ َجا .Za¡ferân ismidir [el-câdiyy] اَلإْ

ُُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tecâvud] اَلتََّجاُل
de) Bahs ve cidâl edenler hangisinin delîl 
ve burhânı ecved ve aslahtır diye her biri 
nazar ve dikkat eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ًة َتَجاَوَد اْلَقْوُم ِإَذا َنَظُروا أَيُُّهْم أَْجَوُد ُحجَّ
َياُء ُِ  cîm’in zammı ve) [™el-cûdiyâ] اَلإُْجو
medd ile) Kilime denir.

َُ ِجي -Yâ™î olmak (cîm’in kesriyle) [el-cîd] اَلإْ
la ¡an-karîb zikr olunur.

ُة َُ َُْجو  [Becûdet] (bâ-yı muvahhadenin fet-
hiyle) Temîm diyârında bir mevzi¡dir.

َة َُ َجَوا  cîm’lerin) [Cevvu Cevâdet] َجوُّ
fethiyle) ‰ayyi™ kabîlesi diyârında bir 
mevzi¡dir.

ٌُ ِْيَجا  Bî-ma¡nâ ¡abes ve bâtıla [ebîcâd] أَ
ıtlâk olunur, gûyâ ki hurûf-ı mukatta¡âttan 
ma¡nâ ve mefhûm müstefâd olmadığına 
mebnîdir; yukâlu: ِفي أَْي  أَِبيَجاٍد  ِفي  اْلَقْوُم   َوَقَع 
َباِطٍل

yan ya¡nî ¡âdetâ ondan ziyâde yağmaz olan 
yağmurlara denir. Burada َجْوٌد [cevd] َجاِئٌد 
[câ™id]in cem¡idir, َصْحٌب [§a√b] ve َصاِحٌب 
[§â√ib] gibi. Ve gâh olur ki َجْوٌد [cevd] 
sehâba vasf olur; tekûlu: َهاَجْت َسَماٌء َجْوٌد Ve 
tesniye bünyesiyle de îrâd olunur; yukâlu: 
َجْوَداِن َجْوَدْيِن :ve tekûlu َمَطَرَتاِن  َمَطَرَتْيِن   ُمِطْرَنا 
Pes bunlarda cem¡iyyet َقَطَراٌت […a†arât] 
i¡tibârıyladır. Ve 

ٌُ  ve [cevd] َجوإْ

ٌُ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [cu™ûd] ُجُؤل
Göz pek çok yaş dökmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدْمَعَها أَْكَثَر  ِإَذا  َوُجُؤوًدا  َجْوًدا  اْلَعْيُن   َجاَدِت 
Ve cân vermek üzere olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َيْقِضَي أَْن  َقاَرَب  ِإَذا  ِبَنْفِسِه   Ve bir َجاَد 
adama ¡aşk ve muhabbet gâlib olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشاَقُه ِإَذا  اْلَهَوى   َجاَد 
 Ve bir adam bir âher adama cûd ve َوَغَلَبُه
kerem bâbında gâlib olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجاَد ُفالٌَن ُفالًَنا ِإَذا َغَلَبُه ِباْلُجوِد
ُة َُ َمُجو -vez [ma…ûlet] َمُقوَلٌة) [el-mecûdet] اَلإْ
ninde) İyi ve nâfi¡ yağmur yağmış yere 
denir; yukâlu: ٌِجيَدِت اأْلَْرُض َوأُِجيَدْت َفِهَي َمُجوَدة

َُ -İyi ve nâfi¡ yağmur [et-tecâvîd] اَلتََّجاِلي
lara denir ki şiddeti ve zararı ve fırtınası 
olmaya. Ve işbu َتَجاِويُد [tecâvîd]in müfredi 
yoktur, َتَعاِشيُب [te¡âşîb] gibi.

َُ ُمِجي  (vezninde [mubîn] ُمِبيٌن) [el-mucîd] اَلإْ
Zikr olunan َجْوٌد [cevd] ve ُجُؤوٌد [cu™ûd] ke-
limesinden ism-i fâ¡il-i mezîddir, mevt-i 
hâzır ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي ُمِجيٌد   َحْتٌف 
 Kezâlik iyi etmek ma¡nâsına olan َحاِضٌر
 :ten dahi ism-i fâ¡ildir; yukâlu[icâdet] ِإَجاَدةٌ
َشاِعٌر ُمِجيٌد

ُُ ُجَوا  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-cuvâd] اَلإْ
İsmdir, susuzluğa yâhûd pek şedîd olan 
susuzluğa denir; masdarı zikr olundu; 
yukâlu: تُُه -Ve ımız أََخَذُه اْلُجَواُد أَِي اْلَعَطُش أَْو ِشدَّ
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ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّجد ِإَذا  اأْلَْمِر  ِفي   ِإْجَتَهَد 
َوَبَذَل اْلُوْسَع

ُُ َها جإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-ichâd] اَلإْ
dahi nihâyet mertebede renc ve meşak-
kate uğratmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْجَهَد 
َجْهَدَها َبَلَغ  ِإَذا   Ve ta¡âma iştihâ eylemek َدابََّتُه 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: أَْجَهَد الطََّعاَم 
اْشَتَهاُه -Ve saç ve sakala kır çabuk yürü ِإَذا 
yüp çoğalmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ْيُب ِإَذا َكثَُر َوأَْسَرَع  Ve yer bâriz أَْجَهَد الشَّ
ve zâhir olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve bir nesne ¡ayân ve أَْجَهَدِت اأْلَْرُض ِإَذا َبَرَزْت
âşikâr olmak ma¡nâsına müsta¡meldir ki 
cidd ve cehdin lâzımıdır; yukâlu: ُّأَْجَهَد اْلَحق 
 Ve bir husûsta hazm ve ihtiyât ِإَذا َظَهَر َوَوَضَح
eylemek ma¡nâsınadır ki mübâlaga-i fik-
rin lâzımıdır; yukâlu: ِإَذا اْحَتاَط  أَْجَهَد ِفي اأْلَْمِر 
Ve bir nesne âher nesneye karışmak 
ma¡nâsınadır ki tefrîki müte¡azzirdir; 
yukâlu: ِبَغْيِرِه َيْعِني  اْخَتَلَط  ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve أَْجَهَد 
bir kimse mâlını dağıtıp ifnâ eylemek 
ma¡nâsınadır ki mihneti mûristir; yukâlu: 
َقُه  Ve husûmet ve ¡adâvet أَْجَهَد َماَلُه ِإَذا أَْفَناُه َوَفرَّ
bâbında bezl-i vüs¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَعَداَوِة ِفي  َجدَّ  ِإَذا  اْلَعُدوُّ   Ve pek أَْجَهَد 
yakın olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْجَهَد ِلَي 
أَْشَرُفوا ِإَذا  -Zîrâ kavmin kurbiyyeti sık اْلَقْوُم 
leti mûcibdir. Ve bir nesne yâ bir iş tüle-
ğine gelip husûlü mümkin ve âsân olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْجَهَد َلَك اأْلَْمُر أَْي أَْمَكَنَك

َُ َجَه -Bir kimse (fethateynle) [el-cehed] اَلإْ
nin vech-i ma¡âşı pek zîk ve şiddet üzere 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجِهَد َعْيُشُه َجَهًدا 
اِبِع ِإَذا َنِكَد َواْشَتدَّ ِمَن اْلَباِب الرَّ

َُ َجاِه  lafzını te™kîd [cehd] َجْهٌد [el-câhid] اَلإْ
için îrâd olunur; yukâlu: َجْهٌد َجاِهٌد ُمَباَلَغٌة

ُُ َجَها  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-cehâd] اَلإْ
Şol pek yere denir ki onda aslâ nebât eseri 

]ج هـ ُ[
َُ -cîm’in fethi ve zam) [el-cehd] اَلإَْجهإْ
mı ve hâ’nın sükûnuyla) Tâb u tâkat 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َوُجْهَدُه  َجْهَدُه   أَْفَرَغ 
 ;Ve renc ve meşakkat ma¡nâsınadır َطاَقَتُه
yukâlu: ٌة  Ve أََصاَبُه ِمْنُه َجْهٌد أَْي َمَشقَّ

ٌَ  Gâyet ve nihâyet ma¡nâsına [cehd] َجهإْ
müsta¡meldir, tâkat ma¡nâsından 
me™hûzdur; ve minhu yukâlu: ِإْجَهْد َجْهَدَك أَْي 
َغاَيَتك  Ya¡nî “Gâyet-i makdûrunu sarf أُْبُلْغ 
edip çalışabildiğin kadar çalış.” Mi§bâ√’ın 
beyânına göre gâyet ma¡nâsına olan َجْهٌد 
[cehd] ancak fethledir. Ve 

ٌَ  Masdar olur, çalışmak [cehd] َجهإْ
ma¡nâsına; yukâlu: َجَهَد ِفي اأْلَْمِر َجْهًدا ِمَن اْلَباِب 
 Ve bir adamı yâ dâbbeyi nihâyet الثَّاِلِث ِإَذا َجدَّ
mertebe renc ve meşakkate uğratmak 
ma¡nâsına; yukâlu: َجَهَد َدابََّتُه ِإَذا َبَلَغ َجْهَدَها Ve 
bir kimseyi imtihân eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: اْمَتَحَنُه ِإَذا  ِبَزْيٍد   َجَهَد 
Ve maraz ve marîzi zebûn ve mehzûl kıl-
mak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َجَهَد 
-Ve sütün bi’l-cümle yağı اْلَمَرُض ُفالًَنا ِإَذا َهَزَلُه
nı ihrâc eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ُه َبَن ِإَذا أَْخَرَج ُزْبَدُه ُكلَّ  Ve ta¡âma َجَهَد اللَّ
iştihâ eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: اْشَتَهاُه ِإَذا  الطََّعاَم   Ve ta¡âmı çoğa َجَهَد 
gitmek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
أَْكِلِه ِمْن  أَْكَثَر  ِإَذا  الطَّعاَم   :ve kavluhu ta¡lâ َجَهَد 
اْلَيِميِن ِفي  َباَلُغوا  أَْي  أَْيَماِنِهْم﴾  َجْهَد  ِباهلِل   ﴿َوأَْقَسُموا 
اْلَبالَِء َجْهَد   »َكاَن Cîm’in fethiyle ki َواْجَتَهُدوا 
َقاِء ُذ ِباهلِل ِمْن َجْهِد اْلَبالَِء َوَدَرِك الشَّ الَُم َيَتَعوَّ  النَِّبيُّ َعَلْيِه السَّ
اأْلَْعَداِء«  hadîsinde vâriddir, murâd َوَشَماَتِة 
hâlet-i şedîdedir ki ona mübtelâ olan kim-
se mevti ona tercîh ve ihtiyâr eder yâhûd 
fakr u fâka içre kesret-i ¡ayâlden ¡ibârettir.

ُُ ِتَها جإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ictihâd] اَلإْ
ninde) Çalışıp sarf-ı makdûr eylemek 
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]ج ي ُ[
َُ -Boyuna de (cîm’in kesriyle) [el-cîd] اَلإِْجي
nir, ُعنٌُق [¡unu…] ma¡nâsına, ¡alâ-kavlin bo-
yunda kılâde geçirecek yere yâhûd boyu-
nun önüne denir, ُم اْلُعنُِق -mu…addemu’l] ُمَقدَّ
¡unu…] ma¡nâsına. Cem¡i أَْجَياٌد [ecyâd] ve 
 gelir. Ve [cuyûd] ُجُيوٌد

ٌَ  Hatunların yünden olan küçük iç [cîd] ِجي
libâsına denir.

َُ َجَي  Bir kimsenin (fethateynle) [el-ceyed] اَلإْ
gerdanı uzun yâhûd incerek uzun olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجاَد اْلُغالَُم َيَجاُد َجَيًدا ِمَن 
اِبِع ِإَذا َطاَل ِجيُدُه أَْو َدقَّ َمَع طُوٍل اْلَباِب الرَّ

َُ َي َجإْ -veznin [a√med] أَْحَمُد) [el-ecyed] اَلإْ
de) Ondan sıfattır. Mü™ennesinde َجْيَداُء 
[ceydâ™] ve َجْيَداَنٌة [ceydânet] denir. Cem¡i 
-gelir cîm’in zammıyla. Ve Ec [cûd] ُجوٌد
yed b. ¡Abdullâh muhaddisîndendir.

ُُ َيا  Bir (hemzenin fethiyle) [ecyâd] أَجإْ
koyun adıdır. Ve Mekke türâbında bir 
arz yâhûd bir dağın adıdır. Tubba¡-ı 
Yemen’in hayli ya¡nî atları orada ârâm 
etmeleriyle Ecyâd ile tesmiye olundu. 
Şârih der ki güyâ َجَواٌد [cevâd] cem¡i olan 
 ile müsemmâ olmuştur, lâkin [ecyâd] أَْجَياٌد
 أَْجَياٌد ve [ciyâd] ِجَياٌد ın cem¡i[cevâd] َجَواٌد
[ecyâd] olmakla mü™ellifin bu tevcîhi 
sedîd değildir, belki ümerâ-yı ¡Arabdan 
Mu∂â∂ orada ¡Amâli…a’dan yüz nefer 
kimsenin boyunlarını vurmakla Ecyâd ile 
tesmiye olundu. Ve Nihâye’de ٌِجَياد [ciyâd] 
¡unvânında mersûmdur, mü™ellifin tevcîhi 
ona mülâyim olur.

olmaya; yukâlu: أَْرٌض َجَهاٌد أَْي ُصْلَبٌة الَ َنَباَت ِبَها 
O yere Türkîde por ta¡bîr olunur. Ve 

ٌُ  Misvâk ağacının yemişine [cehâd] َجَها
denir.

ُُ ِجَها ve (vezninde [itâl…] ِقَتاٌل) [el-cihâd] اَلإْ

ُة ََ ُمَجاَه  [mu…âtelet] ُمَقاَتَلٌة) [el-mucâhedet] اَلإْ
vezninde) Düşman-ı dînle harb ve kıtâl ey-
lemek ma¡nâsınadır ki murâd mukâtelede 
ifrâg-ı vüs¡ eylemektir; yukâlu: ْسالَُم  َجاَهَد اإْلِ
ُمَجاَهَدًة َوِجَهاًدا ِإَذا َقاَتُلوا َمَع اْلَعُدّوِ
َُى -vez [u§ârâ…] ُقَصاَرى [el-cuhâdâ] اَلإُْجَها
ninde ve mürâdifidir ki cehd ve sa¡y ve 
sarf-ı makdûrun nihâyetine denir; tekûlu: 
ُجَهاَداَك أَْن َتْفَعَل أَْي ُقَصاَراَك
ى ََ ُجَهيإْ -musaggar bünye) [el-cuheydâ] اَلإْ
siyle maksûren) َجْهٌد [cehd] ma¡nâsınadır, 
 ُعَهْيَدى ve [acelet¡] َعَجَلٌة ,[uceylâ¡] ُعَجْيَلى
[¡uheydâ], َعْهٌد [¡ahd] ma¡nâsına olduğu 
gibi; tekûlu: أَْي اأْلَْمِر  ِفي  أَْي  ُجَهْيَداَي   أَلَْبُلَغنَّ 
َجْهِدي َغاَيَة  َيْعِني   Burada tasgîr, ta¡zîm َجْهِدي 
içindir, Muzhir’de beyân olunduğu üze-
re ُعَهْيَدى [¡uheydâ] ve ُعَجْيَلى [¡uceylâ] ve 
 ve [luπayzâ] لَُغْيَزى ve [cuheydâ] ُجَهْيَدى
 makûlesi musaggaran ve [murey†â] ُمَرْيَطى
maksûren vârid olan elfâzın âhirlerinde 
vâki¡ yâ™ edât-ı tasgîr değildir, belki bun-
lar ُخَضاَرى [«u∂ârâ] ve ُشَقاَرى [şu…ârâ] 
makûlesi esmâya mahmûl olunmuştur.

َُ َجِهي  (vezninde [sa¡îd] َسِعيٌد) [el-cehîd] اَلإْ
Şol mer¡âya ıtlâk olunur ki mecmû¡unu 
devâbb ve mevâşî otlayıp bitirmiş ola; 
yukâlu: َمْرًعى َجِهيٌد ِإَذا َصاَر َقْد َجَهَدُه اْلَماُل

َُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tecâhud] اَلتََّجاُه
de) Bir mâdde zımnında bezl-i makdûr 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَجاَهَد 
ُوْسَعُه َبَذَل  ِإَذا  اأْلَْمِر   Burada tefâ¡ul sülâsî ِفي 
ma¡nâsınadır, َتَواِني [tevânî] gibi.
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ma¡nâsından ism-i mekândır; yukâlu: ُفالٌَن 
 Ve ِمْن َمْحِتِد ِصْدٍق أَْي أَْصٍل َصِحيٍح

ٌَ ِت -Sirişt ve tabî¡ate ıtlâk olu [ma√tid] َمحإْ
nur; yukâlu: َكِريُم اْلَمْحِتِد أَِي الطَّْبِع

َُ َحِت  Her (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-√atid] اَلإْ
şey™in hâlisü’l-asl ve pâk-cevher olanına 
denir; yukâlu: ُهَو َحِتٌد أَْي َخاِلُص اأْلَْصِل

َُ َحَت -Bir nesne (fethateynle) [el-√ated] اَلإْ
nin asl ve cevheri hâlis ve pâkîze olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء َحَتًدا ِمَن اْلَباِب  َحِتَد الشَّ
اِبِع ِإَذا َكاَن َحِتًدا الرَّ

َُ ِتي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√tîd] اَلتَّحإْ
Bir nesneyi hâlisü’l-asl ve efdal olduğu 
için ihtiyâr eylemek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ْيَء ِإَذا اْخَتْرَتُه ِلُخُلوِصِه َوَفْضِلِه َحتَّْدُت الشَّ

]ح ُ ُ[
َُّ َح  â’nın fethi ve dâl’ın√) [el-√add] اَلإْ
teşdîdiyle) İki nesne beyninde hâciz ve 
hâ™il olan şey™e denir ki ehadühümâ âhere 
muhtelit ve müte¡addî olmağa mâni¡ olur, 
Türkîde sınır ta¡bîr olunur. Mü™ellifin 
Ba§â™ir’de beyânına göre asl-ı mâdde 
men¡ ma¡nâsına mevzû¡dur. Ve 

ٌَّ  Bir şey™in gâyet ve müntehâsına [add√] َح
denir, temâdîden mâni¡ olduğu için; 
yukâlu: َوُمْنَتَهاَها َغاَيُتَها  أَْي  اأْلَْرِض  َحدُّ   Ve َهَذا 
her şey™in keskin olan yerine denir, kılı-
cın ağızı gibi ki bir tarafının müntehâsıdır; 
yukâlu: ِتِه َوِحدَّ ْيِف  السَّ ِبَحّدِ   Ve bunlar َضَرَبُه 
tesmiye bi’l-masdardır. Ve ْنَساِن اإْلِ  َحدُّ 
[√addu’l-insân] adamın be™s ve necdet 
ve kuvvetinden ¡ibârettir ki gayrın tasal-
lutuna mâni¡dir. Ve َراِب الشَّ -addu’ş√] َحدُّ 
şarâb] bâdenin sevretinden ve tîzliğinden 
¡ibârettir, şürbe mâni¡dir; şâ¡irânesi keskin 
şarâb gumûmu çabuk def¡ eder. Ve def¡ ve 
men¡ eylemek ma¡nâsınadır ki ma¡nâ-yı 

FASLU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل اْلَحاِء اْلُمْهَمَلِة(

]ح ت ُ[
ُُ ُحُتو  tâ-yı fevkiyye ile) [el-√utûd] اَلإْ
 vezninde) İkâmet eylemek [u¡ûd…] ُقُعوٌد
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن ُحُتوًدا  ِباْلَمَكاِن   َحَتَد 
 Ve اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أََقاَم

ٌُ  [¡meşâri] َمَشاِرُع ,Cem¡ olur [utûd√] ُحُتو
ma¡nâsınadır ki nehrden su alacak ve suya 
girecek yerlerdir. َحَتٌد [√ated] müfredidir, 
fethateynle.

َُ ُحُت  Şol göze (zammeteynle) [el-√utud] اَلإْ
denir ki aslâ suyu munkatı¡ olmaya ki 
murâd şırlığanlı göz olacaktır; yukâlu: َعْيٌن 
 َعْيٌن Cevherî burada ُحُتٌد ِإَذا َكاَنْت الَ َيْنَقِطُع َماُؤَها
[¡ayn]ı pınara haml eylemekle vehm ey-
lemiştir. Şârih der ki Zebîdî Mu«ta§aru’l-
¡Ayn’da Cevherî’ye muvâfık sebt eyle-
miştir. Ve 

ٌَ -Uyûn-ı mün (zammeteynle) [utud√] ُحُت
selikaya denir ki ُسالٌق [sulâ…] ¡illetine 
uğramış gözlerdir. Ve ُسالٌق [sulâ…] bir 
¡illettir ki eskeri gözün pınarında zuhûr 
eder hiddetli rutûbettir, giderek yayılıp 
gözün fesâdına mü™eddî olur. ¡Alâmetleri 
göz kapakları kızarıp galîz olmaktır ve 
gâhça kirpik biten yerlerin takarruhuna 
mü™eddî olur. O göze şil ta¡bîr olunur. 
Ve bu ma¡nâda ُحُتٌد [√utud] cem¡dir, َحَتٌد 
[√ated] müfredidir, fethateynle; kezâlik 
-vez [abûr§] َصُبوٌر ,müfredidir [atûd√] َحُتوٌد
ninde. Ve 

ٌَ  Bir şey™in asl (zammeteynle) [utud√] ُحُت
ve cevher ve mâddesine denir.

َُ ِت -veznin [menzil] َمْنِزٌل) [el-ma√tid] اَلإَْمحإْ
de) Asl ve bünyâd ma¡nâsınadır ki ikâmet 
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yas tutup zîb ve zîneti terk eylemek 
ma¡nâsınadır ki nefsini ârâyişten men¡ 
eder; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوِحَداًدا  ا  َحدًّ اْلَمْرأَُة  ِت   َحدَّ
ِة أَْي أِلَْجِل َكْوِنَها ِفي يَنَة ِلْلِعدَّ ِل ِإَذا َتَرَكِت الّزِ  الثَّاِني َواأْلَوَّ
ِة َزْوِجَها اْلُمَتَوفَّى ِعدَّ

ُُ ََ َح  Def¡ ve (fethateynle) [el-√aded] اَلإْ
men¡ eylemek ma¡nâsınadır, ٌَّحد [√add] 
gibi; yukâlu: ُدوَن َما َسأَْلَت َعْنُه َحَدٌد أَْي َمْنٌع Kâle 
fi’l-Esâs: ٌَّماِلي ِعْنَدُه َحَدٌد أَْي بُد Ve 

ٌُ ََ  Darılmak ma¡nâsına [aded√] َح
müsta¡meldir; yukâlu: َحدَّ َعَلْيِه َحَدًدا ِمَن اْلَباِب 
َعَلْيِه َغِضَب  ِإَذا   idgâmla [add√] َحدٌّ Pes الثَّاِني 
ve fekk ile isti¡mâl olunur. Ve bâtıl ve 
beyhûde ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki 
ehl-i rüşdü irtikâbdan men¡ eder ve minhu 
yukâlu: َباِطٌل أَْي  َحَدٌد  َوَخَبٌر  َباِطَلٌة  أَْي  َحَدٌد   َدْعَوةٌ 
 Ve َكاِذٌب

ٌُ ََ  Arz-ı Teymâ’da bir dağın ve [aded◊] َح
Kelb kabîlesi diyârında bir arzın ismidir.

ُة ََّ ِح ) [el-√iddet] اَلإْ ةٌ  (vezninde [şiddet] ِشدَّ
İnsâna ¡ârız olan tîzlik ve keskinlik hâletine 
ıtlâk olunur. Ve darılmak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; tekûlu: ًة اوِحدَّ َحدًّ َعَلْيِه   َحَدْدُت 
Ke-mâ zukire. Ve bıçak makûlesi âlet bi-
lenip keskin olmak ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ًة ْت ِحدَّ ا َفَحدَّ يَن َحدًّ ّكِ َحَدْدُت الّسِ

َُ ي َِ َح  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-√adîd] اَلإْ
Hem-had ve hem-sınır ma¡nâsınadır ki 
birbirine muttasıl ve mücâvir olan arz 
ve mekânın biridir ki fâsılaları müşterek 
ola. Sâhibleri ki ikisinin bir sınırı olmak-
la müşterekü’l-hadd olurlar; tekûlu: َداِري 
َها َها َكَحّدِ  Ve َحِديَدُة َداِرِه أَْي َحدُّ

ٌَ ي َِ  َحَداِئُد Demire denir. Cem¡i [adîd√] َح
[√adâ™id] ve َحِديَداٌت [√adîdât] gelir; salâbeti 
cihetiyle nefsini rahneden men¡ eylediği 
için yâhûd gayrı men¡ ve def¡ eylediği için 
yâhûd ٌة  şânından olduğu için [iddet√] ِحدَّ

aslîdir; yukâlu: ِل ِإَذا ا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ ُه َعْنُه َحدًّ  َحدَّ
 Ve cürm ve cinâyet eden kimseye َدَفَعُه َوَمَنَعُه
bir dahi o kabâhate kendisi mu¡âvedetten 
ve sâ™ir bi’l-¡ibre irtikâbdan mâni¡ olur şey™ 
ile te™dîb ve ta¡zîr eylemek ma¡nâsınadır 
ki murâd hadd-ı şer¡î vurmaktır; yukâlu: 
ْنِب الذَّ َعِن  َوَغْيَرُه  َيْمَنُعُه  ِبَما  َبُه  أَدَّ ِإَذا  اْلُمْذِنَب   Ve َحدَّ 
bu te™dîb dahi ٌَّحد [√add] ile müsemmâdır 
ki tesmiye bi’l-masdardır. Cem¡i ُحُدوٌد 
[√udûd] gelir, ve minhu ُحُدوُد اهلِل َتَعاَلى Ve bu 
ism-i fâ¡il ma¡nâsınadır ki helâl ile harâm 
beynini fâsıl ve takarrüb ve ta¡addîye mâni¡ 
olurlar. Ve insâna ¡ârız olan gazab ve ba-
taş ve tîzlik hâletine denir ve bu ma¡nâda 
ةٌ ve [add√] َحدٌّ ةٌ ki [iddet√] ِحدَّ  [şiddet] ِشدَّ
veznindedir, masdar olur; tekûlu: َحَدْدُت 
َعَلْيِه َغِضْبَت  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  ًة  َوِحدَّ ا  َحدًّ  Ve َعَلْيِه 
bir nesneyi âher nesneden fasl ve temyîz 
eylemek ma¡nâsınadır ki ihtilâtı men¡ ey-
lemektir; yukâlu: َزُه َميَّ ِإَذا  ْيِء  الشَّ َعِن  ْيَء  الشَّ  َحدَّ 
ْيِء Mü™ellifin َعْنُه الشَّ اآْلَخِر kavli َعِن  ْيِء  الشَّ  َعِن 
takdîrinde olmakla i¡âde-i ma¡rife hadşesi 
vârid olmaz. Ve bıçak makûlesi âleti bi-
leğiye sürmekle yâhûd ağızını eğelemek-
le keskin eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْت َفَحدَّ ِمْبَرٍد  أَْو  ِبَحَجٍر  َمَسَحَها  ِإَذا  ا  َحدًّ يَن  ّكِ الّسِ  َحدَّ 
َذْت َفَتَشحَّ َشَحَذَها  أَْي  ًة   Mü™ennes zamîrleri ِحدَّ
يٌن  kelimesine râci¡dir ki müzekker ve ِسّكِ
mü™ennes olur. Mü™ellif Ba§â™ir’de َحَدْدُت 
ُه َحدَّ َرَقْقُت  أَْي  يَن  ّكِ -unvânıyla beyân ey¡ الّسِ
lemekle keskin eylemek ma¡nâ-yı lâzımı 
olur ve bu i¡tibâr ile min haysü’l-ma¡nâ 
keskinlikte isti¡mâl olunur diye sebt eyle-
miştir, ُة َبَصٍر ُة ِذْهٍن ve [iddetu ba§ar√] ِحدَّ  ِحدَّ
[√iddetu ≠ihn] gibi. Ve

ٌَّ  ve [add√] َح

ٌُ ا ََ  Hatun (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [idâd√] ِح
zevci vefâtından sonra ¡iddeti hengâmında 
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Bu dahi keskin eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َها أََحدَّ ِبَمْعَنى  يَن  ّكِ الّسِ َد   Ve yağmur َحدَّ
geç yağmakla ekin vaktinden geri kal-
mak ma¡nâsınadır ki hurûcunu men¡ eder; 
yukâlu: ِر اْلَمَطِر َر ُخُروُجُه ِلَتأَخُّ ْرُع ِإَذا َتأَخَّ َد الزَّ  Ve َحدَّ
bir nesneye kasd eylemek ma¡nâsınadır ki 
¡azm ve teveccühünü keskin eder; yukâlu: 
َد ِإَلْيِه َوَلُه ِإَذا َقَصَد َحدَّ

ُُ ا ََ ِت حإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i√tidâd] اَلإْ
de) Keskinlenmek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ْت َفاْحَتدَّ يَن  ّكِ الّسِ ْدُت   Ve gazaba gelmek َحدَّ
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ُجُل  ِاْحَتدَّ الرَّ
ِإَذا َغِضَب

ُُ ا ََ ُح  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-√udâd] اَلإْ
ve

ُُ ا ََّ ُح اٌن) [el-√uddâd] اَلإْ -vez [rummân] ُرمَّ
ninde) Sîga-i mübâlagalardır, pek keskin 
şey™e denir; yukâlu: اٌد َوُحدَّ ُحَداٌد  يٌن  َوِسّكِ  َسْيٌف 
ve yukâlu: ٍة اَء َوأَِحدَّ اٌد ِمْن َقْوٍم أَِحدَّ  َرُجٌل َحِديٌد َوُحدَّ
ِباْلَكْسِر اُء Pes َوِحَداٍد  ةٌ ve [™e√iddâ] أَِحدَّ  أَِحدَّ
[e√iddet] ve ِحَداٌد [√idâd] َحِديٌد [√adîd]in 
cem¡idir. Ve burada ٌة  lisânda [iddet√] ِحدَّ
ve fehm ve zekâda ve gazabda ve tabî¡atte 
olur.

يٍَّة ََ ُح ُِ ا ََ  [adâdi√] َحَداِد) [adâdi √udeyyet√] َح
-udey√] ُحَديٌَّة veznindedir ve [atâmi…] َقَطاِم
yet] tasgîr iledir) İkisi mürekkeb olarak 
bir kimsenin tal¡at ve dîdârını istikrâh 
mevki¡inde îrâd olunur; yekûlûne َحَداِد ُحَديٍَّة 
 ism-i [adâdi√] َحَداِد Burada ِلَمْن َيْكَرُهوَن َطْلَعَتُه
fi¡l-i emrdir, memnû¡ ol demektir, ve ُحَديٌَّة 
[√udeyyet] ٌِحَدأَة [√ide™et]ten musaggardır 
ki çaylak kuşuna denir.

ُُ ل َُ  ¡Hayrdan memnû [el-ma√dûd] اَلإَْمحإْ
ve mahrûm olan kimseye ıtlâk olunur, 
kezâlik şerden dahi mahrûm olana denir.

َُّ ُح  Bu dahi (â’nın zammıyla√) [el-√udd] اَلإْ
hayrdan mahrûm olana denir. Ümmehât-ı 

ıtlâk olundu. Ve 

ٌَ ي َِ  :Keskin şey™e denir; yukâlu [adîd√] َح
ٌين َحِديٌد َوَحِديَدةٌ َوَناٌب َحِديٌد َوَحِديَدةٌ َوَرُجٌل َحِديُد  ِسّكِ
َساِن  Ve gevişi keskin râyihalı olan الطَّْبِع َوالّلِ
hayvâna ِة  ıtlâk [adîdetu’l-cirret√] َحِديَدُة اْلِجرَّ
olunur; yukâlu: ِة ِإَذا َكاَنْت تُوَجُد  َناَقٌة َحِديَدُة اْلِجرَّ
ةٌ أَْي َذِكيٌَّة ِفيَها َراِئَحٌة َحادَّ
ُة َُّ ُمَحا ةٌ) [el-mu√âddet] اَلإْ  [muşâddet] ُمَشادَّ
vezninde) Mufâ¡ale bâbından ism-i fâ¡il-i 
mü™ennestir ki hem-sınır olan arz yâhûd 
dâra denir; te™nîsi mevsûf yâ müsnedün-
ileyh i¡tibârıyladır; tekûlu: َداِرِه َحِديُد   َداِري 
َها َها َكَحّدِ تَُها أَْي َحدُّ  Ve َوُمَحادَّ

ةٌ َُّ  Masdar olur, mugâzabe [mu√âddet] ُمَحا
ma¡nâsına; yukâlu: َغاَضَبُه ِإَذا  ًة  ُمَحادَّ ُه   Ve َحادَّ
muhâseme ve muhâlefet ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه ِإَذا َعاَداُه َوَخاَلَفُه َحادَّ

ُُ ا ََّ َح اٌد) [el-√addâd] اَلإْ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Demirciye denir, âhen-ger ma¡nâsına. 
Zindâncıya denir, اٌن  [seccân] َسجَّ
ma¡nâsına, mahbûsu hurûcdan men¡ eyle-
diği için yâhûd zincir bukağı gibi demirler 
ile uğraştığı için. Ve kapıcıya denir اٌب  َبوَّ
[bevvâb] ma¡nâsına ki bunda dahi men¡ 
vardır. Ve deryâya ıtlâk olunur. Ve bir ır-
mak adıdır.

ُُ ا ََ ِتحإْ سإْ ِ  [isti¡dâd] ِإْسِتْعَداٌد) [el-isti√dâd] اَلإْ
vezninde) Ustura tutunmak ma¡nâsınadır 
ki kinâyedir; yukâlu: اْحَتَلَق ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْسَتَحدَّ 
 ;Ve gazaba gelmek ma¡nâsınadır ِباْلَحِديِد
yukâlu: ِإْسَتَحدَّ َعَلْيِه ِإَذا َغِضَب

ُُ ا ََ حإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-i√dâd] اَلإْ
nesneyi keskin eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َها يَن ِبَمْعَنى َحدَّ ّكِ  [idâd√] ِحَدادٌ Ve أََحدَّ الّسِ
gibi hatun ¡iddet içre ârâyişi terk eylemek 
ma¡nâsınadır ki zikr olundu; yukâlu: ِت  أََحدَّ
ْت اْلَمْرأَُة ِبَمْعَنى َحدَّ

َُ ي َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√dîd] اَلتَّحإْ
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ُقَصاُرَك َيْعِني َغاَيُة َجْهِدَك
Ma¡lûm ola ki ُجْهٌد [cuhd] ve ُجَهاٌد [cuhâd] 
ve ُحَماٌد [√umâd] ve ُحَماَدى [√umâdâ] ve 
 ُقَصاَرى ve [u§âr…] ُقَصاٌر ve [adâd√] َحَداٌد
[…u§ârâ] makûlesi elfâz ki ¡Arablar bir 
kimseye bir işi elbette işlemesi bâbında 
gereği gibi ikdâm eylediklerinde meselâ 
َتْفَعَل yâhûd ُقَصاَراَك yâhûd ُقَصاُرَك أَْن   ُغَناَماَك 
 derler, “nihâyetü’n-nihâye o işi etmek َكَذا
gereksin” demektir. Mecmû¡undan gâyet 
murâd ederler, lâkin her birinde ma¡nâ-yı 
mâdde mu¡teberdir, meselâ َتْفَعَل أَْن   ُجْهُدَك 
َتْفَعَل َكَذا َغاَيُتَك َوِفْعُلَك  َكَذا َغاَيُة َجْهِدَك َوَحَماَداَك أَْن 
اْلَمْقُصوُر َغاَيُتَك  َوُقَصاُرَك   demektir ve اْلَمْحُموُد 
bunlar mesel mecrâsındadır ve َحَداُدَك َغاَيُتَك 
 sebkindedir, bunlar اْلَمْمنُوَعُة َعْن أَْن الَ َتْفَعَل َغْيَرُه
gâyetü’l-gâye ma¡nâsında vaz¡-ı ¡örfî ile 
müsta¡mellerdir.

َُّ َمَح -mîm’in ve √â’nın fet) [el-me√add] اَلإْ
hiyle) ve

َُّ َت ) [el-mu√tedd] اَلإُْمحإْ  [muştedd] ُمْشَتدٌّ
vezninde) Masdar-ı mîmîlerdir, men¡ 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َما ِلي َعْنُه َمَحدٌّ َوُمْحَتدٌّ أَْي 
َوَمِحيٌد  Ya¡nî firâk ve insirâf-ı lâzımıyla بُدٌّ 
müfesserdir.

اَن ََّ َْنُوَح  [Benû ◊addân] (اٌن  [feddân] َفدَّ
vezninde) İbn ¢urey¡dir ki Temîm 
kabîlesinden bir batndır; şu¡arâdan Evs el-
◊addânî oradandır.

اُن ََّ -â’nın zammıy√) [uddân◊] ُح
la) Esâmîdendir: ◊asân b. ◊uddân 
muhaddisîndendir. ±û ◊uddân b. Şerâhîl 
ve ±û ◊uddân b. Şems ve Sa¡îd b. ±î 
◊uddân tâbî¡indendir. Ve ◊uddân b. Şems 
ve ±û ◊uddân kabîle-i Hemdân ensâbının 
ricâllerindendir.

ُة ََّ  Mekke ile (â’nın fethiyle√) [addet◊] َح
Cidde beyninde bir mevzi¡dir. Selefte ona 

sâ™irede َمْحُدوٌد [ma√dûd] mübâhât ve 
muharremâttan mahrûm ya¡nî helâl ve 
harâmdan bî-behre olanla müfesserdir ki 
murâd efkar-ı fakîr demektir; cîm’le ٌَمْجُدود 
[mecdûd]un zıddıdır. Ve 

ٌَّ  َمْحُدوٌد (â’nın zammıyla√) [udd√] ُح
[ma√dûd]dan ahasstır ki mübâhâttan bî-
behre demektir; yukâlu: َرُجٌل َمْحُدوٌد َوُحدٌّ أَْي 
ّرِ َمْحُروٌم َوَمْمنُوٌع َعِن اْلَخْيِر َوَرُجٌل َمْحُدوٌد أَْي َعِن الشَّ

ُُّ َحا  :Keskin şey™e denir; yukâlu [el-√âdd] اَلإْ
ٌة ةٌ أَْي َذِكيَّ Ve َراِئَحٌة َحادَّ

ٌُّ  Zevcinden sonra mâtemle [âdd√] َحا
zîb ve zîneti terk eden hatuna denir ki 
sülâsîdendir.

َُّ ُمِح  dan ism-i[i√dâd] ِإْحَداٌد) [el-mu√idd] اَلإْ
fâ¡ildir) Bu dahi ٌَّحاد [√âdd] ma¡nâsınadır; 
ve bunlar sıfât-ı muhtassadandır; yukâlu: 
ِة ِلْلِعدَّ يَنَة  الّزِ َتَرَكِت  ِإَذا  َوُمِحدٌّ  َحادٌّ   lâm [Ve] ِإْمَرأَةٌ 
tevkîtiyyedir.
َِ ي َِ َح  arûriyye◊ [Ebu’l-◊adîd] أَُْوالإْ
tâ™ifiyyesinden bir kimsedir.
َِ ي َِ َح الإْ  Kehdel nâm [Ummu’l-◊adîd] أُمُّ
şâ¡irin zevcesidir.

ٌَّ  Bir (â’nın zammıyla√) [udd◊] ُح
mevzi¡dir.

ُة ََّ ُح  ُكْثَبٌة (â’nın zammıyla√) [el-√uddet] اَلإْ
[ku&bet] ve ٌة  ma¡nâsınadır ki [ubbat§] ُصبَّ
bir topak nesneye ve bir sağım yâ bir içim 
süt makûlesine denir, sâ™il onunla def¡ 
olur.

ُة َُ ا ََ َح -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-√adâdet] اَلإْ
ninde) Kişinin zevcesine ıtlâk olunur, 
hilâf-ı rızâdan men¡ eder olduğu için.

ُُ ا ََ َح -veznin [se√âb] َسَحاٌب [el-√adâd] اَلإْ
de ki ¡Arabların َكَذا َتْفَعَل  أَْن  -kav َحَداُدَك 
linde vâki¡dir, gâyet ve cehd ma¡nâsına 
müsta¡meldir, yukâlu: أَْي َكَذا  َتْفَعَل  أَْن   َحَداُدَك 
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ٌُ  :Darılmak ma¡nâsınadır; yukâlu [ard√] َحرإْ
اِبِع ِإَذا َغِضَب َحَرَد َعَلْيِه َوَحِرَد َحْرًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َوالرَّ

َُ ِري -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√rîd] اَلتَّحإْ
de) Bu dahi men¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمَنَعُه ِإَذا  َدُه   Ve ipin ve urganın َحرَّ
bükümlerini birbiri içre sokuşturmakla 
değirmiletmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َد  َحرَّ
 Ve bir nesneyi اْلَحْبَل ِإَذا أَْدَرَج َفْتَلُه َفَجاَء ُمْسَتِديًرا
eğmek ya¡nî kemer gibi mukavves kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجُه َيْعِني ْيَء ِإَذا َعوَّ َد الشَّ  َحرَّ
الطَّاِق َكَهْيَئِة   Ve haşem-nişîn tâ™ifesinin َجَعَلُه 
huğ ta¡bîr ettikleri eve nüzûl ve ikâmet 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َزْيٌد  َد   َحرَّ
 kavli sıfat-ı ُمَسنٍَّم Mü™ellifin آَوى ِإَلى ُكوٍخ ُمَسنٍَّم
kâşifedir, «â™ bâbında beyân olundu.

ُُ َحرإْ ve (vezninde [ferd] َفْرٌد) [el-√ard] اَلإْ

ُُ َحاِر  ve [el-√ârid] اَلإْ

ُُ َحِر ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-√arid] اَلإْ

َُ َحِري ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-√arîd] اَلإْ

ُُ ُمَتَحّرِ ٌد) [el-mute√arrid] اَلإْ  [mutecerrid] ُمَتَجّرِ
vezninde) Nâstan kenâr-gîr olan adama 
denir; yukâlu: ٌد أَْي  َرُجٌل َحْرٌد َوَحِرٌد َوَحِريٌد َوُمَتَحّرِ
ا  ُمْعَتِزٌل َعِن النَّاِس َوُمَتَنّحٍ َويَُقاُل َحيٌّ َحِريٌد أَْي ُمْنَفِرٌد ِإمَّ
ِتِه ِتِه أَْو ِلِقلَّ  Ya¡nî şol cemâ¡attir ki ¡izzet ve ِلِعزَّ
menâ¡atlerinden yâhûd kılletlerinden nâşî 
kabîle-i dîgere karışmayıp başkaca konup 
göçer ola. Ve َحِريٌد [√arîd]in cem¡i ِحَراٌد 
[√irâd] gelir ve ُحَرَداُء [√uredâ™] gelir, ِكَراٌم 
[kirâm] ve ُكَرَماُء [kuremâ™] gibi. Ve 

ٌُ  ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [arid√] َحِر

ٌُ  Hışm-nâk adama denir. Ve [ârid√] َحاِر

ٌُ -Esmâdandır: Ziyâd b. el [arid◊] َحِر
◊arid, ¡Amr b. el-¡Â§ mevâlîsindendir. Ve 

ٌُ  Şol kirişe denir ki ba¡zı katları [arid√] َحِر
ba¡zından uzun ola; yukâlu: َكاَن ِإَذا  َحِرٌد   َوَتٌر 
َبْعُض ُقَواُه أَْطَوَل ِمْن َبْعٍض

ُُ ُحُرل  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-√urûd] اَلإْ

َداُء -derler idi. Ve ~an¡â™ kurbün [™addâ◊] حَّ
de bir karye adıdır.

ُة َُ ا ََ َح -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-◊adâdet] اَلإْ
ninde) Bis†âm ile Dâmiπân beyninde bir 
karyedir.

يَُّة ُِ ا ََّ َح اِديٌَّة) [el-◊addâdiyyet] اَلإْ  َشدَّ
[şedâdiyyet] vezninde) Vâsi† kazâsında 
bir karyedir.

اُء َُ ل َُ -veznin [™celûlâ] َجُلوالَُء) [™adûdâ◊] َح
de) Bilâd-ı ¡U≠re’de bir mevzi¡dir.

َُ َح إَْ َح -veznin [fedfed] َفْدَفٌد) [el-√ad√ad] اَلإْ
de) Bodur kimseye denir.

]ح ُ ب ُ[
َُ ِْ ََ ُح -veznin [†ulebi¡] ُعَلِبٌط) [el-√udebid] اَلإْ
de) Pek koyu süte denir ki yoğurt gibi ola; 
yukâlu: َلَبٌن ُحَدِبٌد أَْي َخاِثٌر
ى ََ َا نإْ ََ َح  â’nın ve dâl’ın√) [el-√adenbedâ] اَلإْ
fethi ve elifin kasrıyla) ¡Aceb ma¡nâsınadır 
ki ta¡accüb olunacak nesneye denir; 
yukâlu: َحَدْنَبَدى أَِي اْلَعَجُب

]ح ُ ر ُ[
ٍُ َر إَْ  â’nın ve râ’nın√) [Ebû ◊adred] أَُْوَح
fethiyle) Ashâbdan Selâme b. ¡Umeyr b. 
Ebî Seleme el-Eslemî künyesidir. Bundan 
gayrı ¡ayn’ın tekerrürüyle fa¡la¡ vezninde 
vârid olmamıştır.

]ح ر ُ[
ُُ  â’nın fethi ve râ’nın√) [el-√ard] اَلإَْحرإْ
sükûnuyla) Kasd ve âhenk eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َحْرًدا  َحَرَدُه 
َقَصَدُه ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب   Ve men¡ eylemek ِمَن 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَنَعُه ِإَذا  -Ve del َحَرَدُه 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَخَشَب   َحَرَد 
 Ve َثَقَبُه

ٌُ  َحِريٌد ve [ârid√] َحاِرٌد ,Vasf olur [ard√] َحرإْ
[√arîd] gibi, ke-mâ se-yuzkeru. Ve 
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le za¡îf olduğundan istediği yere basama-
yıp habt eder. Ve 

ٌُ  Zırhlı adama eğninde olan [ared√] َحَر
zırh sıklet verip basmakla inbisât üzere 
yürümeğe kâdir olmayıp baskın yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َحَرًدا  ُجُل  الرَّ  َحِرَد 
ْنِبَساِط ْرُع َعَلْيِه َفَلْم َيْقِدْر َعَلى اإْلِ اِبِع ِإَذا َثُقَل الّدِ  اْلَباِب الرَّ
 Ve kirişin ba¡zı katları ba¡zından ِفي اْلَمْشِي
uzun olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحِرَد اْلَوَتُر 
ِإَذا َكاَن َبْعُض ُقَواُه أَْطَوَل ِمْن َبْعٍض

يُّ ُِ
) [el-√urdiyy] اَلإُْحرإْ -vez [kurdiyy] ُكْرِديٌّ

ninde) ve

يَُّة ُِ ُحرإْ  Sâzlıktan (hâ’yla) [el-√urdiyyet] اَلإْ
örülmüş çit ta¡bîr ettikleridir ki yine 
sâzlıktan çevrilmiş ağılın duvarı üzere 
bend olunur ki sakf gibi üzerine onunla 
örtülür. Garîbdir ki burada mü™ellif ِحَياَصُة 
اْلَقَصِب َحاِئِط  َعَلى  تَُشدُّ  الَِّتي   ibâretiyle¡ اْلَحِظيَرِة 
sebt eylemekle kamıştan çevrilmiş ağıl 
duvarı üzerine bend olunan sâzlık demek 
olur. Şârihin tafsîline göre terceme eyledi-
ğimiz vech-i sâlif üzeredir. Lâkin mü™ellif 
Ba§â™ir’de ِمْن َقَصٍب  ibâretiyle¡ اَْلُحْرِديُّ َحِظيَرةٌ 
resm eylemekle kamıştan ve sâzlıktan 
çevrilmiş ağıl demek olur. Kamışı birbi-
rine ¡arzan vasl ve ihkâm ile duvar eder-
ler ki ona çit ta¡bîr ederler. Ve Mi§bâ√’ta 
ْقِف َكِلَمٌة  اَْلُحْرِديُّ ُحْزَمٌة ِمْن َقَصٍب تُْلَقى َعَلى َخَشِب السَّ
ٌة  unvânıyla mersûm olmakla ağılın¡ َنَبِطيَّ
ve huğ ta¡bîr ettikleri sâzlık evin sakfla-
rını örttükleri sâzlık tutamı demek olur 
ki evvel ki tercemeye akrebdir. Ba¡dehu 
yine Mi§bâ√’ta َقاَل ُهْرِديٌَّة  يَُقاُل  أَنَُّه  اللَّْيِث   َوَعِن 
 َوِهَي َقَصَباٌت تَُضمُّ َمْلِويًَّة ِبَطاَقاٍت ِمَن اْلَكْرِم يُْرَسُل َعَلْيَها
اْلَكْرِم  unvânıyla merkûm olmakla¡ ُقْضَباُن 
yine sâzlıktan örülmüş çit dedikleridir ki 
asmalara kerevit ederler. el-Hâsıl fehm-i 
¡âcizânemiz üzere sâzlıktan yapılan çatı 

Kavminden ¡uzlet edip başkaca konup 
göçmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َحَرَد 
َنَزَل َيْعِني  َواْنَفَرَد  َقْوِمِه  َعْن  اْعَتَزَل  ِإَذا  ُحُروًدا   َواْلَحيُّ 
ًيا َوَلْم يَُخاِلْطُهْم  Ve ُمْنَفِرًدا أَْو ُمَتَنّحِ

ٌُ  İplerin uçlarına denir. Bunun [urûd√] ُحُرل
müfredi ِحْرٌد [√ird]dir √â’nın kesriyle.

اُن َُ -veznin [πa∂bân] َغْضَباُن [el-√ardân] اَلإَْحرإْ
de ve mürâdifidir.

ُُ ِحرإْ  Devenin (â’nın kesriyle√) [el-√ird] اَلإْ
kesilmiş hörgücünden bir parçaya denir. 
Ve deve kısmının dübürüne denir, َمْبَعُر َبِعيٍر 
ma¡nâsına ve ona ٌِحْرَدة [√irdet] dahi denir 
hâ’yla. Ve 

ٌُ  Kurutulup salamura olan balığa [ird√] ِحرإْ
denir.

ُمَحاَلَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu√âveret] اَلإْ
vezninde) ve

ُُ ِحَرا  Deve (â’nın kesriyle√) [el-√irâd] اَلإْ
kısmının sütü kesilmek, ¡alâ-kavlin azal-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبُل اإْلِ  َحاَرَدِت 
َقلَّْت أَْو  أَْلَبانَُها  اْنَقَطَعْت  ِإَذا  َوِحَراًدا   Ve yıl ُمَحاَرَدًة 
yağmur azca olmakla kurakça olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنُة ِإَذا َقلَّ َماُؤَها  َحاَرَدِت السَّ
َيْعِني َمَطُرَها

ُُ َحُرل  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-√arûd] اَلإْ
ve

ُُ ُمَحاِر  [mu√ârib] ُمَحاِرٌب) [el-mu√ârid] اَلإْ
vezninde) ve

ُة َُ ُمَحاِر -Sütü kesil (hâ’yla) [el-mu√âridet] اَلإْ
miş yâhûd azalmış nâkaya denir; yukâlu: 
َنُة اْلِحَراِد َيْعِني ُمْنَقِطُع  َناَقٌة َحُروٌد َوُمَحاِرٌد َوُمَحاِرَدةٌ أَْي َبّيِ
ّرِ أَْو َقِليُلُه الدَّ

ُُ َحَر  Bir ¡illettir (fethateynle) [el-√ared] اَلإْ
ki devenin ayaklarına yâhûd ellerine ¡ârız 
olur, yürürken ayaklarını yâ ellerini silkip 
yere vurarak gider, ¡alâ-kavlin ellerinin 
bağ yerinde olan sinirine yübûset gelmek-
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denir ki yekerek yürür. Şârihin beyânına 
göre bu ¡an-karîb zikr olunan َحَرٌد [√ared] 
¡illetidir ve َحْرَداُء [√ardâ™] ondan sıfattır.

َُ ي ُِ َحَرا -İple (â’nin fethiyle√) [el-√arâdîd] اَلإْ
rin uçlarına denir, ُحُروٌد [√urûd] gibi. ُحْرُدوٌد 
[√urdûd] müfredidir.

ُُ َمَحاِر -De (mîm’in fethiyle) [el-me√ârid] اَلإْ
venin dudaklarına denir, َمَشاِفُر [meşâfir] 
ma¡nâsına. ِمْحَرٌد [mi√red] müfredidir, ِمْنَبٌر 
[minber] vezninde.

ُُ ِحَرا نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in√irâd] اَلإْ
de) Yıldız akmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 

اْنَقضَّ ِإَذا  النَّْجُم  -Gûyâ ki zümresin ِإْنَحَرَد 
den infirâd eder. Ve yıldız akmak ta¡bîri 
ta¡bîr-i ¡âmmîdir, hakîkati başka gûnedir.

اُن َُ  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [urdân◊] ُحرإْ
Dimaş… kazâsında bir karyedir.

ُُ ِر -veznin [meclis] َمْجِلٌس) [el-ma√rid] اَلإَْمحإْ
de) Devenin mafsal-ı ¡unukuna ¡alâ-kavlin 
sırtında pâlân vurulacak yerine denir.

اُء َُ  (vezninde [™a√râ§] َصْحَراُء) [™ardâ◊] َحرإْ
Benî Nehşel b. el-◊âri& lakabıdır.

ُة َُ ِحرإْ  Sâhil-i (â’nın kesriyle√) [el-◊irdet] اَلإْ
Yemen’de bir beldedir.

]ح ر ف ُ[
َُ َحَراِف  â’nın fethi ve fâ’nın√) [el-√arâfid] اَلإْ
kesriyle) Güzîde develere denir. َحْرَفٌد [√ar-
fed] müfredidir, َجْعَفٌر [ca¡fer] gibi.

]ح ر ق ُ[
ُة ََ َق -â’nın ve …âf’ın fet√) [el-√ar…adet] اَلإَْحرإْ
hiyle) Boğaz içre olan düğüme denir ki 
hâricde görünen yumrucadır.

َُ ِق ِحرإْ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-√ir…id] اَلإْ
Ağızda dilin köküne denir, aslu’l-lisân 
ma¡nâsına.

َُ َحَراِق -veznin [arâfid√] َحَراِفُد [el-√arâ…id] اَلإْ

ve çardak ve kerevittir ki ağıl ve huğ sakf-
larına ve asmalara vaz¡ ve üstüvâr ederler. 
Ve ٌُّحْرِدي [√urdiyy] lafzının cem¡i ٌَّحَراِدي 
[√arâdiyy] dir.

ُُ ُمَحرَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu√arred] اَلإْ
vezninde) Göçer evlilerin huğ ta¡bîr et-
tikleri eve denir ki üstü çatı olmakla hör-
güçlü olur. Mü™ellifin اَْلُمَسنَُّم kavli sıfat-ı 
kâşifedir. Ve eğri ya¡nî kemer tarzında 
mukavves nesneye denir. Ve şol alaçık ve 
huğ makûlesi eve denir ki sakfı zikr olu-
nan ٌَّحَراِدي [√arâdiyy] dedikleri kerevit ile 
örtülmüş ola.

ُُ ٌل) [et-te√arrud] اَلتََّحرُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Gönün üzerinde olan tüyleri gidermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َما أَْلَقى  ِإَذا  اأْلَِديَم  َد   َتَحرَّ
ْعِر َعَلْيِه ِمَن الشَّ

ُُ ُحرإْ -Pek ça (â’nın zammıyla√) [el-√urd] اَلإْ
buk uçan bağırtlak kuşlarına denir. Şârihin 
beyânına göre hasâ™istendir; yukâlu: َقًطا 
ُحْرٌد أَْي ِسَراٌع

ُُ َرا حإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-i√râd] اَلإْ
nesneyi yalnız kılmak ma¡nâsınadır ki 
zümresinden ayırıp başkaca kılmaktan 
¡ibârettir; yukâlu: أَْفَرَدُه ِإَذا   Ve çabuk أَْحَرَدُه 
çabuk yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْحَرَد 
ْيِر ِإَذا أََغذَّ ِفي السَّ

ُُ َر َحإْ  Bahîl (hemzenin fethiyle) [el-a√red] اَلإْ
ve le™îm şahsa denir.

اُء ََ ُحَريإْ  [™suveydâ] ُسَوْيَداُء) [™el-◊ureydâ] اَلإْ
vezninde) Benû Ebî Bekr b. Kilâb 
bilâdında bir kumluk adıdır. Ve 

اُء ََ -Bir sinir adıdır ki dava [™ureydâ√] ُحَريإْ
rın ayağının bağ yerinde ve bukağılığında 
hâdis olmakla ayağını gevşetip salkı eder.

اُء َُ َحرإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-√ardâ] اَلإْ
de) ¡İllet-i mezbûreye uğramış dâbbeye 
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sed hased ile tesmiye olunmuştur, niteki 
cezâ-i seyyi™e ile müsemmâdır.

َُ ي َِ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√sîd] اَلتَّحإْ
de) Bu dahi َحَسٌد [√ased] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدُه ِبَمْعَنى َحَسَدُه َحسَّ

َُ َحاِس  .Ondan ism-i fâ¡ildir [el-√âsid] اَلإْ
Cem¡i ٌد  gibi [¡rukka] ُركٌَّع ,gelir [ussed√] ُحسَّ
ve اٌد اٌق ,gelir [ussâd√] ُحسَّ  gibi […fussâ] ُفسَّ
ve ٌَحَسَدة [√asedet] gelir, ٌَفَسَدة [fesedet] gibi.

ُُ و َُ َح  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-√asûd] اَلإْ
Vasftır, hased-i cibillîsi olan şahsa denir. 
Cem¡i ُحُسٌد [√usud] gelir zammeteynle.

َُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te√âsud] اَلتََّحاُس
de) Birbirine hased eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَحاَسُدوا ِإَذا َحَسَد َبْعُضُهْم َبْعًضا

]ح ش ُ[
َُ  â’nın fethi ve şîn-i√) [el-√aşd] اَلإَْحشإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Biriktirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َحْشًدا  ْيَء  الشَّ  َحَشَد 
ِل ِإَذا َجَمَعُه  Ve ekinin cümlesi اْلَباِب الثَّاِني َواأْلَوَّ
bitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْرُع  الزَّ  َحَشَد 
 Ve nâs birbirine te¡âvün husûsunda َنَبَت ُكلُُّه
¡acele ve sür¡at eylemek, ¡alâ-kavlin çağ-
rılmalarıyla sür¡atle icâbet eylemek yâhûd 
bir husûs için her taraftan gelip birikmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: وا َخفُّ ِإَذا  اْلَقْوُم   َحَشَد 
أِلَْمٍر اْجَتَمُعوا  أَِو  ُمْسِرِعيَن  َفأََجابُوا  ُدُعوا  أَْو  التََّعاُوِن   ِفي 
 Ve nâka memesinde sütü yavruya َواِحٍد
vermeyip ve idrâr eylemeyip yığmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلِت َحفَّ ِإَذا  النَّاَقُة   َحَشَدِت 
 Ve اللََّبَن ِفي َضْرِعَها

ٌَ  Cemâ¡ate ıtlâk olunur ve şîn’in [aşd√] َحشإْ
fethiyle de câ™izdir.

ُُ َشا حإْ ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-i√şâd] اَلإْ

ُُ ِتَشا حإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i√tişâd] اَلإْ
de) ve

َُ  [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te√âşud] اَلتََّحاُش

de ve mürâdifidir.

]ح ر م ُ[
َُ َم -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-√armed] اَلإَْحرإْ
de) ve

َُ ِم ِحرإْ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-√irmid] اَلإْ
Levn ve râyihası mütegayyir olmuş siyâh 
çamura denir.

ُة ََ ِم ُمَحرإْ -ism-i fâ¡il bün) [el-mu√armidet] اَلإْ
yesiyle) İçinde siyâh çamuru çok olan pı-
nara denir; yukâlu: َعْيٌن ُمَحْرِمَدةٌ أَْي َكِثيَرُة اْلَحْمأَِة

]ح أ ُ[
ُُ  â’nın fethi ve zâ-yı√) [el-√azd] اَلإَْحزإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) َحْصٌد [√a§d] 
ma¡nâsınadır, ke-mâ se-yuzkeru.

]ح س ُ[
َُ ََ َح ve (fethateynle) [el-√ased] اَلإْ

ُُ و َُ ُح  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-√usûd] اَلإْ
ve

ُة َُ ا ََ َح -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-√asâdet] اَلإْ
ninde) Bir fâdıl ve mütena¡¡im adamın 
ni¡meti ve fazîleti kendisine mütehavvil 
olmasını yâhûd ondan zâ™il ve meslûb 
olmasını temennî eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوُحُسوًدا َحَسًدا  َعَلْيِه  َوَحَسَد  ْيَء  الشَّ  َحَسَدُه 
َل َتَتَحوَّ أَْن  َتَمنَّى  ِإَذا  ِل  َواأْلَوَّ الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن   َوَحَساَدًة 
يُْسَلَبُهَما أَْو  َوَفِضيَلُتُه  ِنْعَمُتُه   Şârih der ki gıbta ِإَلْيِه 
ile farkı bu cihettendir, zîrâ ِغْبَطٌة [πib†at] 
bir adamın nâ™il olduğu ni¡metin misli 
kendide dahi olmağı temennî eylemektir, 
yine o adamda o ni¡met ber-karâr olmak 
üzere. Ehl-i ¡azîmet bunu da mahzûrâttan 
¡add ederler. Ve ِغْبَطٌة [πib†at]a hased ıtlâkı 
¡örf-i evvelde şâyi¡ idi. Hattâ mü™ellif ِغْبَطٌة 
[πib†at]ı َحَسٌد [√ased] ile de tefsîr eyle-
miştir. İntehâ. Ve tekûlu: ِإْن ُكْنُت  َحَسَدِنَي اهللُ 
اْلَحَسِد َعَلى  َعاَقَبِني  أَْي  -Pes cezâ-i ha أَْحُسُدَك 
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ُُ ُشو -Şol adama ıtlâk olu [el-ma√şûd] اَلإَْمحإْ
nur ki halk emrine mutî¡ olmalarıyla her 
bâr hizmetine sür¡at ve şitâb edip mücte-
mi¡ olalar; yukâlu: وَن  َرُجٌل َمْحُشوٌد أَْي ُمَطاٌع َيِخفُّ
ِلِخْدَمِتِه أَْي يُْسِرُعوَن َوَيْجَتِمُعوَن ِإَلْيِه

]ح ص ُ[
َُ ve (vezninde [sa¡d] َسْعٌد) [el-√a§d] اَلإَْحصإْ

ُُ -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [el-√a§âd] اَلإَْحَصا
de) ve

ُُ -veznin [kitâb] ِكَتاٌب) [el-√i§âd] اَلإِْحَصا
de) Ekin ve çayır makûlesini biçmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوالنََّباَت ْرَع  الزَّ  َحَصَد 
ِل َواأْلَوَّ الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َوِحَصاًدا  َوَحَصاًدا   َحْصًدا 
ِباْلِمْنَجِل َقَطَعُه   ;Ve ölmek ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َماَت َحَصَد الرَّ

ُُ ِتَصا حإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i√ti§âd] اَلإْ
ninde) َحْصٌد [√a§d] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْرَع ِبَمْعَنى َحَصَدُه ِإْحَتَصَد الزَّ

َُ َحاِص -Ekin bi (ism-i fâ¡ildir) [el-√â§id] اَلإْ
çen adama denir ki orakçı ta¡bîr olunur. 
Cem¡i ٌَحَصَدة [√asadet] gelir, ٌَفَسَدة [fesedet] 
gibi ve اٌد اٌد ,gelir [u§§âd√] ُحصَّ  [ussâd√] ُحسَّ
gibi.

ُُ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-√a§âd] اَلإَْحَصا
Masdardır ki zikr olundu. Ve ekinin biçim 
vaktine denir; √â’nın kesriyle de câ™izdir. 
Ve bir nebât adıdır ki koyun ve keçi kısmı 
için yaprakları silkilip devşirilir. Ve 

ٌُ .Biçilmiş ekine de denir [a§âd√] َحَصا

َُ َحَص  Bu dahi (fethateynle) [el-√a§ad] اَلإْ
biçilmiş ekine denir. Ve bir nebât adıdır. 
Ve kurumuş otluğa denir. Ve ip muh-
kem bükülmek ma¡nâsına masdar olur; 
yukâlu: ِإَذا اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َحَصًدا  اْلَحْبُل   َحِصَد 
َفْتُلُه  Ve kiriş ve ip ve zırh makûlesi اْشَتدَّ 
metânet üzere örülüp kavî ve muhkem ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحِصَد اْلَوَتُر َواْلَحْبُل 

vezninde) Bunlar dahi nâs birikmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َواْحَتَشُدوا اْلَقْوُم   أَْحَشَد 
َوَتَحاَشُدوا ِإَذا اْجَتَمُعوا

ُُ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-√aşûd] اَلإَْحُشو
Şol nâkaya denir ki memesinde sütü tîz 
biriktirir ola; yukâlu: َناَقٌة َحُشوٌد ِإَذا َكاَنْت تُْسِرُع 
َضْرِعَها ِفي  اللََّبِن   Ve şol nâkaya denir ki َجْمَع 
her çekildikte gebe kala, aslâ birinde boş 
kalmaya; yukâlu: تُْخِلُف ِإَذا َكاَنْت الَ   َناَقٌة َحُشوٌد 
َقْرًعا َواِحًدا أَْن َتْحِمَل

َُ َحِش  Şol (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-√aşid] اَلإْ
mürüvvetli adama denir ki der-¡uhdesi 
olan sa¡y ve meded ve ¡avn ve bezl-i mâl 
makûlesi inâyeti kat¡â terk ve dirîg eyle-
mez ola; yukâlu: ِعْنَد َيَدُع  ِإَذا َكاَن الَ   َرُجٌل َحِشٌد 
َواْلَماِل َوالنُّْصَرِة  اْلَجْهِد  ِمَن   Ve şol dereye َنْفِسِه 
denir ki az yağmurdan onda su akıp gider 
ola, toprağının pekliğinden iktizâ eder; 
yukâlu: َمَطٍر أَْدَنى  ِمْن  َيِسيُل  َكاَن  ِإَذا  َحِشٌد   Ve َواٍد 
hergiz suyu munkatı¡ olmayan çeşmeye 
denir; yukâlu: َعْيٌن َحِشٌد ِإَذا َكاَنْت الَ َيْنَقِطُع َماُؤَها

َُ َتِش -ism-i fâ¡il bünye) [el-mu√teşid] اَلإُْمحإْ
siyle) Zikr olunan َحِشٌد [√aşid] ile ma¡nâ-yı 
evvelde mürâdiftir.

ُُ َحَشا  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-√aşâd] اَلإْ
Şol yere denir ki toprağı pek olmakla ednâ 
yağmur yağsa akıp gider ola, ¡alâ-kavlin 
toprağı gevşek olmakla pek çok yağmur 
yağmadıkça akmaz ola; yukâlu: أَْرٌض َحَشاٌد 
ِإَذا َكاَنْت َتِسيُل ِمْن أَْدَنى َمَطٍر أَْو الَ َتِسيُل ِإالَّ َعْن ِديَمٍة

َُ َحاِش  Şol kimseye denir ki [el-√âşid] اَلإْ
nâkanın her bâr sağması ve kıyâm ve 
tîmârı husûsunda ihmâl ve fütûr eylemez 
ola. Ve çok yemiş tutmuş hurmâ dalına 
ıtlâk olunur; yukâlu: اْلَكِثيُر أَِي  َحاِشٌد   ِعْذٌق 
.Ve bir küçük kabîle adıdır اْلَحْمِل

ٌُ ا  Bir (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [aşşâd◊] َحشَّ
vâdî ismidir.
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yesiyle) Bunlar da muhkem bükülmüş ipe 
denir.

اُء ََ -vez [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-√a§dâ] اَلإَْحصإْ
ninde) Halkaları sık ve gözleri dar ve be-
gâyet muhkem ve üstüvâr olan zırha de-
nir; yukâlu: ُمْحَكَمٌة اْلَحَلِق  َقُة  َضّيِ أَْي  َحْصَداُء   ِدْرٌع 
Ve yaprakları firâvân olan ağaca denir; 
yukâlu: َشَجَرةٌ َحْصَداُء أَْي َكِثيَرُة اْلَوَرِق

َُ َص -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi√§ad] اَلإِْمحإْ
de) Orağa denir, ِمْنَجٌل [mincel] gibi.

]ح ض ُ[
َُ  â’nın ve ∂âd-ı√) [el-√u∂ud] اَلإُْحُض
mu¡cemenin zammıyla) ve

َُ ُحَض  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [el-√u∂ad] اَلإْ
 ismidir ki havelân-ı hindî [∂u∂u√] ُحُضٌض
dedikleri dârûdur.

]ح ف ُ[
َُ  â’nın fethi ve fâ’nın√) [el-√afd] اَلإَْحفإْ
sükûnuyla) ve

اُن ََ َحَف  İşte güçte (fetehâtla) [el-√afedân] اَلإْ
pek cüst ve çabuk deprenip sür¡at eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َحْفًدا ُجُل  الرَّ  َحَفَد 
َوأَْسَرَع اْلَعَمِل  ِفي  َخفَّ  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن   َوَحَفَداًنا 
Ve bir adama hizmet eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َحَفَد ُفالًَنا ِإَذا َخَدَمُه Ve 

اٌن ََ -dedikle [abeb»] َخَبٌب [afedân√] َحَف
ri yürüyüşten dûnca yürümeğe denir, 
 gibi ki fethateynledir, ke-mâ [afed√] َحَفٌد
se-yuzkeru.

ُُ ِتَفا حإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i√tifâd] اَلإْ
de) Bu dahi َحْفٌد [√afd] ve َحَفَداٌن [√afedân] 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َخفَّ ِفي  ِإْحَتَفَد الرَّ
اْلَعَمِل َوأَْسَرَع

َُ َحَف [âfid√] َحاِفٌد (fethateynle) [el-√afed] اَلإْ
in cem¡idir ki bir kimsenin hadem ve 
a¡vân ve ensârına denir; yukâlu: ُهْم َحَفُدُه أَْي 

ْرُع ِإَذا اْسَتْحَكَم ِصَناَعُتُه َوالّدِ

َُ ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-√a§îd] اَلإَْحِصي

ُة ََ -Bunlar da bi (hâ’yla) [el-√a§îdet] اَلإَْحِصي
çilmiş ekine denir. Ve 

ةٌ ََ  Ekinin biçim yerinden [a§îdet√] َحِصي
aşağısına doğru yerlerine denir ki oraları-
na orak ilişmez olur, köküne karîb anızları 
olacaktır. Ve ekinli tarlaya da denir, َمْزَرَعٌة 
[mezra¡at] ma¡nâsına.

ُُ َصا حإْ ِ -hemzenin kesriy) [el-i√§âd] اَلإْ
le) Ekinin biçim vakti gelip çatmak 
ma¡nâsınadır; hemze haynûnet içindir; 
yukâlu: يُْحَصَد أَْن  َحاَن  ِإَذا  ْرُع  الزَّ  Ve ipi أَْحَصَد 
bükmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَحْبَل  أَْحَصَد 
ِإَذا َفَتَلُه

ُُ َصا ِتحإْ سإْ ِ  ile [i√§âd] ِإْحَصاٌد [el-isti√§âd] اَلإْ
ma¡nâ-yı evvelde mürâdiftir; yukâlu: 
أَْحَصَد ِبَمْعَنى  ْرُع  الزَّ  Ve darılmak ِإْسَتْحَصَد 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  ِإْسَتْحَصَد 
-Ve nâs her taraftan gelip birbiri َغِضَب
ne inzimâmla birikmek ma¡nâsınadır 
ki ma¡nâ-yı âtîden me™hûzdur; yukâlu: 
َوَتَضاَفُروا اْجَتَمُعوا  ِإَذا  اْلَقْوُم  -Ve ip muh ِإْسَتْحَصَد 
kem bükülmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْسَتْحَصَد اْلَحْبُل ِإَذا اْسَتْحَكَم أَْي ُفِتَل ُمْحَكًما

َُ َص -vez [mucmel] ُمْجَمٌل) [el-mu√§ad] اَلإُْمحإْ
ninde) Şol kurumuş ekine denir ki henüz 
kökü üzere yerinde kâ™im ola. Ve muhkem 
bükülmüş ipe denir; yukâlu: أَْي  َحْبٌل ُمْحَصٌد 
 Bu ¡alâka ile re™y ve fikr ve tedbîri َشِديُد اْلَفْتِل
metîn olan adama ْأِي -mu√§adu’r] ُمْحَصُد الرَّ
re™y] ıtlâk olunur; yukâlu: ْأِي الرَّ ُمْحَصُد   َرُجٌل 
أَْي َشِديُدُه

َُ َص َحإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-a√§ad] اَلإْ
ve

َُ َحِص ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-√a§id] اَلإْ

َُ ِص َتحإْ إَْ ُم -ism-i fâ¡il bün) [el-musta√§id] اَلإْ
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ki alaca sevb demek olur. Ve 

َُ ِف  Yemen ülkesinde bir karye [Ma√fid] َمحإْ
adıdır.

َُ َتِف  [mu¡te…id] ُمْعَتِقٌد) [el-mu√tefid] اَلإُْمحإْ
vezninde) Serî¡ü’l-kat¡ olan kılıca ıtlâk 
olunur; yukâlu: َسْيٌف ُمْحَتِفٌد أَْي َسِريُع اْلَقْطِع

َُ َف  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi√fed] اَلإِْمحإْ
Sevbin ucuna denir. Ve bir nev¡ peymâne 
ismidir ki onunla nesne ölçülür. Şârihin 
beyânına göre َقْنَقٌل […an…al] dedikleri 
ölçektir.

ٌَ َف  (vezninde [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [Mahfed] َمحإْ
Yemen’de Sa√ûl kazâsında bir karyedir.

ُُ ُفو  Mahdûm [el-Ma√fûd] اَلإَْمحإْ
ma¡nâsınadır ki kendisine hizmet olunan 
adamdır; yukâlu: َرُجٌل َمْحُفوٌد أَْي َمْخُدوٌم

]ح ف ر ُ[
ُُ ِر  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-√ifrid] اَلإِْحفإْ
Cevher dânesine denir, habbu’l-cevher 
ma¡nâsına. Ve bir nev¡ nebât adıdır.

]ح ف ن ُ[
ُُ ََ َحَفنإْ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [el-√afended] اَلإْ
vezninde) Şol mâl ya¡nî devâbb ve mevâşî 
sâhibine denir ki üzerlerine hüsn-i kıyâm 
ya¡nî takyîd ve tîmârı husûsunda güzel 
ihtimâm eder ola.

]ح ق ُ[
َُ ve (â’nın kesriyle√) [el-√i…d] اَلإِْحقإْ

َُ َحقإْ  â’nın fethi ve …âf’ın√) [el-√a…d] اَلإْ
sükûnuyla) ve

َُ َحَق ve (fethateynle) [el-√a…ad] اَلإْ

ُة ََ َحِقي ) [el-√a…îdet] اَلإْ -vez [a…îdet¡] َعِقيَدةٌ
ninde) ¡Adâveti kalbinde imsâk eylemek 
ya¡nî derûnda kîn tutmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَحَقًدا َوَحْقًدا  ِحْقًدا  َعَلْيِه  َوَحِقَد  َعَلْيِه   َحَقَد 
ِفي َعَداَوَتُه  أَْمَسَك  ِإَذا  اِبِع  َوالرَّ الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن   َوَحِقيَدًة 

 Ve َخَدُمُه َوأَْعَوانُُه

ٌَ  َخَبٌب gibi [afedân√] َحَفَداٌن [afed√] َحَف
[«abeb]den dûn olan yürümeğe denir ki 
murâd sür¡atle adımı sık sık ve tîzce tîzce 
atarak yürümektir; yukâlu: َحَفًدا ُجُل  الرَّ  َحَفَد 
َوَحَفَداًنا ِإَذا َمَشى ُدوَن اْلَخَبِب

ُُ َفا حإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i√fâd] اَلإْ
Bu dahi zikr olunan yürüyüşle yürü-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: الظَِّليُم  أَْحَفَد 
َحَفَد  Ve bir kimseyi sür¡at ettirmek ِبَمْعَنى 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلى َحَمَلُه  ِإَذا   أَْحَفَدُه 
ْسَراِع اإْلِ
ُة ََ َحَف  َحاِفٌد Kezâlik (fetehâtla) [el-√afedet] اَلإْ
[√âfid]in cem¡idir, bir adamın benâtına 
ya¡nî kız evlâdına ¡alâ-kavlin evlâd-ı 
evlâdına denir ve ¡alâ-re™yin ashârına 
ya¡nî dâmâdlarına denir, hizmetinde müs-
ri¡ oldukları için ve minhu kavluhu ta¡âlâ:  
 Ve ﴿َوَجَعَل َلُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم َبِنيَن َوَحَفَدًة﴾ اآلية

ةٌ ََ -Alaca ve nakş-kârî işleyen [afedet√] َحَف
lere ıtlâk olunur, sür¡atleri için.

َُ َحِفي  Bu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-√afîd] اَلإْ
dahi bir adamın veled-i veledine denir. 
Mü™ellif burada müsâmaha eylemiştir, 
Türkîde ona torun ta¡bîr olunur.

ٌَ ِف -alâ¡ [meclis] َمْجِلٌس) [el-ma√fid] اَلإَْمحإْ
kavlin ِمْنَبٌر [minber] vezninde) Bir gûne 
zarftır ki dâbbe kısmına onunla yem veri-
lir, torba gibi. Ve 

ٌَ ِف  (vezninde [meclis] َمْجِلٌس) [ma√fid] َمحإْ
Mutlakan asl ve bünyâd ma¡nâsınadır. 
Hâssaten deve hörgücünün aslına ya¡nî 
köküne ve dibine denir. Ve alaca ve mü-
nakkaş sevb ve kumaşın alacasına ve nak-
şına denir. Mü™ellif ve َوْشُي الثَّْوِب ¡ibâretiyle 
resm eylemekle şârih der ki fi’l-hakîka ala-
ca murâddır yâhûd ٌَّثْوٌب َمْوِشي te™vîlindedir 
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]ح ق ل ُ[
َُ َحَقلَّ -vez [amelles¡] َعَملٌَّس) [el-√a…alled] اَلإْ
ninde) Pek bahîl ve nâkes ve nâmerde de-
nir; yukâlu: ٌق َبِخيٌل  Mü™ellif َرُجٌل َحَقلٌَّد أَْي َضّيِ
Ba§â™ir’de ِضيٌق kelimesi بُْخٌل ma¡nâsına 
da müsta¡mel olmakla meselâ َبِخيٌل ٌق   َضّيِ
kavllerinde mübâlagayı müfîd olur diye 
beyân eylemekle Van…ulu’nun َحَقلٌَّد [√a…
alled]i hulku dar olan bahîl ile tercemesi 
müzâyakalıdır. Ve 

ٌَ  Za¡îf ve bî-mecâl kimseye [a…alled√] َحَقلَّ
denir. Ve Zuheyr nâm şâ¡irin şi¡rinde vâki¡ 
olan َحَقلٌَّد [√a…alled] âsim ve günâh-kâr 
yâhûd hıkd ve ¡adâvet ma¡nâsınadır. Ger-
çi mecmû¡ nüshalarda اَآْلِثُم lafzı medd ile 
mazbûttur, lâkin muktezâ-yı terdîd âsim 
ve günâh-kâr olmak agleb-i melhûzdur. 
Ve mü™ellifin kavl-i Zuheyr’den murâdı 
işbu beytidir: ِبَنْهَكِة  || َغِنيَمًة  ْر  يَُكثِّ َلْم  َنِقىٌّ   َتِقىٌّ 
ِبَحَقلَِّد َواَل  ُقْرَبى   Niteki Muπni’l-Lebîb  ِذي 
sâhibi bâb-ı hâmiste bu vech üzere resm 
eylemiştir ki bir vaktte Ebû ◊ayyân ile 
bir mahalde ictimâ¡ımız olmakla beyt-i 
mezbûrda vâki¡ َواَل ِبَحَقلَِّد lafzının ma¡tûfun-
¡aleyhinden bana su™âl eyledi. Ben dahi 
ibtidâ َحَقلٌَّد [√a…alled]in ma¡nâsını bilelim 
diye lügate mürâca¡at olundukta َحَقلٌَّد [√a…
alled] seyyi™ü’l-huluk ma¡nâsına olduğu 
ma¡lûm olmakla pes ِبَحَقلَِّد  kavli, şey™-i َوالَ 
mütevehheme ma¡tûftur, zîrâ َغِنيَمًة ْر  يَُكثِّ  َلْم 
kavli َغِنيَمًة ٍر  ِبُمَكثِّ -sebkindedir dediğim َلْيَس 
de pesend ve isti¡zâm eyledi. Bu sûrette 
mü™ellifin kavline iki vechle muhâliftir ve 
bunun vezni fe¡alleldir.

َُ ِل ِحقإْ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-√i…lid] اَلإْ
Bed-hûy ve sakîl ve girân-cân olan kim-
seye denir; yukâlu: اْلُخُلِق ُء  َسّيِ أَْي  ِحْقِلٌد   َرُجٌل 
وِح َثِقيُل الرُّ

ْجَراِء َعَداَوِتَها  Ve َقْلِبِه َوَتَربََّص ِلُفْرَصِتَها أَْي إِلِ

ٌَ  İsm olur, kîn (â’nın kesriyle√) [i…d√] ِحقإْ
ma¡nâsına. Cem¡i أَْحَقاٌد [a√…âd] ve ُحُقوٌد 
[√u…ûd] gelir ve َحَقاِئُد [√a…â™id] gelir. Ve 

ٌَ  Yağmur kat¡â (fethateynle) [a…ad√] َحَق
yağmayıp muhtebes olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا اْحَتَبَس  َحِقَد اْلَمَطُر َحَقًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ
Ve bulut yağmur yağdırmayıp imsâk ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َماُء السَّ  َحِقَدِت 
تُْمِطْر َلْم   Ve ma¡dende mâdde kalmayıp ِإَذا 
bir nesne çıkmaz olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشْيًئا َفَلْم يُْخِرْج  اْنَقَطَع  ِإَذا  اْلَمْعِدُن   Ve َحِقَد 
dâbbe pek semirip lahm ve şahmla bedeni 
dolmak ma¡nâsınadır; yukâlu: النَّاَقُة  َحِقَدِت 
ِإَذا اْمَتَلَْت َشْحًما

َُ ٌل) [et-te√a……ud] اَلتََّحقُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir kimseye derûnunda kîn tutup 
icrâsına fırsat gözetmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َد َعَلْيِه ِبَمْعَنى َحَقَد َعَلْيِه َتَحقَّ

ُُ َحُقو  (vezninde [asûd√] َحُسوٌد) [el-√a…ûd] اَلإْ
Pek kîn-dâr olan kimseye denir; yukâlu: 
َرُجٌل َحُقوٌد أَْي َكِثيُر اْلِحْقِد

ُُ َقا حإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-i√…âd] اَلإْ
adamı âher hakkında kîn-dâr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحاِقًدا َصيََّرُه  ِإَذا   أَْحَقَدُه 
Ve ma¡denden filizzâta müte¡allik nes-
ne arayıp bulmamakla sıfrü’l-yed olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َطَلُبوا  ِإَذا  اْلَقْوُم   أَْحَقَد 
اْلَمْعِدِن َشْيًئا َفَلْم َيِجُدوُه

ُُ ِتَقا حإْ ِ -veznin [i¡ti…âd] ِإْعِتَقاٌد) [el-i√ti…âd] اَلإْ
de) Bu dahi yağmur kat¡â yağmayıp muh-
tebes olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْحَتَقَد 
اْلَمَطُر ِإَذا اْحَتَبَس

َُ ِق -vez [ma√tid] َمْحِتٌد [el-ma√…îd] اَلإَْمحإْ
ninde ve mürâdifidir ki asl ve bünyâd 
ma¡nâsınadır.



َُ 1410اَلإَْحكإْ BÂBU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE

murâd senâ-i cemîldir. 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre َحْمٌد 
[√amd] senâ™ bi’l-fazîletten ¡ibârettir; 
 den[şukr] ُشْكٌر ten ahass ve[√med] َمْدٌح
e¡ammdır. Zîrâ medh bi’l-ihtiyâr ve mas-
haren ya¡nî hilkatten cemîle mukâbilinde 
vâki¡ olur. Meselâ cûd ve sehâ™ 
mukâbilinde olduğu gibi, tûl-i kâmeti ve 
hüsn ü sabâhati mukâbilinde dahi medh 
olunur. Ve hamd burada hemân cûd ve 
sehâ™ mukâbilinde olur, hüsn mukâbilinde 
olmaz ve şükr hemân ni¡met ve ihsân 
mukâbiline mahsûstur. Pes her şükr, 
hamd olup her hamd şükr değildir. Ve 
her hamd medhtir ve her medh hamd de-
ğildir. Ve lügavî ve ¡örfînin müte¡allak 
ve medlûl ve mevrid cihetleriyle farklar 
deyâbîc-i kütüb-i musannefînde mebsût 
ve meşhûndur. İntehâ. Ve

ٌَ  Cezâ™ ve ¡ivaz ve mükâfât [amd√] َحمإْ
ma¡nâsına isti¡mâl olunur. Ve rızâ ve 
hoşnûdluk ma¡nâsına isti¡mâl olunur. Ve 
üzerine lâzım gelen hakkı ve minnet-i 
ni¡meti edâ eylemek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur.

َُ ِم -vez [meclis] َمْجِلٌس) [el-ma√mid] اَلإَْمحإْ
ninde) ve

َُ َم -vez [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-ma√med] اَلإَْمحإْ
ninde) ve

ُة ََ ِم  mîm-i sâniyenin) [el-ma√midet] اَلإَْمحإْ
kesriyle) ve

ُة ََ َم  mîm-i sâniyenin) [el-ma√medet] اَلإَْمحإْ
fethiyle) Bunlar da َحْمٌد [√amd] ma¡nâsına 
masdarlardır; yukâlu: َوَمْحِمًدا َحْمًدا   َحِمَدُه 
اِبِع  Şârih der َوَمْحَمًدا َوَمْحِمَدًة َوَمْحَمَدًة ِمَن اْلَباِب الرَّ
ki ٌَمْحِمَدة [ma√midet] ism dahi olur, َما يُْحَمُد 
-ma¡nâsına ki sebeb-i hamd olan has ِبِه
letten ¡ibârettir; َمَحاِمُد [me√âmid] bunun 

]ح ك ُ[
َُ  â’nın fethi ve kâf’ın√) [el-√akd] اَلإَْحكإْ
sükûnuyla) Aslına rücû¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْصِلِه ِإَلى  ْيُء  الشَّ  َحَكَد 
َحْكًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َرَجَع ِإَلْيِه

ُُ َكا حإْ ِ -Ge (hemzenin kesriyle) [el-i√kâd] اَلإْ
rilenip bir şey™e dayanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَلْيِه ِإَذا َتَقاَعَس َواْعَتَمَد ِإَلْيِه أَْحَكَد الرَّ
ُة ََ ُمَحاَك  ُمَحاَكَمٌة) [el-mu√âkedet] اَلإْ
[mu√âkemet] vezninde) ِإْحَكاٌد [i√kâd] 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحاَكَد ِإَلْيِه ِبَمْعَنى أَْحَكَد

َُ ِك -vez [ma√tid] َمْحِتٌد [el-ma√kid] اَلإَْمحإْ
ninde ve mürâdifidir ki asl ve bünyâd 
ma¡nâsınadır. Ve sığınacak yere denir, 
melce™ ma¡nâsına.

]ح ل ب ُ[
َُ ِا ِحلإْ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-√ilbid] اَلإْ
Yerden yapma kısa boylu deveye denir. 
Mü™ennesi ٌِحْلِبَدة [√ilbidet]tir.

ُة ََ ُحَلِا  [ulebi†at¡] ُعَلِبَطٌة) [el-√ulebidet] اَلإْ
vezninde) İri gövdeli koyunlara denir; 
yukâlu: َضْأٌن ُحَلِبَدةٌ أَْي َضْخَمٌة [Ve] ُحَلِبٌد [√ule-
bid] müfredidir.

]ح ل ق ُ[
َُ ِق ِحلإْ -vez [zibric] ِزْبِرٌج ,âf’la…) [el-√il…id] اَلإْ
ninde) Bed-hûy ve girân-cân kimseye de-
nir, ِحْقِلٌد [√i…lid] gibi.

]ح ل ُ[
َُ َمَحاِلي -vez [me…âlîd] َمَقاِليُد) [el-me√âlîd] اَلإْ
ninde) Sütleri çekilmeğe başlamış deve-
lere denir; yukâlu: أَْلَبانَُها َولَّْت  أَْي  َمَحاِليُد   ِإِبٌل 
Müfredi nâ-mezkûrdur.

]ح م ُ[
َُ  â’nın fethi ve mîm’in√) [el-√amd] اَلإَْحمإْ
sükûnuyla) Şükr ve sipâs ma¡nâsınadır ki 
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َمْحُموًدا  Ya¡nî “İşini güzel eylemekle ِعْنَدُه 
beğendi.”

َُ ِمي  vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√mîd] اَلتَّحإْ
ki teksîr içindir, mükerreren hamd ve senâ 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ َد   َحمَّ
الَُة الصَّ َعَلْيِه  ٌد”  “ُمَحمَّ َوِمْنُه  ٍة  َمرَّ َبْعَد  ًة  َمرَّ اهلَل  َحِمَد   ِإَذا 
ٍة ًة َبْعَد َمرَّ الَُم َكأَنَُّه ُحِمَد َمرَّ َوالسَّ

ُُ ا  :Mübâlagadır; yukâlu [el-√ammâd] اَلإَْحمَّ
ِ َعزَّ َوَجلَّ أَْي َكِثيُر اْلَحْمِد اٌد هلِلَّ ِإنَُّه َلَحمَّ
ُِ  (vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [amâdi√] َحَما
Masdardan ma¡dûldur, hamd ve şükr ey-
lemek ma¡nâsınadır; tekûlu: َحَماِد َلُه أَْي َحْمًدا 
َلُه  Kelime-i ma¡dûle mübâlagayı َوُشْكًرا 
mutazammın olmakla mü™ellif şükrü dahi 
irdâf eylemiştir.

َُى -veznin [u§ârâ…] ُقَصاَرى) [umâdâ√] ُحَما
de) ve

ُُ  ُقَصاُر elif-i maksûresiz) [umâd√] ُحَما
[…u§âr] vezninde) Gâyet ve müntehâ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْفَعَل أَْن   ُحَماَداَك 
َوَغاَيِتي َغاَيُتَك  أَْي  َكَذا  أَْفَعَل  أَْن   Ma¡lûm َوُحَماَدىَّ 
ola ki َحَداٌد [√adâd] mâddesinde nev¡an 
bast olunduğu üzere bu veznlerde olan 
ba¡zı elfâz, mevzûnu olan ُقَصاَرى […u§ârâ] 
ve ُقَصاُر […u§âr] kelimelerine haml ile 
gâyet ve müntehâ ma¡nâsı irâde ve her 
mâddenin medlûlü dahi i¡tibâr olunur ve 
 dahi bu gûnedir ki ¡âkıbet-i [u§ârâ…] ُقَصاَرى
maksûre demektir ve bunlar lâzımü’l-
izâfedir. Pes ُحَماَداَك lafzı اَلْمَحْمُوَدُة  َعاِقَبُتَك 
kuvvesindedir ve bunlar isti¡mâlât-ı 
¡Arabda şâyi¡dir.

َُ َم (vezninde [es¡ad] أَْسَعُد) [A√med] أَحإْ

ٌَ (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [umeyd◊] ُحَميإْ

ٌَ [âmid◊] َحاِم

ٌُ ا  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [ammâd◊] َحمَّ

ٌَ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [amîd◊] َحِمي

cem¡idir. Ve 

ٌَ -Bir nesneyi pesendîde bul [amd√] َحمإْ
mak ma¡nâsına olur; yukâlu: َحِمَد اأْلَْرَض ِإَذا 
 أَْحَمُد ِإَلْيَك اهلَل أَْي أَْشُكُرُه :ve tekûlu َصاَدَفَها َحِميَدًة
ِعْنَدَك
Ma¡lûm ola ki kelâm-ı mezbûrda vâki¡ َحْمٌد 
[√amd] lafzı ِإَلى ile sılalanmakla ba¡zılar 
mü™ellif gibi te™vîl eylediler ve ba¡zılar ِإَلى 
[ilâ] َمَع [ma¡a] ma¡nâsına olmakla أَْحَمُد َمَعَك 
 أَْشُكُر ِإَلْيَك ِنَعَم demektir dediler ve ba¡zılar اهلَل
 fi¡lini أُْنِهي ile te™vîl eyledi ve ba¡zılar اهلِل
tazmînle أُْنِهي ِإَلْيَك َحْمَد اهلل demektir dediler. 
İntehâ. Ve 

ٌَ  ma¡nâsına [ma√mûd] َمْحُموٌد [amd√] َحمإْ
vasf bi’l-masdar olur; yukâlu: َحْمٌد  َرُجٌل 
َمْحُموَدةٌ أَْي  َحْمَدةٌ  َواْمَرأَةٌ  َمْحُموٌد  أَْي  َحْمٌد   َوَمْنِزٌل 
Bunda masdariyyet maktû¡u’n-nazardır.

ُُ ُمو ve [el-ma√mûd] اَلإَْمحإْ

َُ َحِمي  .Fa¡îl bi-ma¡nâ mef¡ûldür [el-√amîd] اَلإْ
Mü™ennesi ٌَحِميَدة [√amîdet]tir ve bunda hâ™ 
ilhâkı fâ¡il ma¡nâsına olana teşbîhledir. Ve 

ٌَ .Esmâ-i ricâldendir [amîd◊] َحِمي

ُُ َما حإْ ِ -hemzenin kesriy) [el-i√mâd] اَلإْ
le) Bir adamın emri hamde mü™eddî ol-
mak ve ¡âkıbet-i emri mahmûd olmak 
ma¡nâsınadır ki hemze sayrûret içindir, 
¡alâ-kavlin medh ve senâ olunacak iş iş-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  أَْحَمَد 
َعَلْيِه يُْحَمُد  َما  َفَعَل  أَْو  اْلَحْمِد  ِإَلى  أَْمُرُه  َصاَر   Ve ِإَذا 
bir nesneyi dil-hâh üzere pesendîde bul-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اأْلَْرَض   أَْحَمَد 
َحِميَدًة -Ve bir adamın fi¡l ve mezhe َصاَدَفَها 
binden râzî olup lâkin neşr ve işâ¡adan 
epsem olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْحَمَد 
 Burada ُفالًَنا ِإَذا َرِضَي ِفْعَلُه َوَمْذَهَبُه َوَلْم َيْنُشْرُه ِللنَّاِس
“vâv” أَْو ma¡nâsınadır. Ve bir adamın iş-
lediği iş kendi ¡indinde pesendîde olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل أَْمَرُه ِإَذا َصاَر  أَْحَمَد الرَّ
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de) Yemâme’de bir nâhiyedir.

يَُّة َِ
ُمَحمَّ  Nevâhî-i [el-Mu√ammediyyet] اَلإْ

Baπdâd’da bir karyedir. Ve İskenderiyye 
nevâhîsinden arz-ı Ber…a’da bir beldedir. 
Ve İfrî…iyye’de Zâb nâhiyesinde bir bel-
dedir. Ve Kirmân eyâletinde bir beldedir. 
Ve ‰ûnus kurbünde bir karyedir. Ve Rey 
şehrinde bir mahalledir. Ve Maπrib’de 
eyâlet-i Mesîle’nin medînesi ismidir. Ve 
Yemâme’de bir karyedir.

َُ ٌل) [et-te√ammud] اَلتََّحمُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) İmtinân eylemek ma¡nâsındadır; 
tekûlu: ُُّد َعَليَّ أَْي َيْمَتن ُهَو َيَتَحمَّ
ُة ََ ُحَم  ُهَمَزةٌ â’nın zammıyla√) [el-√umedet] اَلإْ
[humezet] vezninde) Çok hamd eden ada-
ma denir; yukâlu: اْلَحْمِد ُمْكِثُر  أَْي  ُحَمَدةٌ   َرُجٌل 
ِلْلَْشَياِء

َُ َحَم  Darılmak (fethateynle) [el-√amed] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َحَمًدا  ُجُل  الرَّ  َحِمَد 
اِبِع ِإَذا َغِضَب اْلَباِب الرَّ

َُ َم َحإْ  (vezninde [es¡ad] أَْسَعُد) [el-a√med] اَلإْ
Ef¡al-i tafdîldir ve minhu’l-meselu: «اَْلَعْوُد 
َحْمًدا أَْكَثُر  أَْي  -Zîrâ ekserî bir nesne أَْحَمُد” 
ye gereği gibi tecribe ve hibret ve yakîn 
tahsîl eylemedikçe ona ¡avdet olunmaz. 
Bu vechile ona rücû¡ be-gâyet mahmûd ve 
muvâfık olmakla mü™eddî-i hamd-i kesîr 
olur. Pes أَْحَمُد [a√med] kavli ِلْلَحْمَدَلِة  أَْكَسُب 
te™vîlinde olur yâhûd ma¡nâsı bir adam 
lutf ve ihsân eylese elbette mazhar-ı hamd 
ve senâ olur ve eğer yine ihsân eylemeğe 
¡avdet eder ise evvelkiden ezyed hamd ve 
senâya mü™eddî olur. Bu tevcîhlere göre 
bi-ma¡nâ fâ¡ildir. Ve ¡inde’l-ba¡z ُّأََحب ke-
limesi gibi burada da bi-ma¡nâ mef¡ûldür, 
ihsân, ibtidâ™en mahmûd ve eğer ona 
¡avdet eder ise be-gâyet mahmûd olma-
ğa ehak ve elyaktır demek olur. Mesel-i 

ٌَ  (vezninde [sa¡d] َسْعٌد) [amd◊] َحمإْ

لَن َُ  [amdûn◊] َحمإْ

يُن َِ
[amdîn◊] َحمإْ

اُن ََ  (vezninde [selmân] َسْلَماُن) [amdân◊] َحمإْ

ى ََ  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [amdâ◊] َحمإْ

ٌُ و  (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [ammûd◊] َحمُّ

ِه َليإْ ََ  dâl’ın ve vâv’ın) [amdeveyhi◊] َحمإْ
fethi ve yâ’nın sükûnuyla) Bunların 
mecmû¡u esmâ-i ricâldendir. Şârih der ki 
 ehl-i lügat ¡indinde [amdeveyhi◊] َحْمَدَوْيِه
vech-i mezkûr üzeredir, lâkin muhaddisîn 
dâl’ın zamm ve meddi ve yâ’nın fethiyle 
telaffuz ederler.

َُ َم  (vezninde [¡yemna] َيْمَنُع) [Ya√medu] َيحإْ
ve

َُ ِم  lafzının âtîsi ya¡nî اَْعَلَم) [Yu√midu] يُحإْ
müstakbeli vezninde) Bir kabîle pederi-
nin ismidir ki sülâsî ve mezîdden zebân-
zeddir. Cem¡inde َيَحاِمُد [Ye√âmid] de-
nir, ya¡nî giderek kabîle ismi olmakla 
cemâ¡atine َيَحاِمُد [Ye√âmid] derler. Bunda 
hâ-i te™nîs cem¡ ilhâkıyla ٌَيَحاِمَدة denmek 
müvecceh idi, َمَهاِلَبٌة [mehâlibet] gibi, lâkin 
şâzdır, yâhûd her ferdi يُْحِمُد i¡tibârına 
mebnîdir.

ُة ََ َحَم -Âteş ¡ale (fetehâtla) [el-√amedet] اَلإْ
vinin gürültüsüne denir; tekûlu: َسِمْعُت 
َحَمَدَة النَّاِر أَْي َصْوَت اْلِتَهاِبَها

َُ َتِم -ism-i fâ¡il bünye) [el-mu√temid] اَلإُْمحإْ
siyle) Pek ıssı demektir. Ma¡nâ-yı mezbûr 
bundan me™hûzdur. Şârih der ki ِإْحَتَمَد 
[i√temede] ِإْحَتَدَم [i√tedeme] maklûbu olup 
ba¡dehu tasrîf ve zikr olunan ٌَحَمَدة [√ame-
det] dahi bundan ahz ve gazab ma¡nâsı 
dahi tefrî¡ olundu; yukâlu: َيْوٌم ُمْحَتِمٌد أَْي َشِديُد 
اْلَحّرِ
ُة َُ -veznin [amâmet√] َحَماَمٌة) [amâdet◊] َحَما
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.oldular ﴿َكَعْصٍف َمْأُكوٍل﴾

َُ َم  Vech-i mezkûr üzere [A√med] أَحإْ
esmâdandır: A√med b. Mu√ammed b. Ya¡…
ûb b. ◊ummedûyeh muhaddisîndendir. 
Burada ُدوَيْه  â’nın√) [ummedûyeh◊] ُحمَّ
zammı ve mîm-i müşeddedenin ve dâl’ın 
meddiyledir yâhûd ُدوْه  tur[ummedûh◊] ُحمَّ
hâ’sız.

لَنُة َُ -vez [zeytûnet] َزْيُتوَنٌة) [amdûnet◊] َحمإْ
ninde) Hârûnu’r-Reşîd merhûmun duh-
terleri ismidir. Ve ◊amdûn b. Ebî Leylâ 
muhaddistir.

يَُّة َِ ٌة) [amediyyet◊] َحَم  [arabiyyet¡] َعَرِبيَّ
vezninde) Ebu’l-◊u§ayn’den râvî-i 
Müsned-i İmâm A√med olan İbrâhîm b. 
Mu√ammed’in ceddi ismidir.

]ح م ر ُ[
ُة َُ ِر -vez [silsilet] ِسْلِسَلٌة) [el-√imridet] اَلإِْحمإْ
ninde) Havuz dibinde kalan bulanık ça-
murlu suya denir.

]ح ن ُ[
َُ ُحنُ  (vezninde […unu¡] ُعنٌُق) [el-√unud] اَلإْ
Eşme ta¡bîr olunan hurde kuyulara de-
nir. Müfredi َحنُوٌد [√anûd]dur, َقُبوٌل […âbûl] 
vezninde.

]ح ن ج ُ[
َُ ُج ُحنإْ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-√uncud] اَلإْ
de) Uzun uzadı kum yığınına denir.

ُُ ُجو ُحنإْ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-√uncûd] اَلإْ
de) Boğazın deliğine denir ki havâ girip 
nefes alacak mecrâdır, ٌَحْنَجَرة [√anceret] 
gibi. Ve bir nev¡ uzun şişeye denir ki içine 
göz otu gibi süfûflar korlar. Ve küçük se-
pet şeklinde bir gûne zarf ismidir.

]ح ل ُ[
ُُ  â’nın fethi ve vâv’ın√) [el-√avd] اَلإَْحوإْ

mezbûru ibtidâ »idâş b. ◊âbis îrâd ey-
lemiştir. Benî ±uhl kabîlesinden Rebâb 
nâm mahbûbenin tezevvücüne tâlib ol-
dukta fakrına mebnî kızın peder ve mâderi 
redd ve ibâ eylemeleriyle mezbûr dahi bir 
müddet terk edip lâkin ¡aşk ve muhabbeti 
olmakla tahammül edemeyip yine kûy-i 
dil-ârâ diyerek ârâm-gâhları cânibine te-
veccüh eylemekle obalarına takarrüb ey-
ledikte nazm eylediği ebyâtı ki işbu: َأاَل 
أَْو نُْجًحا  ِمْنِك  َلَنا  أََرى      َمَتى  َرَباُب  َيا  ِشْعِري   َلْيَت 
َفأَْشَتِفى  beyti o cümledendir, inşâdına ِشَفاًء 
ibtidâr edip derûn-ı haymede Rebâb 
şi¡r-i mezkûru gûş ve hıfz ve »idâş’a 
“Maksûdun ma¡lûmum oldu, ¡ale’s-sabâh 
pederime gelip yine beni hitbe ve taleb 
kıl” haberiyle bir adam irsâl eyledikten 
sonra vâlidesine َهْل أُْنَكُح ِإالَّ َمْن أَْهَوى َوأَْلَتِحُف 
أَْرَضى َمْن  -Ya¡nî “Ben muhabbet eyledi ِإالَّ 
ğim ve râzî ve hoşnûd olduğum adamdan 
gayrıya mı tezvîc olunacağım?” dedikte, 
mâderi َال dedi. Pes “Kaziyye böyle ise 
beni »idâş’a tezvîc edin” dedikte mâderi 
“»idâş kalîlü’l-mâl olmakla seni ona nice 
verelim?” dedi. Rebâb ُء ّيِ اَلسَّ اْلَماَل  َجَمَع   ِإَذا 
ِلْلَماِل َفُقْبًحا   demekle mâderini ilzâm اْلِفَعاِل 
eyledi. Bu cânibden »idâş dahi ¡ale’s-
sabâh obalarına gelip ihtitâb eyledikte 
Rebâb’ı tezvîc eylemeleriyle »idâş اَْلَعْوُد“ 
-demekle min أَْحَمُد، َواْلَمْرأَُة تُْرَشُد، َواْلِوْرُد يُْحَمُد”
ba¡d kelâm-ı mezbûr darb-ı mesel oldu.

ٌُ ُمو  Kur™ân-ı kerîm’de sûre-i [ma√mûd] َمحإْ
Fîl’de mezkûr olan fîlin ismidir ki Eb-
rehe dedikleri tebeh-kâr onunla hedm-i 
Beytullâhi’l-Harâm kasdıyla Mekke’ye 
i¡tizâm eylemişti, Mekke’ye takarrüb eyle-
dikte fîl-i mezbûr bürûk edip her ne kadar 
ikdâm ettiler ise teveccühten rû-gerdân 
olup ¡âkıbet cünûd-ı ebâbîl ile mahzûl ve 
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gibi bir tarafa mürtefi¡ olan yerine denir. 
Ve mutlakan pek eğri olan eyegü ve ka-
burga kemiğine denir. Ve bunlar tesmiye 
bi’l-masdardır, mahallerinden bir tarafa 
mâ™il olduğu için ıtlâk olundu. Ve 

ٌَ -Yaban keçisinin boynuzun [ayd√] َحيإْ
da olan düğüme ve boğuma ıtlâk olu-
nur. Ve mutlakan boynuz ve dağ ve tepe 
makûlesinde olan domalıç tümseğe denir. 
Cem¡i ُحُيوٌد [√uyûd] ve أَْحَياٌد [a√yâd] gelir 
ve ِحَيٌد [√iyed] gelir ِعَنٌب [¡ineb] vezninde. 
Ve 

ٌَ  ;Misl ve nazîr ma¡nâsınadır [ayd√] َحيإْ
√â’nın kesriyle de lügattır.

اُن ََ َحيإْ -vez [sa√bân] َسْحَباُن) [el-√aydân] اَلإْ
ninde) Davar kısmı yürürken ayakların-
dan bertaraf olan çakıl taşlarına denir. Ve 

اُن ََ .Bir recül adıdır [aydân◊] َحيإْ

َُ َحَي -Ta¡âma de (fethateynle) [el-√ayed] اَلإْ
nir. Ve koyun kısmının yavrusu vilâdet 
deminde karnında ilişip hurûcu düşvâr ol-
mak hâletine denir.

ى ََ -vez [cemezâ] َجَمَزى) [el-√ayedâ] اَلإَْحَي
ninde) Hod-bîn ve muhtâl kimseni yürü-
yüşüne denir; yukâlu: ِمْشَيَة أَْي  َحَيَدى   َيْمِشي 
 Ve اْلُمْخَتاِل

ى ََ  ve [ayedâ√] َحَي

ٌَ  Şol (vezninde [keyyis] َكّيٌِس) [ayyid√] َحّيِ
erkek eşeğe denir ki şatâret ve cünbüşün-
den kendi gölgesinden ürküp bir tarafa sa-
pıp sıçrar ola; yukâlu: ٌد ِإَذا َكاَن  ِحَماٌر َحَيَدى َوَحّيِ
ِه َنَشاًطا  Müzekker evsâfında işbu َيِحيُد َعْن ِظّلِ
-lafzından gayrı fa¡alâ vez [ayedâ√] َحَيَدى
ninde vârid olmamıştır. 

Şârih der ki َدَلَظى [dele@â] ve َوَقَرى [ve…arâ] 
ve َقَفَطى […afe†â] ve َجَمَزى [cemezâ] keli-
meleri dahi vezn-i mezkûr üzeredir. Ve 

sükûnuyla) َحْيٌد [√ayd] lafzında lügattir ki 
¡an-karîb mezkûrdur. Pes vâvî ve yâ™î olur.

ٌُ  uddân◊ (vâv’ın kesriyle) [âvid◊] َحاِل
kabîlesinden münşa¡ib bir kabîle adıdır.

ُة َُ ُمَحاَل  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu√âvedet] اَلإْ
vezninde) Bir adama sıtma ¡illeti aslâ sa-
lıvermeyip müstevlî olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُدُه ى أَْي َتَتَعهَّ ُفالٌَن تَُحاِوُدُه اْلُحمَّ

ٌُ  Bir (vezninde [hûd] ُهوٌد) [ûd◊] ُحو
mevzi¡dir.

]ح ي ُ[
َُ َحيإْ ve (vezninde [keyd] َكْيٌد) [el-√ayd] اَلإْ

اُن ََ َحَي -vez [cevelân] َجَوالٌَن) [el-√ayedân] اَلإْ
ninde) ve

َُ َمِحي  (vezninde [ma§îr] َمِصيٌر) [el-ma√îd] اَلإْ
ve

ُُ ُحُيو  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-√uyûd] اَلإْ
ve

ُة ََ َحيإْ  (vezninde [a¡det…] َقْعَدةٌ) [el-√aydet] اَلإْ
ve

ُة َُ ل َُ َحيإْ  [şey«û«et] َشْيُخوَخٌة) [el-√aydûdet] اَلإْ
vezninde) Bir nesneden meyl ve ¡udûl ey-
lemek ve sapmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوُحُيوًدا َوَمِحيًدا  َوَحَيَداًنا  َحْيًدا  َيِحيُد  َعْنُه  ُجُل  الرَّ  َحاَد 
 Ve َوَحَيَدًة َوَحْيُدوَدًة ِإَذا َماَل

ٌَ  ,İsm olur (vezninde [keyd] َكْيٌد) [ayd√] َحيإْ
bir şey™in cevânibinden tümsek olan yeri-
ne denir ki bâdî-i nazarda duvar gibi orası 
müşahhas olur. Murâd her şey™in yumru 
olan yeri olacaktır, meselâ başta kafa çu-
kurundan yukarıca iki taraflı kanat tarzın-
da olan kemiklerin her biri gibi; tekûlu: 
 َضَرْبُت َعَلى َحْيَدِة َرْأِسِه َوَحْيَدْي َرْأِسِه َوُهَما اْلُعْجَرَتاِن ِفي
 Kezâlik kulağın etrâfında vücûddan َجاِنِبِه
ziyâde olan kemik gibi ki sert ve tümsek 
mahalleridir. Ve َحْيُد اْلَجَبِل [√aydu’l-cebel] 
dağın yükseğinde yâhûd kenârında kanat 
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َُ ِيي -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√yîd] اَلتَّحإْ
ninde) Bir nesneyi eğri büğrü kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَعَل ِإَذا  َفَحيََّدُه  ْيَر  السَّ  َقدَّ 
ِفيِه ُحُيوًدا

 َوَقَرى şedîdü’d-def¡ kişiye ve [dele@â] َدَلَظى
[ve…arâ] koyun çobanına ve َقَفَطى […afe†â] 
kesîrü’n-nikâh olan kişiye ve َجَمَزى 
[cemezâ] serî¡ hımâra denir.

ُة ََ  (vezninde [keydet] َكْيَدةٌ) [aydet◊] َحيإْ

ٌَ (â’nın kesriyle√) [îd◊] ِحي

َُ َي  (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [A√yed] أَحإْ

ُة َُ  (vezninde [sa¡âdet] َسَعاَدةٌ) [ayâdet◊] َحَيا
Esmâdandır.

ٍر ُعوَّ َُ  ayn’ın¡) [aydu ¡Uvver◊] َحيإْ
zammı ve vâv’ın teşdîdiyle) yâhûd 
ٍر ٍر yâhûd [aydu ¢uvver◊] َحْيُدُقوَّ  َحْيُدُخوَّ
[◊aydu »uvver] Yemen’de bir dağdır 
ki onda bir mağara vardır, içinde sihr 
ta¡allüm olunur.

ُة ََ ُمَحاَي  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu√âyedet] اَلإْ
vezninde) 

ُُ ِحَيا  Bir (â’nın kesriyle√) [el-√iyâd] اَلإْ
nesneden bertaraf olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحاَيَدُه ُمَحاَيَدًة َوِحَياًدا ِإَذا َجاَنَبُه

ُُ َحَيا  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-√ayâd] اَلإْ
Şey™ ma¡nâsınadır; yâhûd bir sağım süte 
denir; yukâlu: أَْو ُشْخًبا ِمَن َتَرَك َحَياًدا أَْي َشْيًئا   َما 
َبِن اللَّ
ُة ََ َحيإْ ) [el-√aydet] اَلإْ  (vezninde [keydet] َكْيَدةٌ
Bir nesneye kec nazar eylemeğe denir; 
tekûlu: وِء َيْعِني  َما َنَظَر ِإَليَّ ِإالَّ َنَظَر اْلَحْيَدِة أَْي َنَظَر السُّ
ِفيِه َحْيُدوَدةٌ
ُِ يَحيا َِ َفَياِح) [îdî √ayâdi√] ِحي  fî√î] ِفيِحي 
feyâ√i] vezninde) “Buradan bertaraf ol, 
bir cânibe ¡udûl eyle” demektir ki ٌَحْيُدوَدة 
[√aydûdet] ile emrdir. Ve َحَياِد [√ayâdi] 
 vezninde fi¡l-asl dâhiyeye [a†âmi…] َقَطاِم
hitâbdır, ba¡dehu “def¡ ol”, “sıklet ve 
istîlâyı terk et” diyecek yerde mesel ol-
muştur, gerek müzekker ve mü™ennes 
olsun.
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hakîkîsi yoktur, iki yanak bir yüzdür. Ve

ٌَّ  […arî†] َطِريٌق ,Yola ıtlâk olunur [add»] َخ
ma¡nâsına, ٌَّخد [«add]-i mezkûrdan 
müste¡ârdır. Ve cemâ¡at-i insânîye ıtlâk 
olunur, َجْبَهٌة [cebhet] gibi; yukâlu: ٌَّمَضى َخد 
 Ve yerde olan uzun uzadı ِمَن النَّاِس أَْي َجَماَعٌة
hufreye yani yarığa ve hendeğe ıtlâk olu-
nur. Ve küçük nehr ve cedvele ıtlâk olu-
nur. Ve َهْوَدٌج [hevdec] ve ٌة [mi√affet] ِمَحفَّ
in safîhasına ya¡nî sağlı ve sollu ahşâbının 
yüzlerine ıtlâk olunur. Cem¡i ٌة  [e«iddet] أَِخدَّ
gelir ve ِخَداٌد [«idâd] ve اٌن  gelir [iddân»] ِخدَّ
«â’ların kesriyle. Ve 

ٌَّ -Masdar olur, bir şey™ bir nes [add»] َخ
neye te™sîr edip yer eylemek ma¡nâsına; 
yukâlu: ِل ِإَذا ا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ ِه َخدًّ ْمُع ِفي َخّدِ  َخدَّ الدَّ
أَثََّر ِفيِه
ُة ََّ ُخ  Zikr (â’nın zammıyla») [el-«uddet] اَلإْ
olunan َتاِن  nin müfredidir[uddetân»] ُخدَّ
ki yanağa denir, lügat-ı kalîlede. Ve ٌَّخد 
[«add] gibi yerde olan uzun uzadı hendeğe 
ve yarığa denir.

ُُ ل َُ ُخإْ -veznin [uslûb] أُْسُلوٌب) [el-u«dûd] اَلإْ
de) Bu dahi yerde olan uzun yarığa ve 
hendeğe denir. Cem¡i أََخاِديُد [e«âdîd] gelir. 
Ve 

َُ ي ُِ -Kamçı ile darb olunan şah [e«âdîd] أََخا
sın gövdesinde hâdis olan eserlere denir ki 
uzun uzadı yarık ve çatlaklar olur.

َُ ي َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta«dîd] اَلتَّخإْ
ve

ُُ َُّ ٌل) [et-te«addud] اَلتََّخ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Gövdenin eti mehzûl olup azal-
mak ma¡nâsınadır, gûyâ ki her yeri أُْخُدوٌد 
[u«dûd] gibi olur; yukâlu: َد َوَتَخدَّ َلْحُمُه  َد   َخدَّ
 Ve ِإَذا ُهِزَل َوَنَقَص

ٌَ ي َِ  ;Bu ma¡nâda müte¡addî olur [ta«dîd] َتخإْ

FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME 
)َفْصُل اْلَخاِء اْلُمْعَجَمِة(

]خ ب ن ُ[
اُء ََ ِانإْ خإْ ِ  [™isrindâ] ِإْسِرْنَداٌء) [™el-i«bindâ] اَلإْ
vezninde) İnsân ve sâ™ir hayvân fîl gibi 
büyük cüsseli ve sulb ve metîn olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعظَُم ِإَذا  اْلَبِعيُر   ِإْخَبْنَدى 
 Ve gövdenin sinirleri tâm ve kâmil َوَصُلَب
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  ِإْخَبْنَدى 
ِإَذا َتمَّ َقَصُبُه
اُة ََ َخَانإْ  [aben†ât√] َحَبْنَطاةٌ) [el-«abendât] اَلإْ
vezninde) Gövdesinin sinirleri tâm ve 
vâfir olan yâhûd etine dolu sıkı gövdeli, 
¡alâ-kavlin kıynakları karaman koyunu 
kuyruğu gibi dolgun olup ağırlığından 
çekemez olan hatuna denir; yukâlu: َجاِرَيٌة 
ةٌ ُمْمَتِلَئٌة أَْو َثِقيَلُة اْلَوِرَكْيِن ُة اْلَقَصِب أَْو َتارَّ  َخَبْنَداةٌ أَْي َتامَّ
Ve kabak dolması gibi dolgun ve değir-
mi baldıra dahi vasf olur; yukâlu: َساٌق 
ُمْمَتِلَئٌة ُمْسَتِديَرةٌ  أَْي   Bunun müzekkeri َخَبْنَداةٌ 
-vez [aben†â√] َحَبْنَطى ,dır[abendâ»] َخَبْنَدى
ninde. Cem¡i َخَباِنُد [«abânid] ve َخَبْنَدَياٌت 
[«abendeyât] gelir.

]خ ُ ُ[
اِن ََّ َخ  â’nın fethi ve dâl’ın») [el-«addân] اَلإْ
teşdîdiyle ve tesniye bünyesiyle) ve

َتاِن ََّ ُخ -â’nın zammıy») [el-«uddetân] اَلإْ
la) Yüzde gözlerin kuyruklarından avur-
dun nihâyetine kadar yerlere denir yâhûd 
burnu sağ ve soldan muhît ve müktenif 
olan yerlere yâhûd gözün hânesinden 
çene kemiğine kadar yere denir, Türkîde 
yanak ve Fârisîde ruhsâr denir. İhtilâf-ı 
mezkûrun merci¡leri müttehiddir. Müfredi 
olan ٌَّخد [«add] müzekkerdir, أُُذٌن [u≠un] ve 
 a makîs değildir, zîrâ ta¡addüd-i[ayn¡] َعْيٌن
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[«arâ™id] gelir ve ٌُخُرد [«urud] gelir zamme-
teynle ve ٌد  [¡rukka] ُركٌَّع ,gelir [urred»] ُخرَّ
vezninde, gûyâ ki ism-i fâ¡ilden cem¡dir. 
Ve 

ٌَ  Şerm ve hayâ eserine makrûn [arîd»] َخِري
nerm ve mülâyim ve âheste sese denir ki 
kız sesi ta¡bîr olunur; yukâlu: َصْوٌت َخِريٌد أَْي 
ٌن َعَلْيِه أََثُر اْلَحَياِء  Ve َلّيِ

ةٌ ََ  Delinmedik inciye ıtlâk [arîdet»] َخِري
olunur; yukâlu: لُْؤلَُؤةٌ َخِريَدةٌ ِإَذا َكاَنْت َلْم تُْثَقْب

ُُ َخَر  َخِريٌد Kız (fethateynle) [el-«ared] اَلإْ
[«arîd] olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َخِرَدِت 
اِبِع ِإَذا َصاَرْت َخِريًدا  Ve اْلَجاِرَيُة َخَرًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ

ٌُ -Uzun uzadı hâmûş ol [ared»] َخَر
mak ma¡nâsınadır ki َخِريَدًة [«arîdet] 
ma¡nâsından müteferri¡dir; yukâlu: َخِرَد 
ُجُل ِإَذا َطاَل ُسُكوتُُه الرَّ

ُُ ٌل) [et-te«arrud] اَلتََّخرُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bu dahi kız ٌَخِريَدة [«arîdet] olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى اْلَجاِرَيُة  َدِت   َتَخرَّ
َخِرَدْت

ٌُ  .Sa¡d b (vezninde [ferd] َفْرٌد) [ard«] َخرإْ
Zeydu Menât nâm kimsenin lakabıdır.

ُُ َرا خإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i«râd] اَلإْ
Uzun uzadı sükût eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ًَطِويال َسَكَت  ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve utan أَْخَرَد 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلُغالَُم  أَْخَرَد 
اْسَتْحَيا  Ve lehv ve la¡ibe mâ™il olmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْخَرَد ِإَلى اللَّْهِو ِإَذا َماَل ِإَلْيِه 
Ve züll ve hakâretten nâşî hamûş olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َسَكَت ِمْن  أَْخَرَد الرَّ
ُذّلٍ الَ َحَياٍء

]خ ر ب ُ[
َُ ِْ ُخَر -veznin [†ulebi¡] ُعَلِبٌط) [el-«urebid] اَلإْ
de) Ekşi ve be-gâyet koyu yoğurda denir.

yukâlu: ْيُر َلْحَمُه ِإَذا َهَزَلُه َوَنَقَصُه َد السَّ  Ve َخدَّ

ُُ َُّ  Et buruşmak [et-te«addud] اَلتََّخ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َد اللَّْحُم ِإَذا َتَشنََّج َتَخدَّ
اُء ََّ  Bir (dâl’ın teşdîdiyle) [™addâ«] َخ
mevzi¡dir.

ُُ ل َُ ُخ -veznin [udûd√] ُحُدوٌد) [el-»udûd] اَلإْ
de) ‰â™if nevâhîsinden bir nâhiyedir.

َراِء إْْ َع الإْ َُّ  Şehr-i Kûfe’nin [™addu’l-¡A≠râ«] َخ
lakabıdır.

ُُ ََ  Benû (vezninde [zufer] ُزَفُر) [udedu«] ُخ
Suleym yurdunda bir mevzi¡dir. Ve Hecer 
türâbında bir su adıdır.

ُُ ا ََ ِخ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-«idâd] اَلإْ
Deve kısmının ٌَّخد [«add]ına mahsûs bir 
damga adıdır. Ve bir mevzi¡ ismidir.

ٌَ ُخ إَْ  (vezninde [hudhud] ُهْدُهٌد) [ud«ud»] ُخ
ve

ٌَ ِخ ََ  (vezninde [†ulebi¡] ُعَلِبٌط) [ad«ad»] ُخ
Bir böcek adıdır.

ُة َُّ ُمَخا  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu«âddet] اَلإْ
vezninde) Bir adama gayz ve kîn ha-
sebiyle ¡amelinde mu¡âraza eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ًة ِإَذا َحِنَق َعَلْيِه ُه ُمَخادَّ  َخادَّ
َفَعاَرَضُه ِفي َعَمِلِه

]خ ر ُ[
َُ َخِري ve (vezninde [ferîd] َفِريٌد) [el-«arîd] اَلإْ

ُة ََ َخِري ve (â’yla») [el-«arîdet] اَلإْ

ُُ َخُرل  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-«arûd] اَلإْ
Aslâ mess olunmamış ya¡nî dâmenine 
dest-i ricâl dokunmamış bikr kıza denir. 
¡Alâ-kavlin be-gâyet ehl-i hayâ ve perdegî 
olmakla mecliste ekserî sâkit ve epsem 
ve âvâzı nerm ve âheste olan kıza denir, 
benât-ı zamâne gibi; tekûlu: َخِريًدا  َرأَْيُت 
الطَِّويَلُة اْلَخِفَرُة  أَِو  تَُمسَّ  َلْم  ِبْكًرا  أَْي  َوَخُروًدا   َوَخِريَدًة 
َرُة اْلُمَتَسّتِ ْوِت  الصَّ اْلَخاِفَضُة  ُكوِت   َخَراِئُد Cem¡i السُّ
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ٌُ  Meyve makûlesi [in«i∂âd] ِإنإِْخَضا
pârelenip dağılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َخْت َماُر ِإَذا َتَشدَّ ِإْنَخَضَدِت الثِّ

َُ َخَض -Meyve kıs (fethateynle) [el-«a∂ad] اَلإْ
mı solup pejmürde olmağa denir. Ve 

ٌَ  Şol derd ve veca¡a denir ki [a∂ad»] َخَض
a¡zâya ¡ârız olup lâkin kesr olmağa bâlig 
olmaz, ya¡nî vücûda şikestlik îrâs edecek 
derecede olmaz. Ve şecerden kesilmiş yaş 
ve tâze budağa, ¡alâ-kavlin kırılmış buda-
ğa denir. Ve 

ٌَ  Bir nebât adıdır. Ve [a∂ad»] َخَض

ٌَ -Nebât kısmında olan gev [a∂ad»] َخَض
şekliğe ve za¡f ve tüvânîye denir. Bu ci-
hetle hıyâr makûlesi nesnede olan gevrek-
liğe denir ki tekessürü mûciblerdir.

ُُ -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [el-«a∂âd] اَلإَْخَضا
de) َخَضٌد [«a∂ad] gibi veca¡-ı mezbûra de-
nir. Ve bir şecer adıdır.

ُُ ُضو َيخإْ -veznin [ya¡fûr] َيْعُفوٌر) [el-ya«∂ûd] اَلإْ
de) Bu dahi ağaçtan kırılmış budağa denir.

َُ َخِض ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-«a∂id] اَلإْ

ُُ ُضو -Kıyâm ve hareket [el-ma«∂ûd] اَلإَْمخإْ
ten ¡âciz ve fürû-mânde adama ıtlâk olu-
nur; yukâlu: َعِن َعاِجٌز  أَْي  َوَمْخُضوٌد  َخِضٌد   َرُجٌل 
النُُّهوِض

َُ َض -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi«∂ad] اَلإِْمخإْ
de) Şedîdü’l-ekl olan kimseye denir ki 
pek pek ve bed bed seslendirerek ekl eder; 
yukâlu: َرُجٌل ِمْخَضٌد أَْي َشِديُد اأْلَْكِل

َُ َض َخإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-a«∂ad] اَلإْ
ve

َُ ُمَتَخّضِ -ism-i fâ¡il bün) [el-mute«a∂∂id] اَلإْ
yesiyle) Ekilip bükülen şey™e denir, tâze 
çubuk gibi.

ُُ َضا خإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i«∂âd] اَلإْ

]خ ر م ُ[
َُ ِم ُمَخرإْ -ism-i fâ¡il bün) [el-mu«armid] اَلإْ
yesiyle) Mukîm ya¡nî dâ™imâ hânesinde 
ikâmete mülâzım adama denir. Ve dâ™imâ 
başını yere eğip hâmûş ve epsem duran 
kimseye denir.

]خ أ م ُ[
ُُ ا ََ ِزَمنإْ -â’nın zam») [uveyzi Mendâd«] ُخَويإْ
mı ve zâ-yı mu¡cemenin kesri ve mîm’in 
fethi ve nûn’un sükûnuyla) İmâm Ebû 
Bekr el-Mâlikî el-U§ûlî pederinin ismidir.

]خ ض ُ[
َُ  â’nın fethi ve ∂âd-ı») [el-«a∂d] اَلإَْخضإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Ağacın dalı-
nı yarmaksızın ve ayırmaksızın kırmak 
ma¡nâsınadır, gerek yaş ve gerek kuru 
olsun; yukâlu: َخْضًدا َياِبًسا  أَْو  َرْطًبا  اْلُعوَد   َخَضَد 
َيِبْن َوَلْم  َكَسَرُه  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب   Mü™ellifin ِمَن 
Ba§â™ir’de beyânına göre ekser-i isti¡mâli 
ratb ve mülâyim nesnededir. Ve 

ٌَ  :Kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu [a∂d»] َخضإْ
َقَطَعُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve deve kısmı bir âher َخَضَد 
deve ile uğraşıp boynunu basıp eğmek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َخَضَد اْلَبِعيُر 
َثَناُه ِإَذا  آَخَر   Ve ağacın dikenlerini kesip ُعنَُق 
gidermek ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَر  َخَضَد الشَّ
-Ve bir nesneyi şiddetle seslen ِإَذا َقَطَع َشْوَكُه
direrek ekl eylemek, ¡alâ-kavlin hıyâr ve 
havuç makûlesi gevrek ve yaş nesne ekl 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu. َخَضَد َزْيٌد ِإَذا 
أََكَل أَْكالً َشِديًدا أَْو َشْيًئا َرْطًبا َكاْلِقثَّاِء َواْلَجَزِر

ُُ نإِْخَضا ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in«i∂âd] اَلإْ
ninde) ve

َُ ٌل) [et-te«a∂∂ud] اَلتََّخضُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) َخْضٌد [«a∂d]ın ma¡nâ-yı evvelinden 
mutâvi¡lerdir; yukâlu: َفاْنَخَضَد اْلُعوَد  َد   َخضَّ
َد أَِي اْنَكَسَر ِبالَ ِإَباَنٍة  Ve َوَتَخضَّ
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ُُ َخُفو  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-«afûd] اَلإْ
Nâkıs yavru düşürür olan nâkaya denir.

اُن ََ -veznin [sere†ân] َسَرَطاٌن) [afadân«] َخَف
de) Bir mevzi¡dir.

]خ ل ُ[
َُ ُخلإْ ve [el-«uld] اَلإْ

ُُ ُخُلو  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-«ulûd] اَلإْ
Bekâ™ ve devâm ya¡nî ebedî ve dâ™imî 
kalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُخْلًدا  َخَلَد 
َوَبِقَي َداَم  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن   Mü™ellifin َوُخُلوًدا 
Ba§â™ir’de beyânına göre ُخْلٌد [«uld] ve ٌُخُلود 
[«ulûd] bir şey™ tagyîr ve fesâd i¡tirâzından 
müteberrî ve sâlim olarak hâlet-i asliyyesi 
üzere bâkî olmak ma¡nâsına mevzû¡dur. 
Bu cihetle tagayyür ve fesâdı pek geç 
olan nesneyi ¡Arablar ُخُلوٌد [«ulûd] ile vasf 
ederler. Ez-cümle eyyâma َخَواِلُد [«avâlid] 
ıtlâk ederler, tûl-ı meksi hasebiyle yoksa 
devâm ve bekâ™ i¡tibârına mebnî değil-
dir, zîrâ fânîdir; bu münâsebetle devâm 
ve bekâ™ ma¡nâsına da isti¡mâl ederler. 
¡Usâtın النَّاِر ِفي   olmaları tûl-i meks ُخُلوٌد 
itibârıyladır. Ve 

َُ ُخلإْ  Cennete ıtlâk olunur; vasf [el-«uld] اَلإْ
bi’l-masdardır yâhûd َداُر اْلُخْلِد te™vîlindedir; 
tekûlu: أَْدَخَلَنا اهللُ اْلُخْلَد أَِي اْلَجنََّة Ve 

ٌَ  .Bir nev¡ toygar kuşuna denir [uld»] ُخلإْ
Ve gözsüz sıçana, ¡alâ-kavlin gözsüz bir 
küçük cânvere denir ki kırlarda yer altında 
sâkin olur, soğanı ve pırasayı pek sevmek-
le deliği ağızına vaz¡ ederler, râyihasını al-
dıkta çıkıp sayd ederler. Ve bunda «â’nın 
fethiyle de lügattir. 

Mü™ellif bu cânveri gerçi terdîd ile zikr ey-
ledi, lâkin ikisi birdir ki Türkîde köstebek 
ve kör sıçan ve gözsüz sepel ta¡bîr ederler, 
tarlaları delik delik ederler, ma¡rûftur: Üst 

Tay kısmı cünbüşünden ve poturluğundan 
ağızında olan licâmın damağını çeneye 
çalıp iki tarafa çekiştirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْخَضَد اْلُمْهُر ِإَذا َجاَذَب اْلِمْرَوَد َنَشاًطا َوَمَرًحا

ُُ ِتَضا خإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i«ti∂âd] اَلإْ
de) Deveye yavaşımak için burunsalık ge-
çirip binmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْخَتَضَد 
اْلَبِعيَر ِإَذا َخَطَمُه َوَرِكَبُه

]خ ف ُ[
َُ  â’nın fethi ve fâ’nın») [el-«afd] اَلإَْخفإْ
sükûnuyla) ve

َُ َخَف ve (fethateynle) [el-«afed] اَلإْ

اُن ََ َخَف -Yürümek (fetehâtla) [el-«afedân] اَلإْ
te sür¡at eylemek ya¡nî tîz tîz yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخْفًدا َوَخِفَد  ُجُل  الرَّ  َخَفَد 
ِفي أَْسَرَع  ِإَذا  اِبِع  َوالرَّ ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَخَفَداًنا   َوَخَفًدا 
َمْشِيِه

ُُ ََ َخَفيإْ -vez [fe¡aylel] َفَعْيَلٌل) [el-«afeyded] اَلإْ
ninde) Cüst ve serî¡ insân ve hayvâna de-
nir. Ve erkek devekuşuna denir, َظِليٌم [@
alîm] gibi. Cem¡i َخَفاِدُد [«afâdid] ve َخَفاِديُد 
[«afâdîd] ve َخَفْيَدَداٌت [«afeydedât] gelir. 
Ve 

ٌُ ََ  Ebu’l-Esved b. ◊umrân [afîded«] َخَفيإْ
nâm kimsenin feresi ismidir.

ُُ ل َُ ُخفإْ -veznin [buhlûl] بُْهُلوٌل) [el-«ufdûd] اَلإْ
de) ve

ُُ َُ ُخفإْ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-«ufdud] اَلإْ
Yarasa kuşuna denir, اٌش  .gibi [uffâş»] ُخفَّ
Ve ُخْفُدوٌد [«ufdûd] bir başka kuşun dahi 
ismidir.

ُُ َفا خإْ ِ  Nâka (hemzenin kesriyle) [el-i«fâd] اَلإْ
yavrusunu nâkıs düşürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْخَدَجْت ِإَذا  النَّاَقُة  -Ve gebe ol أَْخَفَدِت 
mayan nâka kendisini gebe sûretinde gös-
termek ma¡nâsınadır; yukâlu: النَّاَقُة  أَْخَفَدِت 
ِإَذا أَْظَهَرْت أَنََّها َحاِمٌل َوَلْم َتُكْن
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mın olmakla ِإَلى harfiyle sılalandı, ke-mâ 
se-yuzkeru.

ُُ الَ خإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i«lâd] اَلإْ
dahi geç kocamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيُب الشَّ َعْنُه  أَْبَطأَ  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve bir yerde أَْخَلَد 
mukîm olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْخَلَد 
 ﴿َوَلِكنَُّه Mü™ellif Ba§â™ir’de ِباْلَمَكاِن َوِإَلْيِه ِإَذا أََقاَم
اآلية اأْلَْرِض﴾،  ِإَلى  ِإَلْيَها kerîmesini أَْخَلَد   َرَكَن 
ِفيَها يُْخَلُد  أَنَُّه   ibâretiyle tefsîr eylemekle¡ َظانًّا 
meyl ve rükûn fi¡lini tazmîn eylemiştir, bu 
cihetten ِإَلى ile dahi sılalanır. Ve 

ٌُ الَ  Bir nesneye ¡ale’d-devâm [i«lâd] ِإخإْ
mülâzemet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve bir nesneye meyl ey أَْخَلَد ِبَصاِحِبِه ِإَذا َلِزَمُه
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْخَلَد ِإَلْيِه ِإَذا َماَل 
Lâkin bu ma¡nâ tazmîne mebnî olduğu 
ânifen zikr olundu.

َُ ِلي -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta«lîd] اَلتَّخإْ
de) ِإْخالٌَد [i«lâd] ile iki ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir; yukâlu: ِباْلَمَكاِن َوَخلََّد  ُجُل  الرَّ  َخلََّد 
ِبَمْعَنى أَْخَلَد

َُ َخَواِل -Cem¡ olarak sac ayak [el-«avâlid] اَلإْ
ları ta¡bîr olunan taşlara ıtlâk olunur, أََثاِفي 
[e&âfî] ma¡nâsına; oba göçtükten sonra 
yerlerinde kaldıkları için. Ve dağlara ve 
taşlara ıtlâk olunur.

َُ ُمَخلَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu«alled] اَلإْ
vezninde) َتْخِليٌد [ta«lîd]den ism-i mef¡ûldür 
ve minhu kavluhu ta¡âlâ: َيطُوُفوَن َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن﴿ 
ُروَن أَْو الَ َيْهَرُموَن طُوَن أَْو ُمَسوَّ  ُمَخلَُّدوَن﴾ اآلية أَْي ُمَقرَّ
اْلَوَصاَفِة َحدَّ  يَُجاِوُزوَن  َوالَ   [uld»] ُخْلٌد [Ve] أََبًدا 
vech-i mezkûr üzere küpeye ve bilezi-
ğe denmekle َتْخِليٌد [ta«lîd] ondan me™hûz 
olmuş olmağın küpeliler yâhûd bilezik-
liler yâhûd hergiz pîrlik yüzünü görme-
yip ve tâze civânlıkla hizmete sezâverlik 
hengâmında ber-karârlardır demektir.

ٌَ ve [âlid«] َخاِل

dudağını ta¡lîk, hummâ-yı rib¡a nâfi¡ ve 
dimâgını gül yağıyla dövüp tılâ eyleseler, 
 ve temregi ve […beha] َبَهٌق ve [§bara] َبَرٌص
uyuz ve sıraca ve َكَلٌف [kelef] ve sâ™ir be-
şere emrâzına müfîddir. 

Ve işbu ُخْلٌد [«uld] lafzının cem¡inde َمَناِجُد 
[menâcid] denir ki lafzının gayrıdır, nite-
ki َخِلَفٌة [«alifet] lafzının cem¡inde َمَخاٌض 
[me«â∂] denir. Ve 

ٌَ  [sivâr] ِسَواٌر Bileziğe denir [uld»] ُخلإْ
ma¡nâsına. Ve küpeye denir, ُقْرٌط […ur†] 
ma¡nâsına. Cem¡i ٌِخَلَدة [«iledet] gelir, ٌِقَرَدة 
[…iradet] vezninde. Ve 

ٌَ -Tâbi¡înden ¡Abdurra√mân el [uld«] ُخلإْ
◊im§î lakabıdır ve Baπdâd’da Man§ûr 
halîfenin bir köşkü ismidir ki harâb olup 
yeri bir mahalle oldu, ُخْلٌد [»uld] tesmi-
yesi bir fâ™ideyi müfîd olmadı. Oraya niçe 
kimseler mensûblardır, lâkin meşâyih-i 
sûfiyyeden Ca¡fer el-»uldî oraya mensûb 
değildir, belki onun lakabıdır.

ُة ََ َخَل -Bu dahi kü (fetehâtla) [el-«aledet] اَلإْ
peye denir, ُقْرٌط […ur†] gibi.

َُ َخَل  ,Hatıra denir (fethateynle) [el-«aled] اَلإْ
 َقْلٌب ,ma¡nâsına. Ve gönüle denir [bâl] َباٌل
[…alb] ma¡nâsına. Ve nefs-i nâtıkaya de-
nir, bekâ-i insân ile bâkî oldukları için.

ُُ ُخُلو  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-«ulûd] اَلإْ
 ,gibi dâ™imî olmak ma¡nâsınadır [uld»] ُخْلٌد
niteki zikr olundu. Ve 

ٌَ  vezninde ve [arb∂] َضْرٌب [ald»] َخلإْ

ٌُ  Geç kocamak ma¡nâsına [ulûd»] ُخُلو
isti¡mâl olunur; yukâlu: َخَلًدا ُجُل  الرَّ  َخَلَد 
َوَقْد ْيُب  الشَّ َعْنُه  أَْبَطأَ  ِإَذا  اْلَمْزبُوِر  اْلَباِب  ِمَن   َوُخُلوًدا 

 Ve bir yerde mukîm olmak ma¡nâsına أََسنَّ
müsta¡meldir; yukâlu: ِإَلْيِه َوَخَلَد  ِباْلَمَكاِن   َخَلَد 
أََقاَم ِلْلَبَقاِء [Ve] ِإَذا  -ma¡nâsını mutazam ُرُكوٌن 
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Âteşin ¡alevini bastırmak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َلَهَبَها َسكَّْنُت  أَْي  النَّاَر   Ve sâkin أَْخَمْدُت 
ve sâkit olmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
hemze sayrûret içindir; yukâlu: ُجُل  أَْخَمَد الرَّ
ِإَذا َسَكَن َوَسَكَت

ُُ و -veznin [tennûr] َتنُّوٌر) [el-«ammûd] اَلإَْخمُّ
de) Âteşin ¡alevi sâkin olup koru müntafî 
olmamak için defn ettikleri yere denir, 
ocak içi gibi.

]خ ل ُ[
ُُ  â’nın fethi ve vâv’ın») [el-«avd] اَلإَْخوإْ
sükûnuyla) Hilkat ve endâmı hûb ve hoş-
likâ ve pâlûze gibi ter ü tâze ve nerm ve 
nâzük-beden mahbûbe-i ra¡nâya denir; 
yukâlu: النَّاِعَمُة ابَُّة  الشَّ اْلَخْلِق  َحَسَنُة  أَْي  َخْوٌد   ِعْنَدُه 
Cem¡i َخْوَداٌت gelir ve ُخوٌد [«ûd] gelir 
«â’nın zammıyla. Ve ◊useyn b. ¡Alî b. 
»ûd muhaddisîndendir.

َُ ِوي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta«vîd] اَلتَّخإْ
Sür¡atle yürüyüp gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َساَر َسِريًعا َد الرَّ  Ve dişi deve َخوَّ
sürüsüne buğur salıvermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبِل اإْلِ اْلَفْحَل ِفي  أَْرَسَل  ِإَذا  ُجُل  الرَّ َد   Ve َخوَّ
bir mikdâr ta¡âma ya¡nî gılâl ve zehâ™ire 
nâ™il olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َد  َخوَّ
ُجُل ِمْن َهَذا الطََّعاِم ِإَذا َناَل َشْيًئا ِمْنُه الرَّ

ُُ ٌل) [et-te«avvud] اَلتََّخوُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Ağacın tâze dalı bir tarafa meyelân 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلُغْصُن َد   َتَخوَّ
ِإَذا َتَثنَّى أَْي َتَميََّل

َُ َر) [avvede«] َخوَّ  (vezninde [şemmere] َشمَّ
Bir mevzi¡ adıdır, Vezn-i fi¡l ve ¡alemiy-
yetle gayr-i munsarıftır.

]خ ي ُ[
َُ  َرْطَبٌة (vezninde [îd¡] ِعيٌد) [el-«îd] اَلإِْخي
[ra†bet] ismidir ki yoncaya denir, lâkin bu-
rada murâd henüz baş vermedik tâze ekin-

ٌَ ِل ve [uveylid«] ُخَويإْ

ُة ََ ve [âlidet«] َخاِل

ٌَ َل  (vezninde [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [Ma«led] َمخإْ
ve

ٌَ ve (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [uleyd«] ُخَليإْ

َُ ُل  (vezninde [yan§uru] َيْنُصُر) [Ya«ludu] َيخإْ
ve

ٌُ ve (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [allâd«] َخالَّ

ُة ََ ve (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [aldet«] َخلإْ

ُة ََ -vez [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [uleydet«] ُخَليإْ
ninde) Esâmî-i nâstandır. Ve Mesleme b. 
Mu«alled ki ُمَعظٌَّم [mu¡a@@am] vezninde-
dir, ashâbdandır.

اِن ََ َخاِل  .âlid b. Na∂la b« [el-»âlidân] اَلإْ
el-Eşter ile »âlid b. ¢ays b. el-Mu∂allil 
murâd olur. 

Garîbdir ki mü™ellif َخاِلَداٍت  َجَزاِئُر 
[cezâ™iru «âlidât]ı dîbâcede yâd etmişken 
mevki¡inde sükût eyledi; mütercim-i fakîr 
orada beyân eylemiştir.

]خ م ُ[
َُ  ve (vezninde [amd√] َحْمٌد) [el-«amd] اَلإَْخمإْ

ُُ -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-«umûd] اَلإُْخُمو
de) Âteşin koru sönmeyerek ¡alevi sâkin 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: النَّاُر  َخَمَدِت 
ِإَذا اِبِع  َوالرَّ ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوُخُموًدا  َخْمًدا   َوَخِمَدْت 
 Ve َسَكَن َلَهُبَها َوَلْم يُْطَفْأ َجْمُرَها

ٌَ  ve [amd»] َخمإْ

ٌُ  Bayılıp bîhod olmak [umûd»] ُخُمو
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َخَمَد 
َعَلْيِه أُْغِمَي  ِإَذا  -Kâle’ş-şârih ve min اْلَمِريُض 
hu kavluhu ta¡âlâ: َمْوِتِهْم َعْن  ِكَناَيٌة   ﴿َخاِمُدوَن﴾ 
Ve hummânın şiddet ve buhrânı dinmek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َخَمَدِت 
ى ِإَذا َسَكَن َفَوَرانَُها اْلُحمَّ

ُُ َما خإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i«mâd] اَلإْ
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FASLU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE 
اِل اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الدَّ

]ُ أ ُ[
ُة َُ َُ أإْ ََّ -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [ed-de™de™et] اَل
de) Lehv ve la¡ib eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل يَُدْأِدُد َدْأَدَدًة ِإَذا َلَها َوَلِعَب َدْأَدأَ الرَّ

]ُ ُ ُ[
ُُ ََّ  dâl’ın fethi ve sâniyenin) [ed-ded] اَل
tahfîfiyle) Lehv ve la¡ib ma¡nâsınadır. 
Bunda üç lügat vardır: Biri mezkûrdur ve 
biri َدَدا [dedâ]dır, َقَفا […afâ] vezninde ve 
biri َدَدٌن [deden]dir, fethateynle ve nûn’la; 
yukâlu: َهَذا َدٌد َوَدًدا َوَدَدٌن Kâle fi’n-Nihâye ve 
fi’l-hadîsi ُد ِمنِّي” أَْي َما أََنا ِفي  “َما أََنا ِمْن َدٍد َوالَ الدَّ
 َشْيٍء ِمَن اللَّْهِو َواللَِّعِب َوالَ َذِلَك ِمنِّي َيْعِني ِمْن أَْشَغاِلي
Ve 

ٌُ َُ  [Ded] Bir mevzi¡ adıdır. Ve bir ha-
tun ismidir. Ve zamândan bir mikdâra 
denir; yukâlu: ِحيٌن أَْي  ْهِر  الدَّ ِمَن  َدٌد   Ve َمَضى 
bu ”د،د،ي“ mâddesinde dahi i¡âde olunur 
inşâ™allâhu ta¡âlâ.

]ُ ُ ُ[
ُُ ُِ ََّ  ki (vezninde [ketif] َكِتٌف) [ed-dedid] اَل
‰irimmâ√ nâm şâ¡irin işbu: َواْسَتْطَرَقْت ظُْعنُُهْم 
َدِدِد َداِعٍب  ِمْن  َناِشًطا  َحى  الضُّ آُل   || ِبِهْم  اْحَزأَلَّ  ا   َلمَّ
beytinde vâki¡dir, الَِهي [lâhî] ve الَِعٌب [lâ¡ib] 
ma¡nâsınadır. Sıfat üç harfle tamâm olma-
dıkça mütemekkin olmadığı için kendi 
cinsinden dâl-ı sâlise ile itbâ¡ eylemiştir. 
Ve َناِشٌط [nâşi†] ile murâdı şevk-ı nâzi¡dir. 

Şârih der ki bunda bir lügat dahi vardır ki 
dâl-ı sâniyenin zammı ve âhirde nûn’ladır, 
ba¡zılar menkûs ve ba¡zılar mükemmel 
demeleriyle mu¡tel bâbında dahi müseb-
bettir, Demâmînî Şer√-i Teshîl’de tafsîl 

dir ki َقِصيٌل […a§îl] ta¡bîr olunur. Ve bunun 
aslı havîd-i Fârisî idi, ta¡rîb ve tagyîr edip 
.dediler [îd»] ِخيٌد
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musaggarıdır ve bununla bazı kimseler 
müsemmâdır.

اِء َُ رإْ ََّ  .Uveymir b¡ [™Ebu’d-Derdâ] أَُْوال
Mâlik el-En§ârî ve zevcesi Ummu’d-
Derdâ™ »ayre bint Ebî ◊adred el-Eslemî 
sahâbî ve sahâbiyyedir. 

Şârih der ki Ebu’d-Derdâ™ zühhâd-ı 
ashâbdandır, Şâm’ın fethinde ibtidâ 
bunlar kâdî oldu. Esahh-ı akvâl üze-
re otuz iki târîhinde rıhlet edip Bâbu’§-
~aπîr’de defn olundu ve ba¡zılar Medîne-i 
münevvere’ye ¡avdet eyledi dediler. Mü-
tercim der ki hâlen Üsküdar kabristânında 
Ebu’d-Derdâ™ merkadı olmak hikâyeti yâ 
bî-asldır yâhûd başka o künyede bir zâtın 
olmak gerektir. Niteki hâk-i İslâmbol’da 
niçe ashâb merâkidi söylenir, onların 
Hazret-i Ebû Eyyûb’dan gayrısı sâbit de-
ğildir, lâkin her birinin rûhâniyyetlerine 
teveccühle fâtiha ihdâsı mâni¡ değildir, 
rûhları kanda ise beher hâl vâsıl olur, 
ta¡assubun ¡âlemi yoktur.

]ُ ع ُ[
ٌَ عإْ َُ  [da¡d] (dâl’ın fethi ve ¡ayn’ın 
sükûnuyla) ُحَبْيٍن  ya¡nî [umm √ubeyn] أُّمِ 
kaya keleri dedikleri kelerin lakabıdır. 
Ve bir hatun ismidir. Munsarıf ve gayr-i 
munsarıf olur. Cem¡i ُدُعوٌد [du¡ûd] gelir ve 
 أَْدُعٌد gelir dâl’ın fethiyle ve [da¡dât] َدْعَداٌت
[ed¡ud] gelir, أَْفُلٌس [eflus] gibi. 

Şârih der ki ِهْنٌد kelimesi dahi lügat-ı 
fasîhada munsarıf ve gayr-i fasîhada 
gayr-i munsarıftır ve ricâlde َزْيٌد ve َعْمٌرو 
¡alem-i cins mesâbesinde müsta¡mel ol-
duğu gibi nisvânda dahi ِهْنٌد ve َدْعٌد o 
mesâbede müsta¡meldir, niteki terâcim-i 
nukûl-i fetâvâda mütedâvildir.

eylemiştir.

]ُ ر ُ[
ُُ َر ََّ -Ağız (fethateynle) [ed-dered] اَل
da dişler dökülüp gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َذَهَبْت ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َدَرًدا  ُجُل  الرَّ  َدِرَد 
 ibâretiyle¡ َوَبِقَيْت أُُصولَُها Ve Mi§bâ√’ta أَْسَنانُُه
müzeyyeldir. Sıfatında أَْدَرُد [edred] ve 
mü™ennesinde َدْرَداُء [derdâ™] denir. Kezâlik 
.sinne dahi vasf olur [™derdâ] َدْرَداُء

اُء َُ رإْ ََّ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™ed-derdâ] اَل
de) Vasf-ı mü™ennestir ki zikr olundu. Ve 

اُء َُ رإْ َُ  [derdâ™] ve 

ٌم ُِ رإْ ُِ  [dirdim] (dâl’ların kesri ve mîm 
ziyâdesiyle) Koca nâkaya denir, ¡alâ-
kavlin pek kocalıktan dişleri dökülüp 
hemân diplerinde eserleri kalmış ola ki 
yemi geveleyerek yer olur; yukâlu: َناَقٌة 
َدْرَداُء َوِدْرِدٌم أَْي ُمِسنٌَّة أَْو َلِحَقْت أَْسَنانَُها ِبُدْرُدِرَها
Şârih der ki ِدْرِدٌم [dirdim] lafzının aslı َدْرَداُء 
[derdâ™] idi, mîm’i ibdâl ve tahfîfen kesr 
ile ِدْرِدٌم [dirdim] dediler ve bu te™kîdi mu-
tazammındır. İntehâ. 

Mü™ellif tâ-yı fevkiyye ile َلُهْم َكاَنْت   َكِتيَبٌة 
¡ibâretiyle kayd eylemekle َكِتيَبٌة [ketîbet] 
¡asker alayına denmeğin o gûne terceme 
olundu. Van…ulu gâliben &â-yı müsellese 
ile rü¡yet yâhûd zann eylemiş olmakla kum 
yığını ile tefsîr eylemiştir, fe’l-yunzar. Ve 

اُء َُ رإْ َُ  [derdâ™] Beyne’l-¡Arab bir ketîbe-i 
mahsûsa ya¡nî bir alay ismidir.

يُّ ُِ رإْ َُّ ) [ed-durdiyy] اَل -vez [kurdiyy] ُكْرِديٌّ
ninde) Bir nesnenin dibine çöken tüflüne 
ve posasına denir ki tortu ta¡bîr olunur. Ve 
tortu, ٌُّدْرِدي [durdiyy] muharrefidir; tekûlu: 
ْيِت َوُهَو َما َيْبَقى ِفي أَْسَفِلِه الَ َتْشَرْب ُدْرِديَّ الزَّ

َُ َريإْ َُّ -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [ed-Dureyd] اَل
de) أَْدَرُد [edred] kelimesinin murahhamen 
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ve Ebû Duvâd Cuveyriye b. el-◊accâc ve 
Ebû Duvâd ¡Adiyy b. er-Ri…â¡ şâ¡irlerdir 
ve Mu√ammed b. ¡Alî Ebî Duvâd 
muhaddistir.

ُُ ا لَّ َُّ اٌن) [ed-duvvâd] اَل -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Küçük kurtçağızlara denir, وِد الدُّ  ِصَغاُر 
[§iπâru’d-dûd] ma¡nâsına. Ve zartaya de-
nir. Ve cüst ve çâlâk adama denir.

ُُ اُل َُ  [Dâvûd] (َقالُوٌن […âlûn] vezninde) 
İsm-i a¡cemîdir ki bir peygamber-i zî-şân 
ismidir.

اُة َُ لإْ ََّ  dâl’ın fethi ve vâv’ın) [ed-devdât] اَل
sükûnuyla) Gırîv ve feryâd-ı nâsa denir, 
tekûlu: َسِمْعُت َدْوَداَة النَّاِس أَْي َجَلَبَتُهْم Ve kızağa 
denir, أُْرُجوَحٌة [urcû√at] ma¡nâsına.

ٌَ َليإْ ُُ  [Duveyd] (ُزَبْيٌر [zubeyr] veznin-
de) Esmâdandır: Duveyd b. Zeyd 
Câhiliyye’den bir kimsedir ki dört yüz 
elli sene mu¡ammer oldu, zamân-ı İslâm’ı 
ma¡tûh ve bî-şu¡ûr olduğu vaktte idrâk ey-
ledi. İhtizârı hâlinde işbu ürcûzeyi inşâd 
eyledi:

اَْلَيْوَم يُْبَنى ِلُدَوْيٍد َبْيُتـــــــــــــــــــــُه
ْهِر ِبًلى أَْبَلْيُتــــــــُه َلْو َكاَن ِللدَّ

أَْو َكاَن ِقْرِني َواِحًدا َكَفْيُتــــــُه
َيا ُربَّ َنْهٍب َصاِلٍح َحَوْيُتُه

َوُربَّ َغْيٍل َحَسٍن َلَوْيُتــــــــــــــــُه
ٍب َثَنْيُتــــــــــــــــــــــُه َوِمْعَصٍم ُمَخضَّ

Ve Duveyd b. ‰âri… muhaddistir.

]ُ ن ب ُ[
َُ َااَلنإْ نإْ ُُ  [Dunbâvend] (dâl’ın zammıy-
la) Kirmân türâbında bir dağın adıdır; 
¡âmme َدَماَوْنُد [Demâvend] derler. Ve Rey 
nevâhîsinde dahi bir sarp ve yüksek dağın 
adıdır. Ebu’l-◊unke nâm kimse sihr ve 
nîrencâtla müştagil olduğu için Hazret-i 
¡O&mân onu oraya nefy ve tagrîb eyledi.

]ُ ل ُ[
ُة َُ ل َُّ  (dâl’ın zammıyla) [ed-dûdet] اَل
Ma¡lûmdur ki küçük kurtçağıza denir ki 
dânelerde ve meyvelerde hâsıl olur hur-
de böcektir, Fârisîde girm derler, kâf-ı 
Fârisînin kesriyle. Cem¡-i cinsi ُدوٌد [dûd] 
gelir ve cem¡-i binâsı ِديَداٌن [dîdân] gelir 
dâl’ın kesriyle.

ُُ لإْ ََّ  Dâl’ın fethi ve vâv’ın) [ed-devd] اَل
sükûnuyla ki fi’l-asl fethateynledir) 
Bir nesne kurtlanmak ve kurt düşmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َدْوًدا  َيَداُد  الطََّعاُم   َداَد 
وُد اِبِع ِإَذا َصاَر ِفيِه الدُّ اْلَباِب الرَّ
ُة َُ ا َُ ِ ve [el-idâdet] اَلإْ

َُ ِلي إَْ ve [et-tedvîd] اَلتَّ

َُ ِيي إَْ  َتْفِعيٌل yâ™ mu¡âkabesiyle) [et-tedyîd] اَلتَّ
[tef¡îl] vezninde) Bunlar da َدْوٌد [devd] 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَديََّد َد  َوَدوَّ الطََّعاَم   أََداَد 
 Ve ِبَمْعَنى َداَد

ٌَ ِلي إَْ  Çocuk kızak ile oynamak [tedvîd] َت
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلِعَب ِإَذا  ِبيُّ  الصَّ َد   َدوَّ
ْوَداِة .Ke-mâ se-yuzkeru ِبالدَّ

اُن َُ ل ُُ  [Dûdân] (dâl’ın zammıyla) Bir 
dere adıdır. ve Dûdân b. Esed bir kabîle 
pederidir.
ٍُ َلا ُُ -vez [πurâb] ُغَراٌب) [Ebû Duvâd] أَُْو
ninde) İyâd kabîlesinden bir şâ¡irdir. 
Ve ¢â∂î A√med b. Ebî Duvâd recül-i 
ma¡rûftur ve Ebû Duvâd Yezîd er-Râsibî 
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mesel-i mezbûr “Az nesne ile az nesne 
müctemi¡ oldukta çok olur” diyecek yerde 
darb olunur.

َُ اِئ َّْ  ¡İsm-i fâ™ildir, sâ™ik ve dâfi [e≠-≠â™id] اَل
ve târid ma¡nâlarınadır. Cem¡i ٌد  [uvved≠] ُذوَّ
gelir, ُركٌَّع [rukka¡] gibi ve اٌد -ge [uvvâd≠] ُذوَّ
lir, اٌد  ,gelir [âdet≠] َذاَدةٌ gibi ve [ussâd√] ُحسَّ
 gibi. Ve [âdet…] َقاَدةٌ

ٌَ  dedikleri feres-i [arûn◊] َحُروٌن [â™id±] َذاِئ
meşhûr neslinden bir atın ismidir. Ve 
»ubeyb b. İsâf’ın kılıcı ismidir. Ve 

ٌَ  Hürmet ve hakîkati hâmî olan [â™id≠] َذاِئ
hamiyyetli adama ıtlâk olunur; yukâlu: 
 Mesâlib-i şeyn ü ¡ârı ُفالٌَن َذاِئٌد أَْي َحاِمي اْلَحِقيَقِة
dâfi¡ olduğu için. Ve 

ٌَ  İmru™ul…ays b. Bekr nâm şâ¡irin [â™id±] َذاِئ
lakabıdır. İşbu: أَُذوُد اْلَقَواِفَي َعنِّي ِذَياًدا || ِذَياَد“ 
-beytini nazm ve inşâd eyle ُغالٍَم َغِوّيٍ َجَراَدا”
diği için telkîb eylediler.

ُُ ا لَّ َّْ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [e≠-≠evvâd] اَل
Bu dahi hâmi’l-hakîka olan adama denir 
ki mübâlagadır. Ve 

ٌُ ا  Akyâl-i ◊imyer’den ±î [evvâd±] َذلَّ
Mer√ab nâm emîrin kılıcı adıdır. Ve 
±evvâd b. Ebi’r-Ra…râk bir şâ¡irdir ve 
±evvâd b. ¡Uleyye muhaddistir ve ±evvâd 
el-Mubârek sâhib-i zikr ü menkıbet-
tir ve Ebu’≠-±evvâd bir emîrdir, rüvât-ı 
hadîstendir.

ُُ َل إْْ ِم  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi≠ved] اَلإْ
Lisâna ıtlâk olunur; yukâlu: ُهَو َحِديُد اْلِمْذَوِد 
َساِن الّلِ  Ve davara yem verecek yemlik أَِي 
ve ahır dedikleri yere denir. ve الثَّْوِر  ِمْذَوُد 
[mi≠vedu’&-&evr] sığırın boynuzuna ıtlâk 
olunur. Ve 

ٌُ َل إْْ .Bir dağın adıdır [Mi≠ved] ِم

ٌُ -veznin [kitâb] ِكَتاٌب) [iyâd±] ِذَيا

FASLU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME 
اِل اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الذَّ

]ذ ر ُ[
ٌُ َل  Bir (vezninde [dirhem] ِدْرَهٌم) [irved±] ِذرإْ
dağ adıdır.

]ذ ل ُ[
ُُ لإْ َّْ  âl’ın fethi ve vâv’ın≠) [e≠-≠evd] اَل
sükûnuyla) ve

ُُ َيا ِّْ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e≠-≠iyâd] اَل
Davar sürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َذاَد 
َساَقَها ِإَذا  َوِذَياًدا  َذْوًدا  َيُذوُد  ِبَل   Ve def¡ ve tard اإْلِ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َذاَدُه ِإَذا َطَرَدُه 
 Ve َوَدَفَعُه

ٌُ -Üç deveden ona kadar ¡alâ [evd≠] َذلإْ
kavlin on beşe ve ¡alâ-re™yin yirmiye 
yâhûd otuza varınca yâhûd iki ile dokuz 
nefer beyninde olan develere denir. َذْوٌد 
[≠evd] kelimesi bu ma¡nâda mü™ennestir 
ve hemân mü™enneslere ıtlâk olunur, ya¡nî 
gürûh-ı mezkûr mecmû¡u nâka olmağa 
muhtâcdır. Ve müfred ve cem¡i berâberdir, 
¡alâ-kavlin cem¡dir, müfredi yoktur yâhûd 
müfreddir, cem¡i, أَْذَواٌد [e≠vâd]dır. Ve 
¡Arabların ”ِإِبٌل ْوِد  الذَّ ِإَلى  ْوُد   kavlleri ki “اَلذَّ
emsâldendir, onda َذْوٌد [≠evd] kelimesi-
ni ِإْثَنْيِن mevzi¡inde olduğuna delâlet eder, 
zîrâ ِإْثَنَتْيِن [i&neteyn] ِثْنَتْيِن [&inteyn]e zamm 
olundukta cem¡ olur. Şârih der ki َلْيَس ِفيَما“ 
ِبِل َصَدَقٌة”  hadîsinde zükûr ُدوَن َخْمِس َذْوٍد ِمَن اإْلِ
ve inâsa ¡âmm olmakla inâsa tahsîsleri 
müvecceh değildir. Mü™ellif bunda Ebû 
¡Ubeyd’e ittibâ¡ eylemiştir. Sâ™ir ehl-i lü-
gat ta¡mîm eylediler. Ve mesel-i mezbûrun 
delâleti dahi manzûrün-fîhtir, Zîrâ onda 
 ma¡nâsınadır yâhûd [me¡a] َمَع [ilâ] ِإَلى
mukadder َمْضُموٌم lafzına müte¡allaktır. Ve 
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FASLU’R-RÂ™İ’L-MÜHMELE 
اِء اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الرَّ

]ر أ ُ[
َُ ئإْ -râ’nın kesri ve hemze) [er-ri™d] اَلّرِ
nin sükûnuyla) Yaşdaşa denir ِتْرٌب [tirb] 
ma¡nâsına; tekûlu: َهَذا ِرْئِدي أَْي ِتْرِبي َوِقْرِني ِفي 
ّنِ  َوَقَع ِفي :Ve darlık ma¡nâsınadır; yukâlu الّسِ
يِق ْئِد أَِي الّضِ -Ve ağaç dibinden çıkan filiz الّرِ
lere denir.

ُُ أإْ ve [er-re™d] اَلرَّ

ُة َُ أإْ  râ’ların fethi ve zammı ve) [er-re™det] اَلرَّ
hemzelerin sükûnuyla) ve

ُة َُ ُؤ  (vezninde [abûr§] َصُبوَرةٌ) [er-re™ûdet] اَلرَّ
ve

ُة َُ ا  Tâze ve (teshîl-i hemze ile) [er-râdet] اَلرَّ
dil-ber mahbûbeye denir; yukâlu: َجاِرَيٌة َرْأٌد 
 Ve َوُرْؤٌد َوَرْأَدةٌ َوُرْؤَدةٌ َوَراَدةٌ أَْي َشابٌَّة َحَسَنٌة

ٌُ -Çene kemi (vezninde [sa¡d] َسْعٌد) [re™d] َرأإْ
ğinin dibine denir. Ve 

ٌُ  [tu™edet] تَُؤَدةٌ (râ’nın zammıyla) [ru™d] ُرؤإْ
ma¡nâsınadır ki bir işte te™ennî ve rıfk ve 
sühûletle ¡amel ve hareket eylemekten 
¡ibârettir; ”و،أ،د“ mâddesinde mersûmdur; 
yukâlu: التَُّؤَدِة أَِي  ْؤِد  ِبالرُّ  Niteki vâv ile َعَلْيَك 
.dahi bu ma¡nâyadır [rûd] ُروٌد

ُُ ٌل) [et-tere™™ud] اَلتََّرأُّ  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ve

ُُ ِتَئا رإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-irti™âd] اَلإْ
Mahbûbun bedeni nâzüklüğünden pâlûze 
gibi tir tir titremek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve َتَرأََّد اْلُغالَُم َواْرَتأََد ِإَذا اْهَتزَّ َبَدنُُه َنْعَمًة

ٌُ -Yel sağa sola oynayarak ça [tere™™ud] َتَرأُّ
parız esmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَرأََّدِت 
َوِشَماالً َيِميًنا  َتَماَيَلْت  أَْي  اْضَطَرَبْت  ِإَذا  يُح   Ve الّرِ
pîrlikten yâhûd za¡ftan nâşî yerinden titre-

de) Esmâdandır: Mu√a≠≠ir b. ±iyâd 
ashâbdândır ve ±iyâd b. ¡Azîz şu¡arâdandır.

ٌَ -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [uveyd±] ُذَليإْ
de) Esmâdandır: ¡Abdullâh b. Ma¡…il b. 
±uveyd ashâbdandır. Ve ¡Abdullâh b. 
±uveyd, Velîd b. Müslim’in şeyhidir. Ve 
Ferve b. Museyk b. ±uveyd ashâbdandır.

ُُ ا َْ َم  İsm-i (mîm’in fethiyle) [el-me≠âd] اَلإْ
mekândır, otlağa denir, َمرَتٌع [merta¡] 
ma¡nâsına; davar sevk olunduğu için.

ُة َُ َذا ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-i≠âdet] اَلإْ
adama harem ve müte¡allakâtının himâyeti 
zımnında i¡ânet eylemek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: أََذْدُت ُفالًَنا ِإَذا أََعْنَتُه َعَلى ِذَياِد أَْهِلِه Kâle’ş-
şârih: َوَهَذا َكَما َتُقوُل أَْطَلْبُتُه ِإَذا أََعْنَتُه َعَلى ِطْلَبِتِه
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ٌَ َْ  Hurmâyı serip kurutacak [mirbed] ِمرإْ
yere ıtlâk olunur, َجِريٌن [cerîn] ma¡nâsına. 
Ve Ba§ra’da bir mevzi¡ adıdır.

ُة ََ إْْ  râ’nın zammı ve bâ’nın) [er-rubdet] اَلرُّ
sükûnuyla) Boza mâ™il bulanık renge 
denir. Murâd karamtık kül rengidir ki 
küdûretli sehâb levnidir, karamtık boz 
ta¡bîr olunur; yukâlu: ِبِه ُرْبَدةٌ أَْي َلْوٌن ِإَلى اْلُغْبَرِة

ُُ ا ََ ِْ رإْ ِ -vez [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [el-irbidâd] اَلإْ
ninde) ve

ُُ ا ََ ي ِْ رإْ ِ  [i√mirâr] ِإْحِميَراٌر) [el-irbîdâd] اَلإْ
vezninde) Karamtık boz renkli olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َوِإْرَبادَّ  ْيُء  الشَّ  ِإْرَبدَّ 
ُرْبَدًة َلْونُُه   Ve aklı karalı alaca olmak َكاَن 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكاَن ِإَذا  َوِإْرَبادَّ  الثَّْوُر   ِإْرَبدَّ 
.Ke-mâ se-yuzkeru ُمَربًَّدا

اُء ََ إْْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™er-rebdâ] اَلرَّ
de) ve

َُ َْ َرإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-erbed] اَلإْ
 ten vasflardır, karamtık boz[rubdet] ُرْبَدةٌ
renkli nesneye denir. Mü™ellif işâretle geç-
miştir; yukâlu: َشاةٌ َرْبَداُء َوَمْعٌز أَْرَبُد ِإَذا َكاَن ِفي َلْوِنِه 
 Ve ُرْبَدةٌ

اُء ََ إْْ  Dâhiye-i münkereye ıtlâk [™rebdâ] َر
olunur; yukâlu: ٌُمْنَكَرة أَْي  َرْبَداُء   Ve şol َداِهَيٌة 
dişi keçiye denir ki levni siyâh olup kır-
mızı kırmızı benekleri ola; yukâlu: َعْنٌز َرْبَداُء 
ِبُحْمَرٍة َطُة  ُمَنقَّ َسْوَداُء   أَْرَبُد Pes müzekkerinde أَْي 
[erbed] denir. Bu renkte keçi makbûl de-
ğildir, dâhiye ma¡nâsı bundan me™hûzdur. 
Ve 

َُ َْ -Bir nev¡ yılana denir ki be [erbed] أَرإْ
gâyet mûzî ve habîs olur, boz yılan dedik-
leri olacaktır. Ve 

َُ َْ  Arslana ıtlâk olunur. Ve Erbed [erbed] أَرإْ
b. ∞âbi™ ve Erbed b. Şurey√ ve Erbed b. 
Rebî¡a şâ¡irlerdir. Ve Erbede yâhûd Erbed 

yerek kalkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَرأََّد 
ِرْعَدةٌ َفأََخَذْتُه  َقاَم  ِإَذا   Ve tâze ağaç dalı her َزْيٌد 
tarafa meyelân edip eğilmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَرأََّد اْلُغْصُن ِإَذا َتَفيَّأَ َوَتَذبََّل Ve boyun bu-
rulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلُعنُُق   َتَرأََّد 
اْلَتَوى
َحى الضُّ َُ -vez [â™id¡] َعاِئٌد) [râ™idu’∂-∂u√â] َراِئ
ninde) ve

َحى الضُّ ُُ -vez [sa¡d] َسْعٌد) [re™du’∂-∂u√â] َرأإْ
ninde ve hemzenin teshîliyle dahi zebân-
zeddir) Kuşluk vaktinin irtifâ¡ına ya¡nî 
irtifâ¡ı vaktine denir ki kaba kuşluk ta¡bîr 
olunur; tekûlu: َوَراَدُه َوَرْأَدُه  َحى  الضُّ َراِئَد   َلِقيُتُه 
اْرِتَفاِعِه َوْقَت  َحى Esâs’ta dedi ki أَْي  الضُّ  َرْأُد 
[re™du’∂-∂u√â] nehârın hums-ı evvelin-
de şemsin irtifâ¡ı ve dav™ının inbisâtı 
vaktinden ¡ibârettir ve ona النََّهاِر  َشابُّ 
[şâbbu’n-nehâr] dahi derler ve bu ٌَجاِرَيٌة َرْأَدة 
ma¡nâsından me™hûzdur. Pes buna göre 
genç kuşluk vakti olmak gâlibdir. Ve 

ِض َرإْ الإْ ُُ  Yerin nebât [∂re™du’l-¡ar] َرأإْ
makûlesinden hâlî olmasıdır ki gûyâ 
bî-mûy olan tâzeye teşbîh olunmuştur; 
tekûlu: أَْعَجَبِني َرْأُد َهِذِه اأْلَْرِض أَْي َخالَُؤَها

]ر ب ُ[
ُُ ُْو  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [er-rubûd] اَلرُّ
Bir yerde mukîm olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ُربُوًدا  ِباْلَمَكاِن   َرَبَد 
ِبِه  Ve alıkomak ve habs eylemek أََقاَم 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَبَدُه ِإَذا َحَبَسُه Zâhiren 
bunda masdarı َرْبٌد [rebd] olmak gerektir, 
.vezninde [abd¡] َعْبٌد

َُ َْ ِمرإْ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mirbed] اَلإْ
de) َمْحَبٌس [ma√bes] ma¡nâsınadır ki habs 
olunacak mahaldir, gûyâ ki kendisi hâbis 
ve âlet-i habs i¡tibâr olunmakla ism-i âlet 
vezninde gelmiştir. Ve 
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dizilip istif olmuş metâ¡a denir.

ُُ ِتَثا رإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-irti&âd] اَلإْ
اْلَمَتاَع :ma¡nâsınadır; yukâlu [re&d] َرْثٌد  ِإْرَتَثَد 
 َتَرْكُتُهْم ُمْرَتِثِديَن َما :Ve minhu yukâlu ِبَمْعَنى َرَثَدُه
ُلوا َبْعُد أَْي َناِضِديَن َمَتاَعُهْم  Ya¡nî “Ben onları َتَحمَّ
henüz mütehammil oldukları metâ¡larını 
istif eder oldukları hâlde bırakıp geldim” 
demektir.

َُ نإْ  Bir yerde (râ’nın kesriyle) [er-ri&d] اَلّرِ
mukîm olan cemâ¡ate denir.

َُ َن  Za¡afe-i nâsa (fethateynle) [er-re&ed] اَلرَّ
denir; tekûlu: يُِطيُقوَن َما  َرَثًدا  اْلَماِء  َعَلى   َتَرْكَنا 
الً أَْي َضَعَفًة  Ve َتَحمُّ

ٌَ -Masdar olur, bulanmak ve bu [re&ed] َرَن
lanık olmak ma¡nâsına; yukâlu: َرِثَد اْلَماُء َرَثًدا 
اِبِع ِإَذا َكِدَر ِمَن اْلَباِب الرَّ

ُُ َنا رإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-ir&âd] اَلإْ
dahi bulanık olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرِثَد ِبَمْعَنى  اْلَماُء  -Ve bir cemâ¡at bir yer أَْرَثَد 
de mukîm olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve kuyu kazan kimse أَْرَثَد اْلَقْوُم ِإَذا َصاُروا ِرْثًدا
nem-nâk toprağa erişmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْحَتَفَر ُفالٌَن َحتَّى أَْرَثَد أَْي َبَلَغ الثََّرى

َُ َن َمرإْ  (vezninde [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-mer&ed] اَلإْ
Kerîm adama denir. Ve arslana denir. Ve 
bir recül adıdır. Ve mülûk-i Yemen’den 
birinin ismidir ki altı yüz sene saltanat 
sürmüştür.

َُ َن  (vezninde [yemne¡u] َيْمَنُع) [Yer&edu] َيرإْ
Bir vâdî ismidir.

]ر ج ُ[
َُ جإْ  râ’nın fethi ve cîm’in) [er-recd] اَلرَّ
sükûnuyla) Titremek ma¡nâsınadır, gerek 
soğuktan ve gerek havftan olsun; yukâlu: 
ُجُل َرْجًدا َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا اْرَتَعَش ُرِجَد الرَّ

َُ ِجي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tercîd] اَلتَّرإْ
َد َتْرِجيًدا :ma¡nâsınadır; yukâlu [recd] َرْجٌد  ُرّجِ

et-Temîmî tâbi¡îndendir.

َُ ُّْ َر ٌل) [et-terebbud] اَلتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir nesnenin levni bozulmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَغيََّر ِإَذا  َلْونُُه   Ve َتَربََّد 
gökyüzü bulutlanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَغيََّمْت ِإَذا  َماُء   Ve bir kimse َتَربََّدِت السَّ
çehresini eğip yüzü ekşimek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َتَعبََّس َتَربََّد الرَّ

َُ َْ -Kı (vezninde [ured§] ُصَرٌد) [er-rubed] اَلرُّ
lıç demirinde olan cevhere denir, ِفِرْنٌد [fi-
rind] ma¡nâsına.

َُ ُمَتَرِّْ -ism-i fâ¡il bünye) [el-muterebbid] اَلإْ
siyle) أَْرَبُد [erbed] gibi arslana ıtlâk olunur.

َُ ي ِْ  Küp (vezninde [emîr] أَِميٌر) [er-rebîd] اَلرَّ
ve destî makûlesine istif üzere basılıp üze-
rine su serptikleri hurmâ baskınına denir.

ُة ََ ي ِْ -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [er-rebîdet] اَلرَّ
de) İçinde sicillât hıfz eyledikleri zarfa 
ıtlâk olunur, defter sandığı gibi.

َُ ِْ ا  ,Hazîne-dâra ıtlâk olunur [er-râbid] اَلرَّ
-ma¡nâsına, hâbis-i mâl oldu [âzin»] َخاِزٌن
ğu için.

َُ َّْ ُمَر  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-murebbed] اَلإْ
vezninde) Aklı karalı alaca nesneye denir; 
yukâlu: َضْأٌن ُمَربٌَّد أَْي ُمَولٌَّع ِبَسَواٍد َوَبَياٍض
النََّعِم َُ َْ اْلَحَرِم) [Mirbedu’n-Ne¡am] ِمرإْ  ِمْنَبُر 
[minberu’l-harem] vezninde) Medîne kur-
bünde bir mevzi¡ adıdır.

]ر ث ُ[
َُ نإْ -râ’nın fethi ve &â-yı müsel) [er-re&d] اَلرَّ
lesenin sükûnuyla) Metâ¡ı istif eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَثَد اْلَمَتاَع َرْثًدا ِمَن اْلَباِب 
ِل ِإَذا َنَضَدُه َيْعِني َوَضَع َبْعَضُه َعَلى َبْعٍض ْاألَوَّ

َُ ِني ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [er-re&îd] اَلرَّ

ُُ نُو َمرإْ ve [el-mer&ûd] اَلإْ

َُ َن  Birbiri üzere (fethateynle) [er-re&ed] اَلرَّ
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ُُ ا َُ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [er-ridâd] اَلّرِ
Ondan ismlerdir, geri döndürmeğe denir. 
Ve ¡Arablar ْيَء الشَّ َعَلْيِه  -derler, o nesne َردَّ 
yi ondan kabûl eylemese ve َردَّ ُفالًَنا derler 
kavlinde yâhûd fi¡linde tahti™e eylese. Ve 

ٌُّ -Kötü ve kemter şey™e ıtlâk olu [redd] َر
nur ki vasf bi’l-masdardır; yukâlu: ٌَّشْيٌء َرد 
َرِديٌء  Ve lisânda olan tutkunluğa denir اَْي 
ki kelâmı selâset ve talâkatle edâ edeme-
yip gûyâ ki hurûfu geri çevirerek tekellüm 
eder; yukâlu: ِفي ِلَساِنِه َردٌّ أَْي ُحْبَسٌة
ُة َُ ل ُُ َمرإْ  Usturaya ıtlâk [el-merdûdet] اَلإْ
olunur ki baş tırâş ederler, ُموَسى [mûsâ] 
ma¡nâsına, bükülüp sapına red olunduğu 
için. ُموَسى [mûsâ] mü™ennes olmakla ٌَمْرُدوَدة 
¡unvânında vârid olmuştur. Pes çakıya da 
ıtlâk olunur. Ve çakı çâkî muharrefidir. 
Ve 

ةٌ َُ ل ُُ  Talâk verilmiş hatuna [merdûdet] َمرإْ
ıtlâk olunur, pederi hânesine ircâ¡ olundu-
ğu için; yukâlu: َقٌة ِإْمَرأَةٌ َمْرُدوَدةٌ أَْي ُمَطلَّ
َُّى ى) [er-ruddâ] اَلرُّ  (vezninde [ummâ√] ُحمَّ
Bu dahi mutallaka hatuna denir.

ُُّ  Bir şey™in (râ’nın kesriyle) [er-ridd] اَلّرِ
¡imâdına ıtlâk olunur ki ona i¡timâd eder, 
ona zahrını redd ettiği için yâhûd kendisi-
nin ¡avârızını ve havâdisini o ¡imâd redd 
ve def¡ eylediği için; yukâlu: ُه أَْي ِعَماُدُه ُهَو ِردُّ
ُة َُّ  ,Çirkînlik (râ’nın fethiyle) [er-reddet] اَلرَّ
kubh ma¡nâsınadır ki merdûdiyyeti müs-
telzimdir; yukâlu: ةٌ أَْي ُقْبٌح ِفي َوْجِهِه َردَّ
ُة َُّ  ِإْرِتَداٌد (râ’nın kesriyle) [er-riddet] اَلّرِ
[irtidâd] lafzından ismdir, mürtedliğe de-
nir, ke-mâ se-yuzkeru; yukâlu: ِة دَّ  َقَتُلوا أَْهَل الّرِ
يِن ْرِتَداِد َعِن الّدِ  Ve أَِي اإْلِ

ةٌ َُّ -Davarın doğurmazdan ak [riddet] ِر
demce memesi süt ile dolmasına denir ki 

َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل َكَذِلَك ِبَمْعَنى ُرِجَد

ُُ َجا رإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ircâd] اَلإْ
Bir adamı titreme tutmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َعَلى اْلَمْجُهوِل أَْي أُْرِعَد أُْرِجَد الرَّ

ُُ ا جَّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [er-reccâd] اَلرَّ
Harman yerine ekin demeti taşıyan adama 
denir; yukâlu: ْنُبِل ِإَلى اْلَبْيَدِر اُل السُّ اٌد أَْي َنقَّ ُهَو َرجَّ

ُُ َجا  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [er-ricâd] اَلّرِ
Biçilen ekin demetlerini harman yerine 
taşımak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َرَجَد 
ْنُبَل ِإَلى اْلَبْيَدِر ِل ِإَذا َنَقَل السُّ ِرَجاًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ

]ر خ ُ[
ُة َُ َو خإْ  râ’nın ve vâv’ın) [er-ra«vedet] اَلرَّ
fethiyle ve ekser nüshalarda «â-yı 
mu¡cemenin zammıyla mazbûttur) Yu-
muşaklık ve tâze ve terlik, lîn ve nu¡ûmet 
ma¡nâsınadır. Ve ucuzluk ve bolluk, hısb 
ve refâh ve vüs¡at-i ¡ayş ma¡nâsınadır.

ُُّ َو خإْ ) [er-ri«vedd] اَلّرِ -veznin [irdebb] ِإْرَدبٌّ
de) Etli cânlı, kemikleri nerm ve bedeni 
nâzük mahbûba denir; yukâlu: ُغالٌَم ِرْخَودٌّ أَْي 
ُن اْلِعَظاِم َسِميٌن ةٌ Mü™ennesi َلّيِ [ri«veddet] ِرْخَودَّ
tir hâ’yla.

]ر ُ ُ[
ُُّ  râ’nın fethi ve dâl’ın) [er-redd] اَلرَّ
teşdîdiyle) ve

ُُّ َمَر -mîm’in ve râ’nın fethiy) [el-meredd] اَلإْ
le) ve

ُُ ل ُُ َمرإْ  ve [ma¡…ûl] َمْعُقوٌل [el-merdûd] اَلإْ
gibi masdar olarak ve [ma√lûf] َمْحُلوٌف

ى ََ ي ُِّ يَبى) [er-riddîdâ] اَلّرِ  ve [i††îbâ»] ِخطِّ
 vezninde) Geri döndürmek [illifâ»] ِخّلِيَفى
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَمْرُدوًدا ا  َوَمَردًّ ا  َردًّ ُه   َردَّ
ِل ِإَذا َصَرَفُه َيْعِني َعْن َوْجِهِه يَدى ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ َوِرّدِ

ُُ ا َُ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [er-redâd] اَلرَّ
ve
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müsta¡meldir, gûyâ ki pek nâfi¡ olmakla 
merreten ba¡de-uhrâ kendisi geri ve redd 
edip ahz eder ve bu ُّأََحب [e√abbu] gibi 
 :dan mutasarrıftır; yukâlu[ma√bûb] َمْحُبوٌب
َشْيٌء أََردُّ َلُه أَْي أَْنَفُع َلُه
ُة َُّ ا ve [er-râddet] اَلرَّ

ُة َُّ َمَر  mîm’in ve râ’nın) [el-mereddet] اَلإْ
fethiyle) Fâ™ide ve menfa¡at ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ََة أَْي ال َة ِفيِه َوالَ َمَردَّ  الَ َرادَّ
 َما يَُردُّ َعَلْيَك َهَذا أَْي الَ َيْنَفُعَك :Kâle fi’l-Esâs َفاِئَدَة
ve yukâlu: ْيِع ّدِ َواْلَمَرّدِ أَِي الرَّ  Ve َضْيَعٌة َكِثيَرُة الرَّ

ةٌ َُّ  Araba ve tarîka makûlesinin¡ [râddet] َرا
önünde olan iki münharif ağaçlar beynine 
arkuru uzattıkları ağaca denir ki araba oku 
ta¡bîr olunur.

ُُّ ُمِر  (ism-i fâ¡il bünyesiyle) [el-muridd] اَلإْ
Şehvet-perest adama denir; yukâlu: َرُجٌل 
َشِبٌق أَْي   ;Ve dalgası çok denize denir ُمِردٌّ 
yukâlu: اٌج  Ve dargın kimseye َبْحٌر ُمِردٌّ أَْي َموَّ
denir; yukâlu: َرُجٌل ُمِردٌّ أَْي َغْضَباُن Ve ¡uzûbet 
ya¡nî ergenliği ¡alâ-kavlin gurbet ve seferi 
müddet-i medîde mütemâdî olmuş adama 
denir; yukâlu: أَِو اْلُعُزوَبِة  الطَِّويُل  أَِي  ُمِردٌّ   َرُجٌل 
 Ve yaş yerde oturmaktan müte™essir اْلُغْرَبِة
olmakla ferci ve memesi şişip kabarmış 
olan nâkaya denir; yukâlu: َناَقٌة ُمِردٌّ ِإَذا َكاَنْت َقِد 
 Ve büyük اْنَتَفَخ َضْرُعَها َوَحَياُؤَها ِلُبُروِكَها َعَلى َنًدى
memeli koyuna denir; yukâlu: أَْي ُمِردٌّ   َشاةٌ 
-Ve suyu pek çok içmekle şişip ağır أَْضَرُع
lanmış olan erkek deveye denir; yukâlu: 
َفَثُقَل اْلَماِء  ُشْرِب  ِمْن  أَْكَثَر  ِإَذا  ُمِردٌّ   َمَرادُّ Cem¡i َجَمٌل 
[merâdd] gelir.

ُُ ل ُُ َمرإْ  Bu dahi ¡uzûbeti yâhûd [el-merdûd] اَلإْ
gurbeti uzamış adama denir.

ُُ ُُ  (vezninde […unu¡] ُعنٌُق) [er-rudud] اَلرُّ
Çirkîn adamlara denir; yukâlu: ِرَجاٌل ُرُدٌد أَْي 
 [udud§] ُصُدٌد ,dir[redîd] َرِديٌد Müfredi ِقَباٌح
ve َصِديٌد [§adîd] gibi.

mukaddemâ çekilen sütünün ric¡atinden 
¡ibârettir. Ve 

ةٌ َُّ -Zekanda ya¡nî enekte olan ge [riddet] ِر
rilik ya¡nî içeri doğru kaçıklık ve basıklı-
ğa denir, gûyâ ki uzayacak iken ric¡at edip 
kalmıştır; yukâlu: َتَقاُعٌس أَْي  ةٌ  ِردَّ َذَقِنِه   Ve ِفي 
dağdan geri ¡aks eden sedâya ıtlâk olunur; 
tekûlu: َة اْلَجَبِل أَْي َصَداُه  Ve devenin َسِمْعُت ِردَّ
ikinci mertebede su içmesine ıtlâk olunur; 
yukâlu: ًًة أَْي َعَلال ِبُل ِردَّ َشِرَبِت اإْلِ

ُُ ا َُ  َتْرِديٌد (tâ’nın fethiyle) [et-terdâd] اَلتَّرإْ
[terdîd] ma¡nâsınadır ki kesret-i redd 
ya¡nî tekrâr eylemekten ¡ibârettir ve bu 
sülâsîdir; yukâlu: َدُه ُه َتْرَداًدا أَْي َردَّ  َتْرَداٌد İşbu َردَّ
[terdâd] ve َتْجَواٌل [tecvâl] ve ِحثِّيَثى [√i&&î&â] 
ve يَّا

 veznleri ki sülâsîden [rimmiyyâ] ِرّمِ
masdarlardır, teksîr içindir.

ُُ َُّ ُمَر  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muredded] اَلإْ
vezninde) Bir husûsta hayrân ve sergerdân 
olmuş adama ıtlâk olunur; yukâlu: َرُجٌل 
ٌد أَْي َحاِئٌر َباِئٌر ُمَردَّ

ُُ ا ََ ِت رإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-irtidâd] اَلإْ
de) Geri dönmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ةٌ Râ’nın kesriyle ِإْرَتدَّ َعَلى أََثِرِه ِإَذا َرَجَع -rid] ِردَّ
det] bundan ismdir, niteki zikr olundu. 
Mü™ellif Ba§â™ir’de dedi ki ٌة  ve [riddet] ِردَّ
-geldiği yoldan geri dön [irtidâd] ِإْرِتَداٌد
mek ma¡nâsınadır, lâkin ٌة -küf [riddet] ِردَّ
re rücû¡ ve ِإْرِتَداٌد [irtidâd] e¡amm olarak 
müsta¡meldir; yukâlu: ِة َفاْقُتُلوُه دَّ  ُهَو ِمْن أَْهِل الّرِ
ve yukâlu: َرَجَع ِإَذا  َطِريِقِه  َعْن   :ve yukâlu ِإْرَتدَّ 
ِإْرَتدَّ َعْن ِديِنِه
ُة َُّ ُمَرا  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-murâddet] اَلإْ
vezninde) Bir nesneyi bir kimse üzere geri 
ve redd ve ircâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه َعَلْيِه ًة ِإَذا َردَّ ْيَء َعَلْيِه ُمَرادَّ َرادَّ الشَّ

ُُّ ََر  Fethateynle ki ef¡al-i [el-eredd] اَلإْ
tafdîldir, أَْنَفُع [enfa¡] ma¡nâsına 
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َُ ِشي  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [er-Reşîd] اَلرَّ
Esmâ-i sıfât-ı ilâhiyyedendir, ُمْرِشٌد [mur-
şid] ma¡nâsınadır ki doğru yola hâdî ve 
umûr-ı mukadderesinde hasenü’t-takdîr 
demektir: َراِط الّصِ َسَواِء  ِإَلى  اْلَهاِدي  ِشيُد  الرَّ  َواهللُ 
َر -mur] ُمْرِشٌد Burada َوالَِّذي َحُسَن َتْقِديُرُه ِفيَما َقدَّ
şid] ma¡nâsına olmakla fa¡îl bi-ma¡nâ 
müf¡ildir. Ve 

َُ  İskenderiyye kurbünde bir [Reşîd] َرِشي
kasaba adıdır. Ve bir recül ismidir.

يَُّة َِ ِشي  (yâ-yı nisbetle) [er-reşîdiyyet] اَلرَّ
Bir ta¡âm-ı ma¡rûftur; Hârûn-ı Reşîd’e 
mensûbdur. Fârisîde ona rişte denir ki riş-
te helvâsı olacaktır ki hâlen keten helvâsı 
dedikleridir; niteki me™mûniyye helvâsı 
oğlu Me™mûn’a mensûbdur.

َُ َمَراِش  (mîm’in fethiyle) [el-merâşid] اَلإْ
Makâsıd-ı turuk ma¡nâsınadır ki menzil-i 
matlûba mûsıl olan doğru yollardır. Müf-
redi َمْرَشٌد [merşed]dir, َمْقَصٌد [ma…§ad] vez-
ninde; yukâlu: َمَقاِصِد أَْي  اْلَمَراِشِد  ِإَلى  َيْهِدي   ُهَو 
الطُُّرِق
ُة ََ شإْ  (râ’nın fethi ve kesriyle) [er-reşdet] اَلرَّ
Helâl-zâdelik ma¡nâsına müsta¡meldir, ِزْنَيٌة 
[zinyet] mukâbilidir ki harâm-zâdelik de-
mektir; yukâlu: ُوِلَد ِلُفالٍَن َوَلٌد ِلَرْشَدٍة ِضدُّ ِزْنَيٍة Pes 
.helâlzâde demektir [ibnu reşdet] ِاْبُن َرْشَدٍة
ٍَ َراِش  .Fârenin künyesidir [ummu râşid] أُمُّ
Ve

ٌَ ve [Râşid] َراِش

ٌَ ve (vezninde [ufl…] ُقْفٌل) [Ruşd] ُرشإْ

ٌَ ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [Reşîd] َرِشي

ٌَ ve (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Ruşeyd] ُرَشيإْ

ٌَ ve (vezninde [cebel] َجَبٌل) [Reşed] َرَش

اُن ََ  (vezninde [sa√bân] َسْحَباُن) [Reşdân] َرشإْ
ve

َُ ي ُِ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [er-redîd] اَلرَّ
Yağmuru akmış boş buluta denir; yukâlu: 
َسَحاٌب َرِديٌد أَْي ُهِريَق َماُؤُه

ُُ ا َُ ِترإْ سإْ ِ  Bir kimseden bir [el-istirdâd] اَلإْ
nesnenin geri redd olunmasını istemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَلَبُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ ُه   ِإْسَتَردَّ
ُه َوَسأََلُه َردَّ

ٌُ ا َُّ  Bir (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [Reddâd] َر
mücebbir ya¡nî kırık çıkık sarıcı üstâdın 
ismidir. Ba¡dehu her mücebbire ona nis-
betle ٌّاِدي .ıtlâk olunmuştur [reddâdiyy] َردَّ

]ر ش ُ[
َُ شإْ  ve (râ’nın zammıyla) [er-ruşd] اَلرُّ

َُ َش ve (fethateynle) [er-reşed] اَلرَّ

ُُ َشا -veznin [fesâd] َفَساٌد) [er-reşâd] اَلرَّ
de) Doğru yol bulup sülûk eylemek 
ma¡nâsınadır, gerek hissî ve gerek ma¡nevî 
olsun; yukâlu: َوَرَشًدا ُرْشًدا  َوَرِشَد  ُجُل  الرَّ  َرَشَد 
اِبِع ِإَذا اْهَتَدى ِل َوالرَّ  Ve َوَرَشاًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ

ٌَ  Tarîk-i hakta tasallüb ve [ruşd] ُرشإْ
tesebbüt cihetiyle müstakîm olmak 
ma¡nâsınadır ki ma¡nevî cihetidir, ıtlâkât-ı 
şer¡iyyedendir; yukâlu: أَِي ْشِد  الرُّ َعَلى   ُفالٌَن 
ْسِتَقاَمِة َعَلى َطِريِق اْلَحّقِ َمَع َتَصلٍُّب ِفيِه اإْلِ

ُُ َشا ِترإْ سإْ ِ  َرَشاٌد ve [ruşd] ُرْشٌد [el-istirşâd] اَلإْ
[reşâd] ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْرَشَد 
َرَشَد ِبَمْعَنى  ُجُل   Burada istif¡âl sülâsî الرَّ
ma¡nâsınadır. Ve 

ٌُ َشا ِترإْ -Rüşd ve hidâyet taleb ey [istirşâd] ِإسإْ
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  ِإْسَتْرَشَد 
ْشَد ِإَذا َطَلَب الرُّ
ى ََ َش -veznin [cemezâ] َجَمَزى) [er-reşedâ] اَلرَّ
de) İsmdir, rüşd ve reşâd bulmağa denir.

ُُ َشا رإْ ِ -Doğ (hemzenin kesriyle) [el-irşâd] اَلإْ
ru yol göstermek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْرَشَدُه اهللُ َتَعاَلى أَْي َهَداُه
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üzere sıçrayıp kapmağı gözettiği için.

َُ ِصي  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [er-ra§îd] اَلرَّ
Mutlakan yırtıcı cânvere ıtlâk olunur, 
¡alâka-i mezbûreye mebnîdir.

ُُ ُصو  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [er-ra§ûd] اَلرَّ
Şol nâkaya denir ki sâ™ir develer su içince 
kadar meks ile onların tekmîl olmasını gö-
zetip ba¡dehu içer ola; yukâlu: َناَقٌة َرُصوٌد ِإَذا 
َكاَنْت َتْرُصُد ُشْرَب َغْيِرَها ِلَتْشَرَب ِهَي

ُُ َصا رإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ir§âd] اَلإْ
Bir kimse için bir nesneyi âmâde kılmak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; gûyâ ki o nes-
neyi ona müterakkıb kılacak bir tarîka vaz¡ 
eder; tekûlu: أَْرَصْدتُُه َلُه ِإَذا أَْعَدْدَتُه َلُه Ve iyiliğe 
yâhûd kemliğe ¡ivaz ve mükâfât eylemek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur, bu dahi ¡alâka-i 
mezkûre kabîlindendir; tekûlu: َلُه  أَْرَصْدُت 
ا ِإَذا َكاَفْأَتُه َخْيًرا أَْو َشرًّ

ُُ َصا ِمرإْ -veznin [√miftâ] ِمْفَتاٌح) [el-mir§âd] اَلإْ
de) Şol yola ve şol mekâna denir ki onda 
dîde-bân makûlesi oturup düşmanı gö-
zetirler. Mü™ellif Ba§â™ir’de dedi ki ِمْرَصاٌد 
[mir§âd] َرَصٌد [ra§ad]a mahsûs mekândır 
mübâlagaten, gûyâ ki âlet-i َرَصٌد [ra§ad] 
i¡tibâr olunmuştur, ِمْضَماٌر [mi∂mâr] ve 
 dahi bu kabîldendir. Ve [mî…ât] ِميَقاٌت
 mübâlaga olur; ke-mâ kâle [mir§âd] ِمْرَصاٌد
ta¡âlâ: ِإنَّ َربََّك َلِباْلِمْرَصاِد﴾ أَِي اْلَمَكاِن الَِّذي َيَتَرقَُّب﴿ 
َكاْلِمْطَعاِن ُمَباَلَغٍة  ِصيَغَة  َيُكوَن  أَْن  َوَيُجوُز  َصُد  الرَّ  ِفيِه 
َواْلِمْعَواِن
ُة ََ صإْ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [er-ru§dat] اَلرُّ
Arslan sayd eylemek için kazılan çukura 
ıtlâk olunur, ُزْبَيٌة [zubyet] ma¡nâsına. Ve 
kılıç bağında olan halkaya denir ki tunçtan 
ve gümüşten olur.

ُة ََ صإْ -vez [amzet√] َحْمَزُة) [er-ra§det] اَلرَّ
ninde) Birden yağan sağanaklı yağmura 
denir.

ٌُ ve (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [Reşâd] َرَشا

ٌَ َش  (vezninde [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [Merşed] َمرإْ
ve

ٌَ ِش  (vezninde [mu@hir] ُمْظِهٌر) [Murşid] ُمرإْ
Esâmî-i ricâldendir.

ُة َُ َشا -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [er-reşâdet] اَلرَّ
ninde) Kayaya denir, ٌَصْخَرة [§a«ret] 
ma¡nâsına. Ve avucu dolduran taşa denir 
ki ayalama ta¡bîr olunur. Cem¡-i cinsi َرَشاٌد 
[reşâd]dır.
ُِ َشا الرَّ -râ’nın fethiy) [abbu’r-reşâd√] َحاُّ
le) ُحْرٌف [√urf] ismidir ki tere tohumu-
dur. Ve ُحْرٌف [√urf] ُقْفٌل […ufl] vezninde 
hırmân ma¡nâsına olmakla tefe™™ülen َُّحب 
َشاِد  َسِليٌم ,ıtlâk eylediler [abbu’r-reşâd√] الرَّ
[selîm] ve ٌَمَفاَزة [mefâzet] gibi.

يَُّة َِ اِش  Baπdâd kazâsında [er-Râşidiyyet] اَلرَّ
bir karyedir.

اَن ََ َْنُوَرشإْ  [Benû Reşdân] (râ’nın fethi ve 
kesriyle) Bir batn ismidir. Mukaddemâ 
Benû ∏ayyân ile müsemmâ olmakla 
Fahr-i enâm ¡aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm 
hazretleri tefe™™ülen tagyîr ve َغيَّاُن [πayyân] 
lafzına muhâkî ve müşâkil olmak için 
Benû Reşdân ıtlâk buyurdular.

]ر ص ُ[
َُ صإْ ve (vezninde [a§d…] َقْصٌد) [er-ra§d] اَلرَّ

َُ َص -Bir nes (fethateynle) [er-ra§ad] اَلرَّ
neyi matmah-ı nazar edip gözetmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َوَرَصًدا  َرْصًدا   َرَصَدُه 
ِل ِإَذا َرَقَبُه اْلَباِب ْاألَوَّ

َُ ٌل) [et-tera§§ud] اَلتََّرصُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) َرَصٌد [ra§ad] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َدُه ِبَمْعَنى َرَصَدُه َتَرصَّ

َُ اِص  İsm-i fâ¡ildir. Ve [er-râ§id] اَلرَّ

ٌَ  Arslana ıtlâk olunur, şikâr [râ§id] َراِص
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şer¡iyye ve hikemiyye ve sânî şer¡iyye-i 
mahzadır. Ve 

ٌَ  Masdar olur, gök gürüldemek [ra¡d] َرعإْ
ma¡nâsına; yukâlu: َحاُب َرْعًدا ِمَن اْلَباِب  َرَعَد السَّ
َصاَت ِإَذا  ِل  َواأْلَوَّ  Ve ¡Arablar “Zeyd الثَّاِلِث 
filânı va¡îd-i şedîd ile tehdîd ve tahvîf 
eyledi” diyecek yerde َوَبَرَق َزْيٌد  َلُه  -der َرَعَد 
ler, َدُه  ma¡nâsına, niteki lisânımızda َتَهدَّ
“gürüldeyip şakıdı” ta¡bîri vardır. Ve bu, 
 kelimesine mukârinen isti¡mâl olunur َبَرَق
Ve “Filân hatun zîb ü zînetle pür-ârâyiş 
oldu” diyecek yerde َوَبَرَقْت ُفالََنٌة  -der َرَعَدْت 
ler, َنْت َوَتَزيََّنْت  ma¡nâsına, ¡âdetâ şimşek َتَحسَّ
çakıp gök gürüldedikte herkes nazar eder 
olmak mülâhazasına mebnîdir.

ُة ََ اِع -Gürüldeyici sehâba de [er-râ¡idet] اَلرَّ
nir ve minhu’l-meselu: ”اِعَدِة  “َصَلٌف َتْحَت الرَّ
Mü™ellif bunu ”ص،ل،ف“ mâddesinde 
َصَلٍف  unvânıyla zikr eylemiştir ve¡ ُربَّ 
bu emsâldendir. َصَلٌف [§alef] fethateyn-
le kıllet-i feyz ü hayr ma¡nâsına olmakla 
miksâr ya¡nî pek lâf-zen olup lâkin aslâ 
hayr ve menfa¡ati olmayan bahîl hakkında 
darb olunur. Mü™ellif mevzi¡-i mezbûrda 
iki madreb dahi beyân eylemiştir.

ُُ َعا رإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ir¡âd] اَلإْ
Bir kimseyi va¡îd ile kendi tarafından 
korkutmak, ¡alâ-kavlin ¡unf ve zecr ve 
tenbîhâtla korkutmak ma¡nâsınadır ki ev-
velde korkuya düşürmektir; yukâlu: أَْرَعَد 
َدُه َتَهدَّ أَْو  أَْوَعَدُه  ِإَذا   Ve gök gürültüsüne َزْيًدا 
uğramak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  أَْرَعَد 
َرْعٌد أََصاَبُه   Ve bir adamı titretme tutmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır, soğuktan yâhûd korku-
dan; yukâlu: أََخَذْتُه ِإَذا  اْلَمْجُهوِل  َعَلى  ُفالٌَن   أُْرِعَد 
ْعَدُة -Ve kum yığını aşağı sıyrılıp dökül الّرِ
mek ma¡nâsınadır, titremek ma¡nâsından 
münşa¡ibdir; yukâlu: أُْرِعَد اْلَكِثيُب َعَلى اْلَمْجُهوِل 

َُ َص  ,Masdardır (fethateynle) [er-ra§ad] اَلرَّ
niteki zikr olundu. Ve 

ٌَ  [râ§idûn] َراِصُدوَن ,Cem¡ olur [ra§ad] َرَص
ma¡nâsına. Ve bu َحَرٌس [√ares] ve َحاِرٌس 
[√âris] ve َخَدٌم [«adem] ve َخاِدٌم [«âdim] gi-
bidir; yukâlu: َقْوٌم َرَصٌد أَْي َراِصُدوَن Ve 

ٌَ  Azca yağmura ve azca çayıra [ra§ad] َرَص
denir. Cem¡i أَْرَصاٌد [er§âd] gelir.

ُة ََ ِص ُمرإْ -vez [mu√sinet] ُمْحِسَنٌة) [mur§idet] اَلإْ
ninde) Şol yere denir ki onda bir mikdârca 
çayır ola; yukâlu: ِبَها َكاَن  ِإَذا  ُمْرِصَدةٌ   أَْرٌض 
َكَلٍ أَْي  َرَصٍد  ِمْن   ُمْرِصَدةٌ Ve ¡inde’l-ba¡z َشْيٌء 
[mur§idet] şol yere denir ki ona yağmur 
yağmakla onda çayır bitmek me™mûl ola; 
yukâlu: أِلَْن َوتُْرَجى  ُمِطَرْت  َكاَنْت  ِإَذا  ُمْرِصَدةٌ   أَْرٌض 
تُْنِبَت

َُ -râ’nın zammı ve §âd-ı mü) [Ru§§id] ُرّصِ
şeddedenin kesriyle) Yemen’de bir karye 
adıdır.

]ر ض ُ[
َُ ضإْ  râ’nın fethi ve ∂âd-ı) [er-ra∂d] اَلرَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Metâ¡ı birbiri 
üzere istif eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ِإَذا َرَثَدُه َرَضَد اْلَمَتاَع َرْضًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ

ُُ ِتَضا رإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-irti∂âd] اَلإْ
de) Ondan mutâvi¡dir; yukâlu: َرَضَدُه َفاْرَتَضَد

]ر ع ُ[
َُ عإْ  râ’nın fethi ve ¡ayn’ın) [er-ra¡d] اَلرَّ
sükûnuyla) Sehâbdan mesmû¡ olan sav-
ta denir ki gök gürültüsü ta¡bîr olunur, 
َحاِب السَّ  .ma¡nâsına [avtu’s-se√âb§] َصْوُت 
¡Alâ-kavlin َرْعٌد [ra¡d] bir ferişte ismidir 
ki sehâbı sevk eylemeğe me™mûrdur, gü-
rüldeyerek sehâbı mevzi¡-i me™mûra sevk 
eder, niteki َحاِدي [√âdî] ya¡nî nagamâtla 
deve süren kimse hidâ™ ve nagamâtla deve-
yi sürüp götürür. Şârih der ki ta¡rîf-i evvel 
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َُ ٌل) [et-tera¡¡ud] اَلتََّرعُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Titremek ma¡nâsınadır; yukâlu: َدِت  َتَرعَّ
اأْلَْلَيُة ِإَذا َتَرْجَرَجْت

]ر غ ُ[
َُ غإْ  râ’nın fethi ve πayn-ı) [er-raπd] اَلرَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) ve

َُ َغ  Sühûlet ve (fethateynle) [er-reπad] اَلرَّ
refâh ve vüs¡at üzere olan dirliğe denir; 
yukâlu: َبٌة  Ve ِعيَشٌة َرْغٌد َوَرَغٌد أَْي َواِسَعٌة َطّيِ

ٌَ  ve (fethateynle) [reπad] َرَغ

ةٌ َُ ) [reπâdet] َرَغا  (vezninde [sa¡âdet] َسَعاَدةٌ
Masdarlardır, dirlik, refâh ve vüs¡at üze-
re olmak ma¡nâsına; yukâlu: َرِغَد َعْيُشُه َوَرُغَد 
اِبِع َواْلَخاِمِس ِإَذا َطاَب َواتََّسَع  َرَغًدا َوَرَغاَدًة ِمَن اْلَباِب الرَّ
Ve 

ٌَ -laf [râπid] َراِغٌد (fethateynle) [reπad] َرَغ
zından cem¡ olur, َخَدٌم [«adem] ve خاِدٌم 
[«âdim] gibi yukâlu: أَْي َرَغٌد  َوِنَساٌء  َرَغٌد   َقْوٌم 
َذُوو َعْيٍش َرَغٍد

ُُ َغا رإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-irπâd] اَلإْ
Mevâşîyi otladıkta müseyyeb bırakmak 
ma¡nâsınadır ki beğendiği gibi hod-ser ot-
layıp geze; yukâlu: َتَرُكوَها ِإَذا  َمَواِشَيُهْم   أَْرَغُدوا 
 Ve bir adam hısb ve refâh üzere َوَسْوَمَها
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَقْوُم   أَْرَغَد 
أَْخَصُبوا
ُة ََ ِغي -veznin [a…îdet¡] َعِقيَدةٌ) [er-reπîdet] اَلرَّ
de) Süt bulamacına denir ki sütü kaynatıp 
un çalmakla müretteb olur.

ُُّ َغا ُمرإْ  mîm’in zammı ve) [el-murπâdd] اَلإْ
dâl’ın teşdîdiyle) ِإْرِغيَداٌد [irπîdâd] lafzın-
dan ism-i fâ¡ildir, şol dargın adama denir 
ki gazabından cevâb vermez ola; yukâlu: 
يُِجيُبَك الَ  َغْضَباُن  أَْي  ُمْرَغادٌّ   Ve şol hastaya ُهَو 
denir ki ¡illeti henüz pek müştedd olma-
yıp lâkin vücûdunda sarsılma peydâ ola; 
yukâlu: َمِريٌض ُمْرَغادٌّ ِإَذا َكاَن َلْم يُْجَهْد َوِفيِه َضْعَضَعٌة 

ِإَذا اْنَهاَل

ُُ ِتَعا رإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-irti¡âd] اَلإْ
Muztarib olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا اْضَطَرَب ِإْرَتَعَد الرَّ
ُة ََ عإْ  (râ’nın kesri ve fethiyle) [er-ri¡det] اَلّرِ
Ondan ismdir, muztaribliğe denir. Ve tit-
remeğe denir, lerze ma¡nâsına.

َُ َع ُمرإْ -veznin [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mur¡ad] اَلإْ
de) Aşağıya sıyrılıp dökülür olan kum yı-
ğınına denir; yukâlu: َكِثيٌب ُمْرَعٌد أَْي ُمْنَهاٌل

َُ ي َِ عإْ ve (râ’nın kesriyle) [er-ri¡dîd] اَلّرِ

ُة ََ ي َِ عإْ -Korkak kim (hâ’yla) [er-ri¡dîdet] اَلّرِ
seye ıtlâk olunur; yukâlu: ٌَرُجٌل ِرْعِديٌد َوِرْعِديَدة 
َجَباٌن  Ve bedeni ter ü tâze ve nâzük أَْي 
mahbûbeye ıtlâk olunur; yukâlu: َجاِرَيٌة 
َرْخَصٌة أَْي  َوِرْعِديَدةٌ   Ve pâlûzeye ıtlâk ِرْعِديٌد 
olunur; tekûlu: ْعِديَد أَِي اْلَفالُوَذ أَْطَعَمَنا الّرِ

ُُ ا عَّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [er-ra¡¡âd] اَلرَّ
Bir nev¡ balık ismidir ki kaçan bir adam 
ona mess eylese, eli der-sâ¡at uyuşup titre-
meğe başlar o balık diri oldukça. Ve çok 
sözlü pür-gû kimseye denir.

اُء ََ َعيإْ -musaggar bünye) [™er-ru¡aydâ] اَلرُّ
siyle) Buğdaydan ayırtlanıp atılan bîgâne 
dânelere denir, ُزَؤاٌن [zu™ân] ve karamuk 
gibi.

ُُ َُ َعوإْ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [er-re¡avded] اَلرَّ
vezninde) Bir nâka adıdır.

ُُ َِ ُمَرعإْ -ism-i fâ¡il bünyesiy) [el-mura¡did] اَلإْ
le) Mübrim sâ™ile denir; yukâlu: َساِئٌر ُمَرْعِدٌد 
َؤاِل أَْي ُمْلِحٌف ِفي السُّ
ِليِل َلالصَّ َِ عإْ  [âtu’r-ra¡di ve’§-§alîl≠] َذاتُالرَّ
Harb ve kıtâlden kinâyedir. َصِليٌل [§alîl] kı-
lıç âvâzıdır; yukâlu: ِليِل َوالصَّ ْعِد  الرَّ ِبَذاِت   َجاَء 
أَِي اْلَحْرِب
َِ َلاِع  Âfet ve dâhiyeye [âtu’r-ravâ¡id≠] َذاتُالرَّ
ıtlâk olunur.
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ٌَ  ِرَفاَدةٌ Davarın pâlânı içine [refd] َرفإْ
[rifâdet] koymak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ابَِّة ِإَذا َجَعَل ِفي ِإَكاِفَها ِرَفاَدًة َرَفَد ِللدَّ

ُُ َفا رإْ ِ -Yar (hemzenin kesriyle) [el-irfâd] اَلإْ
dım etmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرَفَدُه 
أََعاَنُه  ;Ve nesne vermek ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: ُأَْرَفَدُه ِإَذا أَْعَطاه Ve davar pâlânına ٌِرَفاَدة 
[rifâdet] komak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرَفَد 
ابَِّة ِإَذا َجَعَل َلَها ِرَفاَدًة ِللدَّ
ُة َُ َفا  At (râ’nın kesriyle) [er-rifâdet] اَلّرِ
eyerinde olan eğrim dedikleri keçe gibi 
şey™e denir ki semerin altına vaz¡ eder-
ler, semer sırtını sürmesin için. Ve yara 
sardıkları paçavraya denir. Ve zamân-ı 
Câhiliyyet’te ¢ureyş beyninde vâki¡ olan 
¡ârifâneye denir ki beher sene beynlerin-
den bi-kadri’l-vüs¡ birer mikdâr mâl ihrâc 
edip onunla gılâl ve zebîb iştirâ ve huccâc 
için müheyyâ ve huccâc vürûdunda it¡âm 
ederler idi.

اِن ََ اِف  (tesniye bünyesiyle) [er-Râfidân] اَلرَّ
Dicle ile Furât’a ıtlâk olunur, kesîrü’l-
feyz oldukları için.

ُُ ِتَفا رإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-irtifâd] اَلإْ
Kesb ü kâr eylemek ma¡nâsınadır; celb-i 
 ِإْرَتَفَد اْلَماَل :i müstelzimdir; yukâlu[rifd] ِرْفٌد
ِإَذا اْكَتَسَبُه

ُُ َفا ِترإْ سإْ ِ  Yardım istemek [el-istirfâd] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْرَفَدُه ِإَذا اْسَتَعاَنُه

َُ  (vezninde [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-terâfud] اَلتََّراُف
Birbiriyle yardımlaşmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَراَفُدوا ِإَذا َتَعاَونُوا

َُ ِفي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-terfîd] اَلتَّرإْ
Bir adamı ululamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َدُه َوَعظََّمُه  Ve َرفََّدُه ِإَذا َسوَّ

ٌَ ِفي -Herveleye ya¡nî yelme [terfîd] َترإْ
ye şebîh bir nev¡ yürüyüşe denir; َتْمِتيٌن 

Kâle’ş-şârih: َفُهَو ُجُل  الرَّ ِاْرَغادَّ  يَُقاُل  النَّْضُر   َقاَل 
 ُمْرَغادٌّ َوُهَو الَِّذي َبَدأَ ِبِه اْلَوَجُع َفأَْنَت َتَرى ِفيِه يُْبًسا َوَفْتَرًة
 Ve َوَضْعَضَعًة

ُُّ َغا  Gereği gibi uykusunu [murπâdd] ُمرإْ
istîfâ eylemeksizin bîdâr olmuş kimseye 
denir ki henüz hamyâzesi ve uyuşukluğu 
bâkî olur; yukâlu: َكَراُه َيْقِض  َلْم  ِإَذا  ُمْرَغادٌّ   َناِئٌم 
Ve şol kimseye denir ki bir husûs için re™y 
ve tedbîrinde şekk ve tereddüd üzere olup 
ne gûne re™y ve ne türlü hareket edeceği-
ni bilmez ola; yukâlu: َرُجٌل ُمْرَغادٌّ أَْي َشاكٌّ ِفي 
يُْصِدُرُه َكْيَف  َيْدِري  الَ   Kezâlik her şûrîde َرْأِيِه 
ve muhtelit ve perîşân olan şey™e ٌُّمْرَغاد 
[murπâdd] denir. Masdarı ِإْرِغيَداٌد [irπîdâd]
dır ki zikr olundu.

اُء ََ َغيإْ -vez [™ru¡aydâ] ُرَعْيَداُء [™er-ruπaydâ] اَلرُّ
ninde ve mürâdifidir ki zikr olundu.

ُُ ا ََ ِغلإْ رإْ ِ -vez [i…şi¡râr] ِإْقِشْعَراٌر) [el-irπildâd] اَلإْ
ninde) َرَغٌد [reπad]-ı mezkûrdan if¡ilâldir, 
ziyâdesiyle refâh ve vüs¡at-i ma¡âş üzere 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  ِاْرَغَلدَّ الرَّ
َرَغَد َعْيُشُه ُمَباَلَغٌة

]ر ف ُ[
َُ فإْ  râ’nın kesri ve fâ’nın) [er-rifd] اَلّرِ
sükûnuyla) İsmdir, ¡atâ™ ve bahşîşe ve sıla 
ve câ™izeye denir; yukâlu: أَِي ْفِد  الّرِ َعِظيُم   ُهَو 
َلِة اْلَعَطاِء َوالّصِ

َُ فإْ  râ’nın fethi ve fâ’nın) [er-refd] اَلرَّ
sükûnuyla) Büyük ve vüs¡atli kâseye de-
nir; râ’nın kesriyle de lügattir. Ve ¡Arablar 
“filân vefât eyledi” diyecek yerde ُهِريَق ِرْفُدُه 
derler, niteki bu ma¡nâda ِوَطابُُه  ve َصِفَرْت 
 dahi derler, “bedeni cândan hâlî ُكِفَئْت َجْفَنُتُه
oldu” demekten kinâyedir. Ve 

ٌَ  ,Masdar olur (râ’nın fethiyle) [refd] َرفإْ
¡atiyye vermek ma¡nâsına; yukâlu: َرَفَدُه َرْفًدا 
 Ve ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أَْعَطاُه
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َُ قَّ  (vezninde [¡rukka] ُركٌَّع) [er-ru……ad] اَلرُّ
 ;cem¡idir ki nâ™im ma¡nâsınadır [râ…id] َراِقٌد
yukâlu: َرُجٌل َراِقٌد َوَقْوٌم ُرُقوٌد َوُرقٌَّد أَْي ِنَياٌم

ُُ ُقو َيرإْ  (vezninde [ya¡fûd] َيْعُفوٌد) [el-yer…ûd] اَلإْ
Uykucu kimseye denir; yukâlu: َيْرُقوٌد  َرُجٌل 
ِإَذا َكاَن َيْرُقُد َكِثيًرا

َُ ِق ُمرإْ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mur…id] اَلإْ
ninde) Münevvim dârûya denir ki şürb 
ve tenâvül edeni uyutur olur; yukâlu: 
َشاِرَبُه يُْرِقُد  َدَواًء  أَْي  ُمْرِقًدا  الطَِّبيُب   Ve açık َناَوَلُه 
yola denir, şâh-râh ma¡nâsına ki düz ve 
latîf olmakla dâbbe râhat gidip râkibi 
istirâhatinden uyur olur.

َُ َق َمرإْ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-mer…ad] اَلإْ
de) İsm-i mekândır, yatıp uyuyacak yere 
denir, َمْضَجٌع [ma∂ca¡] ma¡nâsına; mezâra 
ıtlâkı bu münâsebetledir. Kâle’ş-şârih: ve 
minhu kavluhu ta¡âlâ: ِمْن َبَعَثَنا  َمْن  َوْيَلَنا   ﴿َيا 
َمْرَقِدَنا﴾

ُُ َقا رإْ ِ -Uyut (hemzenin kesriyle) [el-ir…âd] اَلإْ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرَقَدُه ِإَذا أََناَمُه Ve 
bir yerde mukîm olmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur. Fi’l-asl hemzesi sayrûret içindir; 
yukâlu: أَْرَقَد ِباْلَمَكاِن ِإَذا أََقاَم ِبِه
اُن ََ َق  Cünbüş ve (fetehâtla) [er-re…adân] اَلرَّ
neşâttan nâşî şatâretle beri öte kalkıyıp 
sıçramağa denir.

ُُ ا ََ ِق رإْ ِ -vez [irmidâd] ِإْرِمَداٌد) [el-ir…idâd] اَلإْ
ninde) Sür¡atle yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْسَرَع ِإْرَقدَّ الرَّ
ى ََّ ِق ِمرإْ ى) [el-mir…iddâ] اَلإْ  [mir¡izzâ] ِمْرِعزَّ
vezninde) Umûr ve mesâlihinde cüst ve 
çâlâk olan adama denir; yukâlu: ى  َرُجٌل ِمْرِقدَّ
أُُموِرِه ِفي  يُْسِرُع  َكاَن   ı-[ir…idâd] ِإْرِقَداٌد Ve bu ِإَذا 
mezkûrdan mif¡illâ veznindedir. Burada 
Van…ulu merhûm uykuya varmıştır.

ُُ اُقو -veznin [mâ¡ûn] َماُعوٌن) [er-râ…ûd] اَلرَّ

[temtîn] gibi ismdir.

َُ َمَراِفي -Süt (mîm’in fethiyle) [el-merâfîd] اَلإْ
leri hergiz munkatı¡ olmayan koyunlara 
ıtlâk olunur; yukâlu: َال َكاَنْت  ِإَذا  َمَراِفيُد   َشاةٌ 
َيْنَقِطُع َلَبنَُها

ُُ ُفو  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [er-refûd] اَلرَّ
Bi-ma¡nâ fâ¡ildir, bir sağımda sütü büyük 
çanağı doldurur olan nâkaya ıtlâk olunur; 
yukâlu: ْفَد ِبَحْلَبٍة َواِحَدٍة َناَقٌة َرُفوٌد أَْي َتْمَلُ الّرِ
َة ََ َف َْنُوأَرإْ  [Benû Erfedet] (أَْرَفَلٌة [erfelet] vez-
ninde) ◊abeş tâ™ifesinden bir cinstir.

ُة ََ فإْ  (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [er-Refdet] اَلرَّ
Sevâri…iyye’de bir sudur.

ُة ََ -veznin [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Rufeydet] ُرَفيإْ
de) Bir küçük kabîledir ki er-Rufeydât 
derler, niteki Âl-i Hubeyre’ye el-Hubeyrât 
derler. 

ٌَ ve [Râfid] َراِف

ٌَ ve (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Rufeyd] ُرَفيإْ

ٌَ ِف  (vezninde [mu@hir] ُمْظِهٌر) [Murfid] ُمرإْ
Esâmî-i ricâldendir.

َُ َلاِف -Sakf-ı beyte vaz¡ olu [er-revâfid] اَلرَّ
nan ahşâba denir

]ر ق ُ[
َُ قإْ  râ’nın fethi ve …âf’ın) [er-ra…d] اَلرَّ
sükûnuyla) ve

ُُ َقا ve (râ’nın zammıyla) [er-ru…âd] اَلرُّ

ُُ ُقو  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [er-ru…ûd] اَلرُّ
Uyumak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َرَقَد 
َناَم ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوُرَقاًدا   ُرَقاٌد Lâkin َرْقًدا 
[ru…âd] gece uykusuna mahsûstur ve َرْقٌد 
[ra…d] ve ُرُقوٌد [ru…ûd] e¡ammdır. Ve 

ٌَ  Bâdiyede (vezninde [sa¡d] َسْعٌد) [Ra…d] َرقإْ
bir dağ adıdır ki ondan değirmen taşları 
kat¡ olunur.

ُُ ُقو ve (râ’nın zammıyla) [er-ru…ûd] اَلرُّ
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ُُ ُكو  (vezninde [abûl…] َقُبوٌل) [er-rekûd] اَلرَّ
Sütü aslâ kesilmeyip dâ™imî olan nâkaya 
ıtlâk olunur; yukâlu: َلَبنَُها َداَم  ِإَذا  َرُكوٌد   َناَقٌة 
َيْنَقِطُع  ;Ve dopdolu çanağa ıtlâk olunur َوالَ 
yukâlu: َجْفَنٌة َرُكوٌد أَْي َمْلى

]ر م ُ[
ُُ َما  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [er-remâd] اَلرَّ
ve

اُء َُ َِ مإْ -râ’nın ve dâl’ın kes) [™er-rimdidâ] اَلّرِ
riyle) ve

اُء ََ ِم َرإْ -veznin [™erbi¡â] أَْرِبَعاُء) [™el-ermidâ] اَلإْ
de) Âteş külüne denir, hâkister ma¡nâsına.

َُ َم َرإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-ermed] اَلإْ
Kül renginde olan şey™e denir; yukâlu: َرِمَد 
َماِد َفُهَو اِبِع ِإَذا َكاَن ِفي َلْوِن الرَّ ْيُء َرَمًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ  الشَّ
 Ve أَْرَمُد

َُ َم  lafzına te™kîd [remâd] َرَماٌد [ermed] أَرإْ
olur, ke-mâ se-yuzkeru. Ve gözü ağrıyan 
adama denir, َرَمٌد [remed]-i âtîden vasftır.

اُء ََ مإْ -vez [™amrâ√] َحْمَراُء) [™er-remdâ] اَلرَّ
ninde) أَْرَمُد [ermed]in mü™ennesidir ve 
na¡âmeye ya¡nî devekuşuna ıtlâk olunur, 
remâdiyyu’l-levn olduğu için.

َُ َم -Sivrisi (râ’nın zammıyla) [er-remed] اَلرَّ
neğe ıtlâk olunur.

ُُ َِ مإْ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [er-rimdid] اَلّرِ
ve

ُُ ََ مإْ -veznin [dirhem] ِدْرَهٌم) [er-rimded] اَلّرِ
de) ve

َُ ي َِ مإْ -veznin [indîd√] ِحْنِديٌد) [er-rimdîd] اَلّرِ
de) أَْرَمُد [ermed] gibi َرَماٌد [remâd] lafzına 
te™kîd olur yâhûd َرَماٌد [remâd]dan ma¡nâ-
yı vasfiyyet ahz olunmakla hâlik demek 
olur; yukâlu: َكِثيٌر أَْي  َوِرْمِديٌد  َوِرْمَدٌد  أَْرَمُد   َرَماٌد 
ا أَْو َهاِلٌك َدِقيٌق ِجدًّ

ُُ َما رإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-irmâd] اَلإْ

de) Büyük küpe denir ki hum-ı hüsrevânî 
ta¡bîr olunur, ¡alâ-kavlin içi ziftli aşağısı 
sivri ve söbü olan nev¡ine denir ki yukarı-
sı karınlı olur; tekûlu: ٌِّعْنِدي َراُقوُد َخَلٍ َوُهَو َدن 
 Şârih der ki َكِبيٌر أَْو َطِويُل اأْلَْسَفِل يَُسيَُّع َداِخُلُه ِباْلَقاِر
Cevherî bunu mu¡arrebdir dedi, lâkin as-
lını beyân eylemedi. Ümmehât-ı sâ™irede 
¡Arabî olarak müsebbettir ve mübâlagadır, 
pek uyutucu demektir. ¡An-asl içi tılâ ol-
muş büyük nebîz küpüne denir idi ki 
şâribini elbette rakde-i sekr ü sükûna 
mübtelâ eder, ba¡dehu mutlakan büyük 
küpte isti¡mâl eylediler. Ve 

ٌُ .Bir küçük balık adıdır [râ…ûd] َراُقو

اُت ََ َقيإْ  (tasgîr bünyesiyle) [er-Ru…aydât] اَلرُّ
Benû Kelb yurdunda bir su adıdır.

ُة ََ قإْ  râ’nın fethi ve …âf’ın) [er-ra…det] اَلرَّ
sükûnuyla) Fi’l-asl masdar-ı binâ-i mer-
redir, bu münâsebetle on gün mikdârı 
havânın pek ıssı olmasında isti¡mâl olun-
du, gûyâ ki o eyyâmda havâ taharrük eyle-
meyip nâ™im olur; tekûlu: ٍأََصاَبْتَنا َرْقَدةٌ ِمْن َحّر 
أَْي َقْدُر َعَشَرِة أَيَّاٍم

َُ ِقي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ter…îd] اَلتَّرإْ
Davar kısmına mahsûs bir gûne yürüyü-
şe denir, zâhiren râhat eşmesi olacaktı ki 
râkibini uyutur.

ٌُ ve (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [Ru…âd] ُرَقا

ٌَ  (vezninde [âhib§] َصاِحٌب) [Râ…id] َراِق
Esâmîdendir.

]ر ك ُ[
ُُ ُكو  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [er-rukûd] اَلرُّ
Durmak, sükûn ve ârâm ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ُرُكوًدا  يُح  َوالّرِ اْلَماُء   َرَكَد 
َوَثَبَت  Ve terazi kefeleri besberâber ِإَذا َسَكَن 
olmak ma¡nâsına müsta¡meldir ki hareket 
eylemez olur; yukâlu: َرَكَد اْلِميَزاُن ِإَذا اْسَتَوى
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ُة َُ َما ) [er-remâdet] اَلرَّ -veznin [sa¡âdet] َسَعاَدةٌ
de) İnsân ve devâbb ve mevâşî kısmı helâk 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَمَدِت اْلَغَنُم َرْمًدا 
 Gûyâ ki ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َهَلَكْت ِمْن َبْرٍد أَْو َصِقيٍع
kül gibi oldular ve minhu أَيَّاِم ِفي  َماَدِة  الرَّ  َعاُم 
ُعَمَر َرِضَي اهللُ َعْنُه َهَلَكْت ِفيِه النَّاُس َواأْلَْمَواُل ِمَن اْلَقْحِط

َُّ َمِئ ُمرإْ ) [el-murme™idd] اَلإْ  [muşme™izz] ُمْشَمِئزٌّ
vezninde) Umûr ve a¡mâlde işlek ve nâfiz 
ve cârî adama denir; yukâlu: أَْي ُمْرَمِئدٌّ   َرُجٌل 
َماٍض َجاٍر
ُة َُ َما -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [er-Remâdet] اَلرَّ
ninde) Yemen’de ve Filistîn ve Maπrib-i 
zemîn’de birer mevzi¡ adıdır. Ve Mek-
ke ile Ba§ra beyninde bir beldedir. Ve 
◊aleb’de bir mahalle ve Bel« kazâsında 
bir karye ve Neysâbûr’da bir karye yâhûd 
bir mahalle ve Ber…a ile İskenderiyye bey-
ninde bir belde adıdır.

اُن َُ  Bir (râ’nın fethiyle) [Remâdân] َرَما
mevzi¡dir.

ُةَحتَّاَن ََ -kisre] ِكْسَرُة َفتَّاٍن) [rimdetu √attân] ِرمإْ
tu fettân] vezninde) Bir üfürümlük nâçîz 
şey™e ıtlâk olunur; yukâlu: ِرْمَدَة ِاالَّ  َتَرُكوا   َما 
 َحتَّاَن أَْي َلْم َيْبَق ِمْنُهْم ِإالَّ َما َتْدلُُك ِبِه ِبَيَدْيَك ثُمَّ َتْنُفُخُه
ِه يِح َبْعَد َحّتِ ِفي الّرِ

]ر ن ُ[
َُ نإْ  râ’nın fethi ve nûn’un) [er-rend] اَلرَّ
sükûnuyla) Bir nev¡ hoş râyihalı şecer 
ismidir. Ve ¡ûd ağacına denir. Ve mersin 
ağacına da denir, آٌس [âs] gibi. Müfredât-ı 
sâ™irede defne ağacı ve yaban mersini ağa-
cıyla müfesserdir. Ve 

ٌَ  ¡Arabistân’a mahsûs bir nev¡ [rend] َرنإْ
zarftır ki küçük çuval tarzında hurmâ yap-
rağından örerler, aşağısı vâsi¡ ve yukarısı 
mahrûtî olur, onunla hurmâ taşırlar.
ٍَ  Huccâc-ı Ba§ra câddesinde [û-Rend±] ُذلَرنإْ

Fakîr ve gedâ olmak ma¡nâsınadır; ve 
bu ِإْتَراٌب [itrâb] gibidir; yukâlu: ُجُل الرَّ  أَْرَمَد 
اْفَتَقَر -Ve kıtlığa dûçâr olmakla davar ِإَذا 
ları helâk olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َمَواِشيَها َوَهَلَكْت  أَْمَحُلوا  ِإَذا  اْلَقْوُم   Ve dişi أَْرَمَد 
davarın kable’n-nitâc memesi sütlü ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: النَّاَقُة  أَْرَمَدِت 
أَْضَرَعْت -Ve bir kimsenin gözünü ağrıt ِإَذا 
mak ma¡nâsınadır ki َرَمٌد [remed]-i âtîden 
me™hûzdur; yukâlu: أَْرَمَد اهللُ َعْيَنُه أَْي َجَعَلَها َرْمَداَء

َُ ِمي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-termîd] اَلتَّرإْ
Bu dahi davarın memesi kable’n-nitâc 
sütlü olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدِت  َرمَّ
النَّاَقُة ِإَذا أَْضَرَعْت

َُ ِم  Çok (vezninde [ketif] َكِتٌف) [er-remid] اَلرَّ
durmakla mütegayyir olmuş suya denir; 
yukâlu: َماٌء َرِمٌد أَْي آِجٌن

َُ َم -Göz ağrı (fethateynle) [er-remed] اَلرَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَمًدا َعْينُُه   َرِمَدْت 
َهاَجْت ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ُجُل :ve yukâlu ِمَن  الرَّ  َرِمَد 
ِإَذا َهاَجْت َعْينُُه

ُُ ا ََ ِم رإْ ِ -vez [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [el-irmidâd] اَلإْ
ninde) َرَمٌد [remed] ma¡nâsınadır ki lâkin 
bu eblagdır; yukâlu: َعْينُُه ْت  َواْرَمدَّ ُجُل  الرَّ  ِإْرَمدَّ 
ِاْرِمَداًدا

َُ مإْ ve (vezninde [sa¡d] َسْعٌد) [er-remd] اَلرَّ

َُ َم ve [ermedu] أَرإْ

َُّ َم ُمرإْ ) [el-murmedd] اَلإْ -vez [mu√merr] ُمْحَمرٌّ
ninde) Göz ağrısına mübtelâ kişiye denir. 
Mü™ennesi َرْمَداُء [remdâ™]dır, َعْيٌن [¡ayn]a ve 
.e vasf olur[mer™et] َمْرأَةٌ
َِ مإْ َْنُوالرَّ  [Benu’r-Remd] (َسْعٌد [sa¡d] veznin-
de) ve

اِء ََ مإْ َْنُوالرَّ  [Benu’r-Remdâ™] İki batnlardır. 
Ve Ebu’r-Remdâ™ el-Belevî ashâbdandır, 
Bely kabîlesindendir.

َُ مإْ ve (vezninde [sa¡d] َسْعٌد) [er-remd] اَلرَّ
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Taleb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َراَدُه 
 Ve َيُروُدُه َرْوًدا َوِرَياًدا ِإَذا َطَلَبُه

ٌُ  Beri öte gitmek, tereddüd [revd] َرلإْ
ma¡nâsınadır ki âmed-şüd etmek ve olta 
eylemek ta¡bîr olunur; yukâlu: ُجُل ِإَذا  َراَد الرَّ
 Ve َذَهَب َوَجاَء

ِِْل ِ الإْ ُُ  Deve kısmının [riyâdu’l-ibil] ِرَيا
mer¡âda beri öte gitmesinden ¡ibârettir; 
yukâlu: ِبُل ِرَياًدا ِإَذا اْخَتَلَفْت ُمْقِبَلًة َوُمْدِبَرًة َراَدِت اإْلِ

ُُ ِتَيا رإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-irtiyâd] اَلإْ
de) Bu dahi taleb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا َطَلَبُه ِإْرَتاَد الشَّ
ُة َُ ُمَراَل ve [el-murâvedet] اَلإْ

ُُ َلا  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [er-rivâd] اَلّرِ
bâbından) Dilemek, meşî™et ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشاَء ِإَذا  َوِرَواًدا  ُمَراَوَدًة   Mü™ellifin َراَوَدُه 
Ba§â™ir’de beyânına göre َرْوٌد [revd] 
ve ِرَياٌد [riyâd] bir nesnenin talebin-
de rıfk ve sühûletle tereddüd eylemek 
ma¡nâsına mevzû¡dur, sâ™ir ma¡ânî ondan 
müteferri¡dir.

َُ ي  Dilemeğe (râ’nın kesriyle) [er-rîd] اَلّرِ
denir ki ismdir, meşî™et ma¡nâsına.

ُة َُ َرا ِ ) [el-irâdet] اَلإْ  (vezninde [i¡âdet] ِإَعاَدةٌ
Dilemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  أََراَد 
ِإَذا َشاَء

َُ اِئ  Değirmen eline ıtlâk olunur [er-râ™id] اَلرَّ
ki el değirmeninin sapı olacaktır, َحى الرَّ  َيُد 
[yedu’r-re√â] ma¡nâsına, öteye beriye gi-
dip geldiği için. Ve otlak aramak için ile-
riye gönderdikleri adama ıtlâk olunur.

ُُ َمَرا ve (mîm’in fethiyle) [el-merâd] اَلإْ

ُُ َتَرا إَْ ُم  [√musterâ] ُمْسَتَراٌح) [el-musterâd] اَلإْ
vezninde) İsm-i mekânlardır, otlakta de-
velerin tereddüd eyledikleri mevzi¡e denir.

ُة َُ ا ) [er-râdet] اَلرَّ  vezninde ki aslı [âdet¡] َعاَدةٌ
tir) ve[râ™idet] َراِئَدةٌ

bir mevzi¡ adıdır; muhaddisînden ¡Ömer 
b. İbrâhîm b. Şebîb er-Rendî oradandır.

ُة ََ  (vezninde [zubdet] ُزْبَدةٌ) [Rundet] ُرنإْ
Endelüs’te Tâkurunnâ vilâyetinde bir hısn 
adıdır; hatîb-i Endelüs olan ¡Ubeydullâh 
b. ¡A§im ve bizim şeyh-i meşâyıhımız 
olan A√med b. Ebi’l-¡Âfiye er-Rundî 
oradandır.

]ر هـ ُ[
َُ هإْ  râ’nın fethi ve hâ’nın) [er-rehd] اَلرَّ
sükûnuyla) Bir nesneyi pek ezmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء َرْهًدا ِمَن اْلَباِب  َرَهَد الشَّ
الثَّاِلِث ِإَذا َسَحَقُه َشِديًدا
ُة َُ َها ) [er-rehâdet] اَلرَّ -veznin [sa¡âdet] َسَعاَدةٌ
de) Ter ve nâzüklüğe denir.

ُة ََ ِهي -veznin [a…îdet¡] َعِقيَدةٌ) [er-rehîdet] اَلرَّ
de) Vücûdu gül gibi ter ü tâze ve nerm 
ve nâzük olan genç mahbûbeye denir; 
yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َرِهيَدةٌ أَْي َشابٌَّة َرْخَصٌة َناِعَمٌة Ve 

ةٌ ََ -Hurde bulgurdan olan süt [rehîdet] َرِهي
lü aşa denir; tekûlu: ُّأَْطَعَمَنا َرِهيَدًة َوُهَو اْلُبرُّ يَُدق 
َبُن َويَُصبُّ َعَلْيِه اللَّ
يَُّة ُِ َو هإْ  Rıfk ve [er-rehvediyyet] اَلرَّ
mülâyemetle mu¡âmele eylemeğe denir.

َُ ِهي -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-terhîd] اَلتَّرإْ
de) Bir hamâkat-ı ¡azîme izhâr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََتى ِإَذا  ُجُل  الرَّ َد   َرهَّ
ِباْلَحَماَقِة اْلَعِظيَمِة

ُُ ُهو َمرإْ -Süst ve gevşek nes [el-merhûd] اَلإْ
neye denir; yukâlu: أَْمٌر َمْرُهوٌد أَْي َلْم يُْحَكْم ve 
tekûlu: َتَرْكُتُهْم َمْرُهوِديَن أَْي َغْيَر َعاِزِميَن َوالَ َحاِزِميَن 
َعَلى أَْمٍر

]ر ل ُ[
ُُ لإْ  râ’nın fethi ve vâv’ın) [er-revd] اَلرَّ
sükûnuyla) ve

ُُ َيا  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [er-riyâd] اَلّرِ
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Mü™ellif burada iktisâr eylemiştir. Ve 
bu ba¡zıların ِإْرَواٌد [irvâd]dan mürah-
hamdır demeleri mülâyim değildir, zîrâ 
evceh mezkûr üzere ُروٌد [rûd] kelime-
si ki râ-i mazmûme ile mehl ve te™ennî 
ma¡nâsınadır. Pes ُرَوْيُد [ruveyd] kelimesi 
ondan musaggardır, yapça ve yavaşça de-
mektir; yukâlu: أَْي َوُرَوْيِدَيًة  َوُرَوْيَداَء  ُرَوْيًدا   َمَشى 
 :ve yukâlu ُرَوْيًدا أَْي َمْهالً :ve yukâlu َعَلى ِرْفٍق
ُرَوْيَدَك َعْمًرا أَْي أَْمِهْلُه
Ve işbu ُرَوْيَد [ruveyd] kelimesi أَْفِعْل ya¡nî 
emr ma¡nâsına olursa, kâf-ı hitâb dâhil 
olur, ya¡nî ism-i fi¡l-i emr olur ise kâf-ı 
hitâb dâhil olur ve bu dört vech üzere 
müsta¡meldir:, biri ism-i fi¡l-i emr olur; 
tekûlu: أَْمِهْلُه أَْي  َعْمًرا   ¡Sânî sıfat vâki ُرَوْيَدَك 
olur; yukâlu: ُرَوْيًدا َسْيًرا   Sâlis hâl َساُروا 
vâki¡ olur; yukâlu: ُرَوْيًدا اْلَقْوُم   Burada َساَر 
ma¡rifeye muttasıl olmakla sıfat olmağa 
salâhiyyeti olmadığından hâl kılınmıştır. 
Râbi¡ masdar olur; yukâlu: َضاَفِة  ُرَوْيَد َعْمٍرو ِباإْلِ
ve yukâlu: ُرَوْيَدَكِني ve li’l-muhâtabati: 
ُرَوْيَدُكنَِّني ve ُرَوْيَدُكُموِني ve ُرَوْيَدُكَماِني ve ُرَوْيَدِكِني

ُُ لإْ  râ’nın fethi ve vâv’ın) [er-revd] اَلرَّ
sükûnuyla) ve

ُة ََ اِئ -Mülâyim esen yele de [er-râ™idet] اَلرَّ
nir; yukâlu: َنُة اْلُهُبوِب  Rıfk ِريٌح َرْوٌد َوَراِئَدةٌ أَْي َلّيِ
ma¡nâsındandır, َرْوٌد [revd] burada vasf 
bi’l-masdardır.

َُ …Semer (tâ’nın zammıyla) [Mâturîd] َماتُِري
and’da bir mahalle adıdır.

يِنيُّ الّصِ َُ َلنإْ  ِسَبْحٌل) [er-rivendu’§-§îniyy] اَلّرِ
[siba√l] vezninde) Dârû-yı ma¡rûftur, 
etıbbâ elif ziyâdesiyle َراَوْنٌد [râvend] ıtlâk 
ederler ve hâlen râvend ile müte¡âreftir, 
Çin diyârından gelmekle râvend-i Çînî 
derler.

َُ  I§fahân nevâhîsinde [Râvend] َراَلنإْ

ُة َُ َلا -vez [umâmet&] ثَُماَمٌة) [er-ruvâdet] اَلرُّ
ninde) ve

ُة ََ اِئ  (vezninde [zâ™idet] َزاِئَدةٌ) [er-râ™idet] اَلرَّ
Şol hatuna denir ki dâ™imâ komşuların 
evlerini dolaşır ola; yukâlu: ٌِإْمَرأَةٌ َراَدةٌ َوُرَواَدة 
اَفٌة ِفي بُُيوِت َجاَراِتَها َوَراِئَدةٌ أَْي َطوَّ
اُن َُ َل -Masdar (fetehâtla) [er-revedân] اَلرَّ
dır, hatun komşu evlerini çok dolaşmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َرَوَداًنا  اْلَمْرأَُة   َراَدِت 
ْخِتالََف ِإَلى بُُيوِت َجاَراِتَها أَْكَثَرِت اإْلِ

ُُ ا  [râ™id] َراِئٌد (teshîl-i hemze ile) [er-râd] اَلرَّ
ma¡nâsınadır ki zikr olundu. Ve bu َراٌد 
[râd] kelimesi aslında َرَوٌد [reved] idi, fet-
hateynle ki fa¡al bi-ma¡nâ fâ™ildir, ba¡dehu 
vâv elife münkalib oldu; yukâlu: َراٌد  َرُجٌل 
أَْي َراِئٌد

ُُ َل ِمرإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mirved] اَلإْ
Sürme mîline denir, sürme-dândan sürme 
arayacak âlettir. Ve at gemlerinde deverân 
eden demire denir ki suluk olacaktır. Ve 
makaranın demir iğine denir ki onun üze-
rinde deverân eder.

ُُ ل  Mehl ve (râ’nın zammıyla) [er-rûd] اَلرُّ
te™ennî ma¡nâsınadır; yukâlu: ُروٍد َعَلى   ِإْمِش 
َمَهٍل َعَلى   kelimesi [ruveyd] ُرَوْيٌد [Ve] أَْي 
bundan musaggardır.

ُُ َلا رإْ ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-irvâd] اَلإْ

ُُ َل ُمرإْ -veznin [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-murved] اَلإْ
de) ve

ُُ َل َمرإْ -veznin [ma«rec] َمْخَرٌج [el-merved] اَلإْ
de ki masdarlardır, bir işi rıfk ve te™ennîyle 
âhestece tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرَوَد 
ْيِر ِإْرَواًدا َوُمْرَوًدا َوَمْرَوًدا ِإَذا َرَفَق ِفي السَّ

َُ َليإْ ve [er-ruveyd] اَلرُّ

اُء ََ َليإْ ve [™er-ruveydâ] اَلرُّ

َيُة َِ َليإْ  Bunlar da rıfk ve [er-ruveydiyet] اَلرُّ
sühûlet ma¡nâsınadır. 



ُُ َّْا اَلزُّ 1441BÂBU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE

FASLU’Z-ZÂYİ’L-MU¡CEME
اِي اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الزَّ

]أ أ ُ[
ُُ أإْ  zâ’nın fethi ve hemzenin) [ez-ze™d] اَلزَّ
sükûnuyla) Bir adamı bir korkunç nesne 
ile belinletmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َزأََدُه 
َزْأًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْفَزَعُه

ُُ ُؤل َمزإْ -vez [mes¡ûd] َمْسُعوٌد) [el-mez™ûd] اَلإْ
ninde) Bir korknuç nesneden belinleyip 
korkmuş adama denir; yukâlu: ُجُل الرَّ  ُزِئَد 
َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل َفُهَو َمْزُؤوٌد أَْي َمْذُعوٌر

ُُ أإْ -zâ’nın zammı ve zamme) [ez-zu™d] اَلزُّ
teynle) İsmdir, korkunç nesneden ¡ârız 
olan korkuya denir ki Türkîde ondan belin 
ile ta¡bîr olunur, Fârisîde bâk derler.

]أ ب ُ[
َُ َْ  (zâ’nın ve bâ’nın fethiyle) [ez-zebed] اَلزَّ
Köpüğe denir, suyun ve sâ™ir şey™in olsun. 
Ve 

َُ َْ  .Yemen’de bir dağ adıdır [Zebed] َأ
Ve ¢innesrîn kazâsında bir karyedir. Ve 
◊im§ şehrinin ism-i kadîmidir yâhûd 
◊im§ kazâsında bir karyedir. Ve Baπdâd 
garbîsinde bir mevzi¡ adıdır. Ve 

ٌَ َْ  Sa¡d b. Ebî Va……â§ radıyallâhu [Zebed] َأ
¡anhu hazretlerinin ummu veledi ismidir.

ُُ َْا أإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-izbâd] اَلإْ
nesne köpüklenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve ağaç beyâz çiçekler أَْزَبَد اْلَبْحُر ِإَذا َصاَر َذا َزَبٍد
ile çiçeklenmek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َبِد َعَلى اْلَماِء َر َيْعِني َكالزَّ ْدُر ِإَذا َنوَّ أَْزَبَد الّسِ

َُ إْْ ve (zâ’nın zammıyla) [ez-zubd] اَلزُّ

ُُ َّْا اٌن) [ez-zubbâd] اَلزُّ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Kere yağına denir ki koyun ve keçi 
kısmının sütünden yayıkla ihrâc olu-

bir mevzi¡dir. Ve a¡lâmdan A√med b. 
Ya√yâ er-Râvendî, Mervu’r-Rûd şehrinin 
ahâlîsindendir.
ٍُ ا ُن َرلَّ إْْ اٌد) [İbnu Revvâd] ِإ -vez [şeddâd] َشدَّ
ninde) Tâbi¡îndendir, ismi ¡Abdul¡azîz’dir.

]ر ي ُ[
َُ يإْ  Dağın (vezninde [zeyd] َزْيٌد) [er-reyd] اَلرَّ
bir tarafından uzanıp çıkan sivri tümsek 
yerine denir. Cem¡i ُريُوٌد [ruyûd] gelir.

ُة ََ يإْ ve (hâ’yla) [er-reydet] اَلرَّ

ُة َُ ا ve (vezninde [âdet¡] َعاَدةٌ) [er-râdet] اَلرَّ

اَنُة ََ يإْ  (râ’nın fethiyle) [er-reydânet] اَلرَّ
Mülâyim esen yele denir; vâvî’de lügattır; 
yukâlu: ِريٌح َرْيَدةٌ َوَراَدةٌ َوَرْيَداَنٌة أَْي َرْوٌد Ve 

ُة ََ  .Yemen’de bir beldedir [Reydet] َريإْ
Ve ◊a∂ramevt ülkesinde iki karye ve 
¢innesrîn kazâsında bir karyedir.

اُن ََ  (vezninde [meydân] َمْيَداٌن) [Reydân] َريإْ
¢innesrîn kazâsında bir hısn adıdır.
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denir.

ٌَ ٌث) [Muzebbid] ُمَزِّْ -vez [&mu√addi] ُمَحّدِ
ninde) Bir recül ismidir.

ٌَ َْيإْ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Zubeyd] ُأ
İbnu’l-◊âri&’tir ki muhaddisîndendir. 
~a√î√ayn ricâlinde bundan gayrı Zubeyd 
yoktur. Ve 

ٌَ َْيإْ  Med√ic kabîlesinden bir [Zubeyd] ُأ
batndır ki ¡Amr b. Ma¡dîkereb’in kavmi-
dir, İmâm Zuhrî ashâbından Mu√ammed 
b. el-Velîd ve Ma√miyye b. Cez™ ve 
~â√ibu’l-¢âlî Mu√ammed b. el-◊useyn 
el-Luπavî ve iki ferzendleri ki onlar da 
lügavîlerdir, batn-ı mezbûr ricâlindendir.

ٌَ ي ِْ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [Zebîd] َأ
Yemen’de bir beldedir; muhaddisînden 
Mûsâ b. ‰âri… ve Mu√ammed b. Yûsuf ve 
Mu√ammed b. Şu¡ayb oradandır.

اُن ََ ُا  َفْيُعالَُن bâ’nın zammıyla) [Zeybudân] َأيإْ
[fey¡ulân] vezninde) Bir mevzi¡ adıdır.

ُُ َْا  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [ez-zebâd] اَلزَّ
¡Itr-ı ma¡rûf ismidir ki kalye misk ta¡bîr 
ettikleridir. Fukahâ™ ve lügaviyyûn َزَباٌد 
[zebâd] bir dâbbedir ki ondan tîb halb olu-
nur demeleriyle ta¡rîfinde galat eylediler, 
zîrâ dâbbe-i mezkûre dedikleri kedidir ki 
murâd yaban kedisidir; َزَباٌد [zebâd] ondan 
hâsıl olan tîbin ismidir. Ve o tîb mezkûr 
kedinin kuyruğu altında ve uylukların-
da dibine doğru reşha ya¡nî terdir. İbtidâ 
ona tutup ziyâdesiyle tahrîk ile muztarib 
eyledikten sonra vücûdundan ¡arak tereş-
şüh eylemekle o mevzi¡lerinden terlerini 
kamış kabuğuyla yâhûd bir paçavra ile 
sıyırıp ahz ederler. Mütercim der ki o 
kedi Hind ve ◊abeşe beyâbânında olur ve 
ona misk kedisi ta¡bîr olunur. Mekke’ye 
tüccârlar kuyruklarını getirip bey¡ eder-

nur; köpüğe müşâbih olduğu için ondan 
me™hûz oldu. Kezâlik kaymağa da ıtlâk 
olunur. Mi§bâ√’ın beyânına göre leben-i 
bakardan istihrâc olunana da ıtlâk olunur. 
Deve lebeninden istihrâc olunana ُجَباٌب 
[cubâb] denir. Ve ٌُزْبَدة [zubdet] hâ’yla َزَبٌد 
[zebed]den ahasstır.

َُ إْْ  Kere (vezninde [abd¡] َعْبٌد) [ez-zebd] اَلزَّ
yağı yedirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْبَد الزُّ أَْطَعَمُه  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َزْبًدا   Ve süt َزَبَدُه 
tulumunu yağı çıkmak için çalkamak 
ma¡nâsınadır ki yaymak ta¡bîr olunur; 
yukâlu: ُزْبُدُه ِلَيْخُرَج  َمَخَضُه  ِإَذا  َقاَء  الّسِ  Ve َزَبَد 
bir kimseye çok nesne bahş eylemek 
ma¡nâsına müsta¡meldir, kesret cihetiyle 
teşbîh olundu; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َزْبًدا  َلُه   َزَبَد 
الثَّاِني ِإَذا َرَضَخ َلُه ِمْن َماِلِه

َُ ِْ َُ ُمزإْ  den[ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-muzdebid] اَلإْ
ism-i fâ¡ildir) Kere yağının sâhibine denir.

َُ ي ِْ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tezbîd] اَلتَّزإْ
de) Avurt köpüklenmek ma¡nâsınadır ki 
miksârın hâlidir; yukâlu: َزبََّد ِشْدُقُه ِإَذا َتَزبََّد

َُ ُّْ َز ٌل) [et-tezebbud] اَلتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) َتْزِبيٌد [tezbîd] ma¡nâsınadır. Ve yutmak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki kaymak gibi 
yutmaktır. ¡Alâ-kavlin bir şey™in zübde ve 
hülâsasını almak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َصْفَوَتُه أََخَذ  أَْو  اْبَتَلَعُه  ِإَذا  ْيَء  الشَّ -Ve and iç َتَزبََّد 
meğe şitâb ve sür¡at eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir ki hemân kaymak yutar gibi 
yutmağa ivmektir; yukâlu: ِإَذا اْلَيِميَن   َتَزبََّد 
أَْسَرَع ِإَلْيَها

ٌُ َّْا اٌن) [zubbâd] ُأ (vezninde [rummân] ُرمَّ

َُى َّْا اَرى) [zubbâdâ] ُأ -veznin [uvvârâ√] ُحوَّ
de) Bir nebât adıdır, ümmehât-ı sâ™irede 
sinirli yaprak ile mübeyyendir. Ve 

ٌُ َّْا  Hayrı olmayan ya¡nî yufka [zubbâd] ُأ
olup yağsız olmakla işe yaramayan süte 
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vezninde) Cevher-i ma¡rûf ismidir, ya¡nî 
cevâhirden bir yeşil taştır zümürrüd gibi, 
lâkin açık renk olup fıstıkî ta¡bîr olunan 
levnle mülevvendir. ¢ays b. ◊assân b. 
¿âbit pek hüsn ü cemâl sâhibi olmakla 
.ile mülakkab olmuştu [zeberced] َزَبْرَجٌد

]أ ر ُ[
ُُ رإْ -Yut (vezninde [ferd] َفْرٌد) [ez-zerd] اَلزَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َزِرَد اللُّْقَمَة َزْرًدا ِمَن 
َبَلَعَها ِإَذا  اِبِع   Ve boğazı sıkıp boğmak اْلَباِب الرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِل  َزَرَدُه َزْرًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
 Ve ِإَذا َخَنَقُه

ٌُ  :Vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu [zerd] َأرإْ
ْرَع ِإَذا َسَرَدَها  Ve َزَرَد الّدِ

ُُ  İsferâyin kazâsında bir karye [Zerd] َأرإْ
adıdır.

ُُ َرا ُِ أإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-izdirâd] اَلإْ
de) Bu dahi yutmak ma¡nâsınadır, lâkin 
tekellüfü mutazammındır; yukâlu: ِإْزَدَرَد 
-ile tefsîr ey ِإْبَتَلَعَها Mü™ellif اللُّْقَمَة ِبَمْعَنى َزَرَدَها
leseydi enseb idi.

ُُ َر َمزإْ -vez [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-mezred] اَلإْ
ninde) Boğaza ıtlâk olunur, mahall-i َزْرٌد 
[zerd] olduğu için.

ُُ َر ِمزإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mizred] اَلإْ
ve

ُُ َرا  Şol (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [ez-zirâd] اَلّزِ
ipe denir ki onunla devenin boğazını kı-
sarlar, tâ ki kirişini def¡ edip râkibini âlûde 
eylemeye. Ve 

ٌُ  Mutlakan boğazı boğacak ip [zirâd] ِأَرا
ve kiriş makûlesine denir, ِمْخَنَقٌة [mi«ne…
at] ma¡nâsına.

ُُ ُمَزّرِ ٌث) [el-Muzerrid] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Şemmâ« nâm şâ¡irin birâderi 
lakabıdır.

ُة َُ  (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [Zerdet] َأرإْ

ler. Bi-¡aynihi misk gibi kokar, halk alıp 
emti¡a içre vaz¡ ederler, meşhûdumuz ol-
muştur. Ve menkûldür ki onu ta¡cîz ve 
tahrîkle ¡arak-nâk edip onun derisinden 
cem¡ ederler. Sene tamâmına kadar se-
mirip kuvvetlenir. Ve eğer bir sene terk 
eyleseler sebeb-i helâkı olur, o ta¡rîk ona 
devâ-yı muvakkat-ı ma¡nevî olur imiş. Ve 

ُُ َْا  .Maπrib’de bir belde adıdır [Zebâd] َأ
Ve 

ٌُ َْا  Esmâdandır: Zebâd b. Ka¡b [Zebâd] َأ
câhilîdir. Ve Zebâd bint Bis†âm b. ¢ays, 
Velîd b. ¡Abdulmelik’in zevcesidir. Ve 
Mu√ammed b. A√med b. Zebâd ¡alâ-
kavlin İbn Zebdâ muhaddistir ve kavl-i 
sânî eşherdir.
َِ إْْ -zâ’nın zammıy) [Ebu’z-Zubd] أَُْوالزُّ
la) Mu√ammed b. el-Mubârek el-¡Âmirî 
künyesidir.

ٌَ ِْ  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [Zebid] َأ
◊avfezân nâm kimsenin feresi ismidir.

ُة ََ إْْ ) [Zubdet] ُأ  (vezninde [umdet¡] ُعْمَدةٌ
Bintu’l-◊âri&’tir ki Bişr-i ◊afî’nin hemşi-
residir. Ve ◊asan b. Mu√ammed b. Zubde 
muhaddistir.

ٌَ إْْ  İbn (vezninde [abd¡] َعْبٌد) [Zebd] َأ
Sinân’dır ki muhaddistir.

ُة ََ َْيإْ -veznin [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Zubeydet] ُأ
de) Hârûn Reşîd’in zevcesidir ki Ca¡fer b. 
Man§ûr’un duhteridir.

يَُّة َِ
َْيإْ  Tarîk-i Mekke’de [ez-Zubeydiyyet] اَلزُّ

Muπî&e’ye karîb bir birke adıdır. Ve bilâd-ı 
cibâlde bir karye ve Vâsi† kazâsında bir 
karye ve Baπdâd’da bir mahalle ve ondan 
aşağıcada bir başka mahalle adıdır.

]أ ب ر ج ُ[
َُ َج َْرإْ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [ez-zeberced] اَلزَّ
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َشُه َعَلْيِه ِباْلَكالَِم َعَلْيِه ِإَذا َحرَّ

َُ ِغي -Tu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [ez-zeπîd] اَلزَّ
lum sıkıldıkta ağızından çıkan yağa denir.

ُُ ا غَّ اٌد) [ez-zaππâd] اَلزَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Taşkın ırmağa denir; yukâlu: اٌد َزغَّ  َنْهٌر 
اٌر َكِثيُر اْلَماِء أَْي َزخَّ

ُُ َغا أإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-izπâd] اَلإْ
Emzirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  أَْزَغَدْتُه 
أَْرَضَعْتُه

َُّ َغِئ ُمزإْ ) [el-muzπa™idd] اَلإْ  [muşme™izz] ُمْشَمِئزٌّ
vezninde) Dargın adama denir; yukâlu: 
َرُجٌل ُمْزَغِئدٌّ أَْي َغْضَباُن

َُ َغ -Dirliğe de (fethateynle) [ez-zeπad] اَلزَّ
nir; yukâlu: َزَغٌد َرَغٌد أَْي َعْيٌش َرَغٌد

]أ غ ب ُ[
َُ َا غإْ -zâ’nın ve bâ’nın fet) [ez-zaπbed] اَلزَّ
hiyle) Kere yağına denir, ُزْبٌد [zubd] 
ma¡nâsına.

]أ غ ر ُ[
ُة َُ َر غإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ez-zaπredet] اَلزَّ
ninde) Deve kısmı gürültüsünü içerisinde 
terdîd eyleyerek kükremek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ًدا ِفي َجْوِفِه َزْغَرَد اْلَبِعيُر ِإَذا َهَدَر ُمَرّدِ

]أ ف ُ[
َُ فإْ  zâ’nın fethi ve fâ’nın) [ez-zefd] اَلزَّ
sükûnuyla) Doldurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمَلَُه ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َزْفًدا  َناَء  اإْلِ  َزَفَد 
Ve ata arpayı çok vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َزَفَد ُفالٌَن َفَرَسُه َشِعيًرا ِإَذا أَْكَثَر َعَلْيِه

]أ م ر ُ[
ُُ ُمرُّ  zammât-ı selâs ve) [ez-zumurrud] اَلزُّ
teşdîd-i râ’yla) Zümürrüz ismidir ki ≠âl-ı 
mu¡ceme iledir. Mü™ellif َزَبْرَجٍد ِذي  ٌد   ile ُزُمرُّ
tefsîr eylemiştir ki bu Aristo kavlidir ve 
sâ™irleri ¡indinde َزَبْرَجٌد [zeberced] altın 

Deritenk kazâsında bir kal¡a ve Şîrâz’da 
bir dağ adıdır.

ُُ ِر  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [ez-zerid] اَلزَّ
Lokmayı çabuk yutar olan kişiye denir; 
yukâlu: ْبِتالَِع َرُجٌل َزِرٌد أَْي َسِريُع اإْلِ
اُن َُ َر -Nisvân fer (fetehâtla) [ez-zeredân] اَلزَّ
cine denir, kîrleri yuttuğu için yâhûd dar-
lığından kîrleri boğduğu için. Vech-i sânî 
¡umûm üzere vasf olamaz, meğer ıtlâkı 
tevessü¡ bi’l-mecâza mahmûl ola. Ve 
zâhiren Ebû ¢a†vân gibi vasftır.

ُُ َر -Örülmüş zır (fethateynle) [ez-zered] اَلزَّ
ha denir, fa¡al bi-ma¡nâ mef¡ûldür.

ُُ ا رَّ اٌد) [ez-zerrâd] اَلزَّ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Zırh örücü kimseye denir, اٌد  [serrâd] َسرَّ
ma¡nâsına.

َُ  (vezninde [semend] َسَمْنٌد) [Zerend] َأَرنإْ
Kirmân eyâletinde bir belde-i ma¡rûftur. 
Ve I§fahân’da bir karyedir; Mu√âmmed b. 
el-¡Abbâs en-Na√vî oradandır. Ve Medîne 
kurbünde bir mevzi¡dir.

َُ َراَلنإْ  (zâ’nın fethiyle) [ez-zerâvend] اَلزَّ
Devâ-yı ma¡rûf adıdır. İki nev¡ olur, erkek 
nev¡ine zerâvend-i tavîl ve dişi nev¡ine 
zerâvend-i müdahrec derler.

]أ غ ُ[
َُ غإْ  zâ’nın fethi ve πayn-ı) [ez-zaπd] اَلزَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Deve ziyâdesiyle 
kükreyip böğürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َشِديًدا َهَدَر  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َزْغًدا  اْلَبِعيُر   Ve َزَغَد 
tulumu ağızından yağ çıkmak için sıkmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَصَرُه ِإَذا  ِسَقاَءُه   َزَغَد 
ِفيِه ِمْن  ْبُد  الزُّ َيْخُرَج  -Ve bir adamın boğa َحتَّى 
zını sıkmak ma¡nâsına da isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َحْلَقُه َعَصَر  ِإَذا  ُفالًَنا  -Ve bir kim َزَغَد 
seyi bir adam üzere isti¡vâ ederek kışkırt-
mak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َزَغَدُه 
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 [zendet] َزْنَدةٌ ve altında olana [zend] َزْنٌد
derler ve ikisine َزْنَدَتاِن denmez, ya¡nî َزْنَداِن 
[zendân] denir ki müzekker taglîb olunur. 
Cem¡i ِزَناٌد [zinâd] gelir zâ’nın kesriyle ve 
-veznin] [eflus] أَْفُلٌس ,gelir [eznud] أَْزنٌُد
de] ve أَْزَناٌد [eznâd] gelir. Ve ¡Arablar bir 
husûsta kendisine yârî ve mu¡âvenetle işi-
nin husûl-pezîr olmasına bâ¡is olan adama 
 derler. Ve َوَرْت ِبَك ِزَناِدي

ٌَ  .Bir dikenli ağaç ismidir [zend] َأنإْ
Müfredâtta şecer-i gâr ile mübeyyendir ki 
defne ağacı olacaktır. Ve 

ٌَ  ;Bu«ârâ kazâsında bir karyedir [Zend] َأنإْ
muhaddisînden A√med b. Mu√ammed b. 
◊amdân b. ¡Âzim ez-Zendî oradandır ve 
sevb-i Zendenîcî dedikleri bez oradan çı-
kar. Ve 

ٌَ  .Necd bilâdında bir dağın adıdır [Zend] َأنإْ
Ve esâmî-i ricâldendir: Zend b. el-Cevn 
meşhûr edîb ve şâ¡ir Ebû Dulâme’nin 
ismidir. 

Mütercim der ki mezbûr Ebû Dulâme 
sâhib-i nevâdir-i hikâyât ve nâzım-ı ebyât-ı 
pür-nikât, mevrid-i letâ™if ü mudhikât, 
zarîf ve edîb bir zât idi. ¡Abbâsiyye’den 
Seffâ√ ve Man§ûr ve Mehdî’nin 
nüdemâsından idi. Cümle-i letâ™ifindendir 
ki Man§ûr Halîfe’nin ¡ammisi kızı vefât 
eyledikte hüzn ve melâl ile defnine hâzır 
olup kabri kenârında ku¡ûd ve cenâze 
vürûduna muntazır idi. Bu esnâdâ Ebû 
Dulâme gelip halîfeye yakın oturdukta 
Man§ûr hitâb edip “Ey Ebû Dulâme, bu-
raya ne hâzırladın?” deyip kabre işâret ey-
ledi. Ebû Dulâme: “Halîfenin ¡ammisi kı-
zını hâzırladım” dedikte, halîfe bî-ihtiyâr 
hande-nâk oldu. İntehâ. Ve Zend b. A¡râ… 
e&-¿erâ neseb-i ¡Adnân ricâlindendir. Ve 

ma¡deninde tekevvün eder yeşil ve sâf 
olur; kem-renk olana Mı§rî ve yeşile mâ™il 
sarı ya¡nî fıstıkî rengine ¢ıbrısî ve kırmı-
zıya mâ™il sarıya ki cümleden kemterdir, 
Hindî derler. 

Zümürrüd, altın ve gayrı ma¡dende tekev-
vün eder. Birkaç kısm olur: biri zübâbîdir 
ki levni yeşil sineğe şebîh olur, gâyette 
sâf ve suyu keskindir güyâ temevvüc ve 
raks eder ve birisine reyhânî denir ve biri-
sine fıstıkî denir ve birisine sâbûnî denir, 
beyâza mâ™il yeşil olur ve ba¡zılar bu kıs-
mı zeberced nev¡inden ¡add ederler.

ُُ َمرَّ  zâ’nın ve mîm’in) [ez-zemerred] اَلزَّ
fethiyle َفَعلٌَّل [fe¡allel] vezninde) Recül-i 
mü™ennes ve mer™e-i müzekkere demek-
tir. Ve bu mu¡arrebdir, ya¡nî zen-i merd-i 
Farîsî mu¡arrebidir ki ¡avret sıfatında olan 
erkeğe ve erkek şîvesinde olan ¡avrete 
ıtlâk olunur.

ُُ َماَلرإْ  (zâ’nın zammıyla) [ez-zumâverd] اَلزُّ
.mâddesinde mersûmdur “و،ر،د”

]أ ن ُ[
َُ نإْ  Kolun (vezninde [and…] َقْنٌد) [ez-zend] اَلزَّ
ucunun el ile kavuştuğu yere denir ki bi-
lek kemiği olacaktır, ikisine َزْنَداِن [zendân] 
denir. 

Şârih der ki serçe parmak cânibinden ola-
na ُكوٌع [kû¡] ve baş parmak tarafında olan 
 [zend] َزْنٌد ve mecmû¡una [¡kursû] ُكْرُسوٌع
derler ve oraya bilekçe ta¡bîr olunur. Ve 
bileğe َساِعٌد [sâ¡id] denir. İntehâ. Ve 

ٌَ  nâm [afâr¡] َعَفاٌر ve [»mer] َمْرٌخ [zend] َأنإْ
şecerlerden ehl-i bâdiyenin düzdükleri 
çakmağa denir ki iki dâne olur. Üstündeki 
gûyâ erkek ve altındaki dişi olur, birbiri-
ne sürerek âteş çıkarırlar. Üstünde olana 
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nâka doğururken rahimi taşraya çıktıkta 
ederler. Ve 

ٌَ ِني  Ziyâde eylemek ma¡nâsına [teznîd] َتزإْ
müsta¡meldir; tekûlu: َما يَُزِنُّدَك أََحٌد َعَلْيِه أَْي َما 
َيِزيُدَك

ُُ َنا أإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-iznâd] اَلإْ
Ziyâde olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْزَنَد 
ْيُء ِإَذا َزاَد  ,Ve ziyâde kılmak ma¡nâsınadır الشَّ
َعَلْيِه :gibi; tekûlu [teznîd] َتْزِنيٌد أََحٌد  يُْزِنُدَك   َما 
َيِزيُدَك َما  أَْي  يَُزِنُّدَك   Ve derdinden ifâkat َوَما 
bulmuş adam yine o derdine rücû¡ eyle-
mek ya¡nî ağrısı nüks etmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِفي َوَجِعِه ِإَذا َرَجَع ِإَلْيِه أَْزَنَد الرَّ

َُ ٌل) [et-tezennud] اَلتََّزنُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir kimseye cevâb vermekte 
ıztırâbla teng-dil ve dem-beste olmak 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ُجُل  َتَزنََّد الرَّ
ِباْلَجَواِب َضاَق   Ve darılmak ma¡nâsına ِإَذا 
müsta¡meldir; yukâlu: ُجُل ِإَذا َغِضَب َتَزنََّد الرَّ
يَنا َِ  Nesef (zâ’nın fethiyle) [Zendînâ] َأنإْ
kazâsında bir karyedir.

اُن ََ  (vezninde [sa√bân] َسْحَباُن) [Zendân] َأنإْ
Herât a¡mâlinden Mâlîn kazâsında bir kar-
yedir. Ve Merv kazâsında bir karyedir. Ve 
Ma§î§a kazâsında bir nâhiyedir.

]أ هـ ُ[
َُ هإْ  zâ’nın zammı ve hâ’nın) [ez-zuhd] اَلزُّ
sükûnuyla) ve

ُة َُ َها -vez [sa¡âdet] َسَعاَدةٌ) [ez-zehâdet] اَلزَّ
ninde) Bir nesneye ragbetsiz olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَزُهَد َوَزِهَد  ِفيِه   َزَهَد 
ِضدُّ َواْلَخاِمِس  اِبِع  َوالرَّ الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َوَزَهاَدًة   ُزْهًدا 
 dünyâ [zehâdet] َزَهاَدةٌ Ve ¡inde’l-ba¡z َرِغَب
ve ُزْهٌد [zuhd] emr-i dînde olan perhîze 
mahsûstur.

َُ هإْ  zâ’nın fethi ve hâ’nın) [ez-zehd] اَلزَّ
sükûnuyla) Bir nesneyi takdîr ve tahmîn 

ٌَ  Masdar olur, doldurmak [zend] َأنإْ
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َزْنًدا  َقاَء  الّسِ  َزَنَد 
ِل ِإَذا َمَلَُه ْاألَوَّ
َنُة ََ -veznin [menkenet] َمْنَكَنٌة) [Zendenet] َأنإْ
de) Bu«ârâ kazâsında bir başka karyedir.

ُُ ُرل ََ  I§fahân’da bir ırmak [Zenderûd] َأنإْ
adıdır.

ُُ َلرإْ ََ  †Vâsi (vâv’ın fethiyle) [Zendeverd] َأنإْ
kurbünde bir karyedir, hâlen harâbedir.

ُة ََ  (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [Zendet] َأنإْ
Rûm ülkesinde bir beldedir.

ٌَ -Bir mevzi¡ adı (fethateynle) [Zened] َأَن
dır. Ve 

ٌَ  e denir ki nâkanın[durcet] ُدْرَجةٌ [zened] َأَن
cevfine soktukları kundaktır, niteki 
mâddesinde beyân olundu. Ve 

ٌَ  Masdar olur, susamak [zened] َأَن
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َزَنًدا  ُجُل  الرَّ  َزِنَد 
اِبِع ِإَذا َعِطَش الرَّ

َُ ُمَزنَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muzenned] اَلإْ
vezninde) Be-gâyet bahîl ve nâkes şahsa 
denir ki mecâzdır; yukâlu: َرُجٌل ُمَزنٌَّد أَْي َبِخيٌل 
ٌق  Ve nesebi methûm olan şahsa ıtlâk َضّيِ
olunur; yukâlu: ٌَّدِعي أَْي  ُمَزنٌَّد   Ve ensizce ُهَو 
olan sevbe denir; yukâlu: َقِليُل أَْي  ُمَزنٌَّد   َثْوٌب 
اْلَعَرِض

َُ ِني  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teznîd] اَلتَّزإْ
Yalan söylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َزنََّد 
َكَذَب ِإَذا  ُجُل   Ve bir adama istihkâkından الرَّ
ziyâde işkence eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِه -Ve doldur َزنََّد ُفالًَنا ِإَذا َعاَقَبُه َفْوَق َحّقِ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َقاَء ِإَذا َمَلَُه  َزنََّد الّسِ
Ve çakmak çakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا أَْوَرى َزْنَدُه  Ve َزنََّد الرَّ

ٌَ ِني  Nâkanın fercini iki cânibden [teznîd] َتزإْ
küçük hılâller ile hılâlleyip ba¡dehu kıllar 
ile bağlayıp kavuşturmağa denir. Bunu 
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yukâlu: اَد َس الزَّ ُجُل َيُزوُد َزْوًدا ِإَذا أَسَّ َزاَد الرَّ

ُُ َل ِمزإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mizved] اَلإْ
Azık koyacak dağarcığa denir, tûşe-dân 
ma¡nâsına. Cem¡i َمَزاِوُد [mezâvid] gelir.

ُة َُ َأا ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-izâdet] اَلإْ

َُ ِلي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tezvîd] اَلتَّزإْ
Bir kimseyi azıklandırmak ma¡nâsınadır.

ُُ ٌل) [et-tezevvud] اَلتََّزلُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Azıklanmak ve azık tutunmak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ْدتُُه َوَزوَّ اْلُمَساِفَر   أََزْدُت 
َد َفَتَزوَّ
ُِ َمَزاِل -Arab bey¡ [ri…âbu’l-mezâvid] ِرَقاُب الإْ
ninde ¡Acem tâ™ifesinin lakabıdır. Ekserî 
-kırmızı sahtiyândan olmak [mizved] ِمْزَوٌد
la tâ™ife-i ¡Acem dahi kızıl benizli oldukla-
rından ıtlâk eylediler yâhûd ِمْزَوٌد [mizved] 
gibi boyunları uzun yâhûd dolu, ٌِمْزَود [miz-
ved] gibi cüsseleri galîz olduklarından 
ıtlâk oluna.

ُة ََ -veznin [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Zuveydet] ُأَليإْ
de) Mehâlibe’den bir hatun adıdır.

ٌُ ا  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [Zevvâd] َألَّ
Esmâdandır: Zevvâd b. ¡Alvân ve Zevvâd 
b. Ma√fû@ el-¢uray¡î muhaddislerdir.

ِب كإْ الرَّ ُُ َلا -Üç adamın la [Ezvâdu’r-Rekb] اَأإْ
kabı idi: biri Musâfir b. Ebî ¡Amr ve biri 
Zem¡a b. el-Esved ve biri Ebû Umeyye b. 
el-Muπîre’dir. Bunlar yolda olduklarında 
ehl-i kâfile kat¡â zâd-ı tarîk ittihâz eyle-
meyip mecmû¡unu kendiler idâre ve it¡âm 
ederler idi.

ِب كإْ الرَّ ُُ -Bir feres ismi [Zâdu’r-Rekb] َأا
dir ki Suleymân-ı Nebî ¡aleyhi’s-selâm 
dergâhına Ezd kabîlesi vüfûd ettiklerinde 
o atı onlara ihsân eylemişler idi.
ٍُ  imyer◊ (zâmm-ı râ ile) [û Rûd±] ُذلُرل
ümerâsından Sa¡îd nâm emîrin lakabı-

eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  َزَهَد 
َزْهًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َحَزَرُه َوَخَرَصُه

ُُ َها أإْ ِ -hemzenin kesriy) [el-izhâd] اَلإْ
le) Bu dahi takdîr ve tahmîn eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْزَهَدُه ِبَمْعَنى َزَهَدُه

َُ َه  Zekât-ı mâla (fethateynle) [ez-zehed] اَلزَّ
ıtlâk olunur.

َُ ِهي  Az (vezninde [emîr] أَِميٌر) [ez-zehîd] اَلزَّ
nesneye denir; yukâlu: َشْيٌء َزِهيٌد أَْي َقِليٌل Ve 
teng-meşreb kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل 
اْلُخُلِق ُق  َضّيِ أَْي   Ve kalîlü’l-ekl adama َزِهيٌد 
denir; yukâlu: َرُجٌل َزِهيٌد أَْي َقِليُل اأْلَْكِل Ve da-
racık dereye denir; yukâlu: ٌق َواٍد َزِهيٌد أَْي َضّيِ

َُ اِه  ُزْهٌد (vezninde [âbid¡] َعاِبٌد) [ez-zâhid] اَلزَّ
[zuhd] lafzından ism-i fâ¡ildir ki perhîz-
kâr demektir. Ve َزِهيٌد [zehîd] gibi hulku 
dar adama denir. Ve esmâ-i ricâldendir: 
Zâhid b. ¡Abdullâh ve Ebu’z-Zâhid el-
Mav§ilî muhaddislerdir.

ُُ َها ُِ أإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-izdihâd] اَلإْ
de) Bir nesneyi azınsamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ًُه َقِليال ْيَء ِإَذا َعدَّ ِإْزَدَهَد الشَّ

َُ ِهي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tezhîd] اَلتَّزإْ
Bir kimseyi bir nesneye ragbetsiz kılmak 
ya¡nî ragbetini sarf ile ondan perhîz et-
tirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفيِه ُفالًَنا  َد   َزهَّ
َبُه َرغَّ ِضدُّ   Ve bir kimseyi buhle sevk َوَعْنُه 
yâhûd buhle nisbet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلُه َد ُفالًَنا ِإَذا َبخَّ َزهَّ

َُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tezâhud] اَلتََّزاُه
de) Bir adamı her taraftan ihtikâr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَزاَهُدوا ُفالًَنا ِإَذا اْحَتَقُروُه

]أ ل ُ[
ُُ ا -Azığa de (vezninde [âd¡] َعاٌد) [ez-zâd] اَلزَّ
nir, tûşe ma¡nâsına.

ُُ لإْ  zâ’nın fethi ve vâv’ın) [ez-zevd] اَلزَّ
sükûnuyla) Azık tutmak ma¡nâsınadır; 
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Esâs’ta َوَيْشُكوُه َيْسَتْقِصُرُه  أَْي  ُفالًَنا  َيْسَتِزيُد   ُفالٌَن 
¡ibâretiyle vâki¡ olmakla tercemede zamîr 
adama ircâ¡ olundu. Ve ُفالًَنا -de ِاْسَتْقَصْرُت 
nirse َتْقِصيٌر [ta…§îr]den me™hûz ve ِاْسَتْقَصْرُت 
 .dan me™hûz olur[i§ar…] ِقَصٌر denirse الثَّْوَب
Ve 

ةٌ َُ ِتَزا  Bir kimseden bir nesneyi [istizâdet] ِاسإْ
artırmasını istemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َياَدَة ِاْسَتَزاَد ُفالًَنا ِإَذا َطَلَب ِمْنُه الّزِ

َُ ٌل) [et-tezeyyud] اَلتََّزيُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Es¡âr gâlî pahaya çıkmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َْعُر ِإَذا َغال  Ve yalan söylemek َتَزيََّد الّسِ
ya¡nî sözüne yalan katmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَزيََّد ِفي َحِديِثِه ِإَذا َكَذَب Ve dâbbe kısmı 
 dedikleri yürüyüşten ziyâdece […ana¡] َعَنٌق
yürümek ma¡nâsınadır. Ve َعَنٌق [¡ana…] fet-
hateynle dâbbe boyunlarını uzatıp yere 
döşenerek su gibi revân olmağa denir ki 
ekserî gecelerde deve kısmı öylece yürü-
yüp menzil alırlar; yukâlu: ِإَذا النَّاَقُة   َتَزيََّدِت 
 Ve kelâm ve sâ™ir nesnelerde َساَرْت َفْوَق اْلَعَنِق
tekellüfle ziyâde eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َياَدَة ِفيِه َتَزيََّد ِفي َكالَِمِه َوَغْيِرِه ِإَذا َتَكلََّف الّزِ

َُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tezâyud] اَلتََّزايُ
de) َتَزيٌُّد [tezeyyud] ile ma¡nâ-yı ahîrde 
mürâdiftir.

ُة َُ َمَزا  Su (mîm’in fethiyle) [el-mezâdet] اَلإْ
meşkine ve tulumuna denir, َراِوَيٌة [râviyet] 
ma¡nâsına. ¡Alâ-kavlin iki deriden dikilip 
geniş olmak için aralığına bir deri dahi 
zamm ve ziyâde ettikleri meşke ve tuluma 
denir. Cem¡-i cinsi ٌَمَزاد [mezâd] ve bünyesi 
 .gelir [mezâyid] َمَزاِيُد

Şârih der ki kavl-i ahîr ber-muktezâ-yı 
mâdde asvebdir, zîrâ evvele göre vâvî ol-
mak iktizâ eder, su dahi zâd cümlesinden 
olduğuna binâ™en. Ve sânîye göre ziyâde-i 
merkûmeye mebnî yâhûd su fî-zâtihi e¡azz 

dır, Hazret-i ~ıddî… radıyallâhu ¡anhu 
müddet-i hilâfetlerinde Yemen ahâlîsinin 
def¡a-i sâniye riddetleri mesmû¡ları olduk-
ta mûmâileyhe emr-nâme tahrîr ve tesyîr 
eylemişler idi.

]أ ي ُ[
َُ يإْ  zâ’nın fethi ve kesri ve) [ez-zeyd] اَلزَّ
yâ’nın sükûnuyla) ve

َُ َي ve (fethateynle) [ez-zeyed] اَلزَّ

ُة َُ َيا ve (zâ’nın kesriyle) [ez-ziyâdet] اَلّزِ

َُ َمِزي  (masdar-ı mîmî olarak) [el-mezîd] اَلإْ
ve

اُن ََ يإْ -vez [meydân] َمْيَداٌن) [ez-zeydân] اَلزَّ
ninde ki bu şâzdır, َشْنآٌن [şen™ân] lafzı gibi) 
Mecmû¡u artmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َزاَد 
ْيُء َزْيًدا َوَزَيًدا َوِزَياَدًة َوَمِزيًدا َوَزْيَداًنا ِإَذا َنَما َوَفَضَل الشَّ
Cevherî zâ’nın fethiyle ٌَزَواَدة [zevâdet] laf-
zını dahi zikr eylemekle tashîf eylemiştir, 
zîrâ o, râ-i mühmele ile ٌُزَواَرة [zuvâret] ve 
-kelimeleridir, nümüvv zik [ziyâret] ِزَياَرةٌ
rinden ¡ârî olarak. Şârih der ki Cevherî, 
Kisâ™î râvîsi olan Ya¡…ûb’dan rivâyet eyle-
mekle nâkil me™mûnü’l-gavâ™ildir. İntehâ. 
Ve mâdde-i mezbûre müte¡addî dahi olur, 
arttırmak ma¡nâsına; yukâlu: َزاَدُه اهللُ َخْيًرا َفَزاَد

َُ ِيي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tezyîd] اَلتَّزإْ
Bu dahi arttırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َزيََّدُه َفَزاَد

ُُ َيا ُِ أإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-izdiyâd] اَلإْ
de) Artmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َزيََّدُه 
-Lâkin bunlar ziyâdeyi mutazammın َفاْزَداَد
dır. Esâs’ta bu müte¡addî olarak dahi mü-
sebbettir; tekûlu: أَْزَددُت َماالً أَْي ِزْدتُُه
ُة َُ ِتَزا سإْ ِ  Bir adamı ¡atâsında [el-istizâdet] اَلإْ
mukassır ¡add eylemek, ِاْسِتْقَصاٌر [isti…
§âr] ma¡nâsınadır ki ma¡nâ-yı âtînin 
melzûmudur; yukâlu: اْسَتْقَصَرُه ِإَذا   ِاْسَتَزاَدُه 
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َُ …Dimaş (muzâri™ bünyesiyle) [Yezîd] َيِزي
’ta bir nehr adıdır.

اُن ََ يإْ -vez [meydân] َمْيَداٌن) [ez-Zeydân] اَلزَّ
ninde) Ba§ra’da bir nehrdir.

يَُّة َِ َيِزي  Şirvân şehrinin [el-Yezîdiyyet] اَلإْ
ism-i kadîmidir.

يُّ َِ يإْ  Yemâme’de bir [ez-Zeydiyy] اَلزَّ
karyedir.

يَُّة َِ يإْ  Baπdâd kazâsında [ez-Zeydiyyet] اَلزَّ
bir karyedir. Ve Benî Numeyr kabîlesi 
yurdunda bir sudur.

يَُّة ُِ َيا  (zâ’nın kesriyle) [ez-Ziyâdiyye] اَلّزِ
¢ayrevân şehrinde bir mahalledir.

َُ  Bir mevzi¡ adıdır. Ve vech-i [Zeyd] َأيإْ
mezkûr üzere esmâdandır: Zeyd b. 
¡Alî b. ◊useyn b. ¡Alî Ebî ‰âlib’dir, 
muhaddisînden Zeydiyyûn dedikleri 
cemâ¡at, mezheb yâhûd neseb cihetiyle 
ona mensûblardır. Ve Zeyd b. ¡Abdullâh 
ez-Zeydî, Zeyd b. ¿âbit neslindendir.

ِة َُ َيا الّزِ -İnde’l¡ [urûfu’z-ziyâdet√] ُحُرلُف 
Ba§riyyîn َتْنَساُه  harfleridir. Şârih der اَْلَيْوَم 
ki hurûf-ı mezbûreyi yüz otuzdan ziyâde 
terâkîble terkîb eylediler. Ez-ân cümle 
Mâzinî’den hurûf-ı ziyâde nedir diye su™âl 
ettiklerinde işbu َوَقْد ْبَنِني ||  َفَشيَّ َماَن  الّسِ  َهِويُت 
َماَنا الّسِ َهِويُت  ِقْدًما   beytini kırâ™at edip ُكْنُت 
su™âl edenler fehm eylememekle tekrâr 
isticvâb eylediklerinde َفأَْعَطْيُتُكْم  َسأَْلُتُموِنيَها 
.dediler َثالََثَة أَْجِوَبٍة

َُ  İbn (tâ’nın fethiyle) [Tezîdu] َتِزي
»ulvân’dır ki bir kabîle pederidir; 
tezîdiyye dedikleri بُُروٌد [burûd] onlara 
mensûbdur ve o kumaş kırmızı ipekle çu-
buklu olur.

olup husûsan bâdiyede mâdde-i hayât ol-
makla ziyâde olmasına tefe™™ülen ıtlâk 
olunmuş olur.

َُ َلاِئ  Pâlânın gerisinde [ez-zevâ™id] اَلزَّ
olan َزَمَعاٌت [zeme¡ât] ya¡nî biraz pâlânın 
mâddesinde olmayan zâ™id nesnelere ıtlâk 
olunur.
َِ َلاِئ -Arslana ıtlâk olu [u’z-zevâ™id≠] ُذلالزَّ
nur, sibâ¡-ı sâ™ireden zevâ™idi olduğu için. 
Ve ashâbdan Cuheniyyü’l-asl bir zâtın 
lakabıdır.

ٌَ ve [Zeyd] َأيإْ

ٌَ ve (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Zuyeyd] ُأَييإْ

ٌُ ve (râ’nın kesriyle) [Ziyâd] ِأَيا

ٌُ اٌد) [Zeyyâd] َأيَّا vezninde) ve [şeddâd] َشدَّ

ةٌ َُ ve [Ziyâdet] ِأَيا

َكا ََ ve [Zeydekâ] َأيإْ

ٌَ ve (mîm’in fethiyle) [Mezîd] َمِزي

الً ََ ve (ile ال ziyâde-i) [Zeydelen] َأيإْ

ِه َليإْ ََ  [amreveyhi¡] َعْمَرَوْيِه) [Zeydeveyhi] َأيإْ
gibi) Esmâ-i ricâldendir.

اُن َُ  Bir nehr (zâ’nın kesriyle) [Ziyâdân] ِأَيا
ve Ba§ra a¡mâlinden bir nâhiye adıdır.

اُن ََ -veznin [sa√bân] َسْحَباُن) [Zeydân] َأيإْ
de) Ahvâz eyâletinde bir beldedir. Ve 
Yemen’de bir köşk ve Kûfe’de bir mevzi¡ 
adıdır.

اَن ََ  Bir devâ-yı ma¡rûf [ebû zeydân] أَُْوَأيإْ
ismidir. Şârih َفاَواِنَيا [fâvâniyâ] ile ya¡nî 
ِليِب  ile beyân eder ki [ûdu’§-§alîb¡] ُعوُد الصَّ
şakâyık köküdür. Lâkin müfredâtta hem-
zesiz bû-zeydân-ı müsta¡cele ile mübey-
yenedir ki tilki taşağı dedikleri köktür.

اَلُن ََ -zâ’nın ve vâv’ın fet) [Zeydâven] َأيإْ
hiyle) Sûs kazâsında bir karyedir.
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FASLU’S-SÎNİ’L-MÜHMELE 
يِن اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الّسِ

]س أ ُ[
ُُ آ سإْ ِ  Pek (vezninde [ib¡âd] ِإْبَعاٌد) [el-is™âd] اَلإْ
sür¡atle gitmek, ¡alâ-kavlin kat¡â sabaha 
kadar nüzûl eylememek üzere bütün gece 
bir düzeye sürüp gitmek ma¡nâsınadır. Ve 
¡alâ-re™yin deve kısmı bütün gece ve gün-
düz yürüyüp gitmeğe mahsustur; yukâlu: 
ْيِر أَْو َساَر َلْيَلَتُه ِبالَ َتْعِريٍس أَْو  أَْسأََد ِإْسآًدا ِإَذا أََغذَّ ِفي السَّ
النََّهاِر َمَع  اللَّْيَل  ِبِل  اإْلِ َسْيُر   َباَت Kâle fi’l-Esâs ُهَو 
ْيَر َلْيَلَتُه ُكلََّها يُِديُمُه يُْسِئُد السَّ

ُُ أَ ََّ  İçmek (fethateynle) [es-se™ed] اَل
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسِئَد اْلَماَء َسأًَدا ِمَن اْلَباِب 
ِإَذا َشِرَب اِبِع   Ve yara havâlanıp azıtmakla الرَّ
veca¡ı nüks eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َسِئَد ُجْرُحُه ِإَذا اْنَتَقَض أَْي نُِكَس

َُ ِئ ََّ -Azı (vezninde [ketif] َكِتٌف) [es-se™id] اَل
tıp nüks eden yaraya denir; yukâlu: ُجْرٌح 
َسِئٌد أَْي ُمْنَتِقٌض

ُُ أإْ ََّ  sîn’in fethi ve hemzenin) [es-se™d] اَل
sükûnuyla) ve

ُُ أَ ََّ  Boğmak (fethateynle) [es-se™ed] اَل
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسأََدُه َسْأًدا َوَسأًَدا ِمَن اْلَباِب 
الثَّاِلِث ِإَذا َخَنَقُه
ُة َُ ؤإْ َُّ  (vezninde [umdet¡] ُعْمَدةٌ) [es-su™det] اَل
Yiğitlik ve gençlik çeşnisinden ve kuvve-
tinden kalan bakiyyeye denir; yukâlu li’l-
mer™eti: َباِب ِبَها ُسْؤَدةٌ أَْي َبِقيٌَّة ِمَن الشَّ

ُُ أَ إَْ ِم  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mis™ed] اَلإْ
Yağ tulumuna denir.

ُُ َؤا َُّ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [es-su™âd] اَل
Bir ¡illet adıdır ki şûr suyu çok içmek se-
bebiyle insana ve deve koyun makûlesine 
¡ârız olur.

ُُ ُؤل إَْ َم -vez [mescûd] َمْسُجوٌد) [el-mes™ûd] اَلإْ

َُ َياِئ  (zâ’nın fethiyle) [ez-zeyâ™id] اَلزَّ
Ziyâdât ma¡nâsınadır; yukâlu: َكِثيَرُة  ِإِبٌل 
َياَداِت الّزِ أَِي  َياِئِد   Ve bu ism-i masdar olan الزَّ
.in cem¡idir[ziyâdet] ِزَياَدةٌ
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değildir demektir.

َُ َا َُّ  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [es-subed] اَل
Kasığa denir, tırâş münâsebetiyle. Ve de-
veler su içmeğe geldikte su bulanmamak 
için havuzu sedd ettikleri sevbe denir. Ve 
bir nev¡ kuş adıdır ki tüyleri be-gâyet yu-
muşak olmakla sırtına iki katre su damla-
sa hemân akıp gider olur. Şârih der ki Ebû 
Mencûf, A§ma¡î’den ُسَبٌد [subed] ُخطَّاٌف 
[«u††âf]-ı berrî olduğunu hikâye eylemiş-
tir. Ve 

ٌَ  ¡Mekke kurbünde bir mevzi [Subed] ُسَا
adıdır. Ve 

ٌَ  [şu™m] ُشْؤٌم ,Uğursuzluğa denir [subed] ُسَا
ma¡nâsına. Ve Subed b. Mâzin ¡Arabdan 
bir kimsedir.

َُ ِا ََّ -Ot (vezninde [ketif] َكِتٌف) [es-sebid] اَل
lanmış çayır bakiyyesine denir.

ُُ َاا َسإْ  Bir (hemzenin fethiyle) [el-esbâd] اَلإْ
nev¡ siyâh siyâb ismidir; ِسْبٌد [sibd] müfre-
didir, sîn’in kesriyle. Ve ٌَّنِصي [na§iyy] de-
dikleri otların ibtidâ zuhûr eden uçlarına 
denir.

ى ََ َانإْ ََّ  [aben†â√] َحَبْنَطى) [es-sebendâ] اَل
vezninde) Pek uzun şey™e denir. Ve cerî™ 
ve dilîr olan insâna ve hayvâna denir. 
Ve sibâ¡dan kaplana denir. Cem¡i َسَباِنُد 
[sebânid] ve ٌَسَباِنَدة [sebânidet] gelir. Ve 
¡inde’l-ba¡z َسَبْنَدى [sebendâ] bî-kâr, sâhib-i 
lehv ü batâlet tebeh-kâr şahsa denir.

]س ب ر ُ[
ُة َُ َر اإْ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-sebredet] اَل
vezninde) Tırâş eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َُسْبَرَد َشْعَرُه ِإَذا َحَلَقه Ve nâka henüz tüy-
lenmedik yavru düşürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َسْبَرَدِت النَّاَقُة ِإَذا أَْلَقْت َوَلَدَها الَ َشْعَر َعَلْيِه

ُُ ِر اإْ ََ ُم -ism-i fâ¡il bünye) [el-musebrid] اَلإْ

ninde) Zikr olunan ُسَواٌد [suvâd] ¡illetine 
mübtelâ olana denir; yukâlu: أَِو ُجُل  الرَّ  ُسِئَد 
ِإَذا أََصاَبُه ِبَناِء اْلَمْجُهوِل َفُهَو َمْسُؤوٌد   اْلَبِعيُر َواْلَغَنُم َعَلى 
َؤاُد السُّ

]س ب ُ[
َُ اإْ ََّ  sîn’in fethi ve bâ’nın) [es-sebd] اَل
sükûnuyla) Tırâş eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َحَلَقُه ْعَر َسْبًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ َسَبَد الشَّ

ُُ َاا سإْ ِ  َسْبٌد (hemzenin kesriyle) [el-isbâd] اَلإْ
[sebd] ma¡nâsınadır; yukâlu: ْعَر الشَّ  أَْسَبَد 
َسَبَدُه -dedikleri buğ [na§iyy] َنِصيٌّ Ve ِبَمْعَنى 
daycık otunun eskileri köklerinde tâzesi 
bitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْسَبَد النَِّصيُّ ِإَذا 
َنَبَت َحِديثُُه ِفي َقِديِمِه

َُ ِاي إَْ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tesbîd] اَلتَّ
de) ِإْسَباٌد [isbâd] ile iki ma¡nâda dahi 
mürâdiftir. Ve 

ٌَ ِاي إَْ -Başa yağ sürünmeği terk ey [tesbîd] َت
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ َد   َسبَّ
َرْأِسِه ِفي  َهاَن  ّدِ اإْلِ -Ve kuş yavrusu tüylen َتَرَك 
meğe başlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َد  َسبَّ
 Ve tırâş olmuş başın kılları اْلَفْرُخ ِإَذا َبَدا ِريُشُه
kabarıp bitmeğe yüz tutmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرْأِسِه َشْعُر  َبَدا  ِإَذا  ُجُل  الرَّ َد   Ve başın َسبَّ
saçını çözüp ıslattıktan sonra taramayıp 
ve örmeyip öylece hâli üzere terk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َح َشْعَرُه َد َرْأَسُه ِإَذا َسرَّ  َسبَّ
َوَبلَُّه ثُمَّ َتَرَكُه

َُ اإْ
َِّ  Sibâ¡dan (sîn’in kesriyle) [es-sibd] اَل

kurda denir. Ve âfet ve dâhiyeye denir. 
“Filân kimse uğrular içre dâhiyedir” diye-
cek yerde ُهَو ِسْبُد أَْسَباٍد derler.

َُ َا ََّ  Bir mikdârca (fethateynle) [es-sebed] اَل
kıla denir. Bu ma¡nâdandır ki “Filânın az 
çok nesnesi yoktur” diyecek yerde َلُه  “َما 
َلَبٌد”  derler ki murâd keçi ve koyun َسَبٌد َوالَ 
ve deve makûlesi mâldan bir şey™e mâlik 
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ve iki el ve iki diz ve iki ayaktan ¡ibârettir.

َُ َج إَْ َم -veznin [meclis] َمْجِلٌس) [el-mescid] اَلإْ
de ve cîm’in fethiyle câ™izdir) Ma¡rûftur ki 
namâz kılacak mahaldir, Fârisîde mezgit 
denir. 

Ve kâ¡ide-i muttaridedendir ki her fi¡l ki 
bâb-ı evvelden mutasarrıf ola, ondan ism-i 
zamân ve ism-i mekân ve masdar-ı mîmî 
¡ayn’ın fethiyle mef¡al vezni üzeredir, 
 gibi illâ bir niçe kelimede [med«al] َمْدَخٌل
¡ayn’ın kesrini iltizâm eylediler; fethi dahi 
câ™izdir, her ne kadar ¡Arabdan mesmû¡ 
değil ise de. Ve onlar işbu َمْسِجٌد [mescid] 
ve َمْطِلٌع [ma†li¡] ve َمْشِرٌق [maşri…] ve َمْسِقٌط 
[mas…i†] ve َمْفِرٌق [mefri…] ve َمْجِزٌر [meczir] 
ve َمْسِكٌن [meskin] ve َمْرِفٌق [merfi…] ve َمْنِبٌت 
[menbit] ve َمْنِسٌك [mensik] kelimeleridir. 
Ve şol fi¡l ki bâb-ı sânîden mutasarrıf 
ola, ondan ism-i zamân ve ism-i mekân 
¡ayn’ın kesriyle ve masdar-ı mîmî fethiy-
le gelir; meselâ ًَنَزَل َمْنَزال dersin zâ’nın fet-
hiyle, nüzûl ma¡nâsına ve َمْنِزلُُه  dersin َهَذا 
zâ’nın kesriyle, mahall-i nüzûl ma¡nâsına.

َُ َج ََّ  Ayak bir (fethateynle) [es-secd] اَل
¡ârıza sebebiyle şişmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا اْنَتَفَخْت َسِجَد ِرْجُلُه َسَجًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ

َُ َج َسإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-esced] اَلإْ
Ondan sıfattır.

ُُ َجا َسإْ -Es (hemzenin fethiyle) [el-escâd] اَلإْ
ved b. Ya¡fur nâm şâ¡irin kavlinde, ya¡nî 
işbu: ِبَها َواَفى   || ُمَنطٍَّق  أََغنَّ  نَُطٍف  ِذي  َخْمِر   “ِمْن 
اأْلَْسَجاِد”  beytinde vâki¡dir, murâd َكَدَراِهِم 
Yehûd yâhûd Nasârâ tâ™ifesidir yâhûd ciz-
ye ma¡nâsınadır. Yâhûd اأْلَْسَجاِد  bir َدَراِهُم 
gûne mahsûs akçedir ki ona sûretler darb 
ve nakş edip putperestler secde ederler. 

Şârih der ki ekâsire-i ¡Acem sikkeleri idi 
ki kendi sûretlerini darb edip görenler ona 

siyle) Tüylenmedik yavru düşüren nâkaya 
denir.

]س ت ُ[
ا ََ  Tâ-yı fevkiyyenin kesriyle [Sâtîdâ] َساِتي
ki Yezîd b. Muferraπ nâm şâ¡irin işbu: َفَدْيُر“ 
َفاْلِجَباُل” اْلَمَخاَفِة  َفُحْلَواُن   || َفُبْصَرى  َفَساِتيَدا   ُسَوى 
beytinde vâki¡dir. Meyyâfârikîn türâbında 
bir dağın ismidir, Aslı َساِتيَدَما [Sâtîdemâ] 
idi, şâ¡ir zarûret için َما yı hazf eylemiştir. 
Pes burada onu zikr ve aslına tenbîh lâzım 
olmakla sebt ve beyân olundu.

]س ج ُ[
ُُ ُجو َُّ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [es-sucûd] اَل
Huzû¡ ve tevâzu¡ ve tezellül ile ser-fürû 
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَجَد َلُه ُسُجوًدا 
ِل ِإَذا َخَضَع ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
Şârih der ki ُسُجوٌد [sucûd] fi’l-asl ma¡nâ-
yı mezbûra mevzû¡dur, rükn-i namâz olan 
 ıtlâkât-ı şer¡iyyedendir, zîrâ [sucûd] ُسُجوٌد
zemîne vaz¡-ı cebheden a¡zam huzû¡ ve 
meskenet olmaz. İntehâ. Ve 

ٌُ  Ayak üzere sütûn gibi dik [sucûd] ُسُجو
durmak ma¡nâsına olmakla zıdd olur; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا اْنَتَصَب َسَجَد الرَّ

ُُ َجا سإْ ِ  Başı (hemzenin kesriyle) [el-iscâd] اَلإْ
aşağı edip eğilmek ma¡nâsınadır; tapu kıl-
mak gibi; yukâlu: َرْأَسُه َطْأَطأَ  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أَْسَجَد 
-Ve kapaklarını kıparak bir nesne َواْنَحَنى
ye muttasıl nazar eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْسَجَد َلُه ِإَذا أََداَم النََّظَر ِإَلْيِه ِفي ِإْمَراِض أَْجَفاٍن 
Burada أَْجَفاٍن  َغضُّ ,[imrâ∂u ecfân] ِإْمَراُض 
.ma¡nâsınadır ki mecâzdır أَْجَفاٍن

َُ َج إَْ َم -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-mesced] اَلإْ
de) Cebheye ıtlâk olunur. Ve ْبَعُة السَّ  اَآْلَراُب 
[el-ârâbu’s-seb¡at]ın mecmû¡una َمَساِجُد 
[mesâcid] ıtlâk olunur ki secde hâlinde 
yere değen a¡zâ-yı seb¡adır ve onlar cebhe 



ٌُ ا ََ َس 1453BÂBU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE

َُ خإْ َُّ  Veled (sîn’in zammıyla) [es-su«d] اَل
ile ana karnından çıkan sarı ve galîz suya 
denir.

ُُ ل َُ خإْ َُّ -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [es-su«dûd] اَل
ninde) Yavuz ve hiddetli adama denir; 
yukâlu: َرُجٌل ُسْخُدوٌد أَْي َحِديٌد

َُ خَّ ََ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-musa««ad] اَلإْ
vezninde) Bir ¡ârıza sebebiyle mahmûr 
gibi dimâg ve kuvâlarına gılzat ve 
vücûduna fütûr ve sıklet ¡ârız olarak benzi 
sararmış, yüzü gözü şişmiş adama denir; 
yukâlu: ا ُمْصَفرًّ النَّْفِس  َخاِثَر  أَْي  ًدا  ُمَسخَّ ُفالٌَن   أَْصَبَح 
ًما  Van…ulu’nun sakîl ve sarı benizli َثِقيالً ُمَورَّ
olan kimse dediğine nazar oluna.

َُ ِخي إَْ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tes«îd] اَلتَّ
de) Ağacın yaprakları rutûbetlenmekle 
birbirinin üzerine binişip katlanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجِر َتْسِخيًدا َد َوَرُق الشَّ  ُسّخِ
َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا َنِدَي َوَرِكَب َبْعُضُه َبْعًضا

ُُ َو خإْ ََّ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [es-sa«ved] اَل
de) Nerm ve nâzük-beden tâze civâna de-
nir; yukâlu: َشَباٌب َسُخوٌد أَْي َناِعٌم

]س ُ ُ[
َُ ي َِ إَْ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tesdîd] اَلتَّ
de) Bir nesneyi uzunluğuna doğrultmak 
ma¡nâsınadır; bir adama doğru mızra-
ğı doğrultmak gibi; yukâlu: ْمَح الرُّ َد   َسدَّ
َمُه َقوَّ ِإَذا  َتْسِديًدا   Ve bir adamı kavlen َنْحَوُه 
yâ fi¡len râst ve savâba tevfîk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َداِد َد ُفالًَنا ِإَذا َوفََّقُه ِللسَّ  َسدَّ
َواِب ِمَن اْلَقْوِل َواْلَعَمِل أَِي الصَّ

ُُ ا ََ ََّ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [es-sedâd] اَل
Râst ve savâb olan şey™e denir; tekûlu: ُقْلُت 
 Ve َلُه َسَداًدا أَْي َصَواًبا

ٌُ ا ََ  Masdar olur, râst ve savâb [sedâd] َس
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء َسَداًدا  َسدَّ الشَّ
 Ve ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َصاَر َسِديًدا أَْي ُمْسَتِقيًما

izhâr-ı huzû¡ ederler idi, hâlen Avrupa 
krallarının sikkeleri gibi. 

َُ اِج ََّ  İsm-i fâ¡ildir, secde eden [es-sâcid] اَل
adama denir. Bu ma¡nâdandır ki ¡Arablar 
fâtir ve haste-nümâ göze ٌَساِجَدة [sâcidet] 
ıtlâk ederler; yekûlûne: ٌَفاِتَرة أَْي  َساِجَدةٌ   َعْيٌن 
ve ٌَنْخَلٌة َساِجَدة derler, hurmâ ağacının mey-
vesi pek firâvân olmakla yere doğru mâ™il 
oldukta.

َُ جَّ َُّ  (vezninde [¡rukka] ُركٌَّع) [es-succed] اَل
 :in cem¡idir ve kavluhu ta¡âlâ[sâcid] َساِجٌد
ًدا﴾ أَْي ُركًَّعا  :Kâle’l-Bey∂âvî ﴿َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ
ِ َتَعاَلى ُشْكًرا َعَلى  “أَْي ُمَتَطاِمِنيَن َوُمْخِبِتيَن أَْو َساِجِديَن هلِلَّ
ِإْخَراِجُكْم ِمَن الّتِيِه”
Mü™ellif namâz kılacak ٌاَدة  [seccâdet] َسجَّ
mâddesini zâhiren müvelled olduğu için 
zikr eylememiştir. ¡Arabîde hamra ıtlâk 
olunur ki ıtlâkât-ı şer¡iyyedendir. Kaldı 
ki ٌاَدة  fi’l-asl secde-kâr olan [seccâdet] َسجَّ
cebhede vâki¡ eser ve nişâna ıtlâk olunup 
ba¡dehu mevzi¡-i secde olacak ma¡hûd 
döşemede isti¡mâl olundu. Âhirindeki tâ™ 
nakliyyedir yâhûd اَنٌة اَرةٌ ve [tebbânet] َتبَّ  َخمَّ
[«ammâret] gibi şüzûzen ism-i mekân 
olan fa¡¡âlet bâbındandır.

]س ج ر ُ[
ُُ  Şehr-i (cîm’in kesriyle) [Sâcird] َساِجرإْ
¢âşân kurbünde bir karye adıdır. Ve Bû-
Şenc kazâsında başka bir karyedir.

]س ح ُ[
ُُ َُ جإْ َُّ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [es-sucdud] اَل
de) Şedîd ve mârid kimseye denir.

]س خ ُ[
َُ خإْ ََّ  sîn’in fethi ve «â-yı) [es-sa«d] اَل
mu¡cemenin sükûnuyla) Issı nesneye de-
nir; yukâlu: ٌَّماٌء َسْخٌد أَْي َحار
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nesne kapanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْت ْت ُعُيوُن اْلُخْرَزِة ِإَذا اْنَسدَّ ِإْسَتدَّ

ُُ ا ََ سإْ ِ  Râst (hemzenin kesriyle) [el-isdâd] اَلإْ
ve savâba duş olmak yâhûd râst ve savâbı 
taleb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َّأََسد 
َداَد أَْو َطَلَبُه ُجُل ِإَذا أََصاَب السَّ الرَّ

ُُ ََ ََّ -Doğru ol (fethateynle) [es-seded] اَل
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء َسَدًدا ِمَن  َسدَّ الشَّ
اِبِع ِإَذا اْسَتَقاَم اْلَباِب الرَّ

ُُ ا ََ َِّ  Şîşenin (sîn’in kesriyle) [es-sidâd] اَل
ağızı tıkacına ve tıpasına denir. Ve sâ™ir 
bu makûlenin ağızları bağına, kezâlik ge-
çit ve derbent makûlesinin ağızını bend 
eden ¡askere ve muhâfıza ıtlâk olunur; 
mâ-yuseddu bihi’ş-şey™ ma¡nâsınadır. Ve 
¡Arabların ِسَداٌد ِمْن َعَوٍز ve أََصْبَت ِسَداًدا ِمْن َعْيٍش 
kavllerinde kezâlik kesr iledir ki ihtiyâc 
rahnesini sedd edecek nesne demektir, 
sedd-i ramak gibi. Ve َعَوٌز [¡avez] ihtiyâc 
ma¡nâsınadır. Ve bunlar da kalîlen meftûh 
olur, ¡alâ-kavlin fethi lahn ve hatâdır. 

◊arîrî Durretu’l-∏avvâ§’ta bu gûne beyân 
eyledi ki Na∂r b. Şumeyl el-Mâzinî bir 
gece Me™mûn »alîfe’nin huzûrunda 
muhâveret-i edebiyyeye müştagil iken 
münâsebetle ahvâl-i nisvân bâbında 
Me™mûn ِْعِبّي الشَّ َعِن  ُمَجاِهٍد  َعْن  َهِشيٌم  َثَنا   َحدَّ
َج َتَزوَّ “ِإَذا  الَُم  السَّ َعَلْيِه  النَِّبيُّ  َقاَل  َقاَل  َعبَّاٍس  اْبِن   َعِن 
ُجُل اْلَمْرأََة ِلِديِنَها َوَجَماِلَها َكاَن ِفيَها َسَداٌد ِمْن َعَوٍز”  الرَّ
hadîsini sîn’in fethiyle kırâat eylediler. 
Na∂r hemân َثَنا َعْوُف ْبُن َجِميَلَة َعِن اْلَحَسِن َعْن  َحدَّ
َج الَُم “ِإَذا َتَزوَّ  َعِلّيِ ْبِن أَِبي َطاِلٍب َقاَل َقاَل النَِّبيُّ َعَلْيِه السَّ
ُجُل اْلَمْرأََة ِلِديِنَها َوَجَماِلَها َكاَن ِفيَها ِسَداٌد ِمْن َعَوٍز”  الرَّ
¡unvânıyla ki sîn’in kesriyledir, kırâ™at ey-
ledikte hemân Me™mûn istivâ ve kesr ile 
kırâ™atinin vechinden istinbâ™ eylemekle, 
Na∂r meftûhanın lahn olduğunu beyân 
eyledi. Pes Me™mûn “Beni telhîn eylemek 

ٌُ ا ََ  Esmâdandır: Sedâd b. Sa¡îd [sedâd] َس
es-Seb¡î hadîs rivâyet eylemiştir.

َُّ ََّ  sîn’in fethi ve dâl’ın) [es-sedd] اَل
teşdîdiyle) Bir şey™in gediğini yapıp muh-
kem ve üstüvâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا أَْصَلَحَها ا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ  َسدَّ الثُّْلَمَة َسدًّ
Ve َوأَْوَثَقَها

ٌَّ -Dağa ıtlâk olunur, ma¡nâ [sedd] َس
yı âtîden me™hûzdur ki tesmiye bi’l-
masdardır. Ve iki nesne aralığında 
hâciz ve hâ™il olan şey™e ıtlâk olunur; bu 
ma¡nâda sîn’in zammıyla da câ™izdir, ¡alâ-
kavlin zammıla hılkî olana ve fethle insân 
¡ameliyle olana ıtlâk olunur. Şârih der ki 
Kur’ân-ı kerîm’de ﴾ْيِن دَّ ْيِن” ve ﴿َبْيَن السَّ دَّ  “السُّ
ve ﴾ا َسدًّ أَْيِديِهْم  َبْيِن  ا” Ve ﴿ِمْن   kırâ™atleri “ُسدًّ
bu cihettendir. Ve 

ٌَّ  ,Ayb ve nakîsa ıtlâk olunur¡ [sedd] َس
ma¡yûbu tekellümden men¡ eylediği için. 
Cem¡i ٌة  ُسُدوٌد gelir. Kıyâs olan [esiddet] أَِسدَّ
[sudûd] olmak iken gayr-i kıyâs üzere gel-
miştir; yukâlu: ِة أَِي اْلُعُيوِب َوَما  ُهَو َبِريٌء ِمَن اأْلَِسدَّ
َيَتَكلَُّم َفالَ  َفاُه  َيُسدُّ  َعْيٌب  أَْي  َسدٌّ   Lâkin Esâs’ta ِبِه 
bu َسَداٌد [sedâd] ¡unvânıyla mersûmdur. Bu 
ma¡nâdandır ki َة  .derler الَ َتْجَعَلّنِ ِبَجْنِبَك اأْلَِسدَّ
َعْيٌب ِبِه  َكَمْن  اْلَجَواِب  َعِن  َفَتْسُكَت  َصْدَرَك  َقنَّ  تَُضّيِ  الَ 
َبَكٍم أَْو  َصَمٍم   ma¡nâsına, ya¡nî “Sağırlık ِمْن 
ve dilsizlik nakîsası olanlar gibi cevâbdan 
teng-dil olup sükût eyleme” demektir. Ve 

ٌَّ  Kor kor çubuktan örülmüş selle [sedd] َس
ta¡bîr olunan zarfa denir.

ُُ ا ََ ِت سإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-istidâd] اَلإْ
de) Doğrulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َِّإْسَتد 
ْيُء ِإَذا اْسَتَقاَم ُمُه :Kâle’ş-şârih ve minhu الشَّ  “أَُعّلِ
ا اْسَتدَّ َساِعُدُه َرَماِني” َماَيَة ُكلَّ َيْوٍم ||َفَلمَّ  Asma¡î الّرِ
bunu şîn-i mu¡ceme ile rivâyet eylemiştir. 
Ve 

ٌُ ا ََ ِت  Gedik ve delik makûlesi [istidâd] ِإسإْ
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َقَناٍة َُّ  Bir dere adıdır ki [Suddu ¢anât] ُس
Şu¡aybe nâm mahalle munsabb olur.

َُّ َِّ -Râst ve dü (sîn’in kesriyle) [es-sidd] اَل
rüst söze denir; yukâlu: َكالٌَم ِسدٌّ أَْي َصِحيٌح
ُة ََّ َُّ -Kona (sîn’in zammıyla) [es-suddet] اَل
ğın kapusuna denir, اِر الدَّ  [bâbu’d-dâr] َباُب 
ma¡nâsına, sedd olunur olduğu için. Cem¡i 
 .vezninde [ured§] ُصَرٌد gelir [suded] ُسَدٌد
İmâm-ı meşhûr İsmâ¡îl el-Kûfî es-Suddî, 
Mescid-i Kûfe’nin kapısı eşiğinde nisvân 
nikâbları bey¡ eylemekle ٌة  e[suddet] ُسدَّ
mensûb olmuştur. 

Şârih der ki Zema«şerî, ٌة  i sarây[suddet] ُسدَّ
kapısının üstündeki örtü ile tefsîr eyledi ki 
sundurma ve saçak ta¡bîr ettikleri olacak-
tır. Ve Ebû ¡Amr kapı önünde olan sofa ve 
sedd ile beyân eylemişlerdir. Ehl-i bâdiye 
¡indinde çadır kapısını fenâsıdır ki dergâh 
ta¡bîr olunur, pes mü™ellifin tefsîri أَْهُل َحَضٍر 
[ehlu √a∂ar]a göre olur. Ve 

ةٌ ََّ  Mesdûd olan kemerli binâ [suddet] ُس
bakiyyesine denir ki murâd sedd olun-
muş kemerli binâ yerine denir, mihrâb ve 
mesdûd pencere ve sofa içleri gibi. Ve 

ةٌ ََّ -Buruna mahsûs bir tutkun [suddet] ُس
luk ¡ârızasına denir ki istişmâmdan men¡ 
eder. Etıbbâ™ südde-i mesâmâtı bundan 
ahz eylediler.

ُُ ا ََ َُّ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [es-sudâd] اَل
Bu dahi zikr olunan ٌة  illetine¡ [suddet] ُسدَّ
denir.

ُُ َُ َُّ -Şol bü (zammeteynle) [es-sudud] اَل
yük ve küşâde gözlere ıtlâk olunur ki 
hiddet-i nûru olmamakla manzûru iyice 
göremez ola, vâkı¡an ba¡zı lokma gözler-
de olur. Müfredi ٌة  :tir; yukâlu[sâddet] َسادَّ
َقِويًّا َبَصًرا  تُْبِصُر  الَ  ُمَفتََّحٌة  أَْي  ُسُدٌد  َوُعُيوٌن  ةٌ  َسادَّ  َعْيٌن 

münâsib midir?” dedikte, “Hâşâ, haddim 
değildir, lâkin cenâb-ı şerîfinizde vâki 
olmadı, belki Heşîm fî zâtihi lahhâne ol-
makla bu hatâ ondan sâdır oldu” deyip 
fethle istikâmet ve kesr ile sedd-i sulme-i 
ihtiyâc edecek bülga ma¡nâsını ifâde ey-
ledikte Me™mûn vâkıf-ı hâl olmakla َُقبََّح اهلل 
 deyip vezîri olan Fa∂l b. Sehl’e َمْن الَ أََدَب َلُه
hitâben Na∂r’a elli bin dirhem i¡tâ eyle-
mesi bâbında tezkire ve tahrîr ve Na∂r’a 
terfîkan bir serheng ile irsâl eyledi. Fa∂l 
kıssaya vâkıf oldukta otuz bin dirhem dahi 
kendi ¡ilâve eylemekle Na∂r bir bahsle 
seksen bin dirheme nâ™il oldu. İntehâ. Ve 

ٌُ ا ََ  Nâkanın memesi deliklerinde [sidâd] ِس
kuruyup kalan süte ıtlâk olunur. Ve Sidâd 
b. Reşîd el-Cu¡fî muhaddistir.

َُّ َُّ  Havâ (sîn’in zammıyla) [es-sudd] اَل
yüzünü tutan siyâh buluta ıtlâk olunur. 
Cem¡i ُسُدوٌد [sudûd] gelir. Ve şol dereye 
ıtlâk olunur ki onda iri taşlar ve kayalar 
olmakla yağmur suları onda bir müddet 
irkilip kalır ola. Cem¡i ٌِسَدَدة [sidedet] gelir 
sîn’in kesriyle. Ve 

ٌَّ  Gölgeye ıtlâk olunur, şu¡â¡ı [sudd] ُس
sedd eylediği için. Ve 

ٌَّ  ¡Kabîle-i ∏a†afân yurdunda vâki [sudd] ُس
bir küçük dağda bir su adıdır. Ve Yemen 
ülkesinde bir hısn ismidir. Ve 

ٌَّ  Dereye denir. Ve [sudd] ُس

ٌَّ  .lafzından cem¡ olur [esed] أََسٌد [sudd] ُس
Ve bend edici nesnelere denir ve minhu 
yukâlu: َجَراٌد ُسدٌّ أَْي َكِثيٌر َسدَّ اأْلُُفَق
ِْيِجَراٍب أَ َُّ -cîm’in kes) [Suddu Ebî Cirâb] ُس
riyle) ¡A…abe-i Minâ’dan aşağıcada bir 
mevzi¡dir ki Minâ’ya gidenin sağ tarafın-
daki makbere semtine düşer.
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yukâlu: َسَرَد اْلَحِديَث ِإَذا أََجاَد ِسَياَقُه Ve 

ٌُ -Ezd bilâdında bir mevzi¡ adı [Serd] َسرإْ
dır. Ve 

ٌُ  Muttasılan oruç tutmak [serd] َسرإْ
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ْوَم  َسَرَد الصَّ
ِإَذا َتاَبَعُه

َُ ِري إَْ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tesrîd] اَلتَّ
de) َسْرٌد [serd] ile iki ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir.

ُُ َر ََّ  Bir adam (fethateynle) [es-sered] اَل
peyderpey oruç tutar olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َصاَر ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َسَرًدا  ُجُل  الرَّ  َسِرَد 
َيْسَرُد َصْوَمُه
ى ََ َرنإْ ََّ -vez [sebentâ] َسَبْنَتى) [es-serendâ] اَل
ninde) Umûr ve mesâlihinde cüst ve 
çâlâk ve şedîd ve dilîr olan adama de-
nir. Mü™ennesinde ٌَسَرْنَداة [serendât] denir 
hâ’yla. Ve 

ى ََ  Teym kabîlesinden bir [Serendâ] َسَرنإْ
şâ¡ir adıdır.

اُء ََ ِرنإْ سإْ ِ -vez [™iπrindâ] ِإْغِرْنَداٌء [™el-isrindâ] اَلإْ
ninde ve mürâdifidir ki bir adama şer-gîr 
ve gâlib ve müstevlî olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْسَرْنَداُه ِإَذا اْعَتالَُه َواْغَرْنَداُه

ُُ َرا ََّ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [es-serâd] اَل
Pek olan hurmâ koruklarına denir, َخالٌَل 
 alâlun §ulbun] ma¡nâsına. Müfredi» ُصْلٌب
 tir. Ve şol hurmâya denir ki[serâdet] َسَراَدةٌ
ağacı susuz kalmakla cevdetine muzır ol-
muş ola.

ُُ َرا سإْ ِ -hemzenin kesriy) [el-isrâd] اَلإْ
le) Hurmâ ağacı pek koruk tutmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َذا َصاَر  ِإَذا  النَّْخُل   أَْسَرَد 
َسَراٍد

ٌُ ُُ ve (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [Surdud] ُسرإْ

ٌُ َُ  (vezninde [cundeb] ُجْنَدٌب) [Surded] ُسرإْ
ve

¡Alâ-kavlin: 

ةٌ َُّ  Şol göze ıtlâk olunur ki [sâddet] َسا
ma¡âzallâhi ta¡âlâ aklık ¡ârız olmakla basa-
rı zâ™il olup rü™yetten mu¡attal ve min-ba¡d 
karası ¡avdetinden mahrûm kala. Ve 

ةٌ َُّ -Pek koca nâkaya ıtlâk olu [sâddet] َسا
nur, cemâd gibi kaldığı için. Ve insânın 
sarkık saçına ıtlâk olunur.

َُّ ََ َم  (mîm’in fethiyle) [el-mesedd] اَلإْ
Bostân-ı İbn ¡Âmir ismidir, Cevherî 
vehminden nâşî bostân-ı İbn Ma¡mer 
¡unvânında resm eyledi, lâkin Cevherî 
A§ma¡î’den nakl eylemekle mü™ellifin 
tevhîmi nâ-becâdır.

يُن َِّ يٌن) [Siddîn] ِس  (vezninde [siccîn] ِسّجِ
Sâhilde bir beldedir.

ُُ ا ََ َسإْ  in cem¡idir[sedd] َسدٌّ [el-esdâd] اَلإْ
ki hâciz ve hâ™il ma¡nâsınadır. Bu 
ma¡nâdandır ki “Filâna yollar kapanıp ne 
semte gidececeğini bilmez oldu” diyecek 
yere ُضِرَبْت َعَلْيِه اأْلَْرُض ِباأْلَْسَداِد derler.

]س ر ُ[
ُُ رإْ ََّ ve (vezninde [ferd] َفْرٌد) [es-serd] اَل

ُُ َرا َِّ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [es-sirâd] اَل
Meşin ve sahtiyân makûlesi nesne dik-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َسْرًدا اأْلَِديَم   َسَرَد 
ِل ِإَذا َخَرَزُه  Ve delmek َوِسَراًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َواأْلَوَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َثَقَبُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve َسَرَد 
cenk libâsı olan zırh örmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْرَع ِإَذا َنَسَجُه  lafzı [serd] َسْردٌ Ve َسَرَد الّدِ
mutlakan örülmüş zırhlara ve sâ™ir halka 
halka örülmüş nesnelere ism-i câmi¡dir ki 
vasf bi’l-masdardır; yukâlu: َوَعَلْيِهْم  َجاُؤوا 
 Ve َسْرٌد أَْي ُدُروٌع

ٌُ  Kelâmı cevâhir-i manzûme gibi [serd] َسرإْ
hüsn-i edâ ile muttasılan ve muntazaman 
sevk eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; 



ٌَ َسعإْ 1457BÂBU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE

]س ر ن ُ[
ى ََ َرنإْ ََّ  “س،ر،د” Ânifen [es-serendâ] اَل
mâddesinde nûn’un ziyâdesine mebnî 
zikr olundu ve mevzi¡-i zikri bu mahaldir, 
tertîb-i hecâya mebnî.

]س ر هـ ُ[
ُة ََ َه رإْ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-serhedet] اَل
vezninde) Tıflın gıdâsını güzel edip hoşça 
perverde eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِبيَّ ِإَذا أَْحَسَن ِغَذاَءُه -Ve devenin hörgü َسْرَهَد الصَّ
cünü kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َسْرَهَد 
َناَم ِإَذا َقَطَعُه السَّ

َُ َه رإْ ََ ُم  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [el-muserhed] اَلإْ
vezninde) Semiz hörgüce denir; yukâlu: 
 Ve َسَناٌم ُمَسْرَهٌد أَْي َسِميٌن

ٌَ َه رإْ ََ  ُمَعظٌَّم ,Bir recül adıdır [Muserhed] ُم
[mu¡a@@am] vezninde. Musedded nâm 
muhaddisin pederi ismidir ki silsilesi 
bu resmedir: Musedded b. Muserhed b. 
Mucerhed b. Muserbel b. Muπarbel b. 
Mura¡bel b. Mu†arbel b. Erendel b. Se-
rendel b. ∏arendel b. Mâsik el-Mustevrid 
el-Esedî’dir. Mütercim der ki A√med b. 
¡Uleyye Ebû Nu¡ayme neseb-i mezkûru 
serd eyledikte اْلَعْقَرِب ُرْقَيُة   diye cevâb َهَذا 
eylemiştir.

]س ع ُ[
َُ عإْ ََّ  sîn’in fethi ve ¡ayn’ın) [es-sa¡d] اَل
sükûnuyla) ve

ُُ ُعو َُّ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [es-su¡ûd] اَل
Kuvvetli ve ferhunde ve mübârek olmak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َوُسُعوًدا َسْعًدا  َيْوُمَنا   َسَعَد 
َثًة ُمَثلَّ ِإَذا َيِمَن  -kelime َيِمَن Ya¡nî ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث 
sinin ¡ayn’ında harekât-ı selâs cârîdir. Ve

ٌَ  ¡Medîne kurbünde bir mevzi [Sa¡d] َسعإْ
adıdır. Ve ◊icâz’da bir dağın ismidir. Ve 
bir belde adıdır ki onda zırh işlenir. ¡İnde’l-

ٌُ َُ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Serded] َسرإْ
Tihâme’de bir vâdî adıdır.

ُة َُ ) [Sâridet] َساِر  (vezninde [vâridet] َواِرَدةٌ
İbn Yezîd b. Cuşem’dir, Ensâr-ı kirâmın 
nesebi ricâlindendir.
ٍُ َر إَْ نُِم إْْ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [ibn misred] ِا
de) İbn-i câriye demektir, yâhûd ibn-i …
ayne demektir ki çengî ve mutrib-zâdedir; 
kelimât-ı şütûmdandır. Evvele göre câriye 
kısmı dikiş dîger olduklarından sânîye 
göre serd-i nagamât eder olduklarından 
nâşîdir. Kâle fi’l-Esâs: ُهَو اْبُن ِمْسَرٍد أَِي اْبُن أََمٍة 
أِلَنََّها ِمَن اْلَخَواِرِز

َُ ِري ََّ -Pa (vezninde [emîr] أَِميٌر) [es-serîd] اَل
puççuların “biz” ta¡bîr ettikleri âlete denir; 
 ِمْسَرٌد gibi. Şârih der ki “biz”e [işfâ] ِإْشَفى
[misred] ve ِمْسَراٌد [misrâd] dahi denir.

ُة اِنيَّ َُ  Bahr-i Maπrib’de [Serdâniyyet] َسرإْ
bir cezîre-i kebîre ismidir, hâlen Sardin-
ya dedikleridir ki Sebte dâhilinde Korsika 
Adası’na karîbdir.

ُُ ُرل َُ  (sîn’in fethiyle) [Serderûd] َسرإْ
Hemedân kazâsında bir karyedir.

]س ر م ُ[
َُ َم رإْ ََّ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [es-sermed] اَل
Dâ™im ve câvîd ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْيٌش 
َداِئٌم أَْي   ;Ve uzun geceye ıtlâk olunur َسْرَمٌد 
yukâlu: َلْيٌل َسْرَمٌد أَْي َطِويٌل
Mütercim der ki İmâm Râzî kav-
li üzere َسْرَمٌد [sermed] َسْرٌد [serd] laf-
zından me™hûzdur ki tevâlî ve te¡âkub 
ma¡nâsınadır; zamân te¡âkub-i eczâ™ ha-
sebiyle müstemir olduğu için َسْرٌد [serd] 
ile tesmiye olunup ba¡dehu mübâlagaten 
mîm ziyâde olundu. İntehâ. Ve 

َُ َم -aleb a¡mâlinden bir mev◊ [Sermed] َسرإْ
zi¡ adıdır.
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olunur. 

Mütercim der ki dört kevkeb-i evvel ki 
menâzildendir, Cedy ve Delv burcla-
rındadır. بَُلَع -İsfendâr [¡sa¡du bula] َسْعُد 
mez-mâh-ı celâlînin on birinci ve şubatın 
on ikinci günü tulû¡ eder. Ve اأْلَْخِبَيِة  َسْعُد 
[sa¡du’l-a«biyet] fervendîn-mâhın ikin-
ci ve martın onuncu günü ve اِبِح الذَّ  َسْعُد 
[sa¡du’≠-≠âbi√] behmen-mâhın yirmi se-
kizinci ve kânûn-ı sânînin otuzuncu günü 
ve ُعوِد -yine isfendâr [sa¡du’s-su¡ûd] َسْعُد السُّ
mez-mâhın yirmi dördüncü ve şubatın yir-
mi beşinci günü tulû¡ eder. İntehâ. 

Ve kabâ™il-i ¡Arab’dan ُسُعوٌد [su¡ûd] çok-
tur: Sa¡du Temîm ve Sa¡du ¢ays ve Sa¡du 
Hu≠eyl ve Sa¡du Bekr gibi. Ve emsâldendir 
ki »ِبُكّلِ َواٍد َبنُو َسْعٍد« derler, menşe™i budur ki 
A∂ba† b. ¢uray¡ es-Sa¡dî kendi kavmin-
den rû-gerdân olup âher kabâ™ile intikâl 
eyledi, lâkin onları beğenmeyip yine kav-
mine rücû¡ ve kelâm-ı mezbûru îrâd eyledi 
ve ondan murâdı Sa¡d b. Zeyd b. Menât 
b. Temîm idi ki kendi kabîlesi ondan 
münşa¡ibdir, ya¡nî “Hangi kabîleye var-
dım ise bizim kabîle ricâli gibi onlar da 
nâ-muvâfıktır.” Ve yine emsâldendir ki 
 ,vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر ,derler »أََسْعٌد أَْم ُسَعْيٌد«
“Mahbûb mudur ki mekrûh mudur, hayr 
mıdır şerr midir?” diyecek mevki¡de darb 
olunur. Menşe™i budur ki ∞abbe b. Udd’un 
Sa¡d ve Su¡ayd nâm iki oğlu var idi, bir 
gün develerini aramak için beyâbâna gitti-
ler. Bir vaktten sonra Sa¡d gelip Su¡ayd nâ-
bedîd olmakla, dâ™imâ ∞abbe karşıdan bir 
karaltı görse »أََسْعٌد أَْم ُسَعْيٌد« der idi. ¡Arablar 
ahz edip onunla teşe™™üm eder oldular. Ve 

ٌَ  Benû Melekân cemâ¡atine [Sa¡d] َسعإْ
mahsûs bir sanem ismidir. Ve İmâm 

ba¡z bir kabîledir ki durû¡-ı Sa¡diyye ona 
mensûbdur. Ve 

ٌَ ِبَنِة [sa¡d] َسعإْ  ya¡nî [ulu&u’l-lebinet&] ثُُلُث اللَّ
libâsın koltukları altına vaz¡ ettikleri hış-
tek ta¡bîr olunan murabba¡u’ş-şekl parça-
nın sülsüne denir, niteki ُسَعْيٌد [su¡ayd] ُزَبْيٌر 
[zubeyr] vezninde, rub¡una denir, ke-mâ 
se-yuzkeru. Ve 

ٌَ -Mübârek ve ferhunde nesne [sa¡d] َسعإْ
ye denir ki vasf olur. Cem¡i ُسُعوٌد [su¡ûd] 
gelir. Ve النُُّجوِم  [su¡ûdu’n-nucûm] ُسُعوُد 
ya¡nî َسْعٌد [sa¡d] lafzının muzâf olduğu 
kevâkib ondur: بَُلَع  َسْعُد ,[¡sa¡du bula] َسْعُد 
اِبِح ,[sa¡du’l-a«biyet] اأْلَْخِبَيِة -≠’sa¡du] َسْعُد الذَّ
≠âbi√] ve ُعوِد السُّ  ki bu [sa¡du’s-su¡ûd] َسْعُد 
dört menâzil-i kamerdendir. 

Mütercim der ki letâ™iftendir ki Melik 
Eşref’in huzûrunda üdebâdan Şihâb-ı 
¢û§î hâzır iken nâgâh Sa¡duddîn nâm 
tabîb dâhil oldukta Melik, Şihâb’a hitâb 
edip “İşbu Sa¡d hakkında ne dersin?” 
dedi. Şihâb dahi “Yâ Mevlânâ, eğer işbu 
Sa¡d meclisinizde bulunursa ُعوِد السُّ  َسْعُد 
[sa¡du’s-su¡ûd] olur ve eğer bir simât 
başında bulunursa بَُلَع  [¡sa¡du bula] َسْعُد 
olur ve eğer mihmân haymesinde olursa 
اأْلَْخِبَيِة  ve eğer ehl-i [sa¡du’l-a«biyet] َسْعُد 
İslâm’dan bir hastaya varırsa اِبِح الذَّ  َسْعُد 
[sa¡du’≠-≠âbi√] olur” dediği latîfe pek dil-
pesend olmuştur. İntehâ. Ve 

َناِشَرَة اْلَمِلِك ve [sa¡du nâşiret] َسْعُد   َسْعُد 
[sa¡du’l-melik] ve اْلِبَهاِم -sa¡du’l] َسْعُد 
bihâm] ve اْلُهَماِم  ve [sa¡du’l-humâm] َسْعُد 
اْلَباِرِع َمَطٍر ve [¡sa¡du’l-bâri] َسْعُد   sa¡du] َسْعُد 
ma†ar]dır ve bu altı menâzilden değildir. 

Ve işbu zikr olunan ُسُعوٌد [su¡ûd]dan her 
 ikişer kevkebdir ki miyâneleri [sa¡d] َسْعٌد
nâzıra nisbet bir zirâ¡ mikdârı müşâhede 
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[is¡âd]ın zevâ™idi hazf olunmuştur ve bun-
lar masdar-ı müsennâ olmakla fi¡llerinin 
hazfi mültezimdir. Ve َسْعَدْيَك [sa¡deyke] 
kelimesi ancak َلبَّْيَك [lebbeyke] kelimesine 
makrûnen zikr olunur, niteki işbu hadîste 
vârid olmuştur: اْفِتَتاِح ِفي  َيُقوُل  الَُم  السَّ َعَلْيِه   َكاَن 
َلْيَس رُّ  َيَدْيَك َوالشَّ َبْيَن  ْيَك َوَسْعَدْيَك َواْلَخْيُر  الَِة “َلبَّ  الصَّ
 Pes ma¡nâları “Tâ¡atinde mükerreren ِإَلْيَك”
ya¡nî ¡ale’d-devâm mukîm ve hizmetinde 
mülâzım ve müdâvim olurum” demektir. 
Zîrâ ِإْسَعاٌد [is¡âd] i¡ânet ma¡nâsına olmak-
la burada i¡ânette kıyâm ve ihtimâm eden 
kimse gibi hizmet-i ¡ubûdiyyetinde ¡ale’d-
devâm kıyâm ve ikdâm ederim veyâhûd 
hizmet-i ¡ubûdiyyetinde sâ™ir hademeye 
is¡âd ve i¡ânet ederim demektir.

َُ َع َسإْ -veznin [a√med] أَْحَمُد) [el-es¡ad] اَلإْ
de) ٌَسَعاَدة [sa¡âdet]ten ef¡al-i tafdîldir. 
Mü™ennesi ُسْعَدى [su¡dâ]dır, بُْشَرى [buşrâ] 
vezninde. Benû Es¡ad bir batndır.

اَنُة ََ عإْ ََّ  ِكْرِكَرُة (sîn’in fethiyle) [es-sa¡dânet] اَل
-ma¡nâsınadır ki de [kirkiretu’l-ba¡îr] اْلَبِعيِر
venin göğüsünde olan değirmi mühredir. 
Ve güvercin kuşuna ¡alâ-kavlin bir mahsûs 
güvercin ismidir. Ve ¡Arablara mahsûs 
papuç tasmasının alt ¡ukdesine denir ki 
murâd ökçesi bağının düğümüdür. Ve 

ِت سإْ ِ اَنُةالإْ ََ  Dübürün [sa¡dânetu’l-ist] َسعإْ
siyâh dâ™iresine ve sofrasına denir. Ve 

ِميَزاِن اَنُةالإْ ََ  Terazi [sa¡dânetu’l-mîzân] َسعإْ
gözlerinin altında olan düğümlerine denir. 
A¡râbın terazileri ipten düzülür. Ve 

اَناٌت ََ  in[sa¡dânet] َسْعَداَنٌة ki [sa¡dânât] َسعإْ
cem¡idir, at kısmının kolları sinirlerinin 
altlarında ba¡zı tırnak tarzında olan müh-
relere ıtlâk olunur. Ve 

اَنٌة ََ -Hatunların memeleri baş [sa¡dânet] َسعإْ
larına denir. Mü™ellif gerçi bunu tasrîh ey-

¡Alî kerremallâhu vechehu hazretleri-
nin: َيا َهَكَذا  ||ما  ُمْشَتِمْل  َوَسْعٌد  َسْعٌد   “أَْوَرَدَها 
ِبْل” اإْلِ تُوَرُد   mâddesinde “ش،ر،ع” kavli َسْعُد 
mersûmdur.

َُ َعيإْ َُّ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [es-su¡ayd] اَل
Libâs koltuklarına vurdukları hıştek ta¡bîr 
olunan murabba¡ parçanın rub¡una de-
nir, niteki sülsüne َسْعٌد [sa¡d] denir ki zikr 
olundu.

ُُ َعا إَْ ِت سإْ ِ -Bir nesneyi uğur [el-istis¡âd] اَلإْ
lu ¡add eylemek ve meymenetli tutmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َسْعًدا ِإْسَتْسَعَد ِبِه ِإَذا َعدَّ
ُة َُ َعا ََّ -vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [es-sa¡âdet] اَل
ninde) Nîk-baht ve hûb-tâli¡ olmak 
ma¡nâsınadır, ٌَشَقاَوة [şa…âvet] mukâbilidir 
ki bed-baht olmaktan ¡ibârettir; niteki ٌُسُعوَدة 
[su¡ûdet] نُُحوَسٌة [nu√ûset] mukâbilidir; 
yukâlu: َوُسِعَد اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َسَعاَدًة  ُجُل  الرَّ  َسِعَد 
ِل َوَمْسُعوٌد َعَلى  َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل َفُهَو َسِعيٌد َعَلى اأْلَوَّ
 Ve الثَّاِني ِضدُّ َشِقّيٍ

ٌَ  Esmâdandır. Ve [Sa¡îd] َسِعي

ٌَ  .Irmağa denir, nehr ma¡nâsına [sa¡îd] َسِعي
Kezâlik ٌَمْسُعود [Mes¡ûd] esmâ-i ricâldendir.

ْسَعاُد  Bir (hemzenin kesriyle) [el-is¡âd] اَإْلِ
adamı sa¡âdetli kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْسَعَدُه اهللُ َتَعاَلى َفُهَو َمْسُعوٌد َوالَ يَُقاُل ُمْسَعٌد 
Niteki َّأََحب ve َّأََحم ve َّأََجن sîgalarında َمْحُبوٌب 
ve َمْحُموٌم ve َمْجنُوٌن derler. Ve 

ٌُ َعا  Meded ve i¡ânet eylemek [is¡âd] ِإسإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْسَعَدُه ِإَذا أََعاَنُه
يإَْك ََ َلَسعإْ َك  يإْ  :Ey [lebbeyke ve sa¡deyke] َلاَّ
 ِإْلَباًبا َلَك [lebbeyke] َلبَّْيَك Niteki ِإْسَعاًدا َبْعَد ِإْسَعاٍد
-keli [lebbeyke] َلبَّْيَك .ma¡nâsınadır َبْعَد ِإْلَباٍب
mesi tesniye olarak kâf’a muzâf olmuştur 
ve bu sülâsîdir, ¡alâ-kavlin ِإْلَباٌب kelime-
sinin zevâ™idi hazf olunmuştur. Kezâlik 
 ِإْسَعاٌد kelimesinde dahi [sa¡deyke] َسْعَدْيَك
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َُ َع ََّ  Cebelu Ebî (fethateynle) [es-Sa¡ad] اَل
¢ubeys altında cârî bir su adıdır. Ve Mek-
ke ile Minâ beyninde bir sâzlık adıdır.

اُن ََ عإْ ََّ -veznin [selmân] َسْلَماُن) [es-sa¡dân] اَل
de) Bir nev¡ ot ismidir ki deve mer¡âlarının 
efdalidir, demir dikenine şebîh dikenli ve 
aklığı ondan ekser ve varakı ondan elyen 
olur. Uçlarında hurde dikenleri olmakla 
meme emciğini ona teşbîhle الثَّْدِي  َسْعَداَنُة 
[sa¡dânetu’&-&edy] derler ve minhu’l-
meselu: ْعَداِن”  َكالسَّ َوالَ   Ya¡nî “Hoş”َمْرًعى 
otlaktır, lâkin sa¡dâna ¡adîl olmaz.” Bir 
meziyyetli nesneden ezyed nesneyi ifâde 
mevki¡inde darb olunur.

َُ عُّ ََ ٌل) [et-tesa¡¡ud] اَلتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) َسْعَداٌن [sa¡dân]-ı mezkûru aramak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَلَب ِإَذا  ُجُل  الرَّ َد   َتَسعَّ
ْعَداَن السَّ
اَن ََ  (vezninde [sub√ân] ُسْبَحاَن) [su¡dân] ُسعإْ
 dan ism-i masdardır, niteki[is¡âd] ِإْسَعاٌد
 ten[√tesbî] َتْسِبيٌح kelimesi [sub√ân] ُسْبَحاَن
ism-i masdardır ve minhu yukâlu: ُسْبَحاَنُه 
ُحُه َوأُِطيُعُه َوُسْعَداَنُه أَْي أَُسّبِ
ُة ََ اِع ََّ  Çarhta makarayı tutan [es-sâ¡idet] اَل
ağaca denir.

ٌَ  [Sa¡îd] َسِعي

ٌُ ُعو إَْ [Mes¡ûd] َم

ُة ََ َع إَْ [Mes¡adet] َم

ٌَ اِع ََ [Musâ¡id] ُم

لُن َُ [Sa¡dûn] َسعإْ

اُن ََ [Sa¡dân] َسعإْ

َُ َع [Es¡ad] أَسإْ

ٌُ  Esmâ-i (zammeteynle) [Su¡ûd] ُسُعو
ricâldendir.

ُُ  ve (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [Su¡âd] ُسَعا

ُة ََ  ve [Sa¡det] َسعإْ

lemedi, lâkin َسْعَداُن [sa¡dân] lafzının vasf-ı 
âtîsinden münfehim olmuştur.

اِن ََ اِع ََّ -İnsânın bilekleri [es-sâ¡idân] اَل
ne denir ki dirsekten keffe kadar olan 
mikdârdan ¡ibârettir, ¡amelde keffe 
müsâ¡adelerine mebnîdir. ُرْسٌغ [rusπ] bilek-
çeye denir ki bilezik mevzi¡idir. Ve َعُضٌد 
[¡a∂ud] dirsekten omuza varınca mikdâra 
denir ki kol ta¡bîr olunur. Ve ba¡zılar َساِعٌد 
[sâ¡id]e dahi kol ta¡bîr ederler. Ve 

َُّاِئِر ال َُ -Kuşun iki kana [sâ¡idu’†-†â™ir] َساِع
dından ¡ibârettir.

َُ َواِع ََّ  Suyun nehre yâhûd [es-sevâ¡id] اَل
bahre munsabb olduğu mecrâlarına de-
nir. Müfredi ٌَساِعَدة [sâ¡idet]tir. Ve bedende 
kemiklere ilik cereyân edecek mecrâlara 
denir.

َُ عإْ َُّ ve (sîn’in zammıyla) [es-su¡d] اَل

َُى َعا َُّ -veznin [ubârâ√] ُحَباَرى) [es-su¡âdâ] اَل
de) Tîb-i ma¡rûf ismidir ki Türkîde topa-
lak dedikleri köktür, onulması müşkil olan 
yaralarda isti¡mâli kesîrü’l-menfa¡attır. Ve 

ٌَ  ¡Yemâme kurbünde bir mevzi [Su¡d] ُسعإْ
adıdır. Ve bir dağın ismidir.

ُة ََ  Arslan esmâsındandır. Ve [sâ¡idet] َساِع
bir recül adıdır.

َة ََ َْنُوَساِع  [Benû Sâ¡idet] »azrec 
kabîlesinden bir cemâ¡at adıdır; Medîne’de 
bir sofa binâ ve onda îvâ ederler idi.

ُة ََ ِعي ََّ  (sîn’in fethiyle) [es-Sa¡îdet] اَل
Câhiliyyet’te bir beyt idi ki ona hacc ve 
tavâf ederler idi.

يَُّة َِ ِعي ََّ -Mı§ır’da bir kar [es-Sa¡îdiyyet] اَل
yedir. Ve Yemen kumaşlarından bir cins 
kumaş adıdır.

َُ ُع َُّ  ¡Bir nev (zammeteynle) [es-su¡ud] اَل
hurmâ ismidir.
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nâm şâ¡ir oradandır.

]س ع ر ُ[
ُُ ِعرإْ -hemzenin ve ¡ayn’ın kesriy) [İs¡ird] ِإسإْ
le) Bir belde adıdır; el-Musnide Zeyneb 
bint el-Mu√addi& Suleymân b. Hibetullâh, 
Hatîb-i Beyt-i Lehyâ™ oradandır. َلْهَياَء  َبْيُت 
[Beyt Lehyâ™] َصْحَراُء [§a√râ™] vezninde 
Şâm’da bir karyedir.

]س غ ُ[
َُ غإْ َُّ  sîn’in zammı ve πayn-ı) [es-Suπd] اَل
mu¡cemenin sükûnuyla) Semer…and 
türâbında müferrih bâg ve besâtîn-i dil-
güşâ ve müsmir eşcâr-ı pür-safâyı müş-
temil emâkin-i nüzhet-fezâ ismidir; 
muhaddisînden Kâmil b. Mukrem ve ¡Alî 
b. ◊useyn ve A√med b. ◊âcib oradandır. 

Ma¡lûm ola ki işbu vâdî-i Suπd, Semer…
and’dan Bu«arâ cânibine sekiz merhale 
kadar mümtedd olup cümle eşcâr-ı müş-
tebike ve enhâr-ı câriye ve çemen-zâr yer-
lerdir. Bu vâdînin vasatı karyeler ve bâg ve 
bâgçeler ve dil-güşâ bostânlar ve iki cânibi 
mezâri¡ ve verâsı merâ¡î ve merâti¡dir. 
Akarsular kenârında çemenistân ve 
bâgçeler içre kusûr-ı dil-sitân ve havuz-
lar ve nişîmin-gâhlar işlemişler. O kadar 
mesâfe bi’l-cümle mesîre-i nüzhet-gâhtır. 
Bi’l-cümle hıyâbân olmakla ıraklarda olan 
karyeler üzerine varmayınca nümâyân ol-
maz. Meşhûr olan mesâ™ir-i erba¡ın biridir. 
İkincisi Ubulle, üçüncüsü Şi¡b-i Bevvân, 
dördüncü ∏û†a-i Dimaş…’tır.

َُ غإْ ََّ  sîn’in fethi ve πayn’ın) [es-saπd] اَل
sükûnuyla) Vücûd şişmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا َوِرَم  Ve ُسِغَد الرَّ

ٌَ  ;Mülâyim yağmura denir [saπd] َسغإْ
yukâlu: َرَماُه اهللُ ِبَسْغٍد َمْغٍد أَْي ِبَمَطٍر َلّيٍِن [Ve] َمْغٌد 

ُة ََ  ve [Sâ¡îdet] َسِعي

ُة ََ -veznin [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Su¡aydet] ُسَعيإْ
de) Esmâ-i nisvândandır.

َُ َع َسإْ -Uyuza şebîh bir ¡illet adı [el-es¡ad] اَلإْ
dır ki deve kısmına ¡ârız olup derileri câ-
be-câ yarılıp çatlar ve te¡sîrinden deveye 
za¡af ve herem ¡ârız olur. Ve bu tesmiye 
tefe™™ül kabîlindendir.

ُُ ا عَّ ََّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [es-Sa¡¡âd] اَل
İbn Suleymân’dır ki muhaddistir.

ُة َُ ُعو إَْ َم -Baπdâd’da iki ma [el-Mes¡ûdet] اَلإْ
halle adıdır.

ٍم ََ َْنُوَسعإْ  [Benû Sa¡dem] (َجْعَفٌر [ca¡fer] vez-
ninde) Mâlik b. ◊an@ala kabîlesinden bir 
batndır. Mîm’i zâ™id olmakla mahalli bu 
makâmdır.
ٍَ ُرَسعإْ يإْ َُ  [Deyru Sa¡d] Bir mevzi¡dir. 
ٍَ عإْ ََ اُم  Huccâc-ı Kûfe [ammâmu Sa¡d◊] َحمَّ
tarîkinde bir mevzi¡dir.
ٍَ َسعإْ َُ ِج إَْ -âdisiyye ya¢ [Mescidu Sa¡d] َم
nında Muπî&e ile ¢ar¡â™ beyninde bir men-
zil adıdır.

يَُّة َِ عإْ ََّ -Benû Sa¡d b. el [es-Sa¡diyyet] اَل
◊arî& cemâ¡atine mahsûs bir nüzûl-gâh 
adıdır. Ve Benû ¡Amr b. Sâ¡ide yurdunda 
bir mevzi¡ ve Yemâme’de Benû Rifâ¡a 
yurdunda bir mevzi¡ ve Benû Esed yur-
dunda bir kuyu ve Benû Kilâb diyârında 
bir su ve Benû ¢urey@ diyârında bir su 
adıdır ve ◊aleb kazâsında iki karye adı-
dır ki Sa¡diyye-i ¡Ulyâ ve Sa¡diyye-i Suflâ 
ıtlâk olunur.

ى ََ عإْ ََّ  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [es-Sa¡dâ] اَل
◊aleb kazâsında bir karye ve ◊ille-i Benî 
Mezyed’de bir mevzi¡ adıdır.

ِن َتيإْ ََ عإْ ََّ  Maπrib’de şehr-i [es-Sa¡deteyn] اَل
Mehdiyye kurbünde bir karyedir; »alef 
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ُُ َفا إَْ ِت سإْ ِ -Davara ense [el-istisfâd] اَلإْ
si tarafından gelip binmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ِإْسَتْسَفَد َبِعيَرُه ِإَذا أََتاُه ِمْن 
َخْلِفِه َفَرِكَبُه

َُ فُّ ََ ٌل) [et-teseffud] اَلتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Deveye ense sinirine basıp binmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َد اْلَبِعيَر ِإَذا َتَعْرَقَبُه َتَسفَّ

َُ َفنإْ سإْ ِ  hemzenin kesri ve) [el-isfend] اَلإْ
fâ’nın fethi ve kesriyle) Bâdeye denir, 
hamr ma¡nâsına. Şârih der ki işbu ِإْسَفْنٌد 
[isfend] kezâlik ِإْسَفْنٌط [isfen†] kelimesinin 
ekser lügaviyyûn, Rûmî’den mu¡arreb ol-
mak üzere sebt eylediler.

]س ق ُ[
ُُ َُ قإْ َُّ  [u¡dud…] ُقْعُدٌد âf’la…) [es-su…dud] اَل
vezninde) Yaranmış ve yarağını bulmuş 
ata denir, ٌر .ma¡nâsına َفَرٌس ُمَضمَّ

ُُ َقا سإْ ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-is…âd] اَلإْ

َُ ِقي إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tes…îd] اَلتَّ
Atı yarandırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرُه َدُه ِإَذا َضمَّ أَْسَقَد اْلَفَرَس َوَسقَّ
ُة ََ قإْ َُّ  (vezninde [u…det¡] ُعْقَدةٌ) [es-su…det] اَل
ve

ُة ََ َقيإْ َُّ -vez [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [es-su…aydet] اَل
ninde) Kaya kuşu ta¡bîr olunan başı kızıl 
kuşa denir, ٌَرة  ُسْقَدةٌ .gibi [ummeret√] ُحمَّ
[su…det]in cem¡i ُسَقٌد [su…ad] gelir, ُصَرٌد 
[§urad] vezninde ve ٌُسَقْيَدة [su…aydet]in 
.gelir [su…aydât] ُسَقْيَداٌت

]س ك ُ[
ُة ََ  (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [Sekdet] َسكإْ
İfrî…iyye Denizi’nin sâhilinde bir belde 
adıdır.

اُن ََ  (supundân vezninde) [Sukundân] ُسُكنإْ
Merv kazâsında bir karyedir.

[maπd] lafzı itbâ¡dır.

ُة ََ اِغ ََّ -veznin [sâ¡idet] َساِعَدةٌ) [es-sâπidet] اَل
de) ve

ُة ََ َغ إَْ ُم -ism-i mef¡ûl bün) [el-musπadet] اَلإْ
yesiyle) Sütten gereği gibi istîfâ ile iki ana 
kuzusu gibi be-gâyet semirmiş deve kö-
şeklerine denir; yukâlu: ٌَوُمْسَغَدة َساِغَدةٌ   ِفَصاٌل 
أَْي ِرَواُء ِمَن اللََّبِن ِسَماٌن
اُن ََ  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [Suπdân] ُسغإْ
Bu«ârâ kazâsında bir karyedir.

َُى  (vezninde [sukârâ] ُسَكاَرى) [suπâdâ] ُسَغا
Bir nebât adıdır.

]س ف ُ[
ُُ َفا َِّ -veznin [kitâb] ِكَتاٌب) [es-sifâd] اَل
de) Erkek dişiye aşmak ve çiftleşmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اأْلُْنَثى َعَلى  َكُر  الذَّ  َسَفَد 
َنَزا ِإَذا  اِبِع  َوالرَّ الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  ِسَفاًدا   Şârihin َوَسِفَد 
beyânı üzere sibâ¡ ve devâbb ve tuyûra 
mahsûstur, insânda mecâzen isti¡mâl 
olunur.

ُُ َفا سإْ ِ -Er (hemzenin kesriyle) [el-isfâd] اَلإْ
kek hayvânı dişiye çekip aştırmak ve çift-
leştirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْيَسُه  أَْسَفَد 
َعَلى اْلَعْنِز ِإَذا أَْنَزاُه َعَلْيَها

َُ اُف ََ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tesâfud] اَلتَّ
de) Hayvânlar birbirine erkeklik edip aşış-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َباُع ِإَذا  َتَساَفَدِت الّسِ
َسِفَد َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض

ُُ و فُّ ََّ  (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [es-seffûd] اَل
Demirden olan kebâb şişine denir. Ma¡nâ-
yı mezbûrdan me™hûzdur, kebâba َساِفٌد 
[sâfid] gibi işlediğine mebnîdir.

َُ ِفي إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tesfîd] اَلتَّ
Eti kebâb etmek için şişe saplayıp dizmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي َنَظَمُه  ِإَذا  اللَّْحَم  َد   َسفَّ
ْشِتَواِء وِد ِلْلِ فُّ  kavlinde ِإَذا َنَظَمُه ِفيَها Mü™ellifin السَّ
zamîr-i mü™ennes ٌَحِديَدة [√adîdet]e râci¡dir.
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rutak ta¡bîr olunur; yukâlu: ُجُل ُسُموًدا  َسَمَد الرَّ
ًرا َتَكبُّ َرْأَسُه  َرَفَع  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  -Ve yüksel ِمَن 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيُء  الشَّ  َسَمَد 
 Ve cidd ve ikdâmla yürüyüp gitmek َعالَ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْت َجدَّ ِإَذا  ِبُل  اإْلِ  َسَمَدِت 
ْيِر السَّ  Ve bir işe müdâvemet üzere sa¡y ِفي 
ve cehd edip dürüşmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِفيِه َدأََب  ِإَذا  اْلَعَمِل  ِفي   Ve hayrân َسَمَد 
ve sergerdân dikilip durmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ًرا ُمَتَحّيِ َقاَم  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve ¡abese َسَمَد 
iştigâlle lehv ve la¡ib eylemek ma¡nâsınadır 
ki hüzn ve sürûr cihetiyle olur. Pek hüz-
nünden eli bir işe varmayıp beyhûde lehv 
ile müştagil olur ve sürûr ciheti sâz çal-
mak ve beste okumak makûlesidir. Bu ci-
hetle sâzende ve hânendeye َساِمٌد [sâmid] 
ıtlâk ederler; yukâlu: ُجُل ِإَذا َلَها َسَمَد الرَّ

ُُ َما ََّ -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [es-semâd] اَل
de) Külle karışık gübreye ve fışkıya denir 
ki tarlalara ve bostânlara çekerler. Ve fış-
kı, huşkî muharrefidir.

َُ ِمي إَْ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tesmîd] اَلتَّ
de) Tarlaya zikr olunan gübreyi çekmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَعَل ِإَذا  اأْلَْرَض  َد   َسمَّ
َماَد -Ve başın mecmû¡ kılını tırâş ey ِفيَها السَّ
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْعَر  الشَّ َد   َسمَّ
اْسَتْأَصَلُه أَْي َحَلَقُه ُكلَُّه

َُ َواِم ََّ  [sevâ¡id] َسَواِعُد) [es-sevâmid] اَل
vezninde ki Ru™be’nin işbu: اللَّْيِل  “َسَواِمُد 
اأْلَْزَواْد”  َدَواِئُم ,mısrâ¡ında vâki¡dir ِخَفاُف 
ْيِر  ma¡nâsınadır. Cevherî galat edip السَّ
karınlarında ¡alef olmayan develer ile 
tefsîr eyledi, zîrâ o اأْلَْزَواِد  kavlinin ِخَفاُف 
tefsîridir. Van…ulu merhûm bu lafzı ihmâl 
eylemiştir.

َُ مإْ ََّ  (vezninde [amd¡] َعْمٌد) [es-semd] اَل
Dâ™im ve sermed ma¡nâsınadır; tekûlu: ُهَو 
َلَك َسْمًدا أَْي َسْرَمًدا

]س ك ل ك ن ُ[
َُ َكنإْ  [semer…and] َسَمْرَقْنُد) [sekelkend] َسَكلإْ
vezninde) ‰o«âristân ülkesinde bir eyâlet 
adıdır; fukahâdan ¡Alî b. el-◊useyn es-
Sekelkendî oradandır.

]س ل خ ُ[
َُ لَّخإْ َِّ  â-yı mu¡ceme ile») [es-silla«d] اَل
vezninde) ve [cirda√l] ِجْرَدْحٌل

اُة ََ َلخإْ ََّ  [abendât»] َخَبْنَداةٌ) [es-sela«dât] اَل
vezninde) Kavî ve tüvânâ nâkaya denir. 
Cem¡i َسالَِخُد [selâ«id] gelir.

]س ل غ ُ[
َُ لَّغإْ َِّ -vez [cirda√l] ِجْرَدْحٌل) [es-sillaπd] اَل
ninde) ve

َُّ َغ لإْ َِّ ) [es-silπadd] اَل -vez [irşebb…] ِقْرَشبٌّ
ninde) Ahmâk ve nâdân kimseye denir. 
Ve salkı ve çolpa adama denir. Ve dargın 
adama denir. Ve sibâ¡dan kurda denir. 
Ve donu al ata denir. Ve ekûl ve şerûb 
olan ¡abdü’l-batn kişiye denir. Mü™ennesi 
hâ’yladır.

]س ل ق ُ[
َُ ِق لإْ َِّ -vez [zibric] ِزْبِرٌج âf’la…) [es-sil…id] اَل
ninde) Yaranmış ve yarağını bulmuş ata 
denir, ٌر ُمَضمَّ  ma¡nâsına. Bu mâddeyi َفَرٌس 
sâ™ir ehl-i lügat ihmâl edip kitâblarına sebt 
eylemediler.

ُة ََ َق لإْ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-sel…adet] اَل
vezninde) Atı yarandırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرُه َسْلَقَد اْلَفَرَس ِإَذا َضمَّ

]س م ُ[
ُُ ُمو َُّ -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [es-sumûd] اَل
de) Tekebbüründen nâşî başını kaldırıp 
yukarı tutmak ma¡nâsınadır ki sorutmak 
ta¡bîr olunur. O kimseye sorutkan ve so-
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ل َُ  dâl’ın zamm ve) [Semendû] َسَمنإْ
işbâ¡ıyla) Rûm ülkesinde bir kal¡a adıdır. 
Şârih der ki hâlen Belπrâd dedikleridir, 
lâkin Belπrâd kurbünde Semendire dedik-
leri olmak gâlibdir.

لُر َُ  (âhirde râ ile) [Semendûr] َسَمنإْ
Hindistân’da Multân kurbünde bir belde 
adıdır.

]س م هـ ُ[
َُ َه مإْ ََّ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [es-semhed] اَل
de) Kuru ve pek olan şey™e denir.

ُُ ََ َمهإْ ََّ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [es-semehded] اَل
vezninde) İri gövdeli cesîm deveye denir.

ُُ ا ََ ِمهإْ سإْ ِ  [ismi¡dâd] ِإْسِمْعَداٌد) [el-ismihdâd] اَلإْ
vezninde) Devenin hörgücü büyük olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَبِعيِر  َسَناُم   ِإْسَمَهدَّ 
َعظَُم

]س ن ُ[
َُ َن ََّ  (sîn’in ve nûn’un fethiyle) [es-sened] اَل
Dağın eteğinden yukarı olup duvar gibi 
müteveccihin mukâbelesine gelen ye-
rine denir; yukâlu: َوُهَو اْلَجَبِل  َسَنِد  ُقْرَب   َنَزلُوا 
ْفِح السَّ َعِن  َوَعال  ِمْنُه  َقاَبَلَك   Ve bir kimsenin َما 
mu¡temedine kezâlik melce™ ve penâhına 
denir. Delîl ve burhâna sened ıtlâkı bu 
ma¡nâdandır ki müdde¡î ona dayanır. Pes 
mu¡temed-i hissî ve ma¡nevîden e¡ammdır; 
yukâlu: َنِد  Ve ُهَو َسَنُدُه أَْي ُمْعَتَمُدُه َوُهَو َقِويُّ السَّ

ٌَ -Bir nev¡ kumaş-ı Yemenî is [sened] َسَن
midir. Cem¡i ٌأَسَناد [esnâd] gelir, ¡alâ-kavlin 
müfred ve cem¡i berâberdir.

َُ ِني إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tesnîd] اَلتَّ
Zikr olunan kumaştan dikilmiş câme giy-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْسِنيًدا ُجُل  الرَّ  َسنََّد 
َنَد ِإَذا َلِبَس السَّ

ُُ نُو َُّ -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [es-sunûd] اَل

َُ ِمي ََّ  (vezninde [sa¡îd] َسِعيٌد) [es-semîd] اَل
اَرى -ismidir ki hâs ekmeğe de [uvvârâ√] ُحوَّ
nir. Ve bu ≠âl-ı mu¡ceme ile efsahtır.

ُُ ا ََ ِم سإْ ِ -vez [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [el-ismidâd] اَلإْ
ninde) ve

ُُ ا ََ ِمي سإْ ِ  [i√mîrâr] ِإْحِميَراٌر) [el-ismîdâd] اَلإْ
vezninde) Gazabdan nâşî tulum gibi şişip 
kabarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  ِإْسَمدَّ الرَّ
َواْسَمادَّ ِإَذا َوِرَم َغَضًبا
اُن ََ -vez [hemedân] َهَمَداُن) [Semedân] َسَم
ninde) Bir hısn adıdır.

]س م ر ُ[
ُُ ُرل مإْ َُّ -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [es-sumrûd] اَل
ninde) Pek uzun şey™e denir.

]س م ع ُ[
ُُ ا ََ ِمعإْ سإْ ِ  [i…şi¡râr] ِإْقِشْعَراٌر) [el-ismi¡dâd] اَلإْ
vezninde) Pür-gazab olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا اْمَتَلَ َغَضًبا  Ve bir ¡uzv ِإْسَمَعدَّ الرَّ
şişmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْت أََناِمُلُه  ِإْسَمَعدَّ
َمْت ِإَذا َتَورَّ

]س م غ ُ[
ُُ ا ََ ِمغإْ سإْ ِ  πayn-ı mu¡ceme) [el-ismiπdâd] اَلإْ
ile) ِإْسِمْعَداٌد [ismi¡dâd] ma¡nâlarınadır.

َُ َمغإْ َِّ -vez [i∂acr√] ِحَضْجٌر) [es-simaπd] اَل
ninde) Erkân ve a¡sâbı kavî ve şedîd olan 
uzun adama denir. Ve ahmak ve bî-magz 
kimseye denir. Ve mütekebbir şahsa de-
nir; yukâlu: اأْلَْرَكاِن َشِديُد  َطِويٌل  أَْي  ِسَمْغٌد   َرُجٌل 
ve yukâlu: ٌر َرُجٌل ِسَمْغٌد أَْي أَْحَمُق َوَكَذا ُمَتَكّبِ

]س م ن ُ[
َُ َمنإْ ََّ -sîn’in ve mîm’in fet) [es-semend] اَل
hiyle) Ata denir, feres ma¡nâsına. Ve bu 
lafz-ı Fârisîdir, ¡Arab dahi isti¡mâl eder. 
Lâkin Fârisîde rengi kula olan at ile 
mübeyyendir.
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İmâm Şâfi¡î’den َمَساِنيُد [mesânid] geldiği 
mervîdir. Ve 

ٌَ َن إَْ -Dehr ve zamâna ıtlâk olu [musned] ُم
nur, her şey™ ona isnâd olunduğu için. Ve 

 ma¡nâsınadır ki burada nesebi [da¡iyy] َدِعيٌّ
müttehem ya¡nî harâm-zâde demektir. Ve 

ٌَ َن إَْ  imyer kabîlesine mahsûs◊ [musned] ُم
bir nev¡ yazıya denir; tekûlu: َمْكُتوًبا  َرأَْيُت 
 Ve ِباْلُمْسَنِد َكَذا َوُهَو َخطُّ ِحْمَيَر

ٌَ َن إَْ .bir dağın ismidir [Musned] ُم

يُّ َِ َن إَْ ُم  (yâ’yla) [el-Musnedî] اَلإْ
Muhaddisînden ¡Abdullâh b. 
Muhammed’in lakab-ı mensûbudur, 
ehâdîs-i müsnedeyi tetebbu¡ ve istikrâ 
edip ehâdîs-i mürsele vü maktû¡aya nazar 
eylemediğinden telkîb ve tensîb olundu. 

Ma¡lûm ola ki ba¡zı isnâd-ı hadîs silsile-
sinde ba¡zı râvî iskât olunur; eğer o sakt 
senedin mebdi™inde vâki¡ olup hadîs on-
dan ileriye isnâd olunursa ona hadîs-i 
mu¡allak derler, meselâ Bu«ârî hazretleri-
nin َقاَل َيْحَيى َعْن َكِثيٍر َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَحَكِم َعْن َثْوَباَن 
 isnâdında olduğu gibi. Ve eğer َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة
sakt senedin âhirinde ya¡nî tâbi¡înden öte 
ashâbdan olursa ona hadîs-i mürsel derler, 
meselâ Sa¡îd b. el-Museyyib hazretlerinin 
الَُم  unvânında îrâd eylediği¡ َقاَل النَِّبي َعَلْيِه السَّ
gibi. Ve eğer mebde™ ve âhirden vâki¡ olur-
sa munkatı¡ derler. Ve eğer isnâd sahâbe-i 
kirâmdan birine müntehî olursa, mevkûf 
ve eğer tâbi¡în ve tebe¡-i tâbi¡îne müntehî 
olursa o senede maktû¡ derler. Ve ¡Alî 
el-¢ârî munkatı¡ı mürsel ve mu¡azzal ve 
mu¡allaka şâmil ta¡rîf eylemiştir. İntehâ.

َُ ِني ََّ  (vezninde [sa¡îd] َسِعيٌد) [es-senîd] اَل
Bu dahi ُمْسَنٌد [musned] gibi ٌَّدِعي [da¡iyy] 
ma¡nâsınadır ki methûmu’n-neseb 
kimsedir.

de) Bir nesneye arka verip dayanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَنَد َعَلْيِه ُسنُوًدا ِمَن اْلَباِب 
اْعَتَمَد ِإَذا  ِل   Ve dağın yukarısına çıkmak ْاألَوَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصِعَد ِإَذا  اْلَجَبِل  ِفي   َسَنَد 
Ve bir nesneye yaklaşmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلَها َقاَرَب  ِإَذا  ِلْلَخْمِسيَن  ُجُل  الرَّ  Ve َسَنَد 
nâka kuyruğunu kaldırıp sağrısının sağına 
soluna vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَنَد 
 Ya¡nî َذَنُب النَّاَقِة ِإَذا َخَطَر َفَضَرَب َقَطاَتَها َيْمَنًة َوَيْسَرًة
“Kendi ¡ameliyle kuyruğu yukarı kalkıp 
beri öte vurdu.”

َُ انُ ََ vezninde) ve [et-tesânud] اَلتَّ

ُُ ِتَنا سإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-istinâd] اَلإْ
Bunlar da bir nesneye söykenip dayan-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َواْسَتَنَد ِإَلْيِه   َتَساَنَد 
 Ve bu ma¡nâdandır ki ¡Arablar bir ِإَذا اْعَتَمَد
¡asker cenk ve gazâya teveccüh ettiklerin-
de fırka fırka olup her fırkalar başka baş-
ka bayraklar altında ¡azîmet eyleseler َخَرَج 
-derler ki her fırka bir bayra اْلَجْيُش ُمَتَساِنِديَن
ğa tesânüd etmiş olur.

ُُ َنا سإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-isnâd] اَلإْ
dahi dağa çıkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َصِعَد ِإَذا  اْلَجَبِل  ِفي   Ve bir nesneye bir أَْسَنَد 
şey™i yâ bir adamı söykendirip dayamak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َجَعْلَتُه ِإَذا  ِإَلْيِه   أَْسَنْدتُُه 
ِإَلْيِه -Kezâlik bir adamı dağa çıkar ُمتَِّكًئا 
mak ma¡nâsınadır; tekûlu: اْلَجَبِل ِفي   أَْسَنْدتُُه 
أَْصَعْدَتُه -Ve bir kelâm ve haberi bir ada ِإَذا 
ma ¡azv ve nisbet eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َقاِئِلِه ِإَلى  اْلَحِديَث   أَْسَنَد 
اُه َعزَّ  ma¡nâsından [i§¡âd] ِإْصَعاٌد Ve bu ِإَذا 
me™hûzdur, niteki ref¡ dahi bu ma¡nâya 
müsta¡meldir, bâlâya merfû¡ olduğu için.

َُ َن إَْ ُم -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-musned] اَلإْ
ninde) Kâ™iline isnâd olunan kelâm ve 
habere denir; yukâlu: َمْرُفوٌع أَْي  ُمْسَنٌد   َحِديٌث 
َقاِئِلِه  gelir. Ve [mesânid] َمَساِنُد Cem¡i ِإَلى 
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ninde) Demirci örsüne denir. Şârihin 
beyânı üzere ِسْنَداٌن sîn’in kesriyle Fârisîdir, 
mu¡arrebinde sîn’i meftûh ettiler. Ve 

اُن ََ  Abbâs nâm muhaddisin¡ [Sendân] َسنإْ
oğlu ismidir.

اُن ََ نإْ َِّ  Azîm¡ (sîn’in kesriyle) [es-sindân] اَل
ve şedîd olan adama denir. Kezâlik ¡azîm 
ve şedîd olan kurda denir.

اَنُة ََ نإْ َِّ  Dişi eşeğe (hâ’yla) [es-sindânet] اَل
denir.

َُ نإْ َِّ  Bilâd-ı (vezninde [hind] ِهْنٌد) [es-Sind] اَل
ma¡rûfe ismidir. ¡Alâ-kavlin insândan bir 
tâ™ife adıdır ki ülke-i mezbûrda sâkin ol-
malarıyla ülke-i mezbûr onlar ile tesmiye 
olundu. Müfredinde ٌِّسْنِدي [Sindiyy] de-
nir, ٌِّهْنِدي [hindiyy] gibi. Şârih der ki Sind 
iklîm-i ma¡rûftur, Sind b. ◊âm isminden 
me™hûzdur, iklîm-i Hind’e mücâvirdir. Ve 

ٌَ  Hindistân’da bir nehr-i kebîr [Sind] ِسنإْ
ismidir. Ve Endelüs’te bir nâhiye adıdır. 
Ve Maπrib’de bir belde adıdır.

َُ  Bâcce (vezninde [and…] َقْنٌد) [Send] َسنإْ
eyâletinde bir beldedir.

يُّ َِ نإْ َِّ  (sîn’in kesriyle) [es-Sindiyy] اَل
Ümeviyye’den Hişâm’ın feresi ismidir. 
Ve Hârûn hilâfetinde şıhne-i Baπdâd olan 
İbn Şâhek nâm kimsenin lakabıdır.

يَُّة َِ نإْ َِّ  Muπî&e garbîsinde [es-Sindiyyet] اَل
bir su adıdır. Ve Baπdâd kazâsında bir 
karye adıdır; muhaddisînden Mu√ammed 
b. ¡Abdul¡azîz es-Sindivânî oradandır. ِسْنٌد 
[Sind] ile ِسْنِديٌَّة [Sindiyyet] nisbetlerini 
fark için tagyîr edip ٌِّسْنِدَواِني [Sindivânî] 
dediler.

ُة ََ اِن ََ ُم -ism-i fâ¡il bünye) [el-musânidet] اَلإْ
siyle) Göğüsü ve önü arslan önü gibi bü-
lend olan nâkaya denir, ¡alâ-kavlin a¡zâsı 

ٌَ  Bir (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Suneyd] ُسَنيإْ
muhaddis lakabıdır, ◊useyn b. Dâvûd el-
Ma§î§î olacaktır.

ُُ َنا َِّ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [es-sinâd] اَل
Kavî ve dayangan nâkaya ıtlâk olunur. Ve 

ٌُ  Arûziyyûn ıstılâhında şi¡rin¡ [sinâd] ِسَنا
ridfeyni birbirine muhâlif olmaktan 
¡ibârettir. 

Cevherî misâlde galat eyledi ve rivâyet 
ya¡nî istişhâd eylediği bu kıt¡adır:

َفَقْد أَِلُج اْلُخُدوَر َعَلى اْلَعَذاَرى
َكأَنَّ ُعُيوَنُهنَّ ُعُيوُن ِعيــــــــــــــــــــــــــِن
َفِإْن َيُك َفاَتِني أََسًفا َشـــــــــــــــَباِبي
َوأَْصَبَح َرْأُسُه ِمْثَل اللَِّجيـــــــــــــــــِن

Zîrâ Cevherî َلِجيٌن [lecîn] lafzını musaggar 
bünyesiyle takyîd eylemekle beyt-i evvel-
de vâki¡ ِعيٌن [¡în] lafzına ki ¡ayn’ın kesriy-
ledir, muhâlif ¡add eylemiştir. َلِجيٌن [lecîn] 
ise burada أَِميٌن [emîn] vezninde olmakla 
 [lecîn] َلِجيٌن dan sâlimdir. Ve[sinâd] ِسَناٌد
şırası koyulanmak için dökülen hâtem 
çiçeğine denir ki burada murâd ma¡nâ-yı 
mezbûrdur. Ve ¡ayb-ı mezbûrda kâfiyenin 
her biri bir harekeye müstenid olmakla 
.ıtlâk eylediler [sinâd] ِسَناٌد

ُة ََ اَن ََ ُم  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-musânedet] اَلإْ
vezninde) Şâ¡ir şi¡rinde ِسَناٌد [sinâd] irtikâb 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اِعُر الشَّ  َساَنَد 
َناِد  Ve bir kimseye mu¡âvenet ِإَذا َنَظَم ِشْعَرُه ِبالّسِ
ve müzâheret eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َعاَضَدُه ِإَذا  ُفالًَنا   َساَنَد 
 Ve mükâfât eylemek ma¡nâsına َوَكاَنَفُه
müsta¡meldir; yukâlu: َساَنَد َعَلى اْلَعَمِل ِإَذا َكاَفأَُه

ُُ ا ََ  Bir (sîn’in kesri ve fethiyle) [Sindâd] ِسنإْ
nehr-i ma¡rûf adıdır, ¡alâ-kavlin el-¡U≠eyb 
nâm mahalde bir kasrın ismidir.

اُن ََ نإْ ََّ -vez [selmân] َسْلَماُن) [es-sendân] اَل
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gibi. 

Mütercim der ki işbu َوَضاِئٌق ِبِه َصْدُرَك﴾، اآلية﴿ 
kerîmesinde sâhib-i Keşşâf eyitti ki bura-
da َضاِئٌق lafzını ٌق  üzere ihtiyârın vechi َضّيِ
budur ki ٌق -ârız-ı gayr-i lâzım olursa on¡ َضّيِ
dan َضاِئٌق [∂â™i…] ile ta¡bîr olunur. Resûl-i 
ekrem ¡aleyhi’s-selâm efsahu’s-sadr ol-
makla makâm َضاِئٌق [∂â™i…] makâmıdır. ٌد  َسّيِ
[seyyid] ve َجَواٌد [cevâd] kelimeleri dahi 
bu resmedir. Eğer ٌِسَياَدة [siyâdet] ve ُجوٌد 
[cûd] sıfat-ı sâbitesi ise ٌد  ve [seyyid] َسّيِ
 [sâ™id] َساِئٌد ve eğer hâdis ise [cevâd] َجَواٌد
ve َجاِئٌد [câ™id] ile ta¡bîr olunur. Kezâlik her 
sülâsîden sübût ve istikrâr için mebnî olan, 
bünye-i vasf üzere mebnî olur ve hudûs 
ma¡nâsı irâde olundukta fâ¡il üzere binâ 
kılınır. Meselâ ُحْسٌن [√usn] mâddesinde 
 [i…let&] ِثْقَلةٌ ve [âsin√] َحاِسٌن ve [asen√] َحَسٌن
mâddesinde َثِقيٌل [§a…îl] ve َثاِقٌل [§â…il] ve 
 ve [√feri] َفِرٌح mâddesinde [√fera] َفَرٌح
 mâddesinde [simn] ِسْمٌن ve [√fâri] َفاِرٌح
 denir; kezâ [sâmîn] َساِمٌن ve [semîn] َسِميٌن
fi’l-◊âşiyeti’s-Sa¡diyye.

ُة َُ َسا ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-isâdet] اَلإْ

ُُ َوا سإْ ِ -Bir kim (aslı üzere) [el-isvâd] اَلإْ
seye seyyid oğlan hâsıl kılmak, ¡alâ-
kavlin esvedü’l-levn oğlan hâsıl kılmak 
ma¡nâsına olmakla zıdd olur; yukâlu: أََساَد 
ًدا أَْو ُغالًَما أَْسَوَد ُجُل َوأَْسَوَد ِإَذا َوَلَد ُغالًَما َسّيِ  Lâkin الرَّ
zıddiyyeti manzûrün-fîhtir, zîrâ ihtilâf-ı 
kavleyne mebnîdir.

ُُ َو َسإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-esved] اَلإْ
 ile muttasıf ya¡nî siyâh olan [sevâd] َسَواٌد
şey™e denir. Ve iri ve büyük yılana denir; 
bu nev¡i siyâh olduğuna mebnîdir. Ve ser-
çe kuşuna denir ki murâd erkeğidir. Ve 

ِم َقوإْ الإْ ُُ َو  Cemâ¡atin pek [esvedu’l-…avm] أَسإْ
ulu ve celîlü’ş-şân olanına denir ki ٌِسَياَدة 

birbirine müsânid olana ya¡nî sölpük ve 
a¡zâsı düşük olmayıp dirnekli ve tıknaz 
olanına denir.

يُوُن ََ  sîn’in kesriyle ve dâl’ın) [sindeyûn] ِسنإْ
fethiyle) Mı§ır’da iki karyedir. Biri Fuvve 
iklîminde ve dîgeri Şar…iyye’de vâki¡dir.

]س ل ُ[
ُُ و َُّ ve (sîn’in zammıyla) [es-sûd] اَل

ُُ َُ و َُّ  sîn’in zammı ve dâl’ın) [es-sûded] اَل
fethiyle) ve

ُُ ُُ ؤإْ َُّ …] ُقْنُفٌذ hemze ile) [es-su™dud] اَل
unfu≠] vezninde) Siyâdet ma¡nâsınadır. 
Şârihin beyânına göre mü™ellif teşvîş ey-
lemiştir, zîrâ ُسوٌد [sûd] ve ُسوَدٌد [sûded] 
ve ٌِسَياَدة [siyâdet] masdarlardır, bir adam 
kavmi beyninde ulu ve ¡azîmü’l-kadr ol-
mak ma¡nâsınadır. Ve bu َسَواٌد [sevâd]dan 
me™hûzdur ki cemâ¡at-i kesîre umûrunu 
mütevellî olmaktan ¡ibârettir. Ve ُسْؤُدٌد 
[su™dud] ُقْنُفٌذ […unfu≠] vezninde ismdir, 
ululuk ve ser-gerdelik ma¡nâsına; yukâlu: 
ُجُل َيُسوُد ُسوًدا َوُسْؤُدًدا َوِسَياَدًة ِإَذا َمُجَد َساَد الرَّ

َُ ّيِ ََّ ٌد) [es-seyyid] اَل  (vezninde [ceyyid] َجّيِ
Ondan sıfattır, ulu ve mihter ve ser-gerde 
adama denir. Cem¡i ٌَساَدة [sâdet] gelir ki 
aslı ٌَسَيَدة [seyedet] idi ve َسَياِئُد [seyâ™id] ge-
lir, َتِبيٌع [tebî¡] ve َتَباِيُع [tebâyi¡] gibi. Ve 

ٌَ  ve [seyyid] َسّيِ

ٌَ ٌع kesreteynle) [siyyid] ِسّيِ -vez [¡immi] ِإّمِ
ninde) Yaşlı keçiye denir.

َُ اِئ ََّ ٌد (vezninde [â™id…] َقاِئٌد) [es-sâ™id] اَل  َسّيِ
[seyyid] ma¡nâsınadır ki kavmin ulusuna 
denir, ¡alâ-kavlin rütbesi ٌد  den[seyyid] َسّيِ
dûn olana denir. Meselâ ٌد  bir [seyyid] َسّيِ
beldede ¡aynü’l-a¡yân ve şeyhü’l-beled ve 
 ikinci a¡yân gibi; kezâlik vâlî [sâ™id] َساِئٌد
ve kethüdâ gibi ve ser-¡asker ile binbaşı 
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ُُ َوا ََّ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [es-sevâd] اَل
İsmdir, siyâh levne denir. Bu münâsebetle 
her şey™in şahsına denir ki hayvân ise 
rûhtan ka¡t-ı nazar şebah ve kâlıbıdır, 
karaltı ta¡bîr olunur; tekûlu: أَْي َسَواًدا   َرأَْيُت 
 Ve َشْخًصا

ٌُ  Mâl-ı kesîre ıtlâk olunur. Ve [sevâd] َسَوا

ِة ََ َالإْ الإْ ُُ  şehrin [sevâdu’l-beldet] َسَوا
nâhiyelerinde olan köy, kent ve çiftlik-
lerinden ¡ibârettir; yukâlu: َسَواِد ِإَلى   َخَرُجوا 
يِف َوالّرِ اْلُقَرى  ِمَن  َحْوَلَها  َما  َيْعِني  ُقَراَها  َوُهَو   اْلَمِديَنِة 
Ve insândan cem¡iyyetli ¡aded-i kesîre ve 
cumhûr-ı ¡azîme ıtlâk olunur; ve minhu’l-
hadîsu: ِمَن اْلَكِثيُر  َوُهَو  اأْلَْعَظِم”  َواِد  ِبالسَّ  “َعَلْيُكْم 
ُتُهْم  Ve النَّاِس َعامَّ

ِب َقلإْ الإْ ُُ اْلَقْلِب ki [sevâdu’l-…alb] َسَوا ُة   َحبَّ
[√abbetu’l-…alb] dahi derler, yürekte olan 
siyâh noktaya denir ki Fârisîde dâne-i dil 
derler, ona اْلَقْلِب  ve [sevdâ™u’l-…alb] َسْوَداُء 
اْلَقْلِب اْلَقْلِب ve [esvedu’l-…alb] أَْسَوُد   ُسَوْيَداُء 
[suveydâ™u’l-…alb] dahi denir; yukâlu: 
َوُسَوْيَداِئِه َوأَْسَوِدِه  َوَسْوَداِئِه  َقْلِبَك  َسَواِد  ِفي  َهَذا   ِإْجَعْل 
ِتِه  Ve أَْي ِفي َحبَّ

ٌُ  Bir recül adıdır. Ve [Sevâd] َسَوا

ِعَراِق الإْ ُُ  O ülkenin […Sevâdu’l-¡Irâ] َسَوا
kasabât ve kurâlarından ¡ibârettir ki Ba§ra 
ile Kûfe beyninde olandan ¡ibârettir. Ve 

ٌُ  ¡Bel…â™ kurbünde bir mevzi [Sevâd] َسَوا
adıdır.

ُُ َوا َِّ -Fısıldaş (sîn’in kesriyle) [es-sivâd] اَل
mak ma¡nâsınadır. Sîn’in zammıyla da 
lügattir. Lâkin evvele göre mufâ¡aleden 
masdardır, fısıltı eden adamlar birbirine 
 ;ve şahsını karîb ettikleri için [sevâd] َسَواٌد
tekûlu: َساَوْدتُُه ِسَواًدا أَْي َساَرْرتُُه Ve sânîye göre 
ismdir.

ُُ َوا َُّ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [es-suvâd] اَل

[siyâdet]tendir; yukâlu: أَْي اْلَقْوِم  أَْسَوُد   ُهَو 
 Ve أََجلُُّهْم

ِب َقلإْ الإْ ُُ َو  Sevâd-ı kalb [esvedu’l-…alb] أَسإْ
ma¡nâsınadır, ke-mâ se-yuzkeru. 

ُُ َو َسإْ الإْ م  هإْ ََّ -Ken [es-sehmu’l-esvedu] اَل
disiyle teyemmün ve tefe™™ül olunacak 
sehm-i mübâreke ıtlâk olunur, gûyâ ki 
kadîmden beri ellerin kesret-i isâbetinden 
kararmış olur yâhûd ¡Arablar أَْخَضُر [a«∂ar]
a أَْسَوُد [esved] ıtlâk edip ve أَْخَضُر [a«∂ar] 
kesîrü’l-hayr ma¡nâsına müsta¡mel ol-
duğuna mebnîdir; yukâlu: ِبَسْهِمِه ُفالٌَن   َرَمى 
ُن ِبِه  [Ve] اأْلَْسَوِد َوُهَو اْلُمَباَرُك يَُتَيمَّ

ِن َعيإْ الإْ ُُ َو  ve [Esvedu’l-¡Ayn] أَسإْ

اِء ََ النِّ ُُ َو ve [™Esvedu’n-Nisâ] أَسإْ

ُعَشاَرَياِت الإْ ُُ َو ve [Esvedu’l-¡Uşâreyât] أَسإْ

ِم ََّ ال ُُ َو  ve [Esvedu’d-Dem] أَسإْ

الإِْحَمى ُُ َو  Birer cebel [Esvedu’l-◊imâ] أَسإْ
adıdır.

ُُ ا َُ ِو سإْ ِ -vez [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [el-isvidâd] اَلإْ
ninde) ve

ُُ ا ََ ِوي سإْ ِ -vez [i√mîrâr] ِإْحِميَراٌر) [el-isvîdâd] اَلإْ
ninde) Kararmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيُء َواْسَوادَّ ِإَذا َصاَر أَْسَوَد ِإْسَودَّ الشَّ
يَُّة ُِ َوا ََّ  (sîn’in fethiyle) [es-sevâdiyyet] اَل
Bu dahi serçe kuşuna denir.

اِن َُ َو َسإْ  (tesniye bünyesiyle) [el-esvedân] اَلإْ
Hurmâ ile suya ıtlâk olunur. Ve yılan ile 
¡akrebe ıtlâk olunur.

ُُ ِتَيا سإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-istiyâd] اَلإْ
Bir kavmin seyyid ve zî-şânını katl, ¡alâ-
kavlin esîr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أََسُروُه أَْو  َدُهْم  َسّيِ َقَتُلوا  ِإَذا  ُفالٍَن  َبِني   Ve ِاْسَتاُدوا 
¡inde’l-ba¡z seyyid-i kavmden tezevvüc 
için kız dilemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِاْسَتاُدوا َبِني ُفالٍَن ِإَذا َخَطُبوا ِإَلْيه
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yukâlu: َج ُجُل ِإَذا َتَزوَّ َد الرَّ َتَسوَّ
ٍَ َويإْ َُ -musaggar bünye) [ummu suveyd] أُمُّ
siyle) Dübürün künyesidir.

ُُ وإْ ََّ  sîn’in fethi ve vâv’ın) [es-sevd] اَل
sükûnuyla) Şol dağ doruğuna denir ki düz 
ve kara taşlık ola, ondan bir kıt¡aya ٌَسْوَدة 
denir hâ’yla. Ve bu münâsebetle ba¡zı 
nisvâna tesmiye olundu. Ve 

ٌُ  ays kabîlesi yurdunda niçe¢ [Sevd] َسوإْ
cibâle ıtlâk olunur.

َُ ِوي إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tesvîd] اَلتَّ
Dilîr ve cesûr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َجُرَؤ ِإَذا  ُجُل  الرَّ َد   Ve sâdât katl eylemek َسوَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: اَدَة السَّ َقَتَل  ِإَذا  ُفالٌَن  َد   َسوَّ
Ve eski palâsı devenin yağrına komak için 
dövüp yumuşatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِبِل َد اْلِمْسَح اْلَباِلَي ِإَذا َدقَُّه ِلُيَداَوى ِبِه أَْدَباُر اإْلِ َسوَّ
ُة َُ َو -hemzenin ve vâv’ın fet) [Esvedet] أَسإْ
hiyle) Bir su adıdır.

ُة َُ ِو  (vezninde [ef™idet] أَْفِئَدةٌ) [Esvidet] أَسإْ
Bir niçe cibâl ve mevâzi¡e ıtlâk olunur.

ٌُ  Bir recül (sîn’in zammıyla) [Sûd] ُسو
ismidir.
ٍُ َْنُوُسو  [Benû Sûd] Birkaç batndır.

اُن ََ  Bir tepe (sîn’in kesriyle) [Sîdân] ِسي
adıdır. Ve Sîdân b. Mu∂ârib muhaddistir.

ُُ وَّ ََ ُم  ُمَعظٌَّم) [el-musevved] اَلإْ
[mu¡a@@am] vezninde) Ehl-i bâdiyenin bir 
gûne ta¡âmıdır ki bağırsakları alıp nâkanın 
damarını fasd eylemekle içini kanıyla dol-
durup ağızını bend ve biryân ederler; kıt-
lık ta¡âmlarındandır.

ُة َُ اَل ََ ُم  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-musâvedet] اَلإْ
vezninde) Birbirine keyd ve mekr eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكاَيَدُه ِإَذا   َساَوَدُه 
Ve arslanı kovup sürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطَرَدُه ِإَذا  اأْلََسَد   Ve otluk az ve َساَوَد 

Koyun ve keçi kısmına ¡ârız olur bir ma-
razdır; yukâlu: َفُهَو اْلَمْجُهوِل  ِبَناِء  اْلَغَنُم َعَلى   ُسِئَد 
 Kezâlik insâna ¡ârız olur bir ¡illettir َمْسُؤوٌد
ki hurmâyı pek çok yemek sebebiyle ciğer 
ağrısından ¡ibârettir. Ve 

ٌُ  Beniz sararmağa ve benize [sevâd] َسَوا
¡ârız olan sarılığa denir. Ve tırnağa ¡ârız 
olan yeşilliğe denir ki çorak su içmekten 
hâdis olur. Ve 

ٌُ  Masdar olur, ¡illet-i mezbûreyi [sevâd] َسَوا
mûris olan suyu içmek ma¡nâsına; yukâlu: 
ُجُل َيُسوُد َسَواًدا ِإَذا َشِرَب َماًء َمْسَوَدًة  Ke-mâ َساَد الرَّ
se-yuzkeru.

َُ ي َِّ -Arslana de (sîn’in kesriyle) [es-sîd] اَل
nir. Ve sibâ¡dan kurda denir.

اَنُة ََ ي َِّ  Bu (sîn’in kesriyle) [es-sîdânet] اَل
dahi kurda denir.

اُء ََ َويإْ َُّ -musaggar bünye) [™es-suveydâ] اَل
siyle) ُة اْلَقْلِب  dir, niteki [abbetu’l-…alb√] َحبَّ
zikr olundu. Ve 

اُء ََ  avrân kazâsında bir◊ [™Suveydâ] ُسَويإْ
karye adıdır; İmâm ∏azâlî ashâbından 
¡Âmir b. Deπaş oradandır. Ve Medîne 
kurbünde bir mevzi¡ ve Âmid ile ◊arrân 
beyninde bir belde ve ◊im§ ile ◊amâ bey-
ninde bir karye adıdır.

اُء َُ وإْ ََّ  lafzından [esved] أَْسَوُد [™es-sevdâ] اَل
mü™ennestir. Ve 

ِب َقلإْ اُءالإْ َُ  ُسَوْيَداُء [sevdâ™u’l-…alb] َسوإْ
[suveydâ™]dır ki zikr olundu.

اُء َُ وإْ ََّ ُةال َحاَّ  ُشوِنيٌز [™el-√abbetu’s-sevdâ] اَلإْ
[şûnîz] ismidir ki çörek otu dedikleri 
dârû-yı enfa¡dır. Ve 

اُء َُ  im§ kazâsında bir eyâlet◊ [™Sevdâ] َسوإْ
adıdır.

ُُ وُّ ََ ٌل) [et-tesevvud] اَلتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Evlenmek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
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]س هـ ُ[
َُ هإْ َُّ  sîn’in zammı ve hâ’nın) [es-suhd] اَل
sükûnuyla) Uyanıklık ma¡nâsına ismdir ki 
murâd uykusuzluktur, اََرٌق [era…] gibi.

َُ َه ََّ -Masdar (fethateynle) [es-sehed] اَل
dır, uyanık olmak ma¡nâsına; yukâlu: َسِهَد 
اِبِع ِإَذا أَِرَق أَْي َلْم َيَنْم ُجُل َسَهًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ الرَّ

َُ ُه َُّ  Uykusu (zammeteynle) [es-suhud] اَل
az olan adama denir; yukâlu: أَْي ُسُهٌد   َرُجٌل 
َقِليُل النَّْوِم

َُ ِهي إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teshîd] اَلتَّ
Bir adamı uyanık eylemek ya¡nî uyutma-
mak ma¡nâsınadır; tekûlu: ِإَذا َتْسِهيًدا  ْدتُُه   َسهَّ
َدُه اْلَهمُّ َواْلَوَجُع :ve yukâlu َجَعْلَتُه أَْسَهَد َسهَّ

َُ هَّ ََ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-musehhed] اَلإْ
vezninde) Ondan ism-i mef¡ûldür.

ُة ََ هإْ ََّ -Uya (sîn’in fethiyle) [es-sehdet] اَل
nıklık, َيَقَظٌة [ya…a@at] ma¡nâsınadır; ge-
rek zâhirî ve gerek bâtınî olsun ki gaflet 
mukâbilidir; yukâlu: ُهَو ُذو َسْهَدٍة أَْي َيَقَظٍة Bu 
ma¡nâdandır ki “Filân kimseden kelâm 
yâhûd haber cihetiyle bir i¡timâd oluna-
cak hâlet müşâhede eylemedim” diyecek 
yerde َما َرأَْيُت ِمْنَه َسْهَدًة derler, zîrâ gâfil ada-
mın kavl ve fi¡li magşûş ve evhen olur. 
Esâs’ta َنْبَهًة ِلْلَخْيِر َوَرْغَبًة ِفيِه  َما َرأَْيُت ِمْنُه َسْهَدًة أَْي 
¡unvânıyla mersûmdur.

َُ َه َسإْ  (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [el-eshed] اَلإْ
Ef¡al-i tafdîldir, bu münâsebetle be-gâyet 
basîret ve teyakkuz ve hazm ve tedbîr 
sâhibi adama ıtlâk olunur; tekûlu: ُهَو أَْسَهُد 
َرْأًيا ِمْنَك أَْي أَْحَزُم َوأَْيَقُظ

َُ هإْ ََّ  (vezninde [mehd] َمْهٌد) [es-sehd] اَل
Güzel ve hoş nesneye denir; yukâlu: َشْيٌء 
 müzâvece [mehd] َمْهٌد [Ve] َسْهٌد َمْهٌد أَْي َحَسٌن
içindir, uyanıklık hâleti gafletten güzel ol-
makla ma¡nâ-yı mezbûr tasvîr olunmuştur.

kısa olmakla davar hakkı üzere koparama-
yıp ağızıyla beri öte çiynemti gibi çekiş-
tirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبُل اإْلِ  َساَوَدِت 
ِتِه  النََّباَت ِإَذا َعاَلَجْتُه ِبأَْفَواِهَها َوَلْم َتَتَمكَّْن ِمْنُه ِلِقَصِرِه َوِقلَّ
Ve bir kimse ile ululuk yâhûd siyâhlık 
husûsunda bahs edip ona gâlib olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي َغاَلَبُه  ِإَذا  ُفالًَنا   َساَوَد 
َواِد وَدِد أَِو السَّ السُّ
يَُّة ُِ َوا ََّ  (sîn’in fethiyle) [es-Sevâdiyyet] اَل
Kûfe kazâsında bir karyedir.

َتاِن َُ وإْ ََّ  Bir (sîn’in fethiyle) [es-Sevdetân] اَل
mevzi¡dir.

ٌَ  yâ-yı müşeddede-i) [useyyid] أَُسّيِ
meksûre ile) ¡Alem-i şahstır.

ُة ََ َدةٌ) [Useyyidet] أَُسّيِ -vez [zubeyyidet] ُزْبّيِ
ninde) ¡Amr b. Rebâbe’nin kızıdır.

ُة َُ َو إَْ َم  mîm’in ve vâv’ın) [el-mesvedet] اَلإْ
fethiyle َمْفَعَلٌة [mef¡alet] vezninde) Şol 
suya denir ki içen adam zikr olunan ُسَواٌد 
[suvâd] ¡illetine mübtelâ ola; yukâlu: َماٌء 
َواُد َيْعِني ِمْن ُشْرِبِه َمْسَوَدةٌ أَْي يَُصاُب َعَلْيِه السُّ
َة َُ  .Künyedir, ¡O&mân b [Ebû-Sevdet] أَُْوَسوإْ
Ebî Sevde muhaddisîndendir. 

Mütercim der ki mü™ellif ¡aleyhi’r-rahmet 
sehm-i esvedi zikr edip hacer-i esvedi 
ihmâli garâ™ibdendir. Teberrüken bi’l-
icmâl zikr olunur ki hacer-i esved, Beyt-i 
şerîfin Yemen tarafına mensûb köşesinde 
mevzû¡ bir siyâh taştır. İbtidâ™ cennetten 
Hazret-i Âdem’e ins için ihrâc olunan 
eşyânın biridir; ﴾ِبَربُِّكْم   hitâbında ﴿أََلْسُت 
َبَلى﴾  ikrârları onun derûnuna vedî¡a ﴿َقالُوا 
kılınmakla onu tecdîd için istilâmla huccâc 
tavâfa ibtidâ ederler. Fi’l-asl nûr-ı mahz 
bir cevher-i ¡âlem-tâb idi, ehl-i Câhiliyyet 
mülâmesesiyle o renge girmiştir.
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FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME 
يِن اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الّشِ

]ش ح ُ[
ُُ ل َُ حإْ  â-yı mühmele ile√) [eş-şu√dûd] اَلشُّ
 vezninde) Bed-hûy adama [sursûr] ُسْرُسوٌر
denir; yukâlu: ُء اْلُخُلِق َرُجٌل ُشْحُدوٌد أَْي َسّيِ

]ش خ ُ[
ٌُ ََ  َجْعَفٌر â-yı mu¡ceme ile») [Şa«dad] َشخإْ
[ca¡fer] vezninde) Bir recül adıdır.

]ش ُ ُ[
ُة ََّ  şîn’in kesri ve dâl’ın) [eş-şiddet] اَلّشِ
teşdîdiyle) ِإْشِتَداٌد [iştidâd ma¡nâsından 
ismdir, katılık ve sertlik hâletine denir; 
Fârisîde sahtî mürâdifidir.

ُة ََّ  Cenkte (şîn’in fethiyle) [eş-şeddet] اَلشَّ
hasm üzere hamle eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ًة  َشدَّ اْلَعُدّوِ  َعَلى   َشدَّ 
َعَلْيِه  Şârih der ki ~i√â√’ta bu ma¡nâ َحَمَل 
ةٌ ile mersûmdur. Ve [şedd] َشدٌّ  [şeddet] َشدَّ
binâ-i merre ile musarrahtır.

َُّ  Seğirtmek (şîn’in fethiyle) [eş-şedd] اَلشَّ
ma¡nâsınadır ki seyrde şiddet etmekten 
¡ibârettir; yukâlu: ِل ا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ ُجُل َشدًّ  َشدَّ الرَّ
 Ve َوالثَّاِني ِإَذا َعَدا

النََّهاِر َُّ  Gündüzün [şeddu’n-nehâr] َش
irtifâ¡ından ¡ibârettir ki kaba kuşluk ol-
maktır; yukâlu: اْرَتَفَع ِإَذا  النََّهاُر   اَلنَّاُر Şârih َشدَّ 
nüshasını tahti™e eylemiştir. Vâkı¡â cemî¡-i 
ümmehâtta النََّهاُر ¡unvânıyla müsebbettir. 
Ve kâle fi’l-Esâs: َحى الضُّ َوَشدُّ  النََّهاِر  َشدُّ   أََتاَنا 
 Ve َوُهَو اْرِتَفاُعُه

ٌَّ  Bir nesneyi kavî ve muhkem [şedd] َش
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َعُضَدُه   َشدَّ 
اُه  Ve bir nesneyi muhkem bağlamak َقوَّ
ma¡nâsınadır. Asl ma¡nâ-yı mevzû¡un-leh 

ُُ َو هإْ ََّ -veznin [cehver] َجْهَوٌر) [es-sehved] اَل
de) Tâze ve nâzük-beden civâna denir, 
¡alâ-kavlin bülend-kâmet kavî ve şedîd 
delikanlıya denir; ma¡nâ-yı mezbûrdan 
musavverdir; yukâlu: ٌَّغض أَْي  َسْهَوٌد   ُغالٌَم 
َحَدٌث أَْو َطِويٌل َشِديٌد

ُُ َها سإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ishâd] اَلإْ
Hatun bir sıkıntı ile veledi doğurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِباْلَوَلِد  اْلَمْرأَُة   أَْسَهَدِت 
َوَلَدْتُه ِبَزْحَرٍة َواِحَدٍة

ُُ ََ  (sîn’in ve dâl’ın fethiyle) [Sehded] َسهإْ
Bir dağın ismidir ve bu gayr-i munsarıf-
tır. Şârihin beyânına göre ٌَصْخَرة [§a«ret] 
yâhûd بُْقَعٌة [bu…¡at] i¡tibârına mebnîdir, 
lâkin ba¡îddir.

ٌَ  Ebû (vezninde [emîr] أَِميٌر) [Sehîd] َسِهي
◊âtim b. ◊ibbân ceddi ismidir.

]س ي ُ[
ٌَ  Ebîverd (fethateynle) [Seyed] َسَي
kazâsında bir karye adıdır.
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mâlını hakkâniyet üzere bezl ve infâktan 
teşeddüd eden merd-i mezmûmdur; 
yukâlu: ٌد أَْي َبِخيٌل َرُجٌل ُمَتَشّدِ

َُّ َُش  hemzenin fethi ve şîn’in) [el-eşudd] اَلإْ
zammıyla ve hemzenin zammıyla zebân-
zeddir) Lafz-ı mezbûr işbu ،﴾ُه  ﴿َحتَّى َيْبُلَغ أَُشدَّ
 kerîmesinde vâki¡dir. Murâd kuvvet اآلية
ya¡nî kemâl-i kuvvet ve tâkattir ki insânda 
on sekiz ile otuz yaşın beyninde olur. 

Ve lafz-ı mezbûr cem¡ binâsı üzere müf-
reddir, آنٌُك [ânuk] kelimesi ki ikisi de أَْفُلٌس 
[eflus] vezninde, müfredlerdir ve bunla-
rın nazîri ya¡nî sâlisi yoktur. ¡Alâ-kavlin 
 kelimesi cem¡dir, lafzından [eşudd] أَُشدٌّ
müfredi yoktur, أََباِبيُل [ebâbîl] ve َعَباِديُد 
[¡abâdîd] gibi ve ¡alâ-re™yin müfredi ٌة  ِشدَّ
[şiddet]tir, şîn’in kesriyle, ma¡a-hâzâ fi¡let 
bünyesi ef¡ul vezni üzere cem¡lenmez ve 
¡inde’l-ba¡z müfredi ٌَّشد [şedd]ir, şîn’in fet-
hiyle, َكْلٌب [kelb] ve أَْكُلٌب [eklub] gibi ve 
ba¡zılara göre müfredi ٌِّشد [şidd]dir, şîn’in 
kesriyle, ِذْئٌب [≠i™b] ve أَْذُؤٌب [e≠™ub] gibi. 
Hâlbuki işbu ٌَّشد [şedd] ve ٌِّشد [şidd] keli-
meleri ¡Arabdan mesmû¡ değildir. Pes bu 
gûne takdîr kıyâsa mebnîdir. Mü™ellifin ve 
hemzenin zammıyla câ™izdir kavli zâhiren 
şîn’in zammesine tebe¡iyyeten mebnîdir. 

Mütercim der ki Bey∂âvî ¡aleyhi’r-rahmet 
sûre-i En¡âm’da ٍٍة َكِنْعَمٍة َوأَْنُعٍم أَْو ِشّد  َوُهَو َجْمُع ِشدَّ
 ibâretiyle ve sûre-i¡ َكِصّرٍ َوأَُصّرٍ َوِقيَل ُمْفَرٌد َكآنٍُك
A√…âf’ta ﴾ُه َبَلَغ أَُشدَّ ِإَذا   ِإَذا kerîmesinde ﴿َحتَّى 
َوَعْقُلُه تُُه  ُقوَّ َواْسَتْحَكَم   unvânıyla resm¡ اْسَتْكَهَل 
eylemiştir. İntehâ. Ve ¡Abdulbâsi† sâhib-i 
Keşşâf’ın ﴾ُكْم أَُشدَّ ِلَتْبُلُغوا   kerîmesinde ﴿ثُمَّ 
َكَماُل َواأْلَُشدُّ  اْلِجْنِس  َعَلى  الََلُة  اَلدَّ اْلَغَرَض  أِلَنَّ  َدُه   َوحَّ
ِة َواْلَعْقِل َوُهَو ِمَن اأْلَْلَفاِظ اْلُجُموِع الَِّتي َلْم تُْسَتْعَمْل  اْلُقوَّ
َدُه َوُمْقَتَضاُه kavlinde َلَها َواِحٌد  َوِفيِه ُمَناَقَضٌة ِلَقْوِلِه َوحَّ
َجْمٌع الَ  ُمْفَرٌد  اأْلَُشدَّ  -kavliyle nakz îrâd ey ِإنَّ 

budur, sâ™ir ma¡ânî bundan me™hûzdur; 
yukâlu: ُه ِإَذا أَْوَثَقُه َيْعِني َعَقَد َقِويًّا َشدَّ

ُُ ا ََ ِت شإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iştidâd] اَلإْ
de) Bir nesne katı ve muhkem olmak ve 
katılanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َُّه َفاْشَتد  َشدَّ
Ve seğirtmek ma¡nâsına müsta¡meldir ki 
seyr ve sür¡atte şiddet eylemektir; yukâlu: 
ِإْشَتدَّ اْلَفَرُس ِإَذا َعَدا

ُُ َُّ ٌل) [et-teşeddud] اَلتََّش -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Katılanmak ve sertlenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َّْيُء ِإَذا اْشَتد َد الشَّ  Ve َتَشدَّ
bir işi katılık ve sertlikle tutmak ve katılık 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالٌَن َد   َتَشدَّ
اأْلَْمَر ِإَذا اْشَتدَّ ِفيِه
ُة َُّ ُمَشا  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muşâddet] اَلإْ
vezninde) Bu dahi bir husûsu sertlikle ve 
katılıkla tutmak ma¡nâsınadır ve minhu’l-
hadîsu: يُن يَن أََحٌد ِإالَّ َغَلَبُه” أََراَد َغَلَبُه الّدِ  “َلْن يَُشادَّ الّدِ
 َعَلْيِه أَْي َمْن يَُقاِوُمُه َويَُكّلُِف َنْفَسُه ِمَن اْلِعَباَدِة َفْوَق َطاَقِتِه
Ve mislu’l-hadîsi’l-âheri: َمِتيٌن يَن  الّدِ َهَذا   “ِإنَّ 
َفأَْوِغْل ِفيِه ِبِرْفٍق”
Mütercim der ki Mekke-i mükerreme’de 
mücâveretimiz esnâsında mekteb hoca-
larından bir refîk ve karînimiz var idi, 
zu¡münce mücâhede kasdıyla geceler 
◊arem-i şerîf’te çıplak taş üzere pîş-
gâh-ı beyt-i şerîfte ku¡ûd ve teveccüh 
ve mürâkabe-gûne a¡mâl-i nefsiyyesine 
ikbâb eder idi. İşbu hadîs-i şerîfi telkîn ile 
ةٌ  ten zecr ettikçe bu fakîrin[muşâddet] ُمَشادَّ
rehâvetine haml ile müntehî olmayıp git-
tikçe teşeddüdünü teşdîd eyledi. Çend 
rûz güzerânında çıplak taştan vücûdu 
müte™essir olup dizlerine sızı ¡illeti ¡ârız ve 
ku¡ûd ve kıyâmdan bîçâre mahrûm oldu. 
İntehâ.

ُُ َِّ ُمَتَش -ism-i fâ¡il bünye) [el-muteşeddid] اَلإْ
siyle) Pek bahîl ve nâkese ıtlâk olunur ki 
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َِّ ََش -Bir pehlevân künye [ebu’l-eşedd] أَُْوالإْ
sidir. Ve bir muhaddis künyesidir. ¡Alâ-
kavlin bu sîn-i mühmele iledir.

]ش ر ُ[
ُُ ُرل  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [eş-şurûd] اَلشُّ
ve

ُُ َرا ve (şîn’in zammıyla) [eş-şurâd] اَلشُّ

ُُ َرا  Davar (şîn’in kesriyle) [eş-şirâd] اَلّشِ
ürküp kaçmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَرَد 
ِل ِإَذا َنَفَر اْلَبِعيُر ُشُروًدا َوُشَراًدا َوِشَراًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
Mütercim der ki Esâs’ta َُّوِمَن اْلِكَناَيِة َقاَل النَِّبي 
اٍت َرِضَي اهللُ َعْنُه “أََما َيْشُرُد ِبَك َبِعيُرَك” الَُم ِلَخوَّ  َعَلْيِه السَّ
ْسالَُم َفالَ ا ُمْنُذ َقيََّدُه اإْلِ -kelâmı »avvât haz َفَقاَل أَمَّ
retlerinin bir kıssasına işârettir ki أَْشَغُل ِمْن“ 
ْحَيْيِن”  meselinin menşe™idir, aslı budur َذاِت النِّ
ki Câhiliyye’de Benû Teym kabîlesinden 
bir hatun esvâk-ı ¡Arabdan birine birkaç 
tulum yağ getirip satmak irâdesinde iken 
»avvât b. Cubeyr cenâbları ki henüz 
mazhar-ı şeref-i İslâm olmamıştı, mahall-i 
mezbûra gelip o hatunu gördükte hüsn ü 
cemâline ta¡allukla tevkâna geldi. Pes yağ 
iştirâ eylemek şîvesiyle hatunun yanına 
gelip tulumun birini çözdürüp çeşnisine 
baktı, onu beğenmeyip dîgerini çözdür-
dü, onu dahi beğenmeyip gayrısına intikâl 
sûretinde oldu. Şimdi çözülmüş tulum-
ların ağızları hatunun iki elinde kalmak-
la hemân ensesine geçip donsuz hatuna 
mübâşeret ve kazâ-yı vatar eyledi. Hatun 
ne yapsın etrâfta kimse yoktur ki feryâd 
ede, tulumu salıverse yağ gider. Hâsılı 
hâh u nâ-hâh balığı yuttu. Ba¡de-zamânin 
»avvât şeref-yâb-ı İslâm olup ve kıssa-i 
mezkûre mesmû¡-ı Hazret-i Nebevî ol-
makla ona kinâye buyurdular. İntehâ.

ُُ اِر ve [eş-şârid] اَلشَّ

lemiştir. Lâkin orada َدُه  ﴿نُْخِرُجُكْم zamîri َوحَّ
 lafzına [ifl†] ِطْفٌل ¡kerîmesinde vâki ِطْفالً﴾
râci¡dir. İntehâ. 

َُ ي َِ ةٌ (vezninde [emîr] أَِميٌر) [eş-şedîd] اَلشَّ  ِشدَّ
[şiddet]ten vasftır, katı ve sert nesneye de-
nir. Ve kavî ve muhkem şey™e denir. Ve 
bahâdır ve dil-âvere ıtlâk olunur. Ve bahîl 
ve nâkese ıtlâk olunur. Ve arslana ıtlâk 
olunur. Ve 

ٌَ ي َِ -ıddî…-i Ekber hazretleri~ [Şedîd] َش
nin mevâlîsindendir. Ve Şedîd b. ¢ays 
muhaddisîndendir.

ٌَ يإْ ََ  Bir (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Şudeyd] ُش
şâ¡irin adıdır.

ٌُ ا ََّ  Bir (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [Şeddâd] َش
recül adıdır.

ُة ََ ي َِ  Sekiz [el-√urûfu’ş-şedîdet] اَلإُْحُرلُفالشَّ
harften ¡ibârettir ki َطَبَقَك  kelâmı أََجْدَت 
câmi¡dir ve bu hurûf-ı rihve mukâbilidir, 
iskânı hâlinde cery-i savt tamâmen muh-
tebes olmakla şiddetle muttasıf olmuştur.

ُُ ا ََ شإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-işdâd] اَلإْ
kimse ile dâbbe-i şedîde olmak ya¡nî tünd 
ve şedîd dâbbe sâhibi olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ٌَشِديَدة َدابٌَّة  َمَعُه  َكاَنْت  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve أََشدَّ 
¡Arablar أََشدُّ َلَقْد َكاَن َكَذا derler, dâl’ın şedde-
siyle ve َلَقْد َكاَن َكَذا  أَْشَهُد ,derler tahfîfle أََشُد 
diyecek yerde evvelde hâ’yı dâl’e kalb ve 
sânîde tahfîf ederler.

َُّ  Ef¡al-i tafdîl bünyesiyle [Eşedd] أََش
Yûsuf-ı ~ıddî… ¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-
selâm hazretlerinin birâderleri ismidir. 
Şârih der ki ihve-i Yûsuf ¡aleyhi’s-selâm 
cümle-i tefâsîr ü siyerde on bir nefer ol-
mak üzere müsebbettir, ُّأََشد [Eşedd] ile 
müsemmâ olanı yoktur, mü™ellifin me™hazı 
¡acabâ nedir?
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şükr ma¡nâsınadır ki ¡alâ-vechi’t-ta¡zîm 
senâ eylemekten ¡ibârettir.

ُُ َكا شإْ ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-işkâd] اَلإْ

َُ ِكي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşkîd] اَلتَّشإْ
Bunlar da vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve أَْشَكَدُه َوَشكََّدُه ِإَذا أَْعَطاُه

ٌُ َكا  Mâlın kemterini kazanmak [işkâd] ِإشإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْشَكَد ُفالٌَن ِإَذا اْقَتَنى ُرَذاَل 
اْلَماِل

]ش م ر ُ[
َُى َمرإْ  [aberkâ√] َحَبْرَكى) [eş-şemerdâ] اَلشَّ
vezninde) Bir ot yâhûd şecer adıdır.

اُة َُ َمرإْ -Cüst ve re (hâ’yla) [eş-şemerdât] اَلشَّ
vende nâkaya denir.

َذاُة َمرإْ  (âl-ı mu¡ceme ile≠) [eş-şemer≠ât] اَلشَّ
.ma¡nâsına [şemerdât] َشَمْرَداةٌ

]ش هـ ُ[
ُة َُ َها ) [eş-şehâdet] اَلشَّ -vez [sa¡âdet] َسَعاَدةٌ
ninde) Bir nesnenin hakîkatine muttali¡ 
olup kat¡î bilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َواْلَخاِمِس اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َشَهاَدًة  َوَشُهَد  ُجُل  الرَّ  َشِهَد 
 [alime¡] َعِلَم [abere»] َخَبَر Burada ِإَذا َخَبَر َقْطًعا
ma¡nâsınadır. Ve gâh olur ki tahfîf için 
hâ’yı iskân’la ُجُل  .derler َشْهَد الرَّ

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre ُشُهوٌد 
[şuhûd] ve ٌَشَهاَدة [şehâdet] ُحُضوٌر َمَع اْلُمَشاَهَدِة 
ma¡nâsına mevzû¡dur. Ve o basar ile ve 
basîret ile olur ki ¡ilm olacaktır. Ve ba¡zen 
huzûr-ı mücerredde isti¡mâl olunur, lâkin 
huzûr-ı mücerredde ُشُهوٌد [şuhûd] ve huzûr 
ma¡a’l-müşâhedede ٌَشَهاَدة [şehâdet] laf-
zını isti¡mâl evlâdır. Ve ٌَشَهاَدة [şehâdet] 
ki şâhidlik olacaktır, basar ile yâ basîret 
ile müşâhede sebebiyle hâsıl olan ¡ilm ve 
ıttılâ¡dan nâşî sâdır olan kavlden ¡ibârettir. 
Ve gâh olur ki kasem mecrâsına icrâ olu-
nur; tekûlu: أَْحِلُف أَْي  َكَذا  أَنَُّه  ِباهلِل   ِباهلِل Ve أَْشَهُد 

ُُ ُرل -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [eş-şerûd] اَلشَّ
de) ُشُروٌد [şurûd]dan sıfattır. َشاِرٌد [şârid]
in cem¡i َشَرٌد [şered] gelir fethateynle, َخَدٌم 
[«adem] ve َخاِدٌم [«âdim] gibi. Ve َشُروٌد 
[şurûd]un cem¡i ُشُرٌد [şurud] gelir zamme-
teynle, َزبُوٌر [zebûr] ve ُزبٌُر [zubur] gibi. Ve 

ٌُ  ¡Beyne’ş-şu¡arâ™ pek matbû [şurûd] ُشُرل
ve nekre ve nâdire olduğundan darb-ı 
mesel gibi diyâr-be-diyâr münteşir olan 
eş¡âra ıtlâk olunur; yukâlu: ”َشُروٌد  “َقاِفَيٌة 
اْلِبالَِد ِفي  َساِئَرةٌ   Burada kâfiyeden murâd أَْي 
şi¡rdir, külliyyet ve cüz™iyyet ¡alâkasına 
mebnîdir.

َُ ِري  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşrîd] اَلتَّشإْ
Dâbbeyi ürkütüp kaçırmak ma¡nâsınadır; 
bu münâsebetle kovup sürmek ma¡nâsında 
isti¡mâl olundu; yukâlu: َدُه ِإَذا َطَرَدُه -Ve da َشرَّ
ğıtmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
َجْمَعُهْم َق  َفرَّ ِإَذا  َشْمَلُهْم  َد   Ve bir adam ¡ayb َشرَّ
ve nakîsasını nâsa neşr ve teşhîr eylemek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َد  َشرَّ
َع النَّاَس ِبُعُيوِبِه ِبُفالٍَن ِإَذا َسمَّ

ُُ َرا شإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-işrâd] اَلإْ
Matrûd kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْشَرَدُه 
ِإَذا َجَعَلُه َشِريًدا أَْي َطِريًدا
َِ ِري َْنُوالشَّ  [Benu’ş-Şerîd] (أَِميٌر [emîr] vez-
ninde) Suleym kabîlesinden bir batndır.

]ش ق ُ[
ُة ََ قإْ  şîn’in kesri ve …âf’ın) [eş-şi…det] اَلّشِ
sükûnuyla) Bir nebât adıdır ki yağlı ve 
sütlü olur.

]ش ك ُ[
َُ كإْ  şîn’in fethi ve kâf’ın) [eş-şekd] اَلشَّ
sükûnuyla) Vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ِإَذا أَْعَطاُه َشَكَدُه ِإيَّاُه َشْكًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ

َُ كإْ  ,İsmdir (şîn’in zammıyla) [eş-şukd] اَلشُّ
vergiye denir, bahşîş ve ¡atâ ma¡nâsına. Ve 
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eden seğirtmesi hâletine ıtlâk olunur. Ve 
veled doğduğu hînde berâberce zuhûr 
eden sümük tarzında galîz suya ıtlâk olu-
nur. Ve çabuk becerilen emr ve maslahata 
ıtlâk olunur ki fevrîce hâzır olur. Ve َصالَُة 
اِهِد  magrib namâzıdır [alâtu’ş-şâhid§] الشَّ
ki yıldız görünmeğe başlar. Mütercim der 
ki ﴾َوَمْشُهوٍد  kerîmesinde ma¡ânî-i ﴿َوَشاِهٍد 
mezbûrenin ekseriyle müfesserdir. İntehâ.

ُُ َها ِتشإْ سإْ ِ  Bir adamdan bir [el-istişhâd] اَلإْ
mâddeye şâhidlik eylemesini istemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهاَدَة  ِاْسَتْشَهَدُه ِإَذا َسأََلُه الشَّ
Ve şehîd olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اُْسُتْشِهَد ُفالٌَن َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا ُقِتَل ِفي َسِبيِل اهلِل

َُ ِهي  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [eş-şehîd] اَلشَّ
Şâhid ve güvâh ma¡nâsınadır. Ve bunda 
şîn’in kesriyle de zebân-zeddir. Kâle’ş-
şârih ve minhu kavluhu ta¡âlâ: َساِئٌق  ﴿َمَعَها 
َوَشِهيٌد﴾ أَْي َمْن َشِهَد َلُه َوَعَلْيِه
Ve şîn’in kesri her fa¡îl vezni ki ¡ayn’ı 
harf-i halk ola, gerek vasf ve gerek câmid 
olsun, fâ™u’l-fi¡linin kesriyle de sâyig ol-
mak muttaridesine menbîdir. Ve 

ٌَ  Şehâdet husûsunda emîn ve [şehîd] َشِهي
mevsûkun-bih olan kimseye denir. Ve 

ٌَ -Esmâ-i hüsnâdandır, ¡ilmin [şehîd] َشِهي
den aslâ bir nesne gâ™ib olmayıp mecmû¡-ı 
eşyâ™ ¡ilminde hâzır olan zât-ı ecell ü 
a¡lânın ism-i şerîfidir: َيِغيُب الَ  َشِهيٌد﴾   ﴿واهللُ 
Ve َعْن ِعْلِمِه َشْيٌء

ٌَ  Örf-i şer¡de fî sebîlillâh maktûl¡ [şehîd] َشِهي
olana ıtlâk olunur; fa¡îl bi-ma¡nâ mef¡ûl 
ve bi-ma¡nâ fâ¡ildir. Ve ona َشِهيٌد [şehîd] 
ıtlâkı gasline yâhûd nakline melâ™ike-i 
rahmet hâzır olduklarına mebnîdir yâhûd 
Hak celle ve ¡alâ ve melâ™ikeleri onun 
cennet ile müna¡¡am olması husûsunda 
şâhid olduklarına mebnîdir yâhûd yevm-i 

lafzından mücerreden dahi müsta¡meldir. 
İntehâ. Ve 

ةٌ َُ -Bir emri görüp yâhûd bildi [şehâdet] َشَها
ği vech üzere haber vermek ma¡nâsınadır 
ki tanıklık vermek ta¡bîr olunur; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا أَدَّى َما ِعْنَدُه  َشِهَد ِلَزْيٍد ِبَكَذا َشَهاَدًة ِمَن اْلَباِب الرَّ
َهاَدِة الشَّ الَ :Ve kavluhu ta¡âlâ ِمَن  أَنَُّه  اهللُ   ﴿َشِهَد 

اهللُ َقاَل  أَْو  اهللُ  َكَتَب  أَْو  اهللُ  َعِلَم  أَْي  اآلية،  ُهَو﴾  ِإالَّ   ِإَلَه 
Ma¡neyeyn-i ahîreyn ma¡nâ-yı lâzımıdır. 
Ve kavlu’l-mü™ezzin: أَْي ِإَلَه ِإالَّ اهللُ   أَْشَهُد أَْن الَ 

ُن أَْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اهللُ  Ve أَْعَلُم َوأَُبّيِ

ةٌ َُ  İsm olur, fî sebîlillâh katl [şehâdet] َشَها
olunmağa denir, ke-mâ se-yuzkeru. Ve 
¡Arablar “Ben yemîn ederim” diyecek 
yerde أَْشَهُد ِبَكَذا derler, أَْحِلُف ma¡nâsına, ni-
teki zikr olundu.

ُُ ُهو  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [eş-şuhûd] اَلشُّ
Bir mahalle hâzır olmak ma¡nâsınadır ki 
gaybet mukâbilidir; yukâlu: اْلَمْجِلَس  َشِهَد 
اِبِع ِإَذا َحَضَرُه ُشُهوًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ

َُ اِه  ,Ondan ism-i fâ¡ildir [eş-şâhid] اَلشَّ
hâzır ma¡nâsına. Cem¡i ُشُهوٌد [şuhûd] gelir 
ve ٌد  gibi. Ve [¡rukka] ُركٌَّع ,gelir [şuhhed] ُشهَّ

ٌَ  ten dahi ism-i[şehâdet] َشَهاَدةٌ [şâhid] َشاِه
fâ¡ildir ki Fârisîde güvâh ve Türkîde tanık 
derler. Bunun cem¡i َشْهٌد [şehd] gelir, َصْحٌب 
[§a√b] ve َصاِحٌب [§â√ib] gibi ve cem¡u’l-
cem¡i ُشُهوٌد [şuhûd] ve أَْشَهاٌد [eşhâd] gelir. 
Bu ma¡nâdandır ki ¡Arablar nâkanın do-
ğurduğu yerde kalan dem ve son ve eş de-
dikleri deri ve sâ™ir âsâr ve ¡alâmâtına ُشُهوُد 
 ıtlâk ederler. Ve [şuhûdu’n-nâ…at] النَّاَقِة

ٌَ  ,Esmâ-i nebeviyyedendir [Şâhid] َشاِه
¡aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm. Ve 

ٌَ -Lisâna ıtlâk olunur. Ve feriş [şâhid] َشاِه
teye ya¡nî hafazaya ıtlâk olunur. Ve cum¡a 
gününe ıtlâk olunur. Ve yıldıza ıtlâk olu-
nur. Ve atın cins olup yüğrüklüğüne delâlet 
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nesneyi huzûra getirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْحَضَرُه ِإَذا  -Ve kız bâliga ol أَْشَهَدُه 
makla hayz görmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve bir kimse أَْشَهَدِت اْلَجاِرَيُة ِإَذا َحاَضْت َوأَْدَرَكْت
den mezî gelmek ma¡nâsınadır ki mülâ¡abe 
yâ matlûb-ı nefsi tahayyül veyâ müzâkere 
ve müşâhede ile telezzüzden nâşî zeker-
den mâ-i mukayyed gelmekten ¡ibârettir; 
yukâlu: أَْشَهَد اْلُغالَُم ِإَذا أَْمَذى Ve şehîd olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَناِء َعَلى  ُجُل  الرَّ  أُْشِهَد 
 اْلَمْجُهوِل ِإَذا ُقِتَل ِفي َسِبيِل اهلِل

َُ ِهي -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşhîd] اَلتَّشإْ
de) Bu dahi zekerden mezî gelmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْمَذى َد الرَّ َشهَّ

َُ َه -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-muşhed] اَلإُْمشإْ
ninde) ِإْشَهاٌد [işhâd]-ı mezkûrdan ism-i 
mef¡ûldür, ma¡rekede şehîd olan adama 
denir.

َُ َه -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-meşhed] اَلإَْمشإْ
de) ve

ُة ََ َه ve (hâ’yla) [el-meşhedet] اَلإَْمشإْ

ُة ََ ُه  (hâ’nın zammıyla) [el-meşhudet] اَلإَْمشإْ
Nâs hâzır olacak yere denir; yukâlu: َهَذا 
َمْشَهُد اْلَقْوِم َوَمْشَهَدتُُهْم َوَمْشُهَدتُُهْم أَْي َمْحَضُرُهْم

ٌَ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Şuheyd] ُشَهيإْ
Esâmîdendir: eş-Şeyh ez-Zâhid ¡Ömer 
b. Sa¡d b. Şuheyd, emîr-i ◊im§ idi. Ve 
A√med b. ¡Abdulmelik b. Şuheyd edîb-i 
meşhûrdur, ¢ur†ubiyyu’l-a§ldır, ◊ânûtu’l-
¡A††âr nâm kitâbın mü™ellifidir.

]ش ل ُ[
َُ ِوي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşvîd] اَلتَّشإْ
Güneş doğup yükselmek ma¡nâsınadır.

ُُ ٌل) [et-teşevvud] اَلتََّشوُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) َتْشِويٌد [teşvîd] ma¡nâsınadır. Yâhûd 
bunlar ≠âl-ı mu¡ceme iledir.

kıyâmette ümem-i hâliye-i sâlife hakkın-
da istişhâd olunan zevâttan olduğu için-
dir yâhûd şâhide üzere ya¡nî müte™essiren 
arz üzere sâkıt olduğu için yâhûd gûyâ 
ki vefât etmeyip huzûr-ı ilâhîde hâzır ve 
zinde olduğu için yâhûd ¡alem-i mülk ü 
melekûtu müşâhede eylediğine mebnîdir. 
Ve َشِهيٌد [şehîd] cem¡i ُشَهَداُء [şuhedâ™] gelir, 
.vezninde [™kuremâ] ُكَرَماُء

ُة ََ اِه  Arza ıtlâk (hâ’yla) [eş-şâhidet] اَلشَّ
olunur.

ُة ََ ُمَشاَه  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muşâhedet] اَلإْ
vezninde) Bir nesneyi rû-be-rû görmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشاَهَدُه ِإَذا َعاَيَنُه

َُ ِه -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-muşhid] اَلإُْمشإْ
ninde) Eri yabandan gelmiş hatuna denir; 
 ِإْمَرأَةٌ :mukâbilidir; yukâlu [muπîbet] ُمِغيَبٌة
ُمْشِهٌد ِإَذا َكاَنْت َقْد َحَضَر َزْوُجَها

َُ ٌل) [et-teşehhud] اَلتََّشهُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Namâzda ya¡nî ka¡dede kelime-i 
şehâdeti müştemil olan tahiyyâtı okumak 
ma¡nâsınadır ki vaz¡-ı şer¡îdir; yukâlu: 
الَِة َد اْلُمَصّلِي ِإَذا َقَرأَ التَِّحيَّاِت ِفي الصَّ َتَشهَّ

ُُ ُهو -Cum¡a günü ¡alâ [el-meşhûd] اَلإَْمشإْ
kavlin kıyâmet günü yâhûd ¡arefe günüdür. 
Murâd ﴾َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴿ âyet-i kerîmesinde 
vâki¡ َمْشُهود olacaktır.

َُ هإْ  (vezninde [mehd] َمْهٌد) [eş-şehd] اَلشَّ
Bala denir, َعَسٌل [¡asel] ma¡nâsına. Şîn’in 
zammıyla da câ™izdir. ٌَشْهَدة [şehdet] hâ’yla 
ondan ahasstır. Cem¡i ِشَهاٌد [şihâd] gelir 
şîn’in kesriyle. Şârihin beyânına göre َشْهٌد 
[şehd] gömeç balına denir. Ve 

ٌَ -uzâ¡a kabîlesinden Benu’l« [Şehd] َشهإْ
Mu§†ali… cemâ¡ati yurdunda bir suyun 
adıdır.

ُُ َها شإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-işhâd] اَلإْ
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ُة َُ َشا ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-işâdet] اَلإْ
şey™i ref¡-i savtla çağırmak ma¡nâsınadır. 

Esâs’ın beyânına göre ٌِإَشاَدة [işâdet] binâyı 
yüksek yapmak ma¡nâsınadır, ba¡dehu bir 
adamın zikrini ¡âlî eylemek ya¡nî ¡ayânen 
medh ve senâ ile meşhûr ve nâm-dâr ey-
lemek ma¡nâsına isti¡mâl olundu; yukâlu: 
 أََشاَد ِبِذْكِرِه ِإَذا َرَفَعُه ِبالثََّناِء َعَلْيِه َوأََشاَد َعَلْيِه َقِبيًحا َوِبَقِبيٍح
derler, bir kimseyi emr-i mekrûhla zikr ve 
teşhîr eylese. Ve َوِبَصْوِتِه َصْوَتُه   ,derler أََشاَد 
bülend âvâz ile çağırsa. İntehâ. Ve 

ةٌ َُ  Gâ™ib olan nesneyi ta¡rîf ve [işâdet] ِإَشا
nidâ eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َفَها َعرَّ ِإَذا  الَِّة  ِبالضَّ -Ve helâk eyle أََشاَد 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََشاَدُه ِإَذا أَْهَلَكُه

ُُ َيا -veznin [kitâb] ِكَتاٌب) [eş-şiyâd] اَلّشِ
de) Hâssaten deve kısmını çağırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِشَياًدا َيِشيُد  ِبِل  ِباإْلِ  َشاَد 
-Ve bedene tîb kısmını ovup yedir ِإَذا َدَعاَها
mek ma¡nâsınadır ki zikr olunan sıvamak 
ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: يَب  َشاَد الطِّ
ِبِجْلِدِه ِإَذا َدَلَكُه

َُ ِيي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşyîd] اَلتَّشإْ
Bu dahi bedene gereği gibi tîbi ovup ye-
dirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: يَب الطِّ  َشيََّد 
ِبَبَدِنِه ِإَذا َدَلَكُه ِبِه

]ش ي ُ[
َُ ي -Duvar sı (şîn’in kesriyle) [eş-şîd] اَلّشِ
vayacak kireç ve balçık makûlesi sıvaya 
denir. Cevherî ta¡mîm ma¡rizinde ِطيٍن  ِمْن 
َبالٍَط -unvânıyla resm etmekle galat ey¡ أَْو 
lemiştir, savâb olan ِمالٍَط olmaktır mîm’le. 
Zîrâ َبالٌَط [belâ†] kaldırım taşına denmekle 
onunla duvar sıvanmaz ve َمالٌَط [melâ†] ça-
mura denir ki onunla duvar sıvanır.

َُ يإْ -Duva (vezninde [keyd] َكْيٌد) [eş-şeyd] اَلشَّ
rı sıva ile sıvamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
يِد -Ve helâk ol َشاَد اْلَحاِئَط َيِشيُد َشْيًدا ِإَذا َطالَُه ِبالّشِ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َهَلَك َشاَد الرَّ

َُ َمِشي  (vezninde [metîn] َمِتيٌن) [el-meşîd] اَلإْ
Zikr olunan sıva ile sıvanmış binâya de-
nir; yukâlu: َيْعِني َمْعُموٌل  أَْي  َمِشيٌد  َوَقْصٌر   َحاِئٌط 
يِد ِبالّشِ  gibi ism-i [mekîl] َمِكيٌل Ve bu َمْبِنيٌّ 
mef¡ûldür.

َُ ُمَشيَّ  [mu™eyyed] ُمَؤيٌَّد) [el-muşeyyed] اَلإْ
vezninde) Mutavvel ya¡nî havâya doğru 
ref¡ ve i¡lâ olunmuş binâya denir. 

Cevherî’nin َمِشيٌد [meşîd] أَِميٌر [emîr] vez-
ninde vâhid için ve ُمَشيٌَّد [muşeyyed] ُمَؤيٌَّد 
[mu™eyyed] vezninde cem¡ içindir de-
mesi galattır, zîrâ cem¡ için olan ٌُمَشيََّدة 
[muşeyyedet]tir ki ُمَشيٌَّد [muşeyyed]in 
cem¡idir. Şârih der ki evvelâ Cevherî 
kavl-i mezbûru Kisâ™î’den nakl eylemiş-
tir; sâniyen vâhid için ve cem¡ için deme-
si isti¡mâla mebnîdir ve misâl olarak îrâd 
olunan ﴾ُمَشيََّدٍة بُُروٍج   بُُروٌج kerîmesinde ﴿ِفي 
[burûc] cem¡ olmakla sıfatı mü™ennesen 
îrâd olundu. Pes ٌُمَشيََّدة [muşeyyedet] lafzı 
-in cem¡idir demek ag[muşeyyed] ُمَشيٌَّد
rebdir. Kâle’l-Bey∂âvî: أَْي ِفي ُقُصوٍر َوُحُصوٍن 
َدٍة” ِباْسِم اْلَفاِعِل َوْصًفا َلَها ِبَوْصِف  ُمْرَتِفَعٍة َوُقِرَئ “ُمَشّيِ
اْلَقْصَر َشاَد  ِمْن  َوُمَشيََّدةٌ  َشاِعَرةٌ  َقِصيَدةٌ  َكَقْوِلِهْم   َفاِعِلَها 
ِإَذا َرَفَعُه
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ُُ َخا صإْ ِ  Issı (hemzenin kesriyle) [el-i§«âd] اَلإْ
havâya dâhil olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلَحّرِ ِفي  َدَخَل  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve kaya keleri أَْصَخَد 
güneşin harâretiyle ısınmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْمِس الشَّ ِبَحّرِ  َتَصلَّى  ِإَذا  اْلِحْرَباُء   أَْصَخَد 
Cânver-i mezkûrun gözü be-gâyet bârid 
olmakla dâ™imâ ısınmak için gözünü gü-
neşten dûr eylemez, onun için âfitâb-
perest ıtlâk ederler.

ُة ََ َخ  mîm’in ve «â’nın) [el-ma§«adet] اَلإَْمصإْ
fethiyle) Nısfu’n-nehâr vaktine denir ki 
pek ıssı olur. Cem¡i َمَصاِخُد [me§â«id] gelir.

ٌَ  âd’ın fethi ve «â’nın§) [a«d~] َصخإْ
sükûnuyla) Bir belde adıdır, ٌَبْلَدة [beldet] 
te™vîliyle gayr-i mutasarrıf dahi olur.

لُن َُ َخ يإْ  َحْيَزبُوٌن) [e§-§ay«adûn] اَلصَّ
[√ayzebûn] vezninde) Peklik, salâbet 
ma¡nâsınadır, lâkin vezn-i mezbûr ism ve 
sıfata mahsûs olmakla mü™ellifin salâbetle 
ki ma¡nâ-yı masdarîdir, vechi ma¡lûm ol-
madı. Muktezâsı ُصْلٌب [§ulb] ¡unvânıyla 
sıfat olmaktır.

َُ اِخ  Ferd-i za¡îf ve bî-ehl ve [e§-§â«id] اَلصَّ
bî-yâr olan adama denir; yukâlu: َواِحٌد َقاِحٌد 
ُصْنُبوٌر أَْي   َواِحٌد lafzı [â√id…] َقاِحٌد [Ve] َصاِخٌد 
[vâ√id]e müzâvic olmakla zâhiren َصاِخٌد 
[§â«id] lafzı dahi ona müzâvic olmak 
gâlibdir.

]ص ُ ُ[
ُُ ل َُ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [e§-§udûd] اَلصُّ
Bir nesneden yüz çevirip i¡râz eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصدَّ َعْنُه ُصُدوًدا ِمَن اْلَباِب 
ِل ِإَذا أَْعَرَض َعْنُه ْاألَوَّ

َُّ -Bir ada (âd’ın fethiyle§) [e§-§add] اَلصَّ
mı bir nesneden men¡ ve sarf eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصدَّ ُفالًَنا َعْن َكَذا ِإَذا َمَنَعُه 
َوَصَرَفُه َعْنُه

FASLU’~-~ÂDİ’L-MÜHMELE 
اِد اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الصَّ

]ص خ ُ[
َُ خإْ  âd’ın fethi ve «â-yı§) [e§-§a«d] اَلصَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Çehreyi güneş 
çalıp yakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَخَدْتُه 
ْمُس َصْخًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْحَرَقْتُه -Ve göçe الشَّ
gen dedikleri kuş ötmek ma¡nâsınadır ki 
¡Arablar onunla teşe™™üm ederler; yukâlu: 
َرُد ِإَذا َصاَح -Esâs’ta bunu mecâz ola َصَخَد الصُّ
rak َصَخَدِت اْلَهاَمُة ¡unvânıyla zikr eylemiştir 
ki baykuşun ötmesini harâbiyyetle ¡Arab-
lar teşe™™üm eylediklerine mebnîdir.

ُُ ُخو  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [e§-§u«ûd] اَلصُّ
Bir kimsenin kelâmına kulak tutup dinle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَلْيِه ُصُخوًدا  َصَخَد 
ِإَذا اْسَتَمَع

َُ َخ  Havâ pek (fethateynle) [e§-§a«ad] اَلصَّ
ıssı olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َصِخَد النََّهاُر 
ُه اِبِع ِإَذا اْشَتدَّ َحرُّ َصَخًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ

ُُ ُخو يإْ -vez [aydûd√] َحْيُدوٌد) [e§-§ay«ûd] اَلصَّ
ninde) ve

اُن ََ خإْ -vez [sekrân] َسْكَراُن) [e§-§a«dân] اَلصَّ
ninde; «â’nın fethiyle de zebân-zeddir) 
Pek ıssı güne denir; yukâlu: َصْيُخوٌد  َيْوٌم 
 Ve َوَصْخَداٌن أَْي َشِديُد اْلَحّرِ

ٌُ ُخو  ve [ay«ûd§] َصيإْ

ٌُ َخا -Be-gâyet pek ve katı ka [ay«âd§] َصيإْ
yaya denir ki külünk makûlesi âlât kâr ey-
lemez ola; yukâlu: أَْي َوَصْيَخاٌد  َصْيُخوٌد   َصْخَرةٌ 
َشِديَدةٌ

َُ َخ يإْ -veznin [ay…al§] َصْيَقٌل) [e§-§ay«ad] اَلصَّ
de) ¡Aynü’ş-şems ma¡nâsınadır ki çeşme-i 
âfitâbdır. Şu¡â¡ın kaynayıp müstefîd oldu-
ğu yeri olacaktır.
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midir ki yılana ağuveren dedikleri keler 
olacaktır. Cem¡i َصَداِئُد [§adâ™id] gelir. Ve 

ٌُ ا ََّ .Suya varacak yola denir [uddâd§] ُص

ُُ ا ََ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e§-§idâd] اَلّصِ
Hatunların tesettür için tutundukları çar 
makûlesi sütreye denir.

ُُ ا ََ ُِ صإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i§†idâd] اَلإْ
de) Hatun ِصَداٌد [§idâd]-ı mezkûr ile perde-
lenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِت اْلَمْرأَُة  ِإْصَطدَّ
َداِد ِإَذا اْحَتَجَبْت ِبالّصِ
اُء ََّ اُء teşdîd ile) [™addâ~] َص -vez [™addâ¡] َعدَّ
ninde) َصْدآُء [§ad™â™] lafzında lügattır ki bir 
mahsûs kuyu yâhûd suyu tatlı bir eşme 
adıdır, ”اَء -meseli ondandır, ni “َماٌء َوالَ َكَصدَّ
teki bâb-ı hemzede beyân olundu.

َُّ  (âd’ın fethi ve zammıyla§) [e§-§add] اَلصَّ
Dağa denir. Ve derenin bir kıyısına denir; 
iki kıyısına اِن .denir [addân§] َصدَّ

اِن ََّ -âd’ın zammı ve tes§) [e§-§uddân] اَلصُّ
niye bünyesiyle) Ok gezinin iki taraflı 
kertiğine denir, اْلَفْرِق  […şer«a’l-far] َشْرَخا 
ma¡nâsına; yukâlu: ْيِن أَْي دَّ ْهَم َبْيَن الصُّ  َوَضَع السَّ
ْرَخْيِن َبْيَن الشَّ

ُُ ل َُ -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [e§-§adûd] اَلصَّ
de) Tâze kızların perdelenmezden mu-
kaddem giydikleri kısa libâsa denir, ِمْجَوٌل 
[micvel] ma¡nâsına. Ve o sürme ve tûtiyâ 
makûlesine denir ki ayna üzere ovup göze 
çekerler.

َُ َص إَْ  (vezninde [fedfed] َفْدَفٌد) [ad§ad~] َص
Bir hatun adıdır.

ٌَ اِص ََ -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [udâ§id~] ُص
de) Hu≠eyl kabîlesine mahsûs bir dağın 
adıdır.

]ص ر ُ[
ُُ رإْ  Hâlis (vezninde [ferd] َفْرٌد) [e§-§ard] اَلصَّ
ve bî-gışş olan nesneye denir, hattâ ٌُّحب 

ُُ ا ََ صإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i§dâd] اَلإْ
dahi men¡ ve sarf eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَصَرَفُه َمَنَعُه  ِإَذا  َكَذا  َعْن  ُفالًَنا   Ve أََصدَّ 
yara ve çıban makûlesi irinlenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََصدَّ اْلُجْرُح ِإَذا َقيََّح

َُ ي َِ  Feryâd (âd’ın fethiyle§) [e§-§adîd] اَلصَّ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َصدَّ 

ِل َوالثَّاِني ِإَذا َضجَّ  Ve َصِديًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ

ٌَ ي َِ -Yaradan akan sarı sıvıya de [adîd§] َص
nir. Ve kaynayarak koyulanıp katılanmış 
ıssı suya denir.

ُُ ََ -Bir nesne (fethateynle) [e§-§aded] اَلصَّ
nin karşısına denir; kezâlik kurbüne denir; 
yukâlu: َداُرُه َصَدَد َداِرِه أَْي ُقَباَلَتُه َوُقْرَبُه Ve bu zar-
fiyyet üzere mansûbdur. Kâle fi’l-Esâs: 
 َداِري َصَدَد َداِرِه َوِبَصَدِدَها أَْي ُقَباَلَتَها َوأََخْذُت ِمْن َصَدٍد
أَْي ُقْرٍب َوأََنا ِبَصَدٍد ِمْن َهَذا ْاألَْمِر

َُ ي َِ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§dîd] اَلتَّصإْ
de) El çalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َد  َصدَّ
َق ُجُل ِإَذا َصفَّ  lafzından [aded§] َصَدٌد Ve bu الرَّ
me™hûzdur ki eller birbirine mukâbil olur.

ُُ َُّ ٌل) [et-te§addud] اَلتََّص -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir kimsenin arkuru önüne gel-
mek ma¡nâsınadır ki ta¡arruz eylemek 
ta¡bîr olunur; yukâlu: َض َتَعرَّ ِإَذا  َلُه  َد   Ve َتَصدَّ
bunların dâl-ı sâniyeleri yâ’ya ibdâl ile 
ي ve [ta§diyet] َتْصِدَيٌة  dahi [ta§addî] َتَصّدِ
denir, َصَدٌد [§aded]-i mezkûrdandır. Lâkin 
vech-i mezbûr ba¡zın kavlidir. Hattâ 
mu¡tell bâbında mü™ellif dahi َصًدا [§adâ]ya 
mukâbele eylemek mülâhazasına mebnî 
ta¡arruz ile tefsîr eylemiştir.

ُُ ا ََّ اٌن) [e§-§uddâd] اَلصُّ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Yılana ıtlâk olunur, yolda ta¡arruzuna 
yâhûd sülûktan men¡ine mebnî. Ve 

ٌُ ا ََّ  Haşerâttan bir cânverin [uddâd§] ُص
¡alâ-kavlin أَْبَرَص -ın is[§sâmmu abra] َسامُّ 
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yukâlu: ُمَتَقطًَّعا ُزْبُدُه  َخَرَج  ِإَذا  َقاُء  الّسِ  Ve َصِرَد 
gönül bir nesneden soğuyup fârig olmak 
ma¡nâsına müsta¡meldir; tekûlu: َقْلِبي  َصِرَد 
اْنَتَهى ِإَذا   Ve ok nişândan hatâ eylemek َعْنُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َْهُم ِإَذا أَْخَطأ  Ve َصِرَد السَّ
okun yalmanı atılan şey™e işleyip geçmek 
ma¡nâsına olmakla zıdd olur; yukâlu: َصِرَد 
ُه ْهَم ِإَذا َنَفَذ َحدَّ  Lâkin zıddiyyeti manzûrün السَّ
fîhtir.

ُُ َرا صإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i§râd] اَلإْ
dahi oku nişâna geçirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْهَم ِإَذا َنَفَذُه اِمي السَّ أَْصَرَد الرَّ

ُُ اِر -Nişâna nâfiz olan oka de [e§-§ârid] اَلصَّ
nir; yukâlu: َسْهٌم َصاِرٌد أَْي َناِفٌذ Ve 

ٌُ  .Ashâbdan ¡Â§ım b. ¿âbit b [ârid~] َصاِر
Ebi’l-E…la√ cenâbının kılıcı ismidir.

ُُ َر -veznin [mukrem] ُمْكَرٌم) [mu§rad] اَلإُْمصإْ
de) Nişândan hatâ eden oka denir; yukâlu: 
َسْهٌم ُمْصَرٌد أَْي ُمْخِطٌئ

ُُ َر  âd’ın zammı ve râ’nın§) [e§-§urad] اَلصُّ
fethiyle) İri başlı bir kuş adıdır ki serçe 
kuşlarını şikâr eder. Ba¡zılar dedi ki ibtidâ 
kuşlardan rızâ-yı Bârî için sâ™im olan bu 
kuştur. Cem¡i ِصْرَداٌن [§irdân] gelir §âd’ın 
kesriyle. Bu kuş Türkîde göçegen dedik-
leridir ki alaca olur, tüylerinden yelpaze 
ederler. Ve 

ٌُ -At kısmının sırtında olan ya [urad§] ُصَر
ğır ve cıdav sağaldıktan sonra yerinde ka-
lan beyâz nişâna denir.

اِن َُ رإْ
 (tesniye bünyesiyle) [e§-§irdân] اَلّصِ

Dil altında olan iki damara ıtlâk olunur ki 
dilin kıvâmlarıdır, siyâh olur. Ba¡zılar “dil 
altı oldum” diye ondan fasd ederler.

ُة ََ ِري ) [e§-§arîdet] اَلصَّ -veznin [ferîdet] َفِريَدةٌ
de) Şol dişi koyuna denir ki soğuk te™sîr 
eylemekle za¡f ve zarar îrâs eylemiş ola. 

 lâ-li-garazin olan [ubbun §ardun√] َصْرٌد
muhabbettir ve minhu tekûlu: ا ُحبًّ  أُِحبَُّك 
َخاِلًصا أَْي   Ve dağların mürtefi¡ olan َصْرًدا 
yerine denir. Ve mızrak yalmanlarını mız-
rağa kaktıkları perçîne denir. Ve ¡asker-i 
¡azîme denir ve bunda fethateynle de lü-
gattir. Ve 

ٌُ  Soğuğa denir, serd-i Fârisî [ard§] َصرإْ
mu¡arrebidir. Ve 

ٌُ -Masdar olur, oku attığı nesne [ard§] َصرإْ
ye geçirmek ma¡nâsına; yukâlu: ْهَم  َصَرَد السَّ
ِل ِإَذا أَْنَفَذُه اِمي َصْرًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ الرَّ

ُُ َرا -veznin [√miftâ] ِمْفَتاٌح) [el-mi§râd] اَلإِْمصإْ
de) Soğuğa pek mütehammil olan adama 
denir. Ve soğuğa mütehammil olmayan 
adama denmekle zıdd olur; yukâlu: َرُجٌل 
 َرُجٌل ِمْصَراٌد :ve yukâlu ِمْصَراٌد أَْي َقِويٌّ َعَلى اْلَبْرِد
 Ve أَْي َضِعيٌف َعَلى اْلَبْرِد

ٌُ َرا  Yalmanı tîz olmakla atılan [mi§râd] ِمصإْ
şey™e geçip işler olan oka denir, ke-mâ se-
yuzkeru. Ve kır yere denir ki eser-i nebât 
u şecerden hâlî ola; yukâlu: َأَْرٌض ِمْصَراٌد أَْي ال 
َشَجَر ِبَها َوالَ َشْيَء َيْعِني ِمَن النََّباِت

ُُ ِر -So (vezninde [ketif] َكِتٌف) [e§-§arid] اَلصَّ
ğuğa mütehammil olmayan adama denir. 
Ve dâ™imâ sırtının eyere gelen yeri ya-
ğır ve cıdav olur olan ata denir; yukâlu: 
ْرِج ِمْنُه -ke-mâ se َفَرٌس َصِرٌد ِإَذا َكاَن َدِبَر َمْوِضُع السَّ
yuzkeru. Ve şol süte denir ki soğuk çal-
makla yayılıp aslâ uyumaya ya¡nî yoğurt 
olmaya; yukâlu: َلَبٌن َصِرٌد أَْي ُمْنَتِفٌش الَ َيْلَتِئُم

ُُ َر  Tîz üşümek (fethateynle) [e§-§arad] اَلصَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َصَرًدا  ُجُل  الرَّ  َصِرَد 
اِبِع ِإَذا َوَجَد اْلَبْرَد َسِريًعا -Ve atın eyer ge اْلَباِب الرَّ
len yeri yağır olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َدِبٌر َفُهَو  ِمْنُه  ْرِج  السَّ َمْوِضُع  َدِبَر  ِإَذا  اْلَفَرُس   Ve َصِرَد 
tulumdan sütü yaydıkta kere yağı toplan-
mayıp pâre pâre çıkmak ma¡nâsınadır; 
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Dağa çıkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َد  َصعَّ
 Ve işbu dağa ِفي اْلَجَبِل َوَعَلى اْلَجَبِل َتْصِعيًدا ِإَذا َرِقَي
çıkmak ma¡nâsında sülâsînin isti¡mâli 
¡Arabdan mesmû¡ olmadı, lâkin Mi§bâ√’ın 
beyânına göre lügat-ı kalîledir. Ve 

ٌَ ِعي  Engebe yere doğru inmek [ta§¡îd] َتصإْ
ma¡nâsınadır, gûyâ ki binâsı selb içindir; 
yukâlu: َد ِفي اْلَواِدي ِإَذا اْنَحَدَر -Ve bir nesne َصعَّ
yi eritmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْمَن َد الّسِ  َصعَّ
ِإَذا أََذاَبُه

ُُ َعا صإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i§¡âd] اَلإْ
Âfâktan Mekke-i mükerreme’ye gelmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َة أَْصَعَد اْلَحاجُّ ِإَذا أََتى ِبَمكَّ
Mü™ellifin Ba§â™ir’de ve şârihin beyânlarına 
göre fi’l-asl emkine-i mürtefi¡aya gitmek 
ma¡nâsınadır; meselâ Ba§ra ve Şâm taraf-
larından Necd ve ◊icâz diyârına gitmek 
gibi, ba¡dehu Mekke’ye ¡azîmete tahsîs 
eylediler; niteki ¡ale’l-aks ¡azîmete inhidâr 
ile ta¡bîr eylediler. Meselâ ِفي اْلَحاجَّ   َعاَرْضَنا 
-derler, “Huccâca Mekke’ye gittik ُمْصَعِدِهْم
lerinde râst geldik” ma¡nâsına. Ve َعاَرْضَنا 
ُمْنَحَدِرِهْم ِفي   derler, “Ba§ra ve Şâm اْلَحاجَّ 
taraflarına ric¡atlerinde tesâdüf eyledik” 
ma¡nâsına. İntehâ. Ve 

ٌُ َعا  Irak gitmek ma¡nâsına [i§¡âd] ِإصإْ
müsta¡meldir; yukâlu: ِإَذا اأْلَْرِض  ِفي   أَْصَعَد 
 Ve bu vech-i mezkûr üzere emkine-i َمَضى
mürtefi¡aya gitmek ma¡nâsına olup 
ba¡dehu arz-ı ba¡îdeye gitmekte isti¡mâl 
olundu. Ve 

ٌُ َعا -gibi engebe [tas¡îd] َتْصِعيٌد [i§¡âd] ِإصإْ
ye doğru inmek ma¡nâsınadır ki hemzesi 
izâle içindir; yukâlu: أَْصَعَد ِفي اْلَواِدي ِإَذا اْنَحَدَر 
Ve nâka َصُعوٌد [§a¡ûd] olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َصُعوًدا َصاَرْت  ِإَذا  النَّاَقُة   Ve أَْصَعَدِت 
nâkayı َصُعوٌد [sa¡ûd] kılmak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َصُعوًدا َجَعْلَتَها  ِإَذا  النَّاَقَة   ke-mâ أَْصَعَدُت 

Cem¡i َصَراِئُد [§arâ™id] gelir.

ُُ ا رَّ اٌن) [e§-§urrâd] اَلصُّ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) ve

َُ يإْ رَّ ْيٌط) [e§-§urreyd] اَلصُّ -vez [†ubbey…] ُقبَّ
ninde) Yağmuru olmayan yufkaca buluta 
denir.

َُ ِري  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§rîd] اَلتَّصإْ
Azaltmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َدُه   َصرَّ
َلُه -Ve kanmak mertebesinden dûnca su َقلَّ
varmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدُه ِإَذا َسَقاُه  َصرَّ
ّيِ ُدوَن الرَّ

ُُ ِر َُ  [mu∂†arib] ُمْضَطِرٌب) [el-mu§†arid] اَلإُْمصإْ
vezninde) Be-gâyet kîn-dâr ve mubtin ve 
şedîdü’l-gayz adama denir ki deve kînli 
ta¡bîr olunur; yukâlu: َحِنٌق أَْي  ُمْصَطِرٌد   َرُجٌل 
َشِديُد اْلَغْيِظ
اُء َُ رإْ -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™e§-~ardâ] اَلصَّ
de) Bir dağ adıdır.

ُُ ِر مإْ -veznin [zibric] ِزْبِرٌج) [e§-§imrid] اَلّصِ
de) Mîm’i asliyye olmakla mevzi¡-i zik-
ri bu mahal değildir; mü™ellif bununla 
Cevherî’ye ta¡rîz eylemiştir.

]ص ر خ ُ[
َُ َخ رإْ  â-yı mu¡ceme ile») [e§-§ar«ad] اَلصَّ
 َخْمٌر vezninde) Bâdeye denir [ca¡fer] َجْعَفٌر
[«amr] gibi. Ve Şâm diyârında bir belde 
adıdır ki ona hamr nisbet olunur.

]ص ر ف ن ُ[
َُ َفنإْ  (âd’ın ve fâ’nın fethiyle§) [arfend~] َصرإْ
Sâhil-i bahr-i Şâm’da bir beldedir.

]ص ع ُ[
ُُ ُعو  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [e§-§u¡ûd] اَلصُّ
Merdiven ve dam makûlesi yükseğe çık-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: لَِّم السُّ ِفي   َصِعَد 
اِبِع ِإَذا َرِقَي ُصُعوًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ

َُ ِعي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§¡îd] اَلتَّصإْ



َُ 1482اَلتََّصعُّ BÂBU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE

gelir, َزبُوٌر [zebûr] ve ُزبٌُر [zubur] gibi ve 
 َعَجاِئُز ve [acûz¡] َعُجوٌز ,gelir [a¡â™id§] َصَعاِئُد
[¡acâ™iz] gibi. Ve şol nâkaya denir ki bu 
sene nâkısu’l-hilkat yavru düşürmekle 
geçen seneki yavrusuna yakılmış ola. Ve 
cehennemde bir dağın adıdır. Ve sarp ve 
güç yokuşa denir; yukâlu: ٌة َعَقَبٌة َصُعوٌد أَْي َشاقَّ
اُء َُ ُعو -vez [™celûlâ] َجُلوالَُء) [™e§-§a¡ûdâ] اَلصَّ
ninde) Bu dahi güç ve sarp yokuşa denir.

َة ََ ََْناتَُصعإْ  [benâtu §a¡dete] (َحْمَزُة [√amzet] 
vezninde) Yabân eşeklerine ıtlâk olunur, 
yüksek dağlarda îvâ ettikleri için. Nisbe-
tinde gayr-i kıyâs üzere ٌَّصاِعِدي [§â¡idiyy] 
derler. Ve 

ةٌ ََ  Şol kargıya denir ki düz ve [a¡det§] َصعإْ
hemvâr bitmekle doğrultmağa muhtâc ol-
maya. Ve kancık eşeğe ıtlâk olunur. Ve 
bir nev¡ kısa ve yalmanı ¡arîz ve hışt tar-
zında harbeye denir, أَلٌَّة [ellet] gibi. Ve 

ُة ََ  .Bir dişi keçi ismidir [a¡det~] َصعإْ
Ve ±uveyb b. Hilâl’in feresi ismi-
dir. Ve Yemen’de bir mevzi¡ adıdır; 
muhaddisînden Mu√ammed b. İbrâhîm 
b. Müslim e§-Sa¡dî oradandır. Ve Benû 
Selûl yurdunda vâki¡ iki dağın cevfinde 
bir su adıdır. Ve Benû ¡Avf yurdunda bir 
su adıdır.

َُ اِع  dan ism-i[u¡ûd§] ُصُعوٌد [e§-§â¡id] اَلصَّ
fâ¡ildir ve ¡Arabların َبَلَغ َكَذا َفَصاِعًدا kavlleri 
 .ma¡nâsınadır َفَما َفْوَق َذِلَك

Mütercim der ki Telvî√’in اْلَجْمِع ِصيَغَة   ِإنَّ 
ْثَنْيِن َفَصاِعًدا ِلْلِ -kavlinde ◊asan Çele َمْوُضوَعٌة 
bi merhûmun beyânına göre fâ™ ¡âtıfedir 
ve َصاِعًدا hâldir, ¡âmili muzmerdir, َفَذَهَب 
َصاِعًدا  أََخْذتُُه takdîrindedir. Niteki اْلَمْوُضوُع 
 .takdîrindedir ِبِدْرَهٍم َفَصاِعًدا َفَذَهَب الثََّمُن َصاِعًدا
İntehâ. Ve 

se-yuzkeru.

َُ ٌل) [et-te§a¡¡ud] اَلتََّصعُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

َُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tesâ¡ud] اَلتََّصاُع
de) Bir adama bir meşakkatli nesne renc 
ve zahmet vermek ma¡nâsınadır; َعَقَبٌة [¡a…
abet] ma¡nâsına olan َصُعوٌد [§a¡ûd]-ı âtîden 
me™hûzdur; tekûlu: َوَتَصاَعَدِني ْيُء  الشَّ َدِني   َتَصعَّ

أَْي َشقَّ َعَليَّ

َُ عُّ صَّ ِ  hemzenin kesri ve) [el-i§§a¡¡ud] اَلإْ
§âd-ı müşeddedenin fethi ve ¡ayn-ı müşed-
dedenin zammıyla) ve

َُ اُع صَّ ِ  hemzenin kesri ve) [el-i§§â¡ud] اَلإْ
§âd’ın teşdîdi ve ¡ayn’ın zammıyla) ve

ُُ َعا ُِ صإْ ِ  hemzenin ve †â’nın) [el-i§†i¡âd] اَلإْ
kesriyle) Yükseğe çıkmak, ُصُعوٌد [§u¡ûd] 
ma¡nâsınadır. 

Mü™ellif yine îcâz eylemiştir. ٌد عُّ -kelime ِإصَّ
si ”ُد عَّ َد-َيصَّ عَّ  kelimesinden masdardır “ِإصَّ
ki aslı ”ُد َد-َيَتَصعَّ  idi, tâ-i tefa¡¡ul §âd’a “َتَصعَّ
kalb ve idgâmla hasbe’l-kâ¡ide evveline 
hemze-i vasl-ı meksûre idhâl olundu. Ve 
ٌد اعُّ اَعُد” kelimesi ِإصَّ َيصَّ اَعَد-   sîgasından “ِإصَّ
masdardır. Bunun da aslı ”َيَتَصاَعُد  “َتَصاَعَد- 
idi. Niteki َر  kelimelerinin aslları ِإثَّاَقَل ve ِإطَّهَّ
َر  :idi. Ve bununla mü™ellif işbu َتَثاَقَل ve َتَطهَّ
َماِء﴾ اآلية ُد ِفي السَّ عَّ  kerîmesine telmîh ﴿َكأَنََّما َيصَّ
eylemiştir ki İbn Kesîr sülâsî ¡unvânında 
ve ◊af§ ُد عَّ ُد unvânında ki aslı¡ َيصَّ  idi َيَتَصعَّ
ve Ebû Bekr اَعُد  unvânında kırâ™at¡ َيصَّ
eyledi. Ve ِإْصِطَعاٌد [i§†i¡âd] ِإْصَطَعَد kelime-
sinden masdardır ki ifti¡âldir, tâ™, †â’ya 
kalb olunmuştur. Ve bunlar tekellüfü 
mutazammındır.

ُُ ُعو  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [e§-§a¡ûd] اَلصَّ
Çıkılmak şânından olan dağ ve merdiven 
ve bâyır ve tepe makûlesi yere denir; ُهُبوٌط 
[hubû†] mukâbilidir. Cem¡i ُصُعٌد [§u¡ud] 
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den me™hûzdur; yukâlu: ٌد أَْي ُعوِلَج  َشَراٌب ُمَصعَّ
 [ta§¡îd] َتْصِعيٌد Etıbbânın ve ehl-i kâf’ın ِبالنَّاِر
ta¡bîrleri bundan me™hûzdur ki bir nes-
nenin latîfini almak için eczâsını âteş ile 
teshîn ve tedhînden ¡ibârettir. 

ُُ َعا  (mîm’in kesriyle) [el-mi§¡âd] اَلإِْمصإْ
Hurmâ ağacına çıkacak kemende denir 
ki ipten merdiven tarzında düzerler, َحابُوٌل 
[√âbûl] dahi derler.

ٌَ ve (âd’ın zammıyla§) [u¡d~] ُصعإْ

ٌُ َُ  (vezninde [hudhud] ُهْدُهٌد) [u¡dud~] ُصعإْ
ve

َُى  (vezninde [ubârâ√] ُحَباَرى) [u¡âdâ~] ُصَعا
ve 

اُء ََ -vez [™murey†â] ُمَرْيَطاُء) [™u¡aydâ~] ُصَعيإْ
ninde) Birer mevzi¡ adlarıdır.

يَُّة ُِ َعا ٌة) [e§-§u¡âdiyyet] اَلصُّ  [πurâbiyyet] ُغَراِبيَّ
vezninde) Gövdesi uzun nâkaya ıtlâk olu-
nur; yukâlu: َناَقٌة ُصَعاِديٌَّة أَْي َطِويَلٌة

]ص غ ُ[
ٌَ  âd’ın zammı ve πayn-ı§) [uπd~] ُصغإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Semer…and kur-
bünde bir mevzi¡ adıdır; bu ُسْغٌد [Suπd] 
olacaktır ki zikr olundu. Ve Bu«ârâ 
etrâbında bir mevzi¡dir.

ِْيُل َُ  bâ-yı muvahhadenin) [uπdubîlu~] ُصغإْ
kesriyle) Ermeniyye ülkesinde bir belde-
dir, Nûşirevân-ı ¡Âdil binâsıdır. Mütercim 
der ki cogrâfiyyede bu şehr yalnız Debîl 
¡unvânıyla mersûmdur; bir ma¡mûr şehr-
dir. Ermeniyye’nin pâyitaht-ı kadîmi idi, 
onda a¡lâ kırmız çıkar.

]ص ف ُ[
َُ فإْ  âd’ın fethi ve fâ’nın§) [e§-§afd] اَلصَّ
sükûnuyla) Bukağı ile muhkem bend ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَفَدُه َصْفًدا ِمَن 

ٌَ  Bel…â™ b. ¢ays el-Kinânî ve [â¡id~] َصاِع
~a«r b. ¡Amr’ın feresleri adıdır.

اُء ََ عإْ -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™e§-§a¡dâ] اَلصَّ
de) ve

ُُ َُ عإْ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [e§-§u¡dud] الصُّ
de) Renc ve meşakkate ıtlâk olunur.

اُء ََ َع  âd’ın zammıyla§) [™e§-§u¡adâ] اَلصُّ
-vezninde) Uzun uzadı so [™bure√â] بَُرَحاُء
luk almağa denir ki murâd bir zucret-
ten müte™essir içini çektikten sonra uzun 
uzadı soluk almak olacaktır; yukâlu: َس  َتَنفَّ
َس َطِويالً َعَداَء أَْي َتَنفَّ الصُّ

َُ ِعي  (vezninde [sa¡îd] َسِعيٌد) [e§-§a¡îd] اَلصَّ
Toprağa denir, ¡alâ-kavlin yerin yüzü-
ne denir vech-i arz ma¡nâsına. Cem¡i 
 ُصُعَداٌت gelir zammeteynle ve [u¡ud§] ُصُعٌد
[§u¡udât] gelir ki cem¡ü’l-cem¡ olacaktır; 
yukâlu: ِعيِد أَِي التَُّراِب أَْو َوْجِه اأْلَْرِض  َقَعَد َعَلى الصَّ
Ve 

ٌَ  ;Yola denir, tarîk ma¡nâsına [a¡îd§] َصِعي
ve minhu: »ُعَداِت ِبالصُّ َواْلُقُعوَد   Ve bu »ِإيَّاُكْم 
İmâm ¡Alî el-Murta∂â kelâmıdır; murâd, 
memerrü’n-nâs olan tarîklerde ku¡ûddan 
tahzîrdir. Ve 

ٌَ  Kabr ve mezâra denir. Ve [a¡îd§] َصِعي
Mı§ır ülkesinde niçe bilâd ya¡nî bir eyâlet 
ismidir ki tûlen on beş merhale mesâfeyi 
müştemildir. Ve Vâdi’l-¢urâ kurbünde 
bir mevzi¡ adıdır, onda Mescid-i Nebevî 
vardır, ¡aleyhi’s-selâm.

َُ  Bir (âd’ın zammıyla§) [u¡â™id~] ُصَعاِئ
mevzi¡dir.

َُ َع  Saht ve (fethateynle) [e§-§a¡ad] اَلصَّ
şedîd ma¡nâsınadır.

َُ ُمَصعَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu§a¡¡ad] اَلإْ
vezninde) Âteş ile ma¡mûl olan şarâba 
denir, izâbe ma¡nâsına olan َتْصِعيٌد [ta§¡îd]
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َصِريُفَها َت  َصوَّ ِإَذا  أَْنَيابُُه  -Ve yer pek ol َصَلَدْت 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: اأْلَْرُض  َصَلَدِت 
َصُلَبْت  Ve tâs götü, kel baş parıldamak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَلَدْت َصَلَعُتُه ِإَذا َبَرَقْت

ُُ َُ َلوإْ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [e§-§alevded] اَلصَّ
vezninde) Bu dahi َصْلٌد [§ald] gibi pek ve 
dayancak şey™e denir.

ُُ ُلو  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [e§-§alûd] اَلصَّ
 gibi bu dahi terlemez olan ata [ald§] َصْلٌد
denir ki zemîmedir. Ve 

ٌُ  Yalnız, münferid nesneye [alûd§] َصُلو
denir; yukâlu: ُمْنَفِرٌد أَْي  َصُلوٌد   Ve dibi َشْيٌء 
kalın olmakla geç kaynar olan çömleğe ve 
tencereye denir; yukâlu: اْلَبِطيَئُة أَِي   ِقْدٌر َصُلوٌد 
-Ve sütü az olan nâkaya ıtlâk olu اْلَغْلِي
nur; yukâlu: َبِكيَئٌة أَْي  َصُلوٌد   Ve havf ve َناَقٌة 
feza¡ından dağa firâr ve su¡ûd eden adama 
denir.

ُة ََ اِل -Gıcırdayan azı dişe de [e§-§âlidet] اَلصَّ
nir. Cem¡i َصَواِلُد [§avâlid] gelir.

ُُ الَ صإْ ِ  Yer (hemzenin kesriyle) [el-i§lâd] اَلإْ
pek olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْصَلَدِت 
اأْلَْرُض ِبَمْعَنى َصَلَدْت

ُُ ُلو  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [e§-§ulûd] اَلصُّ
Çakmaktan ses çıkıp âteş çıkmaz olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن ُصُلوًدا  ْنُد  الزَّ  َصَلَد 
َت َوَلْم يُوِر اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َصوَّ
ُة َُ الَ ) [e§-§alâdet] اَلصَّ -vez [celâdet] َجالََدةٌ
ninde) Bahîl olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َبِخَل ُجُل َصالََدًة ِمَن اْلَباِب الرَّ َصِلَد الرَّ

َُ ِلي ) [et-ta§lîd] اَلتَّصإْ  [alâdet§] َصالََدةٌ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َبِخَل َصلََّد الرَّ

َُ ِلي -Yal (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e§-§alîd] اَلصَّ
nız nesneye denir, münferid ma¡nâsına. 
Ve yaldırayıcı şey™e denir; yukâlu: َشْيٌء 
َصِليٌد أَْي َبِريٌق

ُُ الَ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mi§lâd] اَلإِْمصإْ

ُه َوأَْوَثَقُه اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َشدَّ

ُُ َفا صإْ ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-i§fâd] اَلإْ

َُ ِفي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§fîd] اَلتَّصإْ
 أَْصَفَدُه :ma¡nâsınadır; yukâlu [afd§] َصْفٌد
َدُه ِبَمْعَنى َصَفَدُه َوَصفَّ

َُ َف  Vergiye (fethateynle) [e§-§afed] اَلصَّ
denir, ¡atiyye ma¡nâsına, bend-i ma¡nevî 
olduğu için. Ve bukağıya denir. Cem¡i 
 ma¡nâsına [uyûd…] ُقُيوٌد ,gelir [a§fâd] أَْصَفاٌد
ve minhumâ yukâlu: َفُد َصْفٌد أَِي اْلَعَطاُء َقْيٌد  اَلصَّ
Mü™ellifin burada اَْلُقُيوُد  ibâretiyle¡ َواأْلَْصَفاُد 
ِفي :lafzının cem¡ine ve işbu َصْفٌد ِنيَن   ﴿ُمَقرَّ
.âyet-i kerîmesine işârettir اأْلَْصَفاِد﴾

ُُ َفا  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e§-§ifâd] اَلّصِ
Esîr bend edecek bağa denir.

]ص ف ر ُ[
ُُ ِر فإْ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [e§-§ifrid] اَلّصِ
اْلَمِليِح  ismidir ki toygar [√ebu’l-melî] أَبُو 
kuşu dedikleri çoban kuşudur.

]ص ف ع ُ[
َُ َفِعي صإْ ِ  hemzenin kesri ve) [el-i§fe¡îd] اَلإْ
fâ’nın fethiyle) Hamr esmâsındandır.

]ص ل ُ[
َُ لإْ  âd’ın fethi ve kesri ve§) [e§-§ald] اَلصَّ
lâm’ın sükûnuyla) Be-gâyet pek ve da-
yancak nesneye denir, mermer ve soma-
ki taş gibi; yukâlu: َحَجٌر َوأَْرٌض َصْلٌد أَْي ُصْلٌب 
-Ve aslâ terlemez olan ata ıtlâk olu أَْمَلُس
nur; yukâlu: َفَرٌس َصْلٌد ِإَذا َكاَن الَ َيْعَرُق Ve 

ٌَ -Masdar olur, davar seğirtir [ald§] َصلإْ
ken iki ellerini şiddetle yere vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َصْلًدا  ابَُّة  الدَّ  َصَلَدِت 
َعْدِوَها ِفي  اأْلَْرَض  ِبَيَدْيَها  َضَرَبْت  ِإَذا  الثَّاِني   Ve اْلَباِب 
dağa çıkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَلَد ِفي 
-Ve azı dişleri birbirine sürül اْلَجَبِل ِإَذا َصِعَد
mekle gıcırdamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
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ninde) Kavî ve tüvânâ yâhûd şehâmetli 
cüst ve çâlâk olan erkek deveye denir; 
yukâlu: َوِصْلَخاٌد َوِصلَّْخٌد  َوِصَلْخٌد  َصْلَخٌد   َجَمٌل 
َوَصَلْخَدى َوُصالَِخٌد أَْي ُصْلٌب َقِويٌّ أَْو َشْهٌم َماٍض

ُُ ا ََ ِلخإْ صإْ ِ  [i…şi¡râr] ِإْقِشْعَراٌر) [el-i§li«dâd] اَلإْ
vezninde) Ayak üzere dikilip durmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإْصِلْخَداًدا  ِإْصَلَخدَّ الرَّ
ِإَذا اْنَتَصَب َقاِئًما

ُُ َلُخو يإْ  [feylesûf] َفْيَلُسوٌف) [e§-§ayle«ûd] اَلصَّ
vezninde) Yavuz nâkaya denir; yukâlu: 
َناَقٌة َصْيَلُخوٌد أَْي َشِديَدةٌ

]ص ل غ ُ[
َُ لَّغإْ  πayn-ı mu¡ceme) [e§-§illaπd] اَلّصِ
ile ِجْرَدْحٌل [cirda√l] vezninde) Kızıl bu-
runlu adama denir, اأْلَْنِف ُر  …mute] ُمَتَقّشِ
aşşiru’l-enf] ma¡nâsına ki ٌِقْشَرة […işret]ten 
me™hûzdur, şiddet-i humret ma¡nâsına.

]ص م ُ[
َُ مإْ  (vezninde [amd√] َحْمٌد) [e§-§amd] اَلصَّ
Kasd ve âhenk eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َصْمًدا  َوِإَلْيِه   َصَمَدُه 
 :Ve vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu َقَصَدُه
َضَرَبُه ِإَذا   Ve yere bir nesneyi dikmek َصَمَدُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَمَدُه ِإَذا َنَصَبُه Ve 

ٌَ  abâb kabîlesi yurdunda bir∞ [amd~] َصمإْ
su adıdır. Ve toprağı kalın ve yüksek yere 
denir, por bayır gibi. Ve yüzü güneş ça-
lıp yakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَمَدِت 
ِفيِه َلْفُحَها  أَثََّر  ِإَذا  َوْجَهُه  ْمُس  -Ve şişenin ağı الشَّ
zını tıpa ile yâhûd deri ile bend eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن اْلَقاُروَرَة َصْمًدا   َصَمَد 
 Şârih der اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َجَعَل َلَها ِسَداًدا أَْو ِعَفاًصا
ki şartsız bâb-ı sâlisten vürûdu agrebdir.

َُ َم  Kavmin (fethateynle) [e§-§amed] اَلصَّ
ulusuna ve ¡âlî-şânına denir, dergâhı 
erbâb-ı hâcâta maksad olduğu için; yukâlu: 
ُدُهْم َسّيِ أَْي  اْلَقْوِم  َصَمُد   Ve dâ™im ve câvîd ُهَو 

ninde) Sütü pek az nâkaya denir. Ve şol 
nâkaya denir ki gerçi doğurur olup lâkin 
sütsüz ola.

اُء ََ لإْ ve (âd’ın kesriyle§) [™e§-§ildâ] اَلّصِ

اَءُة ََ لإْ  Toprağı pek (hâ’yla) [e§-§ildâ™et] اَلّصِ
kalın olan yere denir; yukâlu: ِصْلَداُء  أَْرٌض 
َوِصْلَداَءةٌ أَْي َغِليَظٌة ُصْلَبٌة

ُُ الَّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [e§-§allâd] اَلصَّ
Âteşsiz çakmağa denir; yukâlu: ُعوٌد َصالٌَّد ِإَذا 
النَّاُر ِمْنُه  َيْعِني  َيْنَقِدُح  الَ   Bedevîler çakmağı َكاَن 
 ağacından ittihâz [afâr¡] َعَفاٌر ve [»mer] َمْرٌخ
ettikleri mahallerinde beyân olundu.

َُ ِل -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mu§lid] اَلإُْمصإْ
ninde) Şol süte denir ki yağ bulaşıklı kaba 
saklamakla yüzünde köpüğü olmaya.

ُة ََ لإْ  âd’ın fethi ve lâm’ın§) [e§-§aldet] اَلصَّ
sükûnuyla) Celâdetli nâkaya denir; 
yukâlu: ٌَناَقٌة َصْلَدةٌ أَْي َجْلَدة

ُُ ََ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [alded~] َصلإْ
Yemen’de yâhûd Ra√ra√ân kurbünde bir 
mevzi¡dir.

َُ ِلي صإْ ِ  (vezninde [izmîl] ِإْزِميٌل) [el-i§lîd] اَلإْ
Bahîl ve nâkese denir; yukâlu: ُهَو ِإْصِليٌد أَْي 
َبِخيٌل

]ص ل خ ُ[
َُ َخ لإْ  َجْعَفٌر â-yı mu¡ceme ile») [e§-§al«ad] اَلصَّ
[ca¡fer] vezninde) ve

َُ َلخإْ -veznin [i∂acr√] ِحَضْجٌر) [e§-§ila«d] اَلّصِ
de) ve

َُ لَّخإْ -vez [cirda√l] ِجْرَدْحٌل) [e§-§illa«d] اَلّصِ
ninde) ve

ُُ َخا لإْ -veznin [ir†âs…] ِقْرَطاٌس) [e§-§il«âd] اَلّصِ
de) ve

ى ََ َلخإْ -vez [sebentâ] َسَبْنَتى) [e§-§ala«dâ] اَلصَّ
ninde) ve

َُ الَِخ -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [e§-§ulâ«id] اَلصُّ
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siyle) Galîz olan şey™e denir.

َُ ُمَصمَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu§ammed] اَلإْ
vezninde) Maksûd ma¡nâsınadır ki kasd 
olunmuş nesnedir. Pes َتْصِميٌد [ta§mîd] dahi 
kasd ma¡nâsınadır, lâkin mübâlagayı müş-
temildir. Ve 

ٌَ -Şol sulb ve kunt nes [mu§ammed] ُمَصمَّ
neye denir ki onda aslâ vehn ve za¡f eseri 
olmaya; yukâlu: ٌد أَْي َما ِفيِه َخَوٌر َشْيٌء ُمَصمَّ

ُُ َما -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mi§mâd] اَلإِْمصإْ
ninde) Şol nâkaya denir ki soğuk ve ku-
rak vaktlerde dahi sütü munkatı¡ olmaya; 
yukâlu: َناَقٌة ِمْصَماٌد أَْي َباِقَيٌة َعَلى اْلُقّرِ َواْلَجْدِب َداِئَمُة 
ْسِل  َمَصاِميُد ve [me§âmid] َمَصاِمُد Cem¡i الّرِ
[me§âmîd] gelir.

]ص م خ ُ[
ُُ ََ َمخإْ  â-yı mu¡ceme») [e§-§ama«ded] اَلصَّ
ile َسَفْرَجٌل [sefercel] vezninde) ve

ُُ َِ َمخإْ  [uza¡mil…] ُقَزْعِمٌل) [e§-§uma«did] اَلصُّ
vezninde) Hâlis ve bî-gışş nesneye denir 
ve minhu yukâlu: أَْنَت ِفي ُصَمْخِدِد َقْوِمَك أَْي ِفي 
َصِميِمِهْم

ُُ ا ََ ِمخإْ صإْ ِ  [i§li«dâd] ِإْصِلْخَداٌد) [el-i§mi«dâd] اَلإْ
vezninde) Gazabdan şişip kabarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْنَتَفَخ ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْصَمَخدَّ 
َغَضًبا

]ص م ر ُ[
ُُ ِر مإْ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [e§-§imrid] اَلّصِ
Sütü pek çok nâkaya denir. Ve sütü az 
nâkaya denmekle zıdd olur.

َُ َماِري  [amâdîd§] َصَماِديُد) [e§-§amârîd] اَلصَّ
vezninde) Toprağı pek olan por yerle-
re denir. Ve semiz koyunlara ve keçilere 
denir. Ve arık ve zebûn olanlarına den-
mekle zıdd olur. Müfredi ِصْمِرٌد [§imrid] 
mezkûrdur.

ma¡nâsınadır. Ve refî¡ ve ¡âlî ma¡nâsınadır. 
Ve içi dolu şey™e denir, ُمْصَمٌت [mu§met] 
ma¡nâsına ki ُمْجَوٌف [mucvef] mukâbilidir. 
Kâle’ş-şârih: َتَعاَلى اهلِل  أَْسَماِء  ِمْن  َهاَيِة  النِّ  َوِفي 
ُهَو َوِقيَل  وَدُد  السُّ ِإَلْيِه  ِإْنَتَهى  الَِّذي  ُد  ّيِ السَّ َوُهَو  َمُد   اَلصَّ
اِئُم اْلَباِقي َوِقيَل اَلَِّذي الَ َجْوَف َلُه َوِقيَل اَلَِّذي يُْصَمُد  الدَّ
يُْقَصُد أَْي  اْلَحَواِئِج  ِفي  -Râπıb-ı I§fahânî bu ِإَلْيِه 
rada bir dakîka îrâd eylemiştir. Ya¡nî Hak 
ta¡âlâya َلُه َجْوَف   َصَمٌد ma¡nâsına olan الَ 
[§amed] ıtlâkının vechi budur ki çün َال 
 olan şey™ iki kısm olur: biri insândan َجْوَف
dûn olur, cemâdât gibi ve biri insândan ¡âlî 
olur, Na§ârâ tâ™ifesi ise Hazret-i ¡Îsâ’ya 
ulûhiyyet isnâd eylediler. Pes ﴾َمُد الصَّ  ﴿اَهللُ 
kavl-i şerîfi isnâd-ı mezkûrun reddine 
tenbîhtir, niteki bu ma¡nâya َكاَنا يَقٌة  ِصّدِ ُه   وأُمُّ
الطََّعاَم -kavl-i şerîfiyle işâret buyurul َيْأُكاَلِن 
du. Ve şol adama denir ki cenk ve kıtâl 
hengâmında aslâ susayıp acıkmaz ola. Ve 
şol kavm ve cemâ¡ata denir ki aslâ kâr ve 
hirfetleri ve medâr-ı ma¡âş olacak nesne-
leri olmaya, Ashâb-ı Suffe gibi.

ُُ َما  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e§-§imâd] اَلّصِ
Şişenin tıpasına ve tıkacına, ¡alâ-kavlin 
deriden olan ağızı bağına denir. Ve 

ٌُ  Mufâ¡ale bâbından masdar [imâd§] ِصَما
olur, vuruşmak ma¡nâsına; yukâlu: َصاَمَدُه 
-Ve sarıktan gayrı başı ِصَماًدا ِإَذا َجاَلَدُه َوَضاَرَبُه
na sardıkları nesneye ِصَماٌد [§imâd] denir, 
şemle ve mendil gibi.

ُة ََ مإْ -vez [amzet√] َحْمَزُة) [e§-§amdet] اَلصَّ
ninde) Şol kayaya denir ki dibi yere gö-
mülmüş ve başı yer ile besberâber ola, 
¡alâ-kavlin başı yerden yüksek ola. Ve şol 
nâkaya denir ki niçe yıllar çekilip lâkin 
gebe kalmaya; yukâlu: َطٌة ُمَتَعّيِ أَْي  َصْمَدةٌ   َناَقٌة 
َلْم َتْلَقْح

َُ ِم ُمَصوإْ -ism-i fâ¡il bünye) [el-mu§avmid] اَلإْ
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 nüshasını tasvîb eylemiştir. Ve ُحَماُة اْلَعْسَكِر

ٌَ ي َِ  Şiddet-i harre dahi ıtlâk [indîd§] ِصنإْ
olunmakla mübâlagaten َناِديِد الصَّ َحاِمي   َيْوٌم 
derler, şedîdü’l-harr ma¡nâsına.

اُء َُ ل َُ  (âd’ın fethiyle§) [™andûdâ~] َصنإْ
Şâm’da bir mevzi¡dir.

]ص ل ُ[
َُ ِوي -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§vîd] اَلتَّصإْ
de) ~âd harfini yazmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اَد الصَّ َكَتَب  ِإَذا  َتْصِويًدا  اْلَكاِتُب  َد   َصوَّ
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre §âd, 
sîn mahrecine mücâvir harf-i mahsûstur, 
müzekker ve mü™ennes olur. Cem¡i أَْصَواٌد 
[a§vâd] ve َصاَداٌت [§âdât] gelir ve doksan 
¡adede dâl olur. Ve gâhca bir kelimeden 
muhtasar olur ki ona §âd-ı kâfiye ıtlâk 
olunur: ﴾ألمص﴿ ve ﴾كهيعص﴿ gibi Ve biri 
dahi §âd-ı zarûrettir ki bazı pepeyi kimse 
tâ™ mevki¡inde telaffuz eder. Ve biri dahi 
§âd-ı lügavîdir ki horoza denir. Kezâlik 
bakır tencereye denir. Ve deveye mahsûs 
bir ¡illet adıdır ve kîle fî kavlihi ta¡âlâ: 
ْكِر﴾ اآلية ُهَو اْلَحْرُف َوِقيَل َمْعَناُه   ﴿ص َواْلُقْرآِن ِذي الّذِ
ُه ِباْلَقُبوِل ِمْن َصاَدْيُت َكَذا َتَلقَّ

]ص هـ ُ[
َُ هإْ  (vezninde [mehd] َمْهٌد) [e§-§ahd] اَلصَّ
 lafzında lügattir ki bir nesneyi [a«d§] َصْخٌد
güneş çalıp yakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْمُس َصْهًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َصَخَدْتُه َصَهَدْتُه الشَّ

َُ َه يإْ -veznin [ay…al§] َصْيَقٌل) [e§-§ayhed] اَلصَّ
de) Harr-ı havâdan nâşî ıraktan beyâbânda 
akarsu şeklinde görünen şey™e denir, 
serâb-ı cârî ma¡nâsına, Türkîde ılgım sal-
gım ta¡bîr olunur. Ve 

ٌَ َه  Ziyâde ıssılığa denir. Ve [ayhed§] َصيإْ
uzun şey™e denir. Ve şol beyâbâna denir 
ki suyuna zafer-yâb olunmaya, ırak yâ 

]ص م ع ُ[
ُُ ا ََ ِمعإْ صإْ ِ  ِإْصِمْخَداٌد) [el-i§mi¡dâd] اَلإْ
[i§mi«dâd] vezninde) Pek sür¡atle gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْنَطَلَق ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْصَمَعدَّ 
َسِريًعا

َُّ َمِع ) [el-mu§ma¡idd] اَلإُْمصإْ  ُمْشَمِعلٌّ
[muşme¡ill] vezninde) Arslana denir.

]ص م غ ُ[
َُ َمغإْ  πayn-ı mu¡ceme ile) [e§-§imaπd] اَلّصِ
 vezninde) Sulb ve şedîd [siba√l] ِسَبْحٌل
olan insâna ve hayvâna denir.

َُّ َمِغ ) [el-mu§maπidd] اَلإُْمصإْ  ُمْشَمِعلٌّ
[muşme¡ill] vezninde) Bedeni şişkin ada-
ma denir, gerek semizlikten ve gerek ma-
razdan olsun; yukâlu: ُمْنَتِفٌخ أَْي  ُمْصَمِغدٌّ   َرُجٌل 
ِمْن َشْحٍم أَْو َمَرٍض

]ص ن ُ[
ُُ َِ نإْ -vez [zibric] ِزْبِرٌج nûn’la) [e§-§indid] اَلّصِ
ninde) Bahâdır olan seyyid ve zî-şân ada-
ma denir, ¡alâ-kavlin halîm ve ¡alâ-re™yin 
civân-merd ve kerîm yâhûd haseb ve ne-
seb sâhibi şerîf adama denir; yukâlu: َرُجٌل 
ٌد ُشَجاٌع أَْو َحِليٌم أَْو َجَواٌد أَْو َشِريٌف  Ve ِصْنِدٌد أَْي َسّيِ
dağın bir tarafından burun gibi yalnızca 
çıkan sivri ucuna denir. Ve 

ُُ َِ .Tihâme’de bir cebel adıdır [indid~] ِصنإْ

َُ ي َِ نإْ -veznin [indîl…] ِقْنِديٌل) [e§-§indîd] اَلّصِ
de) Bu dahi fî-nefsihi bahâdır olan ¡âlî-
şân adama denir; yukâlu: ٌد  َرُجٌل ِصْنِديٌد أَْي َسّيِ
-Ve şiddetli yele ve soğuğa ıtlâk olu ُشَجاٌع
nur; yukâlu: أََصاَبْتُهْم ِريٌح ِصْنِديٌد َوَبْرٌد ِصْنِديٌد أَْي 
 ;Ve iri katreli yağmura ıtlâk olunur َشِديٌد
yukâlu: اْلَقْطِر َعِظيُم  أَْي  ِصْنِديٌد   Ve gâlib َغْيٌث 
ve zeber-dest adama ıtlâk olunur. Cem¡i 
 gelir. Ve himâyet-i ¡asker [anâdîd§] َصَناِديُد
eden şüc¡âna َصَناِديُد [§anâdîd] ıtlâk olunur. 
Şârih ve اْلَعْسَكِر  nüshasını tahti™e ve َجَماَعُة 
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[nu√âs] gibi. Ve altına denir, َذَهٌب [≠eheb] 
ma¡nâsına. Ve taştan yapılmış çömleğe 
denir. 

اَنُة ََ يإْ  Gûl-ı (hâ’yla) [e§-§aydânet] اَلصَّ
beyâbânîye denir. Ve bed-hûy karıya de-
nir. Ve çok sözlü yanşak karıya denir; 
yukâlu: اْلَكِثيَرُة َوَكَذا  اْلُخُلِق  َئُة  ّيِ السَّ أَِي  َصْيَداَنٌة   ِاْمَرأَةٌ 
اْلَكالَِم
اُء ََ يإْ -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™e§-§aydâ] اَلصَّ
de) Arz-ı galîzeye denir. Ve 

اُء ََ  Sâhil-i Şâm’da bir belde [™aydâ~] َصيإْ
adıdır. Ve ◊avrân kazâsında başka bir 
belde adıdır. Ve َصْدآُء [§ad™â™] lafzında lü-
gattir ki bir kuyu yâ bir eşme adıdır; hem-
ze bâbında zikr olundu. Ve 

اُء ََ  Bir mahbûbe ismidir ki [™aydâ~] َصيإْ
şâ™ir ±u’r-Rumme eş¡ârında onunla teşeb-
büb ve tagazzül eder idi. Ve 

اُء ََ -Küfeki taşına denir ki on [™aydâ§] َصيإْ
dan çömlek düzerler.

اِء ََ يإْ َْنُوالصَّ  [Benu’§-~aydâ™] Esed 
kabîlesinden bir batn adıdır.

َُ َي -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi§yed] اَلإِْمصإْ
de) ve 

ُة ََ َي ve (hâ’yla) [el-mi§yedet] اَلإِْمصإْ

ُة ََ َمِصي -vez [ma¡îşet] َمِعيَشٌة) [el-ma§îdet] اَلإْ
ninde) Ağa ve tuzağa denir ki onunla şikâr 
tutulur.

َُ َي -Bir ada (fethateynle) [e§-§ayed] اَلصَّ
mın boynu bir tarafa eğrice olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َصَيًدا  ُجُل  الرَّ  َصِيَد 
اِبِع ِإَذا َصاَر أَْصَيَد أَْي َماِئَل اْلُعنُِق اْلَباِب الرَّ

َُ َي َصإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-a§yed] اَلإْ
Ondan vasftır.
ٍَ نَُصاِئ إْْ يَّاِد alâ-kavlin¡ [İbnu ~â™id] ِإ  ِاْبنُالصَّ
[İbnu’§-~ayyâd] Bir kimsedir ki Deccâl 

mahûf yâhûd susuz olduğu için. Ve iri ve 
başı eğri olan âlet-i tenâsüle denir. Ve 

ٌَ َه -Yemen ile ◊a∂ramevt bey [ayhed~] َصيإْ
ninde bir mevzi¡ adıdır.

اُن ََ َه  Havânın (fetehâtla) [e§-§ahedân] اَلصَّ
ıssılığı şedîd olmak ma¡nâsınadır.

ُُ ُهو يإْ -vez [ayhûc†] َطْيُهوٌج) [e§-§ayhûd] اَلصَّ
ninde) Uzun şey™e denir. Ve suyuna 
zafer-yâb olunmayan beyâbâna denir. 
Ve Rif¡atinden nâşî el erişmeyen nesneye 
ıtlâk olunur; minhu yukâlu: ِعزٌّ َصْيُهوٌد أَْي َمِنيٌع

ُُ َو هإْ -vez [cehver] َجْهَوٌر) [e§-§ahved] اَلصَّ
ninde) Cesîm ve tenû-mend adama denir; 
yukâlu: َرُجٌل َصْهَوٌد أَْي َجِسيٌم

]ص ي ُ[
َُ يإْ  Av (vezninde [ayd…] َقْيٌد) [e§-§ayd] اَلصَّ
avlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: الظَّْبَي  َصاَد 
اِبِع ِإَذا اْصَطاَدُه  َيِصيُدُه َوَيَصاُدُه َصْيًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َوالرَّ
ِبالظََّفِر َتَناَوَلُه  ِإَذا :ve tekûlu أَْي  َصْيًدا  ُفالًَنا   ِصْدُت 
 Ve ِصْدَتُه َلُه

ٌَ  ma¡nâsınadır ki [ma§îd] َمِصيٌد [ayd§] َصيإْ
sayd ve şikâr olunmuş nesnedir. ¡Alâ-
kavlin mümteni¡ ve bî-mâlik olanına ıtlâk 
olunur ki murâd vahşî ve helâl olan şikârdır 
ve bu fa¡l bi-ma¡nâ mef¡ûldür,yâhûd tes-
miye bi’l-masdardır. Kâle’ş-şârih ve min-
hu kavluhu ta¡âlâ: ﴾ْيَد َوأَْنُتْم ُحُرٌم َتْقُتُلوا الصَّ  ﴿الَ 
Ve 

ٌَ  Yemen’de bir yüksek dağın [ayd~] َصيإْ
adıdır. O dağa mûsıl yokuşa َنِقيُل َصْيٍد ıtlâk 
ederler. Ve 

ٌَ -Kezâlik masdar olur, bir ada [ayd§] َصيإْ
mı yâ bir hayvânı اَْصَيُد [a§yed] kılmak 
ma¡nâsına; tekûlu: أَْصَيَد َجَعْلَتُه  ِإَذا  َصْيًدا   ِصْدتُُه 
ke-mâ se-yuzkeru.

اُن ََ يإْ -vez [meydân] َمْيَداٌن) [e§-§aydân] اَلصَّ
ninde) Filizzâttan bakıra denir, نحاس 
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َُ َي َصإْ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [el-a§yed] اَلإْ
de) Boynu bir tarafa mâ™il olan kimseye 
denir ki zikr olundu; yukâlu: أَْي أَْصَيُد   َرُجٌل 
اْلُعنُِق  dedikleri maraz-ı [âd§] َصاٌد Ve َماِئُل 
mezbûra mübtelâ deveye denir; yukâlu: 
اُد  Ve َبِعيٌر أَْصَيُد أَْي ِبِه الصَّ

َُ َي -Pâdişâha ıtlâk olunur, ser [a§yed] أَصإْ
bülend olduğu için. Ve kibr ve dimâgından 
nâşî başını yukarı tutup sorutur olan 
kimseye ıtlâk olunur; maraz-ı mezbûra 
mübtelâ deveye teşbîhledir. Ve 

َُ َي .Arslana ıtlâk olunur [a§yed] أَصإْ

ُُ َُا ve [el-mu§†âd] اَلإُْمصإْ

ُُ ا يَّ  Bunlar da arslana ıtlâk [e§-§ayyâd] اَلصَّ
olunur.

olması zann olunur. Mütercim der ki 
Me§âbî√-i Şerîf’te eşrât-ı sâ¡at bahsinde 
يَّاِد الصَّ  unvânıyla mersûm ve kıssası¡ ِاْبُن 
mebsûttur. Yehûd tâ™ifesindendir, zamân-ı 
sa¡âdette tevellüd eyledi. ¡Abdullâh b. 
¡Ömer ve Câbir hazretleri mezbûrun 
Deccâl olması bâbında yemîn eylediler.

ُُ ُيو  (vezninde [abûl…] َقُبوٌل) [e§-§ayûd] اَلصَّ
Be-gâyet avcıya denir; yukâlu: َصُيوٌد  َكْلٌب 
 Ve َوَصْقٌر َصُيوٌد أَْي َصيَّاٌد

ٌُ .Bir feres-i meşhûr adıdır [ayûd~] َصُيو

ُُ يُّو  (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [e§-§ayyûd] اَلصَّ
Nişâna doğru varıp isâbet eder olan oka 
ıtlâk olunur; yukâlu: َسْهٌم َصيُّوٌد أَْي َصاِئٌب

ُُ ا  ve [e§-§âd] اَلصَّ

َُ ي -âd’ın kesriyle ve fetha§) [e§-§îd] اَلّصِ
teynle lügattir) Bir ¡illet adıdır ki deve 
kısmının başına ¡ârız olmakla münkâzî 
olmuş at gibi dâ™imâ burunları akıp ve 
başını muttasıl yukarı tutar ve yukâlu: َبِعيٌر 
ُذو َصاٍد أَْي  َماٌل Niteki َصاٌد  َماٍل ,derler َرُجٌل   ُذو 
ma¡nâsına. Mütercim der ki Muzhir’de bu 
bâb-ı mahsûstur; yukâlu: َرُجٌل َماٌل َواْمَرأَةٌ َماَلٌة 
َوالٌَع َوَهاَعٌة  َوَهاٌع  َصاَدةٌ  َوَناَقٌة  َصاٌد  َوَبِعيٌر  َماٍل  ُذو   أَْي 
 Ve َوالََعٌة

ٌُ  Ma¡diniyyâttan tunca denir. Ve [âd§] َصا
bakıra denir, ¡alâ-kavlin bakırın bir nev¡ine 
denir. Ve devenin iki gözü aralığında bir 
damar ismidir ki ¡illet-i mezkûre ona ¡ârız 
olur. Cem¡i أَْصَياٌد [a§yâd] ve cem¡u’l-cem¡i 
.gelir [e§âyid] أََصاِيُد

ُة َُ َصا ِ ) [el-i§âdet] اَلإْ  (vezninde [ifâdet] ِإَفاَدةٌ
Deveye renc ve ezâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََصاَد اْلَبِعيَر ِإَذا آَذاُه Ve zikr olunan ِصيٌد 
[§îd] ¡illetine devâ eylemek ma¡nâsına ol-
makla zıdd olur; yukâlu: ِمَن َداَواُه  ِإَذا   أََصاَدُه 
يِد الّصِ
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Bir adama igdâb edecek bir nesne zikr ey-
lemek ve hâtırına götürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َد ُفالًَنا ِإَذا َذكََّرُه َما يُْغِضُبُه َضبَّ

]ض ُ ُ[
َُّ  âd’ın kesri ve dâl’ın∂) [e∂-∂idd] اَلّضِ
teşdîdiyle) ve

َُ ي َِ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e∂-∂adîd] اَلضَّ
Misl ve nazîr ma¡nâsınadır; yukâlu: ُُّهو 
ِمْثُلُه أَْي  َوَضِديُدُه  ُه   Ve muhâlif ma¡nâsına ِضدُّ
olmakla azdâddan olur; yukâlu: ُه ِضدُّ  ُهَو 
 ile [idd∂] ِضدٌّ Ve gâh olur َوَضِديُدُه أَْي ُمَخاِلُفُه
cemâ¡at irâde olunur ve minhu; kavluhu 
ta¡âlâ: ﴾ا ﴿َوَيُكونُوَن َعَلْيِهْم ِضدًّ
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre ٌِّضد 
[∂idd] lafzı ismdir, cem¡i ٌأَْضَداد [a∂dâd] ge-
lir. ¡İnde’l-A«feş müfred ve cem¡ olur, ke-
mâ fî kavlihi ta¡âlâ ا﴾ أَْي َعَلْيِهْم ِضدًّ  ﴿َوَيُكونُوَن 
 ile tefsîr eylemiştir, zîrâ َعْوٌن Beπavî ُمَناِفيَن
bir adamın mu¡îni ¡adûsuna muzâdd olur 
ve ¡İkrime أَْعَداٌء [a¡dâ™] ile tefsîr eyledi. Ve 
ehl-i lügat mütekâbile-i erba¡ı zıdd kısmı-
na idhâl eylediler ki biri tekâbül-i tezâddır, 
 gibi ve biri [∂beyâ] َبَياٌض ve [sevâd] َسَواٌد
tezâyuftur, ِضْعٌف [∂i¡f] ve ِنْصٌف [ni§f] ve 
 gibi ve biri vücûd ve [ibn] ِاْبٌن ve [eb] أٌَب
¡ademdir, َعْمٌي [¡amy] ve َبَصٌر [ba§ar] gibi 
ve biri îcâb ve selbdir; ُكلُّ ِإْنَساٍن َهُهَنا ve َلْيَس 
.gibi ُكلُّ ِاْنَساٍن َهُهَنا

َُّ  Hasma (âd’ın fethiyle∂) [e∂-∂add] اَلضَّ
gâlib olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه  َضدَّ
َغَلَبُه ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ا  َضدًّ اْلُخُصوَمِة   Ve bir ِفي 
kimseden bir nesneyi rıfk ve sühûletle sarf 
ve men¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِبِرْفٍق َوَمَنَع  َصَرَفُه  ِإَذا  َعْنُه  ُه   Ve doldurmak َضدَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضدَّ اْلِقْرَبَة ِإَذا َمَلََها

ُُ ا ََ ضإْ ِ -Da (hemzenin kesriyle) [el-i∂dâd] اَلإْ
rılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  أََضدَّ 
َغِضَب

FASLU’∞-∞ÂDİ’L-MU¡CEME 
اِد اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الضَّ

]ض أ ُ[
ُُ أإْ -âd’ın fethi ve hem∂) [e∂-∂a™d] اَلضَّ
zenin sükûnuyla) Husûmet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َضْأًدا   َضأََدُه 
 Ve الثَّاِلِث ِإَذا َخَصَمُه

ٌُ .Hatunun fercine denir [a™d∂] َضأإْ

ُُ ؤإْ ve [e∂-∂u™d] اَلضُّ

ُة َُ ؤإْ  âd’ların zammı ve∂) [e∂-∂u™det] اَلضُّ
hemzelerin sükûnuyla) ve

ُة َُ ُؤل -İsm (zammeteynle) [e∂-∂u™ûdet] اَلضُّ
lerdir, zükâm ¡illetine denir.

ُُ َؤا -veznin [zukâm] ُزَكاٌم) [e∂-∂u™âd] اَلضُّ
de) Masdardır, zükâm ¡illetine uğramak 
ma¡nâsınadır.

ُُ ُؤل -vez [mes¡ûd] َمْسُعوٌد) [el-ma∂™ûd] اَلإَْمضإْ
ninde) Zükâm ¡illetine uğramış kimseye 
denir; yukâlu: ُجُل ُضَؤاًدا َعَلى ِبَناِء اْلَمْفُعوِل  ُضِئَد الرَّ
َفُهَو َمْضُؤوٌد أَْي َمْزُكوٌم

ُُ آ ضإْ ِ  (vezninde [is¡âd] ِإْسَعاٌد) [el-i∂™âd] اَلإْ
Zükâm ¡illetine uğratmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْضأََدُه أَْي أَْزَكَمُه
ُة ََ  (vezninde [sa¡îdet] َسِعيَدةٌ) [a™îdet∞] َضِئي
Bir su adıdır.

]ض ب ُ[
َُ َا -âd’ın ve bâ-yı mu∂) [e∂-∂abed] اَلضَّ
vahhadenin fethiyle) Gayz ve gazab 
ma¡nâsınadır.

َُ اإْ  (vezninde [abd¡] َعْبٌد) [e∂-∂abd] اَلضَّ
Hurmânın tâzesiyle koruğunu birbirine 
katmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َضَبَد 
َطِب َواْلُبْسِر ِل ِإَذا َخَلَط َبْيَن الرُّ َضْبًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ

َُ ِاي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta∂bîd] اَلتَّضإْ
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vezninde) Dargınlıktan şişip kabarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْنَتَفَخ ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْضَفادَّ 
َغَضًبا

]ض ف ن ُ[
َُ َفنَّ  nûn’un şeddesiyle) [e∂-∂afenned] اَلضَّ
 ,vezninde) Karnı büyük [sefennec] َسَفنٌَّج
vücûdu sölpük ve salkı adama denir; 
yukâlu: َرُجٌل َضَفنٌَّد أَْي ِرْخٌو َبِطيٌن

ُُ ََ َفنإْ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [e∂-∂afended] اَلضَّ
vezninde) İri cüsseli ahmak kimseye de-
nir; yukâlu: َرُجٌل َضَفْنَدٌد أَْي َضْخٌم أَْحَمُق

]ض م ُ[
ُُ َما ve [e∂-∂imâd] اَلّضِ

ُة َُ َما  (âd’ların kesriyle∂) [e∂-∂imâdet] اَلّضِ
Merhemle yaraya sardıkları sargıya denir; 
yukâlu: َماَدِة أَِي اْلِعَصاَبِة َماِد َوالّضِ َضَمَد ُجْرَحُه ِبالّضِ

َُ مإْ -veznin [amd√] َحْمٌد) [e∂-∂amd] اَلضَّ
de) Yarayı merhemli bağ ile bağlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  اْلُجْرَح   َضَمَد 
َماَدِة ِبالّضِ ُه  َشدَّ ِإَذا  َوالثَّاِني  ِل  -Ve başa değ ْاألَوَّ
nekle vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرْأِسِه َعَلى  ِبَها  َضَرَب  ِإَذا  ِإَذا  ِباْلَعَصا   Esâs’ta َضَمَدُه 
ْيِف ِبالسَّ َرْأَسُه   unvânında mecâz olarak¡ َضَمَد 
mersûmdur; َمُه  dahi bu kabîldendir. Ve َعمَّ

-Tâze ota ve kuru ota den [amd∂] َضْمٌد
mekle zıdd olur; yukâlu: ِبُل ِمْن َضْمِد  َشِبَعِت اإْلِ
َوَياِبِسِه َرْطِبِه  ِمْن  أَْي   Ve koyun ve keçi اأْلَْرِض 
kısmının güzîde ve hıyârına ve kemter 
ve rüzâline denmekle kezâlik zıdd olur. 
Ve ٌُمَداَجاة [mudâcât] ve ُمَداَرا [mudârâ] 
ma¡nâsınadır. Hatun iki dost ittihâz edin-
mek ya¡nî iki oynaş edinmek ma¡nâsınadır 
ki ma¡nâ-yı evvelden me™hûzdur. Esâs’ta 
أَِو ِخْدِنَها  َوَبْيَن  َزْوِجَها  َبْيَن  َجَمَعْت  ِإَذا  ُفالََنٌة   َضِمَدْت 
.unvânıyla mersûmdur¡ اتََّخَذْت ِخْدَنْيِن

َُ ِمي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta∂mîd] اَلتَّضإْ
Bu dahi yarayı merhemli bağ ile bağlamak 

ٍَّ َْنُوِض  [Benû ∞idd] (∂âd’ın kesriyle) ¡Âd 
kavminden bir kabîledir.

ُة َُّ ُمَضا  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu∂âddet] اَلإْ
vezninde) Muhâlefet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ًة ِإَذا َخاَلَفُه ُه ُمَضادَّ َضادَّ
اِن َُّ ُمَتَضا  Yekdîgere [el-mute∂âddân] اَلإْ
muhâlif olan iki nesnelere denir.

]ض ر غ ُ[
ٌَ َغ  َفْرَقٌد πayn-ı mu¡ceme ile) [arπad∞] َضرإْ
[fer…ad] vezninde) Bir dağ yâhûd bir 
makbere ismidir, ¡alâ-kavlin ∏a†afân 
kabîlesine mahsûs bir harre ya¡nî kara taş-
lık ismidir. Munsarıf ve gayr-i munsarıf 
olur.

]ض غ ُ[
َُ غإْ  âd’ın fethi ve πayn-ı∂) [e∂-∂aπd] اَلضَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir kimseyi boğ-
mak yâhûd boğazını sıkmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْو َخَنَقُه  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َضْغًدا   َضَغَدُه 
َعَصَر َحْلَقُه

]ض ف ُ[
َُ فإْ -vez [vefd] َوْفٌد fâ’yla) [e∂-∂afd] اَلضَّ
ninde) El ayasıyla bir adama vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َضْفًدا   َضَفَدُه 
ِه الثَّاِني ِإَذا َضَرَبُه ِبَباِطِن َكّفِ
ي ُِ َفا  âd’ın fethi ve∂) [e∂-∂afâdî] اَلضَّ
dâl’ın kesri ve meddiyle) َضَفاِدُع [∂afâdi¡] 
ma¡nâsınadır ki ِضْفَدٌع [∂ifda¡]in cem¡idir, 
kurbağaya denir. Yâ™ ¡ayn’dan mübed-
deledir, niteki َثَعاِلُب [&e¡âlib] lafzında 
 dahi denir. Mütercim der [e¡âlî&] َثَعاِلي
ki Muzhir’de ibdâl bâb-ı mahsûstur, 
ez-cümle َساِدٌس [sâdis]te َساِدي ve َخاِمٌس 
[«âmis]te َخاِمي ve أََراِنُب [erânib]de أََراِني 
derler. intehâ.

ُُ ا ََ ِفي ضإْ ِ  [i§mîdâd] ِإْصِميَداٌد) [el-i∂fîdâd] اَلإْ
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le) Bir kimseye cevr ve sitem eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْضَهَد ِبِه ِإَذا َجاَر َعَلْيِه

َُ ِه َُ  [mu∂†arib] ُمْضَطِرٌب) [el-mu∂†ahid] اَلإُْمضإْ
vezninde) Arslana ıtlâk olunur.

َُ َي هإْ -âd’ın ve yâ’nın fet∂) [e∂-∂ahyed] اَلضَّ
hiyle) Sulb ve şedîd olan adama denir ki 
cebbâr ve kahhâr ola; yukâlu: َرُجٌل َضْهَيٌد أَْي 
 Ve ُصْلٌب َشِديٌد

ٌَ َي -Bir mevzi¡ adıdır, ¡alâ [ahyed∞] َضهإْ
kavlin bu §âd-ı mühmeledir. Bundan gayrı 
fa¡yel vezninde mesmû¡ değildir. Şârih der 
ki َعْتَيٌد [¡atyed] kelimesi dahi vâriddir.

ُة ََ هإْ ) [e∂-∂uhdet] اَلضُّ -vez [umdet¡] ُعْمَدةٌ
ninde) Şol zebûn adama denir ki herkese 
makhûr olur ola; yukâlu: أََحٍد ِلُكّلِ  ُضْهَدةٌ   ُهَو 
أَْي َيْقَهُرُه ُكلُّ َمْن َشاَء

ma¡nâsınadır; yukâlu: َد اْلُجْرَح ِبَمْعَنى َضَمَدُه َضمَّ

َُ ٌل) [et-te∂ammud] اَلتََّضمُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Yaralı adam merhemli bağla bağ-
lanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َد َدُه َفَتَضمَّ َضمَّ

َُ َم  Kurumak (fethateynle) [e∂-∂amed] اَلضَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َضَمًدا  ْيُء  الشَّ  َضِمَد 
َيِبَس ِإَذا  اِبِع  الرَّ  Ve derûnda kîn tutmak اْلَباِب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضِمَد َعَلْيِه ِإَذا َحَقَد Ve 

ٌَ  Bir kimse zimmetinde bâkî [amed∂] َضَم
kalan hakka denir; tekûlu: ِعْنَد ُفالٍَن َضَمٌد  َلَنا 
أَْي َغاِبٌر َيْعِني َباٍق ِمَن اْلَحّقِ ِمْن َمْعُقَلٍة أَْو َدْيٍن

ُُ َما ضإْ ِ -Bi (hemzenin kesriyle) [el-i∂mâd] اَلإْ
riktirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقْوَم  أَْضَمَد 
 dedikleri ağacın [arfec¡] َعْرَفٌج Ve ِإَذا َجَمَعُهْم
yaprakları tomurcuklanıp lâkin henüz uç 
vermeyip cevfinde durmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفْتُه اْلُخوَصُة أَْضَمَد اْلَعْرَفُج ِإَذا َتَجوَّ

ٌُ  Bir (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [imâd∞] ِضَما
recül ismidir.

َُ مإْ  Dosta (âd’ın kesriyle∂) [e∂-∂imd] اَلّضِ
denir, ِخْدٌن [«idn] ma¡nâsına.

]ض ل ُ[
ُُ ا -Hurûf-ı hecâdan ¡Arab kav [e∂-∂âd] اَلضَّ
mine mahsûs bir harftir.

ي ُِ َوا -vez [hevâdî] َهواِدي) [e∂-∂avâdî] الضَّ
ninde) Hoş-âmed sözlere denir ki muhâtab 
onunla çocuk gibi avutulur ola, zâhiren 
müfredi َضاِدَيٌة [∂âdiyet]tir.

]ض هـ ُ[
َُ هإْ  (vezninde [mehd] َمْهٌد) [e∂-∂ahd] اَلضَّ
Kahr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَهَدُه 
َضْهًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َقَهَرُه

ُُ َها ُِ ضإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i∂†ihâd] اَلإْ
ninde) َضْهٌد [∂ahd] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْضَطَهَدُه ِبَمْعَنى َضَهَدُه

ُُ َها ضإْ ِ -Hemzenin kesriy) [el-i∂hâd] اَلإْ
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ki be-gâyet sür¡atle gider, kırlangıç gibi. 
Ve vâsi¡ mekâna ıtlâk olunur; yukâlu: َمَكاٌن 
اٌد أَْي َواِسٌع -Ve düz geniş dama ıtlâk olu َطرَّ
nur; yukâlu: َواِسٌع ُمْسَتٍو  أَْي  اٌد  َطرَّ  Ve şol َسْطٌح 
imâma ıtlâk olunur namazlarda kırâ™ati 
tatvîl eylemekle cemâ¡ati usandırıp tard 
eder ola; yukâlu: َعَلى ُل  يَُطّوِ َكاَن  ِإَذا  اٌد  َطرَّ  ِإَماٌم 
 Ve النَّاِس اْلِقَراَءَة َحتَّى َيْطُرَدُهْم

ٌُ ا  Muhaddisînden bir cemâ¡atin [arrâd‰] َطرَّ
ismleridir.

ُة ََ َُِّري ) [e†-†arîdet] اَل  (vezninde [ferîdet] َفِريَدةٌ
Ardından kovulup sürülerek ahz ve şikâr 
olunmasına sa¡y ve ikdâm olunan sayd ve 
firârî makûlesine denir. Ve harâmîlerin 
sirkat edip sürüp ilettikleri deve sürüsü-
ne ıtlâk olunur. Ve iğcilerin ve okçuların 
kovuş ağacı ta¡bîr ettikleri âlete denir ki 
mâddesi bir kamıştır, bir keskin nesne-
si olmakla onunla iğleri ve okları yonup 
perdâht ederler. Ve ensizce uzun uzadı 
çayırlığa denir. Ve harîrden uzunluğuna 
bölünmüş şukkaya ıtlâk olunur. Ve etfâl-i 
¡Araba mahsûs bir oyun adıdır, ¡âmme ona 
ٌة -derler. Oyna [ab†at∂] َضْبَطةٌ ve [messet] َمسَّ
yan uşağın eli âherin başına yâ omuzuna 
değerse ٌة  olur ve eğer ayağına [messet] َمسَّ
dokunursa أَْسٌن [esn] olur. Ve 

ةٌ ََ -Islatıp ocak ve fırın sildikle [arîdet†] َطِري
ri paçavraya denir.

ُة َُ َر إُْ ِم  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mi†radet] اَلإْ
vezninde) Bu dahi zikr olunan paçavraya 
denir.

ُُ َرا ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e†-†irâd] اَلُِّ

ُُ َر إُْ ِم  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi†rad] اَلإْ
Kısa mızrağa denir ki َحْرَبٌة [√arbet] ta¡bîr 
olunur, onunla büyük şikârlara mübâderet 
ederler. Ve 

ٌُ  ve [irâd†] ِطَرا

FASLU’‰-‰Â™İ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل الطَّاِء اْلُمْهَمَلِة(

]ط ر ُ[
ُُ َُّرإْ  Sürüp (vezninde [ferd] َفْرٌد) [e†-†ard] اَل
ırak eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَرَدُه 
أَْبَعَدُه ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  -Ve bunda fetha َطْرًدا 
teynle lügattir. Ve develeri etrâfından 
sürüp çevirerek toplamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنَواِحيَها ِمْن  َضمَّ  ِإَذا  ِبَل  اإْلِ -Ve kov َطَرَد 
mak ma¡nâsınadır; tekûlu: َنَفْيُتُه أَْي   َطَرْدتُُه 
 Ve bir kavm üzere uğrayıp geçmek َعنٍّي
ma¡nâsına müsta¡meldir; tekûlu: َطَرْدتُُهْم أَْي 
أََتْيُتُهْم َوُجْزتُُهْم

ُُ َُِّر  Şol (vezninde [ketif] َكِتٌف) [e†-†arid] اَل
irkilmiş yağmur suyuna denir ki içine da-
var girip telvîs etmiş ola.

ُُ ََُّر  Hîle ve hud¡a (fethateynle) [e†-†arad] اَل
ile yâ âlât ve şikârî ile av avlamağa dürüş-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَرًدا يَّاُد  الصَّ  َطِرَد 
ْيَد اِبِع ِإَذا َزاَوَل الصَّ ِمَن اْلَباِب الرَّ

َُ َُِّري  (vezninde [ba¡îd] َبِعيٌد) [e†-†arîd] اَل
Hurmâ salkımının çöpüne denir. Ve uzun 
güne ıtlâk olunur; yukâlu: َيْوٌم َطِريٌد أَْي َطِويٌل 
Ve bir adamın şol veledine ıtlâk olunur 
ki dîger veledinden sonraca tevellüd ey-
lemiş ola. Sânî evveli tard etmiş olur ve 
evvelkine de َطِريٌد [†arîd] ıtlâk olunur, ٌَمْطُرود 
[ma†rûd] ma¡nâsına. Ve leyl ve nehâra 
 ıtlâk olunur, yekdîgeri tard [arîdân†] َطِريَداِن
eylediği için.

ُُ ا َُّرَّ اٌد) [e†-†arrâd] اَل  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
ve

ُُ َُرَّ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu†arrad] اَلإْ
vezninde) Bunlar da uzun güne ıtlâk olu-
nur; yukâlu: ٌد أَْي َطِويٌل اٌد َوُمَطرَّ  Ve َيْوٌم َطرَّ

ٌُ ا  Bir gûne küçük gemiye denir [arrâd†] َطرَّ
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sûreti gösterildikte düşman magrûr olup 
lâübâliyâne sürüp gelirken birden dönüp 
üzerlerine hücûm olundukta ekserî ber-
zede ve perîşân olurlar; yukâlu: ِإْسَتْطَرُدوا 
ْنِهَزاَم ِلَيْحِمُلوا َعَلْيِهْم َلُهْم ِإَذا أَْظَهُروا اإْلِ

ُُ َُاِر َم  (mîm’in fethiyle) [el-Me†ârid] اَلإْ
Tihâme’de bir niçe dağlara ıtlâk olunur.

ُُ َرا طِّ ِ -hemzenin ve †â-yı mü) [el-i††irâd] اَلإْ
şeddenin kesriyle ِإْفِتَعاٌل [ifti¡âl] vezninde) 
Birkaç nesne birbirine tâbi¡ olup nesak-ı 
vâhid üzere çekilip gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإطََّرَد اأْلَْمُر ِإَذا َتِبَع َوَجَرى Ve bir iş doğ-
rulup yoluna girmek ve uyup dürüst olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإطََّرَد اأْلَْمُر ِإَذا اْسَتَقاَم

]ط ل ُ[
ُُ َُّوإْ  â’nın fethi ve vâv’ın†) [e†-†avd] اَل
sükûnuyla) Dağa, ¡alâ-kavlin ulu dağa 
denir. Cem¡i أَْطَواٌد [a†vâd] gelir ve ٌِطَوَدة 
[†ivedet] gelir, ٌِقَرَدة […iredet] vezninde. 
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânı üzere kavl-i 
sânîye göre ﴾اْلَعِظيِم  kerîmesinde ﴿َكالطَّْوِد 
¡azîm ile vasf sâ™ir cibâl-i ¡azîmeye nisbet-
le olur. Ve 

ٌُ  Yüksek kumluğa ıtlâk olunur ki [avd†] َطوإْ
tepe tarzında olur. Ve 

ٌُ  Bir adamın ¡alemidir. Ve [avd‰] َطوإْ
¡Arafât üzere müşrif bir dağın ismidir ki 
Yemen’de ~an¡â™ şehrine kadar mümtedd 
olmuştur. Ve ~a¡îd-i Mı§r kazâsında bir 
belde adıdır. Ve 

ٌُ  Masdar olur, sâbit ve pâyidâr [avd†] َطوإْ
olmak ma¡nâsına; yukâlu: َيطُوُد ْيُء  الشَّ  َطاَد 
َطْوًدا ِإَذا َثَبَت
ُِ َُّوإْ ال إْْن   Yüksek dağlardan [ibnu’†-†avd] ِا
yuvarlanıp düşen iri kayaya ve büyük taşa 
denir.

ُُ َُّا  .Ağır ve sakîl nesneye denir [e†-†âd] اَل

ةٌ َُ َُاَر -Mufâ¡aleden masdar [mu†âredet] ُم
lardır, harb ve savaş dil-âverleri birbi-
rine hamle eylemek ma¡nâsınadır. Her 
ne kadar tard yok ise de lüzûm-ı ¡âdîsi 
mülâhazasına mebnîdir; yukâlu: َطاَرَد 
 ve اأْلَْقَراُن ُمَطاَرَدًة َوِطَراًدا ِإَذا َحَمَل َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض
yukâlu: َراِد ُهْم ُفْرَساُن الطِّ

ٌُ ا اٌن) [urrâd‰] طُرَّ  (vezninde [rummân] ُرمَّ
Bir mevzi¡ adıdır.

ُة َُ رإْ
 İki (â’nın kesriyle†) [e†-†irdet] اَلُِّ

süvârî birbirine bir kerre hamle eylemek 
ma¡nâsınadır ki binâ-i merre olur, lâkin 
kıyâs fethle olmaktır.
ٍَ َْنُوَطِري  [Benû ‰arîd] (أَِميٌر [emîr] vezninde) 
ve
ٍُ ُرل إُْ َْنُوَم  [Benû Ma†rûd] ¡Arabdan iki batn 
adıdır.

يُن ُِ ُُّرإْ  (â’nın zammıyla†) [e†-†urdîn] اَل
Ekrâd tâ™ifesine mahsûs bir ta¡âm adıdır.

ُة َُ َر إُْ َم -mîm’in fethi ve kes) [el-ma†radet] اَلإْ
riyle) Yolun açık ve işlek yerine ve işlek 
yola denir; yukâlu: َة الطَِّريِق أََخَذ اْلَمْطَرَدَة أَْي َمَحجَّ

َُ ِري إُْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta†rîd] اَلتَّ
Kamçıyı uzatıp sündürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه ْوَط ِإَذا َمدَّ َد السَّ َطرَّ

ُُ َرا طإْ ِ  (vezninde [ib¡âd] ِإْبَعاٌد) [el-i†râd] اَلإْ
Bir kimsenin tard ve ib¡âdı yâhûd şehr-
den nefy ve ihrâcı bâbında emr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْطَرَدَه اأْلَِميُر ِإَذا أََمَر ِبَطْرِدِه 
اْلَبَلِد ِبِإْخَراِجِه َعِن   Ve müsâbaka husûsunda أَْو 
iki taraflı bahs eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َسَبْقَتِني ِإْن  َلُه  َقاَل  ِإَذا  َصاِحَبُه  اْلُمَساِبُق   أَْطَرَد 
َفَلَك َعَليَّ َكَذا َوِإْن َسَبْقُتَك َفِلي َعَلْيَك َكَذا

ُُ َرا إُْ ِت سإْ ِ  Mekîdeden bir [el-isti†râd] اَلإْ
nev¡dir, murâd hasma kaçamak göster-
mektir ki hiyel-i harbiyyedendir, ُّاَْلَكر“ 
” اْلَفّرِ  mefhûmudur. Zîrâ inhizâm َبْعَد 
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FASLU’L-¡AYNİ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل اْلَعْيِن اْلُمْهَمَلِة(

]ع ب ُ[
َُ َعاإْ  ayn’ın fethi ve bâ’nın¡) [el-¡abd] اَلإْ
sükûnuyla) Mutlakan insâna ıtlâk olunur, 
gerek hür ve gerek bende olsun. Şârihin 
beyânına göre merbûb olduğuna mebnîdir 
ve Râπıb’ın beyânına göre ¡âbid ma¡nâsına 
vasf bi’l-masdardır.

Ve ¡abd birkaç gûnedir: Biri bi-hükmi’ş-
şer¡ ¡abdir ki bey¡ ve ibtiyâ¡ı sahîh olan 
insândır. Sânî ¡abd bi’l-îcâddır ki Hak 
ta¡âlâya mahsûstur. Sâlis ¡abd bi’l-¡ibâdet 
ve’l-hidmettir ve bu iki gûnedir: biri 
¡abdullâh ¡ale’l-ihlâstır; sânî ¡abdu’d-
dünyâ ve a¡râzihâdır. Ve iyyâhu …a§ade’n-
Nebiyyu ¡aleyhi’s-selâmu bi-kavlihi: َتِعَس“ 
يَناِر” ْرَهِم َتِعَس َعْبُد الّدِ َعْبُد الّدِ
Ve َعْبٌد [¡abd] lafzı َعاِبٌد [¡âbid]den eblagdır 
ve müsterakk olan َعْبٌد [¡abd]in cem¡i َعِبيٌد 
[¡abîd] gelip ve َعاِبٌد [¡âbid] ma¡nâsı melhûz 
olan َعْبٌد [¡abd]in cem¡i ِعَباٌد [¡ibâd] ve sâ™ir 
gûne cumû¡-ı mezkûredir. Pes َعِبيٌد [¡abîd] 
Hak ta¡âlâya muzâf oldukta ِعَباٌد [¡ibâd]
dan e¡amm olur ve li-hâzâ kâlallâhu ta¡âlâ:  
ْمِس Pes bunda ﴿َوَما أََنا ِبَظالٍَّم ِلْلَعِبيِد﴾  ve َعْبُد الشَّ
 ,ile tesmiye olanlar dahi dâhildir َعْبُد الالَِّت
mübâlaga bu cihete nâzırdır. Ve 

ٌَ  َمْمُلوٌك ,Kul cinsine denir [abd¡] َعاإْ
[memlûk] ma¡nâsına ki hür mukâbilidir. 
Ve lâm ziyâdesiyle َعْبَدٌل [¡abdel] dahi 
denir. Cem¡i َعْبُدوَن [¡abdûn] gelir ve َعِبيٌد 
[¡abîd] gelir ¡ayn’ın fethiyle ve أَْعُبٌد [a¡bud] 
gelir, أَْفُلٌس [eflus] gibi ve ِعَباٌد [¡ibâd] ge-
lir ¡ayn’ın kesriyle ve ُعْبَداٌن [¡ubdân] gelir 
¡ayn’ın zammıyla ve اٌن  gelir [ibiddân¡] ِعِبدَّ

Ve esrimiş deveye denir.

ُة َُ َُا َم  Irak (mîm’in fethiyle) [el-me†âdet] اَلإْ
beyâbâna denir.

ُُ َُاِل َم  (mîm’in fethiyle) [el-me†âvid] اَلإْ
 ma¡nâsınadır ki mehleke ve [metâlif] َمَتاِلُف
hatar-nâk olan yerlerden ¡ibârettir; yukâlu: 
َذَهُبوا ِفي اْلَمَطاِوِد أَِي اْلَمَتاِلِف

َُ ِوي إُْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta†vîd] اَلتَّ
ve

ُُ َُوُّ ٌل) [et-te†avvud] اَلتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bilâd ve kasabâtı dolaşıp gezmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َد  َوَتَطوَّ ُجُل  الرَّ َد   َطوَّ
َف َيْعِني ِفي اْلِبالَِد َطوَّ

ُُ َُوَّ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu†avved] اَلإْ
vezninde) Ba¡îd ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ٌد أَْي َبِعيٌد َمَكاٌن ُمَطوَّ

ُُ َيا ُِ نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in†iyâd] اَلإْ
de) Bir nesne havâya doğru uzanıp yük-
selmek ma¡nâsınadır; ve minhu yukâlu: ِبَناٌء 
ُمْنَطاٌد أَْي ُمْرَتِفٌع َذاِهٌب ِفي اْلَهَواِء ُصُعًدا
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يَُّة َِ
َعاإْ  (yâ-yı müşeddede ile) [el-¡abdiyyet] اَلإْ

ve

ُة َُ ُعُاو ve [el-¡ubûdet] اَلإْ

يَُّة ُِ ُعُاو ve [el-¡ubûdiyyet] اَلإْ

ُة َُ ِعَاا -veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-¡ibâdet] اَلإْ
de) Tapmak ve kulluk eylemek, tâ¡at 
ma¡nâsınadır ki fi’l-asl inkıyâd ve huzû¡ 
ma¡nâsınadır. Ve evzân-ı selâse-i ahîre 
masdarlardır; yukâlu: ُعُبوَدًة َتَعاَلى  اهلَل   َعَبَد 
َطاَعًة َلُه  أََطاَع  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوِعَباَدًة   َوُعُبوِديًَّة 
Ve ¡Arablar أُوِذيِه ِبِه   derler bünye-i ُعِبْدُت 
mechûlle, أُْغِريُت ma¡nâsına ki “Ben onu 
rencîde eylemekle igrâ olundum” demek-
tir. Şârihin beyânına göre bu terkîb hırs 
yâhûd gazab ma¡nâsından me™hûzdur. Pes 
mevki¡i bâb-ı râbi¡ mâddesi olur.

يَُّة َِ
َعاإْ الإْ َراِهُم  ََّ  [ed-derâhimu’l-¡abdiyyet] اَل

Selefte bir cins akçe idi ki hâlen mütedâvil 
olan akçeden efdal ve veznde ercah idi.

َُ َعَا  Darılmak (fethateynle) [el-¡abed] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َعَبًدا  َعَلْيِه   َعِبَد 
اِبِع ِإَذا َغِضَب ُل اْلَعاِبِديَن﴾ Şârih der ki الرَّ  ﴿َوأََنا أَوَّ
kerîmesinde gazab edenler ile de tefsîr 
olunmuştur. Ve 

ٌَ  Ziyâdesiyle uyuz olmak [abed¡] َعَا
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجِرَبْت ِإَذا  ِبُل  اإْلِ  َعِبَدِت 
 ;Ve peşîmân olmak ma¡nâsınadır َشِديًدا
yukâlu: ُجُل ِإَذا َنِدَم  Ve bir kimse kendi َعِبَد الرَّ
nefsine bir taksîr sebebiyle levm ve tevbîh 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلى  َعِبَد 
الََم ِإَذا   ;Ve harîs olmak ma¡nâsınadır َنْفِسِه 
yukâlu: َحَرَص ِإَذا  َلُه   Ve inkâr eylemek َعِبَد 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعِبَد َما َقاَلُه ِإَذا أَْنَكَرُه
ُة ََ َعَا  Zor ve kuvvet (fetehâtla) [el-¡abedet] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ٌة ُقوَّ أَْي  َعَبَدةٌ  -Ve se ِبِه 
mizlik, ِسَمٌن [simen] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ٍة َوِسَمٍن  ™Ve devâm ve bekâ َناَقٌة َذاُت َعَبَدٍة أَْي ُقوَّ

kesreteynle ve dâl’ın şeddesiyle ve ٌَمْعَبَدة 
[ma¡bedet] gelir, َمْشَيَخٌة [meşye«at] gibi 
ve َمَعاِبُد [me¡âbid] gelir, َمَحاِسُن [me√âsin] 
gibi ve اُء ى ve [™ibiddâ¡] ِعِبدَّ  [ibiddâ¡] ِعِبدَّ
gelir kesreteynle ve dâl’ın teşdîdi ve eli-
fin meddi ve kasrıyla ve ُعُبٌد [¡ubud] gelir 
zammeteynle ve َعُبٌد [¡abud] gelir, َنُدٌس [ne-
dus] vezninde ve َمْعُبوَداُء [ma¡bûdâ™] gelir, 
 gibi. Cem¡ü’l-cem¡i [™meşyû«â] َمْشُيوَخاُء
.gelir [e¡âbid] أََعاِبُد

Mütercim der ki mü™ellif َعْبٌد [¡abd] laf-
zının cem¡i on dört ve bir dahi cem¡ü’l-
cem¡i olmak üzere sebt eylemiştir. Ve İbn 
Mâlik iki beytte on olmak üzere nazm 
edip ve Suyû†î dokuz dahi istidrâkle işbu 
manzûmesinde beyân eylemiştir:

ُجُموٌع ِلَعْبد البِن َماِلك َنَظَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــَها 
وِزْدُت َعَلْيَها ِمْثُلَها َفاْسَتِفْد َوُجـــــــــــــــــــــــْد

ِعَباٌد َعِبيٌد َجْمُع َعْبٍد َوأَْعَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌد
أََعاِبُد َمْعُبوَداٌء َمْعَبَدةٌ ُعُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد
َكَذِلَك ُعْبَداٌن َوِعْبَداٌن اُْثِبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتا

ي واْمُدِد ِإْن ِشْئَت أَْن َتُمْد َكَذاَك الِعِبدَّ

ةٌ َوَقْد ِزيَد أَْعَباٌد ُعُبوٌد ِعِبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ
اُن ِإْن َتُشــــــــــــــــــــــــــــــــْد ْف ِبَفْتِح والِعِبدَّ َوَخّفِ

َت َبْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدَها وأَْعِبَدةٌ َعْبُدوَن ثُمَّ
َعِبيُدوَن َمْعُبوَدي ِبَقْصر فُخْذ َتُســـــــــــــــــــــــْد

Ve şârihin beyânına göre َعْبٌد [¡abd] vasf 
olup lâkin ismiyyet gâlib olmuştur. İntehâ. 
Ve 

ٌَ  Bir nev¡ hoş-bû nebât ismidir [abd¡] َعاإْ
deve kısmı ondan be-gâyet hoşlanır ve 
kısa ve yassı temrene َعْبٌد [¡abd] ıtlâk eder-
ler. Ve 

ٌَ  Benû Esed yurdunda bir dağın [Abd¡] َعاإْ
ismidir ve başka yerde bir dağın dahi is-
midir. Ve ‰ayyi™ bilâdında bir mevzi¡dir.
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ki Seyyid A√med er-Rifâ¡î kuddise sırru-
hu hazretlerinin merkadleri oradadır.

ٌُ و  Bir (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [Abbûd¡] َعاُّ
uykucu kimse ismidir ki odun devşirdiği 
yerde bir hafta muttasıl uyumuştur. Ve 
bir mevzi¡ ve bir cebel adıdır. Ve hadîs-i 
Mu¡∂il’de ya¡nî işbu َل النَّاِس ُدُخوالً اَْلَجنََّة  “ِإنَّ أَوَّ
َعبُّوٌد” َلُه  يَُقاَل  أَْسَوُد   hadîsinde vârid olan َعْبٌد 
¡Abbûd’un kıssası budur ki selefte Hazret-i 
Hak celle ve ¡alâ bir şehr ahâlîsine bir pey-
gamber irsâl eyledi ve ona ¡Abbûd nâm bir 
¡abd-i esvedden gayrı kimse îmân getir-
medi. Ve kavm-i mezbûr bir çâh-ı ¡amîk 
hafr edip nebiyy-i müşârün™ileyhi ona ilkâ 
ve çâhın ağızına bir sahra-i sammâ™ vaz¡ 
ettiler. ¡Abbûd-ı mezbûr her gün dağdan 
odun getirip fürûht ve onunla me™kûlât 
ve meşrûbât iştirâ eyledikten sonra o 
çâhın ağızına gelip sahrayı ref¡ ve getir-
diği nesneyi idlâ eder idi. Bir gün ¡âdeti 
üzere odun devşirip yorulmakla istirâhat 
için cânib-i eyseri üzere yatmış idi. Yedi 
sene muttasıl uyudu. Çün hâbdan bîdâr 
oldu, yattığı nehârdan hemân bir sâ¡at 
mikdârı uyudu kıyâsıyla odunu yüklenip 
şehre geldi ve odunu fürûht edip çâh-ı 
merkûma geldi, o peygamberi onda bul-
madı. Meğer kendisi uykuda iken kavm-i 
mezbûra tevfîk ve hidâyet zuhûr etmekle 
o peygamberi çâhdan ihrâc eylemişler idi. 
Onlardan dâ™imâ ¡Abbûd’u su™âl eyledik-
te ”ُهَو أَْيَن  َنْدِري   .diye cevâb verirler idi “الَ 
Min-ba¡d nevme-i ¡Abbûdiyyet darb-ı me-
sel oldu.
ٍُ و ُن َعاُّ إْْ .muhaddisîndendir [İbn ¡Abbûd] ِا

َُ َا ِمعإْ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi¡bed] اَلإْ
de) Demir bele ve çapaya denir, ٌِمْسَحاة 
[mis√ât] gibi.

ma¡nâsınadır; yukâlu: َما َلُه َعَبَدةٌ أَْي َبَقاٌء Ve tîb 
ezdikleri somaki taşa denir. Ve 

ةٌ ََ  Âr ve hamiyyet¡ [abedet¡] َعَا
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََخَذْتُه َعَبَدةٌ أَْي أََنَفٌة
اَن ََ  [ayevân√] َحَيَواٌن) [û ¡Abedân±] ُذلَعَا
vezninde) E≠vâ™ ta¡bîr olunan mülûk-i 
Yemen’den birinin lakabıdır.

اُن ََ  (kezâlik fetehâtla) [Abedân¡] َعَا
Yemen’de birkaç nevâhî adıdır.

اُن ََ -veznin [sa√bân] َسْحَباُن) [Abdân¡] َعاإْ
de) Merv kazâsında bir karyedir; Hâher-
zâde denmekle ma¡rûf İmâm-ı fâzıl 
¡Abdulmecîd b. ¡Abdurra√mân Ebu’l-
¢âsım oradandır, Kâdî Ebu’l-◊useyn 
¡Alî b. el-◊asan ed-Dih…ânî merhûmun 
hemşîrezâdesidir. Ve 

اُن ََ  Bir kimse ismidir ki Ba§ra [Abdân¡] َعاإْ
türâbında bir nehr hafr ettirmiştir, Nehr-i 
¡Abdân ona muzâftır.

ٌَ  Bir (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Ubeyd¡] ُعَايإْ
feres ismidir. Ve esmâ-i ricâldendir.

اُن ََ -vez [suleymân] ُسَلْيَماُن) [Ubeydân¡] ُعَايإْ
ninde) Bir vâdî adıdır.
َِ
ُعَايإْ َْنُوالإْ  [Benu’l-¡Ubeyd] (ُزَبْيٌر [zubeyr] 

vezninde) Bir batn adıdır, nisbetinde ٌُّعَبِدي 
[¡Ubediyy] denir, ُهَذْيٌل [Hu≠eyl] ve ٌُّهَذِلي 
[Hu≠eliyy] gibi.
ٍَ
ُعَايإْ -vez [zubeyr] ُزَبْيٌر) [ummu ¡ubeyd] أُمُّ

ninde) Hâlî ve tenhâ beyâbâna, ¡alâ-
kavlin aslâ yağmur isâbet eylemeyen çöl 
beyâbâna ıtlâk olunur; yukâlu: ِأُّم ِفي   َوَقُعوا 
ُعَبْيٍد أَِي اْلَفالَِة أَِو اْلَخاِلَيِة أَْو َما أَْخَطأََها اْلَمَطُر
ُة ََ ُعَايإْ  (bünye-i tasgîr ile) [el-¡ubeydet] اَلإْ
Kırkbayır ve şîrdân dedikleri nesneye de-
nir, َفِحٌث [fa√i&] ma¡nâsına.

َة ََ َعِاي  [sefînet] َسِفيَنٌة) [Ummu ¡Abîdet] أُمُّ
vezninde) Vâsi† kurbünde bir karye adıdır 
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halde bir karye adıdır.

اُن َُ ا  ayn’ın fethiyle ve¡) [Abbâdân¡] َعاَّ
bâ’nın şeddesiyle) ¡Irâ…’ta bir cezîre adı-
dır ki onu Dicle’nin iki şu¡besi ihâta ey-
lemiştir, oradan Bahr-i Fâris’e munsabb 
olur. Kâle’ş-şârih ve minhu’l-mesel: َوَلْيَس« 
اَداَن َقْرَيٌة« َوَراَء َعبَّ
ُة َُ ا  ayn’ın fethi ve bâ’nın¡) [Abbâdet¡] َعاَّ
teşdîdiyle) Bir câriye ve bir muhannes 
ismidir.

َُ ُمَعاَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu¡abbed] اَلإْ
vezninde) Mutlakan müzellel olan şey™e 
denir, yol olsun gayrı olsun; yukâlu: َبِعيٌر 
ُمَذلٌَّل أَْي  ٌد  ُمَعبَّ َوَطِريٌق  ٌد   Ve mükerrem ve ُمَعبَّ
muhterem ma¡nâsına olmakla zıdd olur. 
Bunda binâ-i tef¡îl izâle içindir. Ve 

ٌَ  Kazığa ıtlâk olunur. Ve [mu¡abbed] ُمَعاَّ
haşarı olan erkek hayvâna denir. Ve şol 
beldeye denir ki bi’l-külliyye ¡umrâniyyeti 
zâ™il olmakla onda kat¡â eser ve nişân ve 
âb ve eşcâra dâ™ir nesne kalmamış ola. Ve 
katrânla yağlanmış deveye denir.

َُ ِاي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡bîd] اَلتَّعإْ
Zikr olunan ٌد  lafzından [mu¡abbed] ُمَعبَّ
tef¡îldir. Ve 

ٌَ ِاي  Dâbbe ürküp kaçmak [ta¡bîd] َتعإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َذَهَب ِإَذا  اْلَبِعيُر  َد   َعبَّ
 :Ve eğlenmek ma¡nâsınadır; yukâlu َشاِرًدا
َلِبَث َما  أَْي  َكَذا  َفَعَل  أَْن  َد  َعبَّ  Ve kul edinmek َما 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َد ُفالٌَن ِإَذا اتََّخَذ َعْبًدا َعبَّ

ُُ ِتَاا عإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i¡tibâd] اَلإْ
ve

ُُ َاا ِتعإْ سإْ ِ  Kul edinmek [el-isti¡bâd] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َواْسَتْعَبَد  ُجُل  الرَّ  ِإْعَتَبَد 
َعْبًدا َواْسَتْعَبَدُه :ve yukâlu اتََّخَذ  الطََّمُع  ِاْعَتَبَدُه   ُفالٌَن 
أَِي اتََّخَذُه َعْبًدا

َُ ٌل) [et-ta¡abbud] اَلتََّعاُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ

َُ ي ِْ َعَاا  Her (ayn’ın fethiyle¡) [el-¡abâbîd] اَلإْ
fırkası bir semte perâkende olan gürûh 
gürûh piyâde ve süvârîye denir; َعَباِديُد 
[¡abâdîd] dahi bu ma¡nâyadır. Ve bunların 
lafzlarından müfredleri yoktur. Ve 

َُ ي ِْ  Tepelere [abâdîd¡] َعَباِديُد ve [abâbîd¡] َعَاا
denir, آَكاٌم [âkâm] ma¡nâsına. Ve ırak yol-
lara denir. Ve

َُ ي ُِ  Bir mevzi¡ adıdır. Ve iki [Abâdîd¡] َعَاا
kaynağın etrâfına denir; yukâlu: َراِكًبا  َمدَّ 
َعَباِديَدُه أَْي ِمْذَرَوْيِه

ُُ .uds kurbünde bir beldedir¢ [Âbûd¡] َعاُْو

ٌَ ِْ  .Bir dağın adıdır. Ve ¡Âbid b [Âbid¡] َعا
¡Ömer b. Ma«zûm, ¢ureyş’ten bir kim-
sedir, ¡Abdullâh b. es-Sâ™ib e§-~ahâbî ve 
¡Abdullâh b. el-Museyyib el-Mu√addi& el-
¡Abidiyyân onun neslindendir.

ُُ ِعَاا  Arabdan¡ (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡İbâd] اَلإْ
bir niçe kabâ™il-i müteferrikadır ki ◊îre 
nâm mahalde Na§râniyyet üzere ittifâk 
ve ictimâ¡ eylediler. Bunda ¡ayn’ın fethi 
galattır. Cevherî vehmine mebnî fethle 
takyîd eylemiştir.

ُُ َاا عإْ ِ -hemzenin kesriy) [el-i¡bâd] اَلإْ
le) Bir adamı bir kimseye kul eylemek 
ma¡nâsınadır, gerek hakîkî ve gerek 
mecâzî olsun; tekûlu: أَْي ُفالًَنا  ُفالٌَن   أَْعَبَدِني 
ِإيَّاُه  ;Ve kul edinmek ma¡nâsınadır َملََّكِني 
tekûlu: أَْعَبَدِني أَْي ِاتََّخَذِني َعْبًدا Ve nâs bir ada-
mın başına üşüp dövmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجِل ِإَذا َضَربُوُه َيْعِني اْجَتَمُعوا  أَْعَبَد اْلَقْوُم ِبالرَّ
َفَضَربُوُه  ;Ve nâs birikmek ma¡nâsınadır َعَلْيِه 
yukâlu: اْجَتَمُعوا ِإَذا  اْلَقْوُم   Ve bir adamın أَْعَبَد 
merkûbu yorulup kalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أُْعِبَد ِبِه َعَلى اْلَمْجُهوِل أَْي أُْبِدَع َوَكلَّْت َراِحَلُتُه
يَُّة ُِ ا َعاَّ اِديٌَّة) [el-¡Abbâdiyyet] اَلإْ  َشدَّ
[şeddâdiyyet] vezninde) Merc nâm ma-
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rinde dahi İbn Mes¡ûd’un zikrine tesâdüf 
eylemedim. Gâlibâ mü™ellifin nüshasında 
ziyâde-i muharrefe vâki¡ olmuştur. Ve 
 َعْبُد اهلِل lafzı naht tarîkiyle [Abâdilet¡] َعَباِدَلُة
[¡Abdullâh]ın cem¡idir, َعْبَدٌل [¡abdel] keli-
mesinin cem¡i değildir. Ve mü™ellif “lâm” 
mâddesinde ¡Abâdile’yi dört ¡add eyle-
miştir. ¡Abdullâh b. ez-Zubeyr hazretlerini 
dahi derc eylemiştir. İntehâ.

ُل ََ َعاإْ  َعْبٌد (ziyâde-i lâm’la) [el-¡abdel] اَلإْ
[¡abd] ma¡nâsınadır ki zikr olundu. Ve 

ُل ََ  a∂ramevt şehrinin ism-i◊ [Abdel¡] َعاإْ
kadîmidir.

اَن ََ -vez [sa√bân] َسْحَباُن) [û ¡Abdân±] ُذلَعاإْ
ninde) U¡bûd b. es-Seksek cemâ¡atinden bir 
emîrin lakabıdır ki E≠vâ-i Yemen’dendir.

ٌُ ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [İbâd¡] ِعَاا

ٌُ ve (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [Ubâd¡] ُعَاا

ٌَ َا  (vezninde [mesken] َمْسَكٌن) [Ma¡bed] َمعإْ
ve

ٌَ ي َِ
ve (vezninde [altît√] َحْلِتيٌت) [Abdîd¡] َعاإْ

ٌَ ُا  ve (vezninde [eflus] أَْفُلٌس) [A¡bud] أَعإْ

ٌُ ا ve (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [Abbâd¡] َعاَّ

ٌَ ve (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Ubeyd¡] ُعَايإْ

ُة ََ ve (hâ’yla) [Ubeydet¡] ُعَايإْ

ٌَ ve (vezninde [sa¡îd] َسِعيٌد) [Abîd¡] َعِاي

ُة ََ ve (hâ’yla) [Abîdet¡] َعِاي

ُة ََ ve (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [Abdet¡] َعاإْ

ُة ََ ve (vezninde [umdet¡] ُعْمَدةٌ) [Ubdet¡] ُعاإْ

ُة َُ  (vezninde [umâmet&] ثَُماَمٌة) [Ubâdet¡] ُعَاا
ve

ٌل ََ ve (ziyâde-i lâm’la) [Abdel¡] َعاإْ

ٌك ََ ve (ziyâde-i kâf’la) [Abdek¡] َعاإْ

لٌس َُ  Esâmî-i (vâv ve sîn’le) [Abdûs¡] َعاإْ
ricâldendir.

ninde) Hazret-i Bârî’ye kulluk eylemek 
ma¡nâsınadır ki lâzıme-i dîn-i İslâm’ı 
edâya tekellüfle sa¡y ve ihtimâm etmek-
ten ¡ibârettir; yukâlu: َك ُجُل ِإَذا َتَنسَّ َد الرَّ  Ve َتَعبَّ
serkeşlik eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َد اْلَبِعيُر ِإَذا اْمَتَنَع َوَصُعَب  Ve davarı bî-mecâl َتَعبَّ
edince kadar arkasından kovup gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َد اْلَبِعيَر ِإَذا َطَرَدُه َحتَّى  َتَعبَّ
 :Ve kul edinmek ma¡nâsınadır; yukâlu أَْعَيا
َد ُفالًَنا ِإَذا اتََّخَذُه َعْبًدا َتَعبَّ
ُة ََ ُمَعاَّ  ُمَعظََّمٌة) [el-mu¡abbedet] اَلإْ
[mu¡a@@amet] vezninde) Zift ile kalafat-
lanmış sefîneye denir; yukâlu: ٌَدة ُمَعبَّ  َسِفيَنٌة 
أَْي ُمَقيََّرةٌ
َُِّايِب ال ُن  إْْ ُة  ََ  َحْمَزُة) [Abdet bin e†-‰abîb¡] َعاإْ
[√amzet] vezninde) Bir recül adıdır, ¡Al…
ame b. ¡Abede fetehâtla bir recüldür.

يُّ َِ
َعاإْ  Abdul…ays kabîlesinin¡ [el-¡Abdiyy] اَلإْ

nisbetidir, ٌَّعْبَقِسي [¡Ab…asiyy] dahi derler. 
Niteki ¡Abduşşems kabîlesine nisbetinde 

.derler [Abşemiyy¡] َعْبَشِميٌّ

اِن ََ َعاإْ  İki ¡Abdullâh’a ıtlâk [el-¡Abdân] اَلإْ
olunur: biri ¡Abdullâh b. ¢uşeyr’dir ki 
A¡ver dedikleridir ve İbn Lubeynâ ile 
ma¡rûftur ki bünye-i tasgîr iledir ve dîgeri 
¡Abdullâh b. Seleme b. ¢uşeyr’dir ki Se-
leme el-»ayr denmekle ma¡rûftur.

َتاِن ََ َعِاي  (ayn’ın fethiyle¡) [el-¡Abîdetân] اَلإْ
¡Abîde b. Mu¡âviye b. ¢uşeyr ile ¡Abîde 
b. ¡Amr b. Mu¡âviye’dir.

َلُة ُِ َعَاا -ayn’ın fethiy¡) [el-¡Abâdilet] اَلإْ
le) ¡Abdullâh b. ¡Abbâs ve ¡Abdullâh b. 
¡Ömer el-Fârû… ve ¡Abdullâh b. ¡Amr b. 
el-¡Â§ b. Vâ™il hazerâtıdır. 

¡Abdullâh b. Mes¡ûd, ¡Abâdile’den değil-
dir. Cevherî galat eylemekle ¡Abâdile’den 
¡add eylemiştir. Şârih der ki elli kadar 
~i√â√ nüshalarına mürâca¡ât eyledim, bi-
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yukâlu: اْلَخاِمِس اْلَباِب  ِمَن  َوَعَتاًدا  َعَتاَدًة  ْيُء  الشَّ  َعُتَد 
أَ  Ve ِإَذا َتَهيَّ

ٌُ ةٌ [atâd¡] َعَتا  ma¡nâsınadır ki [uddet¡] ُعدَّ
tedârükü mühim olan sâz u sâmândan 
¡ibârettir, yat ve yarak ta¡bîr olunur; 
yukâlu: َتُه -Ve büyük ve ge َقْد أََعدَّ َعَتاَدُه أَْي ُعدَّ
niş kâseye denir.

َُ ِتي ve (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡tîd] اَلتَّعإْ

ُُ َتا عإْ ِ  (vezninde [ikrâm] ِإْكَراٌم) [el-i¡tâd] اَلإْ
Hâzır ve müheyyâ kılmak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: ْأَتُه ْيَء َوأَْعَتْدتُُه ِإَذا َهيَّ َعتَّْدُت الشَّ

َُ َعَت ve (fethateynle) [et-¡ated] اَلإْ

َُ َعِت -Se (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-¡atid] اَلإْ
ğirtmek için tehyi™e olunmuş ata denir, 
¡alâ-kavlin şedîd ve tâmmü’l-hilkat olanı-
na denir; yukâlu: َفَرٌس َعَتٌد َوَعِتٌد أَْي ُمَعدٌّ ِلْلَجْرِي 
أَْو َشِديٌد َتامُّ اْلَخْلِق

ٌَ  Bir (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Uteyd¡] ُعَتيإْ
mevzi¡dir.

ُة ََ َعِتي -Şol tablaya yâhûd kutu [el-¡atîdet] اَلإْ
ya denir ki içine tîb vaz¡ oluna, bûy-dân 
ve ¡anber-dân ma¡nâsına, gerek ¡arûsun ve 
gerek sâ™ir kimsenin olsun.

ُة ََ ُعتإْ  (vezninde [tu√fet] تُْحَفٌة) [el-¡utdet] اَلإْ
ةٌ ,gibi yat ve yarağa denir [atâd¡] َعَتاٌد  ُعدَّ
[¡uddet] ma¡nâsına. Cem¡i أَْعُتٌد [a¡tud] gelir.

َُ  (vezninde [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [Utâ™id¡] ُعَتاِئ
◊icâz’da bir mevzi¡dir.

ُُ َعُتو  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-¡atûd] اَلإْ
Sedir ağacına yâhûd َطْلٌح [†al√] ağacına 
denir. Ve bir yaşında oğlağa denir ki çe-
biş ta¡bîr olunur. Cem¡i ٌأَْعِتَدة [a¡tidet] gelir 
ve اٌن  gelir ¡ayn’ın kesriyle, aslı [iddân¡] ِعدَّ
.idi [idtân¡] ِعْتَداٌن

َُ ٌل) [et-te¡attud] اَلتََّعتُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Sâni¡ san¡atında dikkat ve ihtimâmla 
izhâr-ı hazâkat eylemek ma¡nâsınadır; 

]ع ب ر ُ[
ُُ ُر ُعاإْ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-¡ubrud] اَلإْ
ve

ُُ ُعَاِر  (vezninde [†ulebi¡] ُعَلِبٌط) [el-¡uberid] اَلإْ
ve

ُة َُ ُعَاِر -vez [ulebi†at¡] ُعَلِبَطٌة) [el-¡uberidet] اَلإْ
ninde) ve

ُُ ُعَااِر -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-¡ubârid] اَلإْ
ninde) Sîm-ten ve nerm ve nâzük-beden 
mahbûbeye denir ki nezâketinden bedeni 
pâlûze gibi tir tir titrer ola; yukâlu: َجاِرَيٌة 
ِمْن َتْرَتجُّ  َناِعَمٌة  َبْيَضاُء  أَْي  َوُعَباِرٌد  َوُعَبِرَدةٌ  َوُعَبِرٌد   ُعْبُرٌد 
 Ve َنْعَمِتَها

-Yuf (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [ubrud¡] ُعْبُرٌد
ka ve kemter otluğa denir; yukâlu: ُعْشٌب 
ُعْبُرٌد أَْي َرِقيٌق َرِديٌء

ُُ ُرل ُعاإْ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-¡ubrûd] اَلإْ
de) ve

ُُ ُعَااِر -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-¡ubârid] اَلإْ
de) Tâze ve yumuşak dala denir; yukâlu: 
 َشْحٌم :ve yukâlu ُغْصٌن ُعْبُروٌد َوُعَباِرٌد أَْي َناِعٌم َلّيٌِن
ُعْبُروٌد ِإَذا َكاَن َيْرَتجُّ أَْي َيْضَطِرُب ِسَمًنا

]ع ت ُ[
َُ َعِتي  َعِبيٌد (tâ-yı fevkiyye ile) [el-¡atîd] اَلإْ
[¡abîd] vezninde) Tedârük olup hâzır ve 
müheyyâ olan şey™e denir; yukâlu: َشْيٌء َعِتيٌد 
 Ve أَْي َحاِضٌر ُمَهيَّاُء

ٌَ  .Esmâ-i ricâldendir: ¡Atîd b [Atîd¡] َعِتي
∞irâr şu¡arâdandır.

َُ َت ُمعإْ -veznin [mukrem] ُمَكْرٌم) [mu¡ted] اَلإْ
de) Bu dahi hâzırlanmış nesneye denir; 
yukâlu: ٌَّشْيٌء ُمْعَتٌد أَْي ُمَعد
ُة َُ َعَتا  (vezninde [sa¡âdet] َسَعاَدةٌ) [el-¡atâdet] اَلإْ
ve

ُُ َعَتا  (vezninde [ebât&] َثَباٌت) [el-¡atâd] اَلإْ
Hâzır ve âmâde olmak ma¡nâsınadır; 
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tâ™ifesinin ser-gerdesidir, ashâbına 
¡Acâride ıtlâk olunur. Ve 

ٌُ َر .Zekere denir [acred¡] َعجإْ

ُُ ُعَجاِر -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-¡ucârid] اَلإْ
de) Bu dahi zekere denir.

ُُ ِر ُمَعجإْ ve (ism-i fâ¡il) [el-mu¡acrid] اَلإْ

ُُ َر ُمَعجإْ -ism-i mef¡ûl bünye) [el-mu¡acred] اَلإْ
leriyle) Çıplak, ¡uryân ma¡nâsınadır.

ُُ َعَجرَّ -vez [amelles¡] َعَملٌَّس) [el-¡acerred] اَلإْ
ninde) Cerî™ ve dilîr adama denir. Ve so-
yunmuş, mütecerrid kimseye denir.

ُُ َجِر َعنإْ -ayn’ın ve cîm’in fet¡) [el-¡ancerid] اَلإْ
hi ve râ’nın kesriyle) Bed-zebân ve salîta, 
¡alâ-kavlin habîse yâhûd bed-hûy karıya 
denir; yukâlu: أَِو َخِبيَثٌة  أَْو  َسِليَطٌة  أَْي  َعْنَجِرٌد   ِهَي 
َئُة اْلُخُلِق ّيِ السَّ

]ع ج ل ُ[
َُ ُعَجِل  (vezninde [†ulebi¡] ُعَلِبٌط) [el-¡ucelid] اَلإْ
ve

َُ ُعَجاِل -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-¡ucâlid] اَلإْ
de) Koyu süte denir.

َُ ُل -vez [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-te¡aclud] اَلتََّعجإْ
ninde) Bir husûs ¡azîm ve müştedd olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّتَعْجَلَد اأْلَْمُر ِإَذا َعظَُم َواْشَتد 
Cevherî ُعْنُجٌد [¡uncud] mâddesini vehmine 
mebnî bu makâmda zikr eylemiştir.

]ع ُ ُ[
َُّ َع  ayn’ın fethi ve dâl’ın¡) [el-¡add] اَلإْ
teşdîdiyle) Saymak ma¡nâsınadır ki a¡dâdı 
birbirine zamm eylemekten ¡ibârettir; 
yukâlu: ِل ِإَذا أَْحَصاَها ا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ َراِهَم َعدًّ َعدَّ الدَّ

ُُ ََ َع ve (fethateynle) [el-¡aded] اَلإْ

َُ ي َِ َع  (vezninde [nedîd] َنِديٌد) [el-¡adîd] اَلإْ
Ondan ismlerdir, sayı demektir, Fârisîde 
şümâr denir. Ve 

ٌُ ََ  َمْعُدوٌد ,Sayılmış nesneye denir [aded¡] َع

yukâlu: َتَعتََّد ِفي َصْنَعِتِه ِإَذا َتأَنََّق

ٌُ َو  ,vezninde [dirhem] ِدْرَهٌم) [İtved¡] ِعتإْ
¡ayn’ın fethiyle zebân-zeddir) Bir vâdî 
ismidir. 

Vezn-i mezbûrda ِخْرَوٌع [«irva¡] ve ِذْرَوٌد 
[≠irved] ve ِعْتَوٌر [¡itver] kelimeleri dahi 
vârid olmuştur. Cevherî vehmine mebnî 
 kelimesinden mâ-¡adâyı selb [¡irva»] ِخْرَوٌع
eylemiştir. Şârih der ki vezneyn-i ahîreyn 
müttefak değildir.

ٌَ َي  Bir (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Atyed¡] َعتإْ
mevzi¡ adıdır. Ve bir recül ismidir; ¡ayn’ın 
kesriyle de zebân-zeddir.

]ع ج ُ[
َُ  Kuru (ayn’ın zammıyla¡) [el-¡ucd] اَلإُْعجإْ
üzüme denir. Ve yaş üzümün dânesine 
denir; ¡ayn’ın fethiyle de câ™izdir. ¡Alâ-
kavlin kuru üzüme şebîh bir meyve adıdır.

َُ َعجإْ -Kuru üzü (ayn’ın fethiyle¡) [el-¡acd] اَلإْ
mün dânesine, ¡alâ-kavlin işe yaramayan 
kemterine denir.

َُ َعَج  Kargalara (fethateynle) [el-¡aced] اَلإْ
denir, ِغْرَباٌن [πirbân] ma¡nâsına. Müfredi 
.tir hâ’yla[acedet¡] َعَجَدةٌ

َُ ُمَتَعّجِ ٌد) [el-mute¡accid] اَلإْ -mutehec] ُمَتَهّجِ
cid] vezninde) Dargın ve tîz-meşreb ve 
âteşîn adama denir; yukâlu: أَْي ٌد  ُمَتَعّجِ  َرُجٌل 
َغُضوٌب َحِديٌد

]ع ج ر ُ[
ُُ َر  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-¡acred] اَلإَْعجإْ
Cüst ve çâlâk ve sebük-pâ adama denir. 
Ve galîz ve şedîd insân ve hayvâna de-
nir; yukâlu: َوَكَذا َسِريٌع  َخِفيٌف  أَْي  َعْجَرٌد   ُهَو 
َشِديٌد  ve Yemen’de ±emâr kazâsında َغِليٌظ 
bir karye adıdır. Ve bir recül ismidir. 
Ve ¡Abdulkerîm b. el-¡Acred, »avâric 
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Ve ِعَداُد اْلَقْوِس [¡idâdu’l-…avs] yay kirişinin 
tıngırtısına denir. Ve yılan soktuğu yerin 
senesi tamâmında tekrâr veca¡ı ¡avdet ey-
lemek hâletine denir ki mübtelâsı o günü 
sayıp gelir. 

Mütercim der ki mutlakan zehr tenâvül 
edenlerde bu hâlet zuhûr eder, niteki 
Fahrü’l-enâm ¡aleyhi’s-selâm hazretle-
ri »ayber’de tenâvül buyurdukları şât-ı 
mesmûme lokmasının her sene vakti gel-
dikte veca¡ı hareket eder idi, ke-mâ se-
yuzkeru. Ve 

ٌُ ا ََ ٌمِع  Cum¡a yâhûd fıtr [yevmun ¡idâd] َيوإْ
yâhûd a∂√â günüdür. Ve 

ٌُ ا ََ  Dîvânda bir gürûh zümresinde [idâd¡] ِع
ma¡dûd olmakta isti¡mâl olunur; yukâlu: 
يَواِن الّدِ ِمْنُهْم ِفي  َبِني ُفالٍَن أَْي يَُعدُّ   Ve ِعَداُد ُفالٍَن ِفي 
“Filân kimseye ayda bir kerre mülâkî ol-
dum” diyecek yerde الثَُّريَّا ِعَداَد   ,derler َلِقيُتُه 
ْهِر الشَّ ِفي  ًة   ma¡nâsına, kamerin ayda bir َمرَّ
kerre ¿üreyyâ menziline nüzûlüyle ayda 
bir def¡a görüştüğünden kinâye ederler.

ُة ََ ي َِ َع ) [el-¡adîdet] اَلإْ  (vezninde [sa¡îdet] َسِعيَدةٌ
Hisse ve behre ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ٌة َلُه ِمْنُه َعِديَدةٌ أَْي ِحصَّ
اُت َُ ل َُ َمعإْ الإْ َيَّاُم   [el-eyyâmu’l-ma¡dûdât] اَلإْ
ki işbu اآلية َمْعُدوَداٍت﴾،   kerîmesinde ﴿أَيَّاًما 
vâki¡dir, murâd eyyâm-ı teşrîkte ¡îd-i 
adhânın evvel gününden sonra gelen üç 
gündür, evvel gününe النَّْحِر -yevmu’n] َيْوُم 
na√r] denir.

ُة ََّ ِع  Fi’l-asl (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡iddet] اَلإْ
masdardır, ba¡dehu ma¡dûd ma¡nâsına 
isti¡mâl olundu. Bu münâsebetle sayıl-
mak şânından olan cemâ¡at ma¡nâsına 
müsta¡mel oldu, gerek ¡adedi ma¡lûm ol-
sun, gerek olmasın ve ondan Türkîde niçe 
ile ta¡bîr olunur ve minhu ُة ُكُتٍب أَْي  ِعْنِدي ِعدَّ

[ma¡dûd] ma¡nâsına ki fa¡al bi-ma¡nâ 
mef¡ûldür. Ve 

ٌُ ََ  İnsânın sinîn-i ¡ömrüne ıtlâk [aded¡] َع
olunur ki ¡add olunur. Şârih der ki bir 
hatun civânlıkta ülfet eylediği bir adamı 
ba¡de-zamânin gördükte, “Hani o evvelki 
şebâb ve celâdetin nice oldu?” diye su™âl 
eylemekle şahs-ı mezbûr: َمْن َطاَل أََمُدُه َوَكثَُر“ 
َجَلُدُه” َذَهَب  َعَدُدُه  َوَرقَّ   kelâmıyla cevâb َوَلُدُه 
vermiştir. Ve 

ٌَ ي َِ  ma¡nâsına [irn…] ِقْرٌن [adîd¡] َع
müsta¡meldir ki bir adamın küf™ ve 
hemtâsına denir. Ve اْلَقْوِم …-adîdu’l¡] َعِديُد 
avm] o kavmin ¡aşîretinden olmayıp lâkin 
onlardan ma¡dûd olan ecnebiyyü’l-asl 
kimseye denir; yukâlu: ُُّفالٌَن َعِديُد اْلَقْوِم أَْي يَُعد 
ِمْنُهْم َوَلْيَس   Ve yay kirişinin tıngırtısına ِفيِهْم 
denir. Ve ¡Umeyre kabîlesine mahsûs bir 
su adıdır.

َُّ ِع  Şol mâ-i (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡idd] اَلإْ
cârîye denir ki onun asl ve mâddesi kat¡â 
munkatı¡ olmaya, pınar suyu gibi. Ve 

ٌَّ -Kesret ma¡nâsına isti¡mâl olu [idd¡] ِع
nur ki ¡âdetâ kesretinden ta¡dâd olunmağı 
adam hâhiş-ger olur; yukâlu: ِإنَُّهْم َلُذو ِعّدٍ أَْي 
 ™Ve kadîm olan kuyuya denir. Ve küf َكْثَرٍة
ve hemtâ ma¡nâsına müsta¡meldir.

ُُ ا ََ ِع  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-¡idâd] اَلإْ
Bu dahi kırn ve hemtâ ma¡nâsınadır. Ve 
vergiye ıtlâk olunur, bahşîş ma¡nâsına. Ve 
cünûn emâresine ve âşüftelik ¡alâmetine 
denir ki nâs ona hayâl ta¡bîr ederler; 
yukâlu: ِبِه ِعَداٌد أَْي َمسٌّ ِمَن اْلُجنُوِن Ve 

ٌُ ا ََ  ,Mufâ¡aleden masdar olur [idâd¡] ِع
 ma¡nâsına ki parmakla [munâhedet] ُمَناَهَدةٌ
hisâb eylemektir. Ve 

ٌُ ا ََ  Mevt vaktine ıtlâk olunur ki [idâd¡] ِع
enfâs-ı ma¡dûdenin inkızâsı zamânıdır. 
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ٌُّ -vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل fi’l-asl) [et-te¡âdd] اَلتََّعا
ninde) ve

ُُ َُّ َع ٌل) [et-te¡addud] اَلتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Şey™-i ma¡dûd üzere ziyâde olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُدوَن َوَيَتَعدَّ وَن  َيَتَعادُّ  ُهْم 
َعَلى أَْلٍف أَْي َيِزيُدوَن َعَلْيِه
اِن ََّ َمَع  mîm’in ve ¡ayn’ın) [el-ma¡addân] اَلإْ
fethiyle ki tesniyedir) Atın sırtının iki ta-
rafında teğelti gelen yerlerine denir. Ve 
Ma¡ad b. ¡Adnân’dır ki Ebu’l-¡Arab’dır, 
¡alâ-kavlin mîm’i asliyyedir, zîrâ fi¡linde 
.derler َتَمْعَدَد

ُُ َُ  [temeskun] َتَمْسُكٌن) [et-tema¡dud] اَلتََّمعإْ
vezninde) Ma¡ad kabîlesine teşebbüh edip 
onlar gibi meskenet üzere olmak yâhûd 
onlara nisbet iddi¡â eylemek yâhûd on-
lar gibi ma¡âş-ı kalîle sabr ve kanâ¡at ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َتَمْعَدَد 
َعْيِشِهْم َعَلى  َر  َتَصبَّ أَْو  ِإَلْيِه  َب  َتَنسَّ أَْو  َمَعّدٍ  ِبِزّيِ  َتَزيَّا   ِإَذا 
Cevherî işbu ”َواْخَشْوِشنُوا  hadîsini “َتَمْعَدُدوا 
Hazret-i ¡Ömer’den mevkûfen zikr ey-
lemekle vehm eylemiştir, savâb olan 
kâle’n-nebiyyu ¡aleyhi’s-selâm ¡unvânıyla 
merfû¡an zikr eylemektir. İbn Ebî ◊adred 
¡unvân-ı mezkûr ile rivâyet eylemiştir. Ve 

ٌُ َُ  Oğlan yâl ü bâl sâhibi [tema¡dud] َتَمعإْ
olup vücûdu tamâm kuvvet ve a¡zâ 
ve endâmı gılzat bulmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ََّشب ِإَذا  اْلُغالَُم   َتَمْعَدَد 
َوَغُلَظ

يُّ َِ
ُمَعيإْ يٌّ [el-mu¡aydiyy] اَلإْ  [ma¡addiyy] َمَعّدِ

kelimesinin musaggarıdır. Aslda dâl’ın 
teşdîdiyle olup yâ-i tasgîr ile iki teşdîdin 
ictimâ¡ını istiskâl eylediklerinden dâl’ı 
tahfîf eylediler ve minhu’l-meselu: “َتْسَمُع 
َتَراُه” أَْن  ِمْن  َخْيٌر  َتَراُه Ve ba¡zılar ِباْلُمَعْيِدّيِ  أَْن   الَ 
¡ibâretiyle hikâyet ettiler. Ya¡nî “Mu¡aydî 
dedikleri kimseyi senin zahr-ı gaybdan 

َة ِنَساٍء :ve tekûlu َجَماَعُة ُكُتٍب َة ِرَجاٍل َوِعدَّ  َرأَْيُت ِعدَّ
 Ve أَْي َجَماَعًة

أَِة َمرإْ ُةالإْ ََّ  ya¡nî mutallaka [iddetu’l-mer™et¡] ِع
yâhûd zevci vefât eylemiş hatunun ¡idde-
ti eyyâm-ı akrâsı ve eyyâm-ı ahdâdıdır ki 
eyyâm-ı ma¡dûdedir, murâd talâkla yüz 
gün ve zevcin mevtiyle yüz otuz gündür. 
Müddet-i mezbûrun inkızâsından mukad-
dem zevc-i âhere ¡akd olunmaz; yukâlu: 
ْوِج ِة َوِهَي أَيَّاُم أَْقَراِئَها َوأَيَّاُم أَْحَداِدَها َعَلى الزَّ ِهَي ِفي اْلِعدَّ
اِن ََّ َع -ayn’ın fethi ve kesriy¡) [el-¡addân] اَلإْ
le) Bir nesnenin devr ve hengâmına ıtlâk 
olunur, ¡alâ-kavlin evvel vaktine yâhûd 
efdal-i evkâtına ıtlâk olunur; yukâlu: َكاَن 
اِن ُمْلِكِه أَْي ِفي َزَماِنِه َوَعْهِدِه اِن َشَباِبِه َوِعدَّ  َذِلَك ِفي ِعدَّ
ِلِه أَْو أَْفَضِلِه أَْو أَوَّ

ُُ ا ََ عإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i¡dâd] اَلإْ
Levâzım ve mühimmâtı tedârük edip hâzır 
ve müheyyâ kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَُه ْيَء ِإَذا َهيَّ أََعدَّ الشَّ
ُة ََّ ُع  Yat (ayn’ın zammıyla¡) [el-¡uddet] اَلإْ
ve yarağa denir ki bir nesnenin levâzım 
ve mühimmâtından ¡ibârettir; yukâlu: أََخَذ 
َتُه أَْي َهْيَئَتُه  Ve ُعدَّ

ةٌ ََّ  ve [uddet¡] ُع

ٌَّ  Ba¡zı nev-civânların (hâ’sız) [udd¡] ُع
yüzlerinde mercimek gibi hurde hur-
de zuhûr eden sivilcelere denir ki bülûg 
hengâmında olur, َنَمٌش [nemeş] dahi denir, 
nâs ona yiğitlik çıbanı ta¡bîr ederler.

َُ ي َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡dîd] اَلتَّعإْ
Bir nesneyi iktizâ-yı zamân için yat ve 
yarak edip âmâde kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْهِر ًة ِللدَّ َد اْلَماَل َتْعِديًدا ِإَذا َجَعَلُه ُعدَّ َعدَّ

ُُ ا ََ ِتعإْ سإْ ِ  Bir emrin vukû¡una [el-isti¡dâd] اَلإْ
yaraklanıp âmâde olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َِإْسَتَعدَّ َلُه ِإَذا َتَهيَّأ
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asvâtındandır. 

]ع ر ُ[
ُُ َعرإْ -Mer (vezninde [ferd] َفْرٌد) [el-¡ard] اَلإْ
mer mîl gibi dikilip duran sulb ve şedîd 
nesneye denir. Ve eşeğe denir, hımâr 
ma¡nâsına. Ve kıvâm bulmuş zekere ıtlâk 
olunur. Ve boynun köküne denir, َمْغَرُز اْلُعنُِق 
[maπzeru’l-¡unu…] ma¡nâsına. Ve 

ٌُ  Masdar olur, nebât makûlesi [ard¡] َعرإْ
nesne yerinden zuhûr edip kalkmağa baş-
lamak ma¡nâsına; yukâlu: َوالنَّاُب النَّْبُت   َعَرَد 
َواْرَتَفَع َطَلَع  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َعْرًدا   Ve bir َوَغْيُرُه 
nesneyi ırağa atmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبِعيًدا َرَماُه  ِإَذا  اْلَحَجَر   Ve korkup kaçmak َعَرَد 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َعْرًدا ِمَن اْلَباِب  َعِرَد الرَّ
اِبِع ِإَذا َهَرَب الرَّ
ُة َُ ُعَر  ُهَمَزةٌ ayn’ın zammıyla¡) [el-¡Uredet] اَلإْ
[humezet] vezninde) Benû ~a«r yurdunda 
bir kadîm su yâhûd bir tepe ismidir ki di-
binde su vardır.

اُت َُ َعَر  Becîle (fetehâtla) [el-¡Aradât] اَلإْ
kabîlesi yurdunda bir vâdî adıdır.

ٌُ  Bir (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [arâd¡] َعَرا
nebât adıdır. Ve sulb ve galîz olan nebâta 
denir.

ُة َُ َعَرا -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-¡arâdet] اَلإْ
ninde) Çekirgeye denir. Ve hâlet 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو ِفي َعَراَدِة َخْيٍر أَْي ِفي 
 Ve َحاَلِة َخْيٍر

ُة َُ  Ebû Dâvûd el-İyâdî ve [Arâdet¡] َعَرا
Rebî¡ b. Ziyâd el-Kelbî ve Kel√abe el-
¡Urenî nâm kimselerin feresleri ismidir. 
Ve bir kimse ismidir ki onu Cerîr hicv 
eylemiştir.

ُة َُ ا َعرَّ اَدةٌ) [el-¡arrâdet] اَلإْ -vez [seccâdet] َسجَّ
ninde) Selefte hisâr âlâtından bir âlet is-
midir ki mancınıktan küçük olur, onunla 

semâ¡ın re™yü’l-¡ayn rü™yetinden hayr-
lı ve ensebdir.” Kavl-i sânîye göre َتْسَمُع 
kelimesi أن [en]-i nâsıbeden tecrîd olu-
nup kıyâs üzere merfû¡ ve ma¡nâ-yı emr 
ile mü™evveldir, ِإْسَمْع ِبِه َوالَ َتَرُه sebkindedir. 
Kaldı ki Mu¡aydî dedikleri bülegâdan bir 
kimse idi, Nu¡mân b. Mun≠ir huzûrunda 
vasf olunmakla bir gün meclisine ihzâr 
edip lâkin Mu¡aydî kasîrü’l-kâmet ve 
¡azîmü’l-cüsse ¡abûs ve nâ-zîbâ olmak-
la çeşm-i Nu¡mân’da muhtekar olmağın 
Mu¡aydî bu şîveyi fehm eylemekle hemân 
 “ِإنََّما اْلَمْرُء ِبأَْصَغَرْيِه أَْي ِبِلَساِنِه َوَقْلِبِه ِإَذا َنَطَق َنَطَق ِبَبَياٍن
 dedi. Nu¡mân bu kelâmı َوِإَذا َقاَتَل َقاَتَل ِبَجَناٍن”
gûş eyledikte ِِباْلُمَعْيِدّي  kelâmını îrâd َتْسَمُع 
eylemekle min-ba¡d darb-ı mesel oldu.

َِْريٍم ُن  إْْ ّيِ  َِّ  [û Ma¡addiyyi’bni Berîm±] ُذل َمَع
E≠vâ-i Yemen’den birinin lakabıdır.

ُُ ََ ِع  ِعَداٌد (vezninde [ineb¡] ِعَنٌب) [el-¡ided] اَلإْ
[¡idâd] lafzından muhaffeftir ki yılan sok-
tuğu yerin senesi tamâmında veca¡ı dep-
renmeğe denir.

ُة َُّ ُمَعا  ُمَفاَعَلٌة fi’l-asl) [el-mu¡âddet] اَلإْ
[mufâ¡alet] vezninde) ve

ُُ ا ََ ِع -Yı (vezninde [itâl…] ِقَتاٌل) [el-¡idâd] اَلإْ
lan soktuğu yerin senesi tamâmında veca¡ı 
deprenmek ma¡nâsınadır ki mübtelâsı ¡in-
dinde eyyâm-ı ma¡dûdedir; yukâlu: ْتُه  َعادَّ
ِلِعَداٍد أََتْتُه  ِإَذا  َوِعَداًدا  ًة  ُمَعادَّ -ve minhu’l اللَّْسَعُة 
hadîs: تَُعادُِّني َخْيَبَر  أَْكَلُة  َزاَلْت   Ve ¡âkıbet َما 
ekle-i merkûme sebeb-i şehâdetleri oldu.

ُة ََ َع إَْ َع  [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-¡ad¡adet] اَلإْ
vezninde) Şitâb ve sür¡atle yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْسَرَع ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َعْدَعَد 
اْلَمْشِي ِفي   Ve bağırtlak kuşu ötmek َوأَْعَجَل 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َت َعْدَعَد اْلَقَطا ِإَذا َصوَّ

ٌَ َع إَْ -veznin [fedfed] َفْدَفٌد) [ad¡ad¡] َع
de) Katır kısmına mahsûs zecr ve âzâr 
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meyl eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َد  َعرَّ
َماِء ِد السَّ النَّْجُم ِإَذا َماَل ِلْلُغُروِب َبْعَد َتَكبُّ
ُة َُ  Bir (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [Ardet¡] َعرإْ
mevzi¡dir.

ُُ َعاِر  [≠muntebi] ُمْنَتِبٌذ [el-¡ârid] اَلإْ
ma¡nâsınadır ki fırka-i dîgerden alarga ol-
muş mütenahhî ve mütehayyiz demektir. 
Mevlâ Benî Fezâre olan ◊acl nâm şâ¡irin 
işbu: ”اْلَعَواِرَدا َرْأِسِه  ُشُؤوَن   mısrâ¡ında “َتَرى 
vâki¡ َعَواِرُد [¡avârid] kelimesi yekdîgerden 
müntebiz ve mütehayyiz demektir yâhûd 
galîza demektir. Cevherî zamîr-i te™nîsle 
-unvânında inşâd eylemekle galat ey¡ َرْأِسَها
lemiştir, zîrâ şâ¡ir onu bir cemel vasfında 
îrâd eylemiştir.

]ع ر ب ُ[
َُّ َْ ِعرإْ ) [el-¡irbedd] اَلإْ -veznin [irşebb…] ِقْرَشبٌّ
de ve bâ’nın kesriyle câ™izdir) Mutlakan 
tünd ve şedîd olan şey™e denir. Ve de™b ve 
¡âdet ma¡nâsınadır. Ve engerek yılanının 
erkeğine denir. Ve hâssaten bir nev¡ yılana 
denir ki kıjgırır olup lâkin kimseyi sokup 
âzürde eylemez. ¡Alâ-kavlin bir nev¡ kızıl 
ve habîs ve mûzî yılan ismidir. Ve ¡Arab-
lar ي ِعْرَبّدِ َشْيٍء derler َرِكْبُت  َعَلى  أَْلِو  َفَلْم   َمَضْيُت 
ma¡nâsına, ya¡nî “Bir nesneye dolaşıp iliş-
meyerek yel gibi geçip gittim” demektir. 
Ve bu zikr olunan şedîd ma¡nâsındandır.

َُ ِْ ِعرإْ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-¡irbid] اَلإْ
Yılana denir ٌة  ma¡nâsına. Ve [ayyet√] َحيَّ
dürüşt ve haşin olan arza denir.

ُة ََ َْ َعرإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-¡arbedet] اَلإْ
ninde) Bed-hûyluk eylemek ma¡nâsınadır 
ki murâd bezm-i ¡işrette hem-demiyle 
ülfetsizlik edip bed-mestlik eylemektir; 
yukâlu: يَُعاِشْر َوَلْم  اْلُخُلِق  أَْظَهَر ُسوَء  ِإَذا   َعْرَبَد ُفالٌَن 
ِبَنِديِمِه

da yuvalak atılır idi. Ve 

ُة َُ ا -Na§îbîn kurbünde bir kar [Arrâdet¡] َعرَّ
ye adıdır.

ُُ ا َعرَّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [el-¡Arrâd] اَلإْ
Mâπir b. Mucâlid nâm kimsenin fere-
si ismidir. Ve muhaddisînden A√med b. 
Mu√ammed b. Mûsâ’nın ceddi ismidir.

َُ َعِري  Ba¡îd (vezninde [ferîd] َفِريٌد) [el-¡arîd] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبِعيٌد أَْي  َعِريٌد   Ve َمَكاٌن 
de™b ve ¡âdet ma¡nâsınadır; yukâlu: َلُه َعِريٌد 
َحَسٌن أَْي َعاَدةٌ

َُ َلنإْ ُعرُّ  ayn’ın ve râ-yı¡) [el-¡Urruvend] اَلإْ
müşeddedenin zammı ve vâv’ın fethiyle) 
~an¡â eyâletinde bir hısn adıdır.

ُُ ا َُ ِعرإْ -veznin [mi…dâr] ِمْقَداٌر) [el-¡irdâd] اَلإْ
de) Fîle denir ki hayvân-ı ma¡rûftur. Ve 
salâbetli dil-âvere denir. Ve şol iri değ-
neğe denir ki yere dikip ona at ve deve 
bağlarlar.

ُُ ََ َعَرنإْ -vez [sefercel] َسَفْرَجٌل) [el-¡arended] اَلإْ
ninde) ve

َُ ُعُرنإْ  Kaskatı (zammeteynle) [el-¡urund] اَلإْ
pek nesneye denir, kaya gibi.

ُُ َعِر ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-¡arid] اَلإْ

ُُّ ُعُر ) [el-¡urudd] اَلإْ  (vezninde [utull¡] ُعُتلٌّ
Bunlar da َعَرْنَدٌد [¡arended] ma¡nâsınadır.

َُ ِري  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡rîd] اَلتَّعإْ
Bu dahi korkup kaçmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َهَرَب َد الرَّ  Ve ok atılan şey™e َعرَّ
işleyip geçmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َد  َعرَّ
ِمْنَها َنَفَذ  ِإَذا  ِميَِّة  ْهُم ِفي الرَّ  Ve bir adam sülûk السَّ
ettiği yolu terk etmek ma¡nâsınadır ki 
murâd onu boşlayıp başkaya sapmaktır; 
yukâlu: َواْنَحَرَف َيْعِني  الطَِّريَق  َتَرَك  ِإَذا  ُجُل  الرَّ َد   َعرَّ
 Ve felekte kevkeb irtifâ¡ bulmak َعْنَها
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْرَتَفَع ِإَذا  النَّْجُم  َد   Ve َعرَّ
yıldız vasat-ı semâdan zevâl ve gurûba 
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ُُّ َو إَْ ِع  ِقْثَولٌّ ayn’ın kesriyle¡) [el-¡isvedd] اَلإْ
[…i&vell] vezninde) Yılana ağuveren de-
dikleri kelerin erkeğine denir. Ve yıla-
na denir. Ve kavî ve şedîd olan insân ve 
hayvâna denir.

ُة َُّ َو إَْ ِع  Bir gûne (hâ’yla) [el-¡isveddet] اَلإْ
ak böcektir ki tâze gelinlerin ve kızların 
parmakları uçlarını ona teşbîh ederler; 
kumluklarda olur. Cem¡i َعَساِوُد [¡asâvid] 
ve اٌت  gelir. Ve o böceğin [isveddât¡] ِعْسَودَّ
künyesi ِبْنُت النََّقا [bintu’n-ne…â]dır, nûn’un 
fethiyle.

]ع س ج ُ[
َُ َج إَْ َع  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-¡asced] اَلإْ
Filizzâttan altına denir, َذَهٌب [≠eheb] gibi. 
Ve bi’l-cümle cevher kısmına ıtlâk olu-
nur. İsm-i cinstir, inci ve yâkût ve sâ™irleri 
gibi; yukâlu: َهُب َواْلَجْوَهُر  َلُه َعْسَجٌد َكِثيٌر َوُهَو الذَّ
َواْلَياُقوِت ّرِ  َكالدُّ  Ve iri ve yumru deveye ُكلُُّه 
denir.

يَُّة َِ َج إَْ َع -yâ-yı müşedde) [el-¡Ascediyyet] اَلإْ
de ile) Meşâhîr-i ¡Arabdan Dînârî dedikle-
ri kimsenin atı döllerinden bir atın ismidir. 
Ve bir mevzi¡ adıdır. Ve deve köşeklerinin 
büyüklerine denir. Ve altın yüklü devele-
re ıtlâk olunur; yukâlu: َكاَنْت ِإَذا  َعْسَجِديٌَّة   ِإِبٌل 
َهَب الذَّ  ™Ve beylik olup hemân ümerâ َتْحِمُل 
ve mülûka mahsûs ve mevkiblerinde 
merkûbları ve yedekleri olan develere 
ıtlâk olunur, اْلُمُلوِك  [rikâbu’l-mulûk] ِرَكاُب 
ma¡nâsına. Fi’l-asl Nu¡mân b. Mun≠ir 
nâm emîrin mevkibinde zîb ü zînetle ken-
di binip ve çektikleri develere denir idi, 
ba¡dehu mutlakan اْلُمُلوِك  olanlarına ِرَكاُب 
ıtlâk olundu.

]ع س ق ُ[
َُ ُق إَْ ُع  [≠unfu…] ُقْنُفٌذ âf’la…) [el-¡us…ud] اَلإْ

َُ ي ِْ ِعرإْ  (vezninde [indîl…] ِقْنِديٌل) [el-¡irbîd] اَلإْ
ve

َُ ِْ ُمَعرإْ -ism-i fâ¡il bünyesiy) [el-mu¡arbid] اَلإْ
le) Meclis-i ¡işrette nedîm ve harîfine bed-
mestlik edip rencîde eder olan kimseye 
denir; yukâlu: َنِديِمِه ُمْؤِذي  أَْي  َوُمَعْرِبٌد  ِعْرِبيٌد   ُهَو 
ِفي َسْكِرِه

]ع ر ج ُ[
َُ ُج ُعرإْ  [¡bur…u] بُْرُقٌع cîm’le) [el-¡urcud] اَلإْ
vezninde) ve

َُّ ُج ُعرإْ ) [el-¡urcudd] اَلإْ -vez [ur†ubb†] طُْرطُبٌّ
ninde) ve

ُُ ُجو ُعرإْ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-¡urcûd] اَلإْ
de) Hurmâ salkımının çöpüne denir. Ve 

ٌُ ُجو  Üzümden ibtidâ hurd ve [urcûd¡] ُعرإْ
hurde siğil tarzında zuhûr edene denir.

ُة ََ َج -veznin [an@alat√] َحْنَظَلٌة) [Arcedet¡] َعرإْ
de) Bir recül ismidir.

]ع ر ق ُ[
ُة ََ َق َعرإْ  [da√recet] َدْحَرَجةٌ âf’la…) [el-¡ar…adet] اَلإْ
vezninde) İp makûlesini muhkem bükmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْرَقَد اْلَحْبَل ِإَذا َفَتَلُه َشِديًدا

]ع أ ُ[
ُُ َعزإْ  ayn’ın fethi ve zâ-yı¡) [el-¡azd] اَلإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Cimâ¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَزَد َجاِرَيَتُه َعْزًدا ِمَن اْلَباِب 
الثَّاِني ِإَذا َجاَمَعَها

]ع س ُ[
َُ إَْ َع  ayn’ın fethi ve sîn’in¡) [el-¡asd] اَلإْ
sükûnuyla) Yola gitmek ve gezmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َعْسًدا  ُجُل  الرَّ  َعَسَد 
َساَر ِإَذا  الثَّاِني   Ve ip makûlesini pek اْلَباِب 
muhkem bükmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve cimâ¡ eylemek َعَسَد اْلَحْبَل ِإَذا َفَتَلُه َفْتالً َشِديًدا
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَسَد َجاِرَيَتُه ِإَذا َجاَمَعَها
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َُ َي  ِحْذَيٌم ayn’ın kesriyle¡) [el-¡i§yed] اَلإِْعصإْ
[√i≠yem] vezninde) Hîz ve me™bûn 
yâdigâra denir ki müzekker-i semâ¡î ta¡bîr 
olunur; yukâlu: ُفالٌَن ِعْصَيٌد أَْي َمْأبُوٌن Ve 

ٌَ َي  u≠eyfe b. Bedr yâhûd ◊i§n◊ [İ§yed¡] ِعصإْ
b. ◊u≠eyfe’nin lakabıdır.

ُُ َعَصوَّ  vâv’ın şeddesiyle) [el-¡a§avved] اَلإْ
 vezninde) Uzun nesneye [şemerdel] َشَمْرَدٌل
denir; yukâlu: ٌد أَْي َطِويٌل َيْوٌم َعَصوَّ

ُُّ َو ) [el-¡i§vedd] اَلإِْعصإْ -veznin [irşebb…] ِقْرَشبٌّ
de) Vücûdu incerek bârik-beden hatuna 
denir. Ve bu ma¡nâdandır ki “Filân kimse 
istişâresiz hod be-hod kendi re™yiyle ¡amel 
eyledi” diyecek yerde ُه ِعْصَودَّ  ,derler َرِكَب 
َرْأَيُه  nüshalarını َرْأَسُه ma¡nâsına. Şârih َرِكَب 
tahti™e eylemiştir, gûyâ ki re™yini nehâfet-i 
bedeni olan hatuna teşbîh eylediler.

ُُ َوا -ayn’ın kesri ve zam¡) [el-¡i§vâd] اَلإِْعصإْ
mıyla) Çetin huylu şedîd ve tünd-meşreb 
ve şirrîr kimseye denir, gerek recül ve ge-
rek mer™e olsun; yukâlu: ِعْصَواٌد َواْمَرأَةٌ   َرُجٌل 
َشّرٍ َوَصاِحُب  َشِديٌد  َعِسٌر  -Ve ta¡ab ve mih أَْي 
net îrâsıyla fürû-mânde eden şey™e denir; 
yukâlu: ِوْرٌد ِعْصَواٌد أَْي ُمْتِعٌب Ve emr-i ¡azîme 
denir; yukâlu: ُهْم ِفي ِعْصَواٍد أَْي أَْمٍر َعِظيٍم

َُ َعَصاِلي  ın[i§vâd¡] ِعْصَواٌد [el-¡a§âvîd] اَلإْ
cem¡idir. Ve 

َُ  Cenkte hemân kendi [a§âvîd¡] َعَصاِلي
akrân ve hemtâları ile uğraşıp sâ™ire iltifât 
etmez olan pehlevânlara denir; yukâlu: 
 َقْوٌم َعَصاِويُد ِفي اْلَحْرِب ِإَذا َكانُوا ياُلَِزُموَن أَْقَراَنُهْم َوالَ
 Ve يَُفاِرُقوَنُهْم

الإَْكالَِم َُ  Hemvâr [a§âvîdu’l-kelâm¡] َعَصاِلي
olmayıp dolaşık ve burgaç ve çepreşik 
sözlere denir. Ve 

الإَّالَِم َُ  Kat kat [a§âvîdu’@-@alâm¡] َعَصاِلي
kesîf ve müterâkim olan zulmetlere denir. 

vezninde) Uzun ve ahmak kimseye denir; 
yukâlu: َرُجٌل ُعْسُقٌد أَْي َطِويٌل أَْحَمُق Ve fîl gibi 
sıkı gövdeli ve iri ve endâmı yakışıksız 
taslak adama denir; yukâlu: ٌُّهَو ُعْسُقٌد أَْي َتار 
َجاِفي اْلَخْلِق

]ع ش ُ[
َُ  ayn’ın fethi ve şîn-i¡) [el-¡aşd] اَلإَْعشإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Biriktirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َعْشًدا  ْيَء  الشَّ  َعَشَد 
اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َجَمَعُه

]ع ص ُ[
َُ  (vezninde [a§d…] َقْصٌد) [el-¡a§d] اَلإَْعصإْ
Burmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْصًدا  َعَصَدُه 
َلَواُه ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب   Ve cimâ¡ eylemek ِمَن 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجاَمَعَها ِإَذا  اْلَمْرأََة   َعَصَد 
Ve bir adamı bir husûsa cebr ve ikrâh ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالًَنا   َعَصَد 
 Ve أَْكَرَهُه َعَلى اأْلَْمِر

ٌَ .Menîye denir [a§d¡] َعصإْ

ُُ َصا عإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i¡§âd] اَلإْ
dahi burmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْعَصَد 
-Ve bir kimsenin kancık merke اْلَحْبَل ِإَذا َلَواُه
bine çekmek için kendi erkek merkebini 
i¡âre eylemek ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْعِصْدِني 
 ِحَماَرَك َعَلى ِبَناِء اأْلَْمِر أَْي أَْطِرْقِني َيْعِني أَِعْرِني ِإيَّاُه أِلُْنِزَيِه
َعَلى أََتاِني

ُُ ُعُصو  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-¡u§ûd] اَلإْ
Ölmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َعِصَد 
ِل ِإَذا َماَت اِبِع َواأْلَوَّ َوَعَصَد ُعُصوًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ

َُ َعاِص  (vezninde [â§id…] َقاِصٌد) [el-¡â§id] اَلإْ
Ölürken başını omuzu tarafına burup dön-
düren erkek deveye denir ki deve kısmının 
hâlidir; yukâlu: ُعنَُقُه َلَوى  أَْي  َعاِصًدا  َجَمُلُه   َصاَر 
ِعْنَد اْلَمْوِت
ُة ََ َعِصي ) [el-¡a§îdet] اَلإْ -veznin [a§îdet…] َقِصيَدةٌ
de) Ma¡rûftur, ya¡nî bulamaç aşına denir. 
Ve muhaddisînden bir cemâ¡atin lakabıdır.
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ve ensârı haklarında niyyetlerini nakzla 
başından onları perâkende eyledi” demek-
ten kinâyedir.

ُُ َضا َعإْ  un cem¡idir[a∂ud¡] َعُضٌد [el-a¡∂âd] اَلإْ
ki zikr olundu. Ve

ِض الإَْحوإْ ُُ َضا  ve [∂a¡∂âdu’l-√av] أَعإْ

َُِّريِق ال ُُ َضا  Havuzun ve […a¡∂âdu’†-†arî] أَعإْ
yolun iki taraflarına iki pazı gibi nasb 
ve binâ olunan duvarlarına ıtlâk olunur. 
Kezâlik mutlakan her şey™in أَْعَضاٌد [a¡∂âd]
ı o makûle sedd ve binâdan ¡ibârettir. Ve 

ٌَ  vezninde ve [nedus] َنُدٌس [a∂ud¡] َعُض

ٌَ  Hurmâ (vezninde [emîr] أَِميٌر) [a∂îd¡] َعِضي
ağacının tarîkasına ya¡nî sırasına ıtlâk 
olunur. Bunun cem¡i ِعْضَداٌن [¡i∂dân] gelir, 
.vezninde [πirbân] ِغْرَباٌن

َُ  ayn’ın fethi ve ∂âd’ın¡) [el-¡a∂d] اَلإَْعضإْ
sükûnuyla) Kesmek ma¡nâsınadır ki 
murâd ağacın dallarını kesip budamak-
tır, ِباْلَعُضِد  ;ma¡nâsından me™hûzdur أََصاَبْت 
yukâlu: َجَر َعْضًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َقَطَعُه  َعَضَد الشَّ
Mü™ellifin ıtlâkına göre ¡umûm ma¡nâsına 
da müsta¡mel olur. Ve 

ٌَ  Bir kimseye yardım etmek [a∂d¡] َعضإْ
ma¡nâsına müsta¡meldir ki kol kanat ol-
mak ta¡bîr olunur; yukâlu: َعْضًدا  َعَضَدُه 
َوَنَصَرُه أََعاَنُه  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب   Ve bir adamın ِمَن 
koluna vurmak ve koluna dokunmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََصاَب ِإَذا  ُفالًَنا   َعَضَد 
 Ve bir adam kol ağrısına mübtelâ َعُضَدُه
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُعِضَد ُفالٌَن َعَلى 
َعُضَدُه َشَكى  ِإَذا  اْلَمْجُهوِل  -Ve devenin sır ِبَناِء 
tını semer basıp yağır ve cıdav eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه  َعَضَد اْلَقَتُب اْلَبِعيَر ِإَذا َعضَّ
-Ve develerin etrâfından gelip topla َفَعَقَرُه
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َكاِئَب  الرَّ  َعَضَد 
أََتاَها ِمْن ِقَبِل أَْعَضاِدَها َوَضمَّ َبْعَضَها ِإَلى َبْعٍض

Kezâlik birbirine sıkışmış müzdehim ve 
müterâkib olan develere denir. Ve susuz 
develere denir.

ُة َُ َو  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-¡a§vedet] اَلإَْعصإْ
vezninde) ve

ُُ ُو  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-te¡a§vud] اَلتََّعصإْ
vezninde) Haykırarak cenk ve kıtâl ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقْوُم  َعْصَوَد 
َوَتَعْصَوُدوا ِإَذا َصاُحوا َواْقَتَتُلوا

]ع ص ل ُ[
َُ َل  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-¡a§led] اَلإَْعصإْ
ve

ُُ ُلو -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-¡u§lûd] اَلإُْعصإْ
de) Sulb ve şedîd olan şey™e denir.

]ع ض ُ[
َُ  ayn’ın fethi ve zammı ve¡) [el-¡a∂d] اَلإَْعضإْ
kesri ve ∂âd-ı mu¡cemenin sükûnuyla) ve

َُ َعِض ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-¡a∂id] اَلإْ

َُ  (vezninde [nedus] َنُدٌس) [el-¡a∂ud] اَلَعُض
ve

َُ ُعُض  (vezninde […unu¡] ُعنٌُق) [el-¡u∂ud] اَلإْ
Dirsekten omuz başında küreğe varın-
ca olan ¡uzva denir ki kol ta¡bîr olunur. 
Fârisîde bâzû denir. Cem¡leri أَْعُضٌد [a¡∂ud] 
ve أَْعَضاٌد [a¡∂âd] gelir; yukâlu: َعِضَدُه  َضَرَب 
ِإَلى اْلِمْرَفَقْيِن  َبْيَن  َما  َوُهَو  َغْيِرَها  ِإَلى  َوُعُضَدُه   َوَعُضَدُه 
 Ve اْلَكِتِف

ٌَ  Bir (vezninde [nedus] َنُدٌس) [a∂ud¡] َعُض
nesnenin bir nâhiyesine ıtlâk olunur ve 
mu¡în ve nâsır ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur. Müfreden ve cem¡an isti¡mâl olunur; 
tekûlu: َوَناِصِري ُمِعيِني  أَْي  َوأَْعَضاِدي  َعُضِدي   ُهْم 
Niteki َساِعٌد [sâ¡id] dahi bu ma¡nâda isti¡mâl 
olunur. Ve ¡Arablar َفتَّ ُفالٌَن ِفي َعُضِدِه derler, 
َقُهْم َعْنُه  ma¡nâsına, ya¡nî َكَسَر ِمْن ِنيَّاِت أَْعَواِنِه َوَفرَّ
“Pazısında olan şey™i rîze rîze etti ki a¡vân 
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de müzekkerdir.

ُة ََ َعِض -veznin [feri√at] َفِرَحٌة) [el-¡a∂idet] اَلإْ
de) Kolu kısa olan ele vasf olur; yukâlu: َيٌد 
َعِضَدةٌ ِإَذا َقُصَرْت َعُضُدَها
 َرَباٌع ayn’ın fethiyle¡) [∂el-¡a∂â] اَلإَْعَضاُض
[rebâ¡] vezninde ki mankûstur, hâlet-i 
nasbda yâ’yı i¡âde olunur) Boyu kısa, göv-
desi sımsıkı ve tıknaz topaç oğlana denir; 
yukâlu: ُغالٌَم َعَضاٍد أَْي َقِصيٌر ُمَكتَّلٌّ ُمْقَتِدُر اْلَخْلِق ve 
tekûlu: ٍَرأَْيُت َعَضاِديًّا َكَرَباِعّي Ve 

ٌُ  [se√âb] َسَحاٌب ve [¡rebâ] َرَباٌع) [a∂âd¡] َعَضا
veznlerinde) Kolları kalın ve taslak olan 
hatuna denir; yukâlu: أَْي َوِعَضاٌد  َعَضاٌد   ِاْمَرأَةٌ 
 Ve َغِليَظُة اْلَعُضِد َسْمَجُتَها

ٌُ -Bo (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [a∂âd¡] َعَضا
dur kimseye denir, er olsun ¡avret olsun; 
yukâlu: َرُجٌل َواْمَرأَةٌ َعَضاٌد أَْي َقِصيٌر

ُُ ِعَضا ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-¡i∂âd] اَلإْ

ُُ َضا ِمعإْ -veznin [√miftâ] ِمْفَتاٌح) [el-mi¡∂âd] اَلإْ
de) Kolçağa ve bâzû-bende denir. Ve 

ٌُ َضا  Dehre ta¡bîr olunan demir [mi¡∂âd] ِمعإْ
âlete denir ki orak şeklinde olur, çobanlar 
onunla develer için ağaç budaklarını ke-
serler. Mü™ellif bunu ِعَضاٌد tertîbinde sebt 
eylemekle teşvîş ettiğini şârih tansîs eyle-
miştir. Ve 

ٌُ َضا  Kassâbın satırına denir ki [mi¡∂âd] ِمعإْ
onunla kemik kırarlar. Ve mutlakan kol 
bağına ıtlâk olunur, kolçak gibi ve tutsa-
ğın koluna bend ettikleri kemend gibi. Ve 
şol kılıca ıtlâk olunur ki dâ™imâ onunla 
ağaç makûlesi kesmekle mübtezel kılına.

اُن ََ  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [U∂dân¡] ُعضإْ
Bir kal¡a adıdır.

ِرّيِ هإْ ُةالإِّ ََ  ُجَهْيَنُة) [U∂aydetu’@-ªihriyy¡] ُعَضيإْ
[cuheynet] vezninde) Bir muhaddis ismi-
dir ve ٌِّظْهِري [ªihriyy] @â’nın kesriyledir.

َُ َعِض -Ha (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-¡a∂id] اَلإْ
vuzun duvarına karîb olan adama denir. 
Ve kolu ağrıyan kimseye denir. Ve şol er-
kek eşeğe denir ki pek haşarı olmakla dişi 
eşekler üzere her tarafından hücûm edip 
kaçmağa mecâl vermeyip dertop bir araya 
biriktirir ola.

َُ َعاِض -Bu dahi zikr olunan haşa [el-¡â∂id] اَلإْ
rı eşeğe denir; yukâlu: ِإَذا َوَعاِضٌد  َعِضٌد   ِحَماٌر 
 Ve َكاَن َيُضمُّ اأْلُتَُن ِمْن َجَواِنِبَها

ٌَ  Yolda dâ™imâ davarın bir [âdid¡] َعاِض
cânibinde giden adama denir ki ne ilerisi-
ne ve ne gerisine geçer. Şol erkek deveye 
denir ki nâkanın kolundan ağızıyla tutup 
çökürür ola ki aşmak için eder.

َُ َعَض  Kesilmiş (fethateynle) [el-¡a∂ad] اَلإْ
yâ budanmış ağaca denir, َمْعُضوٌد  َشَجٌر 
manâsına; fa¡al bi-ma¡nâ mef¡ûldür. Ve 
bir ¡illet adıdır ki deve kısmının kollarına 
¡ârız olur ve yukâlu: َعِضَد اْلَبِعيُر َعَضًدا ِمَن اْلَباِب 
اِبِع ِإَذا أََصاَبُه اْلَعَضُد الرَّ

َُ َض ِمعإْ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi¡∂ad] اَلإْ
de) Ağaç kesecek âlete denir. Ve kolça-
ğa ve bâzû-bende denir; yukâlu: َعُضِدِه  ِفي 
ْمُلُج  Ve şol kılıca denir ki ağaç اْلِمْعَضُد أَِي الدُّ
makûlesi nesneler kesmekle mübtezel kı-
lınmış ola.

ُة ََ َض ِمعإْ  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mi¡∂adet] اَلإْ
vezninde) Akçe kesesine denir; yukâlu: 
َراِهِم َجاَء َوِعْنَدُه ِمْعَضَدةٌ أَْي ِهْمَياُن الدَّ

َُ َض َعإْ  Kolu ince olan adama denir [a¡∂ad] اَلإْ
اْلَعُضِد  ma¡nâsına. Ve [∂da…î…u’l-¡a∂u] َدِقيُق 
bir kolu kısa olan insân ve hayvâna denir; 
yukâlu: َرُجٌل أَْعَضُد ِإَذا َكاَنْت ِإْحَدى َعُضَدْيِه َقِصيَرًة 
Bu misâlden mü™ellif َعُضٌد [¡a∂ud] lafzının 
te™nîsine işâret eylemiştir, lâkin Mi§bâ√’ın 
beyânına göre َعُضٌد [¡a∂ud] ehl-i Tihâme 
¡indinde mü™ennes ve Benû Temîm ¡indin-



َُ ِضي َيعإْ 1510اَلإْ BÂBU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE

]ع ط ُ[
ُُ َُوَّ َع -vez [amelles¡] َعَملٌَّس) [el-¡a†avved] اَلإْ
ninde) Şiddetli ve renc ve meşakkatli güç 
nesneye denir; yukâlu: َشِديٌد أَْي  ٌد  َعَطوَّ  َسَفٌر 
ٌد Bu mâdde ~i√â√’ta ve sâ™irde َشاقٌّ  َعَطرَّ
[¡a†arred] mâddesinden sonra mersûmdur 
ve humâsîye mülhak olduğu musarrahtır 
ve Muzhir’de mezîd-i sülâsî ve sıfat ola-
rak merkûmdur. Pes mü™ellif makâm-ı 
münâsibde sebt eylemiştir. Ve 

ٌُ َُوَّ  ;Seyr-i serî¡ ma¡nâsınadır [a†avved¡] َع
yukâlu: َسِريٌع أَْي  ٌد   Ve şol ulu ve işlek َعَطوَّ
yola denir ki onda sâlik dilediği yerden 
¡azm ve sülûk eder ola; yukâlu: ٌد  َطِريٌق َعَطوَّ
 Ve necîb ve أَْي َبّيٌِن الَِحٌب َيْذَهُب ِفيِه َحْيُث َما َيَشاُء
asîl adama denir. Ve uzun dağa ve uzun 
güne denir. Ve zağlanmış keskin temrene 
ve yalmana denir. Ve sene-i tâmmeye ve 
yevm-i tâmma denir; yukâlu: َمَضْت َعَلْيِه َسَنٌة 
ًدا أَْي أَْجَمَع ٌد أَْي َكِريٌت َوَذَهَب َيْوًما َعَطوَّ َعَطوَّ

]ع ط ر ُ[
ُُ َُرَّ َع -vez [amelles¡] َعَملٌَّس) [el-¡a†arred] اَلإْ
ninde) ٌد  ma¡nâlarınadır ki [a†avved¡] َعَطوَّ
zikr olundu.

ُُ َُاِر -un« (ayn’ın zammıyla¡) [u†ârid¡] ُع
nes aksâmından ya¡nî seyyâre cümlesin-
den bir kevkeb adıdır, semâ-i sâdisede 
olur. Ve ُعَطاِرُد [¡u†ârid] lafzı munsarıf ve 
gayr-i munsarıf olur. Mü™ellifin semâ-i 
sâdisede olur demesi yukarıdan aşağıya 
¡add i¡tibârıyladır ki hilâf-ı müte¡âreftir. 
Serî¡ü’s-seyr olduğu bâ¡is-i tesmiyedir, 
mâdde-i merkûmeden me™hûzdur. Ve 

ُُ َُاِر  Benû Temîm kabîlesinden [U†ârid¡] ُع
bir recül ismidir ki müte¡allakâtıyla Ebû 
Recâ™ ¡İmrân b. Milhân nâm kimsenin 
kavmi idi. Ve ¡U†ârid b. ◊âcib b. Zurâre 

َُ ِضي َيعإْ -veznin [ya…†în] َيْقِطيٌن) [el-ya¡∂îd] اَلإْ
de) Bir bakla adıdır. Bu nebât handerîlî 
dedikleridir ki hindibâ-i berrîye şebîh 
olur.

ُُ َضا عإْ ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-i¡∂âd] اَلإْ

َُ ِضي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡∂îd] اَلتَّعإْ
Attığı oku nişâna vuramayıp sağına yâ so-
luna sapıtmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَمى 
ْهَم َفأَْعَضَد ِإَذا َذَهَب َيِميًنا َوِشَماالً السَّ

َُ ُمَعضَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu¡a∂∂ad] اَلإْ
vezninde) Şol sevbe denir ki kol yerinde 
¡alem ve tırâzı ola.

َُ ُمَعّضِ ٌث) [el-mu¡a∂∂id] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Bir yanından olmağa başlamış 
hurmâ koruğuna denir.

ُُ ِتَضا عإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i¡ti∂âd] اَلإْ
de) Bir nesneyi kola almak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َعُضِدي ِفي  َجَعْلُتُه  أَْي  ْيَء  الشَّ  Ve ِإْعَتَضْدُت 
bir kimseden mu¡âvenet taleb eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ِإْعَتَضْدُت ِبِه أَِي اْسَتَعْنُت ِبِه

ُُ َضا ِتعإْ سإْ ِ  Sülâsî ma¡nâsınadır [el-isti¡∂âd] اَلإْ
ki ağaç kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َعَضَدَها ِإَذا  َجَرَة  الشَّ -Ve ağaçtan mey ِاْسَتْعَضَد 
ve devşirmek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َجَرَة ِإَذا اْجَتَناَها ِإْسَتْعَضَد الشَّ

يُّ ُِ ُعَضا  ayn’ın harekât-ı¡) [el-¡u∂âdiyy] اَلإْ
selâsıyla) Kolu büyük olan kişiye denir; 
yukâlu: َرُجٌل ُعَضاِديٌّ أَْي َعِظيُم اْلَعُضِد
يَُّة َِ َعَض  Feyd (fetehâtla) [el-¡A∂adiyyet] اَلإْ
şarkîsinde bir su adıdır.

َُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te¡â∂ud] اَلتََّعاُض
de) Yardımlaşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَعاَضُدوا ِإَذا َتَعاَونُوا
ُة ََ ُمَعاَض  [mu¡âvenet] ُمَعاَوَنٌة [el-mu¡â∂adet] اَلإْ
vezninde ve mürâdifidir; yukâlu: َعاَضُدوا أَْي 
َعاَونُوا
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]ع ق ُ[
َُ َعقإْ  ayn’ın fethi ve …âf’ın¡) [el-¡a…d] اَلإْ
sükûnuyla) Düğüm bağlamak ma¡nâsınadır 
ki düğmek ve düğümlemek ta¡bîr olunur, 
hissî ve ma¡nevîden e¡ammdır; yukâlu: َعَقَد 
ُه  Ve اْلَحْبَل َواْلَبْيَع َواْلَعْهَد َعْقًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َشدَّ
“Filân kimseye filâne sığınıp penâh getir-
di” diyecek yerde َعَقَد ُفالٌَن ُعنَُقُه ِإَلى ُفالٍَن der-
ler. Ve 

ٌَ  Bir nesneyi hisâb eylemek [a…d¡] َعقإْ
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َعَقَد 
َحَسَب ِإَذا  -Ve kefîl ve zâmin ol اْلَحاِسُب 
mak ma¡nâsına müsta¡meldir; tekûlu: 
َكَفْلُت أَْي  َلُه   ma¡nâsına [ahd¡] َعْهٌد Ve َعَقْدُت 
müsta¡meldir; tekûlu: َعَقْدتُُه َعَلْيِه أَْي َعاَهْدتُُه Ve 

ٌَ -Vasf olur, arkası dirnekli muh [a…d¡] َعقإْ
kem ve metîn erkek deveye denir; yukâlu: 
َجَمٌل َعْقٌد أَْي ُمَوثَُّق الظَّْهِر

َُ َعَق  Becîle’den (fethateynle) [el-¡A…ad] اَلإْ
¡alâ-kavlin Yemen’den bir kabîle adıdır ki 
Bişr b. Mu¡â≠ ve Ebû ¡Âmir ¡Abdulmelik 
b. ¡Amr o kabîledendir. Ve 

ٌَ  Masdar olur, bir adamın [a…ad¡] َعَق
lisânında tutkunluk ma¡nâsına ki talâkatle 
tekellüme muktedir olmaz; yukâlu: َعِقَد 
ُعْقَدةٌ ِلَساِنِه  ِفي  َكاَن  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َعَقًدا  ُجُل   الرَّ
Ve çiftleşmiş dişi köpeğin ferci erke-
ğin âletine yapışıp sıkmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َثْت َظْبَيُتَها ِبُبْسَرِة َقِضيِب  َعِقَدِت اللَّْعَوُة ِإَذا َتَشبَّ
 Ve الثَّْمَثِم

ٌَ  Dertop irkilmiş kum kümesine [a…ad¡] َعَق
denir.

َُ َق َعإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-a¡…ad] اَلإْ
Lisânında tutkunluk olan kişiye denir ki 
peltek ta¡bîr olunur. Ve 

َُ َق -Köpeğe ıtlâk olunur. Ve kuy [a¡…ad] أَعإْ
ruğu burgaç kurda ıtlâk olunur.

şol kimsedir ki bir hulle-i fâhiresi var idi. 
Bir gün Fârû…-ı a¡zam hazretleri o hulleyi 
pazarda mezâd olurken görmekle Resûl 
¡aleyhi’s-selâm hazretlerine “Hulle-i 
mezbûreyi iştirâ buyursanız cum¡a günle-
rinde telebbüs buyururdunuz” dediler. Ve 
-mâddesinde mezbûrun menkabe “ق،و،س”
si mastûrdur.

ُُ ُرل إُْ ُع -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-¡u†rûd] اَلإْ
de) ٌِعَدة [¡idet] ya¡nî َمْوُعوٌد [mev¡ûd] yâhûd 
ةٌ  tarzında olan [atâd¡] َعَتاٌد ve [uddet¡] ُعدَّ
şey™e denir ve minhu tekûlu: َعَلى َلَنا   َعْطِرْدُه 
ْرُه َلَنا ِعْنَدَك َكاْلِعَدِة  ِبَناِء اأْلَْمِر َواْجَعْلُه َلَنا ُعْطُروًدا أَْي َصّيِ
ِة َواْلَعَتاِد أَْو َكاْلُعدَّ

]ع ف ُ[
َُ َعفإْ  ayn’ın fethi ve fâ’nın¡) [el-¡afd] اَلإْ
sükûnuyla) ve

اُن ََ َعَف  İki ayağı (fetehâtla) [el-¡afedân] اَلإْ
berâberce bir yere getirip seğirtmeksizin 
pertâv eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَفَد 
ِرْجَلْيِه َصفَّ  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َوَعَفَداًنا  َعْفًدا  ُجُل   الرَّ
 ve َفَوَثَب ِمْن َغْيِر َعْدٍو

ٌَ -Güvercin kuşuna denir, ¡alâ [afd¡] َعفإْ
kavlin güvercine şebîh bir kuştur.

ُُ ِتَفا عإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i¡tifâd] اَلإْ
de) Bir adam kendi üzerine meskeninin 
kapısını bend edip bir kimseden su™âl ey-
lemeyerek içeride acından helâk olmak 
ma¡nâsınadır. Ve bunu kaht senelerinde 
A¡râb tâ™ifesi ederler idi, hamiyyet ve ¡asa-
biyyetlerinden kimseden su™âl eylemeyip 
açlıklarından helâk olmağı ihtiyâr ederler 
idi; yukâlu: َُجُل ِإَذا أَْغَلَق َباَبُه َعَلى َنْفِسِه َفال  ِإْعَتَفَد الرَّ
َتْبِكي َرُجٌل َجاِرَيًة  َوَلِقَي  َيُموَت ُجوًعا  أََحًدا َحتَّى   َيْسأَُل 
 Ve َفَقاَل َما َلِك َقاَلْت نُِريُد أَْن َنْعَتِفَد

ٌُ ِتَفا -lafzında lügat [i¡ti…âd] ِإْعِتَقاٌد [i¡tifâd] ِإعإْ
tir; yukâlu: ِإْعَتَفَد َكَذا أَِي اْعَتَقَدُه
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tan ¡ibârettir, ¡akd-i livâ™ yâhûd bey¡at-ı 
ma¡kûde mülâhazasıyladır. Cem¡i ُعَقٌد 
[¡u…ad] gelir, ُصَرٌد [§urad] vezninde. Kâle 
fi’n-Nihâye ve fî hadîsi ¡Ömer radıyallâhu 
¡anhu: َيْعِني اْلَكْعَبِة”  َوَرّبِ  اْلُعَقِد  أَْهُل  َهَلَك   “َقاَل 
 أَْصَحاُب اْلِوالََياِت َعَلى اأْلَْمَصاِر ِمْن َعْقِد اأْلَْلِوَيِة ِلْلَُمَراِء
Ve fî hadîsi Ubeyy: َِوَرّب اْلُعْقَدِة  أَْهُل   “َهَلَك 
 Ve اْلَكْعِبِة” يُِريُد اْلَبْيَعَة اْلَمْعُقوَدَة ِلْلُوالَِة

ةٌ ََ  [ay¡at∂] َضْيَعٌة Şol akâr ve [u…det¡] ُعقإْ
makûlesine ıtlâk olunur ki sâhibi onu ken-
di mülkü olmak üzere i¡tikâd eylemiş ola. 
Ve düğüm yerine denir ki onun üzerine 
düğülür. Ve vilâyet ve saltanat ve hilâfet 
makûlesi hâlât için ¡akd olunan bey¡ate 
ıtlâk olunur, niteki zikr olundu. Ve çok ve 
sık ağaçlık yere, kezâlik çatılkı hurmâlığa 
ıtlâk olunur ve minhu’l-meselu: ُهَو آَلُف ِمْن“ 
ُعْقَدٍة”  Ya¡nî “Eşcârı kesîr ve firâvân ُغَراِب 
olan yerin kargasından ziyâde ülfetli ve 
mûnistir.” Zîrâ o yerin kargası kesret-i 
eşcârdan gayrı yere nakl ve îvâ eylemez. 
Ve 

ةٌ ََ  Develere otluğu kâfî otlağa [u…det¡] ُعقإْ
ıtlâk olunur ki orada bağlanıp sâ™ir ma-
halle gitmezler. Ve ٌُعْقَدة [¡u…det] kelimesi 
her arz-ı muhsibeye ism olmakla munsarıf 
olur ism-i cins olduğu için ve bi-¡aynihâ 
bir arzın ¡alemi olmakla gayr-i munsarıf 
olur. Ve 

ةٌ ََ -Medâr-ı ma¡âş ya¡nî bir ada [u…det¡] ُعقإْ
mın vech-i ma¡âşı ona menût ve ma¡kûd 
olan şey™e ıtlâk olunur, ¡ulemânın arpa-
lıkları gibi; yukâlu: ُهَو ُعْقَدُة َمَعاِشِه َوِهَي َما ِفيِه 
ُجِل َوِكَفاَيُتُه  Ve köpeğin zekerine ıtlâk َبالَُغ الرَّ
olunur. Ve arz-ı muhsibeye denir ki zikr 
olundu. Ve 

ةٌ ََ  Vücûb ve lüzûm ma¡nâsına [u…det¡] ُعقإْ
müsta¡meldir ve minhu: َواْلَبْيِع َكاِح  النِّ  ُعْقَدُة 

َُ َعِق  Bu (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-¡a…id] اَلإْ
dahi dertop irkilmiş kum yığınlarına de-
nir; müfredi ٌَعِقَدة [¡a…idet]tir. Ve lisânında 
tutkunluk olan adama denir. Ve şol erkek 
deveye ıtlâk olunur ki gövdesi kısa ve 
¡amele sabûr ya¡nî dayangan ve müteham-
mil ola.

ُة ََ َعَق  Ağızda dilin (fetehâtla) [el-¡a…adet] اَلإْ
köküne ıtlâk olunur, َساِن الّلِ -a§lu’l] أَْصُل 
lisân] ma¡nâsına.

َُ ِعقإْ  Kılâdeye (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡i…d] اَلإْ
denir ki gerdanlıktır. Cem¡i ُعُقوٌد [¡u…ûd] 
gelir; yukâlu: أَْي ّرِ  الدُّ ِمَن  ِعْقٌد  ُعنُِقَها  َوِفي   َجائَْت 
-fi’l-asl mas [i…d¡] ِعْقٌد Şârih der kiِقالََدةٌ
dardır, َعْقٌد [¡a…d]-i mezkûr gibi, ba¡dehu 
 münâsebetiyle kılâdeye ıtlâk [u…det¡] ُعْقَدةٌ
olundu.

َُ ِق َمعإْ  (vezninde [menzil] َمْنِزٌل) [el-ma¡…id] اَلإْ
Düğüm yerine denir ve minhu kavluhum: 
َزاِر أَْي َقِريُب اْلَمْنِزَلِة ُهَو ِمنِّي َمْعِقَد اإْلِ

َُ َعاِق  Kuyunun harîmine denir [el-¡â…id] اَلإْ
ki dâ™iren-mâ-dâr kırk zirâ¡ çevresinden 
¡ibârettir; yukâlu: َحِريِمَها أَْي  اْلِبْئِر  َعاِقِد  ِفي   َبَنى 
 Ve َوَما َحْوَلَها

ٌَ  Şol nâkaya ıtlâk olunur ki döl [â…id¡] َعاِق
tuttuğunu ba¡zı ¡alâmetle ikrâr ve izhâr ey-
lemiş ola.

اُء ََ َعقإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-¡a…dâ] اَلإْ
de) Câriyeye ıtlâk olunur. Ve kuyruğu dü-
ğümlenmiş tarzında ya¡nî topak olan ko-
yuna ıtlâk olunur; yukâlu: ِإَذا َصاَر َعْقَداُء   َشاةٌ 
َذَنُبَها َكأَنَُّه َمْعُقوٌد
ُة ََ ُعقإْ  (vezninde [umdet¡] ُعْمَدةٌ) [el-¡u…det] اَلإْ
İsmdir, düğüme denir ki Fârisîde girih 
derler. Ve 

ةٌ ََ  Vilâyet ma¡nâsına [u…det¡] ُعقإْ
müsta¡meldir ki bir beldeye vâlî olmak-
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َُ ِقي َيعإْ  (vezninde [ya…tîn] َيْقِطيٌن) [el-ya¡…îd] اَلإْ
Âteşte kıvâmlanmış bala denir. Ve bal ile 
kıvâm bulmuş ta¡âma denir, ٌَعِقيَدة [¡a…îdet] 
gibi; yukâlu: ِبالنَّاِر يُْعَقُد  َعَسٌل  َوُهَو  ِباْلَيْعِقيِد   أََتى 
َوَكَذا َطَعاٌم يُْعَقُد ِباْلَعَسِل

َُ َعِقي  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-¡a…îd] اَلإْ
-ma¡nâsınadır ki birbirin [mu¡â…id] ُمَعاِقٌد
den müfârakat eylememek üzere ¡ahd 
ve peymân eden kimselerin her biridir; 
ehadühümâ âherin ¡akîdidir, َحِليٌف [√alîf] 
dahi derler; yukâlu: ُهَو َعِقيُدُه أَْي ُمَعاِقُدُه Ve 

ٌَ  ve [a…îd¡] َعِقي

ٌَ  [mu¡âhid] ُمَعاِهٌد [mu¡â…id] ُمَعاِق
ma¡nâsınadır ki bir nesnenin yâ bir emrin 
hıfz ve nigâhını ¡akd-i kalble mültezim 
olan kimsedir; yukâlu: أَْي َوُمَعاِقُدُه  َعِقيُدُه   ُهَو 
 Ve ¡Arablar bi’t-tab¡ kerîm olana ُمَعاِهُدُه
 ve bi’t-tab¡ le™îm [a…îdu’l-kerem¡] َعِقيُد اْلَكَرِم
olana َعِقيُد اللُّْؤِم [¡a…îdu’l-lu™m] ıtlâk ederler, 
zikr olunan ُمَعاِهٌد [mu¡âhid] ma¡nâsından 
me™hûzdur yâhûd bi-ma¡nâ mef¡ûldür.

ُُ َقا ِعنإْ ve (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡in…âd] اَلإْ

ُُ ُقو ُعنإْ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-¡un…ûd] اَلإْ
de) Salkıma denir ki dâne ¡akd eylemesi 
bâ¡is-i tesmiyedir, üzüm ve أََراٌك [erâk] ve 
.ağaçlarının salkımı gibi [bu†m] بُْطٌم

َُ ِقي -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡…îd] اَلتَّعإْ
de) Pek düğümlemek yâhûd düğümle-
mek ma¡nâsınadır. Ve bir nesneyi koyu-
lunca kadar kaynatıp kıvâma getirmek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْغَلْيَتُه ِإَذا  اْلَعَسَل  ْدُت   َعقَّ
َغُلَظ -Ve binâ ve ¡imâreti ma¡kûd ey َحتَّى 
lemek ma¡nâsınadır; tekûlu: ِإَذا اْلِبَناَء  ْدُت   َعقَّ
.Ke-mâ zukire َجَعْلَت َلُه ُعُقوًدا أَْي َطاَقاٍت

ُُ َقا عإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i¡…âd] اَلإْ
dahi nesneyi kaynatıp kıvâma getirmek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْعَقْدتُُه أَْي أَْغَلْيُتُه َحتَّى َغُلَظ

-Ve otlakta şol çayıra ıtlâk olu َوَغْيِرِه أَْي ُوُجوِبِه
nur ki sene-i mâziyeden kalıp bahâr mev-
siminde tâzelene, اْلَمْرَعى -cenbetu’l] َجْنَبُة 
mer¡â] ma¡nâsına. Ve şol devâbb ve 
mevâşîye denir ki otluk makûlesi ¡alefleri 
kalmamakla ağaç otlamağa muztarr ola-
lar. Ve elde olan sınık yere ıtlâk olunur ki 
bir ¡ârıza ile şikeste ola. Ve 

ُة ََ  Yezd kurbünde bir belde [U…det¡] ُعقإْ
adıdır. Ve ¡U…de bint Mu¡terr b. Bûlân, 
‰ayyi™ neslindendir, ¡Arabdan ¡U…diyyûn 
dedikleri cemâ¡at ona mensûblardır ve 
‰irimmâ√ nâm şâ¡ir onlardandır. Ve 

ُة ََ  Bir recül adıdır. Ve [U…det¡] ُعقإْ

ِف ُةالإَْجوإْ ََ  ve [U…detu’l-Cevf¡] ُعقإْ

َنإَْصاِب ُةالإْ ََ  İki [U…detu’l-En§âb¡] ُعقإْ
mevzi¡dir.

َُ ُعَق  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [el-¡u…ad] اَلإْ
 in cem¡idir ki zikr olundu. Ve[u…det¡] ُعْقَدةٌ
¡Arablar hışm ve kîneye ٌُعْقَدة [¡u…det] ıtlâk 
ederler ve minhu yukâlu: َتَحلََّلْت ُعَقُدُه ِإَذا َسَكَن 
َغَضُبُه

َُ  vezninde yâhûd [urad§] ُصَرٌد) [U…ad¡] ُعَق
 vezninde) Ba§ra ile ∞ariyye [ketif] َكِتٌف
beyninde bir mevzi¡dir.

َة ََ َْنُوُعَقيإْ  [Benû ¡U…aydet] (ُجَهْيَنُة [cuheynet] 
vezninde) Bir kabîledir. 

اُن ََ َعَق  ¡Bir nev (fetehâtla) [el-¡a…adân] اَلإْ
hurmâ adıdır.

ُُ ُقو َمعإْ ِاَناُءالإْ  Şol [el-binâ™u’l-ma¡…ûd] اَلإْ
binâya ıtlâk olunur ki duvarında câ-be-
câ kapı tarzında kemerler ¡akd olunmuş 
ola. Ve onları ¡azîm binâlarda takviyet ve 
istihkâm için tarh ederler, niteki ba¡zı hisâr 
ve sarây-ı ¡azîm duvarlarında meşhûddur; 
kâle fi’l-Esâs ُعُقوٌد َلُه  ِإَذا ُجِعَل  ٌد  َوُمَعقَّ َمْعُقوٌد   ِبَناٌء 
أَْي َطاَقاٌت َمْعطُوَفٌة َكاأْلَْبَواِب
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ve mürâdifidir ki ¡ahdleşmektir; yukâlu: 
-Ve köpek çiftleştikten son َتَعاَقُدوا ِإَذا َتَعاَهُدوا
ra birbirine bağlanmak ma¡nâsınadır, dişi-
nin menîsi pek lüzûcetli olduğundan yapı-
şıp erkeğinin âletini şişirmekle kilîdlenir 
derler; yukâlu: َتَعاَقَدِت اْلِكالَُب ِإَذا َتَعاَظَلْت

ُُ ُقو َمعإْ  Re™y-i sâbit ma¡nâsına [el-ma¡…ûd] اَلإْ
müsta¡meldir; yukâlu: َما َلُه َمْعُقوٌد أَْي َعْقُد َرْأٍي

ُُ َقا ِمعإْ  Boncuk dizisine denir [el-mi¡…âd] اَلإْ
ki etfâlin boyunlarına ta¡lîk ederler.

اُن ََ  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [U…dân¡] ُعقإْ
Ferezda… nâm şâ¡irin lakabıdır, bodur ol-
duğu için mülakkab olmuştur.

]ع ك ُ[
ُة ََ ُعكإْ ) [el-¡ukdet] اَلإْ  (vezninde [umdet¡] ُعْمَدةٌ
Kuyruk sokumunda olan pöç kemiğine 
denir ki mercimek mikdârı bir kemik-
tir, ُعْصُعٌص [¡u§¡u§] dahi derler. Fâtiha-i 
hilkat-i âdem ve hâtime-i fenâ™ vü ¡adem 
olduğu mervîdir. Ve 

ةٌ ََ  ;Zor ve kuvvet ma¡nâsınadır [ukdet¡] ُعكإْ
yukâlu: ٌة  ,Ve keler inine denir ِبِه ُعْكَدةٌ أَْي ُقوَّ
ّبِ .ma¡nâsına [cu√ru’∂-∂abb] ُجْحُر الضَّ

ُة ََ َعَك  Ağızda (fetehâtla) [el-¡akedet] اَلإْ
lisânın köküne denir. Ve cevfte yüreğin 
köküne denir. Ve şol kuş yeleğine denir ki 
ekmek tabh edenler onunla ekmeğe câ-be-
câ nukat tarh ederler.

َُ َعكإْ  Bir (vezninde [a…d¡] َعْقٌد) [el-¡akd] اَلإْ
nesnenin vasatına denir; yukâlu: ْيِء  َعْكُد الشَّ
 Ve أَْي َوَسطُُه

ٌَ  Masdar olur, bir husûs imkâna [akd¡] َعكإْ
gelip tüleğini bulmak ma¡nâsına; tekûlu: 
أَْمَكَنِني أَْي  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َعْكًدا  اأْلَْمُر   Ve َعَكَدِني 
sığınmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِإَلْيِه   َعَكَد 
َلَجأَ

ُُ َكا عإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i¡kâd] اَلإْ

ُُ َقا ِتعإْ سإْ ِ  Dişi hınzîr kösnümek [el-isti¡…âd] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلِخْنِزيَرُة   ِإْسَتْعَقَدِت 
اْسَتْحَرَمْت

َُ ُمَعّقِ ٌث) [el-mu¡a……id] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Sâhir ve câduya ıtlâk olunur, 
nefes ¡ukde eylediği için; tekûlu: ِباهلِل  أَُعوُذ 
اِحِر ِد أَِي السَّ ِمْن َشّرِ اْلُمَعّقِ

َُ ُمَعقَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu¡a……ad] اَلإْ
vezninde) Gâmiz ve müşkil kelâma ıtlâk 
olunur, ta¡kîd-i lafzî ve ta¡kîd-i ma¡nevî 
bundan me™hûzdur; yukâlu: أَْي ٌد  ُمَعقَّ  َكالٌَم 
َغاِمٌض

َُ ٌل) [et-te¡a……ud] اَلتََّعقُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir nesne koyulup kıvâm bulmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْبُس ِإَذا َغُلَظ َد الّدِ  Ve َتَعقَّ
bir nesne yapılmış kapı kemeri tarzında 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُقَزَح َقْوُس  َد   َتَعقَّ
 Ve ِإَذا َصاَرْت َكَعْقٍد َمْبِنّيٍ

ِر ِائإْ الإْ ِفي   ٌَ  İçerisi [te¡a……udun fi’l-bi™r] َتَعقُّ
taşla örülmüş kuyunun aşağısında olan 
taşları çıkıp yukarısı dibinde su irkilecek 
yere girmekten ¡ibârettir.

ُُ ِتَقا عإْ ِ -vez [i¡tifâd] ِإْعِتَفاٌد [el-i¡ti…âd] اَلإْ
ninde ve mürâdifidir ki düğümlenmek 
ma¡nâsınadır. Bu münâsebetle bir nesneye 
gönül bağlamak ma¡nâsına müsta¡meldir 
ki kalb ona karâr-dâde olup temekkün kıl-
maktan ¡ibârettir; yukâlu: َعَقَد أَْي  َكَذا   ِإْعَتَقَد 
اْلَقْلُب  Ve o rabt-ı kalb eylediği şey™e َعَلْيِه 
 .ıtlâk olunur hâ-i ismiyyetle [a…îdet¡] َعِقيَدةٌ
Ve 

ٌُ ِتَقا  Akâr ve çiftlik ve sâ™ir¡ [i¡ti…âd] ِإعإْ
mâl ve ¡alâka kesb ve peydâ eyle-
mek ma¡nâsınadır ki ٌُعْقَدة [¡u…de]-i 
mezkûredendir; yukâlu: َضْيَعًة ُجُل  الرَّ  ِإْعَتَقَد 
َوَماالً ِإَذا اْقَتَناُهَما

َُ  vezninde [te¡âhud] َتَعاُهٌد [et-te¡â…ud] اَلتََّعاُق
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]ع ك ر ُ[
ُة َُ َر َعكإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-¡akredet] اَلإْ
vezninde) Semirip kuvvetlenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسِمَن ِإَذا  اْلُغالَُم   َعْكَرَد 
Ve kavî ve merkûb olan dâbbe râkibini 
kerhen kendi me™lûf oldukları şîvelerine 
muztarr eylemek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
َعْكَرَدْت َناَقِتي أَْي َرَجْعَت ِبي ِقَبَل أاُلَِّفَها َوأََنا َكاِرٌه

ُُ َر َعكإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-¡akred] اَلإْ
ve

ُُ ُر ُعكإْ  (vezninde [¡bur…u] بُْرُقٌع) [el-¡ukrud] اَلإْ
ve

ُُ ُعَكِر (vezninde [†ulebi¡] ُعَلِبٌط) [el-¡ukerid] اَلإْ

ُُ ُرل ُعكإْ -vez [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [el-¡ukrûd] اَلإْ
ninde) Bülûgu mütekârib, ¡alâ-kavlin etli 
cânlı oğlana denir; yukâlu: ُغالٌَم َعْكَرٌد َوُعْكُرٌد 
َوُعَكِرٌد َوُعْكُروٌد أَْي ُمَتَقاِرُب اْلُحُلِم أَْو َسِميٌن

]ع ك ل ُ[
َُ ُعَكِل  (vezninde [†ulebi¡] ُعَلِبٌط) [el-¡ukelid] اَلإْ
ve

َُ ُعَكاِل -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-¡ukâlid] اَلإْ
de) Pek koyu süte denir. ¡İnde’l-ba¡z lâm’ı 
zâ™idedir.

]ع ل ُ[
َُ َعلإْ  ayn’ın fethi ve lâm’ın¡) [el-¡ald] اَلإْ
sükûnuyla) Boyun sinirine denir. Ve pek 
kaskatı şey™e denir; yukâlu: أَْي َعْلٌد   َشْيٌء 
 Ve ُصْلٌب َشِديٌد

ٌَ -Masdar olur, sulb ve şedîd ol [ald¡] َعلإْ
mak ma¡nâsına; yukâlu: ِمَن َعْلًدا  ْيُء  الشَّ  َعِلَد 
اِبِع ِإَذا َصُلَب َواْشَتدَّ اْلَباِب الرَّ
اُة ََ ِعلإْ  Bir (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡İldât] اَلإْ
mevzi¡dir.

ى ََ َعَلنإْ -vez [aben†â√] َحَبْنَطى) [el-¡alendâ] اَلإْ
ninde) Mutlakan yoğun ve galîz olan şey™e 
denir; ¡ayn’ın zammıyla da lügattır. Ve 

dahi sığınmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْعَكَد 
ِإَلْيِه ِإَذا َلَجأَ

َُ ِك َمعإْ -veznin [mescid] َمْسِجٌد) [el-ma¡kid] اَلإْ
de) Sığınacak yer, ٌَمْلَجأ [melce™] ma¡nâsına.

ُُ ُكو َمعإْ -Bir yerde ¡ale’d [el-ma¡kûd] اَلإْ
devâm mukîm ve mülâzım olan adama 
denir. Ve mümkin ve kâbil olan şey™e de-
nir. Ve mahbûs kimseye denir. Ve dâ™imî 
hâzır ve sâbit olan ta¡âma denir.

َُ َعَك  Keler ve deve (fethateynle) [el-¡aked] اَلإْ
kısmı semirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعِكَد 
اِبِع ِإَذا َسِمَن بُّ َواْلَبِعيُر َعَكًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ  Ve bir الضَّ
nesneye yapışmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َعِكَد ِبِه ِإَذا َلِزَق

َُ َعِك -Se (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-¡akid] اَلإْ
miz kelere ve deveye denir ki ma¡nâ-yı 
mezbûrdan vasftır. Mü™ennesi ٌَعِكَدة [¡aki-
det]tir hâ’yla. Ve 

ٌَ  Birbiri üzere yığılmış kuru [akid¡] َعِك
ağaç yığıntısına denir.

ُُ َكا ِتعإْ سإْ ِ  Bu dahi keler ve deve [el-isti¡kâd] اَلإْ
kısmı semirmek ma¡nâsınadır; ُّب  ِإْسَتْعَكَد الضَّ
 Ve kuş kısmı yırtıcı kuşun َواْلَبِعيُر ِبَمْعَنى َعِكَد
havfından bir nesneye ilticâ ile munzam 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْعَكَد الطَّاِئُر ِإَذا 
ْيِء َمَخاَفَة اْلَجَواِرِح اْنَضمَّ ِإَلى الشَّ

ٌُ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [Akâd¡] َعَكا
Yemen’de şehr-i Zebîd kurbünde bir dağ 
adıdır. Ehl ve sükkânı henüz lügat-ı fasîha 
üzere ber-karârdırlar. İhtilât-ı elhândan 
ihtirâz ile gurebâyı yanlarında üç günden 
ziyâde îvâ eylemezler.

ُُ ِتَكا عإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i¡tikâd] اَلإْ
ninde) Bir yere yâhûd bir işe ¡ale’d-
devâm mehemm edip mülâzemet etmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْعَتَكَدُه ِإَذا َلِزَمُه



َُى ُعاَل 1516اَلإْ BÂBU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE

de) İç yağına denir.

َُ ُعَلِك  (vezninde [†ulebi¡] ُعَلِبٌط) [el-¡ulekid] اَلإْ
Pek koyu süte denir.

َُ َك َعلإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-¡alked] اَلإْ
ve

َُ ِك ِعلإْ ve (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-¡ilkid] اَلإْ

َُ -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-¡ulâkid] اَلإُْعالَِك
de) Galîz şey™e denir.

َُ َك َعَلنإْ -vez [sefercel] َسَفْرَجٌل) [el-¡alenked] اَلإْ
ninde) Sulb ve şedîd olan şey™e denir.

]ع ل م ُ[
ُة َُ َما ِعلإْ ve [el-¡ilmâdet] اَلإْ

ُُ َما ِعلإْ  (ayn’ların kesriyle¡) [el-¡ilmâd] اَلإْ
Üzerinde eğrilmiş ipliği yumak edecek 
şey™e denir. Cem¡i ٌَعالَِمَدة [¡alâmidet] ve 
.gelir [alâmîd¡] َعالَِميُد

]ع ل هـ ُ[
ُة ََ َه َعلإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-¡alhedet] اَلإْ
ninde) Çocuğun gıdâsını güzel edip hoşça 
terbiye ve tagdiye eylemek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: ِبيَّ ِإَذا أَْحَسْنَت ِغَذاَءُه َعْلَهْدُت الصَّ

]ع م ُ[
ُُ َعُمو  (vezninde [emûd&] َثُموُد) [el-¡amûd] اَلإْ
Ma¡rûftur ki direğe denir, sütûn ma¡nâsına. 
Cem¡i ٌأَْعِمَدة [a¡midet] gelir ve ُعُمٌد [¡umud] 
gelir zammeteynle ve َعَمٌد [¡amed] ge-
lir fethateynle. Ve bu kasd ma¡nâsından 
me™hûzdur. Ve 

ِم َقوإْ الإْ ُُ  Bir kavmin [amûdu’l-…avm¡] َعُمو
kavvâm-ı umûru olan seyyid ve mihterine 
ıtlâk olunur; yukâlu: ُدُهْم َقْوِمِه أَْي َسّيِ  ُهَو َعُموُد 
Ve 

يإِْف ََّ ال ُُ -Kılıcın sırtın [amûdu’s-seyf¡] َعُمو
da olan uzun uzun tarîkaya ıtlâk olunur 
ki ba¡zı kılıçta üç dâne olur, ucuna kadar 
çekilir. Ve

meşe ağacı nev¡inden mugaylân gibi bir 
ağacın ismidir. Müfredi, ٌَعَلْنَداة [¡alendât] 
ve cem¡i َعالَِنُد [¡alânid] gelir ve zamme-
teynle ُعُلْنَدى [¡ulundâ] dahi derler.

َُى  ُفَراَدى ayn’ın zammıyla¡) [el-¡ulâdâ] اَلإُْعالَ
[furâdâ] vezninde) Yavuz ve şedîd deveye 
denir.

ُُّ َو ِعلإْ  ِقْثَولٌّ ayn’ın kesriyle¡) [el-¡ilvedd] اَلإْ
[…i&vell] vezninde) Büyük nesneye de-
nir, kebîr ma¡nâsına. Ve rezânet ve 
vakâr sâhibi seyyid ve ser-gerdeye denir; 
yukâlu: ٌد َرِزيٌن َوُقوٌر ُهَو ِعْلَودٌّ أَْي َسّيِ
ُة َُّ َو ِعلإْ  Serkeş atlara (hâ’yla) [el-¡ilveddet] اَلإْ
denir. Ve o atlara denir ki ensesinden sü-
rülmedikçe yedilmeye. Ve pek koca deve-
ye denir.

اُء ََ ِلنإْ عإْ ِ  [™isrindâ] ِإْسِرْنَداٌء) [™el-i¡lindâ] اَلإْ
vezninde) Deve galîz ve şedîd olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َغُلَظ ِإَذا  اْلَجَمُل   ِإْعَلْنَدى 
َواْشَتدَّ

ُُ َِ َلنإْ ُمعإْ  mâddesinde “ع،ن،د” [el-mu¡lendid] اَلإْ
mersûmdur.

ُة َُ َو َعلإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) el-¡alvedet] اَلإْ
ninde) Bir kimse yerinde dâ™imî sâbit 
olmak ma¡nâsınadır, şöyle ki bir kimse 
tahrîkine kâdir olmaya; yukâlu: ُجُل  َعْلَوَد الرَّ
ِإَذا َلِزَم َمَكاَنُه َفَلْم َيْقِدْر أََحٌد َعَلى َتْحِريِكِه

ُُ ا ِلوَّ عإْ ِ اٌز) [el-i¡livvâd] اَلإْ -vez [iclivvâz] ِإْجِلوَّ
ninde) Bir adamın vücûdu galîz ve şedîd 
olmakla ağır olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َغُلَظ َواْشَتدَّ َوَرُزَن َد الرَّ ِإْعَلوَّ

]ع ل ك ُ[
َُ ِك ِعلإْ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-¡ilkid] اَلإْ
¡Acûz ve dâhiyeye denir. Zâhiren dâhiye 
sıfat-ı kâşifedir. Ve bodur ve şişman, ge-
veze, hor, işe yaramaz karıya denir.

َُّ َك ِعلإْ ) [el-¡ilkedd] اَلإْ -veznin [irşebb…] ِقْرَشبٌّ
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ve ku¡ûda mecâli olmamakla bir nesneye 
dayanarak kıyâm ve ku¡ûd eder olduğuna 
mebnîdir; tekûlu: َشِديَد َحِزيًنا  أَْي  َعُموًدا   َرأَْيُتُه 
 Ve اْلُحْزِن

الإَِّليِم ُُ  Devekuşunun [amûdu’@-@alîm¡] َعُمو
ayaklarından ¡ibârettir. Ve 

ِر ِائإْ الإْ ُُ  ¡Üzerine çarh vaz [amûdu’l-bi¡r¡] َعُمو
ettikleri iki taraflı mîllerden ¡ibârettir. Ve 

ِر حإْ ََّ ال ُُ -vez [ba√r] َبْحٌر) [amûdu’s-sa√r¡] َعُمو
ninde) Yürek damarına ıtlâk olunur ki َوِتيٌن 
[vetîn] dedikleridir. Ve ¡Arablar i¡timâd 
ettikleri vech üzere re™y ve tedbîrlerini 
takrîr ve takvîm eylemeleriyle maslahatın 
semt-i râstına sülûk ettiler diyecek yerde 
َرْأِيِهْم َعُموِد  َعَلى   derler, ¡alâ-vechin ِإْسَتَقاُموا 
.ma¡nâsına َيْعَتِمُدوَن َعَلْيِه

َُ َعِمي  Bu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-¡amîd] اَلإْ
dahi bir kavmin seyyid ve zî-şânına de-
nir ki umûr ve maslahatlarında samed ve 
maksadlarıdır.

ُُ ِعَما  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-¡imâd] اَلإْ
Dayanacak nesneye ve direğe denir. Ve 
 gibi re™îs-i ¡askere yâhûd [amûd¡] َعُموٌد
resîl-i ¡askere denir. Ve ebniye-i refî¡aya 
denir; müfredi ٌِعَماَدة [¡imâdet]tir hâ’yla. 
Bu ma¡nâda ِعَماٌد [¡imâd] müzekker ve 
mü™ennes olur. Ve ¡Arablar َطِويُل  ُفالٌَن 
 derler zâ™irîn ve müsâfirîne, menzili اْلِعَماِد
¡alâmetli ve nişânlı olmakla sâ™irlerinden 
müte¡ayyin ve mümtâz demekten kinâye 
ederler, gûyâ ki çadırının direğinin uzun-
lukla hânedânlığı irâde ederler. Ve ehl-i 
ahbiyeye ki haşem-nişînlerdir, اْلِعَماِد  أَْهُل 
[ehlu’l-¡imâd] ıtlâk ederler, ¡alâ-kavlin أَْهُل 
.ebniye-i refî¡a ashâbıdır اْلِعَماِد

ُة ََ ُعمإْ  (vezninde [zubdet] ُزْبَدةٌ) [el-¡umdet] اَلإْ
ve

اُن ََ ُعمإْ -veznin [sul†ân] ُسْلَطاٌن) [el-¡umdân] اَلإْ

الإَْجيإِْش ُُ  Ser-¡askere [amûdu’l-ceyş¡] َعُمو
ve sipeh-sâlâra ıtlâk olunur, اْلَعْسَكِر  َرِئيُس 
[re™îsu’l-¡asker] ma¡nâsına. Ba¡zı nüshada 
اْلَعْسَكِر  unvânında mersûm olmakla¡ َرِسيُل 
¡askerin talî¡ası ve çarkacısı demek olur. 
Ve 

ِن إُْ َا الإْ ُُ -İnsânın göğü [amûdu’l-ba†n¡] َعُمو
sünde ُرهاَبٌة [ruhâbet] dedikleri dil gibi ke-
mikten göbeğin aşağıcasına kadar müm-
tedd olan damara ıtlâk olunur. ¡Alâ-kavlin 
arkaya ıtlâk olunur ki batnın kıvâmı ve 
medâr-ı imsâkıdır. Esâs’ta kavl-i sânî 
mültezemdir. Ve
َِ َكِا الإْ ُُ  Bir damardır [amûdu’l-kebid¡] َعُمو
ki ciğeri saky eder, pes mâsârîkâ damarı 
olacaktır. 

Zîrâ etıbbâ™ derler ki ahlât-ı erba¡a ki safrâ 
ve sevdâ ve dem ve balgamdan ¡ibârettir, 
sûret-i tekevvünü bu vech üzeredir ki ekl 
ve şürb olunan nesne mi¡dede ba¡de’l-
hazm sâfîsi etrâf-ı mi¡dede münşa¡ib 
mâsârîkâ ta¡bîr olunan hurde damarlar 
i¡ânesiyle akciğere vâsıl ve onda tekrâr 
tabhla hazm olduktan sonra sâfîsi kan 
olup cemî¡-i a¡zâya gıdâ ve kuvvet olmak 
için taksîm olunur. Ve ciğerde hîn-i tabhta 
esfele rüsûb eden tüflü sevdâ olup üzerin-
de hâsıl ve puhte köpük safrâ ve onun fev-
kinde hâm köpük balgam olur. İntehâ. Ve

َناِن َِّ ال ُُ  Yalmanın iki [amûdu’s-sinân¡] َعُمو
ağızının ortasında tümsekçe çekilen uzun 
damara ıtlâk olunur. Ve

ُُذِن الإْ ُُ  Kulağın mu¡zam [amûdu’l-u≠n¡] َعُمو
ve kıvâmına ıtlâk olunur ki kemirtleği ola-
caktır. Ve 

ٌُ  Pek hazîn ve endûh-nâka [amûd¡] َعُمو
ıtlâk olunur, gûyâ ki şiddet-i hüznünden 
sütûn gibi bî-¡akl ü cân olup yâhûd kıyâm 
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dahi sakf ve hayme makûlesinin altına 
direk vaz¡ıyla durdurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْقَف ِإَذا أََقاَمُه ِبِعَماٍد أَْعَمَد السَّ

ُُ ِعَما نإْ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in¡imâd] اَلإْ
ninde) Ondan mutâvi¡dir, direğe alınmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْعَمَد اْلِجَداَر َفاْنَعَمَد

َُ ٌل) [et-te¡ammud] اَلتََّعمُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi bir işi kasd eylemek ya¡nî cidd 
ve ¡azîmetle şürû¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا َقَصَدُه َد الشَّ َتَعمَّ

َُ َعَم  Darılmak (fethateynle) [el-¡amed] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َعَمًدا  ُجُل  الرَّ  َعِمَد 
اِبِع ِإَذا َغِضَب  اْلَباِب الرَّ
Ânifen İbn Fâris’in nakl ettiği kelâma 
Nihâye-i İbn E&îr’de müsâdefe olundu, me-
ğer kelâm-ı mezbûr Ebû Cehl-i mel¡ûnun 
imiş. İbn Mes¡ûd hazretleri mesfûru katl 
ederken tefevvüh eylemiş. İbn E&îr, 
ta¡accüb ma¡nâsıyla ve ba¡zılardan gazab 
yâhûd teveccü¡ ma¡nâsıyla beyân eylemiş-
tir. İntehâ. Ve 

ٌَ  Bir nesneye devâm vechiyle [amed¡] َعَم
mülâzemet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َلِزَمُه ِإَذا  ِبِه  -Ve devenin hörgücü çok bi َعِمَد 
nilmekten nâşî taşrası sağ olarak içerisi 
derd-nâk olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُكوِب َوَظاِهُرُه  َعِمَد اْلَبِعيُر ِإَذا اْنَفَضَخ َداِخَل َسَناِمِه ِمَن الرُّ
 Ve toprak yağmurdan pek ıslanmak َصِحيٌح
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلُه اْلَمَطُر  َعِمَد الثََّرى ِإَذا َبلَّ
ِتِه ِلنُُدوَّ َد  َتَعقَّ َعَلْيِه  َقَبْضَت  ِإَذا   Ya¡nî “Toprak َحتَّى 
yağmurdan şol derecede ıslandı ki alıp 
sıksalar tortop olur.” Ve 

ٌَ  Dâbbeye çok binmekten [amed¡] َعَم
iki kıynaklar kabarıp derileri sıyrılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُكوِب  َعِمَدْت أَْلَيَتاُه ِمَن الرُّ
ِإَذا َوِرَمَتا َواْخَتَلَجَتا
الثََّرى َُ -vez [ketif] َكِتٌف) [amidu’&-&erâ¡] َعِم
ninde) Yaş topraklı mekân demektir. Bu-

de) َرِئيُس اْلَعْسَكِر [re™îsu’l-¡asker] yâhûd َرِسيُل 
 َعُموٌد ,ma¡nâsınadır [resîlu’l-¡asker] اْلَعْسَكِر
[¡amûd] ve ِعَماٌد [¡imâd] gibi, niteki zikr 
olundu. Ve 

ةٌ ََ  İ¡timâd olunacak şey™e [umdet¡] ُعمإْ
denir.

َُ َعمإْ  Sakf (vezninde [amd√] َحْمٌد) [el-¡amd] اَلإْ
ve hayme ve duvar makûlesine direk ko-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْمًدا ْقَف  السَّ  َعَمَد 
 Ve kasd eylemek ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أََقاَمُه ِبِعَماٍد
ma¡nâsınadır ki sehv ve hatâ mukâbilidir 
ki şürû¡ eylediği kârı cidd ile melhûz ve 
maksûd eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: َعَمَد 
َقَصَدُه ِإَذا  ْيِء   Ve maraz marîzi zebûn ve ِللشَّ
derd-nâk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve sıklet ver َعَمَد اْلَمَرُض ُفالًَنا ِإَذا أَْضَناُه َوأَْوَجَعُه
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَمَدُه ِإَذا َفَدَحُه Ve 
düşürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء  َعَمَد الشَّ
 Ve bir kimseye ¡amûd ile vurmak ِإَذا أَْسَقَطُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِباْلَعُموِد َضَرَبُه  ِإَذا   َعَمَدُه 
Ve bir adamın ¡amûd-ı batnına vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَمَد ُفالًَنا ِإَذا َضَرَب َعُموَد 
 ;Ve mahzûn eylemek ma¡nâsınadır َبْطِنِه
yukâlu: َُعَمَدُه ِإَذا أَْحَزَنه Ve ta¡accüb ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; tekûlu: ُب  أََنا أَْعَمُد ِمْنُه أَْي أََتَعجَّ
Mütercim der ki İbn Fâris, Fı…hu’l-
Luπa’da ¡Arabların ”َقْوُمُه َقَتَلُه  ٍد  َسّيِ ِمْن   “أَْعَمُد 
kelâmlarında أَْعَمُد kelimesinin ma¡nâsı 
henüz ma¡lûm olmadı demiştir. Mü™ellifin 
tefsîrine göre ta¡accüb ma¡nâsına olur. Ve 
Nihâye’de ¡aceb ma¡nâsına da olduğu mu-
sarrahtır. İntehâ. Ve ¡Arablar “O işi ben 
cidd ve yakîn cihetiyle işledim” diyecek 
yer de َفَعْلُتُه َعْمًدا َعَلى َعْيٍن َوَفَعْلُتُه َعْمَد َعْيٍن derler. 
Kâle’ş-şârih: َيَرى ْن  ِممَّ ِإْحِتَراٌز  َوَهَذا  َغاِني  الصَّ  َقاَل 
أِلَنَُّه َعْيٍن  َعْمَد  ى  يَُسمَّ الَ  َفِإنَُّه  َفَيْرِميُه  َصْيًدا  َفَيظُنُُّه   َشَبًحا 
ِه َد َصْيًدا َعَلى َظنِّ ِإنََّما َتَعمَّ

ُُ َما عإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i¡mâd] اَلإْ
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Pes bir kimse tanassur eyledikte ba¡zı 
a¡yân-ı Na§ârâ mahzarında keşîş-i bed-
kîş o kimseyi karşısında ikâmet ve o suya 
ba¡zı İncîl âyetlerini kırâ™at eyledikten 
sonra lisânlarınca avliyus ile ya¡nî teslîse 
dâ™ir ba¡zı i¡tikâdât-ı bâtıla ile ona emr ve 
tenbîh, o dahi telakkî-i bi’l-kabûl edip 
ba¡dehu o sudan ahz ve mersûmun üzeri-
ne “İşte ben seni eb ve ibn ve rûhu’l-kuds 
ismiyle tagtîs ve tathîr ediyorum, bunlar 
şâhid olsunlar” diyerek o suyu onun üze-
rine sabb eyledikten sonra bir mendil ile 
mesh eder. Ve çocukları vilâdetlerinin 
sekizinci günü tagtîs ederler. Peder ve 
mâderleri çocuğu alıp keşîş huzûruna ge-
tirirler, keşîş dahi zikr olunan hezeyânı 
takrîr eyledikçe bi’l-vekâle peder ve 
mâderi tasdîk ve kabûl ederler. Ve o suyu 
tuz yâhûd belsân ta¡affünden hıfz eyle-
mekle ¡adem-i ta¡affünü keşîşin bereketi-
ne ¡azv ederler. Bu dahi îkâd-ı kındîl gibi 
şa¡bede-i rehâbinedendir. İntehâ.
ٍَ
يَعمإْ ُِ  [hâdî √amd] َهاِدي َحْمٍد) [Vâdî ¡Amd] َلا

vezninde) ◊a∂ramevt türâbında bir vâdî 
adıdır.

َُ ِمي -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡mîd] اَلتَّعإْ
de) Sel suyu irkilmek için önünü tutmak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َسَدْدَت ِإَذا  ْيَل  السَّ ْدُت   َعمَّ
ِجْرَيَتُه ِبُتَراٍب َوَنْحِوِه َحتَّى َيْجَتِمَع ِفي َمْوِضٍع

ُُ ِتَما عإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i¡timâd] اَلإْ
de) Dayanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْعَتَمَد 
ْيِء ِإَذا اتََّكأَ  Ve filân kimse bütün gece َعَلى الشَّ
aslâ durmayıp sabâha kadar sürüp git-
ti diyecek yerde َلْيَلَتُه  derler, gûyâ ki ِإْعَتَمَد 
tamâm-ı leyli ¡imâd ittihâz eylemiştir.

َُ َم ُمعإْ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mu¡med] اَلإْ
ninde) ve

اُن ََّ ُعُم اٌن) [el-¡umuddân] اَلإْ  [culubbân] ُجُلبَّ

nunla kesîrü’l-ihsân olan adamdan kinâye 
ederler; yukâlu: ُفالٌَن َعِمُد الثََّرى أَْي َكِثيُر اْلَمْعُروِف

ُُ ُمو َمعإْ ve [el-ma¡mûd] اَلإْ

َُ َعِمي ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-¡amîd] اَلإْ

َُ ُمَعمَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu¡ammed] اَلإْ
vezninde) Derd-i ¡ışk u muhabbetten zâr 
u zebûn olan âşüfte-hâle ıtlâk olunur; 
yukâlu: ُه َقْد َهدَّ ِإَذا َكاَن  ٌد  َمْعُموٌد َوَعِميٌد َوُمَعمَّ  َرُجٌل 
 Ve اْلِعْشُق

ٌَ -Altına direk vaz¡ olun [mu¡ammed] ُمَعمَّ
muş sakf ve hayme makûlesine vasf olur; 
yukâlu: ِباْلِعَماِد َمْنُصوٌب  أَْي  ٌد  ُمَعمَّ  Ve bir ِخَباٌء 
nev¡ kumaş alacasına denir ki nakş ve 
zamânı uzun uzun ¡amûd hey™etinde ola; 
yukâlu: َهْيَئِة َعَلى  أَْي  ِمْنُه  َضْرٌب  َوُهَو  ٌد  ُمَعمَّ  َوْشٌي 
اْلِعَماِد

َُّ ُعُم ) [el-¡umudd] اَلإْ vezninde) ve [utull¡] ُعُتلٌّ

اِنيُّ ََّ ُعُم ) [el-¡umuddâniyy] اَلإْ  ُعُتالَِّنيٌّ
[¡utullâniyy] vezninde) Etli, cânlı, güç-
lü kuvvetli genç irisine denir; mü™ennesi 
hâ’yladır; yukâlu: َوَجاِرَيٌة اِنيٌّ  َوُعُمدَّ ُعُمدٌّ   ُغالٌَم 
اِنيٌَّة أَْي َشابٌّ ُمْمَتِلٌئ َشَباًبا ةٌ َوُعُمدَّ ُعُمدَّ
َيُة ُِ ُمو َمعإْ  (tahfîf-i yâ ile) [el-ma¡mûdiyet] اَلإْ
Na§ârâ tâ™ifesine mahsûs bir su ismidir ki 
yeni doğmuş çocuklarını ona daldırırlar. 
Ve bu ¡amel, sâ™ir tâ™ifenin hitânları men-
zilindedir ki hitân onlara mûcib-i tathîr 
olduğu gibi ¡amel-i mezbûr dahi Na§ârâ 
âyînlerinde medâr-ı tahârettir. 

Mütercim der ki َمْعُموِدَيٌة [ma¡mûdiyet] ke-
limesi َمْعُموِذَيت [ma¡mû≠iyet] mu¡arrebidir 
ki ≠âl-ı mu¡ceme iledir, İbrânî’de tahâret 
ma¡nâsınadır, Na§ârâ tâ™ifesinin her kilise 
ve manastırlarından mermerden mebnî bi-
rer havuz olmakla keşîş bir tenhâ vaktte 
onu su ile doldurup içine tuz yâhûd belsân 
yağı ilkâ eder, tâ ki ta¡affününe mâni¡ ola. 
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ٌُ -Va¡le b. Şerâ√îl nâm kim [Amerred¡] َعَمرَّ
senin feresi ismidir. Mişra√ ve Mi«ves ve 
Cemed ve Eb∂a¡a nâm kimselerin kızkar-
deşleri ismidir. Mezbûrlara Seyyid-i enâm 
¡aleyhi’s-selâm hazretleri la¡n ve nefrîn 
eylediler.

]ع ن ج ُ[
َُ َج َعنإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-¡anced] اَلإْ
ve

َُ ُج ُعنإْ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-¡uncud] اَلإْ
ve

َُ َج ُعنإْ -vez [cundeb] ُجْنَدٌب) [el-¡unced] اَلإْ
ninde) Kuru üzüme denir, ¡alâ-kavlin bir 
nev¡ine yâhûd siyâh olanına denir yâhûd 
kemter ve kötü olanına denir.

ُة ََ َج َعنإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-¡ancedet] اَلإْ
vezninde) Yaş üzüm َعْنَجٌد [¡anced] olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَر ِإَذا  اْلِعَنُب   َعْنَجَد 
َعْنَجًدا

َُ ِج ُمَعنإْ -ism-i fâ¡il bünye) [el-mu¡ancid] اَلإْ
siyle) Dargın ve tîz-meşreb adama denir; 
yukâlu: َرُجٌل ُمَعْنِجٌد أَْي َغُضوٌب َحِديٌد

ٌَ َج ve [Anced¡] َعنإْ

ُة ََ َج  Esâmîdendir. Cevherî [Ancedet¡] َعنإْ
bu mâddeyi vehminden nâşî ne sülâsî 
ve ne rubâ¡î olarak zikr eylememiştir, 
lâkin Cevherî ”ع،ت،د“ mâddesi ¡akibin-
de mezîd-i sülâsî olarak zikr eylemekle 
mü™ellifin tevhîmi nâ-becâdır.

]ع ن ُ[
ُُ ُعنُو -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-¡unûd] اَلإْ
de) Doğru yoldan sapmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعَنَد َعِن الطَِّريِق َوَعِنَد َوَعنَُد ُعنُوًدا ِمَن اْلَباِب 
َماَل ِإَذا  َواْلَخاِمِس  اِبِع  َوالرَّ ِل   Ve damardan ْاألَوَّ
kan kesilmeyip muttasıl akmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َفَلْم َساَل  ِإَذا  اْلِعْرُق   َعَنَد 

vezninde) Uzun şey™e ıtlâk olunur.
ُِ ِعَما ُرالإْ  πayn-ı) [avru’l-¡İmâd∏] َغوإْ
mu¡cemenin fethiyle) Mekke’ye karîb 
Benû Suleym yurdunda bir mevzi¡dir.

َاى الشَّ ُُ  şîn-i) [İmâdu’ş-Şebâ¡] ِعَما
mu¡cemenin fethi ve kasr ile) Mı§ır’da bir 
mevzi¡dir.

يَُّة ُِ ِعَما  Mav§il şimâlîsinde [el-¡İmâdiyyet] اَلإْ
bir kal¡a adıdır.

َيَفَة ِغرإْ ُُ  πayn-ı) [Amûdu ∏arîfet¡] َعُمو
mu¡cemenin kesri ve râ’nın sükûnuyla) 
∏aniyy kabîlesi arzında bir dağın adıdır.

ِث ََّ ُمَح الإْ ُُ  ُمَعظٌَّم) [&Amûdu’l-Mu√adde¡] َعُمو
[mu¡a@@am] vezninde) Mu√ârib kabîlesi 
yurdunda bir sudur.

َمَة ُِ َسَوا ُُ  [Amûdu Sevâdimet¡] َعُمو
Maπrib’de vâki¡ bir dağdır ki cümle dağ-
lardan atveldir.

َحِفيَرِة الإْ ُُ  â’nın√) [Amûdu’l-◊afîret¡] َعُمو
fethiyle) Bir mevzi¡dir.

َااِن الإْ ُُ ve [Amûdu’l-Bân¡] َعُمو

ِح فإْ ََّ ال ُُ  İki uzun ve [√Amûdu’s-Sef¡] َعُمو
yüksek dağlardır ki tepelerine ancak kuş 
kısmı çıkabilir.
ُِ َكوإْ الإْ ُُ  kâf’ın fethi) [Amûdu’l-Kevd¡] َعُمو
ve vâv’ın sükûnuyla) Benû Ca¡fer yurdun-
da bir sudur.

]ع م ر ُ[
ُُ َعَمرَّ -vez [amelles¡] َعَملٌَّس) [el-¡amerred] اَلإْ
ninde) Uzun şey™e denir. Ve kavî olup 
çetin huylu olan insân ve hayvâna denir; 
yukâlu: اْلُخُلِق َشِرُس  أَْي  ٌد  َعَمرَّ  Ve kavî َرُجٌل 
ve habîs ve mûzî kurda denir. Ve habîs 
ve dâhiye olan kimseye denir. Ve şol soy 
ve asîl olan deveye denir ki râhile ittihâz 
ederler. Ve 
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ََ  ayn’ın harekât-ı selâsı ve¡) [inde¡] ِعنإْ
nûn’un sükûnu ve dâl’ın fethiyle) Bir ism-
dir ki mekân-ı kurb u huzûra delâlet eder, 
hissî ve gerek ma¡nevî olsun. Türkîde on-
dan “katında”, “ile” ve Fârisîde “nezd” ile 
ta¡bîr olunur. 

Ve bu zarf-ı gayr-i mütemekkindir, 
muktezâ-yı izâfet üzere zımânı olur. Ve 
ona hurûf-ı cârreden ancak ِمْن harfi dâhil 
olur; tekûlu: ِمْن َوِجْئُت  ْمِس  الشَّ طُُلوِع  ِعْنَد   ِجْئُت 
 Ve gâh olur ki zarf olmayarak isti¡mâl ِعْنِدِه
olunur; yukâlu: ْفِع َفُيَقاُل َوَلَك ِعْنٌد ِبالرَّ  ِعْنِدي َكَذا 
Ve gâh olur ki onunla kalb ve ma¡kûl irâde 
olunur; ya¡nî gâhca huzûr-ı kalbîye delâlet 
eder ki i¡tikâd ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
tekûlu: َكَذا َواْعِتَقاِدي  َقْلِبي  ِفي  أَْي  َكَذا   Ve ِعْنِدي 
gâhca ma¡kûlde ya¡nî huzûr-ı hissîye zarf 
olduğu gibi huzûr-ı ma¡nevîye de zarf 
olur; yukâlu: ٌِّعْنَدُه َخْيٌر أَْو َشر Ve gâh olur ki 
onunla igrâ olunur, ya¡nî ism-i fi¡l-i emr 
olur, igrâ ve tahdîd ma¡nâsına; tekûlu: 
 Ya¡nî ِعْنَدَك َزْيًدا أَْي ُخْذُه َوالَ َتُقْل ِإَلى ِعْنِدِه َوِإَلى َلُدْنُه
bu iki kelimeye vech-i mesrûd üzere ِمْن 
harfi mahsûs olmakla ِإَلى harfiyle lahn 
ve hatâdır. Harîrî Durretu’l-∏avvâ§’ta bu 
vech üzere tahkîk eylemiştir ki ِعْنَد keli-
mesine hurûf-ı cârreden hemân ِمْن harfi 
dâhil olur; zîrâ ِمْن ümm-i hurûf-ı cârredir. 
Ve her bâbın ümm ve aslı olan kelime 
için mahsûs meziyyet ve imtiyâz olduğu 
derkârdır, niteki meksûr olan ِإْن kelimesi-
nin haberine lâm duhûlüyle mümtâz olup 
ve ef¡âl-i nâkısadan َكاَن kelimesinin haberi 
fi¡l-i mâzî olmakla müte¡ayyin oldu. Ve ِعْنَد 
kelimesi mülk ve hükm ve fazl ve ihsân 
ma¡nâlarına da isti¡mâl olunur. İntehâ. 
Ve ِعْنَد kelimesi kezâlik ¡ayn’ın harekât-ı 
selâsıyla nâhiye ma¡nâsınadır.

-Ve davar sürüden ayrılıp yalnızca ot َيْرَقْأ
lamak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
َوْحَدَها َرَعْت  ِإَذا  النَّاَقُة  -Ve bir adam hak َعَنَدِت 
kı bilerek redd ve muhâlefet eylemek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ُجُل  َعَنَد الرَّ
ِبِه َعاِرًفا  ُه  َوَردَّ اْلَحقَّ  َخاَلَف   Esâs’ın beyânına ِإَذا 
göre bu ma¡nâya mevzû¡dur, mâ-¡adâsı 
bundan müteferri¡dir.

ُُ َنا عإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i¡nâd] اَلإْ
dahi damardan kan dinmeyip muttasıl ak-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى اْلِعْرُق   أَْعَنَد 
 ;Ve peyderpey kusmak ma¡nâsınadır َعَنَد
yukâlu: َبْعًضا َبْعَضُه  أَْتَبَع  ِإَذا  َقْيِئِه  ِفي   Ve bir أَْعَنَد 
adama muvâfakat cihetiyle mu¡âraza eyle-
mek ma¡nâsınadır ki onun işlediği gibi iş-
lemekten ¡ibârettir; ٌُمَباَراة [mubârât] dahi bu 
ma¡nâyadır; yukâlu: أَْعَنَد ُفالًَنا ِإَذا َعاَرَضُه ِباْلِوَفاِق 
Ve muhâlefet cihetiyle de mu¡âraza etmek 
ma¡nâsına olmakla zıdd olur; yukâlu: أَْعَنَد 
ِباْلِخالَِف َعاَرَضُه  ِإَذا   ُمَعاَنَدةٌ Mi§bâ√’ta bu ُفالًَنا 
[mu¡ânedet] ¡unvânında mersûmdur.

َُ َعِني ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-¡anîd] اَلإْ

َُ َعاِن -Şol kimsedir ki hakkı bile [el-¡ânid] اَلإْ
rek hilâfını işler ola, Türkîde önegü ta¡bîr 
olunur, küfr ¡inâdı bundandır. Ve 

ٌَ  Dâ™imâ yoldan sapan deveye [ânid¡] َعاِن
ıtlâk olunur. Cem¡i ُعنٌَّد [¡unned] gelir, ُركٌَّع 
[rukka¡] vezninde.

ُة ََ ُمَعاَن  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu¡ânedet] اَلإْ
vezninde) Müfârakat ve mücânebet 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعاَنَدُه ِإَذا َفاَرَقُه َوَجاَنَبُه Ve 

ةٌ ََ  ve [mu¡ânedet] ُمَعاَن

ٌُ  Bir adama muhâlefetle [inâd¡] ِعَنا
mu¡âraza eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِباْلِخالَِف َعاَرَضُه  ِإَذا  َوِعَناًدا  ُمَعاَنَدًة   Ve bir َعاَنَدُه 
şey™e mülâzemet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعاَنَدُه ِإَذا الََزَمُه
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yukâlu: َكُر ِإَذا َزَنى ِبِه ِفيِهْم  Zevi’l-¡ukûl ِإْسَتْعَنَد الذَّ
olan bunu irtikâb eylememekle âlete isnâd 
olundu. Ve 

ٌُ َنا ِتعإْ  Tulumu bir tarafa [isti¡nâd] ِإسإْ
eğip içinde olan şey™i ağızından içmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْخَتَنَثُه ِإَذا  َقاَء  الّسِ  ِإْسَتْعَنَد 
ِفيِه ِمْن   Ve kasd ve âhenk eylemek َفَشِرَب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْعَنَد ُفالًَنا ِإَذا َقَصَدُه

ٌُ ve [Anâd¡] َعَنا

ُة َُ  Esmâ-i (ayn’ların fethiyle¡) [Anâdet¡] َعَنا
ricâldendir.

ُة ََ  (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [Andet¡] َعنإْ
Benû Mehre’den bir hatundur, ¡Al…ame b. 
Seleme’nin vâlidesidir.

َُ ِن ُعَويإْ  [dureyhim] ُدَرْيِهْم) [el-¡Uveynid] اَلإْ
vezninde) Benû »adîc cemâ¡atine mahsûs 
bir karyedir. Ve Benû ¡Amr b. Kilâb ve 
Benû Numeyr cemâ¡atlerine mahsûs bir 
sudur.

]ع ن ق ُ[
ٌُ ُقو -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [un…ûd¡] ُعنإْ
de) Bir öküzün ¡alemidir. Ve salkım 
ma¡nâsına olan ُعْنُقوٌد [¡un…ûd] ”ع،ق،د“ 
mâddesinde zikr olundu. Mü™ellif bununla 
evvelin humasî ve sânînin mezîd-i sülâsî 
olduğuna işâret eylemiştir.

]ع ن ك ُ[
َُ َك َعنإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-¡anked] اَلإْ
Pek nesneye denir. Ve ahmak kimseye de-
nir; yukâlu: َرُجٌل َعْنَكٌد أَْي أَْحَمُق

]ع ل ُ[
ُُ َعوإْ ve [el-¡avd] اَلإْ

ُة َُ َعوإْ ve (ayn’ların fethiyle¡) [el-¡avdet] اَلإْ

ُُ َمَعا  Geri (mîm’in fethiyle) [el-me¡âd] اَلإْ
dönmek, rücû¡ ma¡nâsınadır; yukâlu: َعاَد 
ِإَلْيِه َيُعوُد َعْوًدا َوَعْوَدًة َوَمَعاًدا ِإَذا َرَجَع

َُ َعَن  Cânib (fethateynle) [el-¡aned] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجاَء ِمْن َعَنِدِه أَْي ِمْن َجاِنِبِه

ُُ َعنُو  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-¡anûd] اَلإْ
Yağmuru çok buluta ıtlâk olunur; yukâlu: 
اْلَمَطِر َكِثيَرُة  أَْي  َعنُوٌد  -Ve şol kumar oku َسَحاَبٌة 
na ıtlâk olunur ki sâ™ir okların cihetlerine 
mugâyir nasîbli zuhûr eyleye.

أإَْلُة ََ ِعنإْ  Hemze bâbında zikr [el-¡inde™vet] اَلإْ
olundu.

ُُ ََ ُعنإْ -veznin [cundeb] ُجْنَدٌب) [el-¡unded] اَلإْ
de) ve

ُُ َُ ُعنإْ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-¡undud] اَلإْ
Çâre ma¡nâsınadır ki ondan hulüvv ve 
iftirâk mümkin değildir; tekûlu: َعْن ِلي   َما 
 Ve ُعْنَدٍد َوُعْنُدٍد أَْي بُدٌّ َواْفِتَراٌق

ٌُ ََ -veznin [cundeb] ُجْنَدٌب) [unded¡] ُعنإْ
de) Hîle ve َمِحيٌص [ma√î§] ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َوَمِحيٌص ِحيَلٌة  أَْي  ُعْنَدٌد  ِفيِه  ِلي   Ve َلْيَس 
kadîm ma¡nâsınadır ki çoktanki şey™e de-
nir; yukâlu: َشْيٌء ُعْنُدٌد أَْي َقِديٌم

ُُ ََ َلنإْ ُمعإْ -ism-i mef¡ûl bün) [el-mu¡lended] اَلإْ
yesiyle) Bu dahi çâre ma¡nâsınadır; tekûlu: 

َوُخُلوٌّ بُدٌّ  أَْي  ُمْعَلْنَدٌد  َعَنٌد   Ve tarîk ve sebîl َما ِلي 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َما ِلي ِإَلْيِه ُمْعَلْنَدٌد أَْي َسِبيٌل

ُُ َِ َلنإْ ُمعإْ -ism-i fâ¡il bün) [el-mu¡lendid] اَلإْ
yesiyle) Su ve otluk eseri olmayan kır 
arâzîye denir.

ُُ َنا ِتعإْ سإْ ِ  Kay™ ve gaseyân [el-isti¡nâd] اَلإْ
galebe eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َعَلْيِه َغَلَب  ِإَذا  اْلَقْيُء   Ve serkeş deve ve ِإْسَتْعَنَدُه 
at makûlesi yuları ve bağı eslemeyip zor-
lamak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَبِعيُر  ِإْسَتْعَنَد 
َسِن َماِم َوالرَّ  Ve halk arasına َواْلَفَرُس ِإَذا َغَلَبا َعَلى الّزِ
girip değnekle herkese çalıp vuruşturmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَرَب ِإَذا  َعَصاُه   ِإْسَتْعَنَد 
النَّاِس ِفي   Ve bir kimse hayâ etmeksizin ِبَها 
nâs arasında zinâ eylemek ma¡nâsınadır; 
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mücâveretine mebnîdir. Ve 

ٌُ  ,Kadîm olan yola ıtlâk olunur [avd¡] َعوإْ
mu¡âvede-i süllâk i¡tibârıyla. Ve bunlar 
vasf bi’l-masdardır; yukâlu: أََخَذ َعْوَد الطَِّريِق 
 Ve أَْي َقِديَمَها

ٌُ  Ubeyy b. »alef ve Ebû Rebî¡a [Avd¡] َعوإْ
b. ±uhl nâm kimselerin feresleri ismidir. 
Ve 

ٌُ -Siyâdet-i kadîmeye ıtlâk olu [avd¡] َعوإْ
nur ki eben ¡an-ceddin hânedân-ı kadîm 
olmaktan ¡ibârettir, nâsın hânumânlarına 
mu¡âvedetleri yâhûd siyâdetin nesillerine 
mu¡âvedeti i¡tibârıyladır; yukâlu: َعْوُد  َلُه 
َقِديُمُه أَْي  ْوَدِد  -Ve ¡Arablar bir kimse git السُّ
tiği yerden kat¡â fasl ve terâhî etmeksizin 
hemân izi üzere ¡avdet eylese, َرَجَع َعَلى َبْدٍء 
ve َبْدِئِه  َعاِئًدا derler. Ve bunlar َرَجَع َعْوَدُه َعَلى 
te™vîlindedir, niteki َوْحَدُه [va√dehu] ًدا  ُمَتَوّحِ
[muteva√√iden] sebkindedir. Ve “Gittiğin 
yerde meks etmeyip yine ¡avdet edersin” 
diyecek yerde َواْلَعْوَدُة ّمِ  ِبالضَّ َواْلُعَواُد  اْلَعْوُد   َلَك 
derler. Ve fi’l-meseli: أَِي َدْع”  أَْو  ِبَعْوٍد   “َزاِحْم 
ِل  [Ve] اْسَتِعْن َعَلى َحْرِبَك ِباْلَمَشاِيِخ اْلُكمَّ

ٌُ -Vech-i mezkûr üzere yaşlı de [avd¡] َعوإْ
veye denmekle burada murâd sâl-horde 
adamlardır, onlar tecribe-kâr ve umûr-
dîde olmalarıyla muhârebe husûsunda 
kâmil pîrlerin re™y ve tedbîrlerinden 
isti¡ânette müzâhame ve ihtimâm eyle 
yâhûd muhârebe kaydından ferâgat eyle 
demektir. “Kârhâ râst kuned merdum-i 
dânâ be-suhan // Ki be-sad leşker-i cerrâr 
muyesser ne-şeved”.

ُُ ِعَيا -veznin [kitâb] ِكَتاٌب) [el-¡iyâd] اَلإْ
de) ¡İyâdet-i marîz ma¡nâsınadır ki 
zikr olundu. Ve َعْوٌد [¡avd] gibi bir işe 
def¡a-i sâniyede ya¡nî tekrâr başlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء َعْوًدا َوِعَياًدا ِإَذا  َعاَد الشَّ

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre mun-
sarıf olduğu nesneye yine rücû¡ eylemek 
ma¡nâsına mevzû¡dur ve o bi’z-zât yâ 
bi’l-kavl yâhûd bi’l-¡azîmet olur ve işbu: 
اآلية ِتَنا﴾  ِملَّ ِفي  َلَتُعوُدنَّ   »َلَتِصيُرنَّ kerîmesini ﴿أَْو 
ِتَنا ِملَّ  ibâretiyle tefsîr eylemiştir, zîrâ¡ ِإَلى 
¡Arablar َمْكُروٌه ُفالٍَن  ِمْن  َعَليَّ   َصاَر ,derler َعاَد 

 .ma¡nâsına. Ve bu mücâz günü olur ِمْنُه ِإَليَّ
Lâkin Bey∂âvî taglîbe haml eylemiş-
tir ki cemâ¡at-i vâhid üzere mugallibdir. 
Hazret-i Şu¡ayb ile kavmi muhâtab olmuş-
tur. İntehâ. Ve 

ٌُ  Sarf ve tahvîl eylemek [avd¡] َعوإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعاَدُه ِإَذا َصَرَفُه Ve redd 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اِئَل ِإَذا  َعاَد السَّ
ُه Ve َردَّ

ٌُ ve [avd¡] َعوإْ

ٌُ  ve [iyâd¡] ِعَيا

ةٌ َُ  Hasta (ayn’ların kesriyle¡) [iyâdet¡] ِعَيا
hâtırını sormağa varmak ma¡nâsınadır, 
merreten ba¡de-uhrâ varıldığı için; yukâlu: 
 Ve َعاَد اْلَمِريُض َعْوًدا َوِعَياًدا َوِعَياَدًة ِإَذا َزاَرُه

ٌُ  ,lafzından cem¡ olur [â™id¡] َعاِئٌد [avd¡] َعوإْ
 gibi. Ve [â√ib§] َصاِحٌب ve [a√b§] َصْحٌب

ٌُ  Bir nesneyi nevbet-be-nevbet [avd¡] َعوإْ
işlemek ma¡nâsınadır ki ¡âdet edinmek 
ta¡bîr olunur; yukâlu: أَْي اْنَتاَبُه  ِإَذا  ْيَء  الشَّ  َعاَد 
 Ve bir işe ikinci def¡ada başlamak َصيََّرُه َعاَدًة
ma¡nâsınadır ki tekrâr eylemek ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: َعاَدُه ِإَذا َبَدأَُه َثاِنًيا Kâle’ş-şârih ve 
minhu: َبَدْأتُْم َفأَْحَسْنُتْم َفأَْثَنْيُت َجاِهًدا || َفِإْن ُعْدتُْم“ 
 Ve أَْثَنْيُت َواْلَعْوُد أَْحَمُد”

ٌُ  Koca deveye ve koca koyuna [avd¡] َعوإْ
ıtlâk olunur; kendilerin ¡amel ve seyre 
mu¡âvedetleri yâhûd kendilere sinînin 
mu¡âvedeti i¡tibârına mebnîdir. Bunun 
cem¡i ٌِعَيَدة [¡iyedet] ve ٌِعَوَدة [¡ivedet] ge-
lir, ِفَيَلٌة [fiyelet] veznlerinde.Yâ™ kesre 
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ُِ ُعو الإْ  (ayn’ın zammıyla¡) [ummu’l-¡ûd] أُمُّ 
İşkenbe ucunda şîrdân dedikleri nesnenin 
künyesidir.

َُ  ma¡nâsınadır ki ef¡âl-i [âre§] َصاَر [âde¡] َعا
nâkısadandır; yukâlu: َعاَد َكَذا أَْي َصاَر Müter-
cim der ki bu mecâz-ı kevnî olup ba¡dehu 
ef¡âl-i nâkısa cümlesine ilhâk eylediler. 
.ma¡nâsına olursa fi¡l-i tâm olur َزاَر ve َرَجَع

ٌُ  Selefte bir (vezninde [dâd] َداٌد) [Âd¡] َعا
kabîle ismidir ki Hûd ¡aleyhi’s-selâm kav-
midir, pederleri ismiyle müsemmâdır. َقْوٌم 
[…avm] ve ٌَقِبيَلة […abîlet] te™vîliyle munsarıf 
ve gayr-i munsarıf olur. Ve 

ُُ  ;Halk ma¡nâsına isti¡mâl olunur [âd¡] َعا
tekûlu: َما أَْدِري أَيُّ َعاَد ُهَو أَْي أَيُّ َخْلٍق [Ve] َعاُد 
burada gayr-i munsarıftır.

يُّ ُِ َعا  Kadîm (yâ-yı nisbetle) [el-¡âdiyy] اَلإْ
şey™e ıtlâk olunur, gûyâ ki ¡Âd kavmine 
mensûbdur, َعاِديٌَّة -Bundandır ki sonra ِبْئٌر 
dan hafr olunmayıp kadîmden kalan kuyu 
olacaktır.

َُ ِعي  Bir adama (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡îd] اَلإْ
mu¡tâd ve me™lûf olan şey™e denir ki gider 
gider yine gelir, hemm ve maraz ve hüzn 
ve sâ™ir halât gibi. Ve cem¡iyyet-i nâs olan 
yevm-i ma¡rûfa denir ki bayram ta¡bîr olu-
nur. Senede iki kerre ederiz: biri ba¡de’s-
savm ki ¡arefesi ¡örfîdir ve biri udhiyye-
dir ki ¡arefesi şer¡îdir; ٌَعْوَدة [¡avdet]ten 
yâhûd ٌَعاَدة [¡âdet]ten me™hûzdur. Şârihin 
beyânına göre cem¡i أَْعَياٌد [a¡yâd]dır, haşeb 
ma¡nâsına olan ُعوٌد [¡ûd]un cem¡ine mülte-
bis olmamak için yâ’ya ibdâl olundu. Ve 

ٌَ -Dağ eşcârından bir şecer adı [îd¡] ِعي
dır. Ve bir ma¡rûf erkek devenin ismidir, 
ِعيِديٌَّة  onun neslindendir yâhûd ¡Îdî َنَجاِئُب 
b. Nedeπî b. Mehre b. Ceydân yâhûd ¡Âd 
b. ¡Âd yâhûd ¡Âdî b. ¡Âdî nâm kimseye 

Ve َبَدأَ َثاِنًيا

ُة َُ ُعَوا  Bu (ayn’ın zammıyla¡) [el-¡uvâdet] اَلإْ
dahi ¡iyâdet-i marîz ma¡nâsına masdardır. 
Ve ¡avd ve rücû¡ ma¡nâsınadır. Ve cemâ¡at 
ta¡âmdan fârig olduktan sonra bir ada-
ma muhassasan i¡âde olunan ta¡âma ıtlâk 
olunur, meselâ ta¡âm ¡akibinde vârid olan 
mihmâna hâssaten i¡âde olunan ta¡âm gibi; 
yukâlu: ُجِل ِمْن  َجاَء َلُه ِباْلُعَواَدِة َوِهَي َما أُِعيَد َعَلى الرَّ
َطَعاٍم يَُخصُّ ِبِه َبْعَدَما َيْفُرُغ اْلَقْوُم

ُُ ا ُعوَّ  (vezninde [¡u††â…] ُقطَّاٌع) [el-¡uvvâd] اَلإْ
ve

ُُ ُعوَّ -veznin [¡rukka] ُركٌَّع) [el-¡uvved] اَلإْ
de) َعْوٌد [¡avd] gibi bunlar da َعاِئٌد [¡â™id]in 
cem¡idir ki hastaya ¡iyâdet edenlerdir.

ُُ َمُعو  (vezninde [ma…ûl] َمُقوٌل) [el-me¡ûd] اَلإْ
ve

ُُ ُول َمعإْ  İyâdesine¡ (aslı üzere) [el-ma¡vûd] اَلإْ
geldikleri hastaya denir.

ُُ ِتَيا عإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i¡tiyâd] اَلإْ
Bir nesneyi ¡âdet edinmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا اْنَتاَبُه أَْي َصيََّرُه َعاَدًتا ِلَنْفِسِه ِإْعَتاَد الشَّ

ُُ ُعو  َخَشٌب (ayn’ın zammıyla¡) [el-¡ûd] اَلإْ
[«aşeb] ma¡nâsınadır ki şecerden kesil-
miş ağaçtır, yerinde yine ¡avdet edeceği 
i¡itibârıyladır. Cem¡i ِعيَداٌن [¡îdân] gelir 
ve أَْعَواٌد [a¡vâd] gelir. Ve bu münâsebetle 
hâssaten lavta dedikleri sâza ıtlâk olun-
muştur. Kezâlik tebhîr eyledikleri ُعوٌد 
[¡ûd] ağacına ıtlâk olunmuştur. Ve dil di-
binde olan kemiğe ıtlâk olunur.

ُُ ا َعوَّ اٌد) [el-¡avvâd] اَلإْ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Lavta çalan sâzendeye denir.

اِن َُ ُعو  (tesniye bünyesiyle) [el-¡ûdân] اَلإْ
Seyyid-i enâm ¡aleyhi’s-selâm hazretleri-
nin minber-i münevver ve ¡asâ-yı müker-
remlerine ıtlâk olunur.
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ُة َُ َعا  De™b ve deyden [el-¡âdet] اَلإْ
ma¡nâsınadır ki töre ta¡bîr olunur. َعاٌد [¡âd] 
ve ِعيٌد [¡îd] kesr ile cem¡idir; yukâlu: ٌَلُه َعاَدة 
َحَسَنٌة أَْي َدْيَدٌن

ُُ ٌل) [et-te¡avvud] اَلتََّعوُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

ُة َُ ُمَعاَل ve [el-mu¡âvedet] اَلإْ

ُُ ِعَوا -Bir nes (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡ivâd] اَلإْ
neyi ¡âdet edinmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيَء َوَعاَوَدُه ُمَعاَوَدًة َوِعَواًدا ِإَذا َجَعَلُه ِمْن َعاَدِتِه َد الشَّ َتَعوَّ
ُة َُ َعا ِ  Bu (vezninde [ifâdet] ِإَفاَدةٌ) [el-i¡âdet] اَلإْ
dahi bir şey™i ¡âdet edinmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َد َتَعوَّ ِبَمْعَنى  ْيَء  الشَّ -Ve geri dön أََعاَد 
dürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََعاَدُه ِإَلى َمَكاِنِه 
أَْرَجَعُه  ;Ve tekrâr eylemek ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: َرُه أََعاَد اْلَكالَم َِإَذا َكرَّ
ُة َُ ِتَعا سإْ ِ  Âdet edinmek¡ [el-isti¡âdet] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َد ْيَء ِبَمْعَنى َتَعوَّ  ِاْسَتَعاَد الشَّ
Ve bir kimseden bir fi¡li yine işlemeyi ta-
leb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتَعاَدُه 
َثاِنًيا َيْفَعَلُه  أَْن  َسأََلُه   Ve bir kimsenin ¡avdet ِإَذا 
eylemesini istemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْسَتَعاَدُه ِإَذا َسأََلُه أَْن َيُعوَد

ُُ ُمَعاِل -ism-i fâ¡il bünyesiy) [el-mu¡âvid] اَلإْ
le) Bir nesneye muvâzib ve müdâvim olan 
adama ıtlâk olunur, dâ™imâ ona ¡avdeti 
i¡tibariyledir. Ve َبَطٌل [ba†al] ve bahâdır 
adama ıtlâk olunur, kerr ve hamlâtta 
mu¡âvedesine mebnîdir.

َُ ُمِعي  (mîm’in zammıyla) [el-mu¡îd] اَلإْ
Mutîk ve tüvânâ adama ıtlâk olunur. Ve 
bi’d-defe¡ât nâkalara aşan erkek deve-
ye ıtlâk olunur. Ve arslana ıtlâk olunur. 
Ve umûr-âşinâ ve kâr-âgâh mücerreb 
ve hâzık adama ıtlâk olunur; yukâlu: ُهَو 
َحاِذٌق ِباأْلُُموِر  َعاِلٌم  أَْي   Mütercim der ki ُمِعيٌد 
müderrisîn ıstılâhında ُمِعيٌد [mu¡îd] ta¡bîri 

yâhûd Benû ¡Îd b. el-¡Âmirî cemâ¡atine 
mensûblardır.

َُ ِيي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡yîd] اَلتَّعإْ
Bayram eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َعيََّد اْلَقْوُم ِإَذا َشِهُدوا اْلِعيَد
اُن ََ َعيإْ  Uzun (ayn’ın fethiyle¡) [el-¡aydân] اَلإْ
hurmâ ağaçlarına denir. Müfredi َعْيَداَنٌة 
[¡aydânet]tir, Resûl-i enâm ¡aleyhi’s-selâm 
hazretlerinin geceler ördek mesâbesinde 
kullandıkları çanak o nev¡ ağaçtan idi. Ve 

اُن ََ  Bir mevzi¡ adıdır. Ve bir [Aydân¡] َعيإْ
recül ismidir.

ُُ َمَعا -Mas (mîm’in fethiyle) [el-me¡âd] اَلإْ
dardır ki zikr olundu. Ve 

ٌُ  İsm-i mekân olur, ¡âlem-i [me¡âd] َمَعا
âhirete ıtlâk olunur ki merci¡ ve 
masîrdir. Ve hacc-ı şerîfe ve Mekke-i 
mükerreme’ye ve cennet-i a¡lâya ıtlâk olu-
nur; ve bi-kileyhimâ fussire kavluhu ta¡âlâ:  
َمَعاٍد﴾ ِإَلى  َك  َلَرادُّ اْلُقْرآَن  َعَلْيَك  َفَرَض  الَِّذي   Asl ﴿ِإنَّ 
-avdet olunacak mekâna de¡ [me¡âd] َمَعاٌد
nir, merci¡ ma¡nâsına. Ve varılacak yere 
denir ki sayrûrettendir, masîr ma¡nâsına.

ُة ََ َعاِئ -veznin [fâ™idet] َفاِئَدةٌ) [el-¡â™idet] اَلإْ
de) Ma¡rûf ve ihsâna ve sıla ve ¡atiyye-
ye ıtlâk olunur. Ve ¡atf ve şefkate ıtlâk 
olunur ve minhu yukâlu: أَِي اْلَعاِئِد  َكِثيُر   ُفالٌَن 
َلِة َواْلَعْطِف  Ve fâ™ide ve menfa¡at اْلَمْعُروِف َوالّصِ
ma¡nâsına müsta¡meldir ve minhu yukâlu: 
َهَذا أَْعَوُد َعَلْيَك أَْي أَْنَفُع

َُ ِوي -de [uvâdet¡] ُعَواَدةٌ [et-ta¡vîd] اَلتَّعإْ
dikleri ta¡âm-ı mezkûru ekl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َُجُل ِإَذا أََكَل اْلُعَواَدة َد الرَّ  َعوَّ
Ve bir adama bir nesneyi mu¡tâd ettirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َيْعَتاُدُه ِإَذا َجَعَلُه  ِإيَّاُه  َدُه   َعوَّ
Ve deve kocamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َد اْلَبِعيُر ِإَذا َصاَر َعْوًدا َعوَّ
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َياُء ُِ  .Semev™el b (medd ile) [™Âdiyâ¡] َعا
◊iyyâ nâm kimsenin ceddi ismidir.
ُِ َعوإْ  cîm’in kesri ve) [Cirânu’l-¡Avd] ِجَرانُالإْ
¡ayn’ın fethiyle) Bir şâ¡irin lakabıdır; koca 
devenin boynu demektir.
ُِ  İsm-i (vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [avâdi¡] َعَوا
fi¡l-i emrdir, ُعْد [¡ud] ma¡nâsınadır ki “av-
det eyle” demektir, َنَزاِل [nezâli] ِإْنِزْل [inzil] 
ma¡nâsına olduğu gibi.

ُُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te¡âvud] اَلتََّعاُل
de) Cengâhtan her ¡asker kendi ordusu-
na ¡avdet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَعاَوُدوا ِفي اْلَحْرِب ِإَذا َعاَد ُكلُّ َفِريٍق ِإَلى َصاِحِبِه

ُُ َعَوا  ayn’ın harekât-ı¡) [el-¡avâd] اَلإْ
selâsıyla) Kendisine ¡avdet olunacak şey™e 
denir; ve minhu yekûlûne ِعْنَدَنا َفَلَك  ِإَلْيَنا   ُعْد 
َعَواٌد َحَسٌن أَْي َلَك َما تُِحبُّ

الإُْحَكَماِء ُُ ُج) [™Mu¡avvidu’l-◊ukemâ] ُمعّوِ  ُمَرّوِ
 (vezninde [™murevvicu’l-¡ulemâ] اْلُعَلَماِء
Mu¡âviye b. Mâlik nâm kimsenin lakabı-
dır. İşbu ُُّد ِمْثَلَها اْلُحَكَماَء َبْعِدي || ِإَذا َما اْلَحق  “أَُعّوِ
-beytini nazm ve inşâd eyledi ِفي اأْلَْشَياِع َناَبا”
ği için telkîb eylediler.

َياِن ِفتإْ الإْ ُُ  Nâciye [Mu¡avvidu’l-fityân] ُمعّوِ
el-Cermî nâm şâ¡irin lakabıdır. Necdet el-
»âricî tarafından ¡âşir ta¡yîn olunan kim-
seyi dövdükte o dahi ona bed mu¡âmele 
eylemekle kılıç ile çalıp katl ve işbu: 
ُدَها اْلِفْتَياَن َبْعِدي ِلَيْفَعُلوا || َكِفْعِلي ِإَذا َما َجاَر ِفي  “أَُعّوِ
 beytini inşâd eylemekle lakab-ı اْلُحْكِم َتاِبُع”
merkûmla mülakkab oldu.

َُ ٌل) [et-te¡ayyud] اَلتََّعيُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Çeşm-zahm olan kimse nazar ettiği 
şey™e nazarı dokunmak için şiddetle bed-
nazar eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَعيََّد 
ِفي ِلُيَباِلَغ  َد  َوَتَشدَّ َعَلْيِه  َق  َتَشهَّ ِإَذا  اْلَمْعُيوِن  َعَلى   اْلَعاِئُن 
 Ve hatun ellerini oynatarak kedi ِإَصاَبِتِه ِبَعْيِنِه

 ten me™hûzdur ki dersini tâlib-i[i¡âdet] ِإَعاَدةٌ
¡ilme bir dahi takrîr ve tezkîr eden kimse-
dir; o tâlibe ُمَضاٌف [mu∂âf] derler. Ve Mı§ır 
atı gibi gereği gibi ta¡lîm ve te™dîb olun-
muş râm ve zelûl ata ُمْبِدٌئ [mubdi™] ve ُمِعيٌد 
[mu¡îd] ıtlâk ederler; yekûlûne: ُمْبِدٌئ  َفَرٌس 
َب َوأُّدِ َوُذلَِّل  ِريَض  َقْد  الَِّذي  َوُهَو   Ne tarafa َوُمِعيٌد 
icâle olunsa hemân dil-hâh üzere cevelân 
eylediği mülâhazasına mebnîdir. Ve bi’d-
defe¡ât gazâ ve cihâd eden adama ıtlâk 
olunur; yukâlu: َغَزا َقْد  َكاَن  ِإَذا  ُمِعيٌد  ُمْبِدٌئ   َرُجٌل 
ٍة ًة َبْعَد َمرَّ -Ve şol adama ıtlâk olunur ki tav َمرَّ
ren ba¡de-tavrin umûr ve ahvâle tecribesi 
sebk eylemiş ola; yukâlu: ُفالٌَن ُمْبِدٌئ ُمِعيٌد ِإَذا 
َب اأْلُُموَر ِمَراًرا َكاَن َقْد َجرَّ

َُ ُمَتَعّيِ ٌد) [el-mute¡ayyid] اَلإْ -mutesey] ُمَتَسّيِ
yid] vezninde) Zalûm ve sitemkâr kim-
seye ıtlâk olunur; yukâlu: َظُلوٌم أَْي  ٌد  ُمَتَعّيِ  ُهَو 
Ve dargın adama denir; yukâlu: ٌد ُمَتَعّيِ  َرُجٌل 
َغْضَباُن  Ve dâ™imâ nâsa cinâyet ve iftirâ أَْي 
eden şahsa ıtlâk olunur. Ve herkesi va¡îd 
ile î¡âd eder olan kimseye ıtlâk olunur.
ُِ َوا َعإْ  (hemzenin fethiyle) [u’l-A¡vâd±] ُذلالإْ
∏uveyy b. Selâme el-Esedî yâhûd Rebî¡a 
b. Mu«âşin yâhûd Selâme b. ∏uveyy nâm 
kimsenin lakabıdır. Mezbûrun Mu∂ar 
kabîlesi üzere muvazzaf ve mu¡ayyen 
haracı olmakla beher sene kendisine edâ 
ederler idi, vaktâ ki pîr-i nâ-tüvân oldukta 
tezkere üzere vaz¡ ve tâbût gibi omuzları-
na alıp miyâh-ı ¡Arabı devr ederek vazîfe-i 
mezbûreyi cibâyet ederler idi. ¡Alâ-kavlin 
±u’l-A¡vâd, Ek&em b. ~ayfî nâm kimsenin 
ceddi lakabıdır ki ehl-i zamânının e¡azz ve 
emna¡ı idi, serîrine bir hâ™if gelip ilticâ ey-
lese mâdde-i havfından emîn ve bir zelîl 
gelse ¡azîz ve bir câyi¡ gelse şeb¡ân olur 
idi.
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vâki¡ olmuş menzile denir; tesmiye bi’l-
masdardır. Ve bahâr mevsiminde evvel 
yağan yağmura denir. Ve şol yağmura 
denir ki bir yağmurdan sonra yağıp ev-
velki yağmurun âhirinin rütûbetine bu-
nun evveli idrâk etmiş ola. Ve zamân ve 
hengâm ma¡nâsınadır; tekûlu: ِفي َذِلَك   َكاَن 
َزَماِنِه ِفي  أَْي  ُفالٍَن  َعْهِد  َوِفي  َشَباِبي   ™Ve vefâ َعْهِد 
ve incâz ma¡nâsınadır; yukâlu: َعِهَد َوْعَدُه ِإَذا 
 Ve Hudâ-yı müte¡âli birlemek, tevhîd َوفَّاُه
ma¡nâsınadır ve minhu kavluhu ta¡âlâ:  
ْحَمِن َعْهًدا﴾ َوُهَو َتْوِحيُد اهلِل َتَعاَلى  ﴿ِإالَّ َمِن اتََّخَذ ِعْنَد الرَّ
Ve 

ٌَ  ve kefâlet [amân∂] َضَماٌن [ahd¡] َعهإْ
ma¡nâsınadır; tekûlu: ِإَذا َكَذا  ِإَلي ُفالٍَن ِفي   َعِهَد 
َن َضمَّ
ُة ََ ُمَعاَه  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu¡âhedet] اَلإْ
vezninde) Bir kimse ile ¡ahd ve peymân 
eylemek ma¡nâsınadır ve minhu kavluhu 
ta¡âlâ َوأَْوُفوا ِبَعْهِد اهلِل ِإَذا َعاَهْدتُْم﴾ اآلية﴿

َُ َه َمعإْ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-ma¡hed] اَلإْ
de) Mekân-ı ¡ahddir. Şârih der ki mutla-
kan mahzar ve meşhed-i nâs olan mahalle 
ıtlâk olunur.

ُة ََ َعهإْ ve (ayn’ın fethiyle¡) [el-¡ahdet] اَلإْ

ُة ََ ِعهإْ ve (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡ihdet] اَلإْ

ُُ ِعَها  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-¡ihâd] اَلإْ
Bunlar da evvel-i bahâr yağmuruna denir.

ُُ ُهو َمعإْ -Evvel-i bahâr yağ [el-ma¡hûd] اَلإْ
muru yağmış mekâna denir; yukâlu: ُعِهَد 
ِل ِبأَوَّ ُمِطَر  أَْي  َمْعُهوٌد  َفُهَو  اْلَمْجُهوِل  ِبَناِء  َعَلى   اْلَمَكاُن 
َمَطِر اْلَوْسِمّيِ
ى ََ يإْ ُعهَّ  ayn’ın zammı¡) [el-¡uhheydâ] اَلإْ
ve hâ-ı müşeddedenin fethiyle ْيَهى  ُسمَّ
[summeyhâ] vezninde) ve

اُن ََ ِعهإْ -veznin [imrân¡] ِعْمَراُن) [el-¡ihdân] اَلإْ
de) Bunlar da َضَماٌن [∂amân] ve kefâlet 

gibi ortaklarının yüzlerine atılıp düşnâm 
ve dil-âzâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َكْت اِتَها َوَحرَّ  َتَعيََّدِت اْلَمْرأَُة ِإَذا اْنَدَرأَْت ِبِلَساِنَها َعَلى َضرَّ
َيَدْيَها
اِء قَّ ََّ انُال ََ -ayn’ın kes¡) [™Îdânu’s-Sa…â¡] ِعي
riyle) Şâ¡ir-i meşhûr A√med b. ◊useyn 
el-Mutenebbî pederinin lakabıdır. Sebeb-i 
telkîbi bâb-ı hemzede zikr olundu.

]ع هـ ُ[
َُ َعهإْ -veznin [mehd] َمْهٌد) [el-¡ahd] اَلإْ
de) Vasiyyet eylemek ve ısmarlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َعْهًدا  ِإَلْيِه   َعِهَد 
أَْوَصاُه ِإَذا  اِبِع   Ve bir kimseye bir husûsta الرَّ
takaddüm eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َم  Ve َعِهَد ِإَلْيِه ِفيِه ِإَذا َتَقدَّ

ٌَ  ma¡nâsınadır […mev&i] َمْوِثٌق ,[ahd¡] َعهإْ
ki bir kimseyi inandırıp i¡timâd verecek 
sözden ¡ibârettir, Fârisîde ona peymân 
derler; yukâlu: َبْيَنُهَما َعْهٌد أَْي َمْوِثٌق Ve and ve 
yemîn ma¡nâsınadır. Ve veliyyü’l-emr ta-
rafından vülât ve hükkâma taharrî olunan 
mektûba ıtlâk olunur ki ¡ahd-nâme ta¡bîr 
olunur; vasiyyet ma¡nâsından me™hûzdur, 
zîrâ ahkâm-ı şer¡iyyeye ri¡âyet ve ahvâl-i 
¡ibâda nehc-i ¡adâlet üzere nazar ve dik-
kat vasiyyetlerini mutazammın olur. Ve 
hak ve hürmeti hıfz ve ri¡âyet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَعاُه ِإَذا  اْلُحْرَمَة   َعِهَد 
 ,Ve emân ve zimmet ma¡nâsınadır َوَحِفَظُه
onun için dâr-ı İslâm’a emân ile dâhil 
olan harbîye َعْهٍد -ıtlâk olu [û ¡ahd≠] ُذو 
nur. Ve bir kimse ile buluşmak, iltikâ™ 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َعِهْدتُُه ِبَمَكاِن َكَذا أَْي َلِقيُتُه 
ve tekûlu: َعْهِدي ِبِه ِبَمْوِضِع َكَذا أَْي ِلَقاِئي Ve bil-
mek ma¡nâsınadır; tekûlu: َعِهْدتُُه أَْي َعَرْفُتُه ve 
tekûlu: اأْلَْمُر َكَما َعِهْدَت أَْي َكَما َعَرْفَت Ve 

ٌَ  ma¡nâsınadır [ma¡hed] َمْعَهٌد [ahd¡] َعهإْ
ki bir nesne zımnında ¡ahd ve peymân 
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 Ve bir kimseye ِإَذا اْشَتَرَط َعَلْيِه َوَكَتَب َعَلْيِه ُعْهَدًة
kendi tarafından her vechle me™mûn ol-
mak için bir âher adamı zâmin ve kefîl 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالًَنا  ِاْسَتْعَهَد 
َنُه َحَواِدَث َنْفِسِه ِمْن َنْفِسِه ِإَذا َضمَّ

َُ َعِه  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-¡ahid] اَلإْ
Umûr ve vilâyâtı müte¡âhid olan adama 
denir ki pâdişâh ve vâlî olacaktır; yukâlu: 
ُهَو َعِهٌد َوُهَو َمْن َيَتَعاَهُد اأْلُُموَر َواْلِوالََياِت

َُ َعِهي  Bir (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-¡ahîd] اَلإْ
kimse ile ¡ahd ve peymân eden kişiye de-
nir, ُمَعاِهٌد [mu¡âhid] ma¡nâsına, ehadühümâ 
âherin ¡ahîdidir; yukâlu: ُمَعاِهُدُه أَْي  َعِهيُدُه   ُهَو 
Ve rûzgâr geçirmiş kadîm ve ¡atîk nesne-
ye denir; yukâlu: َشْيٌء َعِهيٌد أَْي َقِديٌم َعِتيٌق
َة َُ َْنُوُعَها  [Benû ¡Uhâdet] (ثَُماَمٌة [&umâmet] 
vezninde) Bir batndır.

ُُ َها عإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i¡hâd] اَلإْ
Bir adamı vesvese ve endîşe eyledi-
ği mâddeden te™mîn ve tebri™e eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َهَذا ِإَباِق  ِمْن  أُْعِهُدَك   أََنا 
نَُك َوأَُؤّمِ ئَُك  أَُبِرّ أَْي   Ve bir kimseye bir اْلَعْبِد 
nesne zımnında kefîl olmak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: أََنا أُْعِهُدَك ِمْن َهَذا اأْلَْمِر أَْي أَْكُفُلَك
ُة ََ ُمَعهَّ  ُمَعظََّمٌة) [el-mu¡ahhedet] اَلإْ
[mu¡a@@amet] vezninde) نُْفَضٌة [nuf∂at] 
isâbet etmiş olan yere denir. Ve نُْفَضٌة 
[nuf∂at] ٌُعْمَدة [¡umdet] vezninde şol yağ-
mura denir ki bir yerin ba¡zına isâbet edip 
ve ba¡zına isâbet eylememiş ola; yukâlu: 
َدةٌ ِإَذا َصاَرْت َقْد أََصاَبْتَها النُّْفَضُة ِمَن اْلَمَطِر أَْرٌض ُمَعهَّ

]ع ي ُ[
اَنُة ََ َعيإْ  Pek (ayn’ın fethiyle¡) [el-¡aydânet] اَلإْ
uzun olan hurmâ ağacına denir. Ve bu 
vâvî ve yâ™îdir, niteki zikr olundu. Cem¡-i 
cinsi َعْيَداٌن [¡aydân]dır.

ma¡nâsına ismlerdir.

َُ ٌل) [et-ta¡ahhud] اَلتََّعهُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

َُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-ta¡âhud] اَلتََّعاُه
de) ve

ُُ ِتَها عإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i¡tihâd] اَلإْ
de) Bir nesnenin muhâfazasını der-¡uhde-i 
iltizâm eylemekle aslâ ondan gaflet üze-
re olmayıp dâ™imâ ahvâlini tafakkud ve 
muhâfazasını tecdîd ve te™kîd ederek gö-
rüp gözetmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َدُه  َتَعهَّ
ِبِه اْلَعْهَد  َوأَْحَدَث  َدُه  َتَفقَّ ِإَذا  َواْعَتَهَدُه   Şârih َوَتَعاَهَدُه 
der ki bu َمَطٍر َبْعَد   َعْهٌد ma¡nâsına olan َمَطٌر 
[¡ahd] mâddesinden me™hûzdur ve yukâlu: 
َد ِبِهَما َوَجدَّ َظ  َتَحفَّ ِإَذا  َوَتَعاَهَدَها َواْعَتَهَدَها  َد َضْيَعَتُه   َتَعهَّ
اْلَعْهَد ِبَها
ُة ََ ُعهإْ ) [el-¡uhdet] اَلإْ  (vezninde [umdet¡] ُعْمَدةٌ
¡Ahd ve emân tahrîr olunmuş sahîfeye 
denir ki ¡ahd-nâme ta¡bîr olunur. Kezâlik 
bey¡ ü şirâ mâddesi muharrer olan vara-
ka denir. Huccet ve temessük ve hatt ve 
kitâbette olan za¡f ve redâ™et hâletine de-
nir; yukâlu: َضْعٌف أَْي  ُعْهَدةٌ  ِه  َخطِّ  Kezâlik ِفي 
¡akl ve idrâkte olan za¡f ve noksâna denir; 
yukâlu: ِفي َعْقِلِه ُعْهَدةٌ أَْي َضْعٌف Ve 

ةٌ ََ  Makâm-ı nefyde ric¡at [uhdet¡] ُعهإْ
ma¡nâsına müsta¡meldir; tekûlu: ُعْهَدَة ِلي  الَ 
 Ve أَْي الَ ِرْجَعَة

ةٌ ََ  Bir gûne kefâlete ıtlâk olunur [uhdet¡] ُعهإْ
ki üzerine almak ve boynuna atmak ta¡bîr 
olunur, kefâlet-i ¡âdiyedir, meselâ tekûlu: 
ُعْهَدتُُه َعَلى ُفالٍَن أَْي َماَ أُْدِرَك ِفيِه ِمْن َدَرٍك َفِإْصالَُحُه َعَلْيِه

ُُ َها ِتعإْ سإْ ِ -Bir kimseden der [el-isti¡hâd] اَلإْ
¡uhde eylediği bir şey™in yâ bir emrin 
rü™yet ve muhâfaza makûlesi hâlâtını 
itmâm ve ri¡âyet zımnında dil-hâhı üze-
re şart alıp mûcibince vesîka tahrîr eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْعَهَد ِمْن َصاِحِبِه 
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ةٌ ََّ -Ur ve yumru dedikleri bü [πuddet] ُغ
yük ¡ukdeye denir ki boynun ve boğazın 
hâricinde tahaddüs eder, ِسْلَعٌة [sil¡at] dahi 
derler. Ve devenin hörgücüyle altında 
olan şahmına denir. Ve bir bölük mâla 
ya¡nî devâbb ve mevâşîye ıtlâk olunur. 
Cem¡i َغَداِئُد [πadâ™id] gelir.

َُّ َغ ) [el-πadd] اَلإْ vezninde) ve [medd] َمدٌّ

ُُ ا ََ غإْ ِ ve [el-iπdâd] اَلإْ

َُ ي َِ  Deve gudde çıkarmak [et-taπdîd] اَلتَّغإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَناِء َعَلى  اْلَبِعيُر   ُغدَّ 
َد َوُغّدِ َواْلَمْجُهوِل  اْلَمْعُلوِم  َعَلى  َوأُِغدَّ  َوأََغدَّ   اْلَمْجُهوِل 
 َعَلى اْلَمْجُهوِل َفُهَو َمْغُدوٌد َوَغادٌّ َوُمَغدٌّ أَْو الَ يَُقاُل َمْغُدوٌد
ٍة  Ve ِإَذا َصاَر َذا ُغدَّ

ٌُ ا ََ  ;Darılmak ma¡nâsınadır [iπdâd] ِإغإْ
yukâlu: ِإَذا َغِضَب َعَلْيِه   Esâs’ta bu mecâz أََغدَّ 
olarak ٌة ُغدَّ ِبِه  َبِعيٌر  َكأَنَُّه  اْلَغَضِب  ِمَن  اْنَتَفَخ   ِإَذا 
¡ibâretiyle mersûdur. Ve 

ٌُ ا ََ -Bir adamın devesi gudde çı [iπdâd] ِإغإْ
karmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَقْوُم   أََغدَّ 
ْت ِإِبُلُهْم  Ve ُغدَّ

ٌَ ي َِ  Bir adam kendi hisse ve [taπdîd] َتغإْ
nasîbini almak ma¡nâsınadır; yukâlu: َد  َغدَّ
 Ve bu ma¡nâ-yı âtîden ُفالٌَن َتْغِديًدا ِإَذا أََخَذ َنِصيَبُه
me™hûzdur.

َُ اِئ ََ َغ ve [el-πadâ™id] اَلإْ

ُُ ا ََ ِغ  أَْنِصَباُء (πayn’ın kesriyle) [el-πidâd] اَلإْ
[en§ibâ™] ma¡nâsınadır ki َنِصيٌب [na§îb]
in cem¡idir. Bunların da müfredleri ٌة  ُغدَّ
[πuddet]tir.

ُُ ا ََ ِمغإْ  (mîm’in kesriyle) [el-miπdâd] اَلإْ
Mübâlagadır, çok çok darılır olan yâhûd 
dâ™îmiyyü’l-gazab olan adama denir; mü-
zekker ve mü™ennese vasf olur; yukâlu: 
َرُجٌل َواْمَرأَةٌ ِمْغَداٌد أَْي َكِثيُر اْلَغَضِب أَْو َداِئُمُه

ُُ اَل ََ  πayn’ın zammı ve vâv’ın) [udâved∏] ُغ
fethiyle) Semer…and’da bir mahalledir.

FASLU’L-∏AYNİ’L-MU¡CEME 
)َفْصُل اْلَغْيِن اْلُمْعَجَمِة(

]غ ُ ُ[
ُة ََّ ُغ  πayn’ın zammı ve dâl’ın) [el-πuddet] اَلإْ
teşdîdiyle) ve

ُُ ََ ُغ  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [el-πuded] اَلإْ
Gövdede ya¡nî deri ile et beyninde hâdis 
olan her yumruca ¡ukdeye denir ki etrâfı 
şahm olur, bez ta¡bîr olunur. 

Kütüb-i tıbbiyyede meşrûh olduğu üzere 
ba¡zen kulak ardında ve koltuklarda ve ka-
sıklarda tahaddüs eder ve bunlara evrâm-ı 
megâbin ıtlâk olunur. Ammâ halk içinde 
kulak ardında olan şedîd ise “baştan inme” 
ve “yazma” ve koltuklarda olana “köpek 
memesi” ve kasıklarda olana “hıyarcık” 
ta¡bîr olunur. Bunlar ıssı veremlerdir. 
Mâddenin o mevzi¡ine buhrân tarîkiyle 
insibâbından veyâ ba¡zı a¡zâ-ı re™îsiyyenin 
o mevzi¡e def¡inden neş™et eder. Bunlarda 
veca¡ olur. Mü™ellifin ta¡rîfi veca¡ı olma-
yan ¡ukdedir ki bez ta¡bîr olunur. Ekserî 
bedenin bir yerinde bir çıban zuhûr eylese 
buhrânından oralarda öylece ¡ukde peydâ 
olur. Pes evrâm-ı merkûmeye ٌة  [πuddet] ُغدَّ
ta¡bîri ¡örfîdir. İntehâ. Ve

ةٌ ََّ  Her sinir aralığında saht ve [πuddet] ُغ
sulb kıt¡aya denir. Cem¡i ٌُّغَدد [πuded] gelir, 
vezninde. Ve [urad§] ُصَرٌد

ةٌ ََّ ve [πuddet] ُغ

ٌُ ََ  Deve kısmının (fethateynle) [πaded] َغ
tâ¡ûnuna denir. ¡Alâ-kavlin ٌة  [πuddet] ُغدَّ
hemân devenin karnında hâdis olur; ger-
danına ve paçalarına sirâyet eyledikte 
helâk olur. Cem¡i ٌِغَداد [πidâd] gelir πayn’ın 
kesriyle. Ve 
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ٌُ ve [πarâd] َغَرا

ةٌ َُ ve (πayn’ların fethiyle) [πarâdet] َغَرا

ُُ ُرل ُمغإْ  (mîm’in zammıyla) [el-muπrûd] اَلإْ
Bir nev¡ mantar ismidir ki küçük nev¡i 
olacaktır. Evvellerin cem¡i ٌِغَرَدة [πiredet] 
gelir, ِعَنَبٌة [¡inebet] vezninde ve ِغَراٌد [πirâd] 
gelir πayn’ın kesriyle. Ve ُمْغُروٌد [muπrûd]
un cem¡i َمَغاِريُد [meπârîd] gelir.

اُء َُ ُرل َمغإْ -mîm’in fethiy) [™el-maπrûdâ] اَلإْ
le) Zikr olunan mantarı çok yere denir; 
yukâlu: أَْرٌض َمْغُروَداُء أَْي َكِثيَرُة اْلَمَغاِريِد
اُء ََ ِرنإْ غإْ ِ -vez [™islin…â] ِإْسِلْنَقاٌء) [™el-iπrindâ] اَلإْ
ninde) Bir kimseye şetm ve darb ve kahr 
ile galebe ve istîlâ edip ona havâle ve şer-
gîr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْغَرْنَداُه 
ْرِب َواْلَقْهِر َوَغَلَبُه ْتِم َوالضَّ َوَعَلْيِه ِإَذا َعالَُه ِبالشَّ

]غ ر ق ُ[
َُ َق َغرإْ  (vezninde [fer…ad] َفْرَقٌد) [el-πar…ad] اَلإْ
Bir nev¡ büyük şecer, ¡alâ-kavlin َعْوَسٌج 
[¡avsec] ya¡nî sincan dikeni dedikleri 
şecerin büyüğüne denir. Müfredi ٌَغْرَقَدة 
[πar…adet]tir hâ’yla ve onunla tesmiye 
ederler. Ve 
َِ َق َغرإْ الإْ َِْقيُع   [Ba…î¡u’l-∏ar…ad] ki Medîne-i 
münevvere makberesidir, fi’l-asl şecer-i 
mezbûrun menbiti olmakla ona muzâf ol-
muştur. Ve 

ٌَ َق  Yumurtanın içiyle kabuğu [πar…ad] َغرإْ
beyninde olan ince ve ak zara denir.

]غ أ ُ[
َُ َي ِغزإْ  πayn’ın kesri ve zâ-yı) [el-πizyed] اَلإْ
mu¡cemenin sükûnuyla ِحْذَيٌم [√i≠yem] 
vezninde) İri sesli, şedîdü’s-savt 
ma¡nâsınadır. ¡Alâ-kavlin bu يٌد  [πirrîd] ِغّرِ
musahhafıdır ki ِسّكِيٌت [sikkît] veznin-
dedir, ”غ،ر،د“ mâddesinde ânifen beyân 

]غ ر ُ[
ُُ َغَر -Bülend (fethateynle) [el-πared] اَلإْ
âvâz ve dil-keş elhânla nagamât eylemek 
ma¡nâsınadır. Ve bu ekserî kuş kısmında 
müsta¡meldir; yukâlu: َغِرَد الطَّاِئُر َغَرًدا ِمَن اْلَباِب 
َب ِبِه اِبِع ِإَذا َرَفَع َصْوَتُه َوَطرَّ  Ve الرَّ

ٌُ  َغَرَدةٌ ,Bir nev¡ mantara denir [πarad] َغَر
[πaredet] gibi ke-mâ se-yuzkeru.

َُ ِري ve [et-taπrîd] اَلتَّغإْ

ُُ َرا غإْ ِ ve [el-iπrâd] اَلإْ

ُُ  [πared] َغَرٌد Bunlar da [et-teπarrud] اَلتََّغرُّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َد َوَتَغرَّ َوأَْغَرَد  الطَّاِئُر  َد   َغرَّ
ِبَمْعَنى َغِرَد

ُُ ِغرإْ  [cilf] ِجْلٌف πayn’ın kesriyle) [el-πird] اَلإْ
vezninde) ve

ُُ َغِر ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-πarid] اَلإْ

ُُ ُمَغّرِ ٌث) [el-muπarrid] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde)

َُ ي ِغّرِ  (vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت) [el-πirrîd] اَلإْ
Âvâz-ı bülend ve elhân-ı dil-pesend ile 
nagamât eden kuşa ve hânendeye denir.

ُُ َرا ِتغإْ سإْ ِ -Nagme ve terâne ey [el-istiπrâd] اَلإْ
lemesini istemek ma¡nâsınadır ve minhu 
yukâlu: أَْي ِبَنْغَمِتِه  َدَعاُه  ِإَذا  َباَب  الذُّ ْوُض  الرَّ  ِإْسَتْغَرَد 
َد ِبَنَضاَرِتِه ِإَلى أَْن يَُغّرِ

ُُ َغرإْ  (vezninde [ferd] َفْرٌد) [el-πard] اَلإْ
Sâzlıktan olan eve denir, Türkmen evi 
gibi, ٌُّخص [«u§§] dahi denir. Ve 

ٌُ  Abbâsiyye’den Mütevekkil¡ [ard∏] َغرإْ
»alîfe’nin Surre-men-re™â kasabasında bir 
sarây-ı dil-ârâsı ismidir. Ve

ٌُ ve [πard] َغرإْ

ٌُ ve (fethateynle) [πared] َغَر

ةٌ َُ ve [πirdet] ِغرإْ

ٌُ ve (πayn’ların kesriyle) [πirdet] ِغرإْ
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ma¡nâsına olmakla zıdd olur; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َكثَُر َماُؤَها أَْو َقلَّ  َغِمَدِت اْلِبْئُر َغَمًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ

Lâkin bu kavleyne mebnî olmakla zıddiy-
yeti gayr-i ma¡kûldur.

َُ ٌل) [et-teπammud] اَلتََّغمُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Kılıcı kına sokmak ma¡nâsınadır. 
Bu ¡alâka ile bir şey™i bir nesne ile bürü-
yüp setr eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir 
ve minhu yukâlu: َدُه اهللُ ِبَرْحَمِتِه أَْي َغَمَرُه ِبَها  َتَغمَّ
ve yukâlu: ِمْنُه َكاَن  َما  َسَتَر  ِإَذا  ُفالًَنا  َد   Ya¡nî َتَغمَّ
“Filândan sâdır olan zellâtı setr ve tagti™e 
eyledi.” Ve 

ٌَ  Kabı doldurmak [taπammud] َتَغمُّ
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َناَء َد اإْلِ  َتَغمَّ
ِإَذا َمَلَُه

َُ ِمي -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-taπmîd] اَلتَّغإْ
de) Bu dahi setr eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َد ُفالًَنا ِإَذا َسَتَر َما َكاَن  َغمَّ
ِمْنُه

ُُ ِتَما غإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iπtimâd] اَلإْ
de) Kılıç kına girmek ma¡nâsınadır. Bu 
münâsebetle bir adam geceye dâhil olmak 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ِإْغَتَمَد اللَّْيُل 
ِإَذا َدَخَل ِفيِه
ُِ الإْغَما ُك  َْرإْ  [Berku’l-∏amâd] (bâ’nın fethi 
ve kesri ve πayn’ın harekât-ı selâsıyla) Bir 
mevzi¡ adıdır. ∏ayn’ın fethi İmâm Ferrâ™ 
hikâyetidir. ¡Alâ-kavlin bu ma¡mûre-i ar-
zın müntehâsında vâki¡dir. Kavl-i ahîri İbn 
¡Uleym Bâhir nâm kitâbında sebt eyledi.

اُن ََ  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [umdân∏] ُغمإْ
Yemen’de ~an¡â şehrinde bir kasr-ı ¡âlî is-
midir, mülûk-i Yemen’den Yeşra√ binâ-
kerdesidir. ¡Acâyib-i dehrden ma¡dûddur; 
dört vechi müştemildir ki kırmızı ve beyâz 
ve sarı ve yeşil idi. Derûnunda yedi tavan-
lı bir kasr dahi var idi ki her iki tavanın 
aralığı kırkar zirâ¡ idi. Hazret-i ¡O&mân 

olundu. Ve 

ٌَ َي  ;Ter ü tâze olan nebâta denir [πizyed] ِغزإْ
yâhûd bu ma¡nâda râ-yı mühmele iledir.

]غ ل ُ[
َُ ُمَتَغّلِ ٌد) [el-muteπallid] اَلإْ  [mute…allid] ُمَتَقّلِ
vezninde) Yıllamış ¡atîk ağıya denir ki 
tenâvül edeni ¡ale’l-fevr helâk eder ola; 
yukâlu: ٌق َغْيُر ُمْلِبٍث ِلَصاِحِبِه ٌد أَْي ُمَتَعّتِ َسمٌّ ُمَتَغّلِ

]غ م ُ[
َُ ِغمإْ -Kılı (πayn’ın kesriyle) [el-πimd] اَلإْ
cın kınına denir, ْيِف  [cefnu’s-seyf] َجْفُن السَّ
ma¡nâsına. Cem¡i أَْغَماٌد [aπmâd] gelir ve 
.gelir [πumûd] ُغُموٌد

اُن ََّ ُغُم  zammeteynle ve) [el-πumuddân] اَلإْ
dâl’ın teşdîdiyle) ِغْمٌد [πimd] ma¡nâsınadır.

َُ َغمإْ  (vezninde [amd√] َحْمٌد) [el-πamd] اَلإْ
Kılıcı kınına komak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ِإَذا َجَعَلُه ِفي ْيَف َغْمًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َواأْلَوَّ  َغَمَد السَّ
اْلِغْمِد

ُُ َما غإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-iπmâd] اَلإْ
 أَْغَمَد :ma¡nâsınadır; yukâlu [πamd] َغْمٌد
َغَمَدُه ِبَمْعَنى  ْيَف   Ve eşyâ-ı müte¡addideyi السَّ
birbirinin içine sokuşturmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir, gûyâ ki birbirine َغْمٌد 
[πamd] eder; yukâlu: أَْدَخَل ِإَذا  اأْلَْشَياَء   أَْغَمَد 
َبْعَضَها ِفي َبْعٍض

ُُ ُغُمو  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-πumûd] اَلإْ
-dedikleri ağacın yaprakla [†urfu¡] ُعْرُفٌط
rı vâfir ve firâvân olmak ma¡nâsınadır, 
şöyle ki vefretinden dikenleri görünmez 
ola; yukâlu: ِل ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ُغُموًدا  اْلُعْرُفَط   َغَمَد 
َشْوُكَها يَُرى  الَ  َحتَّى  َوَرًقا  ُخْصَلُتُه  اْسَتْوَفَرْت   Ve ِإَذا 
kuyunun suyu çekilip görünmez olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َذَهَب ِإَذا  ِكيَُّة  الرَّ  َغَمَدِت 
َماُؤَها

َُ َغَم -Kuyu (fethateynle) [el-πamed] اَلإْ
nun suyu çoğalmak, ¡alâ-kavlin azalmak 
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de) Her tarafa temâyül ederek yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمْشَيِتِه ِفي  اْلَمْرأَُة   َتَغاَيَدِت 
ًنا ِإَذا َتَماَيَلْت َوَتَثنَّْت َلّيِ

َُ َي َغإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-aπyed] اَلإْ
Mülâyemetten bir tarafa meyelân eden ter 
ü tâze nebâta ıtlâk olunur. Ve nebâtı çok 
yere denir. Ve şol kimseye denir ki otur-
duğu yerde uykuya varmakla boynu bir 
cânibe meyelân eylemiş ola.

اُن ََ  (vezninde [meydân] َمْيَداٌن) [aydân∏] َغيإْ
Yemen’de bir mevzi¡dir. Ve 

َااِب اُن الشَّ ََ  Civânlığın [πaydânu’ş-şebâb] َغيإْ
evvel hengâmına denir; tekûlu: ِفي  َفَعْلُتُه 
ِلِه َغْيَداِن َشَباِبي أَْي أَوَّ
ُة َُ َغا  Şol (vezninde [sâdet] َساَدةٌ) [el-πâdet] اَلإْ
mahbûbeye denir ki ter ü tâze ve nâzük 
olmakla nihâl-i nev-reste gibi her tarafa 
temâyül ederek yürür ola; yukâlu: ٌِإْمَرأَةٌ َغاَدة 
َنُة اْلَغَيِد َنٌة َبّيِ -Ve ter ü tâze fidana de أَْي َناِعَمٌة َلّيِ
nir. Ve bir mevzi¡ adıdır.
َِ ِغي َِ -Mü (πayn’ların kesriyle) [πîdi πîdi] ِغي
kerreren bir kimseyi pek ¡acele eylemek 
bâbında tekellüm ederler; yekûlûne ِغيِد 
 Vech-i mezkûr üzere meyelân ِغيِد أَي ِاْعَجْل
ma¡nâsından me™hûzdur.

zamân-ı hilâfetlerinde hedm ettirdi.

ُة ََ َغاِم -Üzeri toprakla kapa [el-πâmidet] اَلإْ
nıp örtülmüş kuyuya ıtlâk olunur. Ve bu 
 ِبْئٌر َغاِمَدةٌ :kabîlindendir; yukâlu ﴿ِعيَشٍة َراِضَيٍة﴾
َنٌة ُمَتَدّفِ  Ve eşyâ ile dopdolu gemiye vasf أَْي 
olur, َغاِمٌد [πâmid] ve آِمٌد [âmid] dahi denir; 
yukâlu: َسِفيَنٌة َغاِمَدةٌ َوَغاِمٌد َوآِمٌد أَْي َمْشُحوَنٌة Ve 

ٌَ -Bir kabîle pederinin is [âmid∏] َغاِم
midir, ∏âmidiyyûn dedikleri cemâ¡at 
ona mensûblardır. ¡Alâ-kavlin ∏âmid-i 
mezbûrun lakabıdır, ismi ¡Ömer b. 
¡Abdullâh idi; kavmi beyninde bir 
emr-i ¡azîmi ıslâhla setr eylemesi bâ¡is-i 
telkîbdir.

َُ َغَماِري  (πayn’ın fethiyle) [el-πamârîd] اَلإْ
 “غ،ر،د” ma¡nâsınadır ki [meπârîd] َمَغاِريُد
mâddesinde zikr olundu; ُغْمُروٌد [πumrûd] 
müfredidir, ُزْنُبوٌر [zunbûr] gibi.

]غ ن ج ُ[
ُة ََ ُج ) [uncudet∏] ُغنإْ -veznin [unfu≠et…] ُقْنُفَذةٌ
de) Ashâbdan Râfi¡ b. ◊âri&’in vâlidesi 
ismidir. Ve bunda َعْنَجَرُة [¡Anceret] ve cîm 
bedeli [tâ ile] َعْنَتَرُة [¡Anteret] dahi denir ki 
bu mühmeledir.

]غ ي ُ[
َُ َغَي -Boyun bir ta (fethateynle) [el-πayed] اَلإْ
rafa nihâl-i tâze gibi meyelânlı olup yanlar 
ter ve nerm ve nâzük olmak ma¡nâsınadır 
ki âhû ve mahbûb-ı dil-cû sıfatlarıdır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا َماَل ُعنُُقُه  َغِيَد اْلُغالَُم َغَيًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َوالََنْت أَْعَطاُفُه
اُء ََ َغيإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-πaydâ] اَلإْ
de) Nerm ve nezâketinden nihâl-i tâze 
gibi her tarafa temâyül ederek yürür olan 
mahbûbeye denir; yukâlu: أَْي َغْيَداُء   َجاِرَيٌة 
َيٌة ِليًنا ُمَتَثنِّ

َُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-teπâyud] اَلتََّغايُ
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ُفَؤاَدُه -Ve havf bir adamı cebân eyle أََصاَب 
mek ma¡nâsınadır ki bir nesneden havf 
eylemekle min-ba¡d o makûle nesnelerden 
korkar olur; yukâlu: َنُه َفأََد اْلَخْوُف ُفالًَنا ِإَذا َجبَّ

ُُ ِتآ فإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ifti™âd] اَلإْ
de) Bu dahi eti âteş içre kebâb eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا النَّاِر  ِفي  اللَّْحَم   ِإْفَتأََد 
 :Ve âteş yakmak ma¡nâsınadır; yukâlu َشَواُه
ِإْفَتأََد اْلَقْوُم ِإَذا أَْوَقُدوا َناًرا

ُُ ُؤل ُفإْ  (hemzenin zammıyla) [el-uf™ûd] اَلإْ
 vezninde) Issı külde pişmiş [§uf√û] أُْفُحوٌص
ekmeğe denir. Ve külde ekmek pişirmek 
için yaptıkları ocağa denir.

ُُ َتأَ ُمفإْ -ism-i mef¡ûl bünye) [el-mufte™ed] اَلإْ
sinde) Bu dahi külde pişmiş ekmeğe denir.

ُُ أَ ِمفإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mif™ed] اَلإْ
ve

ُُ آ ِمفإْ -veznin [√mi§bâ] ِمْصَباٌح) [el-mif™âd] اَلإْ
de) ve

ُة َُ أَ ِمفإْ  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mif™edet] اَلإْ
vezninde) Kebâb şişine denir. Ve ocak 
karıştıracak küsküye denir. Cem¡i َمَفاِئُد 
[mefâ™id] gelir.

َُ َفِئي -veznin [ferîd] َفِريٌد) [el-fe™îd] اَلإْ
de) Âteşe ıtlâk olunur, kebâb pişirdiği 
münâsebetiyle. Ve kebâb olmuş ete ve 
külde pişmiş ekmeğe denir ki bunlar da 
bi-ma¡nâ mef¡ûldür. Ve yüreksiz cebân 
adama denir.

ُُ ُؤل َمفإْ -vez [mef…ûd] َمْفُقوٌد [el-mef™ûd] اَلإْ
ninde) َفِئيٌد [fe™îd] ile iki ma¡nâ-yı ahîrde 
mürâdifidir. Ve yüreğinden derdi olan 
adama yâhûd dertli yüreğe denir; yukâlu: 
َوَجَع أَْو  َشَكاُه  ِإَذا  اْلَمْجُهوِل  َعَلى  اْلُفَؤاُد  أَِو  ُجُل  الرَّ  ُفِئَد 
َفُهَو َمْفُؤوٌد

ُُ ٌل) [et-tefe™™ud] اَلتََّفؤُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Âteş yanıp ¡alevlenmek ma¡nâsınadır; 

FASLU’L-FÂ™ 
)َفْصُل اْلَفاِء(

]ف أ ُ[
ُُ ُفَؤا -Yü (vezninde] ُغَراٌب) [el-fu™âd] اَلإْ
reğe denir, َقْلٌب […alb] ma¡nâsına ve bu 
müzekkerdir. Cem¡i ٌأَْفِئَدة [ef™idet] gelir. 
¡Alâ-kavlin ُفَؤاٌد [fu™âd] َمِريٌء [merî™]e ya¡nî 
kızıl öykene müte¡allik olan nesnelere de-
nir, ciğer ve ri™e ve yürek gibi. Ve bunda 
fâ’nın fethi ve vâv ile de lügattir, lâkin 
garîbdir. Ve ُفَؤاٌد [fu™âd] taharrük ve tevak-
kud ma¡nâsına olan ٌد  i âtîden-[tefe™™ud] َتَفؤُّ
me™hûzdur. 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre َقْلٌب 
[…alb]e ُفَؤاٌد [fu™âd] ıtlâkı ٌد  [tefe™™ud] َتَفؤُّ
i¡tibârına mebnîdir. Ve ¡inde’l-ba¡z َقْلٌب 
[…alb] ahasstır, niteki zikr olundu ve min-
hu kavluhu ¡aleyhi’s-selâm: أََتاُكْم أَْهُل اْلَيَمِن“ 
 İşbu hadîs beyânındaُهْم أََرقُّ ُقُلوًبا َوأَْلَيُن أَْفِئَدًة”
İbn E&îr َقْلٌب […alb] ile tefsîr eylemiştir. Ve 
¡inde’l-ba¡z ُفَؤاٌد [fu™âd] vasat-ı kalb yâhûd 
gışâ-i kalb ile olduğu resm eylemiştir. 
Ve ¡inde’l-muhakkikîn َقْلٌب […alb] ki asl 
cânib-i eyserde müvedda¡ sanavberiyyü’ş-
şekl cismânîden ¡ibârettir, Türkî’de yü-
rek denir. Ona müte¡allak olan latîfe-i 
rabbânîye ki mahall-i esrârdır, ُفَؤاٌد [fu™âd] 
denir, Türkîde ona gönül ta¡bîr olunur. 
İntehâ.

ُُ َفأإْ  fâ’nın fethi ve hemzenin) [el-fe™d] اَلإْ
sükûnuyla) Ekmeği pişmek için küle 
gömmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َفأََد اْلُخْبَز َفْأًدا 
 Ve eti âteş içre ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َجَعَلُه ِفي اْلَملَِّة
kebâb ve biryân eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفأََد اللَّْحَم ِفي النَّاِر ِإَذا َشَواُه Ve bir kim-
senin yüreğine vurmak ve gönlüne do-
kunmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َزْيًدا   َفأََد 



ُُ َفأَ 1534اَلإْ BÂBU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE

ile tehdîd eylemek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ُهَو َيِفدُّ ِلي َوَيُعدُّ أَْي يُوِعُدِني
ُة ََ َف إَْ َف -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-fedfedet] اَلإْ
ninde) َفِديٌد [fedîd] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir; yukâlu: ََّفد ِبَمْعَنى  ُجُل  الرَّ  Ve َفْدَفَد 
bir korkunç nesneden korkmakla kaçıp 
gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  َفْدَفَد الرَّ
َعَدا َهاِرًبا ِمْن َسُبٍع أَْو َعُدّوٍ

ُُ ا ََّ َف اٌد) [el-feddâd] اَلإْ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
İri sesli kalın ve taslak tekellüm eden ki-
şiye denir; yukâlu: َجاِفي َصّيٌِت  أَْي  اٌد  َفدَّ  َرُجٌل 
 Ve yere pek pek basıp pat pat yürür اْلَكالَِم
olan kimseye denir. Ve bin mihâra kadar 
ki yüz, iki yüz yâ beş yüz yâ dokuz yüz yâ 
bin nefer deveye mâlik olan adama denir; 
gırîv ve şamata ma¡nâsından me™hûzdur; 
yukâlu: ِبِل ِإَلى اأْلَْلِف اٌد أَْي َماِلُك اْلِمِئيَن ِمَن اإْلِ  ُهَو َفدَّ
Ve mütekebbir ve hod-bîn şahsa denir. 
Cem¡i اُدوَن  gelir. Ve [feddâdûn] َفدَّ

ُُلَن ا ََّ -Devecilere ve sığırt [feddâdûn] َف
maçlara ve çobanlara ve eşekçilere ve 
ekincilere ve ashâb-ı vebere ya¡nî bedevî 
tâ™ifesine ıtlâk olunur. Ve ekinlerinde 
devâbb ve mevâşîlerinde bülend âvâz 
ile haykırır olan adamlara ıtlâk olu-
nur. Kâle’ş-şârih ve minhu’l-hadîs: َِّإن“ 
اِديَن” اْلَفدَّ ِفي  َواْلَقْسَوَة   ُجَفاٌء Van…ulu’nun اْلُجَفاَء 
[cifâ™] lafzını cîm’in fethiyle vehm ve 
zulmle beyânı ¡acîbdir, zîrâ bu, cîm’in 
zammıyla nâ-tırâşlık ve gılzat ve kabalık 
ma¡nâsınadır. Ve 

ُُلَن ا ََّ  Develeri çok olan [feddâdûn] َف
adamlara denir.

ُة َُ ا ََّ َف  Kurbağaya (hâ’yla) [el-feddâdet] اَلإْ
ıtlâk olunur. Ve korkak, cebân kimseye 
ıtlâk olunur, her nesneden bağırır olduğu 
için. Bunda dâl’ın tahfîfiyle de câ™izdir.

َُ ُف إَْ ُف -veznin [hudhud] ُهْدُهٌد) [el-fudfud] اَلإْ

yukâlu: َق َوَتَوقََّد  Zikr olunan َتَفأََّدِت النَّاُر ِإَذا َتَحرَّ
.bundan me™hûzdur [fu™âd] ُفَؤاٌد

ُُ َفأَ  Bu dahi bir (fethateynle) [el-fe™ed] اَلإْ
kimse yüreğinden dertli olmak yâhûd yü-
rek ağrımak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َفِئَد الرَّ
اِبِع ِإَذا َشَكا ُفَؤاَدُه أَْو َوَجَع أَِو اْلُفَؤاُد َفأًَدا ِمَن اْلَباِب الرَّ

]ف ث ُ[
َُ َفَثاِني  sâ™eyn-i müselleseyn) [el-fe&â&îd] اَلإْ
ile) Birbiri üzerine kat kat yığılmış ak 
bulut pârelerine denir. Ve esvâb astar-
larına denir, betâ™in-i siyâb ma¡nâsına. 
Mü™ellif müfredlerine ta¡arruz eyleme-
miştir. Zâhiren َفَثاٌد [fe&âd]dır yâhûd َتَعاِشيُب 
[te¡âşîb] kabîlindendir.

َُ ِثي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tef&îd] اَلتَّفإْ
Câmeyi astarlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َفثََّد ِدْرَعُه ِإَذا َبطََّنُه

]ف ث ف ُ[
َُ َفَثاِفي  َفَثاِثيُد İkincide fâ’yla [el-fe&âfîd] اَلإْ
[fe&â&îd] ma¡nâsınadır, niteki َثَفاِفيُد 
[&efâfîd] dahi bu ma¡nâyadır.

]ف ُ ُ[
َُ ي َِ َف  Bülend (fâ’nın fethiyle) [el-fedîd] اَلإْ
âvâz ile yâhûd katı âvâz ile haykırmak, 
¡alâ-kavlin koyun sürüsü seğirtirken ayak-
ları seslenmek yâhûd koyunlar çobanlar 
ile bilece seğirtirken ayakları seslen-
mek yâhûd َحِفيٌف [√afîf] gibi seslenmek 
ma¡nâsınadır. Ve َحِفيٌف [√afîf] √â-yı müh-
mele ile kuş uçarken kanatlarından zuhûr 
eden sese denir; yukâlu: ِمَن َفِديًدا  ُجُل  الرَّ  َفدَّ 
 اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َرَفَع َصْوَتُه أَْو َصاَت َشِديًدا أَْو ُهَو َصْوُت
أَْو َوُحَداِتَها  ُرَعاِتَها  َمَع  َعْدِوَها  َصْوُت  أَْو  اِء  الشَّ  َعْدِو 
 Ve َصْوٌت َكاْلَحِفيِف

ٌَ ي َِ  ;Seğirtmek ma¡nâsınadır [fedîd] َف
yukâlu: َعَدا ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve bir adamı va¡îd َفدَّ 
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 َسْيٌف َفْرٌد :lafzından cem¡dir ve yukâlu َفْرَداِن
أَْي الَ َنِظيَر َلُه
Mütercim der ki Âsitâne-i emn-âşiyâneye 
vürûdumuzdan çend rûz mürûrunda 
ecillâ-i kirâmdan bir zâtın ziyâretine varı-
lıp meclisleri ¡ulemâ™ ile gâss olmakla me-
ğer beynlerinde Bey∂âvî merhûmun sûre-i 
Bakara’da rü™yet bahsinde ve ِلْلُمْؤِمِنيَن  َذِلَك 
ِفي اأْلَْحَواِل  َبْعِض  ِفي  اأْلَْنِبَياِء  ِمَن  َواأْلَْفَراِد  اآْلِخَرِة   ِفي 
ْنَيا  mâddesinin اَأْلَْفَراِد ibâretinde vâki¡ الدُّ
istikşâfı mütedâvil imiş. Bi’d-defe¡ât 
mu¡âtât-i kûs-i mübâhasât vukû¡undan 
sonra ke-mâ kâne müşkil olarak ¡alâ-
hâlihi kaldıkta bu fakîr sâhib-i meclisten 
ri¡âyet-i edeble ba¡de’l-istîzân bu makûle 
bast-ı lisân-ı beyân eyledi ki evvelâ 
Bey∂âvî hazretlerinin mutasavvife oldu-
ğu ¡indinizde mukarrer midir, değil mi-
dir diye su™âlimizi ba¡de’t-tasdîk işbu أَْفَراٌد 
[efrâd] ¡unvânı burada tasavvuf ıstılâhına 
mebnîdir dediğimizde beyne’l-ihcâf ve’l-
ikbâl istikşâf sûreti ibrâz eylemeleriyle 
bu resme tafsîle ibtidâr olundu ki bura-
da أَْفَراٌد [efrâd]dan murâd Fahrü’l-enâm 
¡aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm hazretleridir, 
ekmel-i efrâd-ı nev¡-i insânî olmakla ehad 
ve şef¡ ve vitr-i ferdiyyetlerini câmi¡dir. 
Kezâlik ”نُوِري اهللُ  َخَلَق  َما  ُل   hadîsi “أَوَّ
mûcibince evvel-i mahlûk ve ُكْنُت َنِبيًّا َوآَدُم“ 
يِن”  hadîsi muktezâsınca evvel-i َبْيَن اْلَماِء َوالطِّ
enbiyâ™ ve النَِّبّيَِن﴾، اآلية َوَخاَتَم  اهلِل  َرُسوَل   ﴿َوَلِكْن 
kerîmesi muktezâsınca hâtemiyyet-i ferd-
lerini câmi¡dir ve ”أُوِتيُت َجَواِمَع اْلَكِلِم“ hadîsi 
işbu külliyyet ve cem¡iyyete işârettir, ona 
mebnî lisân-ı hakîkatte zât-ı şerîflerine 
 ta¡bîr olunur. Bey∂âvî dahi [efrâd] أَْفَراٌد
ehl-i hakîkatten olmakla cevheren ve 
sîgaten أَْفَراٌد [efrâd] ¡unvânıyla sebt eyle-
miştir diye takrîr eylediğimizde ta¡bîrât-ı 

de) ve

َُ ِف ََ ُف  (vezninde [†ulebi¡] ُعَلِبٌط) [el-fudefid] اَلإْ
Bunlar da iri sesli taslak ve kalın tekellüm 
eden kimseye denir. Ve

َُ ِف ََ ُف  (vezninde [†ulebi¡] ُعَلِبٌط) [el-fudefid] اَلإْ
 ma¡nâsınadır ki pek koyu [hudebid] ُهَدِبٌد
süte denir.

ةٌ َُ ا ََ  (vezninde [sulâlet] ُسالََلٌة) [fudâdet] ُف
Bir kuş adıdır.

َُ َف إَْ َف -veznin [πabπab] َغْبَغٌب) [el-fedfed] اَلإْ
de) Beyâbâna denir. Ve toprağı pek ve 
galîz ve mürtefi¡ olan mekâna denir. Ve 
düz ve hemvâr yere denir. Ve bir recül 
adıdır.

يُن َِّ َف  fâ’nın fethi ve) [el-Feddîn] اَلإْ
dâl’ın teşdîdiyle) ◊avrân kazâsında bir 
mevzi¡dir; Hazret-i ¡O&mân neslinden olup 
Hârûn-ı Reşîd eyyâmında iddi¡â-yı hilâfet 
eden Sa¡îd b. »âlid el-¡O&mânî oradandır.

َُ ي َِ  Kibr ve edâ ile yürümek [et-tefdîd] اَلتَّفإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِكْبًرا َمَشى  ِإَذا  ُجُل  الرَّ َد   َفدَّ
-Ve satıcı tâ™ifesi sattığı şey™i çağır َوَبَطًرا
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َد اْلَباِئُع ِإَذا َصاَح  َفدَّ
ِفي ِشَراُه

]ف ر ُ[
ُُ َفرإْ  fâ’nın fethi ve râ’nın) [el-ferd] اَلإْ
sükûnuyla) ْوِج الزَّ  [ni§fu’z-zevc] ِنْصُف 
ma¡nâsınadır ki çiftin yarısı demektir, 
Türkîde tek ta¡bîr olunur; yukâlu: َهَذا ُفَراَدى 
ْوِج الزَّ  Ve yalnız yegâne ve yek-dâne ِنْصُف 
olan şey™e denir, müttehid ma¡sâsına. 
Cem¡i ِفَراٌد [firâd] gelir fâ’nın kesriyle; 
yukâlu: ُمتَِّحٌد أَْي  َفْرٌد  َشْيٌء   Ve dünyâda َهَذا 
misl ve nazîri olmayan kimseye denir, 
bî-hemtâ ma¡nâsına. Cem¡i أَْفَراٌد [efrâd] ve 
-vez [sukârâ] ُسَكاَرى ,gelir [furâdâ] ُفَراَدى
ninde ki bu gayr-i kıyâs üzeredir, gûyâ ki 
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ُُ َفَر ve (vezninde [cebel] َجَبٌل) [el-fered] اَلإْ

ُُ َفِر ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-ferid] اَلإْ

ُُ َفُر ve (vezninde [nedus] َنُدٌس) [el-ferud] اَلإْ

ُُ ُفُر ve (vezninde […unu¡] ُعنٌُق) [el-furud] اَلإْ

اُن َُ َفرإْ -veznin [sa√bân] َسْحَباُن) [el-ferdân] اَلإْ
de) ve

َُ َفِري ve (vezninde [alîm√] َحِليٌم) [el-ferîd] اَلإْ

ُُ َفُرل  (vezninde [abûl…] َقُبوٌل) [el-ferûd] اَلإْ
Cümlesi yalnız, münferid ma¡nâsınadır. 
Ve 

ٌُ -Eşcâr-ı sâ™ireden başkaca alar [fârid] َفاِر
gada nâbit şecere ıtlâk olunur; yukâlu: 
َيٌة َيْعِني ِإْنَفَرَدْت َعْن َساِئِر اأْلَْشَجاِر  َشَجَرةٌ َفاِرَدةٌ أَْي ُمَتَنّحِ
Ve sürüden başkaca olan âhûya ıtlâk olu-
nur; yukâlu: َظْبَيٌة َفاِرٌد أَْي ُمْنَفِرَدةٌ َعِن اْلَقِطيِع Ve 

ٌُ  bir mevzi¡ adıdır. Ve be-gâyet [Fârid] َفاِر
ebyaz ve a¡lâ olan şekere denir; yukâlu: 
 Ve ُسكٌَّر َفاِرٌد أَْي أَْجَوُد َوأَْبَيُض

ٌُ  Necd bilâdında bir dağın [Fârid] َفاِر
adıdır.

ُة َُ َفاِر ve [el-fâridet] اَلإْ

ُُ َرا ِمفإْ -veznin [√mi§bâ] ِمْصَباٌح) [el-mifrâd] اَلإْ
de) ve

ُُ َفُرل  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-ferûd] اَلإْ
Otlakta yalnızca otlar olan nâkaya vasf 
olur; yukâlu: َكاَنْت ِإَذا  َوَفُروٌد  َوِمْفَراٌد  َفاِرَدةٌ   َناَقٌة 
َتْنَفِرُد ِفي اْلَمْرَعى
النُُّجوِم ُُ َرا ve [efrâdu’n-nucûm] أَفإْ

النُُّجوِم ُُ  ¡Âfâkta tulû [furûdu’n-nucûm] ُفُرل
eden kevâkibe ıtlâk olunur ki murâd âfâkta 
câ-be-câ tâbân olan derârî-i kevâkibdir; 
leme¡ânları sebebiyle kevâkib-i sâ™ireden 
münferid ve mümtâz olurlar.

َُ ِري  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tefrîd] اَلتَّفإْ
Bir adam ¡ilm-i dînde fakîh ve ¡âlim olup 
ihtilât-ı nâstan inzivâ ve ¡uzlet ve emr ü 

mezkûre sâmi¡alarını kar¡ eylemediğin-
den nâşî mahall-i beyân-ı iltimâslarında 
Şeyh-i Ekber kuddise sırruhu’l-enver haz-
retleri Fu§û§’ta Fa§§-ı Mu√ammediyye’yi 
kelime-i ferdiyye ile tertîbleri ona işâret 
olup şürrâh dahi vech-i mezkûr üzere 
ma¡a’z-ziyâde bast ve tafsîl eylemişlerdir 
dediğimizde derhâl Fu§û§’u ve şürûhunu 
ihzâr ve mürâca¡at ve vâkıf-ı keyfiyyet ol-
duklarında sükût ile gûyâ ki şâbâş-ı mah-
midet oldular. “~â™ib du çîz mî-şikend 
şân-ı şi¡r-râ // Teslîm-i bî-vukûf u sukût-ı 
vukûf-mend.” İntehâ. Ve 

ٌُ -Çehrede çene kemiklerinin biri [ferd] َفرإْ
ne ıtlâk olunur, ikisine َفْرَداِن [ferdân] denir. 
Ve ¡Araba mahsûs şol papuca ıtlâk olu-
nur ki tasması kat kat dikilmeyip hemân 
yalın kat ve be-gâyet yufka ve nâzük ola. 
Kâle fi’n-Nihâye: َوِفي اْلَحِديِث “َجاَء َرُجٌل َيْشُكو 
ُه َفَقاَل ||َيا َخْيَر َمْن َيْمِشي ِبَنْعٍل  َرُجالً ِمَن اأْلَْنَصاِر َشجَّ
 َفْرِد|| أَْوَهَبُه ِلَنْهَدٍة َوَنْهِد|| ال َتْسِبَينَّ َسَلِبي وِجْلِدي||
 أََراَد النَّْعَل الَِّتي ِهَي َطاٌق َواِحٌد َوَلْم تُْخَصْف َطاًقا َعَلى
َعاِل َوِإنََّما َيْلَبُسَها  َطاٍق َوَلْم تَُطاَرْق َوُهْم يُْمَدُحوَن ِبِرقَِّة النِّ
 Ve ُمُلوُكُهْم َوَساَدتُُهْم َفأََراَد َيا َخْيَر اأْلََكاِبِر ِمَن اْلَعَرِب

ٌُ  Yalnız şey™e denir, münferid [ferd] َفرإْ
ma¡nâsına, ke-mâ se-yuzkeru. Ve ¡Arablar 
“Ben filâna yalnız olduklarımız hâlde bu-
luştum” diyecek yerde َلِقيُتُه َفْرَدْيِن derler. Ve 

ٌُ  Bir mevzi¡ adıdır. Ve esmâ-i [Ferd] َفرإْ
ricâldendir: Ziyâd b. el-Ferd yâhûd İbn 
Ebi’l-Ferd ashâbdandır. Ve ◊af§ el-Ferd 
el-Mı§rî, Cebriyye tâ™ifesinden bir kimse-
dir. Ve 

ٌُ -Abdullâh b. Revâ√a hazretleri¡ [Ferd] َفرإْ
nin kılıcı ismidir.

ُُ َفاِر ve [el-fârid] اَلإْ

ُُ َفرإْ  vezninde ki zikr [serd] َسْرٌد) [el-ferd] اَلإْ
olundu). Ve
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 ُمْفِرٌد İşbuأَْفَرَدِت اْلَمْرأَُة ِإَذا َوَضَعْت َواِحًدا َوِهَي ُمْفِرٌد
[mufrid] sâ™ir hayvânlara da vasf olur, 
lâkin nâkaya ıtlâk olunmaz, zîrâ nâka kıs-
mı kat¡â ikiz doğurmaz.

ُُ ِفَرا نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-infirâd] اَلإْ
de) Bu dahi bir mâddede teferrüd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َد ِبِه ِإْنَفَرَد ِباأْلَْمِر ِإَذا َتَفرَّ

ُُ َرا ِتفإْ سإْ ِ  [infirâd] ِإْنِفَراٌد [el-istifrâd] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِباأْلَْمِر   ِإْسَتْفَرَد 
ِبِه َد   Ve bir kimse ile yalnızca olmak َتَفرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه َد  َتَفرَّ ِإَذا  ُفالًَنا   ِإْسَتْفَرَد 
Ve bir şey™i zümresi içinde ayırıp başkaca 
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  ِإْسَتْفَرَد 
ِإَذا أَْخَرَجُه ِمْن َبْيِن أَْصَحاِبِه

ُُ ُفَرا ve (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-furâd] اَلإْ

ُُ ِفَرا ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-firâd] اَلإْ

َُى ُفَرا -veznin [sukârâ] ُسَكاَرى) [el-furâdâ] اَلإْ
de) ve

َُ ve (vezninde [rubâ¡a] ُرَباَع) [furâde] ُفَرا

َُ  fâ’nın fethiyle ikisi de gayr-i) [ferâde] َفَرا
munsarıf olarak) ve

َُى -Bi (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [ferdâ] َفرإْ
rer birer demektir; yukâlu: ُفَراَد اْلَقْوُم   َجاَء 
 َوِفَراَد َوُفَراَدى َوُفَراَد َوَفَراَد َوَفْرَدى أَْي َواِحًدا َبْعَد َواِحٍد
Bunların müfredleri َفَرٌد [fered] lafzıdır 
fethateynle ve َفِرٌد [ferid] kelimesi َكِتٌف 
[ketif] vezninde ve َفِريٌد [ferîd]dir ve َفْرَداُن 
[ferdân]dır َسْكَراُن [sekrân] vezninde. Müf-
redleri َفْرٌد [ferd] olmak câ™iz değildir ki 
fâ’nın fethi ve râ’nın sükûnuyladır. Ger-
çi nüshalarda َفَراَد [ferâde] kelimesi dahi 
mevcûddur ki fâ’nın fethiyle gayr-i mun-
sarıf olarak lâkin Ba§â™ir’de müsebbet de-
ğildir. ُفَراَدى﴾ اآلية ِجْئُتُموَنا   kerîmesinin ﴿َوَلَقْد 
tefsîrinde siyag-ı mezbûreyi sebt edip ve 
 unvânıyla kırâ™at olunduğunu¡ [ferâd] ُفَراَد
nakl eylemiştir ki fâ’nın zammıyla ثاُلََث 

nehy-i ilâhîyi ri¡âyet için ihtiyâr-ı vahdet 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ َد   َفرَّ
َه َواْعَتَزَل النَّاَس َوَخالَ ِلُمَراَعاِة اأْلَْمِر َوالنَّْهِي  َتْفِريًدا ِإَذا َتَفقَّ
َوُهُم ُدوَن  اْلُمَفّرِ َوَسَبَق  ِديَن  ِلْلُمَفّرِ اْلَحِديُث “طُوَبى   َوِمْنُه 
وَن ِبِذْكِر اهلِل َتَعاَلى َوُهْم أَْيًضا اَلَِّذيَن َهَلَكْت ِلَداتُُهْم  اْلُمْهَتزُّ
َوَبُقوا ُهْم”
Hadîs-i evvelde ٌد  den murâd[muferrid] ُمَفّرِ
vech-i mezkûr üzere nâstan ¡uzlet eden 
fukahâ™dır ve hadîs-i sânîden murâd ¡ışk-ı 
ilâhî ile vecde gelip dâ™imâ zikrullâh ile 
tarab-nâk olan zevâttır. Ve hem-zâd ve 
akrânları bi’l-cümle âhirete gidip kendi-
leri yalnızca İslâm ve ¡ibâdet üzere kâ™im 
olan zevât dahi irâde olunur. Nihâye’de 
işbu ¡ibâretle mersûmdur: ”ُدوَن اْلُمَفّرِ  “َسَبَق 
َقاَل ُدوَن  اْلُمَفّرِ َوَما  ِقيَل  ِديَن  ِلْلُمَفّرِ “طُوَبى  ِرَواَيٍة   َوِفي 
َواْعَتَزَل َه  َتَفقَّ ِإَذا  َفْرٌد  َوِقيَل  اهلِل”  ِذْكِر  ِفي  وا  اْهَتزُّ  اَلَِّذيَن 
اْلَهْرَمى ُهُم  َوِقيَل  َوالنَّْهِي  اأْلَْمِر  ِبُمَراَعاِة  َوَخالَ   النَّاَس 
َعزَّ اهلَل  َيْذُكُروَن  َوَبُقوا  النَّاِس  ِمَن  أَْقَرانُُهْم  َهَلَك   اَلَِّذيَن 
 “طُوَبى ِلَمْن َطاَل ُعُمُرُه َوَحُسَن Üçüncü ma¡nâَوَجلَّ

 hadîsine akrebdir. Pes bu ma¡nâlarda َعَمُلُه”
 ıtlâkât-ı şer¡iyyeden olur. Ve [tefrîd] َتْفِريٌد

ٌُ  Şol süvâra ıtlâk olunur ki [muferrid] ُمَفّرِ
yanında hemân kendi devesi ola; yukâlu: 
ٌد أَْي َما َمَعُه َغْيَر َبِعيِرِه َراِكٌب ُمَفّرِ

ُُ ُفُرل  vezninde) Bir [u¡ûd…] ُقُعوٌد] [el-furûd] اَلإْ
husûsta yalnızlık eylemek ma¡nâsınadır ki 
murâd yalnız başına işlemektir; yukâlu: 
اِبِع ِل َوالرَّ  َفَرَد ُفالٌَن ِباأْلَْمِر َوَفِرَد َوَفُرَد َفْرًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
َد ِبِه َواْلَخاِمِس ِإَذا َتَفرَّ

ُُ َرا فإْ ِ  ُفُروٌد (hemzenin kesriyle) [el-ifrâd] اَلإْ
[furûd] ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِباأْلَْمِر   أَْفَرَد 
ِبِه َد   Ve bir nesneyi gürûhundan ayırıp َتَفرَّ
başkaca çıkarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve bir kimseye elçi göndermek أَْفَرَدُه ِإَذا َعَزَلُه
ma¡nâsınadır ki yalnızca olur; yukâlu: أَْفَرَد 
َزُه  Ve hatun ikiz doğurmayıp ِإَلْيِه َرُسوالً ِإَذا َجهَّ
bir dâne doğurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 



ٌُ 1538َفرإْ BÂBU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE

ne gelir, aşağısında olan altı ¡aded omurga 
kemiğinin nihâyetiyle kuyruk dibinden 
berice olan altı ¡aded omurga kemiklerinin 
aralığında olur; her birine ٌَفِريَدة [ferîdet] 
denir, mecmû¡una َفَراِئُد [ferâ™id] dahi denir.

ُُ ا َفرَّ اٌد) [el-ferrâd] اَلإْ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
 dedikleri zikr olunan inci dizisi [ferîd] َفِريٌد
satan, kezâlik işleyen adama denir.

ُُ ل ُُ ُفرإْ -veznin [sursûr] ُسْرُسوٌر) [el-Furdûd] اَلإْ
de) Bir niçe kevâkibe denir ki ¿üreyyâ’nın 
ensesinde sıravardı merkûzlardır.

ُُ ُمَفرَّ -vez [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muferred] اَلإْ
ninde) Aralıkları َفِريٌد [ferîd]-i mezkûr ile 
fasl olunmuş altın dizisine denir; yukâlu: 
ٌل ِباْلَفِريِد ٌد أَْي ُمَفصَّ َذَهٌب ُمَفرَّ

ُُ ا ََ ِفِرنإْ -Bir şe (kesreteynle) [el-firindâd] اَلإْ
cer adıdır. Ve bir mevzi¡ adıdır ki ±u’r-
Rumme nâm şâ¡irin kabri ondadır.

ُُ َفَواِر -Şol nâkalara ıtlâk olu [el-fevârid] اَلإْ
nur ki erkek develer onlara meyl ve iştihâ 
eylemeyeler. Müfredi ٌَفاِرَدة [fâridet]tir.

يإِْن َُ َفرإْ  (tesniye bünyesiyle) [el-ferdeyn] اَلإْ
Bir nev¡ kargıya denir.

ُة َُ ُفَر  hemzenin zammıyla) [el-furedet] اَلإْ
-vezninde) Şol adama de [humezet] ُهَمَزةٌ
nir ki yola ve bir mahalle dâ™imâ yalnızca 
gider ola; yukâlu: َرُجٌل ُفَرَدةٌ ِإَذا َكاَن َيْذَهُب َوْحَدُه
اُت َُ ُفرإْ  Bir (fâ’nın zammıyla) [el-furdât] اَلإْ
mahalde olan seyrek seyrek tepelere ıtlâk 
olunur.

ٌُ ve (vezninde [serd] َسْرٌد) [ferd] الَفرإْ

ُُ َفِر ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-ferid] اَلإْ

َُ َفِري ve [el-ferîd] اَلإْ

ُُ َفَر ve (fethateynle) [el-fered] اَلإْ

ُُ َُ َفرإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) el-ferded] اَلإْ
Cevher-dâr kılıca vasf olur ki bî-nazîr 

[&ulâ&e] ve ُرَباَع [rubâ¡a] sîğasına teşbîhen 
i¡râb icrâ olunmamıştır. Ve َفْرَدى [ferdâ] 
 .in cem¡idir[ferîd] َفِريٌد gibi [mer∂â] َمْرَضى
Kezâlik ُفَراَدى [furâdâ] أَُساَرى [usârâ] gibi 
 in cem¡idir ve ba¡zılar bunun[ferîd] َفِريٌد
ma¡dûliyyetine zâhib oldular.

ٌُ ve (vezninde [serd] َسْرٌد) [Ferd] َفرإْ

ٌُ ve (vezninde [kurd] ُكْرٌد) [Furd] ُفرإْ

ٌُ ve (vezninde [ird…] ِقْرٌد) [Fird] ِفرإْ

ُة َُ ve (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [Ferdet] َفرإْ

َُى  (vezninde [cemezâ] َجَمَزى) [Feredâ] َفَر
ve

ُُ  ve [Fârid] َفاِر

اُت َُ ُفُر  .birer mevzi¡ adlarıdır [el-Furudât] اَلإْ
Ve 

ُة َُ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ [Ferdet] َفرإْ
Bâdiyede bir dağın adıdır. Ve ‰ayyi™ 
kabîlesi diyârında bir dağın adıdır. Ve 
Cerm kabîlesi yurdunda bir su ismidir, 
¡alâ-kavlin bu …âf’ladır.

َُ َفِري  Yektâ (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-ferîd] اَلإْ
ve yegâne ya¡nî akrân ve emsâli yok, vasf 
ve tavrında bir dâne demektir. Ve yalnız-
ca, tenhâ ma¡nâsınadır. Ve şol büyücek al-
tın düğmeye denir ki inci ile karışık altın 
dizisinde altın ile inci aralığına dizilmiş 
ola ki fâsıla olur; Fârisîde ona câverse de-
nir. Cem¡i َفَراِئُد [ferâ™id] gelir. Ve 

ٌَ  ve [ferîd] َفِري

ةٌ ََ  Bir dâne nefîs cevhere ıtlâk [ferîdet] َفِري
olunur, ne türlü cevher olursa olsun. Ve 
şol inci dizisine denir ki aralıkları gayrı 
nesne ile fasl olunmuş ola. Ve 

ٌَ  Şol omurga kemiklerine denir [ferîd] َفِري
ki yalnızca olup boyun düğmeciğinin ki 
devenin semeri ağacının ucu onun üzeri-
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[ferâ…id] ¡unvânında dahi vârid olmuş-
tur, gûyâ ki her cüz™leri bir kevkeb ¡add 
olunmuştur. 

Mütercim der ki işbu ﴾َيْهَتُدوَن ُهْم   ﴿َوِبالنَّْجِم 
âyet-i kerîmesinde necmi »unnes ile ve 
ba¡zılar ¿üreyyâ ve Fer…adân ve Benât-ı 
Na¡ş ve Cedy misilli derârî-i kevâkib 
ile tefsîr eylediler. Zîrâ beyne’l-¡Arab 
kevâkib-i mezkûre ve Süheyl ve Şi¡râ ve 
¡Aynu’&-¿evr ve ¢albu’l-Esed ve ¡Ayyû… 
makûlesi kevâkibler hüdât olup ya¡nî Ye-
men ve ◊icâz taraflarından Şâm ve ¡Irâ… 
ve Mı§ır taraflarına vürûd edenler ¢u†b-ı 
Şimâlî tarafında olan kevâkib-i berrâkayı 
rehber ve ¡ale’l-¡aks gidenler cenûbî 
cânibinde olanları manzar ederler. Bu ci-
hetle her biri ¡indlerinde ma¡hûddur. Ona 
mebnî mü™ellif الَِّذي  ibâretiyle îrâd¡ َوالنَّْجُم 
eyledi ki harf-i ta¡rîf ¡ahd-i hâricî içindir. 
Ve َفْرَقَداِن  kavli hasâ™is-i terâkîbdendir ُهَما 
ki dîbâcede sebt olundu. İntehâ. Ve 

ٌَ َق …Esmâ-i ricâldendir. Fer [Fer…ad] َفرإْ
ad ki bir kabîleye ve bir mahalle mensûb 
değildir. Ve ¡Utbe b. Fer…ad ikisi de 
ashâbdandır. Ve 

ٌَ َق  ¡Bu«ârâ eyâletinde bir mevzi [Fer…ad] َفرإْ
adıdır.

ُُ ُقو ُفرإْ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-fur…ûd] اَلإْ
de) Bu dahi َفْرَقٌد [fer…ad] gibi ¡ale’l-ihtilâf 
buzağıya denir ve zikr olunan yıldıza 
denir. 

ٌَ -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [Furâ…id] ُفَراِق
de) Bir dere yoludur ki Vâdî-i ~afrâ’ya 
müntehî olur.

]ف ر ن ُ[
َُ ِفِرنإْ -Kılıcın cev (kesreteynle) [el-firind] اَلإْ
herine ve alasına denir ki demiri a¡lâ olup 

olur; yukâlu: َسْيٌف َفْرٌد َوَفِرٌد َوَفِريٌد َوَفَرٌد َوَفْرَدٌد أَْي 
ve ُذو ِفِرْنٍد

ُُ َُ -Se (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Ferded] َفرإْ
mer…and kazâsında bir karye adıdır.

]ف ر ث ُ[
ُة ََ َن َفرإْ  â-yı müsellese ile&) [el-fer&edet] اَلإْ
 vezninde) Bir adamın [da√recet] َدْحَرَجٌة
yüzü dolgun etli olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ََفْرَثَد َوْجُهُه ِإَذا َكثَُر َلْحُمُه َواْمَتَل

]ف ر ش ُ[
ُة ََ َش َفرإْ  (şîn-i mu¡ceme ile) [el-ferşedet] اَلإْ
Apşak olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َفْرَشَد 
ُجُل ِإَذا َباَعَد َبْيَن ِرْجَلْيِه الرَّ

]ف ر ص ُ[
َُ ِص ِفرإْ ve [el-fir§id] اَلإْ

َُ ِصي ِفرإْ  Kuru (fâ’ların kesriyle) [el-fir§îd] اَلإْ
üzümün ve yaş üzümün çekirdeğine denir.

ُُ َصا ِفرإْ  Bu dahi (fâ’nın kesriyle) [el-fir§âd] اَلإْ
 ma¡nâsınadır. Ve [fir§id] ِفْرِصٌد

ٌُ َصا  Tut ağacına ¡alâ-kavlin [fir§âd] ِفرإْ
meyvesine yâhûd kırmızı olanına denir. 
Ve bir nev¡ kızıl boya adıdır.

]ف ر ق ُ[
َُ َق َفرإْ  (vezninde [πar…ad] َغْرَقٌد) [el-fer…ad] اَلإْ
Sığır yavrusuna, ¡alâ-kavlin yaban sığırı-
nın yavrusuna denir. Ve şol ma¡hûd par-
lak yıldıza denir ki yola gidenler onunla 
ihtidâ ederler, ya¡nî semt-i meslûku onun-
la bulup râh-ı râstlarından ¡udûl ve inhirâf 
eylemezler. Ve bu ¢u†b-ı Şimâlî’ye karîb 
iki kevkebdir. Her birine Fer…ad ve iki-
sine Fer…adân ıtlâk ederler. Fârisîde dû-
birâderân ve Türkîde iki kardeş ta¡bîr 
olunur. Ve ba¡zı eş¡ârda şiddet-i ittisâline 
binâ™en müfred olarak vârid olmuştur. 
Şârihin beyânına göre cem¡ olarak َفَراِقُد 
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ٌَ اِن ,Nar dânesine denir [firind] ِفِرنإْ مَّ  َحبُّ الرُّ
[√abbu’r-rummân] ma¡nâsına.

َُ ِرنإْ فإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-ifrind] اَلإْ
dahi kılıcın cevherine ve alasına denir.

َُ ِن ِفرإْ  (vezninde [fiskil] ِفْسِكٌل) [el-firnid] اَلإْ
Ta¡âma katılan havâyice denir, nohut ve 
biber ve kemmûn gibi ebzâr ma¡nâsına. 
Cem¡i َفَراِنُد [ferânid] gelir.

اُة ََ ِفِرنإْ  Bağırtlak (kesreteynle) [el-firindât] اَلإْ
kuşuna denir.

ُُ ا ََ -vez [ci√inbâr] ِجِحْنَباٌر) [Firindâd] ِفِرنإْ
ninde) Arz-ı Dehnâ’da bir dağın adıdır. 
Hizâsında bir dağ dahi olmakla ikisine 
.ıtlâk edilir [Firindâdân] ِفِرْنَداَداِن

]ف ر هـ ُ[
َُ ُه ُفرإْ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-furhud] اَلإْ
ve

ُُ ُهو ُفرإْ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-furhûd] اَلإْ
de) Tıknaz ve galîzü’l-cüsse adama de-
nir. Ve etine dolu, bedeni nerm ve nâzük 
civâna denir. Ve arslan yavrusuna denir. 
Ve her endâmı hûb ve dil-ber tâze civâna 
denir ve bunda fâ’nın ve hâ’nın fethiyle 
lügattır. Ve 

ٌُ ُهو -Dağ keçisinin oğlağına de [furhûd] ُفرإْ
nir. Ve 

ٌُ ُهو -Bir batn pederinin ismi [Furhûd] ُفرإْ
dir ki Ya√med kabîlesinden münşa¡ibdir; 
vâzı¡-ı fenn-i ¡arûz olan İmâm »alîl b. 
A√med o batndandır. Nisbetinde Furhûdî 
ve Ferâhîdî derler, cem¡ bünyesiyle. Ve

َُ  Bünyesi küçük ve hurde [ferâhîd] َفَراِهي
olan koyunlara denir.

ٌُ َها -fâ’nın kesriyle, lâkin fet) [Firhâd] ِفرإْ
hiyle meşhûrdur) İsm-i a¡cemîdir, Ferhâd 
ve Şîrîn kıssası meşhûrdur.

suyunu gereği gibi buldukta zuhûr eder. 

Mü™ellifin burada َوَوْشُيُه َوَجْوَهُرُه  ْيُف  اَلسَّ  اَْلِفِرْنُد 
¡ibâretiyle tefsîri َوَكَرُمُه َزْيٌد   terkîbi أَْعَجَبِني 
kabîlindendir. Ve ba¡zı mahallerde bu res-
me takyîd eylediği ¡ibâre bu makâma ihâle 
olunur idi. Mülahhası budur ki َزْيٌد  أَْعَجَبِني 
 terkîbinden murâd Zeyd’in keremini َوَكَرُمُه
vasftır. Zeyd’in zikrini takdîm eylemeleri 
keremine ta¡zîm ve mübâlaga nüktesine 
mebnîdir, zîrâ Zeyd’in nefsi kereminin 
zikrine vesîle olmuştur. Ve zâhir ve zamîr 
ile takavvî yâhûd tahsîs irâde olunmakla 
mübâlagayı mutazammın olur ve bu terkîb 
beyne’l-¡Arab ¡atf-ı mahsûstur. Ve’l-hâsıl 
َوَكَرُمُه َزْيٌد  َزْيٍد kavli أَْعَجَبِني  َكَرُم  -kav أَْعَجَبِني 
linden eblagdır, niteki Bey∂âvî sûre-i 
Câsiye’de ﴾يُْؤِمنُوَن َوآَياِتِه  اهلِل  َبْعَد  َحِديٍث   ﴿َفِبأَّيِ 
kerîmesi tefsîrinde َوَتْقِديُم اهلِل  آَياِت  َبْعَد   أَْي 
َزْيٌد أَْعَجَبِني  َقْوِلَك  ِفي  َكَما  َوالتَّْعِظيِم  ِلْلُمَباَلَغِة  اهلِل   اْسِم 
 ibâretiyle nükte-i merkûma telmîh¡ َوَكَرُمُه
ve Şeyh-zâde vech-i meşrûh üzere şerh 
ve tasrîh eylemiştir. Kezâlik Zema«şerî, 
Sûre-i Hûd’da iftirâ-yı şefâ¡at ve âlihe 
mâddesinde َوَشَفاَعِتَها اآْلِلَهِة   ibâretiyle¡ ِمَن 
beyân eylemekle şârih-i Keşşâf ‰îbî 
merhûm ¡atf ve ِمْنَواِل َعَلى  اآْلِلَهِة  َعَلى   َشَفاَعِتَها 
اآْلِلَهُة الَ  َفاَعُة  الشَّ اْلُمْفَتِري  أِلَنَّ  َوَكَرُمُه”  َزْيٌد   “أَْعَجَبِني 
kavliyle tasrîh murâd eylemiştir. Pes bu 
makâmda ِفِرْنٌد [firind] hâssaten kılıç kıs-
mının âb u tâbına ya¡nî suyuna ve ala ta¡bîr 
olunan cevherine denir ki ser-â-pâ kılıcın 
yüzünde mer™î olur; fe-nekûlu: ِفِرْنُد  أَْعَجَبِني 
ْيِف أَْي َجْوَهُرُه َوَوْشُيُه  Ve َهَذا السَّ

ٌَ  َحْوَجٌم ,Kırmızı güle denir [firind] ِفِرنإْ
[√avcem] ma¡nâsına. Ve bir nev¡ sevb-i 
ma¡rûf ismidir. Bu ma¡nâda perend-i 
Fârisî mu¡arrebidir, lâkin Fârisîde perend 
fethateynle münakkaş kumaşa denir. Ve 
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ُة ََ ََ َمفإْ  [ma§la√at] َمْصَلَحٌة) [el-mefsedet] اَلإْ
vezninde) ve onun zıddıdır ki bir şey™in yâ 
bir husûsun tebâh ve fâsid olmasına bâ¡is 
olan şey™e denir. Cem¡i َمَفاِسُد [mefâsid] 
gelir; yukâlu: َباِعٌث أَْي  َلُه  َمْفَسَدةٌ  اأْلَْمُر   َهَذا 
 Bu veznde olan kelimât bi’l-cümle ِلَفَساِدِه
mâddelerine dâ¡î ve bâ¡is mâ¡nâsına olur, 
 ve [mecbenet] َمْجَبَنٌة ve [meb«alet] َمْبَخَلٌة
 gibi. Van…ulu merhûm [ma§la√at] َمْصَلَحٌة
bir nesnenin fesâdını dilemek ma¡nâsıyla 
tercemesi salâhtan ba¡îddir.

َُ ي َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tefsîd] اَلتَّفإْ
Bir nesneyi fesâda vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدُه َتْفِسيًدا ِإَذا أَْفَسَدُه َفسَّ

َُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tefâsud] اَلتََّفاُس
de) Sıla-i erhâmı kat¡ edişmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َتَفاَسُدوا ِإَذا َقَطُعوا اأْلَْرَحاَم

ُُ ا ََ ِتفإْ سإْ ِ  Bir nesnenin fâsid [el-istifsâd] اَلإْ
ve tebâh olmasını istemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْسَتْفَسَد ِضدُّ اْسَتْصَلَح

]ف ص ُ[
َُ ve (vezninde [a§d…] َقْصٌد) [el-fa§d] اَلإَْفصإْ

ُُ ِفَصا -veznin [kitâb] ِكَتاٌب) [el-fi§âd] اَلإْ
de) Kan çıkmak için damarı yarmak 
ma¡nâsınadır ki kan almak ta¡bîr olunur; 
yukâlu: اُم َفْصًدا َوِفَصاًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني  َفَصَد اْلَحجَّ
اْلِعْرَق َشقَّ   Ve bir adama ¡atiyyeyi cezm ِإَذا 
ve imzâ eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َفَصَد َلُه َعَطاًء ِإَذا َقَطَع َلُه َوأَْمَضاُه

ُُ ُصو َمفإْ ve [el-mef§ûd] اَلإْ

َُ َفِصي -Fasd olunan adama ve da [el-fa§îd] اَلإْ
mara denir; yukâlu: َرُجٌل َوِعْرٌق َمْفُصوٌد َوَفِصيٌد 
Ve 

ٌَ  O damardan çıkan kana denir [fa§îd] َفِصي
ki A¡râb tâ™ifesi deveyi َفْصٌد [fa§d] ve kanı-
nı bağırsak içre hıfz edip kıtlık zamânında 
pişirip mihmânı onunla it¡âm ederler ve 

إُْ ِجرإْ إُْ َها  (cîm’in kesriyle) [Firhâdcird] ِفرإْ
Merv kazâsında bir karyedir ve ِجْرٌد [cird] 
lafzı kird-i Fârisî mu¡arrebidir ki ¡amel 
ma¡nâsınadır. Mü™ellifin beyânına göre 
burada “kerd” kâf-ı ¡Arabînin fethiy-
le olmaktır. Lâkin lügât-ı Fârisîde kâf-ı 
¡Acemînin kesriyle mersûmdur ki cem¡ 
ma¡nâsınadır, muzâfun-ileyhi takdîm 
olunmuştur.

]ف أ ُ[
ُُ َفزإْ  fâ’nın fethi ve zâ-yı) [el-fezd] اَلإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) َفْصٌد [fa§d] 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َلُه  ُفْزَد  َمْن  يُْحَرْم   َلْم 
.Ve ma¡nâsı ¡an-karîb mezkûrdur َمْن ُفِصَد َلُه

]ف س ُ[
ُُ ا ََ َف ve (vezninde [√alâ§] َصالٌَح) [el-fesâd] اَلإْ

ُُ و َُ ُف  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-fusûd] اَلإْ
Bir nesne azıp tebâh olmak ma¡nâsınadır ki 
hadd-i i¡tidâlden hâric olmaktan ¡ibârettir; 
ْيُء :mukâbilidir; yukâlu [√alâ§] َصالٌَح  َفَسَد الشَّ
ِل َوالثَّاِني َواْلَخاِمِس  َوَفُسَد َفَساًدا َوُفُسوًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
 Ve ِضدُّ َصَلَح

ٌُ ا ََ  Bir adamın mâlını zulmen ahz [fesâd] َف
eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
ظُْلًما أَْي  َفَساًدا  ُفالٍَن  َماَل  اأْلَِميُر   َفَساٌد [Ve] أََخَذ 
[fesâd] bu ma¡nâda ismdir. Ve kuraklığa 
ve kaht ve galâya ıtlâk olunur; yukâlu: ِفي 
َنِة َفَساٌد أَْي َجْدٌب السَّ

َُ َفاِس -Tebâh ol (ism-i fâ¡ildir) [el-fâsid] اَلإْ
muş nesneye denir, ُذو َفَساٍد ma¡nâsına.

َُ ي َِ َف  Bâb-ı (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-fesîd] اَلإْ
hâmisten sıfattır, َفاِسٌد [fâsid] ma¡nâsına. 
İkisinin de cem¡i َفْسَدى [fesdâ] gelir, َساِقٌط 
[sâ…i†] ve َسْقَطى [sa…†â] ve َمِريٌض [marî∂] 
ve َمْرَضى [mar∂â] gibi. َوَلْم يُْسَمْع ِاْنَفَسَد Ya¡nî 
infi¡âlden dahi vürûdunu kıyâs âbî değil 
iken mesmû¡ olmamıştır.
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َُ َفِص ُمنإْ  [munfa§il] ُمْنَفِصٌل) [el-munfa§id] اَلإْ
vezninde) ve

َُ ُمَتَفّصِ ٌد) [el-mutefa§§id] اَلإْ  ُمَتَوّحِ
[muteva√√id] vezninde) Akıcı sıvık nes-
nelere ıtlâk olunur, su ve kan ve ter gibi.

َُ ِصي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tef§îd] اَلتَّفإْ
Fi’l-asl masdar olup ba¡dehu ism olarak 
yarık ve çatlak ma¡nâsına isti¡mâl olun-
muştur ve minhu yukâlu: َتْفِصيٌد اأْلَْرِض   ِفي 
ٌد ٌق َوَتَخدُّ  Ve bir yere bir mikdârca su أَْي َتَشقُّ
irkilmek ma¡nâsına müsta¡meldir.

َُ َص ِمفإْ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mif§ad] اَلإْ
de) Neştere denir ki fasd âletidir.

]ف ق ُ[
َُ َفقإْ  fâ’nın fethi ve …âf’ın) [el-fa…d] اَلإْ
sükûnuyla) ve

اُن ََ ِفقإْ ve (fâ’nın kesriyle) [el-fi…dân] اَلإْ

ُُ ُفُقو -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-fu…ûd] اَلإْ
de) Mevcûd nesneyi gâ™ib eylemek 
ma¡nâsınadır ki güm etmek ve yavı kıl-
mak ve yitirmek ta¡bîr olunur; yukâlu: َفَقَد 
َعِدَمُه ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َوُفُقوًدا  َوِفْقَداًنا  َفْقًدا  ْيَء   الشَّ
Van…ulu merhûmun gâ™ib edip aramakla 
tercemesi gâ™ib olacak mâddedendir.

َُ َفِقي ve [el-fa…îd] اَلإْ

ُُ ُقو َمفإْ  .Gâ™ib olan şey™e denir [el-mef…ûd] اَلإْ
Ve ¡Arablar bir adam mevt ve fikdânından 
bî-bâk olarak vefât eyledikte َغْيَر ُفالٌَن   َماَت 
َمْحُموٍد َوالَ  َمْفُقوٍد  َوَغْيَر  َحِميٍد  َوالَ   َغْيَر ,derler َفِقيٍد 
.ma¡nâsına ُمْكَتَرٍث ِلِفْقَداِنِه

ُُ َقا فإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-if…âd] اَلإْ
kimseye bir nesnesini gâ™ib ettirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَعَلُه أَْي  ِإيَّاُه  اهللُ   أَْفَقَدُه 
َمْفُقوًدا

َُ َفاِق  Şol hatuna ıtlâk olunur ki [el-fâ…id] اَلإْ
zevci yâhûd veledi vefât eylemiş ola, ¡alâ-

minhu’l-meselu: ”َلُه ُفْصَد  َمْن  يُْحَرْم   Ve “َلْم 
tahfîf için §âd’ı iskân ederler. 

Asl-ı mesel budur ki iki adam bir A¡râbîye 
nezîl olup başkaca beytûtet eylediler. 
A¡râbî birini vaz¡-ı mezkûr üzere ziyâfet 
eyleyip ¡ale’s-sabâh mihmân-ı dîger bun-
dan su™âl eyledi ki “Akşam sâhib-i hâne 
seni ne gûne ta¡âm ile ziyâfet eyledi?” O 
dahi َما ُقِريُت َوِإنََّما ُفِصَد ِلي Ya¡nî “Ben et¡ime-i 
nefîse ile ziyâfet olunmadım, hemân be-
nim için fasd eylediler” dedikte mihmân-ı 
dîger kelâm-ı mezbûru îrâd eylemekle me-
sel oldu; şey™-i yesîr ile kanâ¡at mevki¡inde 
darb olunur. Ve kelâm-ı mezkûr ”َمْن ُفْزَد َلُه“ 
¡ibâretiyle de menkûldür, niteki ânifen zikr 
olundu. Ve ba¡zılar ”َمْن ُقِصَد َلُه“ ¡unvânıyla 
nakl eyledi ki …âf iledir, أُْعِطَي َقْصًدا demek-
tir ki ًَقِليال ma¡nâsınadır, “O kimse ki kendi 
için râhile fasd olunup bir mikdâr kanıy-
la mütegazzî ve mükerrem ola, elbette 
ziyâfetten mahrûm olmaz” demek olur. 
Ba¡zı maksûduna nâ™il olan kimse hakkın-
da darb olunur.

ُُ ِتَصا فإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ifti§âd] اَلإْ
de) َفْصٌد [fa§d] ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْفَتَصَد 
اْلِعْرَق ِبَمْعَنى َفَصَدُه
ُة ََ َفِصي -veznin [a§îdet¡] َعِصيَدةٌ) [el-fa§îdet] اَلإْ
de) ve

ُة ََ  (vezninde [umdet¡] ُعْمَدةٌ) [el-fu§det] اَلإُْفصإْ
Kan ile karıştırılıp yoğrulmuş hurmâya 
denir ki A¡râb tâ™ifesi ba¡zı ¡illet için onu 
sıbyâna yedirirler.

ُُ َصا فإْ ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-if§âd] اَلإْ

ُُ ِفَصا نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-infi§âd] اَلإْ
de) Ağacın yapraklarının gözleri yarılıp 
tomurcuklanmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ْت ُعُيوُن َجَرُة َواْنَفَصَدْت ِإَذا اْنَشقَّ  أَْفَصَدِت الشَّ
َوَرِقَها
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ve

َُ ُه ُفلإْ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-fulhud] اَلإْ
ve

ُُ ُهو ُفلإْ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-fulhûd] اَلإْ
de) ve

َُ َه ُمَفلإْ -vez [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [mufelhed] اَلإْ
ninde) Bülûga yaklaşmış sıkı gövdeli, eti-
ne dolu tâze oğlana denir; yukâlu: ُغالٌَم َفْلَهٌد 
َوُفْلُهٌد َوُفْلُهوٌد أَْي َحاِدٌر َسِميٌن َراَهُق اْلُحُلَم

]ف ن ُ[
َُ ِفنإْ  ,Ulu dağa (fâ’nın kesriyle) [el-find] اَلإْ
¡alâ-kavlin ulu dağdan tûlânî bir kıt¡asına 
denir. Fâ’nın fethiyle de câ™izdir. Ve 

ٌَ -Arab hayyâllerinden Şehl ez¡ [Find] ِفنإْ
Zimmânî’nin lakabıdır. Ve 

ٌَ  Hergiz yağmur dokunmamış [find] ِفنإْ
arza denir. Ve ağacın tâze dalına ve çu-
buğuna denir. Ve türlü ve nev¡ ve gûne 
ma¡nâsınadır. Ve bir yere müctemi¡ olmuş 
kavm ve cemâ¡ate denir. Ve 

ٌَ  aremeyn-i şerîfeyn beyninde◊ [Find] ِفنإْ
bir dağın ismidir. Ve ¡Â™işe bint Sa¡d b. Ebî 
Va……â§’ın âzâd-kerdesi olan Ebû Zeyd’in 
ismidir; »أَْبَطأُ ِمْن ِفْنٍد« meselinin menşe™idir. 

Aslı budur ki seyyidesi olan ¡Â™işe ki 
Medîne’de sâkine idi, mezbûru ekmek-
çi fırınından âteş getirmek için eline bir 
kürek verip çarşıya gönderdi. O dahi çar-
şıya karîb bir mahalde gördü ki mısr-ı 
¢âhire’ye bir kâfile ¡azîmet ediyor. On-
lara ittibâ¡ edip Mı§ır’a ¡azîmet ve bir 
sene Mı§ır’da ikâmet eyledikten sonra 
Medîne’ye ¡avdet eyledi. Ba¡de’l-vusûl fı-
rından bir mikdâr âteş alıp evlerine şitâb 
ve sür¡atle giderken ayağı sürçüp yıkıl-
makla elinde olan âteş dökülüp perâkende 
oldukta: »َتِعَسِت اْلَعَجَلُة« demekle o dahi me-

kavlin zevci vefât eyledikten sonra başka 
ere varmış ola; yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َفاِقٌد ِإَذا َصاَرْت َقْد 
َجْت َبْعَد َمْوِت َزْوِجَها  Ve َماَت َزْوُجَها أَْو َوَلُدَها أَْو َتَزوَّ

ٌَ -Şol ineğe ıtlâk olunur ki yavru [fâ…id] َفاِق
sunu yırtıcı cânver pârelemiş ola; yukâlu: 
َبَقَرةٌ َفاِقٌد ِإَذا َصاَرْت َقْد ُسِبَع َوَلُدَها

ُُ ِتَقا فإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ifti…âd] اَلإْ
ve

َُ ٌل) [et-tefa……ud] اَلتََّفقُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir adam gâ™ib eylediği nesneyi araş-
tırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  ِإْفَتَقَد 
َدُه ِإَذا َطَلَبُه َبْعَد َغْيَبِتِه َوَتَفقَّ

َُ َفقإْ  fâ’nın fethi ve …âf’ın) [el-fa…d] اَلإْ
sükûnuyla) Bir nebât adıdır, bunda fet-
hateyn câ™iz değildir. Ezherî vehmine 
mebnî fethateynle takyîd eylemiştir. 
Nebât-ı mezkûr Türkîde beşparmak ve 
ayıt ağacı dedikleridir ki tohumuna َُّحب 
 derler, ayıt tohumu [abbu’l-fa…d√] اْلَفْقِد
ma¡rûftur. Ve 

ٌَ  Bir nev¡ şerbet adıdır ki kuru [fa…d] َفقإْ
üzümden yâhûd baldan yâhûd bağ sarma-
şığı dedikleri nebâttan tertîb ederler.

ُُ َُ ُفقإْ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-fu…dud] اَلإْ
Bu dahi şerbet-i mezkûre denir.

َُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tefâ…ud] اَلتََّفاُق
de) Birbirini gâ™ib eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَفاَقَد اْلَقْوُم ِإَذا َفَقُدوا َبْعُضُهْم َبْعًضا

]ف ل ُ[
ُُ ُلو ُفإْ  [zunbûr] ُزْنُبوٌر fâ’yla) [el-uflûd] اَلإْ
vezninde) Bâlig ve tâmmü’l-hilkat ve 
mütenâsibü’l-a¡zâ™ ve nâzük-beden olan 
etli cânlı yetişmiş güzel oğlana denir; 
yukâlu: ُغالٌَم أُْفُلوٌد أَْي َتامٌّ ُمْحَتِلٌم َسْبٌط َناِعٌم َسِميٌن

]ف ل هـ ُ[
َُ َه َفلإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-felhed] اَلإْ
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¡ale’d-devâm şürb-i şarâba mülâzım ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َراِب ِإَذا  َفنََّد ِفي الشَّ
 Ve dağın sivrice burun gibi çıkan َعَكَف َعَلْيِه
yerine oturmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َفنََّد 
ُفالٌَن ِإَذا َجَلَس َعَلى ِشْمَراِخ اْلَجَبِل
ُة ََ ُمَفاَن  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mufânedet] اَلإْ
vezninde) ve

َُ ٌل) [et-tefennud] اَلتََّفنُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bunlar da bir kimseyi bir maslahata 
mü™ekkel edip ondan husûlünü dilemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اأْلَْمِر َعَلى  ُفالًَنا   َفاَنَد 
 Ve َوَتَفنََّدُه ِإَذا أََراَدُه ِمْنُه

ٌَ  Pişmanlık göstermek [tefennud] َتَفنُّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َم َتَفنََّد ِمْنُه ِإَذا َتَندَّ

ُُ َنا َفإْ  أَْرَكاُن (hemzenin fethiyle) [el-efnâd] اَلإْ
ْيِل  ma¡nâsınadır; ya¡nî [erkânu’l-leyl] اللَّ
 lafzının cem¡idir ki [find] ِفْنٌد [efnâd] أَْفَناٌد
fâ’nın kesriyledir, cebel yâhûd cebelden 
bir kıt¡aya ve tâ™ife-i müctemi¡aya denir 
ki zikr olundu. Ba¡dehu bu münâsebetle 
gecenin bir rükn ve tâ™ifesine ıtlâk olun-
du; yukâlu: َمَضى ِفْنٌد ِمَن اللَّْيِل أَْي ُرْكٌن َوَطاِئَفٌة ِمْنُه 
أَْرَكانُُه َوَطَواِئُفُه اللَّْيِل أَْي  أَْفَناُد  -ve minhu’l َوَمَضْت 
hadîsu: َلوُة الصَّ َعَلْيِه  النَِّبّيِ  َعَلى  النَّاُس   “َصلَّى 
الَُم أَْفَناًدا أَْفَناًدا” أَْي ُفَراَدى ِبالَ ِإَماٍم َوِقيَل َجَماَعاٍت  َوالسَّ
َوِمَن أَْلًفا  َثَلِثيَن  نُوا  َوُخّمِ ُروا  ُقّدِ أَْي  َوُحِزُروا   َجَماَعاٍت 
َمَلَكْيِن ُكّلٍ  َمَع  أِلَنَّ  أَْلًفا  يَن  ِسّتِ  ve kavluhu اْلَمالَِئَكِة 
sallallâhu ¡aleyhi ve selleme: “أَْفَناًدا  َتتَِّبُعونِّي 
أَْي َفَنٍد  َذِوي  َتتَِّبُعونِّي  أَْي  َبْعًضا”  َبْعُضُكْم  يُْهِلُك   أَْفَناًدا 
ْعَمِة ِللنِّ َوُكْفٍر  َعْجٍز   Nihâye’de bu ¡ibâretle َذِوي 
mersûmdur; ve fi’l-hadîsi: ِلُكْم ِإنِّي ِمْن أَوَّ  “أاَلَ 
َبْعًضا” أَْي َجَماَعاٍت َبْعُضُكْم  يُْهِلُك  أَْفَناًدا  َتتَِّبُعونِّي   َوَفاًة 
اَلطَّاِئَفُة َواْلِفْنُد  ِفْنٌد  َواِحُدُهْم  َقْوٍم  َبْعَد  َقْوًما  ِقيَن   ُمَتَفّرِ
ْيِل اللَّ ِفَئٌة :ve yukâlu ِمَن  أَْي  ِحَدٍة  َعَلى  ِفْنٌد   ve ُهْم 
minhu’l-hadîsu: َقْوِمي لُُحوًقا  ِبي  النَّاُس   “أَْسَرُع 
أَْي َبْعًضا”  َبْعُضُهْم  َيْقُتُل  أَْفَناًدا  َبْعَدُهْم  النَّاُس   َوَيِعيُش 
ُمْخَتِلِفيَن ِفَرًقا  ا“ :ve minhu’l-hadîsu َيِصيُروَن   َلمَّ
الَُم َصلَّى َعَلْيِه النَّاُس أَْفَناًدا” أَْي َي َرُسوُل اهلِل َعَلْيِه السَّ  تُُوّفِ

sel olmuştur. Ba¡dehu bir yere gidip ge-
ciken kimse hakkında ”ِفْنٍد ِمْن   darb-ı “أَْبَطأُ 
mesel oldu.

َُ َفَن  Pek pîrlikten (fethateynle) [el-fened] اَلإْ
yâhûd bir marazdan nâşî dimâga ihtilâl 
gelmekle ¡akl ve şu¡ûra vehn ve halel târî 
olmak ma¡nâsınadır ki pîrlikten olan bu-
namak ta¡bîr olunur; yukâlu: َفَنًدا ُجُل  الرَّ  َفِنَد 
َمَرٍض أَْو  ِلَهَرٍم  َعْقَلُه  َوأَْنَكَر  َخِرَف  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب   ِمَن 
Ve sözünde yâhûd re™y ve tedbîrinde hatâ 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالٌَن  َفِنَد 
أَْخَطأَ ِإَذا  َرْأِيِه  أَْو  َقْوِلِه   Ve yalan söylemek ِفي 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َكَذَب َفِنَد الرَّ

ُُ َنا فإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-ifnâd] اَلإْ
dahi zikr olunan َفَنٌد [fened] ma¡nâlarınadır; 
yukâlu: ُجُل ِبَمْعَنى َفِنَد  Ve bir adamın re™y أَْفَنَد الرَّ
ve tedbîrini tahti™e eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْفَنَد ُفالًَنا ِإَذا َخطَّأَ َرْأَيُه

َُ ِن ُمفإْ -veznin [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mufnid] اَلإْ
de) ِإْفَناٌد [ifnâd]dan ism-i fâ¡ildir; bunamış 
kişiye denir; yukâlu: ُفالٌَن ُمْفِنٌد أَْي ُمْنِكٌر َعْقَلُه ِمْن 
-den َعُجوٌز ُمْفِنَدةٌ Ve bu nisvâna vasf olup َهَرٍم
mez, zîrâ nisvânın gençlik hengâmında 
dahi re™y ve rüşd ve tedbîrleri olmaz 
ki hattâ pîrlikte za¡f târî ola; her hâlde 
nâkısâtu’l-¡akl oldukları müsellemedir.

َُ ِني  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tefnîd] اَلتَّفإْ
Bir adamı tekzîb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبُه  Ve ¡acz ve i¡yâya nisbet َفنََّدُه ِإَذا َكذَّ
eylemek ma¡nâsınadır ki ¡âcizdir, elinden 
nesne gelmez demekten ¡ibârettir; yukâlu: 
َزُه  Ve bir kimsenin re™y ve tedbîrini َفنََّدُه ِإَذا َعجَّ
tahti™e eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرْأَيُه َخطَّأَ  ِإَذا  ُفالًَنا   Ve atı yarandırmak َفنََّد 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُه  Ve َفنََّد اْلَفَرَس ِإَذا َضمَّ
bir adamın ¡uhdesine bir husûs ihâle edip 
husûlünü ondan dilemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِمْنُه أََراَدُه  ِإَذا  اأْلَْمِر  َعَلى  ُفالًَنا   Ve َفنََّد 
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de) Bir adama mâl vermek ma¡nâsınadır 
ki fâ™idelendirmekten ¡ibârettir; tekûlu: 
ِإيَّاُه أَْعَطْيُتُه  أَْي  اْلَماَل   Ve helâk eylemek أََفْدتُُه 
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْهَلْكُتُه أَْي  ُفالًَنا   أََفْدُت 
َوأََمتُُّه

ُُ َفَوا  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-fevâd] اَلإْ
Gönüle denir, ُفَؤاٌد [fu™âd] lafzında lügattir.

ُُ ٌل) [et-tefevvud] اَلتََّفوُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Dağ keçisi dağın tepesine çık-
mak ma¡nâsınadır ki َفْوٌد [fevd]-i re™sten 
me™hûzdur; yukâlu: ِإَذا اْلَجَبِل  َفْوَق  اْلَوِعُل  َد   َتَفوَّ
أَْشَرَف

ُُ َوا ِمفإْ ve [el-mifvâd] اَلإْ

ُُ َيا ِمفإْ -veznin [√mi§bâ] ِمْصَباٌح) [el-mifyâd] اَلإْ
de) ٌِإَفاَدة [ifâdet]ten mübâlagadır; yukâlu: 
ُمِفيٌد ُمْتِلٌف  أَْي  ِمْفَياٌد  َويَُقاُل  ِمْفَواٌد  ِمْتالٌَف  -Bu َرُجٌل 
rada ٌِإَفاَدة [ifâdet] ihlâk ma¡nâsına olmakla 
 ,itbâ¡ vechiyle mü™ekkiddir [mitlâf] ِمْتالٌَف
.ma¡nâsına da mümkindir [¡infâ] ِإْنَفاٌع

ُُ -vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tefâvud] اَلتََّفاُل
ninde) Birbirine ifâde ile fâ™ideleşmek 
ma¡nâsınadır, lâkin savâb olan َتَفايٌُد 
[tefâyud] olmaktır, yâ ile; yukâlu: ُهَما 
َواُب َيَتَفاَيَداِن أَْي يُِفيُد ُكلٌّ َصاِحَبُه َيَتَفاَوَداِن اْلِعْلَم َوالصَّ

]ف هـ ُ[
َُ َفهإْ  (vezninde [mehd] َمْهٌد) [el-fehd] اَلإْ
Sibâ¡dan pars dedikleri cânverin ismidir. 
Fârisîde yûz denir. Cem¡i ُفُهوٌد [fuhûd] ve 
 gelir. Ve [efhud] أَْفُهٌد

ٌَ  Deve semerinin vasatında olan [fehd] َفهإْ
mîha denir ki kelb dahi derler. Ve 

ٌَ  Masdar olur, bir adamın işini [fehd] َفهإْ
gâ™ibâne dil-hâhı üzere güzelce görmek 
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َفْهًدا  ِلُفالٍَن   َفَهَد 
الثَّاِلِث ِإَذا َعِمَل ِفي أَْمِرِه ِباْلَغْيِب َجِميالً
ُة ََ َفهإْ  ِإْسٌت ,Göte denir (hâ’yla) [el-fehdet] اَلإْ
[ist] ma¡nâsına. Ve 

َفِريًقا َبْعَد َفِريٍق ُفَراَدى ِبالَ ِإَماٍم
أإَْلُة ََ ِفنإْ  fâ’nın kesri ve dâl’ın) [el-finde™vet] اَلإْ
fethiyle) Dülger âlâtından be-gâyet kes-
kin kesere denir; yukâlu: ٌة  َقُدوٌم ِفْنَدْأَوةٌ أَْي َحادَّ
[Ve] َقُدوٌم […adûm] kelimesi mü¡ennes-i 
semâ¡îdir.

أإَْيُة ََ ِفنإْ  Bâb-ı hemzede zikr [el-finde™yet] اَلإْ
olundu.

]ف ل ُ[
ُُ َفوإْ  fâ’nın fethi ve vâv’ın) [el-fevd] اَلإْ
sükûnuyla) Başın kulaklara karîb ve müş-
rif olan semtten kılları firâvân olan yere 
denir. Ve başın bir tarafına denir. İkisi-
ne َفْوَداِن [fevdân] denir. Ve bu ¡alâka ile 
mutlakan nâhiye ma¡nâsına müsta¡meldir; 
tekûlu: َناِحَيِتِه أَْي  اْلَواِدي  َفْوِد  ِفي  -Ve yü َقَعْدُت 
kün bir dengine ıtlâk olunur, ِعْدٌل [¡idl] 
ma¡nâsına. Ve çuvala denir ki zarf-ı 
ma¡ruftur. Ve fevc ve gürûh ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجاَء َفْوٌد ِمَن النَّاِس أَْي َفْوٌج Ve 

ٌُ -Masdar olur, katmak ve karıştır [fevd] َفوإْ
mak ma¡nâsına yukâlu: ْعَفَراَن ِبِه َيُفوُد َفْوًدا  َفاَد الزَّ
 :Ve ölmek ma¡nâsınadır; yukâlu ِإَذا َخَلَطُه ِبِه
 ,dahi lügattır َفْيٌد Niteki bunda َفاَد ُفالٌَن ِإَذا َماَت
ke-mâ se-yuzkeru. Ve 

ٌُ  ,Bir adamın mâlı zâ™il olmak [fevd] َفوإْ
¡alâ-kavlin mâlı sâbit olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْسُم َواإْلِ َثَبَت  أَْو  َذَهَب  ِإَذا  ِلُفالٍَن  اْلَماُل   َفاَد 
 Niteki yâ™iyyeden dahi lügattir. Pes اَْلَفاِئَدُة
 sâbit olan mâla denir ki kavl-i [fâ™idet] َفاِئَدةٌ
sânîye nâzırdır.

ُة َُ ِتَفا سإْ ِ ve [el-istifâdet] اَلإْ

َُ ٌل) [et-tefeyyud] اَلتََّفيُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Mâl kazanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْقَتَناُه ِإَذا  َوَتَفيََّدُه  اْلَماَل   Lâkin mü™ellif ِإْسَتَفاَد 
yâ™iyyeyi tahlît eylemiştir.

ُة َُ َفا ِ -veznin [irâdet] ِإَراَدةٌ) [el-ifâdet] اَلإْ
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َُ َفِه ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-fehid] اَلإْ

َُ ِفِه  ,Sıfattır (vezninde [ibil] ِإِبٌل) [el-fihid] اَلإْ
parsa teşebbüh eden kişiye denir. Sânîde 
fâ’nın kesresi hâ™ mücâveretine mebnîdir.

َُ َه َفوإْ -vez [evhed&] َثْوَهٌد [el-fevhed] اَلإْ
ninde ve mürâdifidir ki zikr olundu. 
Mü™ennesinde ٌَفْوَهَدة [fevhedet] denir.

ُُ ُهو ُفإْ  (vezninde [uslûb] أُْسُلوٌب) [el-ufhûd] اَلإْ
.ma¡nâsınadır [fevhed] َفْوَهٌد

َُ ََفاِهي  (cem¡ bünyesiyle) [el-Efâhîd] اَلإْ
Rebe≠e yolunda bir mevzi¡ adıdır.

]ف ي ُ[
َُ َفيإْ -Salı (vezninde [ayd§] َصْيٌد) [el-feyd] اَلإْ
narak yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: َفاَد 
ُجُل َيِفيُد َفْيًدا ِإَذا َتَبْخَتَر  ;Ve ölmek ma¡nâsınadır الرَّ
yukâlu: َفاَد ُفالٌَن ِإَذا َماَت Ve bir kimsenin mâlı 
sâbit ve ber-karâr olmak, ¡alâ-kavlin zâ™il 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِلُفالٍَن اْلَماُل   َفاَد 
 Ve edviye ve eczâ™ makûlesi ِإَذا َثَبَت أَْو َذَهَب
nesneyi suya ıslatmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َداَفُه ِإَذا  ْعَفَراَن  الزَّ  Ve bir nesneden َفاَد 
sakınmakla bir cânibe ¡udûl edip yan ver-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َحِذَر  َفاَد الرَّ
 Ve fâ™ide ve menfa¡at hâsıl َشْيًئا َفَعَدَل َعْنُه َجاِنًبا
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َفاَدِت اْلَفاِئَدُة ِإَذا 
 Ve َحَصَلْت

ٌَ  َمِفيٌد ,Islanmış za¡ferâna denir [feyd] َفيإْ
[nefîd] ma¡nâsınadır. Ve at kısmının du-
dakları üstünde biten tüylere denir. Ve 

ٌَ  Tarîk-i Mekke’de bir kal¡a [Feyd] َفيإْ
adıdır. Bânîsi olan Feyd b. Fulân ile 
müsemmâdır. Ve 

ٌَ -Külde pişmiş ekmek üzerin [feyd] َفيإْ
den külü sıyırıp gidermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفاَد اْلَملََّة َعِن اْلُخْبَزِة ِإَذا أََفاَدَها أَْي أََزاَلَها
ُقَريَّاِت الإْ َُ -âf’ın zam…) [Feydu’l-¢ureyyât] َفيإْ
mıyla) Bir mevzi¡dir.

ةٌ ََ  Ubeyd b. Mâlik en-Nehşelî¡ [Fehdet] َفهإْ
feresinin ismidir.

َتاِن ََ َفهإْ  (tesniye bünyesiyle) [el-fehdetân] اَلإْ
Devenin iki kulaklarının enselerinde olan 
iki domalıç kemiklere denir. Ve 

َفَرِس َتاالإْ ََ  At kısmının [fehdeta’l-feres] َفهإْ
göğüsünde olan iki taraflı yumruca etlere 
denir ki balık tarzında olur.

َُ َفَه  Bir adam (fethateynle) [el-fehed] اَلإْ
uyuyuyup muhâfazası üzerine lâzım 
olan nesnenin hıfzından tegâfül eylemek 
ma¡nâsınadır. Pars kısmı nevvâm olmakla 
ondan ahz olunmuştur; yukâlu: ُجُل الرَّ  َفِهَد 
ُدُه ا َيِجُب َتَعهُّ اِبِع ِإَذا َناَم َوَتَغاَفَل َعمَّ  Ve َفَهًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ
çok uyumak ve gerinmek makûlesi hâlâtta 
parsa benzemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َفِهَد 
ِدِه ُجُل ِإَذا أَْشَبَه اْلَفْهَد ِفي َنْوِمِه َوَتَمدُّ الرَّ
Mütercim der ki pars kısmı çok uyumak-
ta meseldir; yukâlu: ”َفْهٍد ِمْن  َرْأًسا   ve “أَْثَقُل 
َفْهٍد” ِمْن  -Mollâ »üsrev ¡aleyhi’r “أَْنَوُم 
rahmet İmâm Serâ«sî’den nakl eylemiş-
tir ki parsta bir niçe hisâl-i hâssa vardır. 
Biri budur ki saydın memerr ve me™vâsı 
semtinde pusulanıp durur, tâ ki kolayına 
geldikte üzerine hücûm ve pertâv eder. Ve 
sâ™ir hayvân-ı şikârî gibi ta¡lîm zımnında 
darb olunmaz, belki bir mu¡allem kelb 
şikâr eylediği cânveri ekl eydikte onu par-
sın huzûrunda darb ederler, o dahi ondan 
i¡tibâr ve itti¡âz eder. Ve aslâ habîs nesne-
yi ekl eylemez, sâhibinden lahm-ı tayyîb 
taleb eder. Ve saydın ensesinden bir niçe 
def¡a vüsûb ve hücûm eder, yetişirse fe-
bihâ ve eğer yetişmeyeceğini teyakkun 
ederse beyhûde it¡âb-ı nefs eylemeyip 
¡avdet eder, benî-¡adem bunlar ile mutta-
sıf olmak lâyıktır. Ve hâlâ pars ile ¡Irâ… 
tarafında sayd ederler. İntehâ.
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FASLU’L-¢ÂF 
)َفْصُل اْلَقاِف(

]ق ت ُ[
ُُ َقَتا  َسَحاٌب tâ-yı fevkiyye ile) [el-…atâd] اَلإْ
[se√âb] vezninde) Bir nev¡ şecer ismidir 
ki be-gâyet pek ve metîn olup iğne gibi 
dikenleri olur, Türkîde gün dedikleridir 
ki kebîr ve sagîr nev¡i olur. َكِثيَراُء [ke&îrâ™] 
dedikleri zamk sagîr nev¡inden hâsıl olur. 
اْلَقَتاِد” َخْرِط  ِمْن   meselinden murâd “أَْصَعُب 
şecer-i mezbûrdur.

يَُّة ُِ َقَتا -yâ-yı müşedde) [el-…atâdiyyet] اَلإْ
de ile) َقَتاٌد […atâd]-ı mezbûrun dikenleri-
ni otlayan develere denir. Müfredi ٌَّقَتاِدي 
[…atâdiyy]dir; yukâlu: َبِعيٌر َقَتاِديٌّ َوِإِبٌل َقَتاِديٌَّة ِإَذا 
َكاَنْت َتْأُكُل َشْوَك اْلَقَتاِد

َُ ِتي  َقَتاٌد (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta…tîd] اَلتَّقإْ
[…atâd] ağacını kesip dikenlerini yaktıktan 
sonra develere ¡alef eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبَل َقتََّد اْلَقَتاَد ِإَذا َقَطَعُه َفأَْحَرَقُه َفَعَلَف اإْلِ

َُ َقَت  Develer (fethateynle) [el-…ated] اَلإْ
vech-i mezkûr üzere َقَتاٌد [katâd]dan olan 
¡alef ekl eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلَعَلَف ِمَن أََكَلِت  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َقَتًدا  ِبُل  اإْلِ  َقِتَدِت 
اْلَقَتاِد
ُة ََ َقِت  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-…atidet] اَلإْ
Vech-i mezkûr üzere ¡alef-i َقَتاٌد […atâd] ekl 
eden develere denir.

َُى َقَتا -veznin [sekârâ] َسَكاَرى) [el-…atâdâ] اَلإْ
de) َقَتاٌد […atâd] yemekten karınları derd-
nâk olmuş develere denir; yukâlu: ِإِبٌل َقَتاَدى 
اْلَقَتاِد أَْكِل  ِمْن  اْشَتَكْت  َقْد  َصاَرْت   أَْقَتاٌد Cem¡i ِإَذا 
[a…tâd] ve أَْقُتٌد [a…tud] ve ُقُتوٌد […utûd] gelir. 

Şârih der ki cemî¡-i nüshalarda sehv ve 
sakt vardır, zîrâ cemî¡-i ümmehâtta ve 
me™haz-ı mü™ellifte bu mahalde َقَتٌد […ated] 

َة ََ ُم َفيإْ  (â’nın fethiyle√) [azmu Feydet◊] َحزإْ
Bir mevzi¡dir.

َُ ٌل) [et-tefeyyud] اَلتََّفيُّ  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Bu dahi salınarak yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َتَبْخَتَر َتَفيََّد الرَّ

ُُ ا َفيَّ  (vezninde [ayyâd§] َصيَّاٌد) [el-feyyâd] اَلإْ
Erkek baykuşa denir. Ve dâ™imâ salınarak 
yürüyen adama denir; yukâlu: أَْي َفيَّاٌد   َرُجٌل 
 Ve şol kimseye denir ki eline giren ُمَتَبْخِتٌر
ta¡âmı ekmeğe dürüp ekl eder ola; yukâlu: 
أَْعَراِبيٌّ َفيَّاٌد ِإَذا َكاَن َيُلفُّ َما َقَدَر َعَلْيِه َفَيْأُكُلُه
ُة َُ ا َفيَّ  َفيَّاٌد (hâ-i mübâlaga ile) [el-feyyâdet] اَلإْ
[feyyâd] ile iki ma¡nâ-yı ahîrde mürâdiftir.

ُة ََ َفاِئ ) [el-fâ™idet] اَلإْ  (vezninde [zâ™idet] َزاِئَدةٌ
Bir adamın ¡ilmden yâhûd mâldan istifâde 
ya¡nî kesb ve tahsîl eylediği nesneye de-
nir. Cem¡i َفَواِئُد [fevâ™id] gelir. Ve bu fi’l-
asl ism-i fâ¡ildir ve bu nef¡ ma¡nâsına olan 
 َحَصْلُت ِمْنُه :den me™hûzdur; yukâlu[feyd] َفْيٌد
َفاِئَدًة َوِهَي َما اْسَتَفْدَت ِمْن ِعْلٍم أَْو َماٍل

َُ ِيي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tefyîd] اَلتَّفإْ
 ın ya¡nî baykuşun ötmesinden[feyyâd] َفيَّاٌد
teşe™™üm eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َتَطيََّر ِمْن َصْوِت اْلَفيَّاِد َفيََّد الرَّ
ُة َُ َفا ِ  (vezninde [irâdet] ِإَراَدةٌ) [el-ifâdet] اَلإْ
Mâl ile fâ™idelenmek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
-Ve bir kimseye mâl ver أََفْدُت اْلَماَل ِإَذا اْسَتَفْدَتُه
mek ma¡nâsına olmakla zıdd olur; tekûlu: 
أََفْدُت اْلَماَل ِإَذا أَْعَطْيَتُه

َُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tefâyud] اَلتََّفايُ
de) Mâl ile fâ™ideleşmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َُهَما َيَتَفاَيَداِن ِباْلَماِل أَْي يُِفيُد ُكلٌّ َصاِحَبُه َوال 

َتُقْل َيَتَفاَوَداِن َكَما َمرَّ

ٌَ  Bir dağın (vezninde [zâ™id] َزاِئٌد) [Fâ™id] َفاِئ
adıdır. 
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nesneleri çok olmak ma¡nâsınadır ki 
kesret-i mevâşî müteferri¡idir; yukâlu: َقْتَرَد 
ُجُل ِإَذا َكثَُر َلَبنُُه َوأَِقطُُه الرَّ
ُة َُ ِر ِقتإْ -âf’ın ve râ’nın kesriy…) [el-…itridet] اَلإْ
le) Çok mâla denir ki murâd mevâşîdir; 
yukâlu: َعَلْيِه ِقْتِرَدةٌ َماٍل أَْي َماٌل َكِثيٌر

ُُ ِر ِقتإْ ve (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-…itrid] اَلإْ

ُُ ُقَتاِر -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-…utârid] اَلإْ
de) ve

ُُ َتِر ُمقإْ -ism-i fâ¡il bünyesiy) [el-mu…terid] اَلإْ
le) Koyunu keçisi çok olan adama denir; 
yukâlu: َرُجٌل ِقْتِرٌد َوُقَتاِرٌد َوُمْقَتِرٌد أَْي ُذو َغَنٍم
Gerçi Cevherî ve sâ™irleri bunları bu resme 
sebt ve beyân eylediler, lâkin mecmû¡u 
musahhaftır, savâb olan &â-yı müsellese 
ile olmaktır, niteki ¡an-karîb mersûmdur. 
Ve &â-yı müsellese ile olduğunu e™imme-i 
lügatten Ebû ¡Amr ve İbn A¡râbî ve 
sâ™irleri tasrîh eylemiştir. Lâkin Cevherî, 
Ebû ¡Ubeyde’den rivâyet eylemekle tâ-yı 
fevkiyye ile de lügat olmak muhtemeldir. 
Mü™ellif ondan sâkit olmuştur.

]ق ث ُ[
َُ َقَث -âf’ın ve &â-yı müselle…) [el-…a&ed] اَلإْ
senin fethiyle) ِقثَّاٌء […i&&â™]ya ya¡nî ¡acûra 
şebîh bir sebze adıdır, ¡alâ-kavlin ¡acûrdan 
bir nev¡ yâhûd hıyâra denir. Müfredi ٌَقَثَدة 
[…a&edet]tir hâ’yla.

َُ َقثإْ  Zikr (vezninde [a§d…] َقْصٌد) [el-…a&d] اَلإْ
olunan َقَثٌد […a&ed]i yemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َقَثًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أََكَل اْلَقَثَد َقَثَد الرَّ

ُُ ِتَثا قإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i…ti&âd] اَلإْ
ninde) Bostândan َقَثٌد […a&ed] kesmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َقَطَع اْلَقَثَد  ِإْقَتَثَد الرَّ
Mü™ellif اَْلَقْطُع ْقِتَثاُد  -unvânıyla resm eyle¡ اَإْلِ
mekle müsâmaha eylemiştir.

kelimesi mersûm ve cumû¡-ı mezkûre 
onun olmak üzere merkûmdur. Ve 

ٌَ -Deve semeri (fethateynle) [ated…] َقَت
nin ağacına ve tahtasına denir. Pes bu 
makâmda ْحِل  .ibâreti sâkıttır¡ َواْلَقَتُد َخَشُب الرَّ

ُة َُ  (vezninde [se√âbet] َسَحاَبٌة) [atâdet¢] َقَتا
Esâmîdendir.

َة َُ  .Ashâbdan ◊âri& b [Ebû ¢atâdet] أَُْوَقَتا
Rib¡î es-Sulemî künyesidir. Ve ¢atâde 
b. Di¡âme tâbi¡indendir. Ve ¢atâde b. en-
Nu¡mân ve ¢atâde b. Mil√ân ashâbdandır. 
Ve Bekr b. Vâ™il nâm kimsenin kısrağı is-
midir ki Ziyem nâm atın anasıdır.

ُة ََ -veznin [ulâbi†at¡] ُعالَِبَطٌة) [utâ™idet…] ُقَتاِئ
de) Bir sarp belen yâhûd bir yokuş adı-
dır, ¡alâ-kavlin her yokuş ¡akabeye ٌُقَتاِئَدة 
[…utâ™idet] denir.

َُ ُت  (vezninde [ten§uru] َتْنُصُر) [Ta…tud] َتقإْ
◊icâz’da bir karye yâhûd bir eşme adıdır.

ُة ََ  Endelüs’te (zammeteynle) [utundet¢] ُقُتنإْ
bir beldedir.

ٌُ  [πurâb] ُغَراٌب ve [se√âb] َسَحاٌب) [atâd¢] َقَتا
veznlerinde) Benû Suleym yurdunda bir 
cebel-i ¡azîm adıdır.
ُِ َقَتا  Felc nâm mevzi¡in [âtu’l-¢atâd±] َذاتُالإْ
verâsında bir mevzi¡dir.

ُُ ُقُتو -Bir da (âf’ın zammıyla…) [el-¢utûd] اَلإْ
ğın adıdır.

يُّ ُِ َقَتا ) [el-¢atâdiyy] اَلإْ  [a√âbiyy§] َصَحاِبيٌّ
vezninde) »azrec kabîlesinde bir feres 
adıdır. Zikr olunan َُقَتاَدة [¢atâdet] dedikleri 
ferese mensûb değildir.

]ق ت ر ُ[
ُة َُ َر َقتإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-…atredet] اَلإْ
ninde) Bir adamın beyâz mancası ya¡nî 
sütü ve peynir ve keş ve kaymak makûlesi 
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ُة ََ َح َمقإْ  mîm’in ve √â’nın) [el-ma…√adet] اَلإْ
fethiyle) Bu dahi hörgücün dibine denir.

َُ َقحإْ -De (vezninde [a§d…] َقْصٌد) [el-…a√d] اَلإْ
venin ٌَقَحَدة […a√adet]i olmak ma¡nâsınadır 
ki murâd ¡an-asl büyük hörgüçlü olmak-
tır, ¡alâ-kavlin hörgücü pek büyümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَحَد اْلَبِعيُر َقْحًدا ِمَن اْلَباِب 
َعظَُمْت أَْو  ِة  َكاْلُقبَّ َسَناٌم  أَْي  َقَحَدةٌ  َلُه  َصاَر  ِإَذا   الثَّاِلِث 
َغِر َقَحَدتُُه َيْعِني َبْعَد الّصِ
ُة ََ َقحإْ ve (âf’ın fethiyle…) [el-…a√det] اَلإْ

ُُ َحا ِمقإْ -Bü (mîm’in kesriyle) [el-mi…√âd] اَلإْ
yük hörgüçlü nâkaya denir; yukâlu: َناَقٌة 
اْلَقَحَدِة َكِبيَرُة  أَْي  َوِمْقَحاٌد  …mi] ِمْقَحاٌد [Ve] َقْحَدةٌ 
√âd]ın cem¡i َمَقاِحيُد [me…â√îd] gelir. Şârih 
der ki cemele َقْحٌد […a√d] kezâlik ِمْقَحاٌد 
[mi…√âd] vasf olur. Ve ٌَقْحَدة […a√det] fi’l-
asl ٌَقِحَدة idi, َفِرَحٌة [feri√at] vezninde.

َُ َقاِح  ¡lafzına itbâ [vâ√id] َواِحٌد [el-…â√id] اَلإْ
olur; yukâlu: َقاِحٌد  “ص،خ،د” Nitekim َواِحٌد 
mâddesinde zikr olundu.

َة َُ َْنُوُقَحا  [Benû ¢u√âdet] (ثَُماَمٌة [&umâmet] 
vezninde) Bir kabîledir. Benû Yerbû¡ 
fârislerinden Yezîd el-¢u√âdiyye’nin 
vâlidesi onlardandır.

ُُ ا َقحَّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [el-…a√√âd] اَلإْ
Şol yalnızca kişiye denir ki ne birâderi ve 
ne evlâdı ola; yukâlu: َلُه أََخ  الَ  أَْي  اٌد  َقحَّ  َرُجٌل 
َوالَ َوَلَد
َلُة َُ َقَمحإْ  âf’ın ve…) [el-…ama√duvet] اَلإْ
mîm’in fethiyle) Rubâ¡î olmakla ma-
hallinde mezkûrdur. Mü™ellif bununla 
Cevherî’ye ta¡rîz eylemiştir.

]ق ُ ُ[
َُّ َق  âf’ın fethi ve dâl’ın…) [el-…add] اَلإْ
teşdîdiyle) Bir nesneyi bi-tamâmihi 
kesmek, ¡alâ-kavlin uzunluğuna kes-
mek ve ¡alâ-kavlin uzunluğuna yarmak 

]ق ث ر ُ[
ُُ ُر ُقثإْ vezninde) ve [¡bur…u] بُْرُقٌع [el-…u&rud] اَلإْ

ُُ ِر ِقثإْ ve (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-…i&rid] اَلإْ

ُُ َر َقثإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-…a&red] اَلإْ
ve

ُُ ُقَثاِر -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-…u&ârid] اَلإْ
de) Ev metâ¡ına denir ki hırt mırt ta¡bîr 
olunur, …umâşu’l-beyt ma¡nâsına. Ve

ٌُ َر ve (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [a&red…] َقثإْ

ٌُ ve (vezninde [†ulebi¡] ُعَلِبٌط) [u&erid…] ُقَثِر

ٌُ ve (vezninde [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [u&ârid…] ُقَثاِر

ٌُ ِر  (ism-i fâ¡il bünyesiyle) [mu…a&rid] ُمَقثإْ
Koyunu kuzusu firâvân olan adama denir 
yâhûd esbâb-ı ve tecemmülât hânesi çok 
olana denir. ve

ٌُ ِر -Asma (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [i&rid…] ِقثإْ
nın dibinde kuruyup kalmış hâr u hâşâka 
denir. Ve nâs-ı kesîre denir.

ُُ ُقَثاِر -veznin [şufâric] ُشَفاِرٌج) [el-…u&ârid] اَلإْ
de) Gömlek ve kaftan makûlesi libâsın 
etekleri uçlarına denir, َذالَِذُل [≠elâ≠il] 
ma¡nâsına.

ُُ َر َقثإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-…a&red] اَلإْ
Yün parçalarına denir, وِف -§’i†a¡u…] ِقَطُع الصُّ
§ûf] ma¡nâsına. Ve şol köhne ve nâçîz ev 
metâ¡ına denir ki bir mahalle göçüldük-
te i¡tibâr olunmayıp yerlerinde terk ola; 
yukâlu: ِمَن يُْحَمُل  الَ  َما  َوُهَو  يُْلَتَفُت  الَ  َكاْلِقْثِرِد   ُهَو 
ِحيِل اْلَمَتاِع ِعْنَد الرَّ

]ق ح ُ[
ُة ََ َقَح -âf’ın ve √â-yı müh…) [el-…a√edet] اَلإْ
melenin fethiyle) Deve hörgücünün dibi-
ne, ¡alâ-kavlin hörgüce yâhûd hörgücün 
iki böğürlerinin mâ-beynine denir. Cem¡i 
 أَْقُحٌد gelir …âf’ın kesriyle ve [i√âd…] ِقَحاٌد
[a…√ud] gelir.
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ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: ََّقد 
َقَطَعَها أَْي  َخَرَقَها  ِإَذا  اْلَفالََة  -Ve mütekel اْلُمَساِفُر 
limin yâhûd kendinin kelâmını kat¡ eyle-
mek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ََّقد 
اْلَكالََم ِإَذا َقَطَعُه

ُُ ا ََ ِت قإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i…tidâd] اَلإْ
 ;ile ma¡nâ-yı evvelde mürâdiftir [add…] َقدٌّ
yukâlu: ْيَء ِإَذا َقَطَعُه ُمْسَتْأِصالً أَْو ُمْسَتِطيالً أَْو  ِإْقَتدَّ الشَّ
طُوالً ُه   Ve umûr ve mesâlihte tedbîr ve َشقَّ
temyîz eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir. 
Ondan ıstılâhımızda kesip biçmek ile 
ta¡bîr olunur; yukâlu: ِإْقَتدَّ اأْلُُموَر ِإَذا َدبََّرَها َوَميََّزَها

َُ ي َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta…dîd] اَلتَّقإْ
 ile bu dahi ma¡nâ-yı evvelde [add…] َقدٌّ
mürâdiftir; yukâlu: ُه ْيَء َتْقِديًدا ِبَمْعَنى َقدَّ َد الشَّ َقدَّ

ُُ ا ََ ِق نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in…idâd] اَلإْ
de) ve

ُُ َُّ َق ٌل) [et-te…addud] اَلتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) ٌَّقد […add] ve َتْقِديٌد [ta…dîd]e 
mutâvi¡lerdir; yukâlu: ََّفاْنَقد َدُه  َوَقدَّ ْيَء  الشَّ  َقدَّ 
طُوالً اْنَشقَّ  أَِو  ُمْسَتِطيالً  أَْو  ُمْسَتْأِصالً  اْنَقَطَع  أَِي  َد   َوَتَقدَّ
Ve 

ٌُ َُّ  Ârâ™ ve ehvâları muhtelif [te…addud] َتَق
olarak nâs fırka fırka olmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َصاُروا ِإَذا  اْلَقْوُم  َد   َتَقدَّ
اأْلَْهَواِء ُمْخَتِلَفَة   Ve bir nesne kurumak ِفَرًقا 
ma¡nâsına müsta¡meldir ki َقِديٌد […adîd]-i 
âtîden me™hûzdur; yukâlu: ِإَذا ْيُء  الشَّ َد   َتَقدَّ
 Ve nâs perâkende olmak ma¡nâsına َيِبَس
isti¡mâl olunur; yukâlu: ُقوا َتَفرَّ ِإَذا  اْلَقْوُم  َد   َتَقدَّ
Ve libâs yepriyip pârelenmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َد الثَّْوُب ِإَذا َتَقطََّع  Ve َتَقدَّ
dâbbe bir mikdârca arıklamak, ¡alâ-kavlin 
arıkladıktan sonra semirmeğe başlamak 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َدِت دَّ  َتقَّ
 النَّاَقُة ِإَذا ُهِزَلْت َبْعَض اْلُهَزاِل أَْو َكاَنْت َمْهُزوَلًة َفاْبَتَدأَْت
َمِن الّسِ  İşbu iki kavl tarîka ma¡nâsına ِفي 
olan ٌة -ten me™hûzdur. Kavl-i ev[iddet…] ِقدَّ

ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  ا  َقدًّ ْيَء  الشَّ  َقدَّ 
ُه طُوالً ِل ِإَذا َقَطَعُه ُمْسَتْأِصالً أَْو ُمْسَتِطيالً أَْو َشقَّ  Ve ْاألَوَّ

ٌَّ  Soyulmuş küçük kuzu ve oğlak [add…] َق
derisine denir ve minhu’l-meselu: َما َيْجَعُل“ 
ِإَلى َصِغيَرَك  يُِضيُف  َشْيٍء  أَيُّ  أَْي  أَِديِمَك”  ِإَلى  َك   َقدَّ
 Ya¡nî “Küçük işini büyüğe kıyâs ve َكِبيِرَك
nisbet eylemeğe bâ¡is nedir?” أَِديٌم [edîm]
den murâd cild-i ¡azîmdir ve ِإَلى kelime-
si ma¡nâ i¡tibârıyladır. Mü™ellifin kavline 
göre mukadder ُمَضاًفا kavline müte¡alliktir. 
Mesel-i mezbûr tavr ve haddini tecâvüz 
eden fodul hakkında, kezâlik bir emr-i 
hakîri emr-i hatîre kıyâs eden kimse hak-
kında darb olunur. Ve 

ٌَّ  َسْوٌط ,Kamçıya ıtlâk olunur [add…] َق
[sav†] ma¡nâsına ve minhu’l-hadîsu: َلَقاُب“ 
ْنَيا الدُّ ِمَن  َخْيٌر  اْلَجنَِّة  ِفي  ِه  َقّدِ َوَمْوِضُع  أََحِدُكْم   َقْوِس 
ِفيَها”  [idd…] ِقدٌّ Gerçi ¡an-karîb kesr ile َوَما 
lafzını dahi mü™ellif َسْوٌط ile tefsîr eyle-
miştir, lâkin Nihâye’de lafz-ı hadîs kesr 
ile mansûstur ve mü™ellif dahi Ba§â™ir’de 
kesr ile takyîd eylemiştir, lâkin Ba§â™ir’de 
 [ma…dûd] َمْقُدوٌد âf’ın fethiyle… [add…] َقدٌّ
ma¡nâsına da geldiğini iş¡âr eylemekle bu 
takdîrce َسْوٌط [sav†]a ıtlâkı sûret bulur. Ve 

ٌَّ  Kadr ya¡nî mikdâr ve endâze [add…] َق
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ُِهَو َعَلى َقّد 
َقْدِرِه أَْي   Ve bir adamın kâmetine ıtlâk َذاَك 
olunur ki şahsının i¡tidâl-ı hılkî üzere 
taktî¡i ya¡nî kesiminden ¡ibârettir. Cem¡i 
 gelir hemzenin fethi ve …âf’ın [e…udd] أَُقدٌّ
zammıyla ve ِقَداٌد […idâd] gelir …âf’ın kes-
riyle ve ٌة ٌة ,gelir [e…iddet] أَِقدَّ  [ecillet] أَِجلَّ
gibi ve ُقُدوٌد […udûd] gelir, ُحُدوٌد [√udûd] 
gibi; yukâlu: َوَتْقِطيِعِه اْلَقاَمِة  أَِي  اْلَقّدِ  َحَسُن   ُغالٌَم 
 Ve َواْعِتَداِلِه

ٌَّ  Kezâlik masdar olur, misâfir [add…] َق
beyâbânda kat¡-ı mesâfe eylemek 



َُ ي َِ َق اَلإْ 1551BÂBU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE

يٌّ -nin ki teşdîd iledir, gay[Me…addî] َمَقّدِ
rıdır. Mütercim der ki Nihâye’de bu vec-
hile mersûmdur ki ٌّي َمَقّدِ  teşdîd ile َشَراٌب 
nısfı kalınca tabh olunur bir nev¡ şarâba 
denir. Nısfından kat¡ olunan şey™e teşbîh 
olunmuştur ve kalîlen dâl’ı tahfîf olunur. 
Pes Cevherî’ye ve mü™ellife münâfî olur. 
İntehâ.

ُُ ا ََ ُق  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-…udâd] اَلإْ
Bir nev¡ karın ağrısının ismidir, buru ve ke-
sinti ta¡bîr olunan veca¡ olacaktır ki bağır-
saklar kesilir kıyâs olunur; mukaddime-i 
bâsûrdur; yukâlu: أََخَذُه اْلُقَداُد َوُهَو َوَجٌع ِفي اْلَبْطِن 
Ve ¢udâd b. ¿a¡lebe b. Mu¡âviye, Becîle 
kabîlesindendir.

ُُ ل َُ َمقإْ  ُقَداٌد Zikr olunan [el-ma…dûd] اَلإْ
[…udâd] ¡illetine mübtelâ kişiye denir; 
yukâlu: ِبَناِء اْلَمْفُعوِل َفُهَو َمْقُدوٌد أَْي ُجُل َعَلى   ُقدَّ الرَّ
أََصاَبُه اْلُقَداُد

ُُ ا ََ َق -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [el-…adâd] اَلإْ
de) Kirpi dedikleri cânvere denir, ُقْنُفٌذ 
[…unfu≠] ma¡nâsına. Ve ¡Arab tavşanı-
na denir ki tarla sıçanı dahi derler, َيْربُوٌع 
[yerbû¡] ma¡nâsına; ekinleri kesip doğra-
dıkları için ıtlâk eylediler.

ٌَ ُق إَْ  Bir (vezninde [fulful] ُفْلُفٌل) [ud…ud…] ُق
dağ ismidir ki onda اْلِبَراِم -aceru’l√] َحَجُر 
birâm] ya¡nî küfegi ta¡bîr olunan taş 
ma¡deni vardır.

َُ يإْ ََ ُق  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [el-…udeyd] اَلإْ
Bir gûne küçük kıt¡a palâs ismidir. Ve bir 
recül adıdır. Ve bir vâdî ismidir. Ve ◊are-
meyn beyninde bir mevzi¡ adıdır. Ve ¢ays 
el-∏â∂irî nâm kimsenin feresi ismidir.

اُء ََ ُق إَْ -âf’ların zammı ve fet…) [™ud…udâ¢] ُق
hiyle) Bir mevzi¡ adıdır.

َُ ي َِ َق  (vezninde [adîd√] َحِديٌد) [el-…adîd] اَلإْ

vele göre gövdesinde hüzâldan ve kavl-i 
sânîye göre şahmdan tarîkalar peydâ olur.

َُّ ُق  ¡Bir nev (âf’ın zammıyla…) [el-…udd] اَلإْ
deniz balığının ismidir.

َُّ ِق -Deriden ya (âf’ın kesriyle…) [el-…idd] اَلإْ
pılan kaba denir, niteki ِقْحٌف […i√f] ağaç-
tan olanına denir. Ve 

ٌَّ  َقدٌّ Kamçıya ıtlâk olunur, fethle [idd…] ِق
[…add] gibi ki zikr olundu. Ve dibâgat 
olunmamış ham deriden uzunluğuna ke-
silmiş kayışlara ve sırımlara denir; kam-
çıya ıtlâkı bundandır. Müfredi ٌة [iddet…] ِقدَّ
tir hâ’yla. Ve 

ةٌ ََّ -Uzun uzadı tarîkaya ıtlâk olu [iddet…] ِق
nur. Ve Kilâb kabîlesi yurdunda bir su 
adıdır; bunda tahfîfle de zebân-zeddir. Ve 

ةٌ ََّ  Ârâ™ ve ehvâları muhtelif olan [iddet…] ِق
fırkalardan bir fırkaya ıtlâk olunur. Cem¡i 
 vezninde ve [ineb¡] ِعَنٌب ,gelir [ided…] ِقَدٌد
minhu kavluhu ta¡âlâ: ُكنَّا َطَراِئَق ِقَدًدا﴾ أَْي ِفَرًقا﴿ 
ُمْخَتِلَفًة أَْهَواُءَها

َُّ ِمَق  ِمَدقٌّ mîm’in kesriyle) [el-mi…add] اَلإْ
[mida……] vezninde) Deri dilecek demir 
âlete denir, bıçkı gibi.

َُّ َمَق  َمَردٌّ mîm’in fethiyle) [el-me…add] اَلإْ
[meredd] vezninde) Yola ıtlâk olunur, 
tarîk ma¡nâsına ve bu ism-i mekândır. Ve 
mekân-ı müstevîye ıtlâk olunur, gûyâ ki 
etrâftan kadd ve temyîz olunmuştur. Ve 

ٌَّ -Ürdün kazâsında bir kar [Me…add] َمَق
ye adıdır, hamr-ı Me…addî oraya nisbet 
olunur. 

Cevherî galat eylemekle dâl’ını tahfîf ve 
mîm faslında َمَقٌد ¡unvânında sebt eyle-
miştir. Şârih der ki Ezherî, Ebû ¡Amr’dan 
tahfîf-i dâl’la rivâyet eylemiştir. İntehâ. 
Ve ُّاْلَمَقِدى َراُب   tahfîfledir, zikr olunan الشَّ
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Esved ile müştehir olmakla bâ¡is-i nisbe-
ti vech-i mezkûre mebnîdir. Ve Esved b. 
¡Abduyaπû& b. Vehb b. ¡Abdumenâf ez-
Zuhrî’dir. Kurrâ-ı hadîsin hatâları ¡Amr 
ile Esved beynine ِاْبٌن lafzını tavsît ettikle-
rinden nâşîdir.

ُُ ل َُ َقيإْ -vez [ayfûr†] َطْيُفوٌر) [el-…aydûd] اَلإْ
ninde) Arkası uzun olan nâkaya denir ki 
mâdde-i merkûmeden me™hûzdur. Cem¡i 
.gelir [ayâdîd…] َقَياِديُد

ُُ ا ََ ِتقإْ سإْ ِ -Bir düzeye müste [el-isti…dâd] اَلإْ
mir olup gitmek ma¡nâsınadır; ٌة [iddet…] ِقدَّ
ten me™hûzdur; yukâlu: َّاْسَتَمر ِإَذا  اأْلَْمُر   ِإْسَتَقدَّ 
-Ve develer yolda vech-i vâhid üze َواْسَتَوى
re katarlanıp ok gibi doğruluğuna çekilip 
gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبُل اإْلِ ِت   ِاْسَتَقدَّ
ِإَذا اْسَتَقاَمْت َعَلى َوْجٍه َواِحٍد

إَْ  (âf’ın fethi ve dâl’ın sükûnuyla…) [ad…] َق
Bir kelimedir ki harfiyye ve ismiyye olur. 
Ve ismiyye iki vech üzere müsta¡meldir: 
Vech-i evvel َيْكِفي kelimesine mürâdif 
ism-i fi¡l-i muzâri¡ olur, yetişir ve kifâyet 
eder ma¡nâsına. Bu sûrette medhûlü 
mansûb olur. Meselâ ِدْرَهٌم َزْيًدا ve َقْدِني   َقْد 
 ma¡nâsına. Vech-i sânî َيْكِفي ,denir ِدْرَهٌم
 kelimesine mürâdif ism olur ki َحْسُب
kâfî ma¡nâsınadır, Fârisîde bes denir. Bu 
sûrette gâliben ya¡nî ¡inde’l-Ba§riyyîn 
mebnî olarak isti¡mâl olunur, َقْد […ad]-ı 
harfiyyeye lafzda müşâbih olduğu için. 
Meselâ َقْد َزْيٍد ِدْرَهٌم denir, dâl’ın sükûnu ve 
-lafzının cerriyle. Ve gâhî ya¡nî ¡inde’l َزْيد
Kûfiyyîn َقْد […ad] sîn ve َسْوَف gibi harf-i 
tenfîsten ve câzim ve nâsıbdan mücerred 
olan fi¡l-i mutasarrıf-ı ihbârî-i müsbete 
mahsûstur, bunların mukâbiline dâhil ol-
maz. Şârih der ki işbu َرْأِسَي َوأَنَّ  اْلَحَياُء   “َلْوالَ 
 beytinde َقْد َعَسى || ِفيِه اْلَمِشيُب َلُزْرُت أُمَّ اْلَقاِسِم”

Müşerrer ve mukadded olan ya¡nî di-
lim dilim güneşte kurutulan ¡alâ-kavlin 
uzun uzun dilenen ete denir. lisânımızda 
pastırma ta¡bîr olunandır, ¡Arabîde ٌِإْشَراَرة 
[işrâret] dahi denir; tekûlu: أَِي اْلَقِديَد   أَْطَعَمَنا 
َد أَْو َما ُقِطَع ِمْنُه طُوالً َر اْلُمَقدَّ  Ve اللَّْحَم اْلُمَشرَّ

ٌَ ي َِ  Pek eskimiş sevbe ıtlâk [adîd…] َق
olunur.

يُّوَن َِ ي َِ َق  (âf’ın fethiyle…) [el-…adîdiyyûn] اَلإْ
Tübbâ¡-ı ¡askere ya¡nî bir mahalle ordu 
ve leşker gittikte onların tâbi¡lerine ıtlâk 
olunur ki murâd sipâh zümresinden olma-
yıp lâkin ehl-i san¡attan olmalarıyla ba¡zı 
mesâlih-i ¡askerîyi rü™yet için giderler, 
şa¡¡âb ve baytâr ve haddâd ve hallâk gibi. 
Hâlâ ordu-yı İslâmiyye’ye ta¡yîn olunan 
esnâf ve ehl-i hirfet َقِديِديُّوَن […adîdiyyûn]
dur. 

Ve bunda …âf’ın zammı câ™iz değildir. 
Mütercim der ki Nihâye’de zamm-ı …
âf’ı tecvîz eylemiştir. Zîrâ işbu ¡ibâretle 
mersûmdur: نَّاُع َوالصُّ اْلَعْسَكِر  اُع  تُبَّ ُهْم   اَْلَقِديِديُّوَن 
ِبَفْتِح يُْرَوى  َهَكَذا  اِم  الشَّ أَْهِل  ِبُلَغِة  َواْلَبْيَطاِر  اِد   َكاْلَحدَّ
اِل الدَّ َوَفْتِح  اْلَقاِف  ِبَضّمِ  ُهَو  َوِقيَل  اِل  الدَّ َوَكْسِر   اْلَقاِف 
َوِقيَل َصِغيٌر  ِمْسٌح  َوُهَو  اْلَقِديَد  َيْلَبُسوَن  ِتِهْم  ِلِخسَّ  َكأَنَُّهْم 
ُقوَن ِفي اْلِبالَِد ِلْلَحاَجِة ِق أِلَنَُّهْم َيَتَفرَّ ِد َوالتََّفرُّ  ُهَو ِمَن التََّقدُّ
ُجُل الرَّ َويُْشَتُم  ِلَشْأِنِهْم  َتْحِقيٌر  َوَتْصِغيُرُهْم  ِثَياِبِهْم  ِق   َوَتَمزُّ
ُقَدْيِديُّ َيا  ُقَدْيِديُّ  َيا  َلُه   يَُقاُل: ِفي :Ve Esâs’ta َفُيَقاُل 
اُع اْلَعْسَكِر ِتيَمِة َيا ُقَدْيِديُّ َيا ُقَدْيِديُّ َوُهُم اْلُقَدْيِديُّوَن تُبَّ  الشَّ
نَّاِع الصُّ  ibâretiyle musaggaran mersûm¡ ِمَن 
olmakla kezâlik mü™ellife muhâliftir. 
İntehâ.

ٌُ ا ََ  (vezninde [√mi§bâ] ِمْصَباٌح) [Mi…dâd] ِمقإْ
İbn ¡Amr b. el-Esved’dir ki ashâbdandır, 
Esved, Mi…dâd’ı terbiye yâhûd tebennî 
eylemekle kendisine nisbet olunmuştur. 
Esved’i ceddi zannıyla kurrâ-i hadîs lahn 
ve hatâ ederler. Şârih der ki Mi…dâd b. el-
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makla ism oldukları hâlde âhirlerine ken-
di cinslerinden bir harf ziyâde kılıp idgâm 
eylemek vâcib olur.

]ق ر ُ[
ُُ َقَر  Yünün ve (fethateynle) [el-…ared] اَلإْ
yapağının yoluntusuna, ¡alâ-kavlin fenâ 
ve kemterliğinden kabûl olunmayıp atı-
lanına denir ki işe yaramaz olur. Müfredi 
 tir hâ’yla ki ondan bir pâre[aredet…] َقَرَدةٌ
demektir ve minhu’l-meseli: َعَلى  “َعَثَرْت 
 Ya¡nî “O nâdân اْلَغْزِل ِبأََخَرٍة َفَلْم َتْتُرْك ِبَنْجٍد َقَرَدًة”
hatun encâm-ı kâr eğirmek husûsunun 
lüzûmuna muttali¡ olup beher-hâl muktezî 
olduğu hâtırına gelmekle gübre yığınla-
rında yün ve yapağı bırakıntılarını koma-
yıp bi’l-cümle devşirip eğirmeğe başladı. 
Mukaddeminden ise a¡lâ yün bulmağa 
vüs¡ati var idi.” Mesel-i mezbûr bir hâceti 
vakt-i imkânda terk ve ihmâl edip ba¡de’l-
fevt talebi kaydında olan kimse hakkında 
darb olunur, ”ْيِف -meseli “ضيََّعِت اللََّبَن ِفي الصَّ
ne müdânîdir. Ve 

ٌُ -Yaprakları sıyrılmış hurmâ da [ared…] َقَر
lına denir. Bunun da müfredi ٌَقَرَدة […aredet]
tir. Ve 

ٌُ -Şol hurde sarı tüy gibi nesne [ared…] َقَر
ye denir ki طُْرثُوٌث [†ur&û&] dedikleri nebâta 
yapışık olur. Ve 

ٌُ -Masdar olur, kıllar kıvırcıkla [ared…] َقَر
nıp tortop olmak ma¡nâsına; yukâlu: َقِرَد 
َد اِبِع ِإَذا َتَجعَّ ْعُر َقَرًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ  Ve meşin ve الشَّ
sahtiyân dibâgat olunurken fâsid ve tebâh 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اأْلَِديُم   َقِرَد 
-Ve bir kimse ¡aczinden nâşî sükût ey َحِلَم
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َقِرَد 
 ;Ve dişler sararmak ma¡nâsınadır َسَكَت ِعيًّا
yukâlu: ْت  Ve sakızın tadı َقِرَدْت أَْسَنانُُه ِإَذا اْصَفرَّ
azmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلِعْلُك   َقِرَد 

-ma¡nâsına muta َظَهَر ve ِإْشَتدَّ kelimesi َعَسى
sarrıf olmakla mâdde nakz olmaz. İntehâ. 

İşbu harfiyye olan َقْد kelimesi altı 
ma¡nâya delâlet eder: Evvel tevakku¡ ya¡nî 
medhûlü olan fi¡l mütevekka¡ ve muntazar 
olur, meselâ َقْد َيْقَدُم اْلَغاِئُب gibi. Bu ma¡nâda 
mâzîye duhûlü muhtelefün-fîhtir. Sânî 
mâzîyi hâle takrîb için olur, َقْد َقاَم َزْيٌد gibi. 
Sâlis tahkîk için olur; ke-kavlihi ta¡âlâ: َقْد 
َزكَّيَها َمْن   lafzı َما ,Râbi¡ nefy için olur أَْفَلَح 
gibi; meselâ َفَتْعِرَفُه َخْيٍر  ُكْنَت ِفي   kavli gibi َقْد 
ki َتْعِرف lafzının nasbıyladır, َخْيٍر ِفي  ُكْنَت   َما 
ma¡nâsınadır. Hâmis taklîl için olur, َقْد 
اْلَكُذوُب  .gibi. Sâdis teksîr için olur َيْصُدُق 
İşbu ”أََناِمُلُه ا  ُمْصَفرًّ اْلِقْرَن  أَْتُرُك   mısrâ¡ında “َقْد 
olduğu gibi.

Cevherî َقْد kelimesini ism kılarsan mü-
şedded edersin demekle galat eylemiş-
tir, zîrâ ancak iki harften mürekkep olup 
âhiri harf-i ¡illet olan kelime müşedded 
olur. Meselâ ُهَو lafzında َُّهو denir. Ve 
teşdîdidinin vechi harf-i ¡illet ma¡a’t-
tenvîn sâkin olmakla ism harf-i vâhid 
üzere kalmamağa mebnîdir. Ve emmâ َقْد 
[…ad] kelimesiyle bir kimseye tesmiye 
olunsa; meselâ: َقٌد َقًدا ve َهَذا   َمَرْرُت ve َرأَْيُت 
-kelime َعْن ve ِمْن denir, tahfîfle; kezâlik ِبَقٍد
leri dahi bu resmedir, bunların nazîri َيٌد ve 
 ve emsâlidir. Şârih der ki Cevherî’nin َدٌم
kavli A«feş ve Ba§riyyûn’dan bir cemâ¡at 
mezhebidir. Mütercim der ki mü™ellifin 
burada kelâmı Ba§â™ir’e muhâliftir, zîrâ 
Ba§â™ir’de demiştir ki eğer َقْد kelimesini 
ism kılarsan müşedded edersin, meselâ: 
ا َحَسَنًة  ُهَو ve َكْي ve َلْو dersin, kezâlik َكَتْبُت َقدًّ
kelimelerinde dahi hâl böylecedir, zîrâ 
hurûf-ı mezbûrenin naksına ya¡nî âhirleri 
-gibi nâkıs olduklarına delîl olma َدٌم ve َيٌد
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ma¡nâsına ve bu gerd-i Fârisî mu¡arrebidir. 
Ve kısa nesneye denir.

ُُ َقِر  Keçe (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-…arid] اَلإْ
gibi birbiri üzere dertop katlanıp mün¡akid 
ve müterâkim olan buluta denir; yukâlu. 
ٌد  Ve gövdesinin etleri َسَحاٌب َقِرٌد أَْي ُمْنَعِقٌد ُمَتَلّبِ
sımsıkı tıknaz olmakla sölpüklü olmayan 
ata ¡Arablar َقِرُد اْلَخِصيِل […aridu’l-«a§îl] ıtlâk 
ederler. َخِصيٌل [«a§îl] أَِصيٌل [a§îl] vezninde 
etleri yerli yerinde olan ata denir. Ve 

ٌُ  Kene dedikleri böcek üşümüş [arid…] َقِر
hayvâna denir; yukâlu: َبِعيٌر َقِرٌد أَْي َكِثيُر اْلُقُروِد
ُ ُمَتَقّرِ ٌد) [el-mute…arrid] اَلإْ  [muteferrid] ُمَتَفّرِ
vezninde) Bu dahi şol hurde hurde bulut 
pârelerine denir ki büyük bulutun câ-be-
câ altında olup birbirine muttasıl olmaya.

ُُ ُقَرا -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [el-…urâd] اَلإْ
de) İnsân memesinin düğmeciğine denir. 
Kezâlik at memesinin emziğine denir. Ve 
kene ta¡bîr olunan böceğe denir ki davara 
istîlâ eder. Cem¡i ِقْرَداٌن […irdân] gelir …âf’ın 
kesriyle. Ve 

ٌُ  √Esmâdandır: ¢urâd b. ~âli [urâd¢] ُقَرا
b. ∏azvân ve oğulları Mu√ammed ve 
¡Abdullâh muhaddislerdir.

ُُ ُقرإْ  Bu dahi (âf’ın zammıyla…) [el-…urd] اَلإْ
kene dedikleri böceğe denir.

ُُ َقُرل  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-…arûd] اَلإْ
Şol deveye denir ki sâhibi kenesini ayırt-
ladığı hînde ürküp ve serkeşlik eylemeyip 
öylece durur ola; yukâlu: ََبِعيٌر َقُروٌد ِإَذا َكاَن ال 
َيْنِفُر َعِن التَّْقِريِد

ُُ ِقرإْ  ,Ma¡rûftur (âf’ın kesriyle…) [el-…ird] اَلإْ
ya¡nî maymun ta¡bîr olunan cânvere denir, 
Fârisîde pûzîne derler. Cem¡i أَْقَراٌد [a…râd] 
ve ُقُروٌد […urûd] gelir ve ِقَرٌد […ired] gelir 
 ,gelir [iredet…] ِقَرَدةٌ vezninde ve [ineb¡] ِعَنٌب

 Ve َفَسَد َطْعُمُه

ٌُ  Şol hurde hurde sehâb [ared…] َقَر
kıt¡alarına denir ki büyük sehâbın altında 
olup birbirine mülte™im olmayarak pâre 
pâre görünür ola. Ve lisânda olan tered-
düd hâletine denir ki talâkatla bî-pervâ te-
kellüm edemeyip dilini çiğneyerek tekel-
lüm eder olur; yukâlu: ِفي ِلَساِنِه َقَرٌد أَْي َلْجَلَجٌة

ُُ ٌل) [et-te…arrud] اَلتََّقرُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi kıllar kıvırcıklanıp toplanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْعُر ِبَمْعَنى َقِرَد َد الشَّ َتَقرَّ

ُُ َرا قإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i…râd] اَلإْ
dahi bir adam ¡aczinden yâhûd yorgunluk-
tan nâşî sâkit olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِعيًّا َسَكَت  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve sâkin olmak أَْقَرَد 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَكَن ِإَذا  ُك  اْلُمَتَحّرِ  أَْقَرَد 
Ve züll ve huzû¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَخَضَع َذلَّ  ِإَذا  ِإَلْيِه   Ve kendisini أَْقَرَد 
ölü sûretinde göstermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َتَماَوَت أَْقَرَد الرَّ

َُ ِري -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta…rîd] اَلتَّقإْ
de) ِإْقَراٌد [i…râd] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir; yukâlu: ُجُل ِإَذا َسَكَت ِعيًّا َد الرَّ  Ve َقرَّ
davardan kene ta¡bîr olunan böceği ayırtla-
yıp koparmak ma¡nâsınadır ki selb içindir; 
yukâlu: ِقْرَداَنُه اْنَتَزَع  ِإَذا  اْلَبِعيَر  َد  -Ve tezlîl ey َقرَّ
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُ َ َدُه ِإَذا َذهللَّ  Ve َقرَّ
huzû¡ ve tevâzu¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخَضَع ِإَذا  ِإَلْيِه  َد  -Ve bir adamı al َقرَّ
datmak ve reng eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َد ُفالًَنا ِإَذا َخَدَعُه َقرَّ

ُُ َقرإْ  Kesb (vezninde [ferd] َفْرٌد) [el-…ard] اَلإْ
ile mâl biriktirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَكَسَبُه َجَمَعُه  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َقْرًدا  اْلَماَل   Ve َقَرَد 
tuluma yağ yâhûd süt cem¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَمَع ِإَذا  َقاِء  الّسِ ِفي   َقَرَد 
Ve ِفيِه َسِمًنا أَْو َلَبًنا

ٌُ  […unu¡] ُعنٌُق ,Boyuna denir [ard…] َقرإْ
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gine muhâlif olur. Ve ٌِكْرِديَدة [kirdîdet] 
ma¡nâsınadır, ke-mâ se-yuzkeru. Ve 
insânın başına ıtlâk olunur. Ve dağın te-
pesine denir.

ُُ  Bir (vezninde [zufer] ُزَفُر) [ured¢] ُقَر
mevzi¡dir.

َُى  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [ardâ¢] َقرإْ
Cezîre-i İbn ¡Ömer’de bir mevzi¡ adıdır.

يَُّة ُِ َقَر ٌة) [el-¢arediyyet] اَلإْ  [arabiyyet¡] َعَرِبيَّ
vezninde) ◊âciz ile Ma¡dinu Nu…ra bey-
ninde bir su adıdır.
ٍُ  Medîne (fethateynle) [û-¢ared±] ُذلَقَر
kurbünde bir mevzi¡dir, onda Nebiyy-i 
ekrem sallallâhu ¡aleyhi ve sellemle haz-
retlerinin sağmal nâkaları ra¡y olunmakla 
küffâr-ı A¡râbdan bir tâ™ife igâre eyledik-
lerinde haber-dâr olmalarıyla üzerlerine 
gazâ eylediler, gazve-i ±î ¢ared ma¡rûftur.

]ق ر ص ُ[
َُ َص َقرإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-…ar§ad] اَلإْ
Kesmiğe denir ki samanın irisidir, ٌِّقْصِري 
[…i§riyy] ma¡nâsına, Fârisîde kefe denir.

]ق ر م ُ[
َُ َم َقرإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-…armed] اَلإْ
Kendisiyle tılâ olunur olan şey™e denir, 
za¡ferân ve kireç gibi. Ve bir nev¡ taşa de-
nir ki câ-be-câ yarıkları olur, âteşte tamâm 
piştikten sonra onunla ebniye binâ ederler. 
Ümmehât-ı sâ™irede bu kireç yaptıkları taş 
ile müfesserdir. Ve 

ٌَ َم  ismidir ki [âcurr] آُجرٌّ [armed…] َقرإْ
 i matbûhtur, Türkîde tuğla-[azef»] َخَزٌف
ta¡bîr olunur. Mü™ellifin َُّواآْلُجر kavli ¡atf-ı 
tefsîrdir. Ve 

َُ َم .bir mevzi¡ adıdır [armed¢] َقرإْ

َُ ِمي ِقرإْ  Bu (âf’ın kesriyle…) [el-…irmîd] اَلإْ

 gelir [aridet…] َقِرَدةٌ vezninde ve [fiyelet] ِفَيَلٌة
…âf’ın fethi ve râ’nın kesriyle. Mi§bâ√’ta 
 mü™ennes [ired…] ِقَرٌد vezninde [ineb¡] ِعَنٌب
olan ٌِقْرَدة […irdet]in cem¡i olmak üzere 
mersûmdur. Ve ¢ird b. Mu¡âviye, Hu≠eyl 
kabîlesinden bir kimsedir ki »ِقْرٍد ِمْن   »أَْزَنى 
meselinin menşe™idir. Be-gâyet zinâ-kâr 
kimse idi. ¡Alâ-kavlin murâd cânver-i 
mezkûrdur, zîrâ maymun hayvânlar içre 
zinâ-kârlıkla mümtâzdır. Ve ¡Arablar şol 
zu¡m ettikler ki zamân-ı Câhiliyyet’te bir 
maymun âherin çiftiyle zinâ eylemekle 
sâ™irleri âgâh olup onu recm eylediler. 

ُُ ا َقرَّ اٌد) [el-…arrâd] اَلإْ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Maymun besleyen kimseye denir ki may-
muncu ta¡bîr olunur.

ُُ َُ َقرإْ -veznin [mehded] َمْهَدٌد) [el-¢arded] اَلإْ
de) Bir dağın adıdır. Ve 

ٌُ َُ  Mürtefi¡ yere denir. Cem¡i [arded…] َقرإْ
 gelir [arâdîd…] َقَراِديُد gelir ve [arâdid…] َقَراِدُد
işbâ¡la. Ve 

ٌُ َُ  Vech ve üslûb ve tarîka [arded…] َقرإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجاَء ِباْلَحِديِث َعَلى َقْرَدِدِه 
أَْي َعَلى َوْجِهِه
ُة َُ ل ُُ ُقرإْ  (âf’ın zammıyla…) [el-…urdûdet] اَلإْ
Bu dahi mürtefi¡ arza denir. Ve bir mevzi¡ 
ismidir. Ve

ِر ُةالإَّهإْ َُ ل ُُ  Dâbbenin [urdûdetu’@-@ahr…] ُقرإْ
arkasının mürtefi¡ olan yerine denir. Ve

َتاِء ُةالّشِ َُ ل ُُ -Kış mev [™urdûdetu’ş-şitâ…] ُقرإْ
siminin şiddet ve hiddetinden ¡ibârettir; 
tekûlu: ِتِه َتاِء أَْي ِفي ِشدَّ ْحَلُة ِفي ُقْرُدوَدِة الّشِ  َما َهِذِه الّرِ
ِتِه َوِحدَّ
ُة ََ ي ُِ ِقرإْ  Pek (âf’ın kesriyle…) [el-…irdîdet] اَلإْ
sözlü sulbü’l-kelâm adama denir; yukâlu: 
اْلَكالَِم ُصْلُب  أَْي  ِقْرِديَدةٌ  -Ve dâbbenin sır َرُجٌل 
tında olan tûlânî hatta denir ki asl ren-
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[…a§d] vezninde ve mürâdifidir; yukâlu: 
َقَزَدُه َقْزًدا ِبَمْعَنى َقَصَدُه

]ق س ُ[
ُُّ َو إَْ ِق  âf’ın kesri ve dâl’ın…) [el-…isvedd] اَلإْ
teşdîdiyle ٌِّقْثَول […i&vell] vezninde) Boynu 
kalın ve kavî ve muhkem olan kimseye 
denir; yukâlu: َُّقَبِة اْلَقِوي َرُجٌل ِقْسَودٌّ أَِي اْلَغِليُظ الرَّ

]ق س ب ُ[
ٌَ َانإْ إَْ  âf’ın zammı ve bâ’nın…) [usbend…] ُق
fethiyle ki ٌُّفْعَلل [fu¡lell] veznindedir) Ehl-i 
lügat gerçi bunu ebniyede zikr edip lâkin 
tefsîrine tasaddî eylemediler. Benim ¡in-
dimde bu kusbend-i Fârisî mu¡arrebidir 
ki hatunların hayz bezidir yâhûd gûsbend 
mu¡arrebidir ki koyuna denir.

]ق ش ب ُ[
َُ َانإْ ُقشإْ  ُقْسَبْنٌد şîn’i mu¡ceme ile) [el-…uşbend] اَلإْ
[…usbend] vezninde) Uzun boylu gerdanı 
¡azîm adama denir. Mü™ennesinde ٌُقْشَبْنَدة 
[…uşbendet] denir hâ’yla; yukâlu: َرُجٌل ُقْشَبْنٌد 
 Zâhiren bu أَْي َطِويٌل َعِظيُم اْلُعنُِق َويَُقاُل اْمَرأَةٌ ُقْشَبْنَدةٌ
dahi lügat-ı âherden mu¡arrebdir.

]ق ش ُ[
ُة ََ ِقشإْ  Kaymak (âf’ın kesriyle…) [el-…işdet] اَلإْ
yâhûd kere yağı sevîk ile ve hurmâ ile 
tabh olunup helvâ oldukta dibine çöken 
posa gibi çöküntüye denir. Ve 

ةٌ ََ  .Bir nev¡ sütlü nebât adıdır [işdet…] ِقشإْ
Ve yufka kaymağa yâhûd kere yağına 
denir.

ُة َُ ُقَشا  ِقْشَدةٌ (âf’ın zammıyla…) [el-…uşâdet] اَلإْ
[…işdet] ile ma¡nâ-yı evvelde mürâdiftir.

ُة ََ َقَش -veznin [keşe†at] َكَشَطٌة [el-…aşedet] اَلإْ
de ve mürâdifidir ki bir nesneyi şey™-i 
âherin üzerinden izâle edip o şey™i açmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَشَدُه ِإَذا َكَشَطُه

dahi tuğlaya denir, Türkîde kiremid dahi 
denir. Ve 

ٌَ ِمي  ma¡nâsınadır [irdebbet] ِإْرَدبٌَّة [irmîd…] ِقرإْ
ki tuğladan yapılmış büyük kârîze denir. 
Ve أُْرِويٌَّة [urviyyet] ma¡nâsınadır ki dağ 
keçisinin dişisine denir yâhûd أُْرِويٌَّة [urviy-
yet] ِإْرَدبٌَّة [irdebbet] musahhafıdır.

ُُ ُمو ُقرإْ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-…urmûd] اَلإْ
de) َغَضا [πa∂â] nâm şecerin yemişine de-
nir. Ve dağ keçisinin erkeğine denir.

ُة ََ َم َقرإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-…armedet] اَلإْ
vezninde) ٌَقْرَمَطة […arme†at] ma¡nâsınadır ki 
yazıyı sık sık yazmak ve adımları sık sık 
atarak yürümekten ¡ibârettir; yukâlu: َقْرَمَد 
اْلِكَتاَب َوَقْرَمَد ِفي اْلَمْشِي ِإَذا َقْرَمَط

َُ َم ُمَقرإْ  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [el-mu…armed] اَلإْ
vezninde) Za¡ferân makûlesi tılâ sürül-
müş beze denir; yukâlu: ٌَّثْوٌب ُمَقْرَمٌد أَْي َمْطِلي 
ْعَفَراِن الزَّ -ar…] َقْرَمٌد Ve tuğla ile yâhûd ِبِشْبِه 
med] dedikleri hacer-i mezkûr ile yapıl-
mış binâya denir; yukâlu: ٌَّمْبِني أَْي  ُمَقْرَمٌد   ِبَناٌء 
 Ve bülend ve ¡âlî ِباآْلُجّرِ أَِو اْلِحَجاَرِة َيْعِني ِباْلَقْرَمِد
binâya denir; yukâlu: ِبَناٌء ُمَقْرَمٌد أَْي ُمْشِرٌف َعاٍل

]ق ر هـ ُ[
َُ ُه ُقرإْ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-…urhud] اَلإْ
de) Etli cânlı, bedeni nerm ve nâzük tâze 
civâna denir; yukâlu: َناِعٌم َتارٌّ  أَْي  ُقْرُهٌد   ُغالٌَم 
َرْخٌص

َُ َقَراِهي -veznin [ferâhîd] َفَراِهيُد [el-…arâhîd] اَلإْ
de ve mürâdifidir ki zikr olundu.

]ق ر ن ُ[
اُء ََ -râ’nın ve vâv’ın fet) [™ârevendâ¢] َقاَرَلنإْ
hiyle) Etbâ¡-ı tabi¡înden Ke&îr’in pederi 
ismidir.

]ق أ ُ[
ُُ َقزإْ  َقْصٌد Zâ-yı mu¡ceme ile [el-…azd] اَلإْ
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lâzım gelir. Ve 

ٌُ ِتَصا  Şâ¡ir kasâ™id manzûmesinde [i…ti§âd] ِإقإْ
ebyâtı birbirine vasl ile itâle eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َواَصَل ِإَذا  اِعُر  الشَّ  ِإْقَتَصَد 
َعَمَل اْلَقَصاِئِد

َُ َتِص ُمقإْ  [mu…tedir] ُمْقَتِدٌر) [el-mu…te§id] اَلإْ
vezninde) ve

َُ ُمَقصَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu…a§§ad] اَلإْ
vezninde) Vücûdu ne iri ve ne ince olan 
adama denir.

َُ ِصي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta…§îd] اَلتَّقإْ
 gibi bir nesneyi kırmak yâhûd [a§d…] َقْصٌد
nısfından kırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيَء ِإَذا َكَسَرُه أَْو ِبالنِّْصِف َد الشَّ َقصَّ

ُُ ِقَصا نإْ ِ ve [el-in…i§âd] اَلإْ

َُ  Bir nesne kırılmak [et-te…a§§ud] اَلتََّقصُّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َد  َوَتَقصَّ ْمُح  الرُّ  ِإْنَقَصَد 
اْنَكَسَر

َُ َقَص -av¡] َعْوَسٌج (fethateynle) [el-…a§ad] اَلإْ
sec] ismidir ki mûsâ ağacı ve sincan dike-
ni dedikleri şecerdir. Ve َقَصُد اْلَعْوَسِج َواأْلَْرَطى 
-bu makûle ağaçların ter ü tâze yu َوالطَّْلِح
muşak dallarına ıtlâk olunur. Ve 

ٌَ  [¡cû] ُجوٌع ,Açlığa denir [a§ad…] َقَص
ma¡nâsına. Ve mugaylân gibi dikenli iri 
meşe ağaçlarının güz mevsiminde çiçek-
lerinin tomurcuklanmasına, ¡alâ-kavlin 
her dikenli ağacın ibtidâ nâbit olduğu 
hînde nebâtının zuhûr eylemesine denir.

ُة َُ َقَصا -veznin [sa¡âdet] َسَعاَدةٌ) [el-…a§âdet] اَلإْ
de) Semirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َقُصَد 
اْلَبِعيُر َقَصاَدًة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َسِمَن
ُة ََ  Kırılan (âf’ın kesriyle…) [el-…i§det] اَلإِْقصإْ
nesneden bir parçaya denir. Cem¡i ِقَصٌد 
[…i§ad] gelir, ِعَنٌب [¡ineb] vezninde. 

َُ َقِص ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-…a§id] اَلإْ

َُ َقِصي ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-…a§îd] اَلإْ

]ق ص ُ[
َُ  âf’ın fethi ve §âd’ın…) [el-…a§d] اَلإَْقصإْ
sükûnuyla) Yol doğru olmak, istikâmet-i 
tarîk ma¡nâsınadır. Şârih der ki fi’l-asl 
bu ma¡nâda masdardır, ba¡dehu vasf ola-
rak isti¡mâl olunmuştur; yukâlu: َقْصٌد  َسِبيٌل 
ُمْسَتِقيٌم -Gûyâ ki sâlikin veche-i maksa أَْي 
dına kasd eder ve minhu kavluhu ta¡âlâ: 
ِبيِل﴾ السَّ َقْصُد  اهلِل   Ve i¡timâd eylemek ﴿َوَعَلى 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْعَتَمَد ِإَذا  ِإَلْيِه   Ve َقَصَد 
bir nesneye teveccüh ve ¡azm ve âhenk 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَلُه  َقَصَدُه 
ُه  Ve mu¡tedilâne َوِإَلْيِه َقْصًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أَمَّ
hareket eylemek ya¡nî bir işte vasat-ı 
hâle ri¡âyet edip ifrâttan mücânebet ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اأْلَْمِر ِفي   َقَصَد 
ِط ِبالتََّوسُّ َوَرِضَي  اْلَحدَّ  ِفيِه  َيَتَجاَوْز  َلْم  أَْي  أَْفَرَط   ِضدُّ 
Ve şâ¡ir kasâ™id-i manzûme nazmında 
ebyâtı birbirine muvâsaletle itâle eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َواَصَل ِإَذا  اِعُر  الشَّ  َقَصَد 
 Ve َعَمَل اْلَقَصاِئِد

ٌَ  Vasf olur, ne tenû-mend ve [a§d…] َقصإْ
ne incerek olan mu¡tedil vücûdlu kişiye 
denir; yukâlu: ََوال ِبَجِسيٍم  َلْيَس  أَْي  َقْصٌد   َرُجٌل 
 Ve bir şey™i kırmak ma¡nâsınadır, ne ِبَضِئيٍل
gûne olursa olsun; ¡alâ-kavlin yarısından 
kırmağa mahsûstur; yukâlu: ِإَذا ْيَء  الشَّ  َقَصَد 
ِبالنِّْصِف أَْو  َكاَن  َوْجٍه  ِبأَّيِ   Ve ¡adl ve dâd َكَسَرُه 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َقَصَد 
 Ve bir kimseye bir mâdde zımnında ِإَذا َعَدَل
zor ve cebr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Şârih sâ™ir nüshala َقَصَد ُفالًَنا َعَلى اأْلَِمِر ِإَذا َقَسَرُه
rı tahti™e eylemiştir.

ُُ ِتَصا قإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i…ti§âd] اَلإْ
de) َقْصٌد […a§d] gibi i¡tidâl üzere hareket 
eylemek ma¡nâsınadır. Mu¡tedil olan kim-
se elbette reh-i râstı kasd eder; yukâlu: 
أَْفَرَط ِضدُّ  اأْلَْمِر  ِفي   Adem-i tefrît buna¡ ِاْقَتَصَد 
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sı onda îrâd eder. Sonra du¡â eyler; eğer 
târîhi var ise esnâsında yâhûd âhirinde 
îrâd eder. En âhir beytine makta¡ denir. Ve 
beytü’l-kasîd mübnâ-¡aleyh olan beyttir ki 
ebyât-ı sâ™ireden rengîn ve cevdet-i tab¡a 
tesâdüfle dil-nişîn olur. Niteki demişler-
dir: “Kasîdede bir olur beyt-i nâdirü’l-
mazmûn” İntehâ. Ve 

ٌَ  :Semiz iliğe denir; yukâlu [a§îd…] َقِصي
 Alâ-kavlin semizden dûn¡ ُمخٌّ َقِصيٌد أَْي َسِميٌن
olanına denir ki ne semiz ve ne arık ola-
nıdır. Ve ilikli kemiğe denir; yukâlu: َعْظٌم 
 :Ve kurumuş ete denir; yukâlu َقِصيٌد أَْي ُمِمخٌّ
َياِبٌس أَْي  َقِصيٌد   Ve ilikli semiz nâkaya َلْحٌم 
denir; yukâlu: ِنْقٌي ِبَها  َسِميٌن  أَْي  َقِصيٌد   Ve َناَقٌة 
değneğe denir; ¡asâ ma¡nâsına. Ve semiz 
hörgüce denir. Ve i¡mâl-i fikr ü reviyyetle 
tenkîh ve tehzîb olunmuş metîn ve pâkîze 
şi¡re denir; yukâlu: ٌد ٌح ُمَجوَّ ِشْعٌر َقِصيٌد أَْي ُمَنقَّ

ُُ َقُصو  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-…a§ûd] اَلإْ
Bu dahi semiz iliğe, ¡alâ-kavlin mu¡tedil 
olanına denir; yukâlu: أَْو َسِميٌن  أَْي  َقُصوٌد   ُمخٌّ 
ُدوَنُه َوَفْوَق اْلَمْهُزوِل
ُة ََ َقِصي -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-…a§îdet] اَلإْ
de) Bu dahi ilikli semiz nâkaya ve değne-
ğe denir.

ُُ َصا قإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i…§âd] اَلإْ
Atılan ok dokunduğu şahsı hemân kı-
mıldatmayıp yerinde helâk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََصاَب ِإَذا  ْهُم  السَّ  أَْقَصَد 
ْهُم :Ve fi’l-Esâs َفَقَتَل َمَكاَنُه  Ve أَْقَصَدُه السَّ

ٌُ َصا -Bir kimseyi mızrakla bilâ [i…§âd] ِإقإْ
hata™in vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
يُْخِطْئُه َفَلْم  َطَعَنُه  ِإَذا  ُفالًَنا   Ve yılan bir أَْقَصَدُه 
kimseyi soktuğu gibi def¡î helâk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَدَغْتُه ِإَذا  اْلَحيَُّة   أَْقَصَدْتُه 
َفَقَتَلْتُه
ُة ََ ُمَقصَّ  ُمَعظََّمٌة) [el-mu…a§§adet] اَلإْ

ُُ َصا َقإْ  (hemzenin fethiyle) [el-a…§âd] اَلإْ
Kırık şey™e denir; yukâlu: َوَقِصيٌد َقِصٌد   ُرْمٌح 
ٌر َوأَْقَصاٌد أَْي ُمَتَكّسِ
Şârih der ki burada أَْقَصاٌد [a…§âd] ¡inde’l-
A«feş cem¡ vezni üzere gelen evzândandır 
ve sâ™irler ¡indinde eczâsına nisbetle 
masûg olan cem¡dir. َثْوٌب أَْخالٌَق ve ِقْدٌر أَْعَشاٌر 
dahi böylecedir. İntehâ. Ve 

ٌَ  Şol şi¡re ıtlâk olunur ki şatr-ı [a§îd…] َقِصي
ebyâtı tâm ve kâmil olup ve üç beyt ve 
ondan ziyâde ola, ¡alâ-kavlin on altı beyt 
ve dahi ziyâde ola; hâlâ beyne’ş-şu¡arâ™ 
hâ-i ismiyyetle ٌَقِصيَدة […a§îdet] ta¡bîr 
ettikleridir. 

Lâkin Cevherî kavli üzere َقِصيٌد […a§îd] 
 َسِفيٌن .in cem¡-i cinsidir[a§îdet…] َقِصيَدةٌ
[sefîn] ve ٌَسِفيَنة [sefînet] gibi. Mütercim der 
ki şâ¡ir, şi¡r-i mezbûr ile bir maksûd kasd 
eder olmakla ٌَقِصيَدة […a§îdet] ıtlâk olunmuş-
tur. Zikr olunan muvâsala-i ebyât ma¡nâsı 
dahi o maksada mebnîdir, niteki sâhib-i 
Mi¡yâr bu resme beyân eylemiştir. Kaldı 
ki tab¡-ı müstakîm ve ¡ilm-i ¡arûz-ı kavîm 
ictimâ¡ından hâsıl olan eser-i mevzûna 
 ُشُعوٌر ;derler ki ¡ilm ma¡nâsınadır [şi¡r] ِشْعٌر
[şu¡ûr]dan olmakla tab¡ın kemâl-i medhali 
olmasına delîldir. 

Ve şi¡rin envâ¡ı vardır: beyt, rubâ¡î, kıt¡a, 
müfred, mesnevî, nazîre, tahmîs, târîh 
gibi. Fenn-i bedî¡de olan muhassenât 
ma¡rûftur. Bunların biri ٌَقِصيَدة […a§îdet]tir 
ki kasd-ı ¡âzim ile nazm olunandır. Ekser-i 
üdebâ™ ¡indinde yedi beytten ziyâdeye 
ıtlâk olunur ve ba¡zen matla¡ında yâhûd 
evâhire karîb hılâlinde tagazzül olunur. 
Ve girîz-geh merâma intikâl eylemeğe 
münâsebet peydâ eden ma¡nâyı müfîd bir 
beyttir. Ondan sonra tâc ki şâ¡ir mahla-
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 Ve hurmâ ağacı bir sene meyve َجَثَمْت
tutup öbür sene boş kalmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َحَمَلْت ِإَذا  النَّْخَلُة   َقَعَدِت 
أُْخَرى َتْحِمْل  َوَلْم   Ve bir adam cenk ve َسَنًة 
husûmette kendi hemtâsına gücü yetmek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َقَعَد ُفالٌَن 
ِإَذا أََطاَقُه  Burada bâ™ ta¡diye içindir. Ve ِبِقْرِنِه 
bir kimse cenk için akrânını tehyi™e eyle-
mek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َقَعَد 
أَْقَراَنَها َلَها  َهيَّأَ  ِإَذا  -Ve fidan özdek bağ ِلْلَحْرِب 
lamak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
 Ve hatun َقَعَدِت اْلَفِسيَلُة ِإَذا َصاَر َلَها ِجْذٌع أَْي َساٌق
veled ve hayzdan ve mu¡âmele-i zevciy-
yeden kalmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َقَعَدِت اْلَمْرأَُة ِإَذا َصاَرْت َقاِعًدا Ke-mâ se-
yuzkeru. Ve 

ٌُ  [îmet] ِإيَمٌة Hatun dul olmak [u¡ûd…] ُقُعو
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَعَدِت اْلَمْرأَُة ِإَذا آَمْت Ve 

ََ  kelimesi ef¡âl-i nâkısadan [a¡ade…] َقَع
-ma¡nâsına isti¡mâl olunur; ve min َصاَر
hu yukâlu: َد َشْفَرَتُه َحتَّى َقَعَدْت َكأَنََّها َحْرَبٌة أَْي  َحدَّ
 Ya¡nî “Bıçağını o rütbede biledi ki َصاَرْت
gûyâ ki mızrak yalmanı oldu” ve minhu 
yekûlûne: َتِصيُر يُح أَْي الَ  َتْقُعْد َتِطيُر ِبِه الّرِ  َثْوَبَك الَ 
ِبِه َطاِئَرًة  يُح   ِإْحَفْظ lafzı muzmer َثْوَبَك [Ve] الّرِ
kelimesiyle mansûbdur.

ُُ َعا قإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i…¡âd] اَلإْ
Oturtmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  أَْقَعَدُه 
َقاِعًدا  Ve oturan adamın boyu kadar َجَعَلُه 
kuyu kazmak, ¡alâ-kavlin suya varmayıp 
yer yüzüne karîb kazıp öylece terk eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْقَعَد اْلِبْئَر ِإَذا َحَفَرَها 
 َقْدَر ِقْعَدٍة أَْو َتَرَكَها َعَلى َوْجِه اأْلَْرِض َوَلْم َيْنَتِه ِبَها اْلَماَء
Ve bir adama hizmet eylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur ki ma¡nen mahdûmu ik¡âd 
eder; yukâlu: َخَدَمُه ِإَذا  ُفالًَنا  -Ve bir ada أَْقَعَد 
mın nafaka ve me™ûnetini kendi kesb ve 
idâre eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; 

[mu¡a@@amet] vezninde) Deve kısmına 
mahsûs bir gûne dâg ve damga ismidir ki 
kulaklarına basılır.

َُ َص ُمقإْ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mu…§ad] اَلإْ
ninde) Şol adama denir ki hasta olup 
¡ale’l-fevr vefât eylemiş ola.

ُة ََ َص َمقإْ  [ma√medet] َمْحَمَدةٌ) [el-ma…§adet] اَلإْ
vezninde) Şol hatuna denir ki vücûdu 
¡azîm ve endâmı tâm ve vâfir olmakla her 
gören adamı ¡aceb-nâk eder ola; yukâlu: 
أََحٍد ُكلَّ  تُْعِجُب  ٌة  َتامَّ َعِظيَمٌة  أَْي  َمْقَصَدةٌ   Ve ِإْمَرأَةٌ 
boyu bir mikdârca kasîr olan hatuna denir; 
yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َمْقَصَدةٌ أَِي الَِّتي َتِميُل ِإَلى اْلِقَصِر

َُ َقاِص  Karîb ma¡nâsına [el-…â§id] اَلإْ
müsta¡meldir; yukâlu: َقِريٌب أَْي  َقاِصٌد   َسَفٌر 
[Ve bu] i¡tidal ma¡nâsından me™hûzdur. 
Ve ¡Arablar: ٌَقاِصَدة َلْيَلٌة  اْلَماِء  َوَبْيَن   ,derler َبْيَنَنا 
ْيِر َنُة السَّ  ma¡nâsına ki “but™ ve ta¡absız bir َهّيِ
gecelik mesâfe var” demektir.

]ق ع ُ[
ُُ ُقُعو ve (âf’ın zammıyla…) [el-…u¡ûd] اَلإْ

َُ َع َمقإْ  mîm’in ve ¡ayn’ın) [el-ma…¡ad] اَلإْ
fethiyle ki masdar-ı mîmîdir) Mutlakan 
oturmak, ُجُلوٌس [culûs] ma¡nâsınadır, 
¡alâ-kavlin ُقُعوٌد […u¡ûd] ayak üzerinden 
oturmak ve ُجُلوٌس [culûs] yatarken yâhûd 
secdede iken kalkıp oturmaktan ¡ibârettir. 
Kavl-i evvele göre yukarıdan aşağıya ve 
sânîye göre aşağıdan yukarıya intikâlle 
olur; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوَمْقَعًدا  ُقُعوًدا  ُجُل  الرَّ  َقَعَد 
ْجَعِة ِل ِإَذا َجَلَس أَْو ُهَو ِمَن اْلِقَياِم َواْلُجُلوُس ِمَن الضَّ  ْاألَوَّ
ُجوِد  ;Ve bâ™ harfiyle müte¡addî olur َوِمَن السُّ
yukâlu: َقَعَد ِبِه ِإَذا أَْقَعَدُه Ve 

ٌُ  Kıyâm ma¡nâsına gelmekle [u¡ûd…] ُقُعو
zıdd olur; yukâlu: َقاَم ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve kuş َقَعَد 
göğüsünü yere verip yatmak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: ِإَذا َخَمُة  الرَّ  َقَعَدِت 
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ıtlâk olundu. Ve o tâ™ifenin re™y ve mez-
heblerine ittibâ¡ edene ٌَّقَعِدي [¢a¡adiyy] 
denir. Esâs’ta َقَعٌد [¢a¡ad] »avâric’den bir 
tâ™ife olmak üzere mersûmdur ki İmâm 
¡Alî’ye ne nusret ettiler ve ne muhârebe 
ettiler. Ve 

ٌَ  Defter ve dîvân-ı selâtîn ü [a¡ad…] َقَع
ümerâda ism ve resmleri olmayan ya¡nî 
¡ulûfe-hâr ve muvazzaf olmayan cemâ¡ate 
ıtlâk olunur ki sipâh ve ¡askerî zümresin-
den hâric olanlardır; yukâlu: َال أَْي  َقَعٌد   َقْوٌم 
 Ve harb ve kıtâle ve gazâ ve cihâda ِديَواَن َلُهْم
gitmeyen oturak zümresine ıtlâk olunur; 
yukâlu: َقْوٌم َقَعٌد أَْي الَ َيْمُضوَن ِإَلى اْلِقَتاِل Bunlar-
da َقَعٌد […a¡ad] َقاِعٌد […â¡id]in cem¡idir, َخَدٌم 
[«adem] ve َخاِدٌم [«âdim] gibi. Ve 

ٌَ  Müfred olur, insanın necis ve [a¡ad…] َقَع
kâzûresine ıtlâk olunur. Ve devenin bilek 
kemiklerinde süstlük ve gevşeklik olmağa 
denir; yukâlu: ِفي َوِظيِف اْلَبِعيِر َقَعٌد أَِي اْسِتْرَخاٌء
ُة ََ َقَع  Nisvâna (fetehâtla) [el-…a¡adet] اَلإْ
mahsûs bir gûne merkeb ismidir, َهْوَدٌج 
[hevdec] ve ٌة -gibi. Ve kali [mi√affet] ِمَحفَّ
çeye denir, ِطْنِفَسٌة [†infiset] ma¡nâsına.

ُقوِمي َل  ي  َِ ُع أُقإْ َنُة  إْْ  [ibnetu u…¡udî ve …ûmî] ِإ
Câriyeye ıtlâk olunur oturkalık kızı de-
mektir; yukâlu: َوُقوِمي أُْقُعِدي  ِباْبَنِة  َمْمُلوَءةٌ   َداُرُه 
أَْي ِباأْلََمِة

ُُ ُقَعا ve (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-…u¡âd] اَلإْ

ُُ َعا قإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i…¡âd] اَلإْ
İsm olarak kötürümlük ¡illetine denir ki 
ma¡âzallâhi ta¡âlâ hareketten alıkor. ِإْقَعاٌد 
[i…¡âd] fi¡l-asl masdardır; yukâlu: ُقَعاٌد  ِبِه 
 Ve َوِإْقَعاٌد أَْي َداٌء يُْقِعُدُه

ٌُ  ve [u¡âd…] ُقَعا

ٌُ َعا  Bir maraz (hemzenin fethiyle) [a…¡âd] أَقإْ
adıdır ki devenin uylukları ensesinde olan 

yukâlu: اْلَكْسَب َكَفاُه  ِإَذا  أََباُه   Şârih der ki أَْقَعَد 
 ;ikâme ma¡nâsına da gelir [i…¡âd] ِإْقَعاٌد
yukâlu: أََقاَمُه أَْي   Pes bu zikr olunan أَْقَعَدُه 
kıyâm ma¡nâsından olur.

َُ َع َمقإْ -mîm’in ve ¡ayn’ın fet) [el-ma…¡ad] اَلإْ
hiyle) Masdardır ki zikr olundu. Ve 

ٌَ َع  ve [ma…¡ad] َمقإْ

ةٌ ََ َع -İsm-i mekân olur, otura [ma…¡adet] َمقإْ
cak yere denir.

ُة ََ ِقعإْ  Binâ-i (âf’ın kesriyle…) [el-…i¡det] اَلإْ
nev¡dir, lisânımızda ondan oturuş ile ta¡bîr 
olunur; yukâlu: اْلِقْعَدِة َحَسُن   :ve yukâlu ُهَو 
ّبِ -Ya¡nî “Ayı oturuşu gibi otu َيْقَعُد ِقْعَدُة الدُّ

rur.” Ve 

ةٌ ََ -Kâ¡id olan kimsenin oturdu [i¡det…] ِقعإْ
ğu mekândan ahz eylediği mikdâra de-
nir ki oturumluk ve bir adam oturacağı 
yer ta¡bîr olunur. Lâkin Esâs’ta ِإْنَساٍن  طُوُل 
 ibâretiyle müfesser olmakla bi™r-i¡ َقاِعٍد
mezkûre ona mebnî terceme olundu ve bu 
ma¡nâda …âf’ın fethiyle de câ™izdir. Ve 

ةٌ ََ -Bir adamın en sonra tevel [i¡det…] ِقعإْ
lüd eden veledine ıtlâk olunur ki hâtime-i 
evlâdıdır. Müzekker ve mü™ennesi ve müf-
red ve cem¡i müsâvîdir; yukâlu: ُهَو َوِهَي َوُهْم 
ِقْعَدتُُه أَْي آِخُر َوَلِدِه
ِة ََ َقعإْ -âf’ın fethi ve kes…) [u’l-…a¡det≠] ُذلالإْ
riyle) Şühûr-ı ¡Arabiyyeden bir şehrin 
ismidir i şevvâl ¡akibinde gelir, eşhür-i 
haramdandır. Şehr-i mezkûr hulûlünde 
¡Arablar sefer ve cidâlden ku¡ûd eyleme-
lerine mebnî onunla tesmiye eylediler. 
Cem¡inde اْلَقْعَدِة  [evâtu’l-…a¡det≠] َذَواُت 
denir.

َُ َقَع -avâric’e de« (fethateynle) [el-…a¡ad] اَلإْ
nir. İmâm ¡Alî kerremallâhu vechehu haz-
retlerine nusretten ku¡ûd ettiklerine mebnî 
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ٌَ  Hubûbâtla dopdolu çuvala [â¡id…] َقاِع
ıtlâk olunur Ve veledden ve hayzdan ve 
mu¡âmele-i zevciyyeden kalmış hatuna 
ıtlâk olunur; yukâlu: َعِن َقَعَدْت  ِإَذا  َقاِعٌد   ِإْمَرأَةٌ 
ْوِج اْلَوَلِد َواْلَحْيِض َوالزَّ
Mütercim der ki işbu َساِء الالَِّتي  ﴿َواْلَقَواِعُد ِمَن النِّ
 kerîmesini الَ َيْرُجوَن ِنَكاًحا َفَلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح﴾ اآلية
Bey∂âvî َواْلَحْمِل اْلَحْيِض  َعِن  َقَعْدَن  الالَِّتي   اَْلَعَجاِئُز 
¡ibâretiyle tefsîr eyledikten sonra ِفيِه  َواْلَفاُء 
أَْو الالَِّتي  ِبَمْعَنى  اْلَقَواِعِد  ِفي  الالََّم  أِلَنَّ  َلْيَس  ِفي   َيْعِني 
ِبِه -ibâretiyle fâ™ duhûlünü ta¡lîl ey¡ ِلَوْصِفَها 
lemiştir. Pes kavl-i evvel hudûs ma¡nâsı 
irâde olunduğuna mebnî olur. Ona göre 
-in cem¡i ol[â¡idet…] َقاِعَدةٌ [avâ¡id…] َقَواِعُد
mak lâzımdır, niteki hudûs ma¡nâsı murâd 
olundukta ُمْرِضَعٌة [murdi¡at] derler hâ’yla. 
Ve kavl-i sânî hudûs ma¡nâsı murâd olun-
madığına göredir ki ism-i mevsûl olmaz: 
.kelimeleri gibi. İntehâ اَْلَكاِفُر [ve] اَْلُمْؤِمُن

َُ َقَواِع  in[â¡idet…] َقاِعَدةٌ [el-…avâ¡id] اَلإْ
cem¡idir, َقَواِئُم […avâ™im] ve َقاِئَمٌة […â™imet] 
gibi. Ve 

ِج َُ َهوإْ الإْ َُ  Şol dört [avâ¡idu’l-hevdec…] َقَواِع
arkuru ağaca ıtlâk olunur ki hevdec onla-
rın üzerlerine terkîb ve üstüvâr kılınır.

يُّ َِ ُقعإْ  âf’ın zammı ve kesri…) [el-…u¡diyy] اَلإْ
ve ¡ayn’ın sükûnuyla) ¡Âciz adama ıtlâk 
olunur; yukâlu: َرُجٌل ُقْعِديٌّ َوِقْعِديٌّ أَْي َعاِجٌز
ِب ََ النَّ َُ اْلَحَسِب) [a¡îdu’n-neseb…] َقِعي  َسِعيُد 
[sa¡îdu’l-√aseb] vezninde) Cedd-i ekbe-
rine karîbü’l-âbâ™ olan adama ıtlâk olu-
nur ki pederleri mu¡ammerînden olmakla 
cedd-i a¡lâsına vâsıtası az olur.

ُُ َُ ُقعإْ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-…u¡dud] اَلإْ
ve

ُُ ََ ُقعإْ -veznin [cundeb] ُجْنَدٌب) [el-…u¡ded] اَلإْ
de) ve

kaba etlerine ¡ârız olup deveyi basmakla 
yere mâ™il eder.

َُ َع ُمقإْ  (vezninde [mukrem] ُمْكَرٌم) [mu…¡ad] اَلإْ
Kötürüm adama denir, Fârisîde zemîn-gîr 
derler. Ve 

ٌَ َع  ِإْقَعاٌد Istılâh-ı ¡arûziyyînde [mu…¡ad] ُمقإْ
[i…¡âd] ¡ârız olan şi¡re denir ki her bey-
tinde zihâf vâki¡ ola, ¡alâ-kavlin beytinin 
¡arûzundan bir ¡illet sebebiyle kuvveti 
naks olunmuş ola; yukâlu: ُِّشْعٌر ُمْقَعٌد َوُهَو ُكل 
ةٌ ُقوَّ َعُروِضِه  ِمْن  نُِقَصْت  َما  أَْو  ِزَحاٌف  ِفيِه   Şârihَبْيٍت 
der ki kavl-i evvel İmâm »alîl kavlidir, 
lâkin ekserî kütüb-i ¡arûzda ِإْقَعاٌد [i…¡âd]ı 
bahr-i kâmile tahsîs ve ¡arûzunun tenvî¡ ve 
ihtilâfıyla tansîs eylemişlerdir. Ve 

ٌَ َع  Selefte bir kimse ismidir ki [Mu…¡ad] ُمقإْ
san¡atı oklara yelek geçirmek idi. Ve 

ٌَ َع -Nesrîn ya¡nî kerkes dedik [mu…¡ad] ُمقإْ
leri kuşun yavrusuna denir. Ve şol kerkes 
kuşuna denir ki bir zehr-nâk tu¡me ile sayd 
olunup yelekleri yolunmuş ola. Ve şol tâze 
hatun memesine denir ki yatkın olmayıp 
kalkık ola; ِإْقَعاٌد [i…¡âd] ikâme ma¡nâsına 
da gelmekle zâhiren bu ondan me™hûzdur; 
yukâlu: َثْدٌي ُمْقَعٌد أَْي َناِهٌد َلْم َيْنَثِن Ve 

َنإِْف الإْ َُ َع  burunlarının [mu…¡adu’l-enf] ُمقإْ
delikleri geniş olan kişiye denir; yukâlu: 
َرُجٌل ُمْقَعُد اأْلَْنِف ِإَذا َكاَنْت ِفي ِمْنَخَرْيِه َسَعٌة
اُت ََ َع ُمقإْ  ُمْكَرَماٌت) [el-mu…¡adât] اَلإْ
[mukremât] vezninde) Kurbağalara denir 
 أَْسَهَرْتِني :ma¡nâsına; tekûlu [¡afâdi∂] َضَفاِدُع
َفاِدُع الضَّ أَِي   Ve bağırtlak kuşunun اْلُمْقَعَداُت 
henüz uçmağa başlamamış yavrularına 
denir.

َُ َقاِع -Özdek bağlamış hurmâ fi [el-…â¡id] اَلإْ
danına ıtlâk olunur, ¡alâ-kavlin el yetişir 
olan hurmâ ağacına denir; yukâlu: َفِسيَلٌة 
 Ve َقاِعٌد ِإَذا َصاَر َلَها ِجْذٌع أَْو ِهَي النَّْخَلُة الَِّتي َتَنالَُها اْلَيُد
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tur. Kezâlik onuncu mertebede bulunan 
Ya√yâ b. ¡Ammâr el-»atlânî yüz kırk üç 
sene mu¡ammer olmuştur, rahmetullâhi 
¡alâ-şeyhî ve meşâyihihi. İntehâ. Ve

ٌُ َُ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [u¡dud…] ُقعإْ
Cedd-i a¡lâsına ba¡îdü’l-âbâ™ olan kimseye 
ıtlâk olunmakla zıdd olur; yukâlu: ٌَرُجٌل ُقْعُدد 
اآْلَباِء اْلَبِعيُد   Ve korkak olup mekârimden أَِي 
kâ¡id olan le™îm ve fürû-mâye şahsa ıtlâk 
olunur; yukâlu: َعِن َقاِعٌد  َلِئيٌم  َجَباٌن  أَْي  ُقْعُدٌد   ُهَو 
 َخاِمٌل Ve bî-nâm ve bî-şöhret olan اْلَمَكاِرِم
[«âmil] kimseye ıtlâk olunur.

يُّ َِ ُقعإْ ve [el-…u¡diyy] اَلإْ

يَُّة َِ ُقعإْ  âf’ların zammı ve…) [el-…u¡diyyet] اَلإْ
kesri ve ¡ayn’ların sükûnuyla) ve ُّْجِعي  اَلضُّ
[e∂-∂uc¡iyy] (∂âd’ın zammı ve kesri ve 
cîm’in sükûnuyla) Ve bunda hâ ile ٌة  ُضْجِعيَّ
denmez. Ve

ُة ََ ُقَع َجَعُة ve [el-…u¡adet] اَلإْ  [e∂-∂uce¡at] اَلضُّ
(…âf’ın ve ∂âd’ın zammıyla ٌُهَمَزة [hume-
zet] vezninde) Ekser-i evkâtı oturup yat-
makla güzerân eden tenbel ve kâhil kişiye 
ıtlâk olunur; yukâlu: ٌَرُجٌل ُقْعِديٌّ َوُضْجِعيٌّ َوُقَعَدة 
ْضِطَجاِع ُضَجَعٌة أَْي َكِثيُر اْلُقُعوِد َواإْلِ

ُُ َقُعو  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-…a¡ûd] اَلإْ
Çobanın iş devesine denir ki her hâceti 
için ona binip oraya buraya kullandığı de-
veden ¡ibârettir, Fârisîde ona raht derler. 
Cem¡i ٌأَْقِعَدة [a…¡idet] gelir ve ُقُعٌد […u¡ud] 
gelir zammeteynle ve ِقْعَداٌن […i¡dân] gelir 
…âf’ın kesriyle ve َقَعاِئُد […a¡â™id] gelir. Ve 

ٌُ  [§alû…] َقُلوٌص Deve kısmından [a¡ûd…] َقُعو
ve َبْكٌر [bekr]e denir, ٌَّثِني [&eniyy] mertebe-
sine bâlig olunca kadar ki ibtidâ rükûba 
salâhiyyetine mebnîdir. Ve َبْكٌر [bekr] genç 
erkek deveyeye ve َقُلوٌص […alû§] ibtidâ™ 
rükûba sâlih olan genç dişi deveye denir, 

-mertebesine bâlig olunca ka [eniyy&] َثِنيٌّ

َُ َع َقإْ  (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [el-a…¡ad] اَلإْ
ve

ُُ ل َُ ُقعإْ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-…u¡dûd] اَلإْ
de) Bunlar da النََّسِب  [a¡îdu’n-neseb…] َقِعيُد 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوُقْعُدٌد النََّسِب  َقِعيُد   َرُجٌل 
ُوُقْعَدٌد َوأَْقَعُد َوُقْعُدوٌد أَْي َقِريُب اآْلَباِء ِمَن اْلَجّدِ اأْلَْكَبِر
Mütercim der ki bu münâsebetle sened-i 
a¡lâ sâhibi olan ¡âlime ْسَناِد -a¡îdu’l…] َقِعيُد اإْلِ
isnâd] ıtlâk olunur vech-i mezkûr üze-
re nesebde cedd-i ekber ile meselâ 
Zeyd’in miyânelerinde gelen ecdâdları 
mu¡ammerînden olup ve âhir-i ¡ömrle-
rinde veled hâsıl eylemeleriyle sâ™irlerin 
cedd-i a¡lâlarına mûsıl olan vâsıtalarından 
onun vâsıtası az olmakla onlardan ak-
reb olur, kezâlik sened-i a¡lâ sâhibi dahi 
bu resme olur. Ve sened-i a¡lâ ¡inde’l-
¡ulemâ™ be-gâyet mu¡teber ve müftehardır. 
Binâ™enaleyh eslâf-ı ¡ulemâ™ sened-i a¡lâ 
tahsîli için bilâd-ı ba¡îdeye seyr ü sefer 
meşakkatini mürtekib olurlar idi. Bu fakîr 
dahi esâtize-i ¡adîdeden icâzet-nâmeye 
nâ™il iken sened-i a¡lâ tahsîli için ◊icâz 
ve ¡Arabîstan’a sefer ve bi-tevfîkihi ta¡âlâ 
müddet-i medîdeden beri dil-hâhımız olan 
matlabımıza zafer müyesser olmuştur, 
el-√amdu lillâhi ¡alâ-zâlike. Sâ™ir icâzet-
nâmemizde Nebiyy-i ekrem ser-levha-i 
¡âlem sallallâhu ¡aleyhi ve sellem hazret-
lerine otuz üç vâsıta ile müntehî olur ve 
hâlen beyne’l-¡ulemâ mütedâvil olan bu 
mertebedir. Ve sened-i a¡lâyı müştemil 
olan icâzet-nâme-i merkûmemizde on 
altı vâsıta ile muttasıl olur. Ve bu İmâm 
Firebrî tarîkidir ki mu¡ammerînden niçe 
meşâyıh-ı ¡izâmı muhtevîdir. Ez-cümle 
sekizinci derecede Şeyh ¡Abdulkerîm el-
Ferπânî yüz kırk sene mu¡ammer olmuş-
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…âf’ın fethi ve kesriyledir, bunlar kasem 
değildir, belki isti¡tâf ve istirhâmı muta-
zammındır, zîrâ cevâb-ı kasem ile mücâb 
değillerdir. Belki bunlar fi¡l mevki¡inde 
vâki¡ masdar-ı mansûblardır. ¡Arabların 
اهلَل اهلَل kavlleri gibi ki َعْمَرَك  -men َعَمْرتَُك 
zilindedir ki “Ben senin için Allah’tan 
¡ömr-i tavîl niyâz ederim, Hak ta¡âlâ 
sana uzun ¡ömür ihsân eylesin” demek-
tir. Bunun gibi اهلَل اهلَل ve َقِعيَدَك  -kavl ِقْعَدَك 
leri اهلَل دتَُك  َيْحَفَظَك takdîriyle َقعَّ أَْن  اهلَل   َسأَْلُت 
sebkindedir. Ve bu ma¡nâ Hak ta¡âlânın 
َماِل َقِعيٌد﴾  kavl-i şerîfinden ﴿َعِن اْلَيِميِن َوَعِن الّشِ
me™hûzdur ki orada َقِعيٌد […a¡îd] hâfız ve 
nigeh-bân ma¡nâsınadır. Bu makâmda 
bu resme terceme eylediğimiz ba¡zı nüs-
hanın hâmişinde ve ba¡zının derûnunda 
mersûmdur. Ve çend satr mürûrunda َوَقْعَدَك 
 اهلَل َويُْكَسُر َوَقِعيَدَك اهللُ َنَشْدتَُك اهلَل َوِقيَل َكأَنَُّه َقاِعٌد َمَعَك
ُكّلِ الَِّذي ُهَو َصاِحُب  ِبَصاِحِبَك  َمْعَناُه  أَْو  َعَلْيَك   ِبِحْفِظِه 
 ibâreti vâki¡ olmakla kavl-i evvele¡ َنْجَوى
muhâliftir. Zîrâ kavl-i sânîde dahi cevâb 
olmayıp ve mefhûmu kasemdir. Kaldı 
ki Esâs ve Muzhir ve sâ™ir ümmehâttan 
istinbât olunduğu üzere cevâba mukârin 
olan yemîndir, niteki mü™ellif dahi kavl-i 
evvelin isti¡tâf olduğunu ¡adem-i cevâb 
ile ta¡lîl eylemiştir. Ve cevâbdan mücer-
red olan yemîn değildir, pes kavl-i sânîde 
elbette cevâb zikri lâzımdır. Zâhiren sehv 
yâhûd sakatât-ı nüsehtir. Ez-cümle Esâs’ta 
أَْفَعُل آِتيَك Ve Muzhir’de ِقْعَدَك اهلَل َوَقِعيَدَك الَ   الَ 
¡ibâretiyle mersûmdur. Pes ma¡nâ “Hıfz 
ve savnı dâ™imâ senin hem-demin yâhûd 
cemî¡-i esrâr ki muttali¡-i hâzır u nâzırın 
olan zât-ı ecell ü a¡lâya sana yemîn veririm 
ki meselâ şunu etmedik mi” yâhûd “Sıfat-ı 
mezkûre ile muttasıf olan Bârî ta¡âlâ hakkı 
için bu işi işlemem yâhûd sana gelmem” 

dar. Ümmehât-ı sâ™irede َقُلوٌص […alû§] َقُعوٌد 
[…a¡ûd]a mukâbil olmak üzere bu vechile 
mersûmdur ki َقُلوٌص […alû§] şol dişi deve-
dir ki ibtidâ™ rükûba sâlih ola, ٌَّثِني [&eniyy] 
mertebesine varınca kadar; ba¡dehu َناَقٌة 
[nâ…at] ıtlak olunur. Ve 

ٌُ  ™Şol erkek devedir ki ibtidâ [a¡ûd…] َقُعو
rükûba sâlih ola, ٌَّثِني [&eniyy] mertebe-
sine varınca kadar; ba¡dehu َجَمٌل [cemel] 
ıtlâk olunur. Ve َقُلوٌص […alû§]a َقُعوٌد […a¡ûd] 
ıtlâk olunmaz. Pes mü™ellifin kavli onla-
ra muhâlif olur. Ve ٌَّثِني [&eniyy] beş yaşını 
geçip altıncıya girmiş devedir. Ve 

ٌُ  Mutlak deve köşeğine denir [a¡ûd…] َقُعو
.ma¡nâsına [fa§îl] َفِصيٌل

ُة َُ َقُعو ve (hâ’yla) [el-…a¡ûdet] اَلإْ

ُة ََ ُقعإْ -veznin [umdet¡] ُعْمَدةٌ) [el-…u¡det] اَلإْ
de) َقُعوٌد […a¡ûd] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir. Ve 

ةٌ ََ  ِحَماٌر ,Eşeğe ıtlâk olunur [u¡det…] ُقعإْ
[√imâr] ma¡nâsına. Cem¡i ُقُعَداٌت […u¡udât] 
gelir zammeteynle. Ve 

ةٌ ََ  َسْرٌج ,Atın eyerine ıtlâk olunur [u¡det…] ُقعإْ
[serc] ma¡nâsına. Ve dâbbenin pâlânına 
ıtlâk olunur, َرْحٌل [ra√l] ma¡nâsına.

ُُ ِتَعا قإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i…ti¡âd] اَلإْ
Çoban devenin birini ُقْعَدًة […u¡det] ya¡nî 
iş devesi edinmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِعي ِإَذا اتََّخَذُه ُقْعَدًة ِإْقَتَعَدُه الرَّ

َُ َقِعي -Ka (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-…a¡îd] اَلإْ
natları henüz düzelip uçmak derecesine 
varmamış çekirgeye denir. Ve pedere ıtlâk 
olunur, أٌَب [eb] ma¡nâsına ve minhu kavlu-
hum: َقِعيَدَك َلَتْفَعَلنَّ َكَذا أَْي ِبأَِبيَك
Ve bu beyne’l-¡Arab yemîndir ve َقِعيَدَك laf-
zı mukadder أُْقِسُم kelimesiyle mansûbdur. 
Ve ¡Arabların ََقِعيَدَك اهلل ve َِقْعَدَك اهلل kavlleri ki 
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ٌَ  Bir adamı işinden alıkomak [te…a¡¡ud] َتَقعُّ
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َدُه ِإَذا  َتَقعَّ
َحاَجِتِه َعْن   Ve bir husûsu talebden fârig َريََّثُه 
olmak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
َد َعِن اأْلَْمِر ِإَذا َلْم َيْطُلْبُه َيْعِني َتَرَك َطَلَبُه َتَقعَّ

ُُ ََ ُمَقعإْ  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [el-mu…a¡ded] اَلإْ
vezninde) Bu dahi ُمْقَعٌد [mu…¡ad] gibi ker-
kes yavrusuna denir. Ve zehr-nâk tu¡me 
ile sayd olunup yelekleri yonulmuş kerkes 
kuşuna denir.

ُة ََ َع ُمقإْ  [mukremet] ُمْكَرَمٌة) [el-mu…¡adet] اَلإْ
vezninde) Hurmâ yaprağından örülmüş 
kavsaraya denir. Ve şol kuyuya denir ki 
suyu zuhûr eylememekle terk olunmuş 
ola; yukâlu: ِبْئٌر ُمْقَعَدةٌ ِإَذا َكاَنْت َقْد ُحِفَرْت َفَلْم َيْنُبْط 
َماُؤَها
اُن ََ َع ُمقإْ  [mukremân] ُمْكَرَماُن) [el-mu…¡adân] اَلإْ
vezninde) Bâdiye eşcârından bir şecerdir 
ki ra¡y olunmaz.

َُ ِقي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡…îd] اَلتَّعإْ
Bu dahi ِإْقَعاٌد [i…¡âd] gibi bir adama hizmet 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َدُه ِإَذا َخَدَمُه  َقعَّ
Ve bir adamın me™ûnet ve mühimmesi-
ni rü™yet ve idâre eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َد أََباُه ِإَذا َكَفاُه اْلَكْسَب َقعَّ

ُُ ا ََ ِعنإْ قإْ ِ  [if¡inlâl] ِإْفِعْنالٌَل) [el-i…¡indâd] اَلإْ
vezninde) Bir yerde mukîm olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْقَعْنَدَد ِباْلَمَكاِن ِإَذا أََقاَم ِبِه

]ق ف ُ[
َُ َقفإْ  âf’ın fethi ve fâ’nın…) [el-…afd] اَلإْ
sükûnuyla) Bir adamın ensesine sille vur-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَفَدُه َقْفًدا ِمَن اْلَباِب 
ِه َكّفِ ِبَباِطِن  َقَفاُه  ِإَذا َصَفَع   Ve bir iş işlemek الثَّاِني 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َعِمَل اْلَعَمَل َقَفَد الرَّ

َُ َف َقإْ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [el-a…fed] اَلإْ
de) Boynu gevşek ve sölpük, ¡alâ-kavlin 
boynu galîz olan insân ve hayvâna denir; 

demek olur. Vech-i mezkûre üzere bunlar 
da fi¡l-i muzmer ile mansûblardır. Ve Ebû 
Sa¡îd es-Sîrâfî demiştir ki kavl-i mezbûrun 
merci¡ ve mülahhası َسأَْلُتَك ِبَقْعِد اهلِل أَْي ِبَوْصِفَك 
واِم َفَتْأُخُذ َقْعًدا َوَقِعيًدا  sebkindedir ِإيَّاُه ِبالثُُّبوِت َوالدَّ
ki kâ¡ide-i binâdan me™hûzdur. Ve

ٌَ  ma¡nâsınadır ki [mu…â¡id] ُمَقاِعُد [a¡îd…] َقِعي
bir adamın celîs ve hem-demi olan kimse-
dir, ehadühümâ âherin َقِعيٌد […a¡îd]idir. Ve 

ٌَ  Hâfız ve nigeh-bân ma¡nâsına [a¡îd…] َقِعي
müsta¡meldir. Ve bunun müfred ve cem¡i 
ve müzekker ve mü™ennesi berâberdir. Ve 
şol sayda denir ki sayyâdın ense tarafın-
dan zuhûr eyleye; َنِطيٌح [na†î√] mukâbilidir.

ُة ََ َقِعي -vez [sa¡îdet] َسِعيَدةٌ) [el-…a¡îdet] اَلإْ
ninde) Kişinin zevcesine ıtlâk olunur; 
yukâlu: ِهَي َقِعيَدتُُه أَِي اْمَرأَتُُه Ve heybe tarzın-
da palâstan bir nesnedir ki A¡râb tâ™ifesi 
onun üzerine otururlar; murâd iskemle 
tarzında yünden nesc olunmuş bir nesne-
dir ki içini doldurup üzerinde ku¡ûd eder-
ler. Bu münâsebetle iskemleye ve oturak 
tahtasına ıtlâk olur. Ve şol gırâreye ya¡nî 
harar ta¡bîr olunan zarfa yâhûd ona şebîh 
zarfa ıtlâk olunur ki içine pastırma ve kek 
makûlesi nesne korlar. Yerde oturması 
mülâhazasına mebnîdir; içi dolu olursa 
bi’l-fi¡l ve illâ bi’l-evvel olur. Ve uzun ol-
mayan kumluğa, ¡alâ-kavlin yere yapışık 
olan kumluğa ıtlâk olunur.

َُ ٌل) [et-te…a¡¡ud] اَلتََّقعُّ  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Oturuşmak ma¡nâsınadır. Bu münâsebetle 
bir adamın maslahatına nasb-ı nefs ile 
kıyâm ve ihtimâm eylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur ki sâ™ir umûra kıyâmı terk 
eder; yukâlu: ِبأَْمِرِه َقاَم  ِإَذا  ُفالًَنا  َد   ُقُعوٌد Ve َتَقعَّ
[…u¡ûd] kıyâm ma¡nâsına da gelmekle on-
dan dahi me™hûz olmak muhtemeldir. Ve 
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yukâlu: َجَعَلُه ِفي اْلَقَفَداَنِة أَِي اْلَخِريَطِة ِمْن أََدٍم ِلْلِعْطِر 
َوَغْيِرِه

]ق ف ع ُ[
ُُ ََ َقَفعإْ -vez [sefercel] َسَفْرَجٌل) [el-…afa¡ded] اَلإْ
ninde) Bodur adama denir; yukâlu: َرُجٌل 
َقَفْعَدٌد أَْي َقِصيٌر

]ق ف ن ُ[
َُ َقَفنَّ -vez [amelles¡] َعَملٌَّس) [el-…afenned] اَلإْ
ninde) Katı başlı ¡alâ-kavlin büyük başlı 
adama denir.

ُُ ََ َقَفنإْ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [ele-…afended] اَلإْ
vezninde) ¡Azîmü’l-elvâh olan ya¡nî gö-
ğüs tahtası ve kürek makûlesi kemikleri 
büyük olan adama denir. Cem¡-i mü-
kesseri َقَفاِنُد […afânid] ve sâlimi َقَفْنَدُدوَن 
[…afendedûn] gelir; yukâlu: أَِي َقَفْنَدٌد   َرُجٌل 
اْلَعِظيَمُة اأْلَْلَواِح

]ق ل ُ[
َُ َقلإْ  âf’ın fethi ve lâm’ın…) [el-…ald] اَلإْ
sükûnuyla) Bir nesneyi bir yere birik-
tirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي اْلَماَء   َقَلَد 
َقْلًدا اْلَبْطِن  ِفي  َراَب  َوالشَّ َقاِء  الّسِ ِفي  َواللََّبَن   اْلَحْوِض 
 Ve bir nesneyi bir ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َجَمَعُه ِفيِه
nesne üzerine burup sarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيِء ِإَذا َلَواُه ْيَء َعَلى الشَّ -Ve ip bük َقَلَد الشَّ
mek ma¡nâsınadır; ٌِقالََدة […ilâdet] bundan 
me™hûzdur; yukâlu: َفَتَلُه ِإَذا  اْلَحْبَل   Ve bir َقَلَد 
adamı her gün sıtma tutmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َيْوٍم ُكلَّ  أََخَذْتُه  ِإَذا  ُفالًَنا  ى  اْلُحمَّ  Ve َقَلَدِت 
ekini suvarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَلَد 
ْرَع ِإَذا َسَقاُه -Ve demiri yufkaltıp teneke ey الزَّ
ledikten sonra bir nesne üzerine sarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرقََّقَها ِإَذا  اْلَحِديَدَة   َقَلَد 
 Ve َوَلَواَها َعَلى َشْيٍء

ٌَ َمْقُلوٌد [ald…] َقلإْ  [sivârun maklûdun] ِسَواٌر 
ma¡nâsınadır, ke-mâ se-yuzkeru.

yukâlu: اْلَغِليظُُه أَِو  اْلُعنُِق  اْلُمْسَتْرِخي  أَِي  أَْقَفُد   َرُجٌل 
Ve şol adama denir ki ökçeleri yere ye-
tişip değmeyerek parmaklarının uçlarını 
basarak yürür ola; yukâlu: َكاَن ِإَذا  أَْقَفُد   َرُجٌل 
َتْبُلُغ َوالَ  اأْلََصاِبِع  ِقَبِل  ِمْن  َقَدَمْيِه  ُصُدوِر  َعَلى   َيْمِشي 
اأْلَْرَض  Ve elleri ve ayakları kuru ve ُعْقَباُه 
parmakları kısa olan adama denir, ekserî 
zencîlerin sıfatıdır; yukâlu: ُّاْلَكز أَِي  أَْقَفُد   ُهَو 
ْجَلْيِن اْلَقِصيُر اأْلََصاِبِع اْلَيَدْيِن َوالّرِ

َُ َقَف  İnsân ve (fethateynle) [el-…afed] اَلإْ
hayvân أَْقَفُد [a…fed] olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا اِبِع  اْلَباِب الرَّ َقَفًدا ِمَن  َواْلَبِعيُر  ُجُل   َقِفَد الرَّ
 Ve َكاَن أَْقَفَد

ٌَ  Deve kısmının tabanı iç yüze [afed…] َقَف
doğru mâ™il olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْنِسّيِ  َقِفَد اْلَبِعيَر َقَفًدا ِإَذا َكاَن َماِئَل اْلُخّفِ ِإَلى اْلَجاِنِب اإْلِ

 Ve َفُهَو أَْقَفُد

ٌَ  İnsân kısmında ayaklarının [afed…] َقَف
ökçeleri tarafı kuru ve ince ve ilerisi kaba 
olmak hasebiyle ense tarafından nazar 
edene bâdî-i nazarda ilerisi görünür ol-
maktan ¡ibârettir. Ve davar kısmında َقَفٌد 
[…afed] bilekçeleri dik olup ve tırnakları 
üzere meyilli olmaktan ¡ibârettir ki bilek-
çeleri eğilmemekle tırnaklarının uçlarını 
basarak yürür. Bu hâlet art ayaklarında 
dahi olur, me¡âyibdendir; أَْقَفُد [a…fed] bun-
lardan sıfattır. Ve 

ٌَ  Sarığın ucunu salıvermeyerek [afed…] َقَف
başa sarık sarınmağa denir; yukâlu: َِّاْعَتم 
ِباْلَقَفِد ِإَذا َلفَّ ِعَماَمَتُه َوالَ َيْسُدُل َعَذَبَتُه
اُء ََ َقفإْ  (vezninde [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-…afdâ] اَلإْ
Bu dahi ucunu sarkıtmayarak sarık sarın-
mağa denir.

اَنُة ََ َقَف -Sürme (fetehâtla) [el-…afadânet] اَلإْ
dânlık gılâfına denir. Ve meşinden ve 
sahtiyândan olan keseye ve dağarcığa 
denir ki içine ¡ıtr makûlesi nesne korlar; 
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ٌَ ِلي  Hurmâ sepetinin ağızını sarıp [i…lîd] ِإقإْ
bağladıkları şeride denir. Ve tunçtan dü-
zülmüş tele denir ki devenin burnuna ge-
çirdikleri burunsalığa geçirip ucunu yula-
rına bend ederler ve gâhca küpe halkasına 
dahi bend ederler. Ve 

ٌَ ِلي  […unu¡] ُعنٌُق ,Gerdane denir [i…lîd] ِإقإْ
ma¡nâsına. Cem¡i أَْقالٌَد [a…lâd] gelir.

ُُ الَ ِمقإْ -veznin [√miftâ] ِمْفَتاٌح) [el-mi…lâd] اَلإْ
de) ve

َُ َل ِمقإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi…led] اَلإْ
Bunlar da ِإْقِليٌد [i…lîd] gibi anahtara denir, 
niteki zikr olundu. Cem¡leri َمَقاِلُد [me…
âlid] ve َمَقاِليُد [me…âlîd] gelir. Ve 

ٌُ الَ -Hazîneye ıtlâk olunur, ni [mi…lâd] ِمقإْ
teki âyet-i mezkûrede beyân olundu. Ve 
ma¡nâ-yı evveldendir ki “Filân adamın 
umûru be-gâyet teng ve şedîd oldu” diye-
cek yerde َوَمَقاِليُدُه َمَقاِلُدُه   َضاَقْت ;derler َضاَقْت 
 ma¡nâsına. Ve َعَلْيِه أُُموُرُه

ٌَ َل -Mut (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [mi…led] ِمقإْ
lakan kaba denir, ٌِوَعاء [vi¡â™] ma¡nâsına. Ve 
torbaya denir ٌِمْخالَة [mi«lât] ma¡nâsına. Ve 
ölçeğe denir, ِمْكَياٌل [mikyâd] ma¡nâsına. 
Ve ucu eğri değneğe denir ki çevgân tar-
zında olur, bâgçevânların kekeleri gibi. 
Ve orak gibi eğri olan anahtara denir ki 
Fârisîde gûz-ı kelîd derler.

ُُ ِقالَ  ِإْقِليٌد (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-…ilâd] اَلإْ
[i…lîd] gibi deve burunsalığına ve ba¡zen 
küpeye geçirdikleri tunç tele denir.

اُء ََ َقلإْ  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-…aldâ] اَلإْ
Gerdanı uzun nâkaya denir; yukâlu: َناَقٌة 
ْقِليِد َيْعِني اْلُعنُِق َقْلَداُء أَْي َطِويَلُة اإْلِ

َُ ي ِقّلِ -veznin [sikkît] ِسّكِيٌت) [el-…illîd] اَلإْ
de) ِمْقالٌَد [mi…lâd] gibi bu dahi hazîne ve 
gencîneye denir.

َُ َقِلي ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-…alîd] اَلإْ

ُُ ُلو َمقإْ  ;Bükülmüş ipe denir [el-ma…lûd] اَلإْ
yukâlu: َحْبٌل َقِليٌد َوَمْقُلوٌد أَْي َمْفُتوٌل Ve 

ٌَ  .Nesne bağlayacak şeride denir [alîd…] َقِلي
Ve 

ٌُ ُلو  Telleri yâhûd sahîfeleri [ma…lûd] َمقإْ
birbiri üzere sarılıp burulmuş olan bilezi-
ğe denir, َقْلٌد […ald] gibi; yukâlu: ِسَواٌر َمْقُلوٌد 
َوَقْلٌد أَْي َمْلِويٌّ

َُ ِلي قإْ ِ -Ser (hemzenin kesriyle) [el-i…lîd] اَلإْ
keş nâkanın burnuna geçirdikleri bu-
runsalığa denir. Ve anahtara denir, ِمْفَتاٌح 
[miftâ√] ma¡nâsına. 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre kelîd-i 
Fârisî mu¡arrebidir. Cem¡i gayr-i kıyâs 
üzere َمَقاِليُد [me…âlîd] gelir, َمالَِئُح [melâ™i√] 
ve َمَحاِسُن [me√âsin] ve َمَشاِبُه [meşâbih] ve 
 gibi; ve minhu kavluhu [me≠âkîr] َمَذاِكيُر
ta¡âlâ: َمَواِت﴾، اآلية  Lâkin burada ﴿َلُه َمَقاِليُد السَّ
-dahi anah [mi…led] ِمْقَلٌد ve [mi…lâd] ِمْقالٌَد
tara denmek üzere lügat-ı mahsûsa olarak 
sebt eylemekle َمَقاِليُد [me…âlîd] ِمْقالٌَد [mi…
lâd]ın cem¡i olmak üzere resm eylemiştir, 
niteki ekser-i müfessirîn ona zâhiblerdir. 
Ve mütercim der ki nefâyistendir ki âyet-i 
mezkûrede mekâlîd-i semavât u arzdan 
murâd hazâ™inleridir, hayr ve feyâzadan 
¡ibârettir. Bey∂âvî’de mersûm olduğu 
üzere Hazret-i ¡O&mân radıyallâhu ¡anhu, 
Mefhar-ı enâm ¡aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm 
hazretlerine mekâlîd-i mezkûreden su™âl 
eylediklerinde الَ ِإَلَه ِإالَّ اهللُ َواهللُ أَْكَبُر َوُسْبَحاَن اهلِل“ 
ُل َة ِإالَّ ِباهلِل ُهَو اأْلَوَّ  َوِبَحْمِدِه َوأَْسَتْغِفُر اهلَل َوالَ َحْوَل َوالَ ُقوَّ
 َواآْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن ِبَيِدِه اْلَخْيُر يُْحِيي َويُِميُت َوُهَو
َقِديٌر” َشْيٍء  ُكّلِ   kelimeleridir diye cevâb َعَلى 
eylediler. Ya¡nî ona müdâvemet eden 
semavât ve arzının hayr ve feyzine maz-
har olur buyurdular. İntehâ. Ve 
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vezninde) Boyunda ٌِقالََدة […ilâdet] geçi-
recek yere denir, َتْقِليٌد [ta…lîd]den ism-i 
mekândır. Ve yüğrük ata ıtlâk olunur, ko-
şuda sâ™irleri sebk eylediği için boynuna 
pîrâye geçirdiklerine mebnî. Ve kılıç ta-
kallüd edenlerin omuzlarında kılıç bağı-
nın yerine denir.

َهِب َّْ ال َُ  ُمَعظَُّم) [Mu…alledu’≠-±eheb] ُمَقلَّ
 (vezninde [mu¡a@@amu’n-neseb] النََّسِب
Sâdât-ı ¡Arabdan birinin lakabıdır.
ٍَ َْنُوُمَقلَّ  [Benû Mu…alled] Bir batndır.

ِر عإْ اتُالّشِ ََ  ُمَعظٌَّم) [mu…alledâtu’ş-şi¡r] ُمَقلَّ
[mu¡a@@am] vezninde) ve

ِر عإْ الّشِ َُ  Şol eş¡âra ıtlâk [alâ™idu’ş-şi¡r…] َقالَِئ
olunur ki nâzımından sonra rûzgâra 
yâdigâr kala, َقالَِئُد […alâ™id] ٌِقالََدة […ilâdet]in 
cem¡idir; yukâlu: ْعِر َوَقالَِئُدُه  َبِقَيْت ِمْنُه ُمَقلََّداُت الّشِ
ْهِر أَِي اْلَبَواِقي َعَلى الدَّ

َُ -vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te…âlud] اَلتََّقاِل
ninde) Hisseleri olan suyu nöbetleşmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي اْلَماَء  َيَتَقاَلُدوَن   ُهْم 
َيَتَناَوبُوَنُه

ُُ الَ قإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i…lâd] اَلإْ
Gark eylemek ma¡nâsınadır ki anahtar 
ma¡nâsına olan ِإْقِليٌد [i…lîd]-i mezkûrdan 
me™hûzdur; yukâlu: أَْقَلَد اْلَبْحُر َعَلْيِهْم أَْي أَْغَرَقُهْم 
َيْعِني َكأَنَُّه أُْغِلَق َعَلْيِهْم

ُُ ا ِلوَّ قإْ ِ اٌز) [el-i…livvâd] اَلإْ  [iclivvâz] ِإْجِلوَّ
vezninde) Uyku basmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اًدا ِإَذا َغِشَيُه َدُه النَُّعاُس ِإْقِلوَّ ِإْقَلوَّ

ُُ ِتالَ قإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i…tilâd] اَلإْ
de) Suyu eli ile çalıp doldurup almak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْقَتَلَد اْلَماَء ِإَذا َغَرَفُه

َُ ِلي -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta…lîd] اَلتَّقإْ
de) Bir adamın boynuna ٌِقالََدة […ilâdet] 
takmak ma¡nâsınadır; tekûlu: اْلَمْرأََة  َقلَّْدُت 
ُعنُِقَها ِفي  َجَعَلُتَها  ِإَذا  اْلُوالَِة [Ve] ِقالََدًة   bu َتْقِليُد 

َُ ِقلإْ  Cidde’ye (âf’ın kesriyle…) [el-…ild] اَلإْ
gidip gelen Mekke-i mükerreme 
kâfilesine denir. Ve mahmûm olan kimse-
ye hummânın nöbeti gelecek güne denir, 
¡alâ-kavlin hummâ-yı rub¡un ki dört gün-
de bir tutar, nöbeti gününe denir. Kâfile-i 
mezbûreye bu münâsebetle ِقْلٌد […ild] ıtlâk 
eylediler, zîrâ gidip gelmeleri dört gün 
müddettir. Ve saky olunacak su hissesine 
denir; yukâlu: اْلَماِء ِمَن  َحظَُّه  أَْي  ِقْلَدُه   Ve أََخَذ 
insân cemâ¡atine denir. Ve dâbbe kısmı-
nın âlet-i tenâsülüne denir. Ve haftada bir 
def¡a yağmur yağmağa denir; tekûlu: َسَقْتَنا 
َماُء ِقْلًدا أَْي َمَطَرْتَنا ِفي ُكّلِ أُْسُبوٍع  Ve السَّ

ٌَ  Kavata ta¡bîr olunan kaba şebîh [ild…] ِقلإْ
bir gûne kap ismidir. Ve zikr olunan su 
hissesinden me™hûz olmak üzere “Filân 
adama işimi ihâle ve tefvîz eyledim” diye-
cek yerde ِقْلَد أَْمِري ْضُت ;derler أَْعَطْيُت ُفالًَنا   َفوَّ
.ma¡nâsına أَْمِري ِإَلْيِه

ُة ََ ِقلإْ  ِقْشَدةٌ (âf’ın kesriyle…) [el-…ildet] اَلإْ
[…işdet] ma¡nâsınadır ki zikr olundu.

ُة َُ ِقالَ -Ger (âf’ın kesriyle…) [el-…ilâdet] اَلإْ
den-bende denir ki huliyy cinsinden boy-
nu âvîhte edip bâlâ-yı sînede pâleheng 
gibi olur, gerdânlık ve gerdançlık ta¡bîr 
olunur; َفْتٌل [fetl] ma¡nâsına olan َقْلٌد […ald] 
lafzından me™hûzdur; yukâlu: َقَلَدُه ِقالََدًة َوِهَي 
َما ُجِعَل ِفي اْلُعنُِق

َُ ٌل) [et-te…allud] اَلتََّقلُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ٌِقالََدة […ilâdet] takınmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلِقالََدَة َلِبَسِت  ِإَذا  اْلَمْرأَُة   [Ve] َتَقلََّدِت 
takallüd-i emr-i hükûmet bundandır 
ki gerdâniye gibi boynuna almaktan 
¡ibârettir.

ِة َُ ِقالَ  .âri& b◊ [u’l-¢ilâdet±] ُذلالإْ
∞ubay¡a’nın lakabıdır.

َُ ُمَقلَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu…alled] اَلإْ
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tutmayıp serkeşlik eylemekten ¡ibârettir; 
yukâlu: أََبى ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َقْمًدا  ُجُل  الرَّ  َقَمَد 
 Ve bir hayr işte ¡alâ-kavlin şerr işte َوَتَمنََّع
mukîm ve müdâvim olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ٍُجُل ِإَذا أََقاَم ِفي َخْيٍر أَْو َشّر َقَمَد الرَّ

َُ َقَم -Bir ada (fethateynle) [el-…amed] اَلإْ
mın gerdanı uzun olmak, ¡alâ-kavlin 
gerdanı uzun olarak iri ve kalın olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكاَن ِإَذا  َقَمًدا  ُجُل  الرَّ  َقِمَد 
َطِويَل اْلُعنُِق أَْو َضْخَم اْلُعنُِق ِفي طُوٍل

َُ َم َقإْ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [el-a…med] اَلإْ
de) Ondan sıfattır. Mü™ennesinde َقْمَداُء 
[…amdâ™] denir, َحْمَراُء [√amrâ™] vezninde) 
ve ٌُّقُمد […umudd] denir, ٍُعُتّل [¡utull] vez-
ninde ve ٌة  denir hâ’yla ve [umuddet…] ُقُمدَّ
ٌة اِنيَّ -denir zammeteyn [umuddâniyyet…] ُقُمدَّ
le ve teşdîd-i dâl’la. Ve

ٌَّ ) [umudd…] ُقُم  (vezninde [utull¡] ُعُتّلٍ
Şedîdü’l-kıvâm olan zekere denir; yukâlu: 
َذَكٌر ُقُمدٌّ أَْي َشِديُد ْاإِلْنَعاِظ

َُ ُقُم  zammeteynle ve tahfîf-i) [el-…umud] اَلإْ
dâl’la) ve

َُّ ُقُم ve (teşdîd-i dâl’la) [el-…umudd] اَلإْ

ُُ ُقَما  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-…umâd] اَلإْ
ve

ُُ ل َُ ُقمإْ -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-…umdûd] اَلإْ
ninde) ve

يُّ ُِ ُقَما ) [el-…umâdiyy] اَلإْ  [πurâbiyy] ُغَراِبيٌّ
vezninde) ve

اُن ََّ ُقُم ve [el-…umuddân] اَلإْ

اِنيُّ ََّ ُقُم  zammeteynle) [el-…umuddâniyy] اَلإْ
ve teşdîd-i dâl’la) Şedîd ¡alâ-kavlin galîz 
olan kişiye denir; yukâlu: ٌُّوُقُمد ُقُمٌد   َرُجٌل 
أَْو َشِديٌد  أَْي  اِنيٌّ  ُوُقُمدَّ اٌن  َوُقُمدَّ َوُقَماِديٌّ  َوُقْمُدوٌد   َوُقَماٌد 
َغِليٌظ

ُُ َما قإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i…mâd] اَلإْ
Bir nesneye boynu sündürüp bakmak 

ma¡nâdandır; yukâlu: ِإَذا اْلَعَمَل  اْلَواِلي   َقلََّدُه 
ُعنُِقِه ِفي  ِقالََدًة  َجَعَل  َكأَنَُّه  ِإَلْيِه  َضُه   Istılâhımızda َفوَّ
ondan boynuna dolamak ile ta¡bîr olunur. 
Ve ¡alâmet olmak için hacc kurbânının 
boynuna bir nesne geçirmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َقلََّد اْلَبَدَنَة ِإَذا َعلََّق ِبُعنُِقَها 
َشْيًئا ِلُيْعَلَم أَنََّها َهْدٌي

]ق ل ع ُ[
ُُ ا ََ ِلعإْ قإْ ِ  [i§mi¡dâd] ِإْصِمْعَداٌد) [el-i…li¡dâd] اَلإْ
vezninde) Bir düzeye seyr ve seyâhat ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  ِإْقَلَعدَّ 
-Ve saç pek kıvırcık َمَضى َعَلى َوْجِهِه ِفي اْلِبالَِد
lanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْعُر ِت الشَّ  ِإْقَلَعدَّ
ْت ُجُعوَدتُُه ِإَذا اْشَتدَّ

]ق ل ق ش ن ُ[
ُة ََ َقَشنإْ  âf’ların ve…) [al…aşandet¢] َقلإْ
şîn-i mu¡cemenin fethiyle) Mı§ır’da bir 
karyedir.

]ق م ح ُ[
َلُة َُ َقَمحإْ  âf’ın ve…) [el-…ama√duvet] اَلإْ
mîm’in fethi ve dâl’ın zammıyla) İnsânın 
kulakları enselerinde kafâdan yukarı 
ve َقَذاٌل […a≠âl]in üstünde vâki¡ tümsek-
çe yumruya denir ki adam arkası üzere 
yatınca orası yere gelir. Ve َقَذاٌل […a≠âl]
in mu™ahharına ya¡nî ensesine de de-
nir. Cem¡i َقَماِحُد […amâ√id] gelir. Ve َقَذاٌل 
[…a≠âl] ense çukurundan kulağa varınca 
yere denir. Pes bundan murâd kulak tozla-
rında olan yumruca kemiklerdir. Cevherî 
bunu ”ق،ح،د“ mâddesinde zikr eylemesi 
manzûrün-fîhtir. Şârih der ki İbn ◊ibbân 
dahi mîm’in ziyâdesine zâhib olmuştur.

]ق م ُ[
َُ َقمإْ  ™İbâ (vezninde [amd√] َحْمٌد) [el-…amd] اَلإْ
ve temennu¡ eylemek ma¡nâsınadır ki söz 
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]ق ن ُ[
َُ َقنإْ  âf’ın fethi ve nûn’un…) [el-…and] اَلإْ
sükûnuyla) ve

ُة ََ َقنإْ ve (hâ ile) [el-…andet] اَلإْ

َُ ي َِ ِقنإْ -veznin [indîd§] ِصْنِديٌد) [el-…indîd] اَلإْ
de) Şeker kamışının ¡usâresinden münce-
mid olan ¡asele ya¡nî şıraya denir. Murâd 
kemâliyle ıslâh olunmamışşeker olacak-
tır. Ve َقْنٌد […and] lafzı mu¡arrebdir, ya¡nî 
kend-i Fârisî mu¡arrebidir. Asl şekerin 
envâ¡ı bundan ma¡mûl olur, şekere nisbet 
kand, sâfî yağa nisbet kere yağı menzile-
sindedir Ve hâ ile ٌَقْنَدة […andet] ahasstır ve 
 sonradan mutasarrıftır. Ve [indîd…] ِقْنِديٌد

ٌَ ي َِ  Yemen za¡ferânı dedikleri [indîd…] ِقنإْ
dârûya denir, َوْرٌس [vers] gibi. Ve bâdeye 
denir, َخْمٌر [«amr] gib. ¡Alâ-kavlin şol 
üzüm şırasıne denir ki içine tîbe müte¡allik 
ba¡zı nesneler koyup karıştırılmış ola; 
tekûlu: َسَقاَنا ِقْنِديًدا أَْي َخْمًرا أَْو ُهَو َعِصيٌر تُْجَعُل ِفيِه 
 Ve أَْفَواٌه ثُمَّ يُْفَتُق

ٌَ ي َِ  Anbere ve kâfûra ve miske¡ [indîd…] ِقنإْ
denir. Ve bir nev¡ tîbe denir ki za¡ferânla 
ma¡mûl olur, ya¡nî rüknü za¡ferândır. Ve 

ٌَ ي َِ  Bir adamın kendi hâl ve [indîd…] ِقنإْ
şânına denir, gerek nîk ve gerek bed ol-
sun. Cem¡i َقَناِديُد […anâdîd] gelir ve minhu 
yukâlu: َجاَء ِباأْلَْمِر َعَلى َقَناِديِدِه أَْي َعَلى َوْجِهِه

ُُ َِ ِقنإْ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-…indid] اَلإْ
Bu dahi bir adamın hâl ve şânına denir; 
yukâlu: َما ِقْنِديُدُه َوِقْنِدُدُه أَْي َحالُُه

َُ ُمَقنَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu…anned] اَلإْ
vezninde) ve

ُُ نُو َمقإْ ve [el-ma…nûd] اَلإْ

ى ََ ُمَقنإْ  mîm’in zammıyla ki) [el-mu…andâ] اَلإْ
aslı ُمَقْنَدٌد [mu…anded] idi) Kand-ı mezkûr 
ile ma¡mûl olan şey™e denir; yukâlu: َسِويٌق 

ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَلْيِه َطَمَح  ِإَذا  ِإَلْيِه   أَْقَمَد 
 Ve bir adama şebak ve şehvet galebe ِبُعنُِقِه
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  أَْقَمَد الرَّ
 ;Ve bir nesneyi akıtmak ma¡nâsınadır أَْنَعَظ
yukâlu: أَْقَمَد اْلَماَء َوَغْيَرُه ِإَذا أََساَلُه Cevherî َِّإْقَمَهد 
mâddesini burada zikr eylemekle vehm 
eylemiştir.

]ق م ع ُ[
َُّ َمِع ُمقإْ ) [el-mu…me¡idd] اَلإْ  [muşme¡ill] ُمْشَمِعلٌّ
vezninde) Şol önegü mütemerrid kimseye 
denir ki bir mâdde zımnında ona bir adam 
her ne kadar vüs¡ü mertebe söylese bir 
vechile nerm ve râm olmaz ola; yukâlu: 
َيِليُن َلَك َوالَ ِبَجْهِدَك َوالَ  ُمُه  تَُكّلِ َمْن  ُمْقَمِعدٌّ َوُهَو   َرُجٌل 
-Ve karnının yukarısı büyük ve aşağı َيْنَقاُد
sı sölpük olan kimseye denir; َرُجٌل ُمْقَمِعدٌّ ِإَذا 
َكاَن َقْد َعظَُم أَْعالَ َبْطِنِه َواْسَتْرَخى أَْسَفَلُه

]ق م هـ ُ[
َُ َه َقمإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-…amhed] اَلإْ
Şol kimseye denir ki zâtında le™îmü’l-asl 
ve fürû-mâye olduğu hâlde bed-çehre ve 
zişt-likâ ola; yukâlu: َرُجٌل َقْمَهٌد أَْي َلِئيُم اأْلَْصِل 
اْلَقِبيُح اْلَوْجِه

َُ ُه ُقمإْ -vez [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-…umhud] اَلإْ
ninde) Olduğu yerinden aslâ ayrılmayıp 
dâ™imî mukîm olan kimseye denir; yukâlu: 
ُهَو ُقْمُهٌد أَْي ُمِقيٌم الَ َيْبَرُح

ُُ ا ََ ِمهإْ قإْ ِ …i] ِإْقِشْعَراٌر) [el-i…mihdâd] اَلإْ
şi¡râr] vezninde) Başı yukarı kaldırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَغْيُرُه ُجُل  الرَّ  ِإْقَمَهدَّ 
َرْأَسُه َرَفَع   Ve bir yerde mukîm olmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََقاَم ِإَذا  ِباْلَمَكاِن   ِإْقَمَهدَّ 
Ve kuş kısmı yavrusunu yemlerken yavru 
titrer şeklinde hareket ve ıztırâb eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْقَمَهدَّ اْلَفْرُخ ِإْقِمْهَداًدا َوُهَو 
ْرِتَعاِد ِفيِه ِإَذا ُزقَّ ِشْبُه اإْلِ
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kavlin merkûb olmayıp yularlarıyla ye-
dilen atlara ıtlâk olunur ki bi’l-fi¡l olur; 
yukâlu: َمرَّ ِبَنا َقْوٌد ِمَن اْلَخْيِل أَْي َجَماَعٌة أَْو ِهَي الَِّتي 
 Ve تَُقاُد ِبَمَقاِوِدَها َوالَ تُْرَكُب

ٌُ  Kezâlik masdar olur, un su ile [avd…] َقوإْ
yâhûd sâ™ir şey™ ile tabh olunup top top 
yumaklanmak ma¡nâsına; yukâlu: ِقيُق  ِقيَد الدَّ
َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل َقْوًدا ِإَذا طُِبَخ َوَتَكتََّل َوَتَكبََّب

ُُ ِتَيا قإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i…tiyâd] اَلإْ
Bu dahi dâbbeyi yedmek ma¡nâsınadır. 
Ve dâbbe münkâd olup yedeğe gelmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفاْقَتاَدْت اَبُة  الدَّ  ِإْقَتاَدِت 
َواْنَقاَدْت

َُ ِوي -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta…vîd] اَلتَّقإْ
de) Bu dahi yedmek ma¡nâsınadır, lâkin 
teksîri mutazammındır; yukâlu: ابََّة الدَّ َد   َقوَّ
ِبَمْعَنى َقاَدَها

ُُ َمُقو  (vezninde [ma…ûl] َمُقوٌل) [el-me…ûd] اَلإْ
ve

ُُ ُول َمقإْ  Yedeğe (aslı üzere) [el-ma…vûd] اَلإْ
gelen dâbbeye denir; yukâlu: ٌَدابٌَّة َمُقوٌد َوَمْقُوود

ُُ ِقَيا نإْ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in…iyâd] اَلإْ
ninde) Dâbbe yedeği kabûl eylemek 
ma¡nâsınadır ki yedilmek ve yedeğe gel-
mek ta¡bîr olunur; yukâlu: َفاْنَقاَدْت ابََّة  الدَّ  َقاَد 
Ve bir adam serkeşlik eylemeyip râm ve 
mutî¡ olmakla huzû¡ ve tevâzu¡ ve ser-fürû 
eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
َوَذلَّ َخَضَع  ِإَذا  ُجُل  الرَّ َلُه   Ve yol vâzıh ve ِإْنَقاَد 
küşâde olmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
tekûlu: ِإْنَقاَد ِلي الطَِّريُق ِإَذا َوَضَح

َُ َقاِئ  (vezninde [â™id¡] َعاِئٌد) [el-…â™id] اَلإْ
Dâbbeyi yedici adama denir ki yedekçi 
ta¡bîr olunur. Cem¡i ٌد  ُركٌَّع ,gelir [uvved…] ُقوَّ
[rukka¡] vezninde) ve اٌد -ge [uvvâd…] ُقوَّ
lir; اٌر  [âdet…] َقاَدةٌ vezninde ve [zuvvâr] ُزوَّ
gelir, ٌَساَدة [sâdet] vezninde. Ser-¡askere 
ve çavuşa ve pezevenge kâ™id ıtlâkı bu 

ُمَقنٌَّد َوَمْقنُوٌد َوُمَقْنَدى ِإَذا َكاَن َمْعُموالً ِباْلَقْنِد
أإُْل ََ ِقنإْ  Bâb-ı (âf’ın kesriyle…) [el-…inde™v] اَلإْ
hemzede zikr olundu.

َُ َقنإْ  Râ™ bâbında [Semer…and] َسَمرإْ
mersûmdur.

ٌُ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [anâd¢] َقَنا
Vâsi† şarkîsinde bir mevzi¡dir.

ٌَ  Muhaddisînden (âf’ın kesriyle…) [ind¢] ِقنإْ
Mu√ammed b. Sa¡îd’in ceddi ismidir.

ُةالرَِّقاِع ََ  (âf’ın fethiyle…) [¡andetu’r-ri…â…] َقنإْ
Bir nev¡ hurmâ ismidir.

َُ ُقنإْ -Husye (âf’ın zammıyla…) [el-…und] اَلإْ
ye denir, zâhiren künd mu¡arrebidir, ُقْنَدْيِن 
[…undeyn] tesniyesidir, A§ma¡î’nin husye-
leri ¡azîm olmakla Ebu’l-¢undeyn ile mü-
lakkab olmuştur.

]ق ن ف ُ[
َُ ُف ُقنإْ  vezninde ve [≠unfu…] ُقْنُفٌذ [el-…unfud] اَلإْ
onda lügattır ki kirpiye denir.

]ق ل ُ[
ُُ َقوإْ  âf’ın fethi ve vâv’ın…) [el-…avd] اَلإْ
sükûnuyla) ve

ُة َُ ِقَيا  (vezninde [iyâdet¡] ِعَياَدةٌ) [el-…iyâdet] اَلإْ
ve

ُة َُ َمَقا ve (mîm’in fethiyle) [el-ma…âdet] اَلإْ

ُة َُ ل َُ َقيإْ ) [el-…aydûdet] اَلإْ  [aydûdet√] َحْيُدوَدةٌ
vezninde) ve

ُُ َوا  (vezninde [te≠kâr] َتْذَكاٌر) [et-†a…vâd] اَلتَّقإْ
Dâbbeyi önünden çekmek ma¡nâsınadır 
ki yedmek ta¡bîr olunur; َسْوٌق [sev…] 
mukâbilidir; yukâlu: َوِقَياَدًة َقْوًدا  َيُقوُد  ابََّة  الدَّ  َقاَد 
 Ve َوَمَقاَدًة َوَقْيُدوَدًة َوَتْقَواًدا َنِقيُض َساَقَها

ٌُ  Masdardan menkûl ism-i cins [avd…] َقوإْ
olur, bir bölük atlara ıtlâk olunur, yedil-
mek şânlarından olmak hasebiyle; ¡alâ-
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mülâyemeti yoktur. İntehâ.

ُة َُ َقا ِ -veznin [ifâdet] ِإَفاَدةٌ) [el-i…âdet] اَلإْ
de) Yedmek için bir adamın yedeğine at 
vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َخْيالً   أََقاَدُه 
ِلَيُقوَدَها -de َفَرًسا Burada münâsib olan أَْعَطاُه 
mek idi. Ve kısâs eylemek ma¡nâsınadır ki 
kâtili maktûl mukâbilinde katl eylemekten 
¡ibârettir. َقَوٌد […aved]-i âtîden me™hûzdur; 
yukâlu: ِبِه َقَتَلُه  ِإَذا  ِباْلَقِتيِل  اْلَقاِتُل  -Ve yağ أََقاَد 
mur firâvân olup her tarafa şâmil olmak 
ma¡nâsına müsta¡meldir, ٌِقَياَدة […iyâdet]
ten me™hûzdur; yukâlu: اتََّسَع ِإَذا  اْلَغْيُث   أََقاَد 
Ve sebk ve takaddüm eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َم أََقاَد ُفالٌَن ِإَذا َتَقدَّ

ُُ َو ِمقإْ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi…ved] اَلإْ
de) Kendisiyle davar yedilecek yular 
makûlesine denir.

ُُ ِقَيا ve (âf’ın kesriyle…) [el-…iyâd] اَلإْ

ُة َُ ِمَقا  Mîm’in kesriyle ki aslı [el-mi…âdet] اَلإْ
…mi] ِمْقَوٌد tir, bunlar da[mi…vedet] ِمْقَوَدةٌ
ved] ma¡nâsınadır. Ve ¡Arablar “Filân 
adama zimâm-ı ihtiyârını teslîmiyle ona 
küllî râm ve münkâd oldu” diyecek yerde 
.derler أَْعَطاُه ِمَقاَدَتُه

ُُ َقُؤل  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-…a™ûd] اَلإْ
ve

َُ َقّيِ  (vezninde [meyyit] َمّيٌِت) [el-…ayyid] اَلإْ
ve

ُُ َو َقإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-a…ved] اَلإْ
Yedeğe gelip sâhibine be-gâyet râm ve 
münkâd olan hayvâna denir; yukâlu: َفَرٌس 
ٌد َوأَْقَوُد أَْي َذلُوٌل ُمْنَقاٌد  Ve َوَبِعيٌر َقُؤوٌد َوَقّيِ

ُُ َو -Boynu saht ve şedîd olan ada [a…ved] أَقإْ
ma ıtlâk olunur. Yedilen dâbbe iki tarafa 
iltifât edemediği gibi, boynu şedîd olan 
kimse de iki tarafa sühûletle iltifât ede-
mez. Esâs’ta bu boynu uzun kimse ile mü-

ma¡nâdandır. Ve َقاِئُد اْلَجَبِل […â™idu’l-cebel] 
dağın burnuna ıtlâk olunur ki bir tarafa 
doğru çıkan sivri ucundan ¡ibârettir. Ve 
mutlakan uzun uzadı arza ve yer yüzüne 
doğru uzun uzadı çekilmiş dağa ıtlâk olu-
nur. Ve ekin tarlasında olan harkların en 
büyüğüne ıtlâk olunur, sâ™irleri gûyâ ki َقاِئٌد 
[…â™id]dir. Ve 

ٌَ  u†b-ı Şimâlî semtinde¢ [â™id¢] َقاِئ
Benât-ı Na¡ş-ı ~uπrâ ta¡bîr olunan yedi 
kevkebin evveline denir ki kevâkib-i 
mezbûrenin âhiri olacaktır, zîrâ ta¡dâd 
olundukta âhirinden bed™ olunur; gûyâ ki 
kevâkib-i sâ™irenin َقاِئٌد […â™id]idir. Ve ikin-
cisine ¡Anâ… derler ve onun bir cânibinde 
olana ¢â¡id-i ∞aπîr ve ikincisine ¡Anâ… 
derler ve onun semtinde olana ~ayda… 
denir ki Benât’ın vasatında bir hafî kev-
kebdir, Sühâ dedikleri bu kevkeb ola-
caktır ki darb-ı meseldir; onunla hiddet-i 
basar imtihân olunur. Ve üçüncüne ◊aver 
derler.

Ma¡lûm ola ki işbu Benât-ı Na¡ş-ı ~uπrâ ki 
Benât-ı Na¡ş-ı ~uπrâ dedikleri sûret şek-
lindedir. Ve kübrâ ¢u†b-ı Şimâlî civârında 
Dübb-i Ekber sûretinde merkûz yedi kev-
kebdir ki Yediger ta¡bîr olunur, dördüne 
Na¡ş derler, murabba¡u’ş-şekl olduğu için. 
Ve üzerinde olan üç kevkebe Benât der-
ler. Kezâlik ~uπrâ dahi ¢u†b civârında 
Dübb-i A§πar sûretinde merkûzlardır. 
Bunun da dördüne Na¡ş derler, Fer…adân 
o cümledendir, ilerisinde olur; beynleri 
nâzıra nisbet bir zirâ¡ mikdârıdır. Bunların 
verâsında iki hafî kevkeb dahi vardır. Ve 
Benât’tan birisi Cedy dedikleri kevkeb-
dir ki Benât’ın nihâyetindedir, iki dîger 
kevkeb hafîlerdir. Mü™ellife göre buna 
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fi’l-asl masdardır; yukâlu: َطَلَب اْلَقَوَد ِمَن اْلَقاِتِل 
 ma¡nâsından [iyâdet…] ِقَياَدةٌ Ve bu أَِي اْلِقَصاِص
mutasarrıftır, maksûs merbûten ٌِقَياَدة 
[…iyâdet] olunduğu mülâhazasıyladır. Ve

ٌُ  Masdar olur, insân ve [aved…] َقَو
hayvânın arkası uzun olmak ma¡nâsına; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا ُجُل َواْلَفَرُس َقَوًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َقِوَد الرَّ
َطِويالً َظْهُرُه   Kezâlik boynu uzun olmak َصاَر 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُعنُُقُه ِإَذا َصاَر  ُجُل  الرَّ  َقِوَد 
.bunlardan sıfattır [a…ved] أَْقَوُد [Ve] َطِويالً

اُء َُ َقوإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-…avdâ] اَلإْ
de) Pek yüksek ٌة -e ya¡nî bele[eniyyet&] َثِنيَّ
ne ve gırîveye vasf olur; yukâlu: َقْوَداُء  َثِنيٌَّة 
أَْي َعاِلَيٌة

ُُ ا َقوَّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [el-…avvâd] اَلإْ
◊imyer lügatinde buruna denir, أَْنٌف [enf] 
ma¡nâsına.

ٌَ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [uveyd¢] ُقَويإْ
Esâmîdendir. A√mer b. ¢uveyd bir recül-i 
ma¡rûftur.

ُة ََ َقاِئ  (vezninde [â¡idet…] َقاِعَدةٌ) [el-…â™idet] اَلإْ
Yer yüzüne uzanıp döşenmiş tepeye ıtlâk 
olunur; yukâlu: ةٌ َعَلى اأْلَْرِض أََكَمٌة َقاِئَدةٌ أَْي ُمْمَتدَّ

]ق هـ ُ[
َُ َقهإْ  (vezninde [mehd] َمْهٌد) [el-…ahd] اَلإْ
Nakiyyu’l-levn olan ya¡nî rengi hâlis ve 
sâfî olup şâ™ibe-i gaşş ve küdûretten pâkîze 
olan şey™e denir; yukâlu: ُّالنَِّقي أَِي  َقْهٌد   َشْيٌء 
 Ve levni küdûretli beyâz olan şey™e اللَّْوِن
denir ki şeker renk dedikleri boz olacaktır; 
yukâlu: َشْيٌء َقْهٌد أَْي أَْبَيُض أَْكَدُر Ve bir cins ko-
yuna denir ki levnine kumrallık gâlib ve 
kulakları hurde olur, ¡alâ-kavlin tüy kum-
ralca ve çehresi benefsecî olur ki ◊icâz ta-
rafına mahsûstur. Cem¡i ِقَهاٌد […ihâd] gelir 
…âf’ın kesriyle. Ve ¡alâ-re™yin boynuzsuz 
olan koyuna denir ki çomar ta¡bîr olunur. 

fesserdir ki yine mecâzdır. Ve 

ُُ َو -Zâd ve ta¡âma bahîl olan kim [a…ved] أَقإْ
seye ıtlâk olunur, zîrâ le™îm olan kimse 
ta¡âm ekl ederken iki tarafına iltifât eyle-
mez, şâyed bir âşinâ görüp da¡vet eylemek 
iktizâ eder diye; yukâlu: َبِخيٌل أَْي  أَْقَوُد   َرُجٌل 
اِد  Ve َعَلى الزَّ

ُُ َو  .Pek uzun dağa ıtlâk olunur [a…ved] أَقإْ
Ve şol kimseye ıtlâk olunur ki bir nesneye 
teveccüh ve ikbâl eylese değme hâlle on-
dan munsarıf olmaya; ma¡nâ-yı sâbıktan 
me™hûzdur; yukâlu: َعَلى أَْقَبَل  ِإَذا  أَْي  أَْقَوُد   ُهَو 
َشْيٍء َلْم َيَكْد َيْنَصِرُف َعْنُه

ُُ َمَقا  İsm-i (mîm’in fethiyle) [el-me…âd] اَلإْ
mekândır. Aslı مُقوٌد [me…ûd] idi, yedecek 
mekâna denir. Bu ma¡nâdandır ki ¡Arablar 
“Filân nesneyi yâ filân kimseyi sağ tara-
fıma aldım” diyecek yerde اْلُمْهِر َمَقاَد   َجَعْلُتُه 
derler, zîrâ tay kısmı ekserî sağ taraftan 
yedilip çekilir. Ve

 ammân türâbında bir dağın~ [Me…âd] َمَقاٌُ
adıdır.

َُ ي ُِ َقَيا -Göv (âf’ın fethiyle…) [el-…ayâdîd] اَلإْ
desi uzun olan dişi merkeblere ve sâ™ir 
hayvânlara ıtlâk olunur; َقْيُدوٌد […aydûd] 
müfredidir; yukâlu: أََتاٌن َقْيُدوٌد َوَفَرٌس َقْيُدوٌد أَْي 
َطِويٌل

َُ ِقي ve (âf’ın kesriyle…) [el-…îd] اَلإْ

ُُ َقا  Kadr ve (vezninde [âb…] َقاٌب) [el-…âd] اَلإْ
mikdâr ma¡nâsınadır; tekûlu: ِقيُد َوَبْيَنُه   َبْيَنَنا 
ُرْمٍح َوَقاُد ُرْمٍح أَْي َقْدُرُه

ُُ ُمَقوَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu…avved] اَلإْ
vezninde) Bu dahi pek uzun dağa ıtlâk 
olunur.

ُُ َقَو  Kısâs (fethateynle) [el-…aved] اَلإْ
ma¡nâsına ismdir ki kâtili maktûl 
mukâbilinde katl eylemekten ¡ibârettir; 
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ya da ıtlâk olunur. Ve 

ٌَ  Benû Taπlib kabîlesinden bir [ayd¢] َقيإْ
feresin ismidir ve 

يإِْف ََّ ال َُ  Kılıç bağlarının [aydu’s-seyf…] َقيإْ
diplerinde olan uzun bağdan ¡ibârettir ki 
onu küçük makara şeklinde nesneler tutar.

َناِن َسإْ الإْ َُ  Diş etlerine [aydu’l-esnân…] َقيإْ
ıtlâk olunur.

َفَرِس الإْ َُ  Devenin boynuna [aydu’l-feres…] َقيإْ
mahsûs bir gûne damgadır ki atın bukağısı 
şeklinde basılır.
َِ ِْ ََلا الإْ َُ  Yüğrük ata [aydu’l-evâbid…] َقيإْ
ıtlâk olunur, yüğrüklüğü sebebiyle vuhûşa 
yetişip hareketten alıkoyduğu için. Ve 

ٌَ  َقاٌد ;Mikdâr ma¡nâsınadır [ayd…] َقيإْ
[…âd] dahi bu ma¡nâyadır, lâkin vâviyyede 
…âf’ın kesriyle takyîd eylemişti; yukâlu: َما 
 Ve َبْيَنُه َقْيُد َقْوٍس َوَقاُدَها أَْي ِمْقَداُرَها

ٌَ  Masdar olur, bağlamak ve [ayd…] َقيإْ
mechûlen bağlanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َد ُجُل َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل َقْيًدا ِبَمْعَنى ُقّيِ ِقيَد الرَّ

َُ ُمَقيَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu…ayyed] اَلإْ
vezninde) َتْقِييٌد [ta…yîd]den ism-i mekândır, 
atın ayaklarında bukağı vurulacak yere de-
nir ki bukağılık ta¡bîr olunur. Ve nisvânın 
ayaklarında halhâl geçirecek yere ıtlâk 
olunur. Ve 

ٌَ -İsm-i mef¡ûl olur, bağlan [mu…ayyed] ُمَقيَّ
mış deveye ve sâ™ir nesneye denir. Cem¡i 
 gelir. Ve şol mevzi¡e denir [me…âyîd] َمَقاِييُد
ki onda erkek deveyi bend edip hâli üzere 
tahliye ve terk ederler.

َُ َقّيِ -veznin [keyyis] َكّيٌِس) [el-…ayyid] اَلإْ
de) Şol insân ve hayvâna denir kendisini 
bağlamak murâd edildikte serkeşlik ey-
lemeyip müsâhele eyleye, ya¡nî râm ola; 
yukâlu: ٌد َوُهَو َمْن َساَهَلَك ِإَذا ُقْدَتُه  Van…ulu ُهَو َقّيِ

اْلَوْجِه -nüshaları şârihin beyânı üze اَأْلَُكْيِلُب 
re hatâdır. Savâb olan اَأْلَُكْيِلُف olmaktır, 
fâ’yla. Ve 

ٌَ -Sığın geyiğinin yavrusuna de [ahd…] َقهإْ
nir, ُجْؤَذٌر [cu™≠er] gibi. Ve َخَذٌف [«a≠ef] 
ma¡nâsınadır ki √â-yı mühmele ve ≠âl-ı 
mu¡cemenin fethiyledir, bir nev¡ siyâh ve 
hurde koyunlara denir. Burada sâ™ir nüs-
halara iltifât olunmaya. Ve kısa kuyruklu 
koyuna denir, Rûmeli koyunları gibi. Ve 
küçük cüsseli latîf ve matbû¡ olan sığıra 
denir. Ve tomurcuk nergise ve zerrîne de-
nir. Ve 

ٌَ -Masdar olur, pekçe döşen [ahd…] َقهإْ
meyip adımı sıkça sıkça atarak yürümek 
ma¡nâsına; yukâlu: َقَهَد ِفي ِمْشَيِتِه َقْهًدا ِمَن اْلَباِب 
الثَّاِلِث ِإَذا َقاَرَب ِفي َخْطِوِه َوَلْم َيْنَبِسْط

ٌَ  ¡Bir mevzi (fethateynle) [ahed¢] َقَه
adıdır.

ٌُ  Bir (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [ihâd¢] ِقَها
mevzi¡ adıdır.

ٌَ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [uheyd¢] ُقَهيإْ
İbn Mu†arrif’dir ki ∏ifâr kabîlesindendir, 
ashâbdan olması muhtelefün-fîhtir.

]ق هـ م ُ[
َُ َم َقهإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-…ahmed] اَلإْ
Fürû-mâye ve denî ve hasîs olan şahsa de-
nir. Ve zişt ve bed-çehre kimseye denir; 
tekûlu: َدِنيٌء اأْلَْصِل  َلِئيُم  أَْي  َقْهَمٌد  َفِإنَُّه  َتْصَحْبُه   الَ 
َوَكَذا َذِميُم اْلَوْجِه

]ق ي ُ[
َُ َقيإْ  (vezninde [ayd§] َصْيٌد) [el-…ayd] اَلإْ
Ma¡lûmdur ki bukağıya denir. Cem¡i أَْقَياٌد 
[a…yâd] ve ُقُيوٌد […uyûd] gelir. Ve tutsağın 
kollarını arkasından çekip bağladıkları 
bağa denir. Ve semer ağaçlarını birbirini 
zamm eylemek için çekip sardıkları sargı-
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ledi. Sâlisâ ¡Âmir b. »idre i¡câm ve nukat 
ve şedde ve medd ve cezm emsâli eşkâl 
tertîb eyledi ve Ebu’l-Esved ed-Du™elî on-
dan ta¡allüm eyledi. İntehâ.

َُ ي -ke َقيََّدْت den[tef¡îl] َتْفِعيٌل) [Tu…ayyid] تَُقّيِ
limesinin ki mü™ennestir, muzâri¡i veznin-
dedir, deve ra¡yından şûr otluğu çok bir 
arzın ismidir; develeri kayd eder olduğu 
için tesmiye olunmuştur.

ُةالإِْخَماِر ََ  â-yı») [mu…ayyedetu’l-«imâr] ُمَقيَّ
mu¡ceme ile اْلِخَياِر -mu¡a@@ametu’l] ُمَعظََّمُة 
«iyâr] vezninde) ٌة  e ıtlâk olunur[urret√] ُحرَّ
ki ٌَجاِرَية [câriyet] mukâbilidir, başörtüsüyle 
kayd olunmuş demektir. Ba¡zı ümmehâtta 
bu terkîbde اَْلِخَماُر kelimesi √â-yı mühme-
le ile [اَْلِحَماُر] ve ة -lafzı √â’nın kesriy اَْلحرَّ
le [ة ةٌ .mukayyeddir [اَْلِحرَّ  kara [arret√] َحرَّ
taşlığa denmekle hımâr kısmının eşip 
yürümeyeceği yer demek olur. Ve ba¡zı 
nüsha buna muvâfık ve kavl-i âtî bunu 
mü™eyyiddir.

َة ََ َْنُوُمَقيَّ  [benû mu…ayyedet] (ُمَعظََّمٌة 
[mu¡a@@amet] vezninde) ¡Akreblere 
ıtlâk olunur, Lisânu’l-¡Arab’da ve usûl-i 
sâ™irede اْلِحَماِر ُمَقيََّدِة   unvânıyla mersûm¡ َبنُو 
olmakla ¢âmûs nüshalarında sakt vâki¡dir. 
Vâkı¡â kara taşlık akreb ma¡deni olduğu 
bî-reybdir.

َُ ِقي  Mikdâr (âf’ın kesriyle…) [el-…îd] اَلإْ
ma¡nâsınadır; fethle de ve vâv ile lügat ol-
duğu zikr olundu.

ُقْدَتُه  ten vehm[iyâdet…] ِقَياَدةٌ kelimesini ِإَذا 
eylemiştir, fe’lyunzar.

ُُ ِقَيا  Şol (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-…iyâd] اَلإْ
ipe denir ki onunla deve ve sâ™ir devâbb 
bend olunur.

َُ ِيي -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta…yîd] اَلتَّقإْ
de) Bukağıya vurmak ve bende çek-
mek ma¡nâsınadır. Bu münâsebetle men¡ 
ma¡nâsında isti¡mâl olundu ve minhu’l-
hadîsu: يَماَن َيْمَنُع ِمَن يَماُن اْلَفْتَك” أَْي ِإنَّ اإْلِ  “َقيََّد اإْلِ
اْلَفَساِد ِمَن  اْلَعْيِث  َذا  َيْمَنُع  َكَما  ِباْلُمْؤِمِن   Ya¡nî اْلَفْتِك 
“Mü™minin îmânı bir mü™mini gîleten katl 
eylemesine mâni¡ olur, niteki îmân ¡an-asl 
mü™min olanı fesâda şürû¡dan mâni¡ olur.” 
Ve

ٌَ ِيي  ma¡nâsına [≠te™«î] َتْأِخيٌذ [ta…yîd] َتقإْ
isti¡mâl olunur ki efsûnla bir adamı bend 
ve teshîr eylemekten ¡ibârettir. Ve 

ِكَتاِب الإْ َُ ِيي -Yazıya nok [ta…yîdu’l-kitâbet] َتقإْ
ta ve hareke vaz¡ıyla zabt eylemekten 
¡ibârettir ki iltibâsa mâni¡ olur; yukâlu: َقيََّد 
اْلِكَتاَب ِإَذا أَْشَكَلُه
Mütercim der ki takyîd-i mezkûr hâdistir. 
Selefte işkâl ve iltibâstan nâşî ihtirâ¡ olun-
muştur. Ez-ân cümle Hazret-i ¡O&mân 
radıyallâhu ¡anhu fitnesine sebeb ol-
muştur, zîrâ Mı§ır’a irsâl eyledikleri 
Mu√ammed b. Ebî Bekr e§-~iddî…’in ye-
dinde olan menşûrunda َفاْقَبُلوُه kelimesini 
 unvânıyla kırâ™at eylemeleri esâs-ı¡ َفاْقُتُلوُه
fitne oldu. Ve bu resme kitâbeti i¡câm ve 
i¡râb ve takyîd ve teşdîd makûlesi ¡alâmâtla 
mu¡allem eylemeği ◊accâc-ı ªâlim’e nis-
bet gayr-i vâki¡dir, zîrâ Mu√ammed-i 
Ebherî tasrîhi üzere kalem-i ¡Arabîyi üç 
kimse vaz¡ eyledi: Evvelâ Murâmir b. 
Murre vaz¡-ı suver-i hurûf eyledi. Sâniyâ 
Eslem, vasl ve fasl ile terkîb-i kelimât ey-
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َُّ َوِئ ُمكإْ  ,İsm-i fâ¡ildir [el-mukve™idd] اَلإْ
vücûdu titreyen pîr adama denir.

]ك ب ُ[
َُ َكاإْ  kâf’ın fethi ve bâ’nın) [el-kebd] اَلإْ
sükûnuyla) ve

َُ ِكاإْ ve (kâf’ın kesriyle) [el-kibd] اَلإْ

َُ َكِا -veznin [ketif] َكِتٌف) [el-kebid] اَلإْ
de) Ma¡rûftur ki ciğere denir. Ve bu 
mü™ennestir, kalîlen müzekker olur. Cem¡i 
.gelir [kubûd] ُكُبوٌد gelir ve [ekbâd] أَْكَباٌد

َُ َكاإْ  Bir (vezninde [amd√] َحْمٌد) [el-kebd] اَلإْ
adamın ciğerine vurmak ma¡nâsınadır 
ki hakîkatte ciğer üzerine vurmaktır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َضَرَب  َكَبَدُه َكْبًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َواأْلَوَّ
-Ve bir nesneye kasd ve âhenk eyle َكِبَدُه
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَصَدُه ِإَذا   َكَبَدُه 
Ve bürûdet-i havâ nâsı tazyîk ile zahmet 
ve meşakkate uğratmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكَبَد اْلَبْرُد اْلَقْوَم ِإَذا َشقَّ َعَلْيِهْم َوَضيََّق

ُُ ُكَاا -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [el-kubâd] اَلإْ
de) Ciğer ağrısına denir. Kâle’ş-şârih ve 
minhu’l-hadîsu: ُشْرُب َوُهَو   ” اْلَعّبِ ِمَن   “اَْلُكَباُد 

اْلَماِء ِمْن َغْيِر َمّصٍ

َُ َكَا  Bir adam (fethateynle) [el-kebed] اَلإْ
ciğer ağrısından derd-nâk olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َكَبًدا ِمَن اْلَباِب  َكِبَد الرَّ
اِبِع ِإَذا أَِلَم َيْعِني ِمْن َوَجِع اْلَكِبِد  Ve الرَّ

ٌَ  Karın büyük olmak [kebed] َكَا
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكِبَد َبْطنُُه ِإَذا َعظَُم Ve 

ٌَ -Unsur-ı havâya denir. Ve şid¡ [kebed] َكَا
det ve meşakkat ma¡nâsınadır; yukâlu: َلِقَي 
ًة ًة َوَمَشقَّ  Ve ِمْنُه َكَبًدا أَْي ِشدَّ

ِل مإْ الرَّ َُ -Kumluğun vasa [kebedu’r-reml] َكَا
tına ıtlâk olunur. Ve 

َماِء ََّ ال َُ -Felekin vasa [™kebedu’s-semâ] َكَا
tına ıtlâk olunur; yukâlu: َكَبَد ْمُس  الشَّ  َبَلَغِت 

FASLU’L-KÂF 
)َفْصُل اْلَكاِف(

]ك أ ُ[
ُُ َكأإْ  kâf’ın fethi ve hemzenin) [el-ke™d] اَلإْ
sükûnuyla) Gam-nâk ve mahzûn olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َكْأًدا ِمَن اْلَباِب  َكأََد الرَّ
الثَّاِلِث ِإَذا َكِئَب
اُء َُ َكأإْ -veznin [™le™dâ] أَلَْداُء) [™el-ke™dâ] اَلإْ
de) Şiddet ve mihnete denir; yukâlu: َوَقَع 
ٍة ِشدَّ ِفي  أَْي  َكْأَداَء   Ve zulm ve sitem ve ِفي 
hüzn ve elem ma¡nâlarınadır ve bir nes-
neden sakınmak, ِحَذاٌر [√i≠âr] ve ihtirâz 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو أَْهُل اْلَكْأَداِء أَِي اْلِحَذاِر 
Ve pek karanu geceye denir ve sarp yoku-
şa denir, ke-mâ se-yuzkeru.

اُء َُ ُكَؤ -kâf’ın zammı ve hem) [™el-ku™edâ] اَلإْ
zenin fethiyle) ُُصَعَداء [§u¡adâ™] ma¡nâsınadır 
ki derd-nâk olan adamın içini ciğerin so-
luk almasından ¡ibârettir.

ُُ ٌل) [et-teke™™ud] اَلتََّكأُّ  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Bir nesne zımnında pek renc ve zahme-
te uğrayıp sûz-nâk olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبِه ْيُء ِإَذا َتَكلََّفُه َوَكاَبَدُه َوَصِلَى   Ve َتَكأََّد الشَّ
bir adama bir nesne müşkil ve renc ve me-
şakkatli olmak ma¡nâsınadır; tekûlu: َتَكأََّدِني 

اأْلَْمُر أَْي َشقَّ َعَليَّ

ُُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tekâ™ud] اَلتََّكاُؤ
de) Bu dahi bir nesne meşakkatli ve zah-
metli olmak ma¡nâsınadır; tekûlu: َتَكأََّدِني 

اأْلَْمُر أَْي َشقَّ َعَليَّ

ُُ َكُؤل  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-ke™ûd] اَلإْ
Sarp yokuşa denir; yukâlu: َوَكْأَداُء  َعَقَبٌة َكُؤوٌد 
أَْي َصْعَبٌة

ُُ ا ََ ِوي كإْ ِ  [işmîzâz] ِإْشِميَزاٌز) [el-ikvîdâd] اَلإْ
vezninde) Pîrlikten nâşî vücûd titremek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُخ ِإَذا اُْرِعَد ِكَبًرا ِإْكَوأَدَّ الشَّ
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lakabıdır.

اُء ََ ُكَايإْ  (tasgîr bünyesiyle) [™el-kubeydâ] اَلإْ
ve

اُة ََ ُكَايإْ ve (hâ’yla) [el-kubeydât] اَلإْ

اُء ََ َكاإْ -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-kebdâ] اَلإْ
de) ve

َُ َكاإْ -Bun (vezninde [abd¡] َعْبٌد) [el-kebd] اَلإْ
lar da vasat-ı semâya ıtlâk olunur ki hatt-ı 
nısf-ı nehâr farz olunan yeridir. Ve

اُء ََ  El (vezninde [™a√râ§] َصْحَراُء) [™kebdâ] َكاإْ
değirmenine denir. Ve kabzası avucu dol-
duran yaya denir; yukâlu: َقْوٌس َكْبَداُء ِإَذا َكاَنْت 
َمْقِبُضَها اْلَكفَّ   Ve ortası iri ve yumru ve َيْمَلُ 
seyr ve hareketi batî™ olan hatuna ıtlâk olu-
nur; yukâlu: ْخَمُة اْلَوَسِط اْلَبِطيَئُة  ِإْمَرأَةٌ َكْبَداُء أَِي الضَّ
ْيِر -de [ekbud] أَْكُبٌد Bunun müzekkerinde السَّ
nir. Ve 

اُء ََ -Azîmü’l-vasat olan kumlu¡ [™kebdâ] َكاإْ
ğa ıtlâk olunur; yukâlu: َعِظيَمُة أَْي  َكْبَداُء   َرْمَلٌة 
اْلَوَسِط

َُ ٌل) [et-tekebbud] اَلتََّكاُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Güneş felekin ortasına varmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َماَء  السَّ ْمُس  الشَّ َد   َتَكبَّ
ُكَبْيَداِئَها ِفي   Ve bir nesneye kasd ve َصاَرْت 
âhenk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َد  َتَكبَّ
-Ve süt yoğurt gibi katılan ُفالٌَن اَأْلَْمَر ِإَذا َقَصَدُه
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُن ِإَذا َخثَُر َد اللَّ َتَكبَّ

َُ ِاي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tekbîd] اَلتَّكإْ
Bu dahi güneş felekin vasatına gelmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َماَء ِإَذا ْمُس السَّ  َكبََّدِت الشَّ
َصاَرْت ِفي ُكَبْيَداِئَها
ُِ َاا َكإْ الإْ ُُ  Karaciğerliler [sûdu’l-ekbâd] ُسو
demektir, gûyâ âteş-i kîn ü ¡adâvet ci-
ğerlerini yakıp kömür gibi siyâh eylediği 
mülâhazasıyla a¡dâ™ ve düşmâna ıtlâk olu-
nur; yukâlu: ُهْم ُسوُد اأْلَْكَباِد أَِي اأْلَْعَداُء

َُ َا َكإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-ekbed] اَلإْ

َماِء أَْي َوَسَطَها السَّ

ُُ ُاو َمكإْ  Ciğer ağrısına [el-mekbûd] اَلإْ
mübtelâ kimseye denir; yukâlu: ُجُل الرَّ  ُكِبَد 
َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا اْشَتَكى َكِبَدُه َفُهَو َمْكُبوٌد

َُ َكِا  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-kebid] اَلإْ
İnsân ve hayvânın bi-kemâlihi cevfine de-
nir ki eczâ-i cevfiyyesi olacaktır, yürek ve 
ciğer ve dalak ve sâ™ir gibi. Ve bir şey™in 
vasatına ve mu¡zam ve firâvân olan yeri-
ne denir. Meselâ اْلَبْحِر  [kebidu’l-ba√r] َكِبُد 
deryânın engin yerinden ¡ibârettir. Ve َكِبُد 
 yayın ¡ilâkasının iki [kebidu’l-…avs] اْلَقْوِس
tarafının mâ-beynine ¡alâ-kavlin makbi-
zinden ya¡nî el tutan yerinden iki taraflı 
bir endâze mikdârı yerine denir. 

Şârih der ki ümmehât-ı sâ™irede yayın 
orta yeriyle müfesserdir ki çak ok çı-
kan mevzi¡idir, yayın bağrı ta¡bîr olunur. 
Mü™ellifin kavl-i evveli A§ma¡î kavlidir, 
ya¡nî ِعالََقٌة [¡ilâ…at]ın iki tarafının mâ-
beynidir ki ondan beriye ُكْلَيٌة [kulyet] 
ba¡dehu اَأْلَْبَهُر [ebher] ba¡dehu اَلطَّاِئُف [e†-
†â™if] ba¡dehu َُية  denir ki kûşe-i [es-siyet] اَلّسِ
kemânda olan eğridir. İntehâ. Ve 

ٌَ  Benî Kilâb yurdunda bir kızıl [Kebid] َكِا
dağ adıdır. Ve 

ٌَ  [cenb] َجْنٌب ,Yana denir [kebid] َكِا
ma¡nâsına. Ve muhaddisînden 
¡Abdul√amîd b. Velîd’in lakabıdır, sıklet 
ve girânlığı bâ¡is-i telkîbdir.
ٍَ اَرُةَكِا َُ  [Dâretu Kebid] Benî Kilâb yurdun-
da bir mevzi¡dir.
ُِ ِوَها الإْ َُ -vâv’ın kesriy) [Kebidu’l-Vihâd] َكِا
le) Semâve’de bir mevzi¡dir.

ُقنََّة َُ  (kâf’ın zammıyla) [Kebidu ¢unnet] َكِا
∏aniyy kabîlesi yurdunda bir mevzi¡dir.

الإَْحَصاِة َُ  Bir şâ¡ir [Kebidu’l-◊a§ât] َكِا
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nüshalarında &â-yı müsellese ile mazbût 
olmakla tab¡ı galattır.

َُ َت َكإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-ekted] اَلإْ
Yüksek yağrınlı adama denir; yukâlu: َرُجٌل 
أَْكَتُد أَِي اْلُمْشِرُف اْلَكَتِد

َُ ُت  (vezninde [ten§uru] َتْنُصُر) [Tektudu] َتكإْ
Bir mevzi¡ adıdır.

ُُ َتا َكإْ  (hemzenin fethiyle) [el-ektâd] اَلإْ
Cemâ¡at ma¡nâsınadır, ¡alâ-kavlin eşbâh 
ve emsâl ma¡nâsınadır yâhûd şol gürûha 
denir ki birbirinin enselerinde mütetâbi¡an 
sür¡atle gider olalar; yukâlu: أَْي أَْكَتاٌد   ُهْم 
َبْعٍض ِإْثِر  ِفي  َبْعُضَها  ِسَراٌع  أَْو  أَْشَباٌه  أَْو   Ve َجَماَعاٌت 
bunun müfredi yoktur. Burada te™nîs 
zamîri cemâ¡at i¡tibârıyladır.

]ك ُ ُ[
َُّ َك  kâf’ın fethi ve dâl’ın) [el-kedd] اَلإْ
teşdîdiyle) Bir işte renc ve şiddet çekmek 
ma¡nâsınadır ki lâzımdır; yukâlu: ُجُل  َكدَّ الرَّ
ِة دَّ ِل ِإَذا َتِعَب َوَوَقَع ِفي الّشِ ا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ  ِفي اْلَعَمِل َكدًّ
ve minhu yukâlu: َك ِبَكّدِ َك الَ   Ya¡nî َحَصَل ِبَجّدِ
“Bu husûs senin müsâ¡ade-i bahtınla hâsıl 
oldu, yoksa emek çekip sa¡y ve zahmetin-
le değildir.” Ve 

ٌَّ -Bir kimseden bir nesne talebin [kedd] َك
de ilhâh ve ibrâm eylemek ma¡nâsınadır 
ki vech-i âtî üzere ma¡nâ-yı müte¡addîden 
me™hûzdur; yukâlu: َّأََلح ِإَذا  الطََّلِب  ِفي   Ve َكدَّ 
parmakla işâret eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْصَبِع ُجُل ِإَذا أََشاَر ِباإْلِ -Ve saç tara َكدَّ الرَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َكدَّ َرْأَسُه ِإَذا َمَشَطُه 
Ve 

ٌَّ  İsm olur, içinde nesne dövülen [kedd] َك
şey™e denir, havan ve dibek gibi. Ve 

ٌَّ -Kezâlik masdar olur, bir kimse [kedd] َك
den ٌَّكد [kedd] taleb eylemek ya¡nî onu renc 
ve ta¡aba uğratmak ve bir husûsta zah-

Vasatı iri ve seyr ve hareketi batî™ olan ki-
şiye denir. Ve

َُ َا  Bir kuş adıdır. Ve ciğer-gâhı [ekbed] أَكإْ
yumru ve kalkık olan insân ve hayvâna 
denir.

ُة ََ َْ ُمَكا  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mukâbedet] اَلإْ
vezninde) ve

ُُ ِكَاا  Bir işten (kâf’ın kesriyle) [el-kibâd] اَلإْ
renc ve zahmet görmek ve onun zımnın-
da pek meşakkat çekmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكاَبَد اأْلَْمَر ُمَكاَبَدًة َوِكَباًدا ِإَذا َقاَساُه

َُ ِْ َكا  Ondan ismdir, renc ve [el-kâbid] اَلإْ
mihnete denir. Ve bu َكاِهٌل [kâhil] ve َغاِرٌب 
[πârib] gibidir; yukâlu: َوَقَع ِفي َكاِبٍد أَْي ُمَقاَساٍة
ُة ََ َكاإْ -veznin [amzet√] َحْمَزُة) [el-kebdet] اَلإْ
de) Şol boncuğa denir ki efsûngerân onu 
teshîr husûsunda isti¡mâl ederler.

ُُ َاا َكإْ  lafzının [kebid] َكِبٌد) [el-ekbâd] اَلإْ
cem¡idir ki ciğerler demektir, niteki zikr 
olundu. Bu ma¡nâdandır ki bir adama 
¡ilm yâhûd gayrı nesne talebi için bilâd-ı 
ba¡îdeden ve etrâf ve eknâftan nâs vürûd 
eder olsalar ِبِل .derler ُفالٌَن تُْضَرُب ِإَلْيِه أَْكَباُد اإْلِ

]ك ت ُ[
َُ َكَت -kâf’ın ve tâ-yı fevkiyye) [el-Keted] اَلإْ
nin fethiyle) Bir kevkeb adıdır. Bu kevkeb 
Esed sûretinin omuzunda vâki¡dir. Ve 

ٌَ  Mekke’de bir dağın adıdır ki [Keted] َكَت
Muπammes cânibinde vâki¡dir. Ve 

ٌَ  İnsânın ve atın arkasında iki [keted] َكَت
küreğin kavuştuğu yere denir, ¡alâ-kavlin 
yağrınıya ve ¡alâ-re™yin yağrını ile arkanın 
aralığına denir. Cem¡i أَْكَتاٌد [ektâd] ve ُكُتوٌد 
[kutûd] gelir.

َُ َكِت  Bu (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-ketid] اَلإْ
dahi arkada ¡ale’l-ihtilâf zikr olunan yere 
denir. Bu mâdde matbû¡ olan Van…ulu 
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toprağı galîz olan yere denir ki mürûru 
¡asîr olur.
َِ ي َِ َك الإْ ُم   Beyne’l-¡Arab [yevmu’l-kedîd] َيوإْ
bir yevm-i ma¡rûftur.

ُة ََّ ِك  Bu dahi (kâf’ın kesriyle) [el-kiddet] اَلإْ
toprağı galîz olan arza denir.

ُُ ا ََ ُك  (vezninde [umâm&] ثَُماٌم) [el-kudâd] اَلإْ
Eşek kengeri ve buğdaycık otu dedikleri 
otun ra¡y eylemeğe salâhiyyeti olmayanı-
na denir. Ve 

ٌُ ا ََ  Bir aygır eşek adıdır ki ba¡zı [kudâd] ُك
eşekler ona nisbet olunur; َبَناُت ُكَداٍد dedik-
leri, o eşekler olacaktır.

ُة ََّ َِك ) [el-ekiddet] اَلإْ ةٌ -veznin [e¡izzet] أَِعزَّ
de) Otlanmış otluk bakiyyelerine denir. 
Müfredi ٌُكَداَدة [kudâdet]tir, ثَُماَمٌة [&umâmet] 
gibi.

ُُ ا ََ َكإْ ve (hemzenin fethiyle) [el-ekdâd] اَلإْ

َُ ي ُِ ََكا  Fırkalar ve sürüler [el-ekâdîd] اَلإْ
ve bölükler demektir; tekûlu: أَْكَداًدا  َرأَْيُتُهْم 
َوأَْرَساالً ِفَرًقا  أَْي   أَْكَتاٌد Şârih der ki aslıَوأََكاِديَد 
[ektâd] idi ki zikr olundu, müfredi yoktur. 
Ve أََكاِديُد [ekâdîd] أَْكَداٌد [ekdâd]ın cem¡idir.

ُة ََ َك إَْ َك -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-kedkedet] اَلإْ
ninde) ve

ُُ َكا إَْ ِك  (vezninde [zilzâl] ِزْلَزاٌل) [el-kidkâd] اَلإْ
İfrât üzere gülmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِحِك الضَّ ِفي  أَْفَرَط  ِإَذا  َوِكْدَكاًدا  َكْدَكَدًة  ُجُل  الرَّ  َكْدَكَد 
Ve kılıca cilâ veren kimse kılıcın yüzü-
ne ِمْصَقَلٌة [mi§…alet] sürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيِف ْيَقَل ِإَذا َضَرَب اْلِمْدَوَس َعَلى السَّ  َكْدَكَد الصَّ
 ;Ve ağır ağır yürümek ma¡nâsınadır ِإَذا َجالَُه
yukâlu: اْلَمْشِي ِفي  َتَثاَقَل  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve َكْدَكَد 
tard-ı şedîd ile tard eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكْدَكَدُه ِإَذا َطَرَدُه َطْرًدا َشِديًدا

ُُ ا ََ كإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-ikdâd] اَلإْ
dahi bahîl ve mümsik olmak ma¡nâsınadır; 

met çektirmek ma¡nâsına; yukâlu: ُفالًَنا  َكدَّ 
اْلَكدَّ ِمْنُه  َطَلَب   Pes bu ma¡nâda müte¡addî ِإَذا 
olur, niteki ümmehât-ı sâ™irede أَْتَعَبُه ُه   َوَكدَّ
 ibâretiyle musarrahtır. Ve¡ الَِزٌم َوُمَتَعّدٍ

ٌَّ -Bir nesneyi el ile çekip ko [kedd] َك
parmak ma¡nâsınadır, câmid olsun, sâ™il 
olsun; yukâlu: ِفي َيُكوُن  ِبَيِدِه  َنَزَعُه  ِإَذا  ْيَء  الشَّ  َكدَّ 
اِئِل اْلَجاِمِد َوالسَّ

ُُ ا ََ ِت كإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iktidâd] اَلإْ
de) ve

ُُ ا ََ ِتكإْ سإْ ِ -Bunlar da bir ada [el-istikdâd] اَلإْ
mın bir husûsta renc ve zahmet çekme-
sini istemek ma¡nâsınadır ki murâd renc 
ve zahmete uğratmaktır; yukâlu: ُفالًَنا  ِإْكَتدَّ 
ُه ِإَذا َطَلَب ِمْنُه اْلَكدَّ  Ve َواْسَتَكدَّ

ٌُ ا ََ ِت  Buhl ve imsâk üzere olmak [iktidâd] ِاكإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْمَسَك ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْكَتدَّ 
َيْعِني الَ يَُناُل َخْيُرُه ِإالَّ ِبُعْسَرٍة
ُة َُ ََ َك ve (fetehâtla) [el-kededet] اَلإْ

ُة َُ ََ ُك ) [el-kudedet] اَلإْ -vez [humezet] ُهَمَزةٌ
ninde) ve

ُة َُ ا ََ ُك -veznin [sulâlet] ُسالََلٌة) [el-kudâdet] اَلإْ
de) Tencere dibinde yapışıp kalan ta¡âma 
denir ki çömlek yanığı ta¡bîr olunur. Ve 

ةٌ َُ ا ََ  ma¡nâsınadır [işdet…] ِقْشَدةٌ [kudâdet] ُك
ki zikr olundu. Ve bâdiyede Merrût nâm 
mahalde Benû Yerbû¡ yurdunda bir mev-
zi¡ adıdır.

َُ ي َِ َك -veznin [emîr] أَِميٌر) [el-kedîd] اَلإْ
de) İrice dövülmüş tuza denir, َجِريٌش  ِمْلٌح 
ma¡nâsına. Ve tuz kısmı birbirinin üzere 
boşaltılıp döküldükte sâdır olan savtına 
denir ki haşırtı ta¡bîr olunur; tekûlu: َسِمْعُت 
َوَكَذا اْلَجِريُش  اْلِمْلُح  َوُهَو  اْلَحِديِد  ِمْثَل  اْلَكِديِد   َكِديَد 

 Ve َصْوتُُه ِإَذا ُصبَّ

ٌَ ي َِ  aremeyn beyninde bir su◊ [Kedîd] َك
adıdır. Ve arzdan batn-ı vâsi¡a denir. Ve 
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ُُ ُكرإْ  Nâstan (kâf’ın zammıyla) [el-Kurd] اَلإْ
bir tâ™ife-i ma¡rûfedir. Cem¡i أَْكَراٌد [ekrâd] 
gelir. Cedleri olan Kurd b. ¡Amr Muzey…
iyâ™ b. ¡Âmir b. es-Semâ™ ile be-nâmlardır. 
Mütercim der ki Burhântercemesinde bu 
fakîr sebeb-i tesmiyelerini mufassalen 
beyân eylemekle ona mürâca¡at oluna. Ve 

ٌُ  ma¡nâsınadır ki [debret] َدْبَرةٌ [kurd] ُكرإْ
tarladan bir kıt¡a-i mahdûdedir, Türkîde 
evlek ta¡bîr olunur; bir dönümden az olur. 
Bostânlarda olana ¡Arabistân semtin-
de ٌَمَشاَرة [meşâret] ve bu diyârlarda tahta 
ta¡bîr ederler. Cerîb bir dönüm yere denir. 

Mü™ellif ُكْرٌد [kurd] lafzını ٌَدْبَرة [debret] ile 
ve ٌَدَبْرة [debret]i ٌَمَشاَرة [meşâret] ile ve ٌَمَشاَرة 
[meşâret]i ُكْرٌد [kurd] ile tefsîr eylemesi 
a¡cebdir. ٌأَْلُكْرَدة [el-kurdet] (hâ’yla) müfre-
didir. Ve

ُة َُ  Bey∂â™ nâm belde kazâsında [Kurdet] ُكرإْ
bir karye adıdır. Ve 

ٌُ  Esâmîdendir: Kurd b. el-¢âsım [Kurd] ُكرإْ
ve Mu√ammed b. Kurd el-İsferâ™inî ve 
Mu√ammed b. el-Kureydî musaggar 
bünyesiyle ve ¡Abdullâh b. el-¢âsım ki 
Kurdîn ile mülakkabdır, muhaddislerdir.

ُة ََ ي ُِ ِكرإْ  (kâf’ın kesriyle) [el-kirdîdet] اَلإْ
Hurmâ yığınından kıt¡a-i ¡azîmeye denir. 
Ve hurmâ değneğine denir. ¡Alâ-kavlin 
hurmâ denginin iki köşelerinde kalmış 
hurmâlara denir. Cem¡i َكَراِديُد [kerâdîd] ge-
lir ve ِكَراٌد [kirâd] gelir kâf’ın kesriyle. Ve 

ٌَ ي ُِ  esmâdandır: ¡Abdul√amîd [Kirdîd] ِكرإْ
b. Kirdîd mevsûkun-bih muhaddistir.

يٌَّة ُِ ِكرإْ -kâf’ın kesriy) [el-kirdiyyet] اَلإْ
le) Hurmâ denginin köşelerinde kalan 
hurmâlara denir.

ُة َُ ُمَكاَر  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mukâredet] اَلإْ

yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْمَسَك أََكدَّ الرَّ

ُُ ل َُ َك  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-kedûd] اَلإْ
Suyu zahmet ve meşakkatle alınan kuyu-
ya ıtlâk olunur; yukâlu: َلْم َكاَنْت  ِإَذا  َكُدوٌد   ِبْئٌر 
يَُنْل َماُؤَها ِإالَّ ِبَجْهٍد
ُة ََ يإْ ََ ُك  [huneyhet] ُهَنْيَهٌة) [el-Kudeydet] اَلإْ
vezninde) Benû Ebî Bekr b. Kilâb yurdun-
da bir su adıdır.

ٌُ ََ  Ba§ra (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [Kuded] ُك
kurbünde bir mevzi¡dir.

ٌُ ََ  Benû (vezninde [cebel] َجَبٌل) [Keded] َك
Suleym diyârında bir mevzi¡dir. Ve 

ٌُ ََ  ,lafzında lügattir [keted] َكَتٌد [keded] َك
niteki zikr olundu.

َُّ ِمَك  mîm’in kesri ve kâf’ın) [el-mikedd] اَلإْ
fethiyle) Zikr olunan ٌَّكد [kedd] lafzından 
ism-i âlettir, tarağa denir, ُمْشٌط [muş†] 
ma¡nâsına.

َُ ي َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tekdîd] اَلتَّكإْ
ve

َُ ُك إَْ -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-tekedkud] اَلتََّك
ninde) ٌَكْدَكَدة [kedkedet] gibi tard-ı şedîd 
ile tard eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َدُه َوَتَكْدَكَدُه ِإَذا َطَرَدُه َطْرًدا َشِديًدا َكدَّ

]ك ر ُ[
ُُ َكرإْ -Boyu (vezninde [ferd] َفْرٌد) [el-kerd] اَلإْ
na denir, ُعنٌُق [¡unu…] gibi, ¡alâ-kavlin boy-
nun köküne denir. Şârihin beyânı üzere 
bu, kasr ile gerden-i Fârisî mu¡arrebidir; 
yukâlu: َضَرَب َكْرَدُه أَْي ُعنَُقُه أَْو أَْصَلَها Ve 

ٌُ  Masdar olur, davar sürmek [kerd] َكرإْ
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َكْرًدا  ابََّة  الدَّ  َكَرَد 
َساَقَها ِإَذا  ِل  -Ve düşmanı arkasından ko ْاألَوَّ
vup gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّكَرَد اْلَعُدو 
َطَرَدُه  .Ve kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu ِإَذا 
َشاِرٌب َمْكُروٌد أَْي َمْقطُوٌع :ve minhu َكَرَدُه ِإَذا َقَطَعُه



ُة ََ َْ َكرإْ 1580اَلإْ BÂBU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE

ıtlâk olunur; yukâlu: َشْيٌء َكِسيٌد أَْي ُدوٌن

ُُ ا ََ كإْ ِ -Pa (hemzenin kesriyle) [el-iksâd] اَلإْ
zarda bey¡ ü şirâ olmayıp kâsid olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُسوُقُهْم   أَْكَسَدْت 
َصاَرْت أَْكَسَد

َُ إَْ ُك  ُقْسٌط Kâf’ın zammıyla [el-kusd] اَلإْ
[…us†] vezninde ve mürâdifidir ki bu ismle 
ma¡rûf devâyî kök ismidir.

ُُ ا ََ ِك نإْ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inkisâd] اَلإْ
ninde) Koyun ve keçi sürüsü birbirine 
rücû¡ ve mültehik olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَلْيَها َرَجَعْت  ِإَذا  اْلَغَنِم  ِإَلى  اْلَغَنُم   ِاْنَكَسَدِت 
[Ve] ganem-i sânîden murâd yine kendi 
sürüsüdür: َعْيُن ِبَها  يَُراُد  َمْعِرَفًة  اْلَمْعِرَفُة  أُِعيَدِت   ِإَذا 
ِل  kâ¡idesince âher sürü murâd olmak اأْلَوَّ
gayr-i muhtemeldir. Fi’l-asl bey¡e arz 
olunan ganemler kâsid olduğundan çe-
virip yine sürülerine katılmak ma¡nâsına 
olup ba¡dehu mutlakan sürüden ayrılmış 
agnâm yine kendi sürülerine katılmakta 
isti¡mâl olundu.

]ك ش ت غ ُ[
ى ََ َتغإْ  kâf’ın zammı ve şîn-i) [Kuştaπdâ] ُكشإْ
mu¡cemenin sükûnu ve tâ-yı fevkiyyenin 
fethi ve πayn-ı menkûtanın fethiyle ve kasr 
ile) Rüvât-ı hadîsten bir zâttır ki Kuştaπdâ 
el-»a††âbî denmekle ma¡rûftur. Ve oğlu 
Mu√ammed dahi rivâyet eylemiştir ve 
bizler onların ashâbından rivâyet ederiz, 
ya¡nî silsile-i meşâyıhımızdandır. Şârih 
der ki mü™ellif şeyhi Sirâcuddîn ¡Ömer 
el-Bul…înî mûmâileyh Mu√ammed’den 
rivâyet veylemiştir. Ve ُكْشَتْغَدى [kuşteπdâ] 
fi’l-asl lafz-ı Türkî olan güneş doğdu laf-
zından mutasarrıftır.

]ك ش ُ[
َُ  kâf’ın fethi ve şîn’in) [el-keşd] اَلإَْكشإْ

vezninde) Cenkte birbiriyle mutârede ve 
müdâfa¡a eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َكاَرَدُه ُمَكاَرَدًة ِإَذا َطاَرَدُه َوَداَفَعُه

]ك ر ب ُ[
ُة ََ َْ َكرإْ ) [el-kerbedet] اَلإْ  [arbedet¡] َعْرَبَدةٌ
vezninde) Seğirtmekte çabalamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكْرَبَد ِفي َعْدِوِه ِإَذا َجدَّ ِفيِه

]ك ر م ُ[
ُة ََ َم َكرإْ -vez [kerbedet] َكْرَبَدةٌ) [el-kermedet] اَلإْ
ninde) Seğirtmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َكْرَمَد ِفي آَثاِرِهْم ِإَذا َعَدا

]ك ر ك ُ[
ُة ََ ِكي ِكرإْ  ِكْرِديَدةٌ Kâf’ın kesriyle [el-kirkîdet] اَلإْ
[kirdîdet] vezninde ve mürâdifidir ki zikr 
olundu.

]ك أ ُ[
ٌُ  kâf’ın fethi ve zâ-yı) [Kezd] َكزإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir mevzi¡ adıdır.

]ك س ُ[
ُُ ا ََ َك ve (vezninde [fesâd] َفَساٌد) [el-kesâd] اَلإْ

ُُ و َُ ُك  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-kusûd] اَلإْ
Bir nesne râyic olmamak ma¡nâsınadır 
ki pazarda ve bey¡ ü şirâda olan hadd-i 
mu¡ayyen kıllet-i ragabât sebebiyle 
i¡tibârdan sâkıt olup geçmez ve yürümez 
olmaktan ¡ibârettir; yukâlu: َكَسَد اْلَمَتاَع َوَكُسَد 
ِل َواْلَخاِمِس ِإَذا َلْم َيْنُفْق َكَساًدا َوُكُسوًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ

َُ َكاِس ve [el-kâsid] اَلإْ

َُ ي َِ َك  .Ondan ism-i fâ¡illerdir [el-kesîd] اَلإْ

ٌَ ي َِ  Bâb-ı hâmistendir ve revâcı [kesîd] َك
olmayan şey™e denir; yukâlu: َكاِسٌد  َمَتاٌع 
 ُسوٌق َكاِسٌد َوَكِسيٌد :ve yukâlu َوَكِسيٌد أَْي ُذو َكَساٍد
 kelimesinin te™nîsi […sû] ُسوٌق [Ve] َوأَْكَسُد
gâlibdir. Ve 

ٌَ ي َِ  Alçak ve dûn olan nesneye [kesîd] َك
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birinin üzerine yığmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجَمَع ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َكْلًدا  ْيَء  الشَّ  َكَلَد 
َبْعَضُه َعَلى َبْعٍض

َُ ِلي  ;ma¡nâsınadır [keld] َكْلٌد) [et-teklîd] اَلتَّكإْ
yukâlu: ْيَء ِبَمْعَنى َكَلَدُه َكلََّد الشَّ

َُ َكَل  Çakılsız ve (fethateynle) [el-keled] اَلإْ
molozsuz olup toprağı pek ve saht olan 
yere denir. Ve kaplana denir, َنِمٌر [nemir] 
gibi. Ve toprağı galîz olan tepelere, ¡alâ-
kavlin o gûne arâzîye denir. Müfredi, ٌَكَلَدة 
[keledet]tir.

ُة ََ  (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [Keldet] َكلإْ
Esmâdandır: Kelde b. ◊anbel ve ◊âri& 
b. Kelde ashâbdandır. Ve Kelde beyne’l-
¡Arab bir tabîb-i ma¡rûf adıdır. Ve ∞irâr 
b. Fu∂âle b. Kelde ve pederi ve ceddi 
şâ¡irlerdir.

ُة ََ  Erkek sırtlanın [ebû keldet] أَُْوَكلإْ
künyesidir.

ى ََ َكَلنإْ -vez [aben†â√] َحَبْنَطى) [el-kelendâ] اَلإْ
ninde) Başı yassı tepeye denir. Ve bir 
mevzi¡ adıdır.

ُُ َِ َلنإْ ُمكإْ ve [el-muklendid] اَلإْ

ي َِ َلنإْ ُمكإْ -ism-i fâ¡il bünye) [el-muklendî] اَلإْ
leriyle) Şedîd ve galîz olan insâna denir.

اُء ََ ِلنإْ كإْ ِ -vez [™isrindâ] ِإْسِرْنَداٌء) [™el-iklindâ] اَلإْ
ninde) ve

َُ -veznin [tecellud] َتَجلٌُّد) [et-tekellud] اَلتََّكلُّ
de) Galîz ve şedîd olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َُّجُل َوَتَكلََّد ِإَذا َغُلَظ َواْشَتد ِإْكَلْنَدى الرَّ

ُُ ا ََ ِلنإْ كإْ ِ  [is√inkâk] ِإْسِحْنَكاٌك) [el-iklindâd] اَلإْ
vezninde) Bir adam kendisini bir nesnenin 
yâhûd bir kimsenin üzerine birden atıp bı-
rakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  ِإْكَلْنَدَد 
ِبَنْفِسِه َعَلْيِه  أَْلَقى  ِإَذا   Ve bir nesne salâbetli َعَلْيِه 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِإَذا  ِإْكَلْنَدَد الشَّ
 Ve bir adam bir nesneden imtinâ¡la َصُلَب

sükûnuyla) Bir nesneyi diş ile kesmek 
ma¡nâsınadır, havuç kesmesi gibi; yukâlu: 
ِبأَْسَناِنِه َقَطَعُه  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َكْشًدا  ْيَء  الشَّ  َكَشَد 
 Ve nâkayı üç parmakla sağmak َكَقْطِع اْلَجَزِر
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَلَبَها ِإَذا  النَّاَقَة   َكَشَد 
 Ve ِبَثالَِث أََصاِبَع

ٌَ .Bir nev¡ me™kûl dâne adıdır [keşd] َكشإْ

ُُ َكُشو  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-keşûd] اَلإْ
Şol nâkaya denir ki memesi üç parmak-
la sağılıp ve sütü dil-hâh üzere idrâr eder 
ola. Ve memeleri kısa ve delikleri dar 
olan nâkaya denir; yukâlu: َقُة  َناَقٌة َكُشوٌد أَْي َضّيِ
ْحِليِل اْلَقِصيَرُة اْلِخْلِف اإْلِ

َُ ُكُش -Kesîrü’l (zammeteynle) [el-kuşud] اَلإْ
kesb olan adamlara denir. Ve ehl ve ¡ayâller 
için çalışıp ve sıla-i rahim eden kimselere 
denir. Müfredi َكاِشٌد [kâşid] ve ٌَكُشود [keşûd] 
ve َكَشٌد [keşed]dir, fethateynle.

ُُ َشا كإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ikşâd] اَلإْ
Kere yağını arıtıp hâlis sâfî yağ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْخَلَص ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أَْكَشَد 
ْبَدَة الزُّ

]ك ع ُ[
َُ َكعإْ -Çuva (vezninde [sa¡d] َسْعٌد) [el-ka¡d] اَلإْ
la denir.

ُة ََ َكعإْ  Şişe kapağına (hâ’yla) [el-ka¡det] اَلإْ
denir.

]ك غ ُ[
َُ َكاَغ -πayn-ı mu¡cemenin fet) [el-kâπad] اَلإْ
hi ve kesriyle) Ma¡rûftur ki üzerine yazı 
yazılır; ِقْرَطاٌس […ir†âs] dahi denir. Ve bu 
Fârisîden mu¡arrebdir, Türkîde dahi kâğad 
denir.

]ك ل ُ[
َُ َكلإْ  kâf’ın fethi ve lâm’ın) [el-keld] اَلإْ
sükûnuyla) Metâ¡ makûlesi nesneyi bir-
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َفُهَو َمْكُموٌد

َُ َكمإْ -veznin [amd√] َحْمٌد) [el-kemd] اَلإْ
de) Çırpıcı bezi çırpmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه َدقَّ ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  الثَّْوَب  اُر  اْلَقصَّ  َكَمَد 
Ümmehât-ı sâ™irede bezi iyice ağartmaya-
rak çırpmak ile müfesserdir ve muktezâ-yı 
mâdde dahi öylece olmaktır.

ُُ ِكَما  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-kimâd] اَلإْ
Ondan ismdir, bez çırpmağa denir. Ve 

ٌُ  Şol kirli paçavraya denir ki [kimâd] ِكَما
âteşte kızdırılıp veca¡ı olan ¡uzv üzere 
yakı gibi vaz¡ olunur, ¡uzvda olan rîhten 
ve karın sancısından onunla istişfâ olunur.

ُة َُ ِكَما  [kimâd] ِكَماٌد (hâ’yla) [el-kimâdet] اَلإْ
ma¡nâsınadır.

َُ ِمي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tekmîd] اَلتَّكإْ
Zikr olunan ِكَماٌد [kimâd] ile veca¡ı olan 
¡uzvu kızdırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َد  َكمَّ
َنُه ِباْلِكَماَدِة ُعْضَوُه ِإَذا َسخَّ
ُة ََّ ُكُم  zammeteynle ve) [el-kumuddet] اَلإْ
teşdîd-i dâl’la ٌة  (vezninde [πulubbet] ُغُلبَّ
Âlet-i tenâsüle denir.

]ك م ر ُ[
ُُ َر  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Kemred] َكمإْ
Semer…and kazâsında bir karye adıdır.

]ك م هـ ُ[
ُة ََ ُه ُكمإْ  [unfu≠et…] ُقْنُفَذةٌ) [el-kumhudet] اَلإْ
vezninde) Zekerin başına denir ki ucudur; 
¡alâ-kavlin kerteğinden yukarıya denir, 
.ma¡nâsına [feyşelet] َفْيَشَلٌة

َُ ُه ُكمإْ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-kumhud] اَلإْ
de) ٌُكْمُهَدة [kumhudet]i büyük olan kişiye 
denir.

ُُ ا ََ ِمهإْ كإْ ِ  [i…mihdâd] ِإْقِمْهَداٌد [el-ikmihdâd] اَلإْ
vezninde ve mürâdifidir ki zikr olundu; 
yukâlu: َِّإْكَمَهدَّ اْلَفْرُخ ِبَمْعَنى اْقَمَهد

tekabbuz eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َتَقبََّض َواْمَتَنَع ِإْكَلْنَدَد الرَّ

َُ َكاِل  (vezninde [kâsid] َكاِسٌد) [el-kâlid] اَلإْ
Çoktanki nesneye denir; yukâlu: َكاِلٌد  ِذيٌخ 
أَْي َقِديٌم

]ك ل هـ ُ[
َة ََ َه  (kâf’ın fethiyle) [ebû kelhedet] أَُْوَكلإْ
¡Arab künyelerindendir.

]ك م ُ[
ُة ََ ُكمإْ -veznin [umdet¡] ُعْمَدةٌ) [el-kumdet] اَلإْ
de) ve

َُ َكمإْ ve (vezninde [amd√] َحْمٌد) [el-kemd] اَلإْ

َُ َكَم -Levn bozu (fethateynle) [el-kemed] اَلإْ
lup safveti zâ™il olmak ma¡nâsına ismdir; 
yukâlu: َتَغيٌُّر أَْي  َوَكَمٌد  َوَكْمٌد  ُكْمَدةٌ  َلْوِنِه   Ve ِفي 
zehâb-ı safâ™ ve hüzn-i şedîde ıtlâk olunur, 
tagayyür-i levne sebeb olduğu için. Ve 

ٌَ  ,Masdar olur (fethateynle) [kemed] َكَم
hüzn-i şedîd sebebiyle yürek hasta ve 
derd-nâk olmak ma¡nâsına; yukâlu: َكِمَد 
اِبِع ِإَذا َمِرَض َقْلُبُه ِمَن اْلُكْمَدِة ُجُل َكَمًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ  الرَّ
Ve libâs eskiyip renk ve revnakı zâ™il ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا الثَّْوُب   َكِمَد 

أَْخَلَق َواْمالَسَّ

َُ َكاِم ve [el-kâmid] اَلإْ

َُ َكِم ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-kemid] اَلإْ

َُ َكِمي  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-kemîd] اَلإْ
Mahzûn ve gam-gîn ve hasta-dil kişiye 
denir.

ُُ َما كإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ikmâd] اَلإْ
Bir adamı hüzn ve gam hasta-hâtır eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه  أَْكَمَدُه اْلَهمُّ ِإَذا َغمَّ
َوأَْمَرَض َقْلَبُه

ُُ ُمو  Şâzz olarak ondan [el-mekmûd] اَلإَْمكإْ
ism-i mef¡ûldür ve bu ُه َفُهَو َمْحُبوٌب  أََجنَُّه ve أََحبَّ
 أَْكَمَدُه اْلُحْزُن :kabîlindendir; yukâlu َفُهَو َمْجنُوٌن
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küfrân eden kârıya ıtlâk olunur; yukâlu: 
ِة َواْلُمَواَصَلِة َيْعِني ِفي َزْوِجَها  ِإْمَرأَةٌ َكنُوٌد أَْي َكُفوٌر ِلْلَمَودَّ
Ve 

ٌُ .Bir recülün ¡alemidir [Kenûd] َكنُو

ُة ََ -Se (vezninde [umdet¡] ُعْمَدةٌ) [Kundet] ُكنإْ
mer…and kazâsında bir karyedir.

ُة ََ  (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [Kendet] َكنإْ
»ocend nevâhîsinden bir nâhiye ismidir; 
nisvânı hüsn ü cemâlle mevsûfadır.

ُة ََ ِكنإْ  Dağın (kâf’ın kesriyle) [el-kindet] اَلإْ
bir kıt¡asına denir. Ve 

ُة ََ  Yemen’den bir kabîlenin [Kindet] ِكنإْ
pederi olan ¿evr b. ¡Ufeyr’in lakabıdır, 

 dahi derler. Pederinin hak [Kindiyy] ِكْنِديٌّ
ve ni¡metine küfrânla terk edip dayılarına 
mültahak olduğu için mülakkab oldu.

ٌُ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [Kennâd] َكنَّا
İbn Evda¡ el-∏âfi…î’dir ki Fahr-i enâm 
¡aleyhi’s-selâm hazretlerinin dergâhına 
sefâretle vüfûd eylemiştir.

َُ َكنإْ -Kes (vezninde [and…] َقْنٌد) [el-kend] اَلإْ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء َكْنًدا ِمَن  َكَنَد الشَّ
ِل ِإَذا َقَطَعُه اْلَباِب ْاألَوَّ

]ك ن ع ُ[
َُ َع َكنإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-ken¡ad] اَلإْ
Bir nev¡ deniz balığı ismidir; Lehce sâhibi 
iskorpit ile beyân eylemiştir.

]ك ل ُ[
ُُ َكوإْ  kâf’ın fethi ve vâv’ın) [el-kevd] اَلإْ
sükûnuyla) Men¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكاَدُه َيُكوُدُه َكْوًدا ِإَذا َمَنَعُه Ve 

ٌُ  ve [kevd] َكوإْ

ٌُ  ve [mekâd] َمَكا

ةٌ َُ  Kurb (mîm’lerin fethiyle) [mekâdet] َمَكا
ma¡nâsınadır ki bir işi henüz işlemeyip 
işlemeğe karîb olmaktan ¡ibârettir. On-

]ك ن ب ُ[
ٌَ ِْ  (vezninde [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [kunâbid] ُكَنا
Çirkîn çehreye denir; yukâlu: أَْي ُكَناِبٌد   َوْجٌه 
َقِبيٌح

]ك ن ُ[
ُُ ُكنُو  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-kunûd] اَلإْ
Küfrân-ı ni¡met eylemek ma¡nâsınadır ki 
şükr mukâbilidir; yukâlu: ْعَمَة ُكنُوًدا ِمَن  َكَنَد النِّ
اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َكَفَرَها

ُُ َكنُو  (vezninde [anûd¡] َعنُوٌد) [el-kenûd] اَلإْ
Küfrân-ı ni¡met eder olan şahsa denir, 
Fârisîde nâ-sipâs denir; yukâlu: ُهَو َكنُوٌد أَْي 
ْعَمِة  Ve َكاِفُر النِّ

ٌُ  Kâfire ıtlâk olunur. Ve hâşâ [kenûd] َكنُو
taraf-ı rabbânîye levm ve i¡tirâz eden 
tebeh-kâra denir ki mesâ™ib ve beliyyâtını 
ta¡dâd edip mazhar olduğu ni¡am ve 
füyûzâtını müsâmaha ve nisyân eder. Ve 
bahîl ve nâkese ıtlâk olunur. Ve ¡âsî ve 
güneh-kâra ıtlâk olunur; yukâlu: ُهَو َكنُوٌد أَْي 
َوَعاٍص َبِخيٌل  َوَكَذا  َتَعاَلى  ِه  ِلَربِّ اٌم  َوَلوَّ  Ve aslâ َكاِفٌر 
bir nesne inbât eylemez olan arza ıtlâk 
olunur; yukâlu: تُْنِبُت َشْيًئا  Ve أَْرٌض َكنُوٌد أَْي الَ 
ta¡âmı misâfirsiz yalnızca ekl eder olan 
cimriye ıtlâk olunur. Ve sâ™il ve müste-
hakkına rifd ve ¡atâsını men¡ eden le™îme 
ıtlâk olunur. Ve dâ™imâ ¡abdini darb eder 
olan kimseye ıtlâk olunur; yukâlu: ُهَو َكنُوٌد 
 ِإَذا َكاَن َيْأُكُل َوْحَدُه َوَكَذِلَك َيْمَنُع ِرْفَدُه َوَكَذِلَك َيْضِرُب
 َقاَل اهللُ َتَعاَلى :Kâle’l-mü™ellif fi’l-Ba§â™ir َعْبَدُه
ْعَمِة ِه َلَكنُوٌد﴾ َقاَل اْلَكْلِبيُّ أَْي َلَكُفوٌر ِبالنِّ ْنَساَن ِلَربِّ  ﴿ِإنَّ اإْلِ
اُم ِلَربِِّه اُج أَْي َلَكاِفٌر َوَقاَل اْلَحَسُن اَْلَكنُوُد اَللَّوَّ جَّ  َوَقاَل الزَّ
َهِذِه َتْفِسيُر  اْلَخِليُل  َوَقاَل  َعَم  النِّ َوَيْنَسى  اْلَمَصاِئَب   َيُعدُّ 
 Pes bu اآْلَيِة أَنَُّه َيْأُكُل َوْحَدُه َوَيْمَنُع ِرْفَدُه َوَيْضِرُب َعْبَدُه
sûrette sıfât-ı selâsı müştemil olan kimse 
olur. Ve 

ٌُ  Zevcinin hak ve meveddetine [kenûd] َكنُو
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eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: التَُّراَب َد   َكوَّ
َتْكِويًدا ِإَذا َجَمَعُه َوَجَعَلُه ُكْثَبًة َواِحَدًة

ٌُ ve (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [Kuvâd] ُكَوا

ٌَ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Kuveyd] ُكَويإْ
Esmâ-i ricâldendir.

]ك هـ ُ[
َُ َكهإْ ve (vezninde [mehd] َمْهٌد) [el-kehd] اَلإْ

اُن ََ َكَه -Yürü (fetehâtla) [el-kehedân] اَلإْ
mekte yâhûd iş işlemekte sür¡at eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َكْهًدا َوَكَهَداًنا  َكَهَد الرَّ
أَْسَرَع ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب   Ve sür¡at ettirmek ِمَن 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َكَهْدتُُه أَْي أَْسَرْعُتُه Ve bir 
nesnenin talebinde ilhâh ve ikdâm eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَهَد ِفي الطََّلِب ِإَذا 

 Ve be-gâyet yorulup bî-mecâl olmak أََلحَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َتِعَب َوأَْعَيا  َكَهَد الرَّ
Ve 

ٌَ  ;Renc ve meşakkat ma¡nâsınadır [kehd] َكهإْ
yukâlu: أََصاَبُه َجْهٌد َوَكْهٌد ِبَمْعًنى َواِحٍد

ُُ َكُهو -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [el-kehûd] اَلإْ
de) Serî¡ ve çâlak ma¡nâsınadır. َكُهوُد اْلَيَدْيِن 
[kehûdu’l-yedeyn] اْلَيَدْيِن -serî¡atu’l] َسِريَعُة 
yedeyn] demektir ki çîre-dest ta¡bîr olunur 
ve minhu yukâlu: أََتاٌن َكُهوُد اْلَيَدْيِن أَْي َسِريَعٌة

َُ َه َكوإْ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [el-kevhed] اَلإْ
de) Pîrlikten vücûdu titrer olan adama de-
nir; yukâlu: ُهَو َكْوَهٌد أَْي ُمْرَتِعٌش ِكَبًرا
اُء ََ َكهإْ -vez [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-kehdâ] اَلإْ
ninde) Câriyeye ıtlâk olunur, أََمٌة [emet] 
ma¡nâsına; hizmette sür¡ati bâ¡is-i ıtlâktır.

ُُ َها كإْ ِ -Yo (hemzenin kesriyle) [el-ikhâd] اَلإْ
rulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  أَْكَهَد الرَّ
 ;Ve yormak ma¡nâsına müte¡addî olur َتِعَب
yukâlu: أَْكَهَدُه ِإَذا أَْتَعَبُه

ُُ ا ََ ِوهإْ كإْ ِ  [i…mihdâd] ِإْقِمْهَداٌد [el-ikvihdâd] اَلإْ
vezninde ve mürâdifidir ki zikr olundu; 

dan ıstılâhımızda işlemek istedi ve işle-
yeyazdı ile ta¡bîr olunur. Bunların fi¡li 
olan ”َكاَد-َيَكاُد“ ef¡âl-i mukârebe-i erba¡a 
cümlesindendir, yukâlu: َكاَد َزْيٌد َيْفَعُل َوِكيَد َزْيٌد 
َقاَرَب ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَمَكاَدًة  َوَمَكاًدا  َكْوًدا   َيْفَعُل 
-kelimesi mechûl değil ِكيَد Burada َوَلْم َيْفَعْل
dir, bir lügate mebnîdir ki mâzî-i gâ™ibde 
fetha-i harf-i ûlâyı kesreye nakl ederler. 
Ve işbu َكاَد mâddesi ki fi¡l-i mukârebedir, 
nefy edâtından mücerred olursa fi¡lin nef-
yini ya¡nî ¡adem-i vukû¡unu inbâ™ ve iş¡âr 
eder ve eğer makrûn bi’n-nefy olursa 
fi¡lin vukû¡una delâlet eder. Pes َكاَد َزْيٌد َيْفَعُل 
[kâde Zeydun yef¡alu], َلْم َيْفَعْل [lem yef¡al] 
ve َما َكاَد َيْفَعُل [mâ kâde yef¡alu], َفَعَل [fa¡ale] 
sebkinde olur. Ve gâhca işbu َكاَد mâddesi 
sıla-i kelâm olur ki zâ™id olur ve minhu 
kavluhu ta¡âlâ: َيَرَها َلْم  أَْي  َيَراَها﴾  َيَكْد   Ve ﴿َلْم 
ba¡zen أََراَد ma¡nâsına isti¡mâl olunur ve 
minhu kavluhu ta¡âlâ أُِريُد أَْي  أُْخِفيَها﴾   ﴿أََكاُد 
ve yukâlu: ِمْنُه يَُراُد  َما  أَْي  ِمْنُه  َيَكاُد  َما   Ve َعَرَف 
¡Arablar “Ben onu mühim ¡add edip ona 
yaklaşmam” diyecek yerde َة َوالَ َمَكاَدَة  الَ َمَهمَّ
derler الَ أَُهمُّ َوالَ أََكاُد ma¡nâsına. Ve 

ٌُ  Bezl-i cân eylemek [kevd] َكوإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َكْوًدا  ِبَنْفِسِه  َيُكوُد   ُهَو 
ِل أَْي َيُجوُد اْلَباِب ْاألَوَّ

ُُ  (vezninde [yecûdu] َيُجوُد) [Yekûdu] َيُكو
Bir mevzi¡ adıdır.

ُُ ا ََ ِوي كإْ ِ -vez [işmîzâz] ِإْشِميَزاٌز) [el-ikvîdâd] اَلإْ
ninde) Bir adam pek pîr olup vücûdu titrer 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  ِإْكَوأَدَّ 
َشاَخ َواْرَتَعَش
ُة َُ َكوإْ -veznin [amzet√] َحْمَزُة) [el-kevdet] اَلإْ
de) Toprak yâ sâ™ir nesne kümesine denir. 
Cem¡i أَْكَواٌد [ekvâd] gelir.

َُ ِوي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tekvîd] اَلتَّكإْ
Toprağı yâ sâ™ir nesneyi biriktirip küme 
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FASLU’L-LÂM 
)َفْصُل الالَِّم(

]ل ب ُ[
ُُ ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-lubûd] اَللُُّاو

َُ َا -Bir yer (fethateynle) [el-lebed] اَللَّ
de mukîm olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَلَبًدا  لُُبوًدا  َوَلِبَد  ِباْلَمَكاِن  ُجُل  الرَّ  َلَبَد 
ِبِه أََقاَم  ِإَذا  اِبِع   Ve bir nesneye yapışmak َوالرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَبَد ِبِه َوَلِبَد ِبِه ِإَذا َلِزَق ِبِه

ُُ َاا لإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-ilbâd] اَلإْ
dahi yapışmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْلَبَد 
َلِزَق ِإَذا  -Ve atın eyerine teğelti yap ِباأْلَْرِض 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْرَج  السَّ  أَْلَبَد 
ِلْبًدا َلُه   Ve atın sırtına teğelti komak َعِمَل 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلْيِه َشدَّ  ِإَذا  اْلَفَرَس   أَْلَبَد 
ْبَد أَْي َوَضَعُه َعَلى َظْهِرِه -Ve kırbayı çuvala ko الّلِ
mak ma¡nâsınadır; çuvala َلِبيٌد [lebîd] denir, 
ke-mâ se-yuzkeru; yukâlu: أَْلَبَد اْلِقْرَبَة ِإَذا َجَعَلَها 
ُجَواِلٍق  Ve kapı makûlesi yere girerken ِفي 
başı eğmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْلَبَد َرْأَسُه 
ُخوِل الدُّ ِعْنَد  َطْأَطأَُه  -Ve bir nesneyi bir nes ِإَذا 
neye yapıştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيِء ِإَذا أَْلَصَقُه ِبِه ْيَء ِبالشَّ  Ve deve kısmının أَْلَبَد الشَّ
mevsim-i bahârda tüyleri yeniden zuhûr 
edip semirmeğe yüz tutmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَتَهيَّأَْت أَْوَباُرَها  َخَرَجْت  ِإَذا  ِبُل  اإْلِ  أَْلَبَدِت 
َمِن  Ve aslâ münfekk olmayarak basar-ı ِللّسِ
musallî mevzi¡i sücûda mülâzım olmak 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َبَصُر  أَْلَبَد 
ُجوِد السُّ َمْوِضَع  َلِزَم  ِإَذا   Ve yırtığa yama اْلُمَصّلِي 
vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْلَبَد اْلَخْرَق ِإَذا 
َرَقَعُه

َُ َا ve (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [el-lubed] اَللُّ

َُ ِا -Men (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-lebid] اَللَّ
zilinden hergiz ayrılmayıp kesb ü kâr için 
seyr ve hareket etmez olan tenbel adama 

yukâlu: َِّإْكَوَهدَّ اْلَفْرُخ ِبَمْعَنى اْقَمَهد

]ك ي ُ[
َُ َكيإْ  kâf’ın fethi ve yâ’nın) [el-keyd] اَلإْ
sükûnuyla) ve

ُة ََ َمِكي -vez [ma¡îşet] َمِعيَشٌة) [el-mekîdet] اَلإْ
ninde) Bir adama mekr ve habâset eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكْيًدا َيِكيُدُه   َكاَدُه 
َمَكَرُه  ;Ve hîle eylemek ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: َلُه اْحَتاَل  ِإَذا  َلُه   Ve harb ve kıtâl َكاَد 
ma¡nâsınadır, ihtiyâli müştemil olduğu 
için; yukâlu: َحاَرَبُه ِإَذا   Ve çakmak âteş َكاَدُه 
çıkarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْنُد ِإَذا  َكاَد الزَّ
 :Ve kusmak ma¡nâsınadır; yukâlu أَْخَرَج النَّاَر
ُجُل ِإَذا َقاَء  Ve karga çabalayarak ötmek َكاَد الرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكاَد اْلُغَراُب ِإَذا اْجَتَهَد ِفي 
َياِح  Ve cân vermek ma¡nâsınadır ki vâvî الّصِ
dahi bu ma¡nâyadır; yukâlu: َكاَد ِبَنْفِسِه ِإَذا َجاَد 
 ;Ve hatun hayz görmek ma¡nâsınadır ِبَها
yukâlu: َحاَضْت ِإَذا  اْلَمْرأَُة   Ve vâvî olan َكاَدِت 
 ma¡nâsınadır ki fi¡l-i mukârebe [kevd] َكْوٌد
olur; yukâlu: ََّوَهم َقاَرَب  ِإَذا  َكَذا  َيْفَعُل   ve َكاَد 
yukâlu: ِكيَد َيْفَعُل َكَما ُذِكَر ِفي ْالَواِويَِّة ve tekûlu: 

ا أَْي الَ أََكاُد َوالَ أَُهمُّ .Ke-mâ zukire الَ ِكيًدا والَ َهمًّ

َُ -vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tekâyud] اَلتََّكايُ
ninde) Sertlik ve katılık ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ٌد  Ve ِفيِه َتَكايٌُد أَْي َتَشدُّ

ٌَ  Birbirine mekr ve hud¡a [tekâyud] َتَكايُ
edişmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َيَتَكاَيَداِن  ُهَما 
أَْي َيَتَماَكَراِن َوالَ َتُقْل َيَتَكاَوَداِن

ُُ ِتَيا كإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iktiyâd] اَلإْ
de) Mekr ve hud¡a eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْكَتاَدُه ِإَذا اْحَتاَلُه
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ٌَ ِْ  ve [lâbid] الَ

ٌَ  Çok (vezninde [sukker] ُسكٌَّر) [lubbed] لُاَّ
mâla ıtlâk olunur; yukâlu: ٌد َلِبٌد والَِبٌد َولُبَّ  َماٌل 
أَْي َكِثيٌر
ى ََ ve [lubbedâ] لُاَّ

َُى  lâm’ların zammı ve) [lubbâdâ] لُاَّا
bâ’ların teşdîdiyle ve tahfîfiyle) Bir kuş 
adıdır. Ümmehât-ı sâ™irede beyânına göre 
bıldırcın kuşuna ıtlâk olunur: Etfâl-i ¡Arab 
onu gördükte اْلُبِدي لُبَّاَدى  اْلُبِدي   diyerek لُبَّاَدى 
etrâfını devr ederler; o dahi yere yapışıp 
sinerek durmakla varıp ahz ederler.

َُ ِا ُملإْ -veznin [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mulbid] اَلإْ
de) Dâ™imâ kuyruğuyla uyluklarına darb 
eden deveye denir; yukâlu: أَْي ُمْلِبٌد   َبِعيٌر 
َضاِرٌب َفِخَذْيِه ِبَذَنِبِه

َُ ٌل) [et-telebbud] اَلتََّلاُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Yün ve yapağı makûlesi nesnenin 
eczâsı birbirine girişip keçe gibi yapışmak 
ma¡nâsınadır ki keçelenmek ta¡bîr olunur; 
yukâlu: َبْعُضُه َوَلِزَق  َتَداَخَل  ِإَذا  َوَنْحُوُه  وُف  الصُّ َد   َتَلبَّ
 Ve kuş göğüsünü yere verip yatmak ِبَبْعٍض
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: الطَّاِئُر َد   َتَلبَّ
ِباأْلَْرِض ِإَذا َجَثَم َعَلْيَها

َُ اإْ
ve [el-libd] اَلّلِ

ُة ََ اإْ
ve (lâm’ların kesriyle) [el-libdet] اَلّلِ

ُة ََ اإْ ) [el-lubdet] اَللُّ -veznin [umdet¡] ُعْمَدةٌ
de) Keçeye denir, gerek yünden ve gerek 
kıldan olsun. Cem¡i أَْلَباٌد [elbâd] ve لُُبوٌد 
[lubûd] gelir.

ُُ ا اَّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [el-lebbâd] اَللَّ
Keçeciye denir. Ve 

ةٌ ََ  Arslanın (lâm’ın kesriyle) [libdet] ِلاإْ
zübresinde ya¡nî omuzları aralığında keçe 
gibi müctemi¡ ve müterâkib olan tüylere 
ıtlâk olunur. Bu cihetten arslana ِلْبَدٍة  ُذو 
[≠û libdet] derler. Mü™ellifin ِلْبَدٍة ُذو   ُكْنَيُتُه 

denir ki keçe gibi gûyâ ki yerine yapışık 
olur; yukâlu: ِمْن َيْبَرُح  الَ  َكاَن  ِإَذا  َوَلِبٌد  لَُبٌد   َرُجٌل 
 Ve َمْنِزِلِه َوالَ َيْطُلُب َمَعاًشا

ٌَ  Nüsûr-ı (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [lubed] لَُا
Lo…mân’ın âhiri ya¡nî en sonraya kalan 
-inin ismidir; helâk olmaz zannıy[nesr] َنْسٌر
la tesmiye eylemiştir. Ve َنْسٌر [nesr] kerkes 
dedikleri kuştur. Lo…mân-ı mezbûr, Lo…
mân-ı ◊ekîm’in gayrıdır ve bu ¡Âd kav-
mindendir. ¡Arablar şöyle zu¡m ederler 
ki kavmi mezbûr Lo…mân’ı istiskâ için 
◊arem-i şerîfe irsâl edip kendi ◊arem’de 
iken kavmi bi’l-cümle mazhar-ı kahr-ı 
ilâhî olmakla mezbûr gûyâ ki taraf-ı 
rabbânîden iki mâdde zımnında tahyîr 
olundu. Gûyâ ki mezbûr ◊arem’de Hak 
celle ve ¡alâ dergâhından tûl-ı ¡ömr niyâz 
eylemekle kumral tüylü dağöküzü veled-
leri olarak ki yedi dâne, her biri esmer 
ve matar isâbet eylemeyen otsuz susuz 
dağda îvâ eder olalar, onları istishâb 
ya¡nî her biri helâk oldukta yerine birini 
istishâb edip onların mecmû¡unun ¡ömrü 
kadar mu¡ammer ola yâhûd yedi dâne nesr 
ittihâz ede ki her biri helâk oldukta yeri-
ne yavrularından birini ahz edip ¡ömr-i 
tabî¡î üzere mu¡ammer olup o helâk ol-
dukta bir yavru dahi ittihâz eyleye. Hülâsa 
bu minvâl üzere nüsûr-ı seb¡anın ¡ömrü 
mikdârı mu¡ammer ola. Pes Lokmân şıkk-ı 
sânîyi ihtiyâr eyledi. Ve her nesr seksener 
sene mu¡ammer olup en sonra kalana bu 
helâk olmaz zu¡müyle Lubed ıtlâk eyledi. 
Ba¡dehu Lubed dahi helâk olmakla Lo…
mân dahi ona peyrev oldu. Ve her birinin 
ism-i mahsûsu vardır ve ¡Arablar onunla 
teşe™™üm edip َيا ُشْوُم [yâ şu™mu] mevki¡inde 
 derler. Ve [yâ Lubedu] َيا لَُبُد

ٌَ  ve (vezninde ُصَرٌد) [lubed] لَُا
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b. ◊âcib ve Lebîd b. Eznem el-∏a†afânî 
şâ¡irlerdir. Mütercim der ki َما َشْيٍء  ُكلُّ   “أاَلَ 
َزاِئُل” َمَحاَلَة  الَ  َنِعيٍم  َوُكلُّ   || َباِطُل  اهلَل   beyti َخالَ 
Lebîd-i evvelindir.

ٌَ ve (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [lubeyd] لَُايإْ

ٌَ  Bir kuş (vezninde [kerîm] َكِريٌم) [lebîd] َلِاي
adıdır. Ve Ebû Lubeyd b. ¡Abede şâ¡ir ve 
fâristir.

َُ اإْ  Bir (vezninde [amd√] َحْمٌد) [el-lebd] اَللَّ
mikdâr yünü didip su ile ıslattıktan son-
ra keçe gibi dikip arkada olan libâsı yırt-
mamak için kılıç kınının ucuna sarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: وَف َلْبًدا ِمَن اْلَباِب  َلَبَد الصُّ
 الثَّاِني ِإَذا َنَفَشُه َوَبلَُّه ِبَماٍء ثُمَّ َخاَطُه َوَجَعَلُه ِفي َرْأِس اْلِغْمِد
ِوَقاَيًة ِلْلِبَجاِد أَْن َيْخِرَقُه

َُ ِاي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-telbîd] اَلتَّلإْ
Bu dahi َلْبٌد [lebd] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َلَبَدُه ِبَمْعَنى  َتْلِبيًدا  وَف  الصُّ َد   Ve yırtık nesneye َلبَّ
yama vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َد  َلبَّ
 Ve ihrâmda olan hâcî başının اْلِكَساَء ِإَذا َرَقَعُه
saçı perîşân olmayıp toplanmak için saçı-
na zamk makûlesi nesne sürüp yapıştır-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َد اْلُمْحِرُم َرْأَسُه ِإَذا  َلبَّ
َد َشْعُرُه َجَعَل ِفيِه َشْيًئا ِمْن َصْمٍغ ِلَيَتَلبَّ
ى ََ -lâm’ın zammı ve bâ) [el-lubbedâ] اَللُّاَّ
yı müşeddedenin fethi ve elifin kasrıyla) 
Bir yere müctemi¡ olmuş gürûh-ı insânîye 
ıtlâk olunur.

ُُ ُاو  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-lebûd] اَللَّ
Kene ta¡bîr olunan böceğe ıtlâk olunur.

ُُ ِتَاا لإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iltibâd] اَلإْ
Ağacın yaprakları birbiri üzere tortop ya-
pışmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَوَرُق  ِإْلَتَبَدِت 
َبْعٍض َعَلى  َبْعُضُه  َد  َتَلبَّ أَْي  َتَلبََّدْت   Ve ağacın ِإَذا 
yaprakları sık ve gür olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجَرُة ِإَذا َكثَُرْت أَْوَراُقَها ِإْلَتَبَدِت الشَّ

َُ ِْ ve [el-lâbid] اَلالَّ

kavlinde künyeden murâd lakabdır. Ve 

ةٌ ََ َياٌن [libdet] ِلاإْ -dedikleri ot [illiyân§] ِصّلِ
luğun kökünde keçe parçası gibi nesneye 
ıtlâk olunur. Ve uyluğun iç yüzüne ıtlâk 
olunur. Ve çekirge sürüsüne ıtlâk olunur. 
Ve gömleğin göğüsüne vurdukları büyük 
yamaya denir, ¡alâ-kavlin gömleğin yaka-
sını yamadıkları bükülmüş ipliğe denir. 
Ve 

ُة ََ  Ber…a ile İfrîkiyye beyninde [Libdet] ِلاإْ
bir belde adıdır.

َُ اإْ
 Emr ve şân (lâm’ın kesriyle) [el-libd] اَلّلِ

ve husûs ma¡nâsınadır ve minhu yukâlu: 
ُد ِفيِه  Ve ُفالٌَن الَ َيِحقُّ أَْمَرُه ِإَذا َكاَن َيَتَردَّ

ٌَ  Bisât-ı ma¡rûf ismidir ki hâlen [libd] ِلاإْ
keçe ta¡bîr ettikleri döşeme olacaktır. Ve 
teğeltiye denir ki at eyerinin içine vaz¡ 
olunur.
ٍَ  Hu≠eyl bilâdında bir [û-Libed±] ُذلِلَا
mevzi¡ adıdır.

َُ َا  ,Yüne denir (fethateynle) [el-lebed] اَللَّ
-ma¡nâsına, Fârisîde peşm der [ûf§] ُصوٌف
ler. Ve 

ٌَ  Masdar olur, deve kısmı eşek [lebed] َلَا
kengeri dedikleri otu çok ekl etmekle 
imtilâ olmak ma¡nâsınadır ki geviş getir-
mez olur; yukâlu: اِبِع  َلِبَد اْلَبِعيَر َلَبًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َياِن ّلِ ِإَذا َدَعَص ِمَن الّصِ
ُة َُ ا اَّ اَنٌة) [el-lubbâdet] اَللُّ -vez [rummânet] ُرمَّ
ninde) Çoban makûlesinin keçeden yağ-
murluklarına denir ki kepenek ta¡bîr olu-
nur, hâlâ libâde dedikleri libâs ki kapama 
ve hırka dahi derler, ondan me™hûzdur.

َُ ِاي -Çu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-lebîd] اَللَّ
vala denir. Ve torbaya denir. Ve 

ٌَ  Esmâ-i ricâldendir: Lebîd [Lebîd] َلِاي
b. Rebî¡a b. Mâlik ve Lebîd b. ¡U†ârid 
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yukâlu: َلَحَد ِإَلْيِه ِإَذا َماَل

ُُ ُحو َملإْ -vez [ma¡…ûl] َمْعُقوٌل) [el-mel√ûd] اَلإْ
ninde) Bu dahi َلْحٌد [la√d] ma¡nâsınadır 
ki şakkı olan kabrdir. Ve bu sıfât-ı 
gâlibedendir ve yukâlu: أَْي َوَمْلُحوٌد   َقْبٌر الَِحٌد 
ُذو َلْحٍد

ُُ َحا لإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-il√âd] اَلإْ
Kabre َلْحٌد [la√d] eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْلَحَد اْلَقْبَر ِإَذا َعِمَل َلُه َلْحًدا Ve bir nesne-
den meyl ve ¡udûl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َماَل ِإَذا  َعْنُه   Ve ¡adl-i Hak’tan أَْلَحَد 
¡udûl eden mezheb-i bâtıl sâlikine ُمْلِحٌد 
[mul√id] ıtlâkı bu ma¡nâdandır. Ve 

ٌُ َحا  Nizâ¡ ve cidâl eylemek [il√âd] ِإلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  أَْلَحَد 
َوَجاَدَل اْلَحَرِم Ve َماَرى  ِفي   -il√âd fi’l] ِإْلَحاٌد 
√arem] ya¡nî işbu اآلية ِبِإْلَحاٍد﴾  ِفيِه  يُِرْد   ﴿َوَمْن 
kerîmesinde vâki¡ِإْلَحاٌد[il√âd]dan murâd, 
me™mûr olduğu a¡mâl ve harekâtta kasd ve 
¡adli terk eylemek yâhûd hâşâ işrâk billâhi 
yâhûd zulm ve sitem yâhûd ihtikâr-ı gılâl 
eylemektir; yukâlu: أَْي اْلَحَرِم  ِفي  ُجُل  الرَّ  أَْلَحَد 
 َتَرَك اْلَقْصَد ِفيَما أُِمَر ِبِه أَْو أَْشَرَك ِباهلِل أَْو َظَلَم أَِو اْحَتَكَر
 Ve الطََّعاَم

ٌُ َحا -Bir adama bâtıl sözler söyle [il√âd] ِإلإْ
yerek tahkîr ve âzâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ًأَْلَحَد ِبَزْيٍد ِإَذا أَْزَرى ِبِه َوَقاَل َعَلْيِه َباِطال

ُُ ِتَحا لإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ilti√âd] اَلإْ
de) Bu dahi bir nesneye meyl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْلَتَحَد ِإَلْيِه ِإَذا َماَل

ُُ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-le√ûd] اَللَُّحو
Eğri büğrü kazılmış kuyuya ıtlâk olunur; 
yukâlu: َرِكيٌَّة َلُحوٌد أَْي َزْوَراُء ُمَخاِلَفٌة َعِن اْلَقْصِد
ُة َُ  Lâm’ın zammıyla [el-lu√âdet] اَللَُّحا
 vezninde ve mürâdifidir ki [lu√âtet] لَُحاَتٌة
ağaç kabuğunun soyuntusuna denir ve et 
pâresine denir.

َُ ِا ُملإْ -veznin [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mulbid] اَلإْ
de) ve
ٍَ  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [ebû lubed] أَُْولَُا
ve
ٍَ  (vezninde [ineb¡] ِعَنٌب) [ebû libed] أَُْوِلَا
Arslana denir.

]ل ت ُ[
َُ تإْ -lâm’ın fethi ve tâ-yı fevkiy) [el-letd] اَللَّ
yenin sükûnuyla) Bir adamın göğüsüne 
yumrukla vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َلَتَدُه ِبَيِدِه َلْتًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َلَكَزُه

]ل ث ُ[
َُ ثإْ  [letd] َلْتٌد â-yı müsellese ile&) [el-le&d] اَللَّ
vezninde) Tiridi kap içre birbirinin üzeri-
ne düpdüz yığmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 َلَثَد اْلَقْصَعَة ِبالثَِّريِد َلْثًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َجَمَع َبْعَضُه
اُه َوَسوَّ َبْعٍض   Ve metâ¡ı istif eylemek َعَلى 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَثَد اْلَمَتاَع ِإَذا َرَثَدُه
ُة ََ ثإْ  Bedevî (lâm’ın kesriyle) [el-li&det] اَلّلِ
tâ™ifesinden göçer olmayan mukîm kavm 
ve cemâ¡ata denir.

]ل ح ُ[
َُ  (vezninde [ca√d] َجْحٌد) [el-la√d] اَللَّحإْ
Kabrin bir yanında oyulan yarığa denir. 
Cem¡i أَْلَحاٌد [el√âd] ve لُُحوٌد [lu√ûd] gelir. 
Lahdi olmayan kabre َضِريٌح [∂arî√] denir. 
Hâlen ba¡zı bilâd-ı ¡Arabda َلْحٌد [la√d] ma-
ğara tarzında bir mahzendir ki meyyitleri 
onun derûnuna vaz¡ ve üzerinde her biri-
nin berâberine ¡alâmet nasb ederler. Ve 

ٌَ -Masdar olur, kabrin bir yanı [la√d] َلحإْ
nı oyup yarmak ma¡nâsına; yukâlu: َلَحَد 
ِإَذا َيْعِني  َلُه َلْحًدا  ِإَذا َعِمَل  اْلَباِب الثَّاِلِث   اْلَقْبَر َلْحًدا ِمَن 
 Ve meyyiti defn eylemek َشقَّ ِمْن ُعْرِض اْلَقْبِر
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَفَنُه ِإَذا  اْلَمّيَِت   Ve َلَحَد 
bir nesneye meyl eylemek ma¡nâsınadır; 
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ُُ ل َُ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-ledûd] اَللَّ
 gibi ağızı ağrıyan adamın huni [ledîd] َلِديٌد
ile ağızının bir yanına vaz¡ ve saky olunan 
devâya denir. Cem¡i ٌة  ,gelir [eliddet] أَِلدَّ
ٌة  gibi. Ve [ecillet] أَِجلَّ

ٌُ ل َُ -Bir gûne veca¡ ismidir ki ağız [ledûd] َل
da ve boğazda hâdis olur. Ve şedîdü’l-
husûmet olan adama denir.

َُّ ) [el-ledd] اَللَّ vezninde) ve [medd] َمدٌّ

ُُ ل َُ -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-ludûd] اَللُّ
de) َلُدوٌد [ledûd] dedikleri zikr olunan 
ağız devâsı tertîb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َولُُدوًدا  ا  َلدًّ اللَُّدوَد   َلدَّ 
 Ve َعِمَلُه

ٌَّ  Bir adamın ağızı ağrısına huni [ledd] َل
ile bir yanından devâ vaz¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلدَّ ُفالًَنا اللَِّديَد ِإَذا َصبَّ ِفي 
ْي َفِمِه اللَُّدوَد  Ve bir kimse ile husûmet أََحِد ِشقَّ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه ِإَذا َخَصَمُه  َلدَّ
Ve habs eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َحَبَسُه ِإَذا  ُه   Ve şedîdü’l-husûmet olmak َلدَّ
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْي ا  َلدًّ ُفالَُن  َيا   َلَدْدَت 
 Ve ِصْرَت أََلدَّ

ٌَّ .Çuvala denir [ledd] َل

ُُ ا ََ لإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-ildâd] اَلإْ
dahi ağız ağrısına vech-i mezkûr üzere 
devâ vaz¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه ُه ِإْلَداًدا ِبَمْعَنى َلدَّ أََلدَّ

ُُ ل َُ َملإْ  Ağızı içre zikr olunan [el-meldûd] اَلإْ
devâ vaz¡ olunmuş kimseye denir; yukâlu: 
ُجُل َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل َفُهَو َمْلُدوٌد لُدَّ الرَّ

ُُ ve [el-lâd] اَلالَّ

ُُ ل َُ  Husûmet ma¡nâsına olan [el-ledûd] اَللَّ
.kelimesinden ism-i fâ¡ildir [ledd] َلدٌّ

َُّ ََل -hemzenin ve lâm’ın fet) [el-eledd] اَلإْ
hiyle) Boynunun damarları uzun olan de-
veye denir; yukâlu: اأْلَْخَدِع َطِويُل  أَْي  أََلدُّ   َبِعيٌر 

ُة ََ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mulâ√adet] اَلإُْمالََح
vezninde) Birbirine gec-nazar ve gec-
derûn olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: الََحَد 
ُفالٌَن ُفالًَنا ِإَذا اْعَوجَّ ُكلٌّ ِمْنُهَما

َُ َتَح ُملإْ  dan[ilti√âd] ِإْلِتَحاٌد [el-multe√ad] اَلإْ
ism-i mekândır, meyl olunacak mekâna 
denir. Bu ¡alâka ile sığınacak yere ve ada-
ma ıtlâk olunur ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ﴿
َوَلْن أَِجَد ِمْن ُدوِنِه ُمْلَتَحًدا﴾ أَْي ُمْلَتَجأً

]ل ُ ُ[
اِن ََ ي َِ -lâm’ın fethiyle tes) [el-ledîdân] اَللَّ
niye olarak) Kulaklardan ötece boynun 
iki yanlarına denir; her birine َلِديٌد [ledîd] 
denir; yukâlu: َضَرَبُه َعَلى َلِديَدْي ُعنُِقِه أَْي َصْفَحَتْيِه 
 Ve ُدوَن اأْلُُذَنْيِن

اِن ََ ي َِ  Her şey™in iki cânibine [ledîdân] َل
ıtlâk olunur, meselâ اْلَواِدي  çayın َلِديَدِي 
iki kıyısıdır. Cem¡i ٌة ةٌ ,tir[eliddet] أَِلدَّ  أَِعزَّ
[e¡izzet] gibi. Ve 

ٌَ ي َِ  ¡Huni ile ağızın bir yanına vaz [ledîd] َل
olunan devâya ıtlâk olunur, َلُدوٌد [ledûd] 
gibi. Ve 

ٌَ ي َِ  Benû Esed yurdunda bir su [Ledîd] َل
adıdır.

ُُ َُّ َل ٌل) [et-teleddud] اَلتَّ  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Tereddüd ve hayretten nâşî sağa sola bo-
yun çevirip bakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ًدا ُمَتَبّلِ َوَتَحيََّر  َوِشَماالً  َيِميًنا  َت  َتَلفَّ ِإَذا  ُجُل  الرَّ َد   Ve َتَلدَّ
bir yerde eğlenip kalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َتَلبََّث َد الرَّ َتَلدَّ

ُُ ُمَتَلََّ -ism-i mef¡ûl bün) [el-muteledded] اَلإْ
yesiyle) Boyuna ıtlâk olunur.

َُّ َت ُملإْ ) [el-multedd] اَلإْ -vez [murtedd] ُمْرَتدٌّ
ninde) Hulüvv ve firâk ma¡nâsına 
müsta¡meldir ki teleffüt-i ¡unuk 
ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: َعْنُه  َماَلُه 
ُمْلَتدٌّ أَْي بُدٌّ
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Hayvân yavrusu anasının memesinde 
olan sütü bi’l-cümle emmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه َوَلَسَد َلْسًدا َوَلَسًدا ِمَن اْلَباِب  َلِسَد الطََّلى أُمَّ
ُكلَُّه َضْرِعَها  ِفي  َما  َرِضَع  ِإَذا  َوالثَّاِني  اِبِع   Ve kabı الرَّ
yalamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َناَء اإْلِ  َلِسَد 
َوَلَسَدُه ِإَذا َلِحَسُه

َُ ََ ِملإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-milsed] اَلإْ
اللََّسِد -olan deve köşe [ke&îru’l-lesed] َكِثيُر 
ğine ve sâ™ir yavruya denir; yukâlu: َفِصيٌل 
ِمْلَسٌد أَْي َكِثيُر اللَّْسِد

]ل غ ُ[
َُ  lâm’ın zammı ve πayn-ı) [el-luπd] اَللُّغإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) ve

ُُ ل َُ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-luπdûd] اَللُّغإْ
de) ve

َُ ي َِ غإْ -Bo (lâm’ın kesriyle) [el-liπdîd] اَلّلِ
ğazda olan etçeğize denir, murâd boğazın 
dâhilinde küçük dilin etrâfında olan ettir, 
zenahdânla boğazın aralığında olur; ¡alâ-
kavlin kulak içre zevâ™idâta denir ki ku-
lağın mâddesinden zâ™iddir, kulak memesi 
ta¡bîr olunur yâhûd ağızın çak nihâyetinde 
boğaza kadar dâ™ir olan ete denir. Cem¡i 
 gelir ki tertîb [leπâdîd] َلَغاِديُد ve [elπâd] أَْلَغاٌد
üzeredir. ¡İnde’l-ba¡z لُْغٌد [luπd] kulağın alt 
tarafından yumuşağının müntehâsında 
olan ete denir ki çene kemiğinin üstüy-
le kulak yumuşağının aralığında olan et 
olacaktır.

َُ -Yol (vezninde [va¡d] َوْعٌد) [el-laπd] اَللَّغإْ
dan sapan deveyi yola döndürüp getir-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َلْغًدا ِبَل  اإْلِ  َلَغَد 
َوالطَِّريِق اْلَقْصِد  ِإَلى  َها  َردَّ ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب   Ve ِمَن 
kulağı doğrultmak için çekip sündür-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َها َمدَّ ِإَذا  أُُذَنُه   َلَغَد 
 Ve bir adamı işinden alıkomak ِلَيْسَتِقيَم
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َحاَجِتِه  َعْن  ُفالًَنا   َلَغَد 
َحَبَسُه

Ve müte¡annid ve mütemerrid ve şedîdü’l-
husûmet adama denir ki aslâ hak ve insâf 
tarafına meyl eylemeye. Cem¡i ٌّلُد [ludd] 
gelir lâm’ın zammıyla ve ِلَداٌد [lidâd] gelir 
lâm’ın kesriyle. Fi’l-asl ُّأََلد [eledd] َلِديَداِن 
[ledîdân]ı ya¡nî safha-i gerdenleri geniş 
olan adamdır ki boynunu bir tarafa güç-
lükle çevirir ola, sonra hasm-ı mütemer-
ridde isti¡mâl olundu.

ُُ ََ ََلنإْ ve [el-elended] اَلإْ

ُُ ََ َيَلنإْ  Bunlar (fethateynle) [el-yelended] اَلإْ
da şedîdü’l-husûmet, musırr ve müte¡annid 
adama denir.

ُة ََ ي َِ -veznin [adîdet¡] َعِديَدةٌ) [el-ledîdet] اَللَّ
de) Çiçekler ile müzeyyen bâgçeye denir, 
ravza-i zehrâ ma¡nâsına.

َُّ ِمَل  mîm’in kesri ve lâm’ın) [el-miledd] اَلإْ
fethiyle) ¡Amr b. ¡Abduvudd nâm kimse-
nin kılıcı ismidir.

َُّ  Files†în (lâm’ın zammıyla) [Ludd] لُ
kazâsında bir karye adıdır; Hazret-i ¡Îsâ 
¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-selâm Deccâl-i 
mel¡ûnu onun kapısı önünde katl edecektir.

َُ ي َِ  vezninde [tendîd] َتْنِديٌد [el-teldîd] اَلتَّلإْ
ve mürâdifidir ki beyne’n-nâs bir adamı 
teşhîr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َد  َلدَّ
َد ِبِه ِبَمْعَنى َندَّ

ُُ ا ََ ِت لإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iltidâd] اَلإْ
de) َلُدوٌد [ledûd]u ya¡nî ağıza vaz¡ olunan 
devâ-i mezkûru yutmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا اْبَتَلَع اللَُّدوَد -Ve bir nesne ِإْلَتدَّ الرَّ
den meyl ve ¡udûl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْلَتدَّ َعْنُه ِإَذا َزاَغ َوَماَل

]ل س ُ[
َُ ََ  (lâm’ın ve sîn’in fethiyle) [el-lesed] اَللَّ
ve

َُ إَْ  (vezninde [a§d…] َقْصٌد) [el-lesd] اَللَّ
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yürürken ayaklarını bukağı geri çekiştirip 
zahmet vermekle bukağı ile uğraşır ola. 
Ve 

َُ .Bir recül adıdır [Mulâkid] ُمالَِك

َُ ٌل) [et-telekkud] اَلتََّلكُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir adamın boynuna sarılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَلكََّدُه ِإَذا اْعَتَنَقُه Ve bir 
kimsenin gövdesinin eti katılanıp galîz ve 
tıknaz olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَلكََّد 
َواْكَتَنَز َلْحُمُه  َغُلَظ  ِإَذا   Ve bir şey™in ba¡zı ُفالٌَن 
eczâsı ba¡zına munzam olup yapışmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِإَذا َلِزَم َبْعُضُه  َتَلكََّد الشَّ
َبْعًضا

]ل م ُ[
َُ  Züll (vezninde [amd√] َحْمٌد) [el-lemd] اَللَّمإْ
ve meskenetle bir adama tevâzu¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَمَدُه َلْمًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني 
ّلِ ِبالذُّ َلُه  َتَواَضَع   Ve yüze şamar vurmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَمَدُه ِبَمْعَنى َلَدَمُهŞârihin 
beyânına göre maklûbdur.

اُن ََ -veznin [sekrân] َسْكَراُن) [el-lemdân] اَللَّمإْ
de) Hor ve zelîl adama denir.

]ل ل ُ[
ُُ َو َلإْ  (vezninde [esved] أَْسَوُد) [el-elved] اَلإْ
Şol serkeş ve tâgîye denir ki kat¡â ¡adl ve 
hakkâniyyet tarafına meyl eylemeyip ve 
bir kimsenin emr ve fermânına inkıyâd 
eylemez ola; yukâlu: َرُجٌل أَْلَوُد أَْي الَ َيِميُل ِإَلى 
 gelir. Ve [elvâd] أَْلَواٌد Cem¡i َعْدٍل َوالَ َيْنَقاُد أِلَْمٍر
şol şedîd adama denir ki bir kimseye itâ¡at 
ve ser-fürû eylemez ola; yukâlu: أَْلَوُد  َرُجٌل 
 Ve ِإَذا َكاَن الَ َيْنَقاُد أِلَْمٍر

ُُ َو .Kalın ve sert boyuna denir [elved] أَلإْ

ُُ َو  أَْلَوُد Bir kimse (fethateynle) [el-leved] اَللَّ
[elved] olmak ma¡nâsınadır ki aslâ ¡adl ve 
insâfa meyl ve fermâna inkıyâd etmez ol-
maktan ¡ibârettir; yukâlu: ِمَن َلَوًدا  ُجُل  الرَّ  َلِوَد 

َُ ُمَتَلّغِ ٌد) [el-mutelaππid] اَلإْ  [mute¡annid] ُمَتَعنِّ
vezninde) Kîn-dâr ve mubtin adama de-
nir; yukâlu: ٌد أَْي ُمَتَغّيٌِظ َرُجٌل ُمَتَلّغِ
ُة ََ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mulâπadet] اَلإُْمالََغ
vezninde) ve

ُُ ِتَغا لإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iltiπâd] اَلإْ
de) Bir kimse murâd ve maksûdu olan 
şey™in gayrısını eline almak ma¡nâsınadır; 
meselâ murâdı olan şey™e el sundukta eli-
ne gayrısı geçmek gibi; yukâlu: ُالََغَدُه َواْلَتَغَده 
ِإَذا أََخَذ َعَلى َيِدِه ُدوَن َما يُِريُدُه
ُة ََ  (vezninde [umdet¡] ُعْمَدةٌ) [Luπdet] لُغإْ
I§fahâniyyu’l-a§l bir edîb ve nahvî ismidir.

]ل ك ُ[
َُ  Bir nesneye (fethateynle) [el-leked] اَللََّك
kîr ve leke yapışıp kalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َلَكًدا  اْلَوَسُخ  َعَلْيِه   َلِكَد 
ِبِه َوَلِصَق  -mu [leked] َلَكٌد ,Zâhiren leke َلِزَمُه 
harrefi gibidir.

َُ َك ِملإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-milked] اَلإْ
Havan eline şebîh nesnedir ki onunla ba¡zı 
eşyâ™ dövülür, Lehce’de havan eliyle ve 
ba¡zı terâcimde tokaç ile mübeyyendir.

َُ َك َلإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-elked] اَلإْ
Şol le™îm ve hasîse ıtlâk olunur ki kîr gibi 
kavmine mülsak ola, ya¡nî le™âmetinden 
nâşî cihet-i ta¡ayyüşünü sıkletle kavmine 
tahmîl edip bi-husûsihi masârif ve misâfir 
kaydından âzâde olan dûn ve nâkese de-
nir; yukâlu: َرُجٌل أَْلَكُد أَْي ُمْلَصٌق ِبَقْوِمِه

ٌُ ا  Bir (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [Lekkâd] َلكَّ
recül adıdır.

َُ ِك  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-lekid] اَللَّ
Bahîl ve bed-hûy kimseye denir; yukâlu: 
َرُجٌل َلِكٌد أَْي َلِحٌز

َُ -ism-i fâ¡il bünye) [el-mulâkid] اَلإُْمالَِك
siyle) Şol ayağı bukağılı adama denir ki 
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birini tutup âherine hasmına şer-gîr olarak 
boşlamak ma¡nâsınadır ki birine ihânet ve 
dîgerini muhâfazadan ¡ibârettir; yukâlu: 
َعَلْيِه اآْلَخَر  َوَخلَّى  ُجَلْيِن  الرَّ أََحَد  أَْمَسَك  ِإَذا  ِبُفالٍَن   أَْلَهَد 
يَُقاِتُلُه
ُة ََ ِهي ) [el-lehîdet] اَللَّ -veznin [a§îdet¡] َعِصيَدةٌ
de) Hıçkırığa denir ُفَواٌق [fuvâ…] ma¡nâsına.

]ل ي ُ[
ُُ َيا  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-leyâd] اَللَّ
Şey™ ma¡nâsınadır; tekûlu: َلَياًدا َلُه  َتَرْكُت   َما 
َشْيًئا  Bu gûne mahallerde tenvîn tahkîr أَْي 
içindir.

اِبِع ِإَذا َكاَن أَْلَوَد اْلَباِب الرَّ

]ل هـ ُ[
َُ  (vezninde [mehd] َمْهٌد) [el-lehd] اَللَّهإْ
Yük pek ağır olmakla hâmilini basmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َلْهًدا  اْلِحْمُل   َلَهَدُه 
أَْثَقَلُه ِإَذا  الثَّاِلِث   Ve dâbbeyi pek üzerine اْلَباِب 
varıp it¡âb eylemekle zâr ve zebûn ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َدابََّتُه   َلَهَد 
َوأَْحَرَثَها -Ve bir nesneyi yemek, ¡alâ َجَهَدَها 
kavlin yalamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَهَد 
ْيَء ِإَذا أََكَلُه أَْو َلِحَسُه  Ve bir kimseyi züll ve الشَّ
hakâretinden nâşî öte kakıştırmak, ¡alâ-
kavlin memelerinin ve arka küreklerinin 
diplerine vurmak yâhûd gövdesini el ile 
sıkıştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالًَنا  َلَهَد 
َوأُُصوِل َثْدَيْيِه  أُُصوِل  ِفي  َضَرَبُه  أَْو  ِلُذلِِّه  َدْفَعًة  َدَفَعُه   ِإَذا 
 Ve َكِتَفْيِه أَْو َغَمَزُه

ٌَ  Deve kısmının göğüsüne sadme [lehd] َلهإْ
ve yük basma makûlesi hâdise sebebiyle 
¡ârız olan çatlağa denir. Ve bir verem is-
midir ki davarın yanıyla omuzu aralığın-
da olan ette hâdis olur. Ve bir ¡illet adıdır 
ki insânın ayaklarında ve butlarında ¡ârız 
olur, ِإْنِفَراٌج [infirâc] ve ِإْنِشَقاٌق [inşi…â…] gibi. 
Ve sakîl ve nâdân ve aslâ bir işe yaramaz 
¡âciz ve hakîr kimseye denir.

َُ ِهي  َلْهٌد (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-telhîd] اَلتَّلإْ
[lehd] gibi bir adamı züllünden nâşî öte 
kakmak yâhûd memelerinin ve kürekleri-
nin diplerine vurmak yâhûd el ile sıkmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدُه ِبَمْعَنى َلَهَدُه َلهَّ

ُُ َها لإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ilhâd] اَلإْ
Zulm ve cevr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَجاَرُه َظَلَمُه  ِإَذا  -Ve tahkîr eyle أَْلَهَدُه 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْلَهَد ِبِه ِإَذا أَْزَرى ِبِه 
Ve bir nesneye çöküp ağırlığıyla basmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْلَهَد ِإَلى اأْلَْرِض ِإَذا َتَثاَقَل 
 Ve kıtâl ve cidâl üzere olan iki adamın ِإَلْيَها
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]م ب ُ[
ٌَ ِْ  (vezninde [menzil] َمْنِزٌل) [Me™bid] َمأإْ
Serât kazâsında bir belde adıdır.

]م ت ُ[
ُُ ُمُتو  ُقُعوٌد tâ-yı fevkiyye ile) [el-mutûd] اَلإْ
[…u¡ûd] vezninde) Bir yerde mukîm olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن ُمُتوًدا  ِباْلَمَكاِن   َمَتَد 
ِل ِإَذا أََقاَم اْلَباِب ْاألَوَّ

]م ث ُ[
َُ َمثإْ -mîm’in fethi ve &â-yı mü) [el-me&d] اَلإْ
sellesenin sükûnuyla) Taşlar ve kayalar 
aralığında gizlenip aralıklarından sinerek 
düşman tarafına nazar ile kavmine dîde-
bânlık eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَثَد 
ِل ِإَذا اْسَتَتَر َوَنَظَر ُجُل َبْيَن اْلِحَجاَرِة َمْثًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ  الرَّ
ِلْلَقْوِم َيْرَبأُ  اْلَعُدّوِ  ِإَلى  ِخالَِلَها  ِمْن  -Ve bir ada ِبَعْيِنِه 
mı vasf-ı mezkûr üzere dîde-bân kılmak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َمَثْدُت ُفالًَنا ِإَذا َجَعْلَتُه َمْأِثًدا

َُ ِن َمأإْ  (vezninde [menzil] َمْنِزٌل) [el-me™&id] اَلإْ
Dîde-bâna denir.

]م ج ُ[
َُ  mîm’in fethi ve cîm’in) [el-mecd] اَلإَْمجإْ
sükûnuyla) Neylü’ş-şeref ve’l-kerem ya¡nî 
bir adam şân ve şeref ve kerem ve celâlete 
nâ™il olmağa denir ki ismdir, bundan ulu-
lukla ta¡bîr olunur. ¡Alâ-kavlin َمْجٌد [mecd] 
ancak âbâ™ ve ecdâd ile kâ™im olur, ya¡nî 
nesebinde şeref ve kerem olmayan adama 
vasf olmaz, her ne kadar kendisi zamânen 
şeref-mend ise de, lisânımızda ondan 
kişi-zâdelikle ta¡bîr olunur. Ve ¡inde’l-
ba¡z hâssaten usûl ve âbâsıyla kâ™imdir. 
Meselâ bir adam zamânında şeref-mend 
olmayıp lâkin usûl ve âbâsı müteşerrif 
olsa َمْجٌد [mecd] o adama vasf olur. Eğer 
fî-zamânihi kendi dahi şeref-mend ise 
nûrun ¡alâ-nûr olur. Mü™ellifin Ba§â™ir’de 

FASLU’L-MÎM 
)َفْصُل اْلِميِم(

]م أ ُ[
ُُ َمأإْ -mîm’in fethi ve hemze) [el-me™d] اَلإْ
nin sükûnuyla) Ter ü tâze nebât âb u tâb 
u tarâvetini bulup nerm-ten civân gibi 
temâyüle başlamak ma¡nâsınadır ki bu 
hâlet nîsân ayında sûret bulur; yukâlu: َمأََد 
ى َوَجَرى ِفيِه  النََّباُت َمْأًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا اْهَتزَّ َوَتَروَّ
َم َوالََن  Ve اْلَماُء َوَتَنعَّ

ٌُ  Ter ü tâze nâzük-beden adama [me™d] َمأإْ
ve vasf-ı mezkûr üzere nihâle denir, َيْمُؤٌد 
[yem™ûd] dahi denir, ke-mâ se-yuzkeru; 
pes vasf bi’l-masdar olur. Ve mutlakan 
nerm ve nâzük şey™e ıtlâk olunur. Ve şol 
su sızıntısına denir ki menba¡dan kay-
namazdan evvel yerin yüzünde tereşşüh 
eyleye.

ُُ آ مإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-im™âd] اَلإْ
Nebâtı pür-âb u tâb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: يُّ النََّباَت ِإَذا َجَعَلُه َمْأًدا أَْمأََد الّرِ

ُُ ُؤل َيمإْ -veznin [ya¡fûr] َيْعُفوٌر) [el-yem™ûd] اَلإْ
de) Bu dahi ter ü tâze ve nâzük-beden 
adama ve o gûne nihâle denir; yukâlu: َرُجٌل 

َناِعٌم َغضٌّ أَْي  َوَيْمُؤوٌد  َمْأٌد   Mü™ennesinde َوُغْصٌن 
 ve [yem™ûd] َيْمُؤوٌد kezâlik [me™det] َمْأَدةٌ
 denir. Ve [yem™ûdet] َيْمُؤوَدةٌ

ٌُ ُؤل  ¡bir kuyu yâhûd bir mevzi [Yem™ûd] َيمإْ
adıdır.

ُُ ِتآ مإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-imti™âd] اَلإْ
Kesb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْمَتأََد 
َخْيًرا ِإَذا َكَسَبُه

َُ َمِئي  (vezninde [mecîd] َمِجيٌد) [el-me™îd] اَلإْ
Bu dahi ter ü tâze ve nerm ve nâzük nes-
neye denir; yukâlu: َشْيٌء َمِئيٌد أَْي َناِعٌم
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َعَلْيِه َوأَْثَنى   Ve ¡atiyye-i kesîre vermek َعظََّمُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدُه  أَْمَجَد ُفالٌَن اَْلَعَطاَء َوَمجَّ
 Ve ِإَذا َكثََّرُه

ٌُ َجا  Deve kısmı çayırı çok [imcâd] ِإمإْ
mer¡âya uğramak, ¡alâ-kavlin tâze çayır-
dan doymağa karîb otlamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْو َكِثيٍر  َمْرًعى  ِفي  َوَقَعْت  ِإَذا  ِبُل  اإْلِ  أَْمَجَدِت 
َبِع  Ve َناَلْت ِمَن اْلَخَلى َقِريًبا ِمَن الّشِ

ٌُ َجا  ve [imcâd] ِإمإْ

ٌَ ِجي -Deveyi doyurmak, ¡alâ [temcîd] َتمإْ
kavlin karnı dolusu yâhûd karnının nısfı 
dolusu ¡alef vermek ma¡nâsınadır ki yarı 
doyurmak ta¡bîr olunur; yukâlu: ِبَل اإْلِ  أَْمَجَد 
َدَها ِإَذا أَْشَبَعَها أَْو َعَلَفَها ِمْلَء َبْطِنَها أَْو ِنْصَف َبْطِنَها َوَمجَّ

َُ -vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-temâcud] اَلتََّماُج
ninde) Bir adam kendi mecd ve şerefini 
yâd edip nâsa tafralanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمْجَدُه َذَكَر  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve niçe َتَماَجَد 
kimseler birbirine mecd ve şeref cihetiy-
le tefâhur eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَماَجَد اْلَقْوُم ِإَذا َتَفاَخُروا َوأَْظَهُروا َمْجَدُهْم

ُُ ِمَجا  mîm’in kesriyle) [el-micâd] اَلإْ
 ten masdardır) Bâb-ı[mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة
mübâlagada isti¡mâl olunur ki mecâdet 
cihetiyle yarışmaktan ¡ibârettir; yukâlu: 
َماَجَدُه ِمَجاًدا ِإَذا َعاَرَضُه ِباْلَمْجِد َفَمَجَدُه أَْي َغَلَبُه

َُ  mîm’in fethi ve cîm’in) [el-mecd] اَلإَْمجإْ
sükûnuyla) ve

ُُ ُمُجو  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-mucûd] اَلإْ
Bunlar da ِإْمَجاٌد [imcâd] ve َتْمِجيٌد [temcîd] 
gibi deve kısmı otluğu firâvân yere düş-
mek yâhûd tâze çayırdan doymağa karîb 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبُل اإْلِ  َمَجَدِت 
َمْرًعى ِفي  َوَقَعْت  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوُمُجوًدا   َمْجًدا 
َبِع الّشِ ِمَن  َقِريًبا  اْلَخَلى  ِمَن  َناَلْت  أَْو  -Ve deve َكِثيٍر 
yi gereği gibi doyurmak ¡alâ-kavlin kar-
nı dolusu yâhûd nısfı dolusu doyurmak 
ma¡nâsınadır ki yarı doyurmaktır; yukâlu: 

beyânına göre bu ma¡nâda َمْجٌد [mecd] zik-
ri âtî َمْجُد ِإِبٍل [mecdu ibil]den me™hûzdur ki 
mer¡â-ı vâsi¡de bulunmasından ¡ibârettir. 
Pes bu münâsebetle si¡a-i kerem ve celâlet 
ma¡nâsına isti¡mâl olundu. Ve 

ٌَ  ve [mecd] َمجإْ

ةٌ َُ  Masdar olur, bir adam [mecâdet] َمَجا
ehl-i mecd olmak ma¡nâsına; yukâlu: َمَجَد 
ِل َواْلَخاِمِس ُجُل َوَمُجَد َمْجًدا َوَمَجاَدًة ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ  الرَّ
 Ve ِإَذا َكاَن َماِجًدا َفُهَو َماِجٌد َوَمِجيٌد

ٌَ  ,ma¡nâsına gelir [mucûd] ُمُجوٌد [mecd] َمجإْ
ke-mâ se-yuzkeru. Ve 

َُ  Temîm b. ∏âlib b. Fihr’in [Mecd] َمجإْ
kızı ismidir; Benû Mecd dedikleri cemâ¡at 
onun zürriyyetindendir. Ve bu gayr-i 
munsarıftır, kalîlen munsarıf olur.

َُ َماِج ve [el-mâcid] اَلإْ

َُ َمِجي -Sâhib-i mecd olan ada [el-mecîd] اَلإْ
ma denir. َماِجٌد [mâcid] bâb-ı evvelden ve 
 bâb-ı hâmistendir. Ve [mecîd] َمِجيٌد

ٌَ  ;Çok nesneye ıtlâk olunur [mâcid] َماِج
yukâlu: َكِثيٌر أَْي  َماِجٌد   Ve hoş-hû ve َشْيٌء 
nâzük-meşreb ve sâhib-i kerem adama 
ıtlâk olunur; yukâlu: َرُجٌل َماِجٌد أَْي َحَسُن اْلُخُلِق 
 Ve َسْمٌح

ٌَ  bir recülün ismidir. Ve [Mâcid] َماِج

ٌَ  .Refî¡ ve ¡âlî ma¡nâsınadır [mecîd] َمِجي
Ve kerîm ve şerîfü’l-fi¡âl adama ıtlâk 
olunur; yukâlu: َرُجٌل َمِجيٌد أَْي َرِفيٌع َعاٍل َوَكَذِلَك 
اْلِفَعاِل ِريُف   .Ve Mecîd b. ◊ayde b اْلَكِريُم َوالشَّ
Ma¡add, Eş¡ariyyûn’dan bir batn pederinin 
ismidir.

ُُ َجا مإْ ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-imcâd] اَلإْ

َُ ِجي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-temcîd] اَلتَّمإْ
Bir kimse hakkında ta¡zîm ve senâ eyle-
mek ma¡nâsınadır ki ululamak ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: ِإَذا َوَتْمِجيًدا  ِإْمَجاًدا  َدُه  َوَمجَّ  أَْمَجَدُه 
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gün kaba kuşluk olmaktan ¡ibârettir. Ve 
bu ismdir, niteki Esâs’ta: َوُهَو النََّهاِر  َمدَّ   أََتْيُتُه 
 unvânıyla mersûmdur. Ma¡nâ-yı¡ اْرِتَفاُعُه
masdarî karîben mezkûrdur. Ve 

ٌَّ  Kâtib divitten midâd ya¡nî [medd] َم
mürekkeb almak ma¡nâsınadır, ِإْسِتْمَداٌد 
[istimdâd] gibi; yukâlu: ِمَن اْلَكاِتُب   َمدَّ 
ِلْلِكَتاَبِة ِباْلَقَلِم  ِمَداًدا  ِمْنَها  أََخَذ  ِإَذا  َواِة   Ve bahrin الدَّ
yâhûd nehrin suyu çoğalıp taşkın olmak 
ma¡nâsınadır ki َجْذٌر [ce≠r] mukâbilidir; 
yukâlu: َُمدَّ اْلَبْحُر َوالنَّْهُر ِإَذا َكثَُر َماُؤه Gûyâ ki suyu 
uzatıp sündürmüş olur. Pes tefsîr-i mezkûr 
ma¡nâ-yı lâzımıdır. Ve bir nesneyi yay-
mak ve döşemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّمد 
ْيَء ِإَذا َبَسَطُه  َمدَّ اهللُ اأْلَْرَض أَْي َبَسَطَها :ve yukâlu الشَّ
Ve bir şey™e gözü kaldırıp dikkat ve rag-
betle sıkça nazar eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَلْيِه ِبَبَصِرِه  َطَمَح  ِإَذا  ِإَلْيِه  َنَظَرُه   Ve bir َمدَّ 
nesneyi çekip sündürmek ma¡nâsınadır ki 
ma¡nâ-yı mevzû¡un-lehüdür; yukâlu: ََّمد 
ْيَء َوَمدَّ ِبِه ِإَذا َجَذَبُه َوَمَطَلُه -Ve gün kaba kuş الشَّ
luk olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: النََّهاُر  َمدَّ 
اْرَتَفَع  Ve bir adama yardım eylemek ve ِإَذا 
yâr ve yâver olmak ma¡nâsınadır, gûyâ 
ki onun hayât ve bekâsını uzatmış olur; 
yukâlu: َمدَّ َزْيٌد اَْلَقْوَم ِإَذا َصاَر َلُهْم َمَدًدا Ve 

ٌَّ  ma¡nâsına [medâ] َمًدى [medd] َم
müsta¡meldir ki murâd medde’l-basardır, 
lisânımızda ondan göz erimi ile ta¡bîr olu-
nur; tekûlu: اْلَبَصِر أَْي َمَداُه َمّدِ  َقْدُر  َوَبْيَنُه   Ve َبْيِني 
deveye َمِديٌد [medîd] içirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمِديًدا َسَقاَها  ِإَذا  ِبَل  اإْلِ -Ke-mâ se َمدَّ 
yuzkeru. Ve tarlaya ِمَداٌد [midâd] ya¡nî 
gübre ve fışkı dökmek ma¡nâsınadır ki 
tarlaya kût îrâs eder; yukâlu: ِإَذا اأْلَْرَض   َمدَّ 
َجَعَل ِفيَها ِمَداًدا أَْي ِسْرِقيًنا

ُُ ا ََ مإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-imdâd] اَلإْ
dahi bir adama bir nesne zımnında mühlet 

ِنْصَف أَْو  َبْطِنَها  ِمْلَء  َعَلَفَها  أَْو  أَْشَبَعَها  ِإَذا  ِبَل  اإْلِ  َمَجَد 
َبْطِنَها

ٌَ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Muceyd] ُمَجيإْ
Bir recül adıdır.

َلاُن َُ  [nehruvân] َنْهُرَواُن) [Mecduvân] َمجإْ
vezninde) Nesef kazâsında bir karyedir.

لُن َُ -mîm’in fethi ve kesriy) [Mecdûn] َمجإْ
le) Bu«ârâ kazâsında bir karyedir.
ٍَ  Yemen’de bir [û Mâcid±] ُذلَماِج
kasabadır.

ُُ َجا ِتمإْ سإْ ِ  Firâvân olmak [el-istimcâd] اَلإْ
ma¡nâsınadır; ve minhu’l-meselu: ُِكّل  “ِفي 
 َشَجٍر َناٌر” َو”اْسَتْمَجَد اْلَمْرُخ َواْلَعَفاُر” أَِي اْسَتَكَثَرا ِمَن
 Ba¡zı nesneyi ba¡zı dîger üzere tafdîl النَّاِر
ma¡rizinde darb olunur.

َحَنِفيُّ َةاَلإْ ََ  [Ebû Mâcidet el-◊anefî] أَُْوَماِج
tâbi¡îndendir.

]م خ ُ[
ُة ََ -mîm’in fethi ve «â) [el-ma«det] اَلإَْمخإْ
yı mu¡cemenin sükûnuyla) Meded ve 
me¡ûnet ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو ُمْحَتاٌج ِإَلى 
َمْخَدِتِه أَْي َمُعوَنِتِه

]م ُ ُ[
َُّ َم  mîm’in fethi ve dâl’ın) [el-medd] اَلإْ
teşdîdiyle) َسْيٌل [seyl] ma¡nâsınadır. 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre 
-mâddesi bir nesneyi çe [medd] َمدٌّ
kip sündürmek ma¡nâsına mevzû¡dur, 
ba¡dehu ona münâsib ismlerde ve ma¡nâ-
yı masdarîlerde isti¡mâl olundu. Ve 
Mi§bâ√’ın beyânına göre burada َسْيٌل ke-
limesi ismdir ki sel suyu demektir. Cem¡i 
 gelir. Gerçi masdar dahi [mudûd] ُمُدوٌد
olur; yukâlu: ِل ِإَذا َساَل ا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ  َمدَّ النَّْهُر َمدًّ
Ve 

ٌَّ  İrtifâ¡-ı nehâr ma¡nâsınadır ki [medd] َم
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mutâvi¡ olur; yukâlu: َد َدُه َفَتَمدَّ َمدَّ
ُة َُّ ُمَما  ُمَفاَعَلٌة Fi’l-asl [el-mumâddet] اَلإْ
[mufâ¡alet] vezninde) ve

ُُ ا ََ ِم  (vezninde [itâl…] ِقَتاٌل) [el-midâd] اَلإْ
Bunlar da bir nesneyi çekip sündürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوِمَداًدا ًة  ُمَمادَّ ْيَء  الشَّ  َمادَّ 
َد  Ve َفَتَمدَّ

ةٌ َُّ  [mumâ†alet] ُمَماَطَلٌة [mumâddet] ُمَما
ma¡nâsınadır ki deyn ve va¡de makûlesini 
uzatmak ¡ibârettir; yukâlu: ًة ِإَذا َماَطَلُه ُه ُمَمادَّ َمادَّ

َُ ي َِ َم -Çe (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-medîd] اَلإْ
kilip sünmüş nesneye denir; yukâlu: َشْيٌء 
َمْمُدوٌد أَْي   ;Ve uzun şey™e ıtlâk olunur َمِديٌد 
yukâlu: َطِويٌل أَْي  َمِديٌد  -mu] ُمُدٌد Cem¡i َشْيٌء 
dud] gelir zammeteynle. Ve 

ٌَ ي َِ  Arûziyyûn ıstılâhında¡ [medîd] َم
ebhur-i ¡arûziyyeden ikinci bahrin ismi-
dir. Bahr-i evvel َطِويٌل [†avîl]dir. Esbâb ve 
evtâdının tûlü bâ¡is-i tesmiyedir. Ve 

ٌَ ي َِ -Deveye mahsûs bir ¡alef adı [medîd] َم
dır ki suya un yâhûd susam yâ arpa karış-
tırıp deveye içerirler. Ve

ٌَ ي َِ  ¡Mekke kurbünde bir mevzi [Medîd] َم
adıdır. Ve davar yemine denir, َعَلٌف [¡alef] 
ma¡nâsına.

اِن ََ ي َِ َم  (tesniye bünyesiyle) [el-medîdân] اَلإْ
¡Âri∂-i Yemâme’nin ensesinde vâki¡ iki 
dağa ıtlâk olunur.

ُُ ا ََ ِم  Yazı (mîm’in kesriyle) [el-midâd] اَلإْ
yazacak mürekkebe denir, ِنْقٌس [ni…s] 
gibi. Ve fışkıya ve gübreye denir, ِسْرِقيٌن 
[sir…în] ma¡nâsına. Ve çerâğın yanması-
na meded ve medâr olan zeytûn yağı ve 
şırlığan makûlesi yağa denir. Ve örneğe 
denir, misâl ma¡nâsına; yukâlu: َهَذا َعَلى ِمَداٍد 
 Ve tarîka ve üslûb ve َواِحٍد أَْي َعَلى ِمَثاٍل َواِحٍد
vetîre ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلى بُُيوَتُهْم   َبَنْوا 

vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالًَنا   أََمدَّ 
 Ve bir nesnenin va¡desini te™hîr edip أَْمَهَلُه
uzatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا أََجَلُه   أََمدَّ 
َرُه  Ve bir kimseye bir adam gayrı kimse أَخَّ
ta¡yîni ile yardım eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َغْيِرِه ِبَجَماَعِة  َنَصَرُهْم  ِإَذا  اَْلُجْنَد  ُفالٌَن   أََمدَّ 
Ve vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه ِبَماٍل  أََمدَّ
أَْعَطاُه  ;Ve i¡ânet ve igâset ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: أََغاَثُه ِإَذا  ُه   Va¡zılar ¡indinde أََمدَّ
sülâsîden olan ٌَّمد [medd] mâddesi şerr ve 
mekrûhta ve ٌإْمَداد [imdâd] mâddesi hayr ve 
mahbûbda isti¡mâl olunur ve minhu kav-
luhu ta¡âlâ: ا﴾ ﴿َوأَْمَدْدَناُهْم  ﴿َوَنُمدُّ َلُه ِمَن اْلَعَذاِب َمدًّ
ا َيْشَتُهوَن﴾ Ve ِبَفاِكَهٍة َوَلْحٍم ِممَّ

ٌُ ا ََ  Kâtibe kalemle bir yazımlık [imdâd] ِإمإْ
mürekkeb vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َة َقَلٍم ةٌ Ve yarada أََمدَّ اْلَكاِتَب ِإَذا أَْعَطاُه َمدَّ -mid] ِمدَّ
det] ya¡nî irin peydâ olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُة  َعْرَفٌج Ve أََمدَّ اْلُجْرَح ِإَذا َحَصَلْت ِفيِه اْلِمدَّ
[¡arfec] dedikleri meşe ağacına su yürü-
yüp tarâvete başlamak ma¡nâsınadır ki 
hasâyistendir; yukâlu: ِفيِه ِإَذا َجَرى  اْلَعْرَفَج   أََمدَّ 
اْلَماُء

ُُ ا ََ ِت مإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-imtidâd] اَلإْ
de) Mutâvi¡dir, bir nesne çekilip uzanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّمدَّ اْلَحْبَل َوِباْلَحْبِل َفاْمَتد

ُُ ا ََ ِتمإْ سإْ ِ  gibi [medd] َمدٌّ [el-istimdâd] اَلإْ
bu dahi divitten mürekkeb almak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َواِة الدَّ ِمَن  اْلَكاِتُب   ِاْسَتَمدَّ 
اْلِمَداَد ِمْنَها  أََخَذ   Ve bir adamdan meded ِإَذا 
ve ¡inâyet istemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
وا اأْلَِميَر ِإَذا َطَلُبوا ِمْنُه اْلَمَدَد ِاْسَتَمدُّ

َُ ي َِ
-veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-temdîd] اَلتَّمإْ

de) Bir nesneyi pek çekip sündürmek 
ma¡nâsınadır.

ُُ َُّ ٌل) [et-temeddud] اَلتََّم -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) َتْمِديٌد [temdîd] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه َدُه ِبَمْعَنى َمدَّ َد اْلَحْبَل َوَتَمدَّ دٌ Ve َمدَّ  [temeddud] َتَمدُّ
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ْهِر  Ve الدَّ

ةٌ ََّ  Divitten kalem üzere alınan [muddet] ُم
bir yazım mürekkebe denir.

ُة ََّ ِم -Ya (mîm’in kesriyle) [el-middet] اَلإْ
rada hâdis olan irine denir, َقْيٌح […ay√] 
ma¡nâsına, galîz olmakla sündüğü için; 
niteki rakîkine َصِديٌد [§adîd] denir.

ُُ ل َُ ُمإْ -veznin [uslûb] أُْسُلوٌب) [el-umdûd] اَلإْ
de) De™b ve ¡âdet ma¡nâsınadır ki uzun 
uzadı i¡tiyâd olunur.

ُة ََّ َِم -vez [esinnet] أَِسنٌَّة) [el-emiddet] اَلإْ
ninde) Bez dokuyacak ipliğin arışları-
na denir, َسًدى [sedâ] ma¡nâsına. Zâhiren 
 [esinnet] أَِسنٌَّة ,ın cem¡idir[midâd] ِمَداٌد
karînesiyle ve çulhaların çınbar ta¡bîr et-
tikleri nesneye denir ki ipliği dokumağa 
başladıkta dest-gâhın iki tarafında bezin 
iki cânibini tutan âletten ¡ibârettir.

اُن ََّ ِم ِ  ِعِفتَّاٌن kesreteynle) [el-imiddân] اَلإْ
[¡ifittân] vezninde) Çorak suya denir, 
ِمْلٌح  ma¡nâsına. Ve yerden sızıp çıkan َماٌء 
su sızıntısına denir. Bu ma¡nâda kalîlen 
mîm’in teşdîdi ve dâl’ın tahfîfiyle lügattir.

اُن ََّ ِم  mîm’in kesri ve dâl’ın) [el-middân] اَلإْ
teşdîdiyle) Bu dahi çorak suya denir, şûr-
âb ma¡nâsına.

ُة َُّ َما  Şol ziyâdeye denir [el-mâddet] اَلإْ
ki mezîd olduğu nesneye muttasıl ola; 
Fârisîde ve Türkîde mâye ta¡bîr olunur; 
yukâlu: َياَدُة اْلُمتَِّصَلُة ِبِه ْيِء َوِهَي الّزِ ُة الشَّ َمادَّ
ُة ََ َم إَْ َم  [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-medmedet] اَلإْ
vezninde) Korkup kaçmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َهَرَب َمْدَمَد الرَّ

]م ر ُ[
ُُ ُمُرل ve [el-murûd] اَلإْ

ُة َُ ُمُرل -mîm’lerin zammıy) [el-murûdet] اَلإْ

 Ve ِمَداٍد َواِحٍد أَْي َعَلى َطِريَقٍة َواِحَدٍة

ٌُ ا ََ  ,Mâ-bihi’l-medd ma¡nâsınadır [midâd] ِم
kendisiyle bir nesne çoğalıp firâvân olan 
şey™ olacaktır; ve minhu’l-hadîsu: ِفي“ 
َها أَْنَهاُر اْلَجنَِّة اْلَحْوِض ِميَزاَباِن ِمَداُدُهَما اَْلَجنَُّة” أَْي َتُمدُّ
َقيإٍْس ُُ ا ََ َلْيَس) [midâdu …ays] ِم  kitâbu] ِكَتاُب 
leys] vezninde) Etfâl-i ¡Arab beynin bir 
la¡ib-i ma¡rûf adıdır.

َُ َم إَْ َم -vez [πabπab] َغْبَغٌب) [el-medmed] اَلإْ
ninde) Irmağa denir, nehr ma¡nâsına. Ve 
uzun kumluğa denir, َحْبٌل [√abl] ma¡nâsına. 
Şârih َجَبٌل nüshasını tahti™e eylemiştir.

َُّ ُم  İki rıtl (mîm’in zammıyla) [el-mudd] اَلإْ
şey™ sığan ölçeğin ismidir, ¡alâ-kavlin bir 
rıtl ve süls-i rıtl mikdârı nesne sığandır 
ve ¡alâ-re™yin mu¡tedilü’l-cism olan bir 
adamın iki avucunun dolusu mikdârından 
¡ibârettir ki ikisini birden uzatıp doldur-
dukta istî¡âb eder ve ben bu gûne tecribe 
ettim ve sahîh ve muvâfık buldum. Ve 
 .olunduğu bâ¡is-i tesmiyedir [medîd] َمِديٌد
Cem¡i أَْمَداٌد [emdâd] gelir ve ٌِمَدَدة [midedet] 
gelir, ٌِعَنَبة [¡inebet] vezninde ve ٌِمَداد [midâd] 
gelir mîm’in kesriyle. Şârih der ki kavl-i 
evvel ehl-i ¡Irâ… ve sânî ehl-i ◊icâz kav-
lidir. İntehâ. Ve ba¡zılar ُسْبَحاَن اهلِل ِمَداَد َكِلَماِتِه 
kavlinde ِمَداٌد kelimesi bundandır dediler, 
ya¡nî zikr olunan ٌُّمد [mudd]in cem¡idir, َقْدَر 
 .takdîrindedir َما يَُواِزيَها ِفي اْلَكْثَرِة ِعَياَر َكْيٍل أَْو َوْزٍن
Ve َمَواِت  dahi bu gûnedir ki ُسْبَحاَن اهلِل ِمَداَد السَّ
temsîl cihetiyle kesretten kinâyedir.

ُة ََّ ُم  (mîm’in zammıyla) [el-muddet] اَلإْ
Gâyet ve encam ma¡nâsınadır, gerek 
zamândan ve gerek mekândan olsun; ٌَّمد 
[medd] ve ِإْمِتَداٌد [imtidâd]dan me™hûzdur; 
yukâlu: َغاَيٌة أَْي  ةٌ  ُمدَّ َواأْلَْرِض  ِة  اأْلُمَّ  Ve ِلَهِذِه 
zamândan bir mikdâra denir, بُْرَهٌة [burhet] 
ma¡nâsına; tekûlu: ِمَن بُْرَهًة  أَْي  ًة  ُمدَّ ِعْنَدُه   أََقْمُت 
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Ve 

ٌُ  ve [merd] َمرإْ

ٌُ  Bir nesneye ¡ale’d-devâm [murûd] ُمُرل
idmân eylemek ve hûy ve tabî¡at edip ona 
mümâreset kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 

ْيِء َمْرًدا َوُمُروًدا ِإَذا َمَرَن َواْسَتَمرَّ -Ve ço َمَرَد َعَلى الشَّ
cuk anasının memesini emip sütünü azalt-
makla yumuşatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِه ِإَذا َمَرَسُه ِبيُّ َثْدَي أُّمِ -Ve ekmeği yumu َمَرَد الصَّ
şatmak için suya ıslatmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمَرَد اْلُخْبَز ِإَذا َماَثُه َحتَّى َيِليَن Ve 

ٌُ  Misvâk ağacının tâze yemişine [merd] َمرإْ
denir, ¡alâ-kavlin puhtesine denir. Ve 

ٌُ  Davarı pek sürmek [merd] َمرإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َساَقَها ِإَذا  َمْرًدا  ابََّة  الدَّ  َمَرَد 
 [murdiyy] ُمْرِديٌّ Ve kayıkçı ve gemici َشِديًدا
ya¡nî gönder dedikleri sırık ile gemiyi ve 
kayığı sığdan yâ kenârdan öte kakmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِفيَنَة  السَّ اْلَمالَُّح   َمَرَد 
َدَفَعَها ِباْلُمْرِدّيِ

ُُ َر َمإْ  (vezninde [esmer] أَْسَمُر) [el-emred] اَلإْ
Henüz bıyığı terlemeye başlayıp lâkin 
çehresi ayna gibi hattan sâf olan sâde-rû 
civâna denir. َمْرٌد [merd] mâddesi tecer-
rüde mevzû¡ olduğu zikr olundu; yukâlu: 
َشابٌّ أَْمَرُد ِإَذا َكاَن َقْد َطرَّ َشاِربُُه َوَلْم َتْنُبْت ِلْحَيُتُه

ُُ َمَر ve (fethateynle) [el-mered] اَلإْ

ُة َُ ُمُرل  (mîm’in zammıyla) [el-murûdet] اَلإْ
Oğlan أَْمَرُد [emred] olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا  َمِرَد اْلُغالَُم َمَرًدا َوُمُروَدًة ِمَن اْلَباِب الرَّ
 ekline müdâvemet [merîd] َمِريٌد Ve َصاَر أَْمَرَد
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  َمِرَد الرَّ
.Ke-mâ se-yuzkeru َداَوَم َعَلى أَْكِل اْلَمِريِد

ُُ ٌل) [et-temerrud] اَلتََّمرُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir civân hayli zamân ُأَْمَرد [emred] kal-
dıktan sonra sakalı gelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َد اْلُغالَُم ِإَذا َبِقَي َزَماًنا ثُمَّ اْلَتَحى  ُعُتوٌّ Ve َتَمرَّ

la) ve

ُة َُ َمَرا  ُعُتوٌّ (mîm’in fethiyle) [el-merâdet] اَلإْ
[¡utuvv] ve tugyânda mukaddim ve mü-
tesebbit ve ¡inâd ve ¡isyânın gâyet ve 
kemâline bâlig olmak ma¡nâsınadır ki 
beyne’t-tugât müteferrid ve mümtâz olur; 
yukâlu: ِمَن َوَمَراَدًة  َوُمُروَدًة  ُمُروًدا  َوَمُرَد  ُجُل  الرَّ  َمَرَد 
ِل َواْلَخاِمِس ِإَذا أَْقَدَم َوَعَتا أَْو َبَلَغ اْلَغاَيَة الَِّتي  اْلَباِب ْاألَوَّ
ْنُف ِبَها َيْخُرُج ِمْن ُجْمَلِة َما َعَلْيِه َذِلَك الّصِ
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre 
bu mâdde tecerrüd ve tecrîd ma¡nâsına 
mevzû¡ olmakla ُمُروٌد [murûd] ve ٌَمَراَدة 
[merâdet] cins-i hayrâttan müte¡arrî olmak 
ma¡nâsınadır ki şürûra temahhuzu müstel-
zimdir ve mübâlaga için bundan temerrud 
sîgası dahi mutasarrıftır.

ُُ َماِر ve [el-mârid] اَلإْ

َُ َمِري ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-merîd] اَلإْ

ُُ ُمَتَمّرِ ٌد) [el-mutemerrid] اَلإْ  [mute¡annid] ُمَتَعنِّ
vezninde) Onlardan onlardan ism-i 
fâ¡illerdir. َماِرٌد [mârid]in cem¡i ٌَمَرَدة [me-
redet] gelir, َكاِتٌب [kâtib] ve َكَتَبٌة [ketebet] 
gibi. ve َمِريٌد [merîd]in cem¡i ُمَرَداُء [muredâ™] 
gelir, ُحَنَفاُء [√unefâ™] gibi. 

Mütercim der ki meşâyıh-ı turuk 
mürîdlerine ki sâhib-i irâde olan tâlib ve 
sâliklerinden ¡ibârettir, ba¡zı ¡avâmmın 
merede ta¡bîrleri hatadır. Zîrâ ٌَمَرَدة [me-
redet] vech-i mezkûr üzere َماِرٌد [mârid]
in cem¡idir, ُمِريٌد [murîd]in cem¡i ُمِريُدوَن 
[murîdûn]dur, meselâ “Filân şeyh mere-
deleriyle geldiler” derler, bu zemîmedir, 
medîha değildir.

ُُ َمرإْ -Kes (vezninde [ferd] َفْرٌد) [el-merd] اَلإْ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َمْرًدا ْيَء  الشَّ  َمَرَد 
َقَطَعُه ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب   Ve bir adamın ¡ırz ِمَن 
ve nâmûsunu hetk ve hark eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِعْرَضُه َق  َمزَّ ِإَذا  ُفالًَنا   َمَرَد 
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cebel-i ma¡rûfun burun gibi çıkan sivri 
uçlarında bir niçe yüksek siyâh kayaların 
adıdır. Ve Dûmetu’l-Cendel kazâsında 
bir hisâr ismidir, niteki Teymâ™ kazâsında 
Ebla… nâm bir hisâr dahi vardır ki iki-
si de menî¡ ve metîn hısn-ı hasînlerdir. 
Melike-i ◊îre olan Zebbâ™ nice zamân feth 
ve teshîrleri bâbında ikdâm-ı bî-pâyân 
edip encâm-ı kâr ¡âciz ve nevmîd olmakla 
vech-i mezkûr üzere ”اأْلَْبَلُق َوَعزَّ  َماِرٌد  َد   “َتَمرَّ
diyerek ye™s ve hirmânla ¡avdet eylemiştir 
ve kelâm-ı mezbûr min-ba¡d darb-ı mesel 
olmakla ¡uhde-i iktidârdan bîrûn olan ¡azîz 
ve mümteni¡ hakkında îrâd olunur.

ُُ َرا -veznin [ir†âs…] ِقْرَطاٌس) [et-timrâd] اَلّتِمإْ
de) Güvercin evinde olan kümese denir 
ki onda yumurtlar, ma¡rûf kuş-hâne gibi. 
Birbirinin üzerinde müntesık olursa ki بُْرٌج 
[burc] ta¡bîr olunur, َتَماِريُد [temârîd] ıtlâk 
ederler.

يُّ ُِ
ُمرإْ ) [el-murdiyy] اَلإْ -vez [kurdiyy] ُكْرِديٌّ

ninde) Gemicilerin ve kayıkçıların gönder 
ağacı dedikleri uzun sırığa denir.

ٌُ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [Murâd] ُمَرا
Bir kabîle pederinin lakabıdır. İsmi َيَحاِبُر 
[Ye√âbir] idi, ٌُّعُتو [¡utuvv] ve temerrüdü 
sebebiyle ُمَراٌد [Murâd] ile mülakkab oldu.

ُُ َمَرا  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-merâd] اَلإْ
ve

ُُ ا َمرَّ -veznin [kettân] َكتَّاٌن) [el-merrâd] اَلإْ
de) Boyuna ıtlâk olunur, ُعنٌُق [¡unu…] 
ma¡nâsına. Cem¡i َمَراِريُد [merârîd] gelir.

ُُلَن  Cezîre-i İbn ¡Ömer’de bir [Mâridûn] َماِر
kal¡a-i ma¡rûfe adıdır. İ¡râb-bi’l-hurûf ile 
mu¡arrebdir, hâlet-i nasb u cerrinde َماِرِديَن 
[Mâridîn] denir; tekûlu: َماِرُدوَن  ve أَْعَجَبِني 
 Kal¡a-i mezbûre َمَرْرُت ِبَماِرِديَن ve َرأَْيُت َماِرِديَن
hâlâ َمْرِديُن [Mardîn] ile zebân-zeddir.

[¡utuvv] ve tugyân ve ¡inâd ve istikbâr 
üzere olmak ma¡nâsınadır; ve minhu’l-
meselu: ”اأْلَْبَلُق َوَعزَّ  َماِرٌد  َد   Ke-mâ “َتَمرَّ
se-yuzkeru.

اُء َُ َمرإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-merdâ] اَلإْ
de) Şol kumsala ıtlâk olunur ki aslâ ot bi-
tirmez ola. Ve 

اُء َُ  Belde-i Hecer türâbında [™Merdâ] َمرإْ
bir mahsûs kumluk adıdır. Ve aslâ kası-
ğında kıl bitmez olan hatuna ıtlâk olunur; 
yukâlu: َلَها ِإْسَب  أَْي الَ  َمْرَداُء   Burada tâ-i ِإْمَرأَةٌ 
fevkiyye ile ِإْسٌت nüshaları galattır, sahîh 
olan bâ-i muvahhade ile olmaktır ki َشْعُر 
ْكِب  ma¡nâsınadır. Ve الرَّ

اُء َُ  Yapraktan ¡ârî olan ağaca [™merdâ] َمرإْ
ıtlâk olunur; yukâlu: َوَرَق الَ  أَْي  َمْرَداُء   َشَجَرةٌ 
 Ve َعَلْيَها

اُء َُ -Nâbulus kazâsında bir kar [™Merdâ] َمرإْ
yedir. Elifin kasrıyla da zebân-zeddir.

اُء ََ  (musaggar bünyesiyle) [™Mureydâ] ُمَريإْ
Ba√reyn kazâsında bir karyedir.

َُ ِري  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-temrîd] اَلتَّمإْ
Binâyı yalçın kaya gibi düz ve emles ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َد اْلِبَناَء َتْمِريًدا  َمرَّ
اُه َوَسوَّ َملََّسُه    :ve minhu kavluhu ta¡âlâ ِإَذا 
ٌد ِمْن َقَواِريَر﴾ اآلية أَْي ُمَملٌَّس  Ve binâyı ﴿َصْرٌح ُمَمرَّ
yüksek yapmak ma¡nâsınadır ve minhu 
yukâlu: َماِء ٌل َيْعِني ِإَلى السَّ ٌد أَْي ُمَطوَّ  ve ِبَناٌء ُمَمرَّ

ٌَ ِري ve [temrîd] َتمإْ

ٌُ َرا  Güvercine (vezninde َتْذَكاٌر) [temrâd] َتمإْ
kümes yapmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َد  َمرَّ
ْمَراَد ِلْلَحَماِم َتْمِريًدا َوَتْمَراًدا ِإَذا َجَعَل َلَها الّتِ

ُُ َماِر -Âtî ve tâgîye denir, nite¡ [el-mârid] اَلإْ
ki zikr olundu. Ve yüksek nesneye denir; 
yukâlu: ُمْرَتِفٌع أَْي  َماِرٌد   .Ve bu mecâzdır ِبَناٌء 
Ve 

ُُ  Yemâme’de ¡Âri∂ nâm [Mârid] َماِر
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َُ ََ َم  Demirden (fethateynle) [el-mesed] اَلإْ
olan çarh okuna ve iğine denir. Ve hurmâ 
lifinden ¡alâ-kavlin ُمْقٌل [mu…l] nâm şecerin 
lifinden bükülmüş ipe denir. Ve ¡inde’l-
ba¡z mutlakan bükülmüş ipe denir yâhûd 
muhkem ve metîn bükülüp örülmüş olan 
ipe denir. Cem¡i ِمَساٌد [misâd] gelir mîm’in 
kesriyle ve أَْمَساٌد [emsâd] gelir. Mü™ellifin 
Ba§â™ir’de beyânına göre َمْسٌد [mesd] mas-
dar ve َمَسٌد [mesed] fethateynle ismdir, 
 َمْمُسوٌد .gibi [∂aba…] َقَبٌض ve [∂ab…] َقْبٌض
[memsûd] ma¡nâsınadır ki pek muhkem 
örülmüş ipe denir, ke-mâ fî kavlihi ta¡âlâ: 
 ﴿ِفي ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد﴾ َيْعِني َجَعَل ِفي ِجيِدَها َحْبَل
َحِديٍد َقْد َلَوى َليًّا َشِديًدا

ُُ و َُ َممإْ  [memdûd] َمْمُدوٌد) [el-memsûd] اَلإْ
vezninde) Vücûdu kunt ve kavî ve a¡sâb 
ve endâmı dirnekli kişiye ıtlâk olu-
nur; yukâlu: اْلَخْلِق َمْجُدوُل  أَْي  َمْمُسوٌد   َرُجٌل 
Mü™ennesinde ٌَمْمُسوَدة [memsûdet] denir.

ُُ ا ََ ِم  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-misâd] اَلإْ
-ma¡nâsınadır ki yağ tulu [mis™eb] ِمْسأٌَب
muna denir. Ve 

ٌُ ا ََ َحْبٍل [misâd] ِم  [mesdu √abl] َمْسُد 
ma¡nâsından tasarrufla kıvâm ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur ve minhu yukâlu: ُفالٌَن أَْحَسُن 
ِمَساَد ِشْعٍر أَْي أَْحَسُن ِقَواَم ِشْعِرِه

]م ص ُ[
َُ  (vezninde [a§d…] َقْصٌد) [el-ma§d] اَلإَْمصإْ
Meme emmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَصَد 
َرَضَع ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َمْصًدا  ِه  أُّمِ َثْدَي  ِبيُّ   Ve الصَّ
cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَصَد 
َجاَمَعَها ِإَذا   Ve bir nesneyi ağıza alıp اْلَمْرأََة 
sormak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  َمَصَد 
ُه َمصَّ  ;Ve gök gürlemek ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: َحاُب ِإَذا َرَعَد  Ve soğuk şedîd َمَصَد السَّ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَبْرُد   َمَصَد 
 .Ve bu ma¡nâda fethateynle lügattir اْشَتدَّ

َُ َمِري  Süt (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-merîd] اَلإْ
içre ıslatılmış hurmâya denir. Ve su katıl-
mış süte denir.

َُ ي ِمّرِ  (vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت) [el-mirrîd] اَلإْ
Pek mârid ve mute¡annid olan adama de-
nir; yukâlu: يٌد أَْي َشِديُد اْلَمَراَدِة َرُجٌل ِمّرِ

ٌَ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Mureyd] ُمَريإْ
Medîne’de bir mevzi¡ adıdır. Ve Mureyd 
ed-Dellâl ve ¡Abdulevvel b. Mureyd ve 
Rebî¡a bint. Mureyd ve A√med b. Murâd 
ki ُغَراٌب [πurâb] vezninde, muhaddislerdir.

ُة َُ  Maπrib’de ¢ur†uba [Mâridet] َماِر
a¡mâlinden bir vilâyet adıdır.

اَن َُ  Tebûk ile [eniyyetu Merdân¿] َنِنيَُّةَمرإْ
Medîne beyninde bir sarp yaylak adıdır.

]م ر ن ُ[
َُ  (vezninde [semend] َسَمْنٌد) [Merend] َمَرنإْ
Â≠erbaycân eyâletinde bir beldedir.

]م ر خ ُ[
ُُ ا ََ ِرخإْ مإْ ِ  â-yı mu¡ceme ile») [el-imri«dâd] اَلإْ
-vezninde) Bir nesne sal [i§mi¡dâd] ِإْصِمْعَداُد
kı ve gevşek olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيُء ِإْمِرْخَداًدا ِإَذا اْسَتْرَخى ِإْمَرَخدَّ الشَّ

]م أ ُ[
ُُ َمزإْ  mîm’in fethi ve zâ-yı) [el-mezd] اَلإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Soğuğa denir; 
tekûlu: َبْرًدا أَْي  َمْزًدا  اْلَعاِم  َهَذا  ِفي  َرأَْيَنا   Ve bir َما 
gûne cimâ¡ ismidir.

]م س ُ[
َُ إَْ َم  mîm’in fethi ve sîn’in) [el-mesd] اَلإْ
sükûnuyla) İp bükmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفَتَلُه ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َمْسًدا  اْلَحْبَل   َمَسَد 
Ve yolda bir düzeye cidd ve ta¡abla sürüp 
gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيِر السَّ ِفي   َمَسَد 
ِإَذا أَْدأََب
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ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَعَد ُفالًَنا ِإَذا أََصاَب َمِعَدَتُه 
Ve bir semte gitmek ve seyr ü seyâhat et-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: اأْلَْرِض ِفي   َمَعَد 
َذَهَب  Ve ön diş ile bir adamın etini ِإَذا 
ısırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َلْحَمُه   َمَعَد 
 Ve bir nesne fâsid ve tebâh olmak اْنَتَهَسُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِإَذا َفَسَد  Ve َمَعَد الشَّ

ٌَ  ve [ma¡d] َمعإْ

ٌُ  Bir (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [mu¡ûd] ُمُعو
nesneyi alıp iletmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيِء َمْعًدا َوُمُعوًدا ِإَذا َذَهَب ِبِه  Ve َمَعَد ِبالشَّ

ٌَ  ;İri ve galîz olan şey™e denir [ma¡d] َمعإْ
yukâlu: َشْيٌء َمْعٌد أَْي َضْخٌم َغِليٌظ Ve kalınlığa 
denir; yukâlu: َمْعٌد أَْي ِغْلٌظ  Ve ter ü tâze ِفيِه 
sebzeye denir. Ve tâze hurmâya denir. Ve 
revende ve çabuk deveye denir. Ve 

ٌَ  .Esmâ-i ricâldendir: Ma¡d b [Ma¡d] َمعإْ
Mâlik, ‰ayyi™ kabîlesinden ve Ma¡d b. el-
◊âri&, Cuşem kabîlesindendir. Ve 

ٌَ  ;kelimesine itbâ¡ olur [a¡d&] َثْعٌد [ma¡d] َمعإْ
yukâlu: ُرَطٌب َثْعٌد َمْعٌد أَْي َرْخٌص
ُة ََ َمعإْ ve (hâ’yla) [el-ma¡det] اَلإْ

ُة ََ ُمَتَمّعِ َنٌة) [el-mutema¡¡idet] اَلإْ -mute] ُمَتَمّكِ
mekkinet] vezninde) Bunlar da ter ü tâze 
hurmâya denir; yukâlu: َدةٌ أَْي  ُرَطَبٌة َمْعَدةٌ َوُمَتَمّعِ
َطِريٌَّة

ُُ ِتَعا مإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-imti¡âd] اَلإْ
de) َمْعٌد [ma¡d] ile iki evvelki ma¡nâda 
mürâdiftir; yukâlu: اْخَتَلَسُه ِإَذا   ve ِإْمَتَعَدُه 
yukâlu: ِاْمَتَعَدُه ِإَذا َجَذَبُه ِبُسْرَعٍة
ُة ََ َمِع -veznin [kelimet] َكِلَمٌة) [el-ma¡idet] اَلإْ
de) ve

ُة ََ ِمعإْ ) [el-mi¡det] اَلإْ  (vezninde [ri¡det] ِرْعَدةٌ
Cevf-i bedende ekl olunan ta¡âm bağırsak-
lara inmezden mukaddem vardığı yere de-
nir ki kursak ta¡bîr olunan zarftır; أَْظالٌَف [a@
lâf] ve أَْخَفاٌف [a«fâf] sâhibi hayvânların iş-

Ve 

ٌَ  Havânın ıssılığı şedîd olmak [ma§d] َمصإْ
ma¡nâsına olmakla azdâddan olur; yukâlu: 
اْشَتدَّ ِإَذا  اْلَحرُّ   Ve bir adamı tezlîl ve َمَصَد 
tahkîr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَصَد 

ُ َ  Ve ُفالًَنا ِإَذا َذهللَّ

ٌَ  Yüksek bayıra denir. Cem¡i [ma§d] َمصإْ
 [mu§dân] ُمْصَداٌن gelir ve [em§idet] أَْمِصَدةٌ
gelir mîm’in zammıyla.

َُ َمَص ve (fethateynle) [el-me§ad] اَلإْ

ُُ َمَصا -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [el-me§âd] اَلإْ
de) Bunlarda yüksek bayıra denir. Ve 

ٌُ  Dağın bülend olan yerine [me§âd] َمَصا
denir. Ve mahsûs bir dağın adıdır. Ve 
Nubeyse b. ◊abîb nâm kimsenin feresi is-
midir. Ve bir recül adıdır; bunda mîm’in 
zammıyla da zebân-zeddir.

ُة ََ -vez [amzet√] َحْمَزُة) [el-ma§det] اَلإَْمصإْ
ninde) Yağmura denir. Tâ™ vahdet-i cinsi 
içindir; tekûlu: ٌَما أََصاَبْتَنا َمْصَدةٌ أَْي َمَطَرة

]م ض ُ[
َُ  mîm’in fethi ve ∂âd-ı) [el-ma∂d] اَلإَْمضإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Değnekle başa 
vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  َمَضَد َرْأَسُه 
َضَمَدُه

َُ َمَض  Hıkd ve (fethateynle) [el-ma∂ad] اَلإْ
kîne ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي َقْلِبِه َلُه َمَضٌد أَْي 
ِحْقٌد

]م ع ُ[
َُ َمعإْ  (vezninde [sa¡d] َسْعٌد) [el-ma¡d] اَلإْ
Bir nesneyi uğurlayın sür¡atle kapmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َمْعًدا  ْيَء  الشَّ  َمَعَد 
 Ve bir nesneyi sür¡atle اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا اْخَتَلَسُه
beriye çekip götürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا َجَذَبُه ِبُسْرَعٍة -Ve bir ada َمَعَد الشَّ
mın mi¡desine vurmak yâ dokunmak 
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ٌُ َُ  Hasta sağalmak [tema¡dud] َتَمعإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََبَرأ ِإَذا  اْلَمِريُض   َتَمْعَدَد 
Ve mehzûl kimse semirmeğe yüz tutmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََخَذ ِإَذا  اْلَمْهُزوُل   َتَمْعَدَد 
َمِن ِفي الّسِ

َُ َع ِممإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mim¡ad] اَلإْ
Uzun uzadı yelip seğirten kurda vasf olur; 
yukâlu: ِذْئٌب ِمْمَعٌد أَْي َيْجِذُب اْلَعْدَو َجْذًبا Ve bu, 
cezb bi’s-sür¡at ma¡nâsından me™hûzdur.

]م غ ُ[
َُ َمغإْ  mîm’in fethi ve πayn-ı) [el-maπd] اَلإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Yavru anasını 
emmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه  َمَغَد اْلَفِصيُل أُمَّ
َرَضَعَها ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   Ve bir nesneyi َمْغًدا 
ağızda sormak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَغَد 
ُه ْيَء ِإَذا َمصَّ  Ve الشَّ

ٌَ  ve [maπd] َمغإْ

ٌَ  Beden semirip (fethateynle) [maπad] َمَغ
lahm ve şahm ile dolmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ََواْمَتَل ِإَذا َسِمَن  َوَمَغًدا  َمْغًدا  اْلَبَدُن   Ve َمَغَد 
mizâca muvâfık gıdâ ve ma¡îşet vücûdu 
âb u tâb u tarâvetle ter ü tâze kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَعْيُش  َبَدَنُه   َمَغَد 
َمُه َوَنعَّ -Ve nebât ve sâ™ir nesne boyla َغَذاُه 
nıp yâl ü bâl sâhibi olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطاَل ِإَذا  َوَغْيُرُه  النََّباُت  -Ve hoş dir َمَغَد 
likte neşv ü nemâ ile zevk ve safâda ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي ُجُل  الرَّ  َمَغَد 
َم َوَتَنعَّ َعاَش  ِإَذا  َعْيٍش   Ve cimâ¡ eylemek َناِعِم 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجاَمَعَها ِإَذا  َجاِرَيَتُه   َمَغَد 
Ve 

ٌَ  Ter ü tâze ve nâzük şey™e ıtlâk [maπd] َمغإْ
olunur; yukâlu: أَْي َمْغٌد  َوُغْصٌن  َوَشَباٌب   َعْيٌش 
 Ve etine dolu sımsıkı tıknaz deveye َناِعٌم
denir; yukâlu: َلِحيٌم َتارٌّ  أَْي  َمْغٌد  -Ve mut َبِعيٌر 
lakan iri ve uzun şey™e denir. Ve at kıs-
mının alnında vâki¡ gurre mevzi¡inin kıl-

kenbesi menzilindedir. Kuş kısmında olan 
taşlık ta¡bîr olunur. Cem¡leri َمِعٌد [ma¡id] 
gelir, َكِتٌف [ketif] vezninde ki cem¡-i cinsi-
dir ve ِمَعٌد [mi¡ad] gelir, ِعَنٌب [¡ineb] veznin-
de. Zâhiren bu cedb ma¡nâsından yâhûd 
fesâd ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: 
 ِاْشَتَكى َمِعَدَتُه َوِمْعَدَتُه َوِهَي َمْوِضُع الطََّعاِم َقْبَل اْنِحَداِرِه
ِإَلى اأْلَْمَعاِء َوُهَو َلَنا ِبَمْنِزَلِة اْلَكِرِش ِلْلَْظالَِف َواأْلَْخَفاِف

ُُ ُعو َممإْ -Mi¡desi fâsid olmak [el-mem¡ûd] اَلإْ
la ta¡âmı hazm etmez olan adama denir; 
yukâlu: َزِرَبْت ِإَذا  اْلَمْجُهوِل  ِبَناِء  َعَلى  ُجُل  الرَّ  ُمِعَد 
َمِعَدتُُه َفَلْم َتْسَتْمِرِئ الطََّعاَم َفُهَو َمْمُعوٌد

َُّ َمَع -me] َمَردٌّ teşdîd-i dâlla) [el-ma¡add] اَلإْ
redd] vezninde) Yana denir, َجْنٌب [cenb] 
ma¡nâsına. Ve karına denir, َبْطٌن [ba†n] 
ma¡nâsına. Ve arkada kürek ta¡bîr olunan 
yerin altı yanında olan ete denir. Ve atın 
iki yanlarında râkibin ökçeleri gelen yer-
lerin her birine denir. Ve atın küreği altın-
da vâki¡ bir damarın ismidir.

اِن ََّ َمَع  (tesniye bünyesiyle) [el-ma¡addân] اَلإْ
At kısmının küreklerinin başlarıyla iki ta-
raflı sırtının nihâyetleri aralıklarına ıtlâk 
olunur. Ve 

ٌَّ -Bir küçük kabîle ismi [Ma¡add] َمَع
dir: Müzekkerdir ve mü™ennes olur َقِبيَلٌة 
[…abîlet] te™vîliyle. Nisbetinde ٌّي  َمَعّدِ
[Ma¡addiyy] denir ve minhu’l-meselu: 
َتَراُه” أَْن  ِمْن  َخْيٌر  ِباْلُمَعْيِدّيِ   “ع،د،د” Niteki “َتْسَمُع 
mâddesinde beyân olundu.

ُُ َُ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-tema¡dud] اَلتََّمعإْ
vezninde) Ma¡ad kabîlesine teşebbühle 
onların kıyâfetine girmek ma¡nâsındır ki 
tena¡¡um-ı ¡Acemâneye ragbet eyleme-
yip haşin ve galîz melbûsât ve me™kûlâta 
kanâ¡at eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: َتَمْعَدَد 
اْلَمَعّدِ ِبِزّيِ  َتَزيَّا  ِإَذا  ُجُل   “ع،د،د” Mü™ellif bunu الرَّ
mâddesinde dahi zikr eyledi. Ve 
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yukâlu: َمَكَدِت النَّاَقُة ِإَذا َنَقَص َلَبنَُها ِمْن طُوِل اْلَعْهِد

ُُ َمُكو  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-mekûd] اَلإْ
Sütü dâ™im ve ber-karâr olan nâkaya denir; 
yukâlu: اْلُغْزِر َداِئَمَة  َكاَنْت  ِإَذا  َمُكوٌد   Ve sütü َناَقٌة 
az olan nâkaya denmekle azdâddan olur; 
yukâlu: اللََّبِن َقِليَلُة  أَْي  َمُكوٌد   Yâhûd kavl-i َناَقٌة 
sânî Ley&-i lügavînin أُْغُلوَطٌة [uπlû†at]
larındandır.

اُء ََ َمكإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-mekdâ] اَلإْ
de) ve

ُة ََ َماِك  Sütü çok olan nâkaya [el-mâkidet] اَلإْ
denir; yukâlu: َناَقٌة َمْكَداُء َوَماِكَدةٌ أَْي َكِثيَرُة اللََّبِن

َُ َماِك  Aslâ munkatı¡ olmayan [el-mâkid] اَلإْ
dâ™imî şey™e ıtlâk olunur; yukâlu: َماِكٌد  َماٌء 
أَْي َداِئٌم الَ َيْنَقِطُع
ُة َُ ا اَنٌة) [Mekkâdet] َمكَّ -veznin [cebbânet] َجبَّ
de) Endelüs’te bir beldedir.

َُ ِمكإْ  Tarağa (mîm’in kesriyle) [el-mikd] اَلإْ
denir, ُمْشٌط [muş†] gibi.

َُ ُمُك  َمُكوٌد (mîm’in zammıyla) [el-mukud] اَلإْ
[mekûd]un cem¡idir ki zikr olundu.

َُ ََماِكي -vez [esâlîb] أََساِليُب) [el-emâkîd] اَلإْ
ninde) Zimmette kalan diyet akçesinin 
bakiyyelerine ıtlâk olunur; أُْمُكوٌد [umkûd] 
müfredidir.

]م ل ُ[
َُ َملإْ  mîm’in fethi ve lâm’ın) [el-meld] اَلإْ
sükûnuyla) Bir nesneyi çekip uzatmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء َمْلًدا ِمَن اْلَباِب  َمَلَد الشَّ
ُه ِل ِإَذا َمدَّ  Ve ْاألَوَّ

ٌَ  [imlîd] ِإْمِليٌد ve [umlûd] أُْمُلوٌد [meld] َملإْ
ma¡nâsınadır, ke-mâ se-yuzkeru. Ve 
gulbeyabanîye denir.

َُ ِلي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-temlîd] اَلتَّمإْ
Meşin ve sahtiyân makûlesini sürüştüre-
rek yumuşatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َملََّد 

larını yerine beyâz kıl bitmek için yolmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن ِة  اْلُغرَّ َمْوِضَع   َمَغَد 
 Ve اْلَفَرِس ِإَذا اْنَتَتَفُه َحتَّى َتْشَمَط

ٌَ -nâm şecerin ye [tun∂ub] تُْنُضٌب [maπd] َمغإْ
mişi ismidir. Ve büyük kovaya denir. Ve 
اٌح  dedikleri nebâtın ismidir ki [√luffâ] لُفَّ
mâddesinde beyân olundu. Ve bâdincâna 
denir; bunda fethateynle de câ™izdir. Ve 
hıyâra şebîh bir meyve adıdır.

ُُ َغا مإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-imπâd] اَلإْ
Meşrûbu pek çok içmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْرِب الشُّ ِمَن  أَْكَثَر  ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve em أَْمَغَد 
zirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َِّبي الصَّ  أَْمَغَدِت 
ِإَذا أَْرَضَعْتُه
اُن ََ  (vezninde [meydân] َمْيَداٌن) [maπdân] َمغإْ
 lafzında lügattır ki şehr-i [Baπdâd] َبْغَداُد
ma¡rûf ismidir, niteki mâddesinde beyân 
olundu.

]م ق ُ[
يُّ َِ َمَق  mîm’in ve …âf’ın) [el-me…adiyy] اَلإْ

fethi ve dâl’ın tahfîfiyle) Bir gûne şarâb 
adıdır ki baldan ma¡mûl olur. Şâm 
diyârında vâki¡ Me…add nâm karyeye 
mensûb değildir, zîrâ karye-i mezbûrenin 
ismi teşdîd-i dâlladır, niteki ”ق،د،د“ 
mâddesinde zikr olundu. Cevherî vehmin-
den nâşî oraya nisbet eylemiştir.

يَُّة َِ َمَق  (kezâlik tahfîfle) [el-me…adiyyet] اَلإْ
Bir nev¡ bez adıdır, siyâb-ı Me…adiyye 
beyne’l-¡Arab ma¡rûftur.

]م ك ُ[
َُ َمكإْ ve (vezninde [a…d¡] َعْقٌد) [el-mekd] اَلإْ

ُُ ُمُكو  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-mukûd] اَلإْ
Bir yerde mukîm olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوُمُكوًدا  َمْكًدا  ِباْلَمَكاِن   َمَكَد 
ِبِه أََقاَم  ِإَذا  ِل   Ve nâkanın müddet-i ilbânı ْاألَوَّ
uzamakla sütü eksilmek ma¡nâsınadır; 
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ٌُ ََ  Bir (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Mended] َمنإْ
mevzi¡dir.

ُُ ا ََ َزَمنإْ  â-yı« [uveyzemendâd«] ُخَويإْ
mu¡ceme faslında zikr olundu.

َُ َمنإْ  (mîm’in fethiyle) [Meymend] َميإْ
Fîrûzâbâd kurbünde bir kasabadır. Ve 
∏azne eyâletinde başka bir kasabadır; 
Sultân Ma√mûd b. Sebüktekin vezîri ¡Alî 
b. A√med el-Meymendî oradandır.

]م هـ ُ[
َُ َمهإْ  (vezninde [ahd¡] َعْهٌد) [el-mehd] اَلإْ
Küçük çocuk için tehyi™e ve tavti™e olu-
nan mevzi¡e denir ki beşik ta¡bîr olunur, 
Fârisîde gehvâre denir; yukâlu: َِّبي  أَْضَجَع الصَّ
 Ve ِفي اْلَمْهِد َوُهَو َما يَُهيَّأُ َويَُوطَّأُ

ٌَ  ُمُهوٌد Arza ıtlâk olunur. Cem¡i [mehd] َمهإْ
[muhûd] gelir. Ve 

ٌَ  Masdar olur, yayıp döşemek [mehd] َمهإْ
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َمْهًدا  اْلِفَراَش   َمَهَد 
َبَسَطُه ِإَذا   Ve kâr ve kesb eylemek الثَّاِلِث 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَسَب ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َمَهَد 
َوَعِمَل

ُُ ِمَها  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-mihâd] اَلإْ
Bu dahi arza ıtlâk olunur. Ve döşeğe ve 
döşemeye denir, ِفَراٌش [firâş] ma¡nâsına: 
Cem¡i ٌأَْمِهَدة [emhidet] gelir ve ُمُهٌد [muhud] 
gelir zammeteynle; ve minhu kavluhu 
ta¡âlâ: ًنا ُمَمكَّ ِبَساًطا  أَْي  ِمَهاًدا﴾  اأْلَْرَض  َنْجَعِل   ﴿أََلْم 
ُلوِك أَْي :ve kavluhu ta¡âlâ ِللسُّ اْلِمَهاُد﴾   ﴿َوَلِبْئَس 
َد ِلَنْفِسِه ِفي َمَعاِدِه ِبْئَس َما َمهَّ

َُ ُمهإْ  ve [el-muhd] اَلإْ

ُة ََ ُمهإْ  (mîm’lerin zammıyla) [el-muhdet] اَلإْ
Beşik gibi domalıç tümsek yere denir. 
¡Alâ-kavlin alçak olarak düz ve yumuşak 
yere denir. Cem¡i ٌِمَهَدة [mihedet] gelir, ِعَنَبٌة 
[¡inebet] vezninde) ve أَْمَهاٌد [emhâd] gelir.

َُ ِهي -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-temhîd] اَلتَّمإْ

َنُه اأْلَِديَم َتْمِليًدا ِإَذا َمرَّ

َُ َمَل ve (fethateynle) [el-meled] اَلإْ

اُن ََ َمَل  Yiğitlik ve (fetehâtla) [el-meledân] اَلإْ
tâzelik ma¡nâsınadır. Ve tâze nihâlin beri 
öte salınmasına denir.

َُ َملإْ  mîm’in fethi ve lâm’ın) [el-meld] اَلإْ
sükûnuyla) ve

ُُ ُلو ُمإْ -veznin [uslûb] أُْسُلوٌب) [el-umlûd] اَلإْ
de) ve

َُ ِلي مإْ ِ ve (vezninde [izmîl] ِإْزِميٌل) [el-imlîd] اَلإْ

اُن ََ ُل ُمإْ  [unfuvân¡] ُعْنُفَواٌن) [el-umludân] اَلإْ
vezninde) ve

اِنيُّ ََ ُل ُمإْ -yâ-yı müşedde) [el-umludâniyy] اَلإْ
de ile) ve

َُ َل َمإْ  (vezninde [emred] أَْمَرُد) [el-emled] اَلإْ
ve

َُ ُل ُمإْ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-umlud] اَلإْ
Ter ü tâze ve nâzük-beden civâna denir. 
Kezâlik ter ü tâze ve mutarrâ nihâle denir; 
yukâlu: ٌَّوأُْمُلَداِني َوأُْمُلَداٌن  َوِإْمِليٌد  َوأُْمُلوٌد  َمْلٌد   َشابٌّ 
ُغْصٌن َوَكَذا  ٌن  َلّيِ َناِعٌم  أَْي  َوأُْمُلٌد   :ve yukâlu َوأَْمَلُد 
َوَمْلَداُء َوأُْمُلوَدةٌ  ِباْلَفْتِح  َوَمْلَداِنيٌَّة  َوأُْمُلوَداِنيٌَّة  أُْمُلوٌد   ِإْمَرأَةٌ 
أَْي َناِعَمٌة

ٌُ -Öz (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [Melûd] َمُلو
cend kazâsında bir karyedir yâhûd bu ≠âl-ı 
mu¡ceme iledir.

َُ ِلي مإْ ِ  (vezninde [izmîl] ِإْزِميُل) [el-imlîd] اَلإْ
El ayası gibi düz ve emles sahrâya denir; 
yukâlu: قاٌَع ِإْمِليٌد أَْي ِإْمِليٌس

]م م ُ[
اُن َُ -hemzenin ve mîm-i mü) [İmmidân] ِإمِّ
şeddedenin kesriyle ِإْفِعالَن [if¡ilân] veznin-
de) Bir mevzi¡ adıdır.

]م ن ُ[
َُ  an¡â-i~ (mîm’in zammıyla) [Mund] ُمنإْ
Yemen kazâsında bir karye adıdır.
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lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيُء  الشَّ  َماَد 
 ;Ve neşv ü nemâ bulmak ma¡nâsınadır َزاَغ
yukâlu: َزَكا ِإَذا  ْيُء  الشَّ  Ve muztarib olup َماَد 
çalkanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َراُب  َماَد السَّ
اْضَطَرَب  ;Ve salınmak ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: َتَبْخَتَر ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve bir kimseyi َماَد 
ziyâret eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َزاَرُه ِإَذا   Ve bir adama zahîre getirip َماَد ُفالًَنا 
zahîrelendirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َماَد 
َماَرُهْم ِإَذا   Ve bir adama sarhoşluktan َقْوَمُه 
yâhûd gemiye binmekten nâşî baş dönüp 
mi¡de bulanması ¡ârız olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُسْكٍر ِمْن  َوُدَواٌر  َغَثَياٌن  أََصاَبُه  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َماَد 
َبْحٍر ُرُكوِب   Ve sebze ve nebâta kırağı أَْو 
makûlesi rutûbet dokunmakla mütegayyir 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َماَدِت اْلَحْنَظَلُة ِإَذا 
أََصاَبَها َنًدى َفَتَغيََّرْت
ُة ََ َماِئ  (vezninde [fâ™idet] َفاِئَدةٌ) [el-mâ™idet] اَلإْ
Buğday ve arpa makûlesi zahîreye denir, 
 ma¡nâsına. Burada ta¡âmdan [ta¡âm] َطَعاٌم
murâd zahîredir. Ve üzerinde bi’l-fi¡l 
ta¡âm hâzır olan sofraya ve tepsiye denir; 
ta¡âm vaz¡ olunmayan sâde sofraya ve tep-
siye ٌَماِئَدة [mâ™idet] ıtlâk olunmaz, belki 
ona ِخَواٌن [«ivân] denir. 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre ٌَماِئَدة 
[mâ™idet] fâ¡ilet bi-ma¡nâ mef¡ûlettir yâhûd 
neseb üzeredir; taharrük yâhûd zahîre 
ma¡nâsından me™hûzdur. Mütercim der ki 
َماِء﴾ اآلية  kerîmesinin ﴿َربََّنا أَْنِزْل َعَلْيَنا َماِئَدًة ِمَن السَّ
nâtık olduğu üzere âsumândan mâ™ide-i 
¡Îseviyye nâzil olmuştur. Pulu ve dikeni 
yok pişmiş balık olup başı tarafında tuz 
ve kuyruğu semtinde sirke ve etrâfında 
pırasadan mâ-¡adâ envâ¡-ı sebze ve beş 
dâne nân-ı ¡azîz, birinin üzerinde zeytûn 
ve dîgerînde bal ve birinde yağ ve birin-
de peynir ve birinde pastırma var idi. Ve 

ninde) Yayıp döşemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبَسَطُه ِإَذا  َتْمِهيًدا  اْلِفَراَش  َد   Ve bir َمهَّ
işi tesviye ve tanzîm ve ıslâh eylemek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: اأْلَْمَر َد   َمهَّ
َوأَْصَلَحُه اُه  َسوَّ  Ve bir mâddede ¡özr ve ِإَذا 
bahâne bast ve beyân eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َبَسَطُه ِإَذا  اْلُعْذَر  َلُه  َد   َمهَّ
Ve mu¡tezirin ¡özrünü tasdîk ile kabûl ey-
lemek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
َد ُعْذَرُه ِإَذا َقِبَلُه َمهَّ

ُُ ِتَها مإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-imtihâd] اَلإْ
de) Bu dahi emek çekip kesb ü kâr eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  ِإْمَتَهَد 
َوَعِمَل  Ve devenin hörgücü yüksek َكَسَب 
olarak döşekli olmak ma¡nâsınadır, gûyâ 
ki beşik tarzında olur; yukâlu: َناُم ِإَذا  ِإْمَتَهَد السَّ
اْنَبَسَط ِفي اْرِتَفاٍع

َُ َمِهي  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-mehîd] اَلإْ
Hâlis ve sâfî kere yağına ıtlâk olunur.

ُُ ََ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Mehded] َمهإْ
Esmâ-i nisâdandır.

ُُ ُهو ُمإْ -veznin [uslûb] أُْسُلوٌب) [el-umhûd] اَلإْ
de) ُقْرُموٌص […urmû§] ma¡nâsınadır ki şikâr 
gözetmek için yâhûd ekmek pişirmek için 
içerisi bol ve ağızı dar çukura denir.

َُ ُمَمهَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mumehhed] اَلإْ
vezninde) Şol suya ıtlâk olunur ki ne ıssı 
ve ne soğuk ola, Türkîde ılı ta¡bîr olunur; 
yukâlu: ٌد أَْي الَ َحارٌّ َوالَ َباِرٌد َماٌء ُمَمهَّ

َُ ٌل) [et-temehhud] اَلتََّمهُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Mütemekkin ve ber-karâr olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َتَمكََّن َد الرَّ َتَمهَّ

]م ي ُ[
َُ َميإْ ve (vezninde [ayd§] َصْيٌد) [el-meyd] اَلإْ

اُن ََ َمَي -Depren (fetehâtla) [el-meyedân] اَلإْ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َيِميُد ْيُء  الشَّ  َماَد 
َك َتَحرَّ ِإَذا  َوَمَيَداًنا  -Ve bir tarafa meyl ey َمْيًدا 
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اُء ََ  Bir nesnenin hizâ™ ve [™mîdâ] ِمي
mukâbiline denir; yukâlu: َهَذا ِميَداُؤُه َوِبِميَداِئِه 
َوِبِميَداُه ِبَحْذِف اْلَهْمَزِة أَْي ِبِحَذاِئِه
ُة َُ ا -veznin [ayyâdet§] َصيَّاَدةٌ) [Meyyâdet] َميَّ
de) Bir siyâh câriye adıdır. Ve Remmâ√ 
b. Ebred b. ¿evbân nâm şâ¡irin vâlidesi 
ismidir; vâlidesine izâfetle İbn Meyyâde 
ile meşhûrdur.

اُن ََ َميإْ  mîm’in fethi ve) [el-meydân] اَلإْ
kesriyle ki yâ’ya mücâveretten nâşîdir) 
Ma¡rûftur ki ¡arsa-i vâsi¡aya denir. Cem¡i 
-dir; müsâbakada hareket[meyâdîn] َمَياِديُن
gâh olduğu bâ¡is-i tesmiyedir. Ve 

اٌن ََ  Neysâbûr şehrinde bir [Meydân] َميإْ
mahalle adıdır; Emsâl ve sâ™ir tesânîf-i 
edebiyye sâhibi Ebu’l-Fa∂l Mu√ammed 
b. A√med el-Meydânî oradandır. 
Kezâlik I§fahân’da bir mahalle adıdır; 
Ebu’l-Fa∂l el-Mu†ahher b. A√med el-
Mufîd el-Mu√addi& oradandır. Kezâlik 
Baπdâd’da bir mahalle adıdır; a¡lâmdan 
¡Abdurra√mân b. Câmi¡ ve ~ada…a b. 
Ebi’l-◊useyn ve muhaddisînden bir 
cemâ¡at oraya mensûblardır. Ve »ârezm 
şehrinde bir mahalle adıdır. Ve 

اِن ََ َميإْ الإْ  Baπdâd’da [Şâri¡u’l-Meydân] َشاِرُع 
bir mahalledir ki hâlen harâbedir. Ve 

اٌن ََ .Bir şâ¡ir-i Fa…¡asî adıdır [Meydân] َميإْ

ُُ َتا ُممإْ -veznin [mumtâz] ُمْمَتاٌز) [el-mumtâd] اَلإْ
de) ُمْسَتْعِطي [musta¡†î] ma¡nâsınadır ki ism-i 
fâ¡ildir. Ve ُمْسَتْعَطى [musta¡†â] ma¡nâsınadır 
ki ism-i mef¡ûldür. Ya¡nî ٌِإْمِتَياد [imtiyâd] ke-
limesinden ki َمْيٌد [meyd]den ifti¡âldir, hem 
ism-i fâ¡il ve hem ism-i mef¡ûl olur. ِإْمِتَياٌد 
[imtiyâd] ِإْسِتْعَطاٌء [isti¡†â™] ma¡nâsınadır. Ve 
Cevherî’nin َماِئٌد [Mâ™id] bir dağın adıdır 
demesi galat-ı sarîhtir, savâb olan bâ-i 
muvahhade ile َمْأِبٌد [Me™bid] olmaktır, َمْنِزٌل 

mâ™ide-i hazariyye dahi peynir ve hurmâ 
ve enâr ve muz ve ¡ineb ve rutab ve pı-
rasadan mâ-¡adâ cümle-i bukûl mevcûd 
idi. Kırk günde bir kerre nâzil olur idi. Bir 
def¡a Gazve-i Tebûk’ta Server-i kâ™inât 
¡aleyhi efdalu’s-salavât hazretleriyle 
mülâkî oldukları gün re™s-i erba¡în olmakla 
¡ale’l-¡âde mâ™ide nüzûl eyledikte ashâb-ı 
kirâmdan ◊u≠eyfe ve Enes dahi mâ™ide-i 
merkûmeye hâzır olmalarıyla dört ne-
fer zât-ı huceste-seyr tenâvül eyledikleri 
tasrîh-kerde-i ¡As…alânî’dir. İntehâ. Ve 

ةٌ ََ  Teşbîh tarîkiyle sofra ve [mâ™idet] َماِئ
sînî şeklinde olan dâ™ire-i ¡araziyyeye ıtlâk 
olunur.

ُة ََ َميإْ  (mîm’in fethiyle) [el-meydet] اَلإْ
 ile iki evvelki ma¡nâlarda [mâ™idet] َماِئَدةٌ
mürâdiftir.

ى ََ -mîm’in fethi ve elifin kas) [meydâ] َميإْ
rıyla) ِمْن أَْجِل ma¡nâsınadır ki onun için ve 
ondan ötürü demektir; yukâlu: َمْيَدى  َفَعَلُه 
َذِلَك أَْي ِمْن أَْجِلِه
Şârih der ki Lisânu’l-¡Arab’da elifsiz َمْيَد 
 unvânında mersûmdur ve ¡Arabdan¡ َذِلَك
َذِلَك َمْيَدى   mesmû¡ olmadığını tasrîh ِمْن 
eylemiştir. Hattâ ümmehât-ı sâ™irede أََنا“ 
 َمْيَد أَنِّي hadîsinde أَْفَصُح اْلَعَرِب َبْيَد أَنِّي ِمْن ُقَرْيٍش”
¡ibâretiyle de mervîdir. İntehâ.

اُء ََ ِمي ve (mîm’in kesriyle) [™el-mîdâ] اَلإْ

َُّ َم  mîm’in fethi ve dâl’ın) [el-medd] اَلإْ
teşdîdiyle) Kıyâs ve meblag ve mikdâr 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ْيِء  َلْم أَْدِر َما ِميَداُء َذِلَك الشَّ
ُه أَْي َما َمْبَلُغُه َوِقَياُسُه  Ve َوَمدُّ

َُِّريِق اُءال ََ  Yolun iki […mîdâ™u’†-†arî] ِمي
cânibine ve bu¡duna ıtlâk olunur; tekûlu: 
 َلْم أَْدِر َما َقْدُر ِميَداِء َذِلَك الطَِّريِق أَْي َما َقْدُر َجاِنَبْيِه َوَما
 Ve َقْدُر بُْعِدِه
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FASLU’N-NÛN 
)َفْصُل النُّوِن(

]ن أ ُ[
ُُ ve (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [en-ne™âd] اَلنَّآ

َُى  (vezninde [abâlâ√] َحَباَلى) [en-ne™âdâ] اَلنَّآ
ve

ُُ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [en-ne™ûd] اَلنَُّؤل
Âfet ve dâhiyeye denir.

ُُ -Yer (vezninde [sa¡d] َسْعٌد) [en-ne™d] اَلنَّأإْ
den çıkan su sızıntısına denir, ٌَّنز [nezz] 
ma¡nâsına ismdir. Ve 

ٌُ  Masdar olur, hased eylemek [ne™d] َنأإْ
ma¡nâsına; yukâlu: ِإَذا َنْأًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث   َنأََدُه 
-Ve yerden su sızmakla nem-nâk ol َحَسَدُه
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اأْلَْرُض   َنأََدِت 
ْت -Ve bir kimseye âfet ve dâhiye uğra َنزَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالًَنا اِهَيُة  الدَّ  َنأََدِت 
ِإَذا َدَهْتُه

]ن ث ُ[
ُُ -nûn’un ve &â-yı müsel) [en-ne&ed] اَلنَّثَ
lesenin fethiyle) Cârî ve müteharrik nesne 
dinmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَثًدا ْيُء   َنِثَد الشَّ
اِبِع ِإَذا َسَكَن َوَرَكَد  Ve yerden mantar ِمَن اْلَباِب الرَّ
bitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنِثَدِت اْلَكْمأَُة ِإَذا 
َنَبَتْت

]ن ج ُ[
َُ  nûn’un fethi ve cîm’in) [en-necd] اَلنَّجإْ
sükûnuyla) Etrâf ve havâlîsinden mürtefi¡ 
olan arza denir. Cem¡i أَْنُجٌد [encud] gelir 
ve أَْنَجاٌد [encâd] gelir ve نُُجوٌد [nucûd] ve 
 نُُجوٌد gelir zammeteynle. Ve [nucud] نُُجٌد
[nucûd]un cem¡i ki cem¡ü’l-cem¡ olur, 
 .gelir [encidet] أَْنِجَدةٌ

Bu münâsebetle Cezîretü’l-¡Arab’da 
∏avr’ın ya¡nî arz-ı Tihâme’nin hilâfı 

[menzil] vezninde, gerek intikâd eyledi-
ği kütüb-i lügatte ve gerek istişhâd eyle-
diği beyitte َمْأِبٌد [Me™bid]dir. Şârih der ki 
Mu¡cem ve Marâ§id’de yâ-yı tahtiyye ile 
olmakla Cevherî galattan berîdir.
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hadîslerinden kâle’n-nebiyyu ¡aleyhi’s-
selâm: اَللَُّهمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َشاِمَنا َوِفي َيَمِنَنا َوَقاَل َوِفي“ 
 َنْجِدَنا َقاَل أَللَُّهمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َشاِمَنا َوِفي َيَمِنَنا َقالُوا َوِفي
ْيَطاِن” الِزُل َواْلِفَتُن َوِبَها َيْطُلُع َقْرُن الشَّ  َنْجِدَنا َقاَل ُهَناَك الزَّ
hadîslerinde diyâr-ı Necd menbit-i fiten ü 
nifâk ve ma¡reke-i şakâ™ vü şikâk olduğu 
musarrahtır. Cenâb-ı Risâlet-penâh ¡aley-
hi salâtu’l-ilâh hazretleri hâk-i mezbûrdan 
neş™et eyleyecek ashâb-ı şerr ü şakveti 
mu¡cize olmak üzere iş¡âr buyurmuş-
lardır. Vâkı¡â bilâd-ı mezbûreden ibtidâ 
Şeyh-i Necdî sûretinde İblîs-i la¡în zuhûr 
edip ba¡dehu âfitâb-ı sipihr-i nübüvvetin 
semt-i ¡ukbâya meyelânları zamânında 
iddi¡â-yı nübüvvet eden Müseylimetü’l-
Ke≠≠âb ve sâ™ir mürteddîn-i dûzeh-me™âb 
ba¡de-zamânin ¢arâmi†a tâ™ifesi ve otuz 
kırk seneden beri Vehhâbiyyûn dedikleri 
»avâric hurûc ve zirve-i bagy u tugyâna 
¡urûc eylediler, hazelehumullâhu ta¡âlâ. 
İntehâ. Ve 

ٌَ  Yüksek olarak açık ve işlek [necd] َنجإْ
yola denir; yukâlu: أََخَذ النَّْجَد أَِي الطَِّريَق اْلَواِضَح 
 Ve ma¡nâ-yı evveldendir ki ¡Arablar اْلُمْرَتِفَع
َجاِد  ُهَو َطالَُّع أَْنُجٍد َوَطالَُّع أَْنِجَدٍة َوَطالَُّع ِنَجاٍد َوَطالَُّع النِّ
derler, َغاِلٌب ِلْلُُموِر   ma¡nâsına. Niteki َضاِبٌط 
merâtib-i ¡âliye ve umûr-ı sâmiyeye ¡urûc 
eden adama الثََّناَيا  [allâ¡u’&-&enâyâ†] َطالَُّع 
ıtlâk ederler. Ve 

ٌَ  Hânenin medâr-ı zîneti ve [necd] َنجإْ
bâ¡is-i rif¡ati olacak döşeme ve minder ve 
mik¡ad ve yastık makûlesi emti¡aya ıtlâk 
olunur. Cem¡i نُُجوٌد [nucûd] gelir ve ِنَجاٌد 
[nicâd] gelir nûn’un kesriyle. Ve 

ٌَ  .Hâzık ve mâhir kılavuza denir [necd] َنجإْ
Ve ağaç kısmından ¡ârî olan mekâna de-
nir. Ve 

ٌَ -Masdar olur, hasma galebe ey [necd] َنجإْ

ya¡nî mukâbili olan arza ıtlâk olunmuştur. 
Taraf-ı a¡lâsı Tihâme-i Yemen, ve taraf-ı 
esfeli arz-ı ¡Ira… ve Şâm ile mahdûd ve 
◊icâz tarafından evveli ya¡nî re™s-i sınırı 
±âtu ¡Ir… nâm mevzi¡dir. Arâzî-i sâ™ire-i 
mezkûreden irtifâ¡ı bâ¡is-i tesmiyedir. 
Ve bunda َنْجٌد [Necd] lafzının zamm-ı 
cîm’iyle de zebân-zed ve müzekkerdir. 

Mütercim der ki kütüb-i cogrâfiyyede 
müsebbet olduğu üzere Yemen ülkesinin 
hudûdu şarkta bilâd-ı ¡Umân ve cenûbda 
bahr-i ¡Arab ve garbda bahr-i Suveys ve 
şimâlde ◊icâz ve bilâd-i Hecer’dir. Ülke-i 
mezbûr dört kısmdır: Biri nefs-i Yemen 
ve biri Tihâme ve biri Necd ve biri A√…
âf’tır. Bahr tarafında olan ∏avr’dır, ona 
Tihâme dahi derler. Ve Tihâme’ye nâzır 
olan emâkine Serât derler; hudûdu garb-
da ba¡z-ı bahr-i Süveys ve cenûbda bahr-i 
¡Arab ve şarkta nefs-i Yemen ve şimâlde 
arz-ı ◊icâz’dır. Ve memleket-i ◊icâz, 
Necd ile Tihâme beynini hâcizdir; hudûdu 
şarktan Necd ve garbdan Tihâme ve 
cenûbdan Yemen ve şimâlden arz-ı Şâm 
ve bilâd-ı Mekke ve Medîne’den ◊icr ve 
‰â™if ve Tebûk ve sâ™iridir. 

Ve Necd memleketi iki kısmdır. Biri 
Necdu ◊icâz ve biri Necdu ¡Âri∂’dir. 
Necd-i ◊icâz şarkîsinde vâki¡ vilâyettir 
ki on altı nevâhîden ¡ibârettir; Şeyh-i 
Necdî nisbet olan beled-i İblîs bundadır. 
Ve Necdu ¡Âri∂ be-gâyet vâsi¡ yerlerdir. 
Cebelu’l-¡Âri∂ dedikleri dağ bundan ge-
çer, hâlen ¡Âmmâriyye dağı ta¡bîr eder-
ler. Ancak iki medhali vardır: Biri ¡Ay-
niyye’dedir ve birisi Dir¡iyye’dedir. Bir 
müddetten beri hurûc ve ¡akâ™id-i zâyiga 
ile Cezîretü’l-¡Arab’a istîlâ eden Vehhâbî 
tâ™ife-i Dir¡iyye’dendir. ~a√îhu’l-Bu«ârî 
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olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ًُجُل َنَجاَدة  َنُجَد الرَّ
َوَنْجَدًة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َكاَن َنِجيًدا

ُُ ُجو َمنإْ -Magmûm ve gussa [el-mencûd] اَلإْ
nâk adama denir; َنْجٌد [necd]-i mezkûrdan 
mef¡ûldür; yukâlu: ُجُل َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل  نُِجَد الرَّ
َمْكُروٌب أَْي  َمْنُجوٌد   Ve hâlik ve makhûr َفُهَو 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَر َمْنُجوًدا أَْي َهاِلًكا

َُ  Terlemek (fethateynle) [en-neced] اَلنََّج
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َنَجًدا ِمَن اْلَباِب  َنِجَد الرَّ
اِبِع ِإَذا َعِرَق  Ve belîd ve kâhil ve künd-zihn الرَّ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َنِجَد 
 ;Ve fürû-mânde olmak ma¡nâsınadır َبُلَد
yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْعَيا َنِجَد الرَّ

ُُ َجا نإْ ِ  Necd (hemzenin kesriyle) [el-incâd] اَلإْ
ülkesine varmak yâhûd Necd ülkesine çık-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا أََتى  أَْنَجَد الرَّ
ِإَلْيِه َخَرَج  أَْو   ;Ve terlemek ma¡nâsınadır َنْجًدا 
yukâlu: َعِرَق ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve bir kimseye أَْنَجَد 
mu¡âvenet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أََعاَنُه ِإَذا  ُفالًَنا  -Ve bülend ve mürtefi¡ ol أَْنَجَد 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلِبَناُء   أَْنَجَد 
 ;Ve havâ ayaz olmak ma¡nâsınadır اْرَتَفَع
yukâlu: َماُء ِإَذا أَْصَحْت  Ve bir adam أَْنَجَدِت السَّ
ehl ve kavmine karîb olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َقُرَب ِمْن أَْهِلِه  Ve da¡vete أَْنَجَد الرَّ
icâbet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْنَجَد 
ْعَوَة ِإَذا أََجاَبَها الدَّ

ُُ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [en-necûd] اَلنَُّجو
Boynu uzun olan nâkaya ve dişi eşeğe 
denir, ¡alâ-kavlin gebe olmaz olanlarına 
denir; yukâlu: َطِويَلُة أَْي  َنُجوٌد  َوأََتاٌن  َنُجوٌد   َناَقٌة 
 Ve işlek ve revende nâkaya اْلُعنُِق أَْو الَ َتْحِمُل
denir ki yolda sâ™irleri sebk ve takaddüm 
eder ola; yukâlu: َمٌة  Ve َناَقٌة َنُجوٌد أَْي َماِضَيٌة ُمَتَقّدِ
sütü pek çok olan nâkaya denir; yukâlu: 
 Ve dâ™imâ yüksek yerlere َناَقٌة َنُجوُد أَْي ِمْغَزاٌر
çöküp oturur olan nâkaya denir; yukâlu: 
اْلُمْرَتِفِع اْلَمَكاِن  َعَلى  َتْبُرُك  َكاَنْت  ِإَذا  َنُجوٌد   Ve َناَقٌة 

lemek ma¡nâsına; yukâlu: ُجُل َنْجًدا ِمَن  َنَجَدُه الرَّ
 Ve اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َغَلَبُه

ٌَ -ya¡nî ağaç sütle [şubrum] ُشْبُرٌم [necd] َنجإْ
ğeni dedikleri şecere şebîh bir şecer adıdır. 
Ve Yemen ülkesinin nihâyetinde bilâd-ı 
Mehre’den bir arz-ı mahsûsa ismidir. Ve 

ٌَ  Şol dilîr ve bahâdıra denir ki [necd] َنجإْ
sâ™irlerin ¡âciz oldukları emr-i sa¡b u ¡azîme 
cerî ve nâfiz ve muktedir ola; yukâlu: ُهَو 
َغْيُرُه َيْعَجُز  ِفيَما  َماٍض  ُشَجاٌع  أَْي   Ve gam ve َنْجٌد 
gussa ve endûh ma¡nâsınadır. Ve masdar 
olur; pek terlemek ma¡nâsına; yukâlu: َنَجَد 
 Ve اْلَبَدُن َعَرًقا ِمَن اْلَباِب اْلَمْزبُوِر ِإَذا َساَل

ٌَ  [edy&] َثْدٌي ,Memeye denir [necd] َنجإْ
ma¡nâsına.

َُ ِجي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tencîd] اَلتَّنإْ
Hâneyi tezyîn eylemek ma¡nâsınadır ki 
şânını terfî¡den ¡ibârettir; yukâlu: َد اْلَبْيَت  َنجَّ
ٌد أَْي ُمَزيٌَّن Kâle fi’l-Esâs ِإَذا َزيََّنُه  Ve bir َبْيٌت ُمَنجَّ
kimseyi takallübât-ı zemân, ehl-i tecribe 
ve muhkemü’r-re™y eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْهُر ِإَذا َحنََّكُه َدُه الدَّ َنجَّ

َُ ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [en-necid] اَلنَِّج

َُ  (vezninde [a∂ud¡] َعُضٌد) [en-necud] اَلنَُّج
ve

َُ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [en-necîd] اَلنَِّجي
Bunlarda şecî¡ ve pür-dil adama denir ki 
sâ™irlerin ¡âciz oldukları umûr-ı ¡azîmeye 
nüfûz ve temşîte muktedir ola. Ve 

ٌَ -Magmûm ve gussa-nâk ada [necîd] َنِجي
ma denir; َمْنُجوٌد [mencûd] gibi ma¡nâ-
yı sâbıktan me™hûzdur ve arslana ıtlâk 
olunur.

ُة َُ ) [en-necâdet] اَلنََّجا -veznin [sa¡âdet] َسَعاَدةٌ
de) ve

ُة ََ -veznin [secdet] َسْجَدةٌ) [en-necdet] اَلنَّجإْ
de) Vech-i mezkûr üzere dilîr ve bahâdır 
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.gibi [dem] َدٌم

ُة ََ َج ِمنإْ  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mincedet] اَلإْ
vezninde) Üvendire gibi hafif değneğe 
denir ki onunla davar eşip yürümeğe hass 
ve igrâ olunur. Ve şol tepingi ağaçlarına 
denir ki katık gibi onlar ile deve semerinin 
ensesinde olan heybe tarzında terkisinin 
içini doldururlar.

َُ َج ِمنإْ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-minced] اَلإْ
de) Küçük dağcağıza denir. Ve bir nev¡ 
nisvân pîrâyesine denir ki fusûsla müzey-
yen olur: hakîkati bir kılâdedir ki inci ve 
altın ve yüzük kaşı gibi zî-kıymet ahcâr 
ile yâhûd karanfil ile tezyîn ederler ve bir 
karış kadar enli olur; hatunlar hamâ™ilî bo-
yunlarına geçirip kılıç bağı gelecek yer-
den memeleri altına dek nâzil olur. Cem¡i 
.gelir [menâcid] َمَناِجُد

َُ ُمَنجَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-munecced] اَلإْ
vezninde) Mücerreb ma¡nâsınadır ki ism-i 
mef¡ûl ¡unvânıyladır, takallübât-ı dehriy-
ye ile ahvâl-i ¡âleme tecribeleri sebk eyle-
miş ¡ârif ve âgâh adama denir; yukâlu: ُهَو 
ٌب ٌد أَْي ُمَجرَّ ُمَنجَّ

ُُ َجا ِتنإْ سإْ ِ  Yardım istemek [el-istincâd] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْسَتَعاَنُه ِإَذا   ِاْسَتْنَجَدُه 
Ve ba¡de’z-za¡f kavî ve tüvânâ olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقِوَي ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِاْسَتْنَجَد 
َضْعٍف -Ve bir nesneden heybetlendik َبْعَد 
ten sonra ona dilîr olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِاْسَتْنَجَد َعَلْيِه ِإَذا اْجَتَرأَ َعَلْيِه َبْعَد َهْيَبٍة
َمِريٍع َُ َسِريٍع) [¡Necdu Merî] َنجإْ  mecdu] َمْجُد 
serî¡] vezninde) ve

َخاٍل َُ  (â-yı mu¡ceme ile») [Necdu »âl] َنجإْ
ve

ٍر َعفإْ َُ ve [Necdu ¡Afr] َنجإْ

َكٍب َكاإْ َُ  ¡Birer mevzi [Necdu Kebkeb] َنجإْ

şol nâkaya denir ki gûyâ sâ™ir nâkalar ile 
mu¡âraza eder gibi onlar sütü çok verin-
ce bu dahi çok verir ola; yukâlu: َنُجوٌد  َناَقٌة 
َغُزْرَن ِإَذا  َفَتْغُزُر  ِبَل  اإْلِ تَُناِجُد   Ve nebâlet ve َكأَنََّها 
meziyet ehli olan ¡âkile ve lebîbe hatuna 
denir. Cem¡i َنْجٌد [nucud] gelir, ُكُتٌب [kutub] 
vezninde. Ve 

ٌُ  .Esâmîdendir: ¡Â§ım b [Necûd] َنُجو
Ebi’n-Necûd b. Behdele kurrâdandır ve 
Behdele mûmâileyhin vâlidesi ismidir.

ُة ََ -veznin [secdet] َسْجَدةٌ) [en-necdet] اَلنَّجإْ
de) ٌَنَجاَدة [necâdet] ma¡nâsınadır ki zikr 
olundu. Ve 

ةٌ ََ  Harb ve kıtâl ma¡nâsınadır [necdet] َنجإْ
ki ismdir; yukâlu: َوَقَعْت َبْيَنُهْم َنْجَدةٌ أَْي ِقَتاٌل Ve 
bahâdırlık, şecâ¡at ma¡nâsınadır. Ve be™s 
ve şiddet ma¡nâsınadır. Ve korku ve hevl 
ve feza¡ ma¡nâsınadır. Ve 

ةٌ ََ  .Esâmîdendir: Necdet b [Necdet] َنجإْ
¡Âmir el-◊anefî, Yemâme ehlinden bir 
Hâricî ismidir, ashâb ve etbâ¡ına َنَجَداٌت 
[Necedât] ıtlâk olunur fetehâtla.

ُُ َجا  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [en-nicâd] اَلنِّ
Kılıç bağına denir, ْيِف -amâ™ilu’s√] َحَماِئُل السَّ
seyf] ma¡nâsına. Hüsn-i kinâyâttandır 
ki tavîlü’l-kâmet olan adama َجاِد النِّ  َطِويُل 
[†avîlu’n-nicâd] ıtlâk ederler.

ُُ ا -veznin [kettân] َكتَّاٌن) [en-neccâd] اَلنَّجَّ
de) Yorgancıya denir ki döşek ve minder 
ve yastık makûlesini dikip doldurur olan 
kimsedir.

ُُ  (vezninde [kâfûr] َكاُفوٌر) [en-nâcûd] اَلنَّاُجو
Bâdeye denir, َخْمٌر [«amr] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشِرَب النَّاُجوَد أَِي اْلَخْمَر Sebeb-i şecâ¡at 
olduğu için ıtlâk olunmuştur. Ve bâde ko-
nulan kaba denir, câm ve surâhî ve bâtiye 
ve sâ™ir gibi; yukâlu: َق اْلَخْمَر ِفي النَّاُجوِد أَْي  َروَّ
 ,Ve za¡ferâna denir. Ve kana denir ِفي ِإَناِئَها
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tekûlu: ُدوَنَنا ُهْم يَُناِهُدوَنَنا أَْي َيَتَعهَّ

]ن ُ ُ[
َُّ  nûn’un fethi ve dâl’ın) [en-nedd] اَلنَّ
teşdîdiyle) ve

َُ ي َِ ve (nûn’un fethiyle) [en-nedîd] اَلنَّ

ُُ ل َُ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [en-nudûd] اَلنُّ
ve

ُُ ََ ve (fethateynle) [en-neded] اَلنَّ

ُُ ا ََ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [en-nidâd] اَلنِّ
Hayvân ürküp kaçıp gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ا َوَنِديًدا َونُُدوًدا َوَنَدًدا َوِنَداًدا ِمَن  َندَّ اْلَبِعيُر َندًّ
 Ve اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َشَرَد َوَنَفَر

ٌَّ  Bir nev¡ tîb ismidir. ¡Alâ-kavlin [nedd] َن
¡anbere denir; nûn’un kesriyle de lügat-
tir. Müfredât-ı tıbbiyyede ٌَّند [nedd] buhûr 
envâ¡ından bir tîb-i mürekkeb ismi olup 
Necâşî muhtere¡âtından olmak üzere 
mersûmdur, Fârisîde ona keşne ve şeş-
pençe derler. Ve 

ٌَّ ُمْرَتِفٌع Yüksek höyüğe denir [nedd] َن  َتلٌّ 
ma¡nâsına. Ve çamurdan, başı yassı büyük 
tepeye denir. Ve Yemen’de bir hisârın 
ismidir.

َُّ  Misl ve (nûn’un kesriyle) [en-nidd] اَلنِّ
mânend ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي ِندٌّ  َلُه   َما 
 ِهَي :gelir ve yukâlu [endâd] أَْنَداٌد Cem¡i ِمْثٌل
ُفالٍَن ِندُّ  يَُقاُل  َوالَ  ُفالََنٍة   ِندٌّ Lâkin Mi§bâ√’ta ِندُّ 
[nidd] ve َنِديٌد [nedîd] misl-i muhâlife ıtlâk 
olunmak üzere mansûsdur.

َُ ي َِ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [en-nedîd] اَلنَّ
Bu dahi misl ve hemtâ ma¡nâsınadır. 
Cem¡i نَُدَداُء [nudedâ™] gelir, ُحَنَفاُء [√unefâ™] 
vezninde.

ُة ََ ي َِ  [nedîd] َنِديٌد (hâ’yla) [en-nedîdet] اَلنَّ
ma¡nâsınadır. Cem¡i َنَداِئُد [nedâ™id] gelir, 
.gibi [a§â™id…] َقَصاِئُد ve [a§îdet…] َقِصيَدةٌ

ismleridir.

ِعَقاِب الإْ َُ -ayn’ın kesriy¡) [Necdu’l-¡İ…âb] َنجإْ
le) Dimaş… kazâsında bir mevzi¡dir.
ُِّ ُو الإْ َُ -vâv’ın zammıy) [Necdu’l-Vudd] َنجإْ
la) Hu≠eyl bilâdında bir mevzi¡dir.

ٍق َْرإْ َُ  Yemâme’de bir […Necdu Ber] َنجإْ
mevzi¡dir.
أََجأَ َُ -ayyi™ kabîlesi yur‰ [™Necdu Ece] َنجإْ
dunda bir siyâh dağın adıdır.

َرى الشَّ َُ  şîn-i meftûha) [Necdu’ş-Şerâ] َنجإْ
ile) Bir mevzi¡ adıdır.

ُُ -vez [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [en-nucûd] اَلنُُّجو
ninde) Bir nesne belli ve ¡ayân olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَجَد اأْلَْمُر نُُجوًدا ِمَن اْلَباِب 
ِل ِإَذا َوَضَح َواْسَتَباَن ْاألَوَّ
ٍَ  Urve b. el-Verd nâm¡ [Ebû Necd] أَُْوَنجإْ
şâ¡irin künyesidir.
ٍَ
-vez [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Ebû Nuceyd] أَُْونَُجيإْ

ninde) ¡İmrân b. ◊u§ayn’ın künyesidir.

َُ ُمَناِج [munâcedet] ُمَناَجَدةٌ [el-munâcid] اَلإْ
ten ism-i fâ¡ildir, mukâtil ve cengâver 
bahâdıra denir. Ve 

ٌَ -Mu¡în ve meded-kâra de [munâcid] ُمَناِج
nir. Pes ٌُمَناَجَدة [munâcedet] mukâtele ve 
mu¡âvene ma¡nâlarınadır.

َُ  in[nâcidet] َناِجَدةٌ [en-nevâcid] اَلنََّواِج
cem¡idir, gövdede olan yağın uzun uzun 
tarîkalarına denir ki semizlikten olur.

َُ ٌل) [et-teneccud] اَلتََّنجُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Yükselmek, irtifâ¡ ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيُء ِإَذا اْرَتَفَع َد الشَّ َتَنجَّ

]ن ح ُ[
ُة ََ ُمَناَح -â-yı mühme◊ [el-munâhadet] اَلإْ
le ile ٌُمَعاَهَدة [mu¡âhedet] vezninde ve 
mürâdifidir ki bir kimse ile ¡ahd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعاَهَدُه ِإَذا   Ve َناَحَدُه 



َُ ي َِ 1612اَلتَّنإْ BÂBU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE

vezninde) Muhâlefet ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ًة أَْي َخاَلْفُتُه َناَدْدتُُه ُمَنادَّ

]ن ر ُ[
ُُ  La¡ib-i (vezninde [ferd] َفْرٌد) [en-nerd] اَلنَّرإْ
ma¡rûf adıdır ve bu Fârisîden mu¡arrebdir. 
Mülûk-i Fürs’ten Erdeşîr b. Bâbek vaz¡ ve 
ihtirâ¡ eylemiştir. Onun için ona izâfetle 
nerd-i Şîr derler. Mü™ellif garîb izâfe ey-
lemiştir. Kütüb-i tevârîhte mübeyyen ol-
duğu üzere asl-ı la¡ib-i mezbûr iki zara 
mahsûs idi ki َكْعَبَتْيِن [ka¡beteyn] dedikle-
ridir. Ve bu Erdeşîr ihtirâ¡ıdır. Ba¡dehu 
sâ™ir pulları ve la¡bında olan şîveleri Bü-
zürcmihr ihtirâ¡ eyledi. Ve la¡ib-i mezbûr 
yedi gûnedir: “fârid” ki “ferîd” dahi der-
ler, “ziyâd” ve “sitâre” ve “hâne-gîr” ve 
“tavîl” ki hâlen tavla ta¡bîr ettikleridir, bu 
diyârlarda o müte¡areftir ve “deh-hezâr” 
ve “mansûbe”dir. Kaldı ki bu diyârlarda 
“gül-bahâr” ve “küst” dedikleri envâ¡-ı 
mezkûreden iki gûnesidir ki ismleri mü-
beddeldir. Ve 

ٌُ  Bir gûne çuval adıdır ki dibi [nerd] َنرإْ
vâsi¡ ve yukarısı mahrûtî olur. Hurmâ yap-
rağından örülüp dikildikten sonra etrâfına 
serâser lîften örülmüşşerit sarıtmakla taş 
gibi muhkem ve metîn olup direk gibi 
dikine durur ve aslâ devrilip yıkılmaz. 
Hurmâ devşirimi vaktinde onunla hurmâ 
nakl ederler. Ve 

ٌُ -Bir gûne terkîb adıdır ki tılâ vec [nerd] َنرإْ
hiyle onunla müdâvât olunur. Bu terkîb 
zımâdât envâ¡ındandır. Etıbbânın kurs-ı 
nerdî dedikleridir ki sandal-ı ahmer ve fev-
fel ve şiyâf-ı mâmisâ ve esfîdâc-ı kal¡î ve 
gül-i Ermenî ve bezr-i benc ve murdâsenc 
ve havlân-ı Mekkî ve bûş-ı Derbendi ve 
râvende ve bir cüz™ lifâf kökü ve afyon 

َُ ي َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tendîd] اَلتَّنإْ
Bir adamın mesâlib ve me¡âyibini âşikâre 
lisâna almakla rüsvâ ve teşhîr eylemek 
ma¡nâsınadır ki mâdde-i merkûmeden 
me™hûzdur; yukâlu: ِبُعُيوِبِه َح  َصرَّ ِإَذا  ِبِه  َد   Ve َندَّ
bir adama bed ve fenâ kelimât işittirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقِبيَح أَْسَمَعُه  ِإَذا  ِبِه  َد   َندَّ
Ve perâkende eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقَها ِبَل ِإَذا َفرَّ َد اإْلِ َندَّ

ُُّ  Rızk ve rûzî (teşdîd-i dâl’la) [en-nâdd] اَلنَّا
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلْيَس َلُه َنادٌّ أَْي ِرْزٌق Fi’l-
asl mâl-ı nâtıka ıtlâk olup ba¡dehu rızkta 
isti¡mâl olundu.

ُُ ََ  ,Dağınık (fethateynle) [en-neded] اَلنَّ
perâkende ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإِبٌل َنَدٌد أَْي 
َقٌة ُمَتَفّرِ

ُُ ا ََ نإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-indâd] اَلإْ
Perâkende kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقَها ِبَل ِإَذا َفرَّ أََندَّ اإْلِ

َُ ي ُِ ََنا ve [el-enâdîd] اَلإْ

َُ ي ُِ  Perâkendeler ve [et-tenâdîd] اَلتََّنا
perîşânlar demektir; yukâlu: أََناِديَد  َذَهُبوا 
ُقوا ِفي ُكّلِ َوْجٍه  َتَعاِشيُب Ve bunların َوَتَناِديَد ِإَذا َتَفرَّ
[te¡âşîb] ve َشَعاِريُر [şe¡â™ir] gibi müfredleri 
mesmû¡ değildir.

ُُّ  teşdîd-i dâl’la fi’l-asl) [et-tenâdd] اَلتََّنا
-vezninde) Dağılmak, tefer [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل
ruk ma¡nâsınadır. Ve birbirinden ürkmek, 
tenâfür ma¡nâsınadır ve minhu kavluhu 
ta¡âlâ fî sûreti’l-Mü™min: ِبالتَّْشِديِد ﴾  ﴿َيْوَم التََّناّدِ
َبْعٍض ِمْن  َبْعُضُهْم  َينُدُّ  أَْي  َوَجَماَعٌة  َعبَّاٍس  اْبُن  ِبِه   َوَقَرأَ 
اْلَباُقوَن ِبالتَّْخِفيِف  َنْحُو ﴿َيْوَم َيِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخيِه﴾ َوَقَرأَ 
َداِء ِمَن النِّ

ُُ ََ  Bir (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Yended] َينإْ
mevzi¡dir. Ve Medîne-i münevvere’nin 
ismidir.

ُة َُّ ُمَنا ) [el-munâddet] اَلإْ ةٌ  [mumâddet] ُمَمادَّ
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na ve Allâh’ı seversen doğru söyle de-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَشَد ُفالًَنا ِإَذا َقاَل َلُه 
 ِنْشَدَك اهلَل ِبَفْتِح :ve yukâlu أَْنَشْدتَُك اهلَل أَْي َسأَْلُتَك ِباهلِل
اِل أَْي أَْنُشُدَك ِباهلِل -kelime [nişd] ِنْشٌد Burada الدَّ
si ki nûn’un kesriyledir, masdar olan ٌِنْشَدة 
[nişdet]ten muhaffeftir, اهلَل  ِقْعَدَك [ve] َعْمَرَك 
 gibi fi¡li hazf ve masdar mevzi¡-i fi¡le اهلَل
vaz¡ ve mef¡ûl-i evvel olan kâf’a muzâf 
olmuştur. Ve isti¡mâlâttandır ki ¡Arab-
lar َفَعْلَت ِإالَّ  ِباهلِل   derler ki fi¡li ism-i َنَشْدتَُك 
müstesnâ mevki¡ine îkâ¡ ederler. Kezâlik 
harf-i cersiz َفَعْلَت ِإالَّ  اهلَل   derler ki َنَشْدتَُك 
mef¡ûleyne müte¡addîdir, da¡vet menzi-
linde olduğundan yâhûd َذَكْرُت ma¡nâsını 
tazmîn eylediklerinden nâşî. Ve burada 
َفَعْلَت  kavli masdar ile mü™evveldir ki ِإالَّ 
 fi¡linde [neşede] َنَشَد demektir. Ve ِإالَّ ِفْعَلَك
elbette nefy takdîri lâzımdır, zîrâ istisnâ-ı 
müferragdır. Pes اأْلَْشَياِء ِمَن  َشْيًئا  ِمْنَك  أَْطُلُب   َما 
.sebkinde olur ِإالَّ ِفْعَلَك

ُة ََ ُمَناَش ve [el-munâşedet] اَلإْ

ُُ َشا -Bir ada (nûn’un kesriyle) [en-nişâd] اَلنِّ
ma yemin vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َفُه َناَشَدُه ُمَناَشَدًة َوِنَشاًدا ِإَذا َحلَّ

ُُ َشا نإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-inşâd] اَلإْ
Zâyi¡ olan şey™i bulan adam ta¡rîf eyle-
mek ma¡nâsınadır ki meselâ “Bir cevher 
gâ™ib eden var mı?” diye nidâ eylemekten 
¡ibârettir, niteki sülâsîsi dahi bu ma¡nâya 
geldiği zikr olundu; yukâlu: ِإَذا الََّة  الضَّ  أَْنَشَد 
َفَها  Ve zâyi¡i göstermeğe bilen adamdan َعرَّ
delâlet taleb eylemek ya¡nî arayıp soruş-
turmak ma¡nâsına olmakla azdâddan olur; 
yukâlu: الََّة ِإَذا اْسَتْرَشَد َعْنُه -Ve şi¡r oku أَْنَشَد الضَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْعَر  الّشِ  أَْنَشَد 
 Ve bir adamı rû-be-rû hicv eylemek َقَرأَُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْنَشَد ِبِهْم ِإَذا َهَجاُهْم

َُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tenâşud] اَلتََّناُش

yarımşar cüz™ su ile karıştırıp tavla zarı 
gibi tertîb eyledikten sonra kişniş suyu ve 
gül-âb ve sirke ile zımâd ederler, cemî¡-i 
evrâm-ı hârreye nâfi¡dir.

يُّ ُِ
 La¡ib-i (yâ-yı nisbetle) [en-nerdiyy] اَلنَّرإْ

 e mensûb demektir. Rüvâttan[nerd] َنْرٌد
¡Abbâs-ı Nerdî ki Hârûn-ı Reşîd’den hadîs 
rivâyet eylemiştir, la¡ib-i mezbûrda pek 
mâhir idi.

]ن ش ُ[
َُ  nûn’un fethi ve şîn-i) [en-neşd] اَلنَّشإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) ve

ُة ََ شإْ ve [en-nişdet] اَلنِّ

اُن ََ شإْ -nûn’ların kesriy) [en-nişdân] اَلنِّ
le) Zâyi¡ ve gâ™ib olan şey™i aramak 
ma¡nâsınadır ki arayıp soruşturmaktan 
¡ibârettir. Mâlik ile dellâlın fi¡lidir ki 
müsterşid olurlar; yukâlu: َنْشًدا الََّة  الضَّ  َنَشَد 
َطَلَبَها ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوِنْشَداًنا   Ve gâ™ib َوِنْشَدًة 
olan şey™i bulan adam nidâ ile ta¡rîf ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا الََّة  الضَّ  َنَشَد 
َفَها  Ve ta¡rîf vâcidin fi¡lidir ki “Ben bir َعرَّ
nesne buldum, sâhibini bilmem, sâhibi 
her kim ise gelip ba¡de’t-tavsîf benden 
ahz eylesin” diye bi’n-nefs yâhûd dellâl 
vâsıtasıyla nidâ eylemekten ¡ibârettir, 
niteki mezîdden ِإْنَشاٌد [inşâd] dahi bu 
ma¡nâlaradır. Şârih der ki e™immeden 
Kurâ¡ bu iki ma¡nânın zıddiyyetine zâhib 
olmuştur. İntehâ. Ve bir şey™i gereği gibi 
bilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالًَنا   َنَشَد 
 Ve bir mâddenin hakîkatini taleb َعَرَفُه َمْعِرَفًة
zımnında bir adamdan yemîn eylemek is-
temek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَشَد ُفالًَنا ِباهلِل ِإَذا 
 Ve اْسَتْحَلَفُه َيْعِني َسأََلُه َوأَْقَسَم َعَلْيِه ِباهلِل

ٌَ اهلَل Bir adama [neşd] َنشإْ  demek أَْنَشْدتَُك 
ya¡nî bir mâddenin künh ve hakîkatini 
su™âl zımnında Allâh için ve Allâh ¡aşkı-
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re istif olmuş metâ¡a, ¡alâ-kavlin güzîde ve 
hıyârına denir. Ve üzerine emti¡a ve esvâb 
istif eyledikleri serîre denir. Ve ululuk, 
şeref ve şân ma¡nâsınadır. Ve şerîf ve zî-
şân adama denir. Ve semiz nâkaya denir. 
Cem¡i أَْنَضاٌد [en∂âd] gelir. Ve 

ِم َقوإْ الإْ ُُ  Gürûh ve [en∂âdu’l-…avm] أَنإَْضا
cemâ¡atine ıtlâk olunur. Kezâlik kavmin 
¡aded ve şümârına denir. Ve 

ِجَااِل الإْ ُُ -Dağlarda bir [en∂âdu’l-cibâl] أَنإَْضا
biri üzere olan iri ve büyük taşlara ve ka-
yalara ıtlâk olunur. Ve 

َحاِب ََّ ال ُُ -Birbiri üze [en∂âdu’s-se√âb] أَنإَْضا
re kat-ender-kat bulutlara ıtlâk olunur.

ُُ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [en-ne∂ûd] اَلنَُّضو
Bu dahi semiz nâkaya denir.

ُة ََ -vez [a§îdet…] َقِصيَدةٌ) [en-ne∂îdet] اَلنَِّضي
ninde) Yastığa ıtlâk olunur, ٌِوَساَدة [visâdet] 
ma¡nâsına. Ve içi dolma olan hâne 
metâ¡ına ıtlâk olunur, şilte ve minder gibi.
ُِ  (vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [Ne∂âdi] َنَضا
¡Âliye’de bir dağın adıdır. Ve bu müzek-
kerdir, mü™ennes dahi olur. Benû Temîm 
gayr-i munsarıf mecrâsına icrâ ederler.

ُُ ِتَضا نإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-inti∂âd] اَلإْ
de) Bir yerde mukîm olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْنَتَضَد ِباْلَمَكاِن ِإَذا أََقاَم

]ن ف ُ[
ُُ -vez [kesâd] َكَساٌد fâ’yla) [en-nefâd] اَلنََّفا
ninde) ve

َُ -Bir nesne tü (fethateynle) [en-nefed] اَلنََّف
kenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء َنَفاًدا  َنِفَد الشَّ
اِبِع ِإَذا َفِنَي َوَنَفًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ

ُُ َفا نإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-infâd] اَلإْ
nesneyi tüketmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْفَناُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve bir adamın mâl ve أَْنَفَد 
zahîresi tükenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 

de) Birbirine şi¡r okumak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَناَشَد اْلَقْوُم ِإَذا أَْنَشَد َبْعُضُهْم َبْعًضا
ُة ََ شإْ -Mas (nûn’un kesriyle) [en-nişdet] اَلنِّ
dardır, niteki zikr olundu. Ve ism olur 
sese denir; yukâlu: َسِمَع ِنْشَدَتُه أَْي َصْوَتُه

َُ  Ref¡-i (nûn’un fethiyle) [en-neşîd] اَلنَِّشي
savt ma¡nâsınadır. Ve beyne’l-kavm inşâd 
olunan şi¡re denir ki bi-ma¡nâ mef¡ûldür.

ُة َُ ُنإُْشو -hemzenin zammıy) [el-unşûdet] اَلإْ
la) Bu dahi inşâd olunan şi¡re denir. Cem¡i 
 in cem¡i[neşîd] َنِشيٌد gelir. Ve [enâşîd] أََناِشيُد
.gelir [neşâ™id] َنَشاِئُد

ُُ َشا ِتنإْ سإْ ِ  Bir adamdan şi¡r [el-istinşâd] اَلإْ
okumak istemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْعَر ِإَذا َطَلَب ِمْنُه ِإْنَشاَدُه ِإْسَتْنَشَدُه الّشِ

َُ ٌل) [et-teneşşud] اَلتََّنشُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir haber ve mâddeyi bilmek için nâsın 
muttali¡ olmayacağı cihetlerden nezâketle 
soruşturmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َد  َتَنشَّ
 :Kâle fi’l-Esâs tekûlu اأْلَْخَباَر ِإَذا أََراَغَها ِلَيْعَلَمَها
الَ َحْيُث  ِمْن  َتْعَلَمَها  أَْن  تُِريُغ  ُكْنَت  ِإَذا  اأْلَْخَباَر  ْدُت   َتَنشَّ
َيْعَلُمَها النَّاُس

ٌَ ِش  (vezninde [mu√sin] ُمْحِسٌن) [Munşid] ُمنإْ
Cebel-i Ra∂vâ ile sâhil beyninde bir mev-
zi¡ ve ‰ayyi™ kabîlesi cibâlinde başka bir 
mevzi¡ adıdır.

]ن ض ُ[
َُ  nûn’un fethi ve ∂âd-ı) [en-na∂d] اَلنَّضإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir nesneyi bir-
biri üzere nizâm üzere yığıp istif eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنْضًدا اْلَمَتاَع   َنَضَد 
 ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َجَعَلُه َبْعَضُه َفْوَق َبْعٍض َفُهَو َمْنُضوٌد
َوَنِضيٌد

َُ ِضي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ten∂îd] اَلتَّنإْ
َد َمَتاَعُه :ma¡nâsınadır; yukâlu [na∂d] َنْضٌد  َنضَّ
ٌد َتْنِضيًدا ِبَمْعَنى َنَضَدُه َفُهَو ُمَنضَّ

َُ -Birbiri üze (fethateynle) [en-ne∂ad] اَلنََّض
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nenin züyûf ve kemterini seçip öğürtle-
mek ma¡nâsına; yukâlu: َوَغْيَرَها َراِهَم  الدَّ  َنَقَد 
ِمْن َدَها  َجّيِ َميََّز  َيْعِني  َميََّزَها  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن   َنْقًدا 
 Ve bir nesnenin kıymetini peşin ve َرِديِئَها
mu¡accelen vermek ma¡nâsınadır ki tırna-
ğı dibinde vermek ta¡bîr olunur; yukâlu: 
َنْقًدا أَْعَطاُه  ِإَذا  الثََّمَن  -Kâle’ş-şârih ve min َنَقَدُه 
hu hadîsu Câbir ve cemelihi kâle: َفَنَقَدِني“ 
الً  Ve parmakla ceviz َثَمَنُه” أَْي أَْعَطاِنيُه َنْقًدا ُمَعجَّ
oymak ma¡nâsınadır ki murâd parmak-
la cevizin içini çıkarmaktır ve mecâzdır; 
yukâlu: ْصَبِع ِباإْلِ َنَقَرُه  ِإَذا  اْلَجْوَز   Ve tuzağa َنَقَد 
düşmüş kuş burnuyla tuzağa peyderpey 
vurmak ma¡nâsınadır ki kekmek ta¡bîr 
olunur. Bu dahi mecâzdır; yukâlu: َنَقَد الطَّاِئُر 
 Ve اْلَفخَّ ِإَذا َضَرَب ِفيِه ِبِمْنَقاِدِه أَْي ِبِمْنَقاِرِه

ٌَ -Vezn ve ¡ayârı tâm olan akçe [na…d] َنقإْ
ye denir; tesmiye bi’l-masdardır; yukâlu: 
َواِزٌن أَْي  َنْقٌد  -Ve bir şey™e doğru uğur ِدْرَهٌم 
layın bakmak ma¡nâsınadır; َناِقٌد [nâ…id]
in َمْنُقوٌد [men…ûd]a nazar eylediği gibi; 
yukâlu: ْيَء َوِإَلْيِه ِبَنَظِرِه ِإَذا اْخَتَلَس النََّظَر ُجُل الشَّ  َنَقَد الرَّ
ْيِء أَْي Kâle fi’l-Esâs َنْحَوُه  َوُهَو َيْنُقُد ِبَعْيِنِه ِإَلى الشَّ
 :ve yukâlu يُِديُم النََّظَر ِإَلْيِه ِباْخِتالٍَس َحتَّى الَ َيْفِطَن َلُه
َه ِبَنَظِر النَّاِقِد  َما َزاَل َبَصُرُه َيْنُقُد ِإَلى َذِلَك نُُقوًدا َكأَنََّما َشبَّ
 Ve ِإَلى َما َيْنُقُدُه

ٌَ  ;Yılan sokmak ma¡nâsınadır [na…d] َنقإْ
yukâlu: َنَقَدْتُه اْلَحيَُّة ِإَذا َلَدَغْتُه

ُُ َقا  (vezninde [te≠kâr] َتْذَكاٌر) [et-ten…âd] اَلتَّنإْ
Bu dahi masdar-ı sülâsîdir, akçe ve sâ™ir 
nesnenin züyûf ve kemterini seçip öğürt-
lemek ma¡nâsına; yukâlu: َراِهَم َوَغْيَرَها  َنَقَد الدَّ
َنْقًدا َوَتْنَقاًدا ِإَذا َميََّزَها

ُُ ِتَقا نإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-inti…âd] اَلإْ
de) Bu dahi َتْنَقاٌد [ten…âd] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َراِهَم َوَغْيَرَها ِإَذا َميََّزَها  Ve akçeyi ِإْنَتَقَد الدَّ
kabz eylemek ma¡nâsınadır ki murâd nakd 
olarak almaktır; yukâlu: َراِهَم ِإَذا َقَبَضَها  ِإْنَتَقَد الدَّ

 Ve kuyunun suyu أَْنَفَد اْلَقْوُم ِإَذا َفِنَي َمالُُهْم َوَزاُدُهْم
kalmayıp bitmek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ِكيَُّة ِإَذا َذَهَب َماُؤَها أَْنَفَدِت الرَّ

ُُ َفا ِتنإْ سإْ ِ -Bu dahi bir şey™i tü [el-istinfâd] اَلإْ
ketmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  ِإْسَتْنَفَد 
ِإَذا أَْفَناُه

ُُ ِتَفا نإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-intifâd] اَلإْ
Medyûndan dâ™in hakkını bi’t-tamâm ahz 
ve istîfâ eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: اْسَتْوَفاُه ِإَذا  ُه  َحقَّ  Ve süt sağmak ِإْنَتَفَد 
ma¡nâsına müsta¡meldir ki memeden sütü 
istîfâ eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: ِإْنَتَفَد 
َبَن ِإَذا َحَلَبُه اللَّ

َُ َتِف ُمنإْ -ism-i fâ¡il bünyesiy) [el-muntefid] اَلإْ
le) Cemâ¡atten alarga olan adama ıtlâk 
olunur, gûyâ ki onlardan nefsini istîfâ ey-
lemiş olur; yukâlu: ًيا َقَعَد ُفالٌَن ُمْنَتِفًدا أَْي ُمَتَنّحِ

َُ َتَف ُمنإْ -İsm-i mef¡ûl bün [el-muntefed] اَلإْ
yesiyle ki asl ِإْنِتَفاٌد [intifâd]dan masdar-ı 
mîmîdir, si¡at ve füshat ma¡nâsınadır ki 
ma¡nâ-yı mezbûrdan me™hûzdur ve minhu 
yukâlu: ِفيِه ُمْنَتَفٌد َعْن َغْيِرِه أَْي َمْنُدوَحٌة َوَسَعٌة

َُ ُمَتَنفَّ ٌل [el-muteneffed] اَلإْ  den[tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ism-i mef¡ûl bünyesiyle ki ism-i mekândır, 
nizâ¡ ve teşvîş ve ıztırâb olunacak mahal-
le denir; nizâ¡ ve husûmet ma¡nâsındandır 
ve minhu yukâlu: ًدا أَْي ُمَراَغًما  َتِجُد ِفي اْلِبالَِد ُمَتَنفَّ
َوُمْضَطَرًبا

]ن ق ُ[
َُ  nûn’un fethi ve …âf’ın) [en-na…d] اَلنَّقإْ
sükûnuyla) Bir nesne iştirâsında peşin 
ve der-sâ¡at verilen akçeye denir, ma¡nâ-
yı masdarîden me™hûzdur; َنِسيَئٌة [nesî¡et] 
mukâbilidir. Şârihin beyânına göre cem¡i 
ٌد َونُُقوٌد ِجَياٌد :gelir; yukâlu [nu…ûd] نُُقوٌد  َنْقٌد َجّيِ
Ve 

ٌَ -Masdar olur, akçe ve sâ™ir nes [na…d] َنقإْ
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َُ َق  (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [en…ad] أَنإْ
Kirpiye denir, ُقْنُفٌذ […unfu≠] gibi. Ve gâh 
olur ki ona harf-i ta¡rîf idhâl olunur; ve 
minhu’l-meselu: ”أَْنَقَد ِبَلْيَلٍة   Zîrâ kirpi “َباَت 
kısmı bütün gece uyumayıp cevelân eder. 

Mütercim der ki أَْنَقُد [en…ad] kelimesi-
ne harf-i ta¡rîf dâhil olmadığı, أَْفَكُل [ef-
kel] gibi ma¡rife olduğuna mebnîdir ve 
harf-i ta¡rîfin duhûlü zikr olunan َنَقٌد [ne…
ad] mâddesinden ki fethateynle, diş çü-
rüyüp ufanmak ma¡nâsına vasf olduğuna 
mebnîdir. Hattâ Musta…§â’da: اَأْلَْنَقُد  َوِقيَل 
اأْلَْضَراِس ِفي  َفَساٌد  َوُهَو  النََّقِد  ِمَن  ِسنُُّه  َتْشَتِكي   اَلَِّذي 
َيَناُم الَ  َوُهَو   .ibâretiyle mersûmdur¡ َيْخِرُقَها 
İntehâ. Ve 

َُ َق .Kaplumbağaya denir [en…ad] أَنإْ

ُة ََ قإْ  (nûn’un kesriyle) [en-ni…det] اَلنِّ
Kerevyâ ismidir ki Karaman kemmûnu 
dedikleri nebâttır.

اِن ََ ِق نإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-in…idân] اَلإْ
Kaplumbağaya denir.

ُُ َقا نإْ ِ  Ağaç (hemzenin kesriyle) [el-in…âd] اَلإْ
yapraklanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْنَقَد 
َجُر ِإَذا أَْوَرَق الشَّ
ُقَريإٍْش َُ َق -nûn’un fet) [Nev…adu ¢ureyş] َنوإْ
hiyle) Nesef kazâsında bir kasabadır; 
İmâm ¡Abdul…âdir b. ¡Abdul«âli… en-
Nev…adî oradandır.

اُخَن َُ ُخرإْ َُ َق -â») [Nev…adu »urdâ«un] َنوإْ
yı mu¡cemelerin zammıyla) Kazâ-yı 
mezbûrda başka bir kasabadır; a¡lâmdan 
Mu√ammed b. Suleymân el-Mu¡addel en-
Nev…adî oradandır.

َساَرَة َُ َق  ;Bir kasabadır [Nev…adu Sâret] َنوإْ
fukahâdan İbrâhîm b. Mu√âmmed b. Nûh 
en-Nev…adî oradandır.

ُة ََ ُمَناَق  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-munâ…adet] اَلإْ

َنْقًدا  Ve çocuk büyüyüp yiğit olmak َيْعِني 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َِّإْنَتَقَد اْلَوَلُد ِإَذا َشب

َُ ٌل) [et-tena……ud] اَلتََّنقُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bu dahi bir nesneyi öğürtlemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَغْيَرَها َراِهَم  الدَّ َد   َتَنقَّ
ِبَمْعَنى َنَقَدَها

َُ قإْ  Hîre ve (nûn’un kesriyle) [en-ni…d] اَلنِّ
cura olmakla büyümesi geç olan oğla-
na denir; nûn’un zammıyla da câ™izdir; 
yukâlu: َباِب َقِليُل اللَّْحِم ُغالٌَم ِنْقٌد َونُْقٌد أَْي َبِطيُء الشَّ

َُ -zammeteynle ve fetha) [en-nu…ud] اَلنُُّق
teynle) Bir nev¡ şecer adıdır, müfredi ٌنُُقَدة 
[nu…udet]tir hâ’yla. Müfredâtta nebât-ı 
.ile mübeyyendir [u§fur¡] ُعْصُفٌر

َُ  Bir cins (fethateynle) [en-ne…ad] اَلنََّق
koyun ismidir ki kabîhü’ş-şekl olurlar. 
Cem¡i ِنَقاٌد [ni…âd] ve ٌِنَقاَدة [ni…âdet] gelir. 
Şârih der ki bu koyun Ba√reyn vilâyetine 
mahsûstur, ayakları pek kısa ve bed-şekl 
olurlar; ”النََّقِد ِمَن   meselinden murâd “أََذلُّ 
mezkûr koyunlardır. İntehâ. Ve 

ٌَ  Masdar olur, ağızda dişler [ne…ad] َنَق
çürüyüp ufanmak ve aşınmak ma¡nâsına; 
yukâlu: َر َتَكسَّ ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َنَقًدا  ِضْرُسُه   َنِقَد 
-Mu…âddimetu’l-Edeb’de dişe mu َواْئَتَكَل
hassas değildir. Ve davarın tırnağı soyu-
lup yüzülmek ma¡nâsınadır ki taşırkamak-
tan olur; yukâlu: َر  Ve َنِقَد اْلَحاِفُر ِإَذا َتَقشَّ

ٌَ  i mezkûr-[ni…d] ِنْقٌد ,İsm olur [ne…ad] َنَق
gibi hîre ve cura olan oğlana denir ki geç 
büyüyüp meydâna gele.

ُُ َقا ِمنإْ  vezninde [min…âr] ِمْنَقاٌر [el-min…âd] اَلإْ
ve mürâdifidir ki kuşun burnuna denir.

ُُ ا  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [en-na……âd] اَلنَّقَّ
Nakd ü temyîz-i derâhim eden adama de-
nir. Ve َنَقٌد [ne…ad] dedikleri mezkûr ko-
yunların çobanına denir.



َُ اَلتََّناُك 1617BÂBU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE

bi’l-masdardır) ve

َُ ve (vezninde [şeks] َشْكٌس) [en-nekd] اَلنَّكإْ

َُ َك َنإْ  (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [el-enked] اَلإْ
Uğursuz bî-hayr u menfa¡at kimseye de-
nir; yukâlu: ُشْؤٌم أَْي  َوأَْنَكُد  َوَنْكٌد  َوَنَكٌد  َنِكٌد   َرُجٌل 
 َقْوٌم أَْنَكاٌد َوَمَناِكيُد :ve yukâlu َعِسٌر َيْعِني الَ َخْيَر ِفيِه
أَْي َمَناِحُس َقِليُلو اْلَخْيِر

َُ -nûn’un zammı ve fethiy) [en-nukd] اَلنُّكإْ
le) Az vergiye denir; yukâlu: أَْي نُْكٌد   َعَطاٌء 
 Ve َقِليٌل

ٌَ  Sütü pek (nûn’un zammıyla) [nukd] نُكإْ
çok olan nâkalara denir. Bunda نُْكٌد [nukd] 
 .kelimesinden cem¡dir [™nekdâ] َنْكَداُء
Ve sütü olmayan nâkalara denmekle 
azdâddan olur. Ma¡nâ-yı sânî İbn Fâris’ten 
menkûldür. Ma¡nâ-yı evvel pek sütlü ol-
makla gûyâ ki sâ™ir nâkaların mu¡âvenetini 
mâni¡ olduğu mülâhazasına mebnîdir. 
Kâle fi’l-Esâs: َلَبَن َلَها َوِإِبٌل نُْكٌد  َناَقٌة َنْكَداُء أَْي الَ 
 Ve َويَُقاُل ِلْلِغَزاِر نُْكٌد ِلَئالَّ تَُعاَن

ٌَ  Şol nâkalara denir ki yavruları [nukd] نُكإْ
durmamakla emzirmedikleri için sütleri 
çok olur ola; yukâlu: َيْبَقى  ِإِبٌل نُْكٌد ِإَذا َكاَنْت الَ 
-Bunun da müf َلَها َوَلُدَها َفَيْكثُُر َلَبنَُها أِلَنََّها الَ تُْرِضُع
redi َنْكَداُء [nekdâ™]dır.

ُُ ُكو َمنإْ  ;Pek az vergiye denir [el-menkûd] اَلإْ
yukâlu: َعَطاٌء َمْنُكوٌد أَْي َنْزٌر َقِليٌل
ى ََ  Rûm (çelîpâ vezninde) [Nekîdâ] َنِكي
diyârında bir şehr adıdır ki Bu…râ† 
◊ekîm’in makarrıdır. Şehr-i mezbûr hâlen 
Anadolu’da ki selefte Rûm ¡add olunur 
idi, Konya kurbünde Niğde dedikleri 
şehrdir. Fi’l-asl Fârisî olarak Nîk-dih ile 
müsemmâdır dahi derler ki iyi ve güzel 
karye demektir.

َُ -vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tenâkud] اَلتََّناُك
ninde) Birbirini sarpa çekip çetinlik ile 

vezninde) Bir kimse ile muhâsebede 
tedkîk ve istiksâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َناَقَدُه ِإَذا َناَقَشُه
ُة ََ َق ِمنإْ  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-min…adet] اَلإْ
vezninde) Şol hurde saksıya denir ki üze-
rinde ceviz içlerini oyarlar; âlet menziline 
menzildir.

]ن ق ر ُ[
ُة َُ َر  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [en-na…redet] اَلنَّقإْ
vezninde) Bir yerde mukîm olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َنْقَرَدًة  ِباْلَمَكاِن   َنْقَرَد 
َما َلَك ُمَنْقِرًدا أَْي ُمِقيًما :ve tekûlu أََربَّ ِبِه

]ن ك ُ[
َُ  Bir adamın (fethateynle) [en-neked] اَلنََّك
dirliği teng ve düşvâr olmak ma¡nâsınadır 
ki َرَغٌد [reπad] mukâbilidir; yukâlu: َنِكَد 
َوَعُسَر اْشَتدَّ  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َنَكًدا   Ve َعْيُشُهْم 
kuyunun suyu azalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنِكَدِت اْلِبْئُر ِإَذا َقلَّ َماُؤَها

َُ  (vezninde [necd] َنْجٌد) [en-nekd] اَلنَّكإْ
Karga âvâzı çıkabildiği kadar ötmek 
ma¡nâsınadır. Mâdde-i mezkûreden 
me™hûzdur, gûyâ ki ¡uhde-i iktidârında 
olan âvâzı ifrâg eder; yukâlu: َنَكَد اْلُغَراُب َنْكًدا 
ِل ِإَذا اْسَتْقَصى ِفي َشِحيِحِه -Ve bir ada ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
mın hâcetini men¡ eylemek ma¡nâsınadır 
ki murâd matlabına müsâ¡ade ve kazâ 
eylememektir; yukâlu: َعْمٍرو َحاَجَة  َزْيٌد   َنَكَد 
-Ve sâ™ile mes™ûlünü dirîg eyle ِإَذا َمَنَعُه ِإيَّاَها
mek yâhûd mes™ûlünden az nesne vermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَكَد ُفالًَنا ِإَذا َمَنَعُه َما َسأََلُه 
 Ve bir adamın su™âli kesîr ve أَْو َلْم يُْعِطِه ِإالَّ أََقلَُّه
menâli kalîl ve yesîr olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا َكثَُر ُسَؤالُُه  نُِكَد الرَّ
َوَقلَّ َناِئُلُه

َُ ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [en-nekid] اَلنَِّك

َُ  fethateynle ki tesmiye) [en-neked] اَلنََّك
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]ن ل ن ُ[
َُ  nûn-ı ûlâ’nın zammı ve) [Nûnd] نُونإْ
sâniyenin sükûnuyla ki iltikâ-i sâkineyn-i 
mutazammındır) Neysâbûr’da bir mahalle 
adıdır; rüvâttan ¡Abdulâh b. ◊amşâd en-
Nûndî oraya mensûbdur.

ََ نُونإْ َْاُب   [Bâbu Nûnd] Semer…and’da bir 
mahalledir; muhaddisînden A√med en-
Nûndî oraya mensûbdur.

]ن هـ ُ[
ُُ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [en-nuhûd] اَلنُُّهو
Tâze kız memesi turunç gibi tümüp ağır-
şaklanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: الثَّْدُي  َنَهَد 
ِإَذا َكَعَب ِل  -Ve kız tu نُُهوًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َواأْلَوَّ
runç memeli olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve bir adam oturdu َنَهَدِت اْلَمْرأَُة ِإَذا َكَعَب َثْديَُها
ğu yerden kalkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َنَهَض َنَهَد الرَّ

َُ ِهي -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tenhîd] اَلتَّنإْ
de) Bu dahi kız turunç memeli olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدِت اْلَمْرأَُة ِبَمْعَنى َنَهَدْت َنهَّ

َُ ُمَنّهِ ٌث) [el-munehhid] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) ve

َُ  ve [en-nâhid] اَلنَّاِه

ُة ََ  Turunç memeli kıza [en-nâhidet] اَلنَّاِه
denir. Ve 

ٌَ  َنْهٌد ,Arslana ıtlâk olunur [nâhid] َناِه
[nehd]-i âtîden me™hûzdur.

َُ ve (vezninde [mehd] َمْهٌد) [en-nehd] اَلنَّهإْ

َُ  (vezninde [aleb†] َطَلٌب) [en-nehed] اَلنََّه
Düşmana doğru kasd ve hücûm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَنَهًدا َنْهًدا  ِه  ِلَعُدّوِ  َنَهَد 
َلُهْم َصَمَد   Ve mühdî armağanını ta¡zîm ِإَذا 
ya¡nî hediyye-i ¡azîme tertîb eylemek 
ma¡nâsınadır, rif¡atten me™hûzdur; yukâlu: 
 Ve َنَهَد اْلَهِديََّة ِإَذا َعظََّمَها

mu¡âmele eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَناَكَدا ِإَذا َتَعاَسَرا
ُة ََ ُمَناَك  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-munâkedet] اَلإْ
vezninde) Bir adama güçlük ve çetinlik-
le mu¡âmele eylemek ve sarpa çekmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َناَكَدُه ِإَذا َعاَسَرُه

]ن م ر ُ[
ُُ ُرل  (nûn’un zammıyla) [Numrûd] نُمإْ
Cebâbireden bir şahs-ı ma¡rûf ismidir. 
Şârih der ki lafz-ı mezbûr a¡cemîdir, 
dâl’ın ihmâl ve i¡câmıyla menkûldür. 
Ve cebbâr-ı mersûm, İbrâhîm »alîl ¡alâ-
nebiyyinâ ve ¡aleyhi selâmu’l-Celîl hazre-
tini âteşe ilkâ eden şahs-ı müstehakkü’t-
tenkîldir, Kiyâniyân’dan Kâvûs olduğu 
dahi mahkîdir.

]ن ل ُ[
ُُ  nûn’un fethi ve vâv’ın) [en-nevd] اَلنَّوإْ
sükûnuyla) ve

ُُ ve (nûn’un zammıyla) [en-nuvâd] اَلنَُّوا

اُن َُ -Uyukla (fetehâtla) [en-nevedân] اَلنََّو
maktan nâşî beri öte eğilmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َينُوُد َنْوًدا َونَُواًدا َوَنَوَداًنا ِإَذا َتَماَيَل  َناَد الرَّ
ِمَن النَُّعاِس
ُة َُ  (vezninde [atâdet…] َقَتاَدُة) [Nevâdet] َنَوا
Yemen’de bir karyedir; Sâm b. Nû√’un 
merkadı ondadır.

ُُ ٌل) [et-tenevvud] اَلتََّنوُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Beri öte hareket eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َك َتَحرَّ ِإَذا  اْلُغْصُن  َد   َنَوَداُن :ve minhu َتَنوَّ
َمَداِرِسِهْم ِفي   Mü™ellif bununla işbu اْلَيُهوِد 
hadîse işâret eylemiştir: Kâle fi’n-Nihâye: 
التَّْوَراَة َنَشُروا  ِإَذا  اْلَيُهوِد  ِمْثَل  َتُكونُوا  اْلَحِديِث “الَ   َوِفي 
َوأَْكَتاَفُهْم ُرُؤوَسُهْم  ُكوا  َحرَّ أَْي   Pes ¢ur™ân-ı َناُدوا” 
kerîm tilâvet ederken etfâl-i mekteb gibi 
tahrîk-i a¡zâdan ictinâbla sükûnet ve 
itmînân üzere olmak vâcibedendir.
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mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َساَهُموا ِإَذا   َناَهُدوا 
-dahi der [mu«ârecet] ُمَخاَرَجٌة Buna ِباأْلََصاِبِع
ler, mâddesinde tafsîl üzere bast ve beyân 
olundu, nefâyistendir.

اُء ََ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™en-nehdâ] اَلنَّهإْ
de) Etrâfından yüksek olan kumluğa de-
nir; yukâlu: َرْمَلٌة َنْهَداُء أَْي ُمْشِرَفٌة
ُة ََ -veznin [a§îdet¡] َعِصيَدةٌ) [en-nehîdet] اَلنَِّهي
de) Şol ta¡âma denir ki hanzal çekirdeği-
nin özünü tamâm kaynatıp nuzc bulduk-
tan sonra un ile karıştırıp ekl ederler.

َُ  (vezninde [sa¡îd] َسِعيٌد) [en-nehîd] اَلنَِّهي
Yufka kaymağa denir.

ُُ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [en-nuhâd] اَلنَُّها
Mikdâr ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمائٍَة نَُهاُد   َهَذا 
أَْي ُزَهاُؤَها

ُُ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [en-nuhûd] اَلنُُّهو
Ka¡b-ı sedy ma¡nâsınadır ki zikr olundu. 
Ve 

ٌُ  ,Geçip gitmek ma¡nâsınadır [nuhûd] نُُهو
ne hâl ve keyfiyyetle olursa olsun, ya¡nî 
bir düzeye yâhûd aralıkta ku¡ûd ve ârâm 
ederek olsun; yukâlu: ُجُل نُُهوًدا ِإَذا َمَضى  َنَهَد الرَّ
َعَلى ُكّلِ َحاٍل

]ن هـ ن ُ[
َُ  nûn’un harekât-ı) [Nehâvend] َنَهاَلنإْ
selâsıyladır, fetha ve kesre ~aπânî’den 
ve zamme Lubâb’dan ya¡nî Lubâb mu-
sannifi İbn E&îr’den menkûldür) Îrân’da 
Hemedân cenûbîsinde bilâd-ı cebelden bir 
belde adıdır. Aslı Nû√-âvend idi, taht u 
mesned-i Nû√ ma¡nâsına, zîrâ o şehr Nû√ 
binâ-kerdesidir yâhûd aslı “Înhâvend” 
idi, “în” bu ma¡nâsına ve “hâ™” edât-ı 
cem¡ ve “vend” kaba kacağa denir. Şehr-i 
mezbûrda kap kacak makûlesi firâvân ol-
makla gûyâ ki onunla müsemmâdır. Lâkin 

ٌُ -Bülend ve mürtefi¡ nesneye de [nehd] َنهْ
nir. Ve arslana denir. Ve kerîm ata denir. 
Ve şol ata ıtlâk olunur ki endâmı hûb ve 
yakışıklı ve tavlı ve ustalıklı ola. Ve 

ٌُ .Yemen’de bir kabîle adıdır [Nehd] َنهْ

ُُ َها نإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-inhâd] اَلإْ
dahi armağanı ¡azîm ve firâvân eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْنَهَد اْلَهِديََّة ِإَذا َعظََّمَها Ve 
bir kabı doldurmak yâhûd dolmağa yakın 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َناَء ِإَذا  أَْنَهَد اإْلِ
َمَلَُه أَْو َقاَرَب ِمْلَئُه
ُة َُ  [suhûlet] ُسُهوَلٌة) [en-nuhûdet] اَلنُُّهو
vezninde) At kısmı َنْهٌد [nehd] olmak 
ma¡nâsınadır ki zikr olundu; yukâlu: َنُهَد 
اْلَفَرُس نُُهوَدًة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َكاَن َنْهًدا

َُ هإْ  (nûn’un kesri ve fethiyle) [en-nihd] اَلنِّ
Seferber olan yoldaşların kendi beynlerin-
de ber-vech-i ¡ârifâne ¡ale’s-seviyye tertîb 
ve ihrâc eyledikleri kumanyaya denir; 
yukâlu: ْفَقُة ِمَن النَّْفَقِة ْهِد َوُهَو َما تُْخِرُجُه الرُّ  َعاِمُلوا ِبالنِّ
َفِر ِويَِّة ِفي السَّ ِبالسَّ

َُ -vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tenâhud] اَلتََّناُه
ninde) Yoldaşlar kumanya edişmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْخَرُجوا ِإَذا  ْفَقُة  الرُّ  َتَناَهَد 
ْهَد النِّ
اُن ََ -veznin [sekrân] َسْكَراُن) [en-nehdân] اَلنَّهإْ
de) Şol kaba denir ki bir nesne ile dopdolu 
olup lâkin ağızından taşmaz ola, Türkîde 
sile ta¡bîr olunur. ¡Alâ-kavlin istî¡âb eyle-
diği nesne onun iki süls mikdârına bâlig 
ola; yukâlu: أَْو َبْعُد  َيِفْض  َلْم  َمْلُن  أَْي  َنْهَداُن   ِإَناٌء 
َبَلَغ ثُُلَثْيِه
ُة ََ ُمَناَه  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-munâhedet] اَلإْ
vezninde) Cenkte düşmana mukâbele ve 
mukâvemet için hareket ve kıyâm ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُه  َعُدوَّ  َناَهَد 
-Ve parmak hisâbıyla hisse bölüş َناَهَضُه
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FASLU’L-VÂV 
)َفْصُل اْلَواِو(

]ل أ ُ[
ُُ َوأإْ  vâv’ın fethi ve hemzenin) [el-ve™d] اَلإْ
sükûnuyla) Kızı diri iken kabre koyup 
defn eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َوأََد ِبْنَتُه 
َوْأًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َدَفَنَها َحيًَّة
Şârih der ki Câhiliyye’de ¡Arablar kız 
evlâdını fakr ve mecâ¡atten yâhûd luhûk-ı 
¡ârdan nâşî diri olarak kabre defn eder-
ler idi ve ba¡zı mecâ¡at havfiyle oğlanı 
dahi defn ederler idi. ﴾ُسِئَلْت اْلَمْوُءَدُة   ﴿َوِإَذا 
kerîmesi o bâbda nâzil oldu. Ve 

ٌُ  ve [ve™d] َلأإْ

ٌَ -Mutlakan sese, ¡alâ-kavlin bü [ve™îd] َلِئي
lend ve şedîd olanına denir; tekûlu: َسِمْعُت 
ِة َوْأًدا َوَوِئيًدا أَْي َصْوًتا أَْو َعاِلًيا َشِديًدا -Ve kükre ِلْلَهدَّ
miş deve böğürmesine denir.

َُ َوِئي ve [el-ve™îd] اَلإْ

ُة ََ َوِئي ve [el-ve™îdet] اَلإْ

ُة َُ ُؤل َموإْ -Diri iken defn olu [el-mev™ûdet] اَلإْ
nan kıza denir.

ُة َُ -tâ’nın zammı ve hemze) [et-tu™edet] اَلتَُّؤ
nin fethiyle) ve

َُ َوِئي ve (vâv’ın fethiyle) [el-ve™îd] اَلإْ

ُُ َءا -vez [te≠kâr] َتْذَكاٌر) [et-tev™âd] اَلتَّوإْ
ninde) İsmlerdir, rezânet ve temkîn ve 
te™ennî ma¡nâsınadır ki hiffet ve ¡acele 
mukâbilidir.

ُُ تِّآ ِ -hemzenin ve tâ-i müşed) [el-itti™âd] اَلإْ
dedenin kesriyle ki ِإْفِتَعاٌل [ifti¡âl] vezninde-
dir; aslı ِإْوِتآٌد [ivti™âd] idi) ve

ُُ ٌل) [et-teve™™ud] اَلتََّوؤُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir husûsta ¡acele ve hiffet eylemeyip 
temkîn ve te™ennî ile âheste âheste depren-

Fârisîde Nehâvend şehristân ma¡nâsına 
olup şehr-i mezbûr sâ™irlere nisbet ¡azîm 
olduğu bâ¡is-i tesmiye olmak akrebdir.
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َُ إْْ َو  Bu (vezninde [abd¡] َعْبٌد) [el-vebd] اَلإْ
dahi zikr olunan çukura denir.

َُ ِْ َو  Aç (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-vebid] اَلإْ
kimseye denir, َجاِئٌع [câ™i¡] ma¡nâsına. Ve 
bed-nazar kimseye denir ki her neye nazar 
eylese ma¡âzallâhi ta¡âlâ isâbet eder ola; o 
göze اْلَكَماِل  ُفالٌَن :ta¡bîr olunur; yukâlu َعْيُن 
َصاَبِة ِباْلَعْيِن َوِبٌد أَْي َشِديُد اإْلِ

َُ ُمَتَوِّْ ٌد) [el-muteveddib] اَلإْ -mutesey] ُمَتَسّيِ
yid] vezninde) Bu dahi nazarı şedîdü’l-
isabe olan adama denir.

ُُ َيا إْْ ِ -hemzenin kesriy) [el-ibyâd] اَلإْ
le) Yalnız kalmak ve yalnız bırakmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْوَبُدوُه أَْي أَْفَرُدوُه

َُ َْ َلإْ  (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [el-Evbed] اَلإْ
Bir mevzi¡ adıdır.

َُ ِْ َتوإْ إَْ ُم -ism-i fâ¡il bünye) [el-mustevbid] اَلإْ
siyle) Bir mekânı bilmeyen adama denir; 
yukâlu: ُهَو ُمْسَتْوِبٌد أَْي َجاِهٌل ِباْلَمَكاِن Ve bed-hâl 
ve teng-ma¡âş kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل 
ُء اْلَحاِل ّيِ ُمْسَتْوِبٌد أَِي السَّ

]ل ت ُ[
َُ َوتإْ -vâv’ın fethi ve tâ-yı fevkiy) [el-vetd] اَلإْ
yenin sükûnuyla) ve

َُ َوَت ve (fethateynle) [el-veted] اَلإْ

َُ َوِت  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-vetid] اَلإْ
Ağaçtan düzülüp yere yâhûd duvara kakı-
lan şey™e denir ki kazık ta¡bîr olunur. Ve 

ٌَ  Arûziyyûn ıstılâhında üç harfi¡ [vetid] َلِت
müştemil olan cüz™e denir, َعَلى kelimesi 
gibi.

Mü™ellifin beyânı vetid-i mecmû¡ dedikle-
rine göredir ki iki müteharrik, ba¡dehumâ 
sâkindir, َتَفاِعيُل [tefâ¡îl]de َفُعو cüz™üdür. Ve 
bir de vetid-i mefrûk vardır ki iki mü-
teharrik, beynehümâ sâkindir. َمْفُعوالٌَت 

mek ma¡nâsınadır; yukâlu: اأْلَْمِر َوِفي ِفي   ِإتَّأََد 
َن ِفيِه َوَتأَنَّى َوَفَعَل َذِلَك ِفي تَُؤَدٍة  Ve َمْشِيِه َوَتَوأََّد ِإَذا َتَرزَّ
bir kimse dûr u dırâz sefer edip nâm ve 
nişânı nâbûd ve nâ-peydâ olsa َعَلْيِه  َتَوأََّدْت 
َبْتُه َوَذَهَبْت ِبِه ,derler اأْلَْرُض .ma¡nâsına َغيَّ

َُ َمَواِئ  (mîm’in fethiyle) [el-mevâ™id] اَلإْ
Âfât ve devâhî ma¡nâsınadır. Şârih der 
ki aslı َمآِوُد [me™âvid] idi ki maklûbdur. 
Ve ٌتَُؤَدة [tu™edet] kelimesinin dahi aslı ٌُوأََدة 
[vu™edet] idi ٌتَُكأَة [tuke™et] ve ٌُوَكأَة [vuke™et] 
gibi.

]ل ب ُ[
َُ َْ َو  Bir adamın (fethateynle) [el-vebed] اَلإْ
dirliği zîk ve şiddet üzere olmakla bed-hâl 
olmak ma¡nâsınadır. Ve bu vech-i mezkûr 
üzere bâb-ı râbi¡den masdardır, onunla 
teng-¡ayş ve bed-hâl olan kimse sıfatlanır, 
ya¡nî fi’l-asl masdar olup mübâlagaten 
vasf bi’l-masdar olmuştur; bu cihetle müf-
red ve cem¡i müsâvîdir; yukâlu: َرُجٌل َوَبٌد أَْي 
ُء اْلَحاِل َويَُقاُل ِرَجاٌل َوَبٌد  أَْوَباٌد Ve gâh olur ki َسّيِ
[evbâd] üzere cem¡lenir, na¡t-ı sahîh te-
vehhümüne mebnî; kâle fi’l-Esâs: ِفي  ُفالٌَن 
 َوَبٍد َوُهَو ُسوُء اْلَحاِل َوُهَو َوَبٌد َوَقْوٌم أَْوَباٌد أَْي َمَحاِويُج
Ve 

ٌَ َْ  Bir adamın ¡ayâli kesîr ve mâlı [vebed] َل
kalîl olmak ma¡nâsınadır ki ma¡nâ-yı ev-
vel ile mütekâribdir; yukâlu: ُجُل َوَبًدا  َوِبَد الرَّ
َمالُُه َوَقلَّ  ِعَيالُُه  َكثَُر  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  -Ve daral ِمَن 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوِبَد َعَلْيِه ِإَذا َغِضَب 
Ve ıssı olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوِبَد 

 ;Ve ¡ayb ve nakîsa ma¡nâsınadır اْلَيْوُم ِإَذا َحرَّ
yukâlu: َعْيٌب أَْي  َوَبٌد  ِفيِه   Ve esvâb eskiyip َما 
yeprimek ma¡nâsınadır; yukâlu: الثَّْوُب  َوِبَد 
 Ve ِإَذا َبِلَي

ٌَ َْ -Dağlarda olan hılkî oyma çu [vebed] َل
kura denir ki onda yağmur suyu irkilir.
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ve

ُة ََ ِميَت  Kazık kakacak (hâ’yla) [el-mîtedet] اَلإْ
tokmağa denir.

اُت ََ َوَت  Benû (fetehâtla) [el-Vetedât] اَلإْ
¡Abdullâh b. ∏atafân yurdunda bir niçe 
dağlara ıtlâk olunur, َيْوُم اْلَوَتَداِت [Yevmu’l-
Vetedât] beyne’l-¡Arab bir yevm-i 
ma¡rûftur ki onda bir vak¡a olmuştur.

ُة ََ  (vezninde [fâ™idet] َفاِئَدةٌ) [Vâtidet] َلاِت
Bâdiyede bir su adıdır.

ُة ََ َوِت  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-Vetidet] اَلإْ
Necd yâhûd Dehnâ™ türâbında bir mevzi¡ 
adıdır.

ِة ََ َوِت َلُةالإْ  [feri√at] َفِرَحٌة) [Leyletu’l-Vetidet] َليإْ
vezninde) Beyne’l-¡Arab bir leyle-i 
ma¡rûfedir, onda Benû Temîm, Benû 
¡Âmir b. ~a¡§a¡a üzere şeb-hûn eylemekle 
beynlerinde kıtâl-i ¡azîm vâki¡ olmuştur.

]ل ج ُ[
َُ  vâv’ın fethi ve cîm’in) [el-vecd] اَلإَْوجإْ
sükûnuyla) ve

ُة ََ ِج ve (vezninde [idet¡] ِعَدةٌ) [el-cidet] اَلإْ

َُ ُوجإْ ve (vâv’ın zammıyla) [el-vucd] اَلإْ

ُُ ُوُجو  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-vucûd] اَلإْ
ve

اُن ََ ve (vâv’ın kesriyle) [el-vicdân] اَلإِْوجإْ

اُن ََ جإْ ِ  (vâv’ı hemzeye ibdâlle) [el-icdân] اَلإْ
Bulmak ma¡nâsınadır ki Fârisîde yâften 
denir; yukâlu: َكَوِرَم َوَوِجَد  َكَرَعَد  اْلَمْطُلوَب   َوَجَد 
 َيِجُدُه ِبَكْسِر اْلِجيِم َوَيُجُدُه ِبَضّمِ اْلِجيِم َوالَ َنِظيَر َلَها َيْعِني
 ِفي اْلِمَثاِل َوْجًدا َوِجَدًة َوُوْجًدا َوُوُجوًدا َوِوْجَداًنا َوِإْجَداًنا
ِإَذا أَْدَرَكُه
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre 
 birkaç nev¡ olur. Ez-cümle [vucûd] ُوُجوٌد
havâss-ı hamsin biriyle olur, nahvu: َوَجْدُت 
 َزْيًدا َوَوَجْدُت َطْعَمُه َوَوَجْدُت َصْوَتُه َوَوَجْدُت ُخُشوَنَتُه

cüz™ünden الٌَت gibi, mâ-bihi’l-kıvâm ol-
duğu sebeb-i tesmiyedir. Ve 

ٌَ  İnsânın her kulağında ¡izâr [vetid] َلِت
tarafından mukaddeminde vâki¡ hurde 
tümsekçe ve sivrice kemirtleğe ıtlâk olu-
nur, gûyâ ki kulağın vetidi menzilindedir. 
İkisine َوِتَداِن [vetidân] denir. Ve َوِتٌد [vetid] 
lafzının cem¡i أَْوَتاٌد [evtâd] gelir.

َُ َواِت  (vezninde [vâ√id] َواِحٌد) [el-vâtid] اَلإْ
 ;lafzını te™kîd için îrâd olunur [vetid] َوِتٌد
yukâlu: َوِتٌد َواِتٌد أَْي َثاِبٌت

ُُ َتا َلإْ  lafzının [vetid] َوِتٌد [el-evtâd] اَلإْ
cem¡idir ki zikr olundu. Ve 

ِض َرإْ الإْ ُُ َتا  Dağlara ıtlâk [∂evtâdu’l-¡ar] أَلإْ
olunur, ke-mâ kâlallâhu ta¡âlâ ve tebâreke: 
 Ve ﴿َواْلِجَباَل أَْوَتاًدا﴾
ُِ ِاالَ الإْ ُُ َتا -Rü™esâ™ ve ser [evtâdu’l-bilâd] أَلإْ
kârlarına ıtlâk olunur. Ve 

َفِم الإْ ُُ َتا -Ağızda olan dişle [evtâdu’l-fem] أَلإْ
re ıtlâk olunur. 

َُ َوتإْ ve (vezninde [va¡d] َوْعٌد) [el-vetd] اَلإْ

ُة ََ  Kazığı (vezninde [idet¡] ِعَدةٌ) [et-tidet] اَلّتِ
kakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َيِتُد اْلَوِتَد   َوَتَد 
َتُه َثبَّ ِإَذا  َوِتَدًة   Ve kazık kendi yerleşmek َوْتًدا 
ma¡nâsına lâzım olur; yukâlu: ِإَذا اْلَوِتُد   َوَتَد 
َثَبَت َواأْلَْمُر ِمْنُه ِتْد َعَلى ِزَنِة ِعْد َتُقوُل ِتْد َوِتَدَك ِباْلِميَتَدِة

ُُ يَتا ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-îtâd] اَلإْ
dahi kazık kakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتُه أَْوَتَد اْلَوِتَد ِإَذا َثبَّ

َُ ِتي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tevtîd] اَلتَّوإْ
Bu dahi müte¡addî ve lâzım olur; yukâlu: 
َتُه َوَوتََّد اْلَوِتُد ِإَذا َثَبَت ُهَو  Ve َوتََّد َوِتَدُه ِإَذا َثبَّ

َكِر َّْ ال َُ ِتي  Âlet-i tenâsülü [tevtîdu’≠-≠eker] َتوإْ
kazık gibi kıvâma getirmekten ¡ibârettir; 
yukâlu: َوتََّد َذَكَرُه أَْي أَْنَعَظُه

َُ ِميَت  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mîted] اَلإْ
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ٌَ  ve (vezninde [va¡d] َوْعٌد) [vecd] َلجإْ

ةٌ ََ  ve (vezninde [idet¡] ِعَدةٌ) [cidet] ِج

ةٌ ََ ِج -vez [mevkibet] َمْوِكَبٌة) [mevcidet] َموإْ
ninde) Dar olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َها َوْجًدا َوِجَدًة  َوَجَد َعَلْيِه َيِجُد ِبَكْسِر اْلِجيِم ِوَيُجُد ِبَضّمِ
َغِضَب ِإَذا   ِوْجَداٌن Mü™ellif, Ba§â™ir’de َوَمْوِجَدًة 
[vicdân] lafzını dahi ba¡zılardan hikâye 
eylemiştir. Ve 

ٌَ  Aşk ve¡ (vezninde [va¡d] َوْعٌد) [vecd] َلجإْ
muhabbet ma¡nâsına mahsûstur; yukâlu: 
ُه أََحبَّ ِإَذا  َوْجًدا  ِبِه  أَْي :ve yukâlu َوَجَد  َوْجٌد  ِبَها   َلُه 
ٌة  َوْجٌد Ehl-i tarîkin ıstılâhlarından olan َمَحبَّ
[vecd] bu ma¡nâdandır. Kezâlik َوْجٌد [vecd] 
mahzûn ve gam-nâk olmak ma¡nâsınadır; 
lâkin bunda mâzî meksûrü’l-¡ayn olur; 
yukâlu: ِبِه َحِزَن  ِإَذا  َوْجًدا  ِبِه  -Bâ™” sebe“ َوِجَد 
biyyedir. Ve 

ٌَ  (vâv’ın harekât-ı selâsıyla) [vecd] َلجإْ
Zenginlik, gınâ ma¡nâsına ismdir; yukâlu: 
 Ve َمتََّعُه ِمْن َوْجِدِه أَْي ِمْن ِغَناُه

ٌَ  Su irkilecek (harekât-ı selâsla) [vecd] َلجإْ
yere denir. Cem¡i ِوَجاٌد [vicâd] gelir vâv’ın 
kesriyle

ُُ يَجا ِ -Zen (hemzenin kesriyle) [el-îcâd] اَلإْ
gin eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْوَجَدُه 
أَْغَناُه أَْي  َتَعاَلى   Ve bir adamı matlûbuna اهللُ 
nâ™il eylemek ma¡nâsınadır ki matlûbunu 
buldurmaktan ¡ibârettir; yukâlu: أَْوَجَد 
ِبِه أَْظَفَرُه  ِإَذا  َمْطُلوَبُه   Ve bir kimseyi bir ُفالًَنا 
husûsa ikrâh eylemek ya¡nî zoraki işlet-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: اأْلَْمِر َعَلى   أَْوَجَدُه 
َعَلْيِه أَْكَرَهُه   Ve ba¡de’z-za¡f kavî kılmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اُه  أَْوَجَدُه َبْعَد َضْعٍف ِإَذا َقوَّ
ve yukâlu: أَِلًفا اْلَواِو  ِبَقْلِب  -Ve var eyle آَجَدُه 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْوَجَدُه اهللُ َتَعاَلى أَْي 
َجَعَلُه َمْوُجوًدا

ُُ ُجو َموإْ  Yok iken var olan [el-mevcûd] اَلإْ

Ve vücûd bi-kuvveti’ş-şehvet olur; nah-
vu: َبَع الّشِ -Ve vücûd bi-kuvveti’l َوَجْدُت 
gazab olur; vücûd-ı hüzn ve vucûd-i saht 
gibi. Ve vücûd bi’l-¡akl ev bi-vâsitati’l-
¡akl olur, ma¡rifetullâh ve ma¡rifetü’n-
nübüvvet gibi. Ve Hak celle ve ¡alâ tara-
fına mensûb olan vücûd, ¡ilm-i mücerred 
ma¡nâsına i¡tibâr olunur, zîrâ Hak ta¡âlâ 
cevârih ve âlâtla mevsûfiyyetten münez-
zehtir, ke-kavlihi ta¡âlâ أَْكَثَرُهْم َوَجْدَنا   ﴿َوِإْن 
 Ve ma¡dûm dahi vech-i mezkûr َلَفاِسِقيَن﴾
üzeredir. Ve gâh olur ki bir şey™e temek-
kün ve iktidârdan vücûd ile ta¡bîr olu-
nur, ke-kavlihi ta¡âlâ: َحْيُث اْلُمْشِرِكيَن   ﴿أُْقُتُلوا 
َرأَْيُتُموُهْم َحْيُث  أَْي   ve kavluhu َوَجْدتُُموُهْم﴾ 
ta¡âlâ: ُموا﴾ َمْعَناُه َفِإْن َلْم َتْقِدُروا  ﴿َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَيمَّ
-ci] ِجَدةٌ Kezâlik gınâ ve yesârdan َعَلى اْلَماِء
det] ve ِوْجَداٌن [vicdân] ile ta¡bîr olunur. 

Ve ba¡zı muhakkikîn mevcûdatı üç nev¡e 
taksîm eyledi: Evvel şol mevcûddur ki 
mebde™ ve müntehâsı yoktur ve bu zât-ı 
ecell ü a¡lâdır. Sânî mebde™ ve müntehâsı 
olan mevcûddur, cevâhir-i dünyeviyye 
gibi. Sâlis mebde™i olup müntehâsı olma-
yan mevcûddur, neş™e-i âhirede insân gibi.

Şârih der ki sîga-i mezkûrede َيُجُد kelime-
si ki cîm’in zammıyladır ki Benû ¡Âmir 
lügatidir, vâv’ın sukûtuna bâ¡is fi’l-asl 
beyne’l-yâ™ ve’l-kesre vâki¡ olmasıdır; 
ba¡dehu cîm’in kesresi zammeye mübed-
del olup zamme-i ¡ârızaya i¡tibâr olunma-
dığından vâv i¡âde olunmadı. İntehâ. 

Ve matlûb ¡unvânından gayrı mâl ve sâ™ir 
menâfi¡ makûlesine mesned oldukta mas-
darı vâv’ın harekât-ı selâsıyla ُوْجٌد [vucd] 
ve ٌِعَدة [¡idet] vezninde ٌِجَدة [cidet] olur, 
zengin olmak ma¡nâsına; yukâlu: َوَجَد اْلَماَل 
 Ve َوَغْيَرُه َوْجًدا َوُوْجًدا َوِوْجًدا َوِجَدًة ِإَذا اْسَتْغَنى
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dahi bu kabîldendir. Râbi¡ imtinâ¡u’t-
tecezzî cihetiyle vâhid olandır. Bu dahi yâ 
sıgarından nâşî olur, َهَباٌء gibi ki zerre ta¡bîr 
olunan gubârdır, yâhûd salâbetinden nâşî 
olur, elmâs gibi. Hâmis mebde™ olmak ci-
hetiyle vâhid olandır. O dahi yâ mebde-i 
¡aded olur; َواِحٌد [vâ√id] ِإْثَناِن [i&nân] gibi yâ 
mebde-i hatt olur; ٌاَلنُّْقَطُة َواِحَدة gibi. Bunla-
rın mecmû¡undan vahdet, ¡ârızadır. Hak 
celle ve ¡alâ hazretleri َواِحٌد [vâ√id] ile 
vasf olundukta ma¡nâsı tecezzî ve tekes-
sürden münezzehtir demek olur. Ve li-
su¡ûbeti hâzihi’l-vahdeti kâlallâhu ta¡âlâ:  
ْت ُقُلوُب الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن﴾ ﴿َوِإَذا ُذِكَر اهللُ َوْحَدُه اْشَمأَزَّ
Ve َواِحٌد [vâ√id] ile sâ™ir nesne dahi 
vasflanır, lâkin أََحٌد [e√ad] zât-ı ecell ü 
a¡lâya mahsûstur. Ve bu münâsebetle 
muhakkık-ı samedânî Mu√ammed Emîn 
b. ~adreddîn eş-Şirvânî saddarehullâhu 
ta¡âlâ fî serâdiki kurbihi’s-sübhâniyyi 
hazretlerinin ihlâs-ı şerîf tefsîrinde sahîfe-
zîb oldukları nefîsenin bu makâmda 
sebti münâsib görülmüştür. Hülâsası bu-
dur ki ﴾أََحٌد اهللُ  ُهَو  -kelâmı dürriyyü’n ﴿ُقْل 
nizâmında sâ™ir esmâ-i hüsnâ beyninden 
 ism-i şerîfinin vech-i îsârı ve [e√ad] أََحٌد
lafza-ı celâl üzere tertîb ve icrâsının nük-
tesi budur ki makâm-ı mezbûr mes™ûlün-
¡anh ya¡nî tâ™ife-i ¢ureyşَربََّك ُد  ُمَحمَّ َيا   ِصْف 
ِإَلْيِه َتْدُعوَنا  -kelâmıyla istîsâf eyledikle الَِّذي 
rinden nâşî vasf-ı ilâhîyi muktezî olmak-
la cemî¡-i sıfât-ı ¡aliyye-i rabbâniye ile 
vasf eylemek münâsib olup lâkin cihet-i 
tafsîli kesretinden nâşî müte¡azzir yâhûd 
müte¡assir ve bi’l-cümle sıfat-ı cemâliyye 
vü celâliyyeye râci¡ olmak hasebiyle 
ibtidâ cemî¡-i sıfât-ı kemâli müstecmi¡ 
olmak i¡tibârıyla zât-ı celîlin ¡alemi olan 
lafza-i celâli zikr ile sıfât-ı cemâliyyeye 

şey™e denir; yukâlu: اْلَعَدِم َعَلى ِمَن  ْيُء  الشَّ  ُوِجَد 
 ِبَناِء اْلَمْجُهوِل َفُهَو َمْوُجوٌد َوالَ يَُقاُل َوَجَدُه اهللُ َوِإنََّما يَُقاُل
 أَْوَجَدُه اهللُ َفُوِجَد َفُهَو َمْوُجوٌد َيْعِني أَنَّ اْسَم اْلَمْفُعوِل َعَلى

 ِزَنِة َمْفُعوٍل َعَلى ِخالَِف اْلِقَياِس ِمَن اْلَمِزيِد ِمْثَل أََجنَُّه اهللُ
َفُهَو َمْجنُوٌن

َُ ٌل) [et-teveccud] اَلتََّوجُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Renciş peydâ eylemek ma¡nâsınadır; 
hüzn ma¡nâsına olan َوْجٌد [vecd]dendir; 
yukâlu: َهَر َوَغْيَرُه ِإَذا َشَكاُه َد السَّ َتَوجَّ

َُ َوِجي  (vezninde [va√îd] َوِحيٌد) [el-vecîd] اَلإْ
Düz ve hemvâr yere denir; yukâlu: أَْرٌض 
ُمْسَتٍو أَْي   gelir [vucdân] ُوْجَداٌن Cem¡i َوِجيٌد 
vâv’ın zammıyla.

]ل ح ُ[
َُ َواِح  (â-yı mühmele ile√) [el-vâ√id] اَلإْ
Evvel-i ¡aded-i hisâbdır ki bir ta¡bîr olu-
nur. Ve ba¡zen tesniye kılınıp َواِحَدْيِن 
[vâ√ideyn] denir. Cem¡i َواِحُدوَن [vâ√idûn] 
gelir. 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre vah-
det infirâd ma¡nâsınadır ve َواِحٌد [vâ√id] 
fi’l-hakîka kat¡â cüz™ü olmayan nesnedir, 
ba¡dehu her mevcûda ıtlâk olundu. Hattâ 
a¡dâd ve merâtibin cümlesini َواِحٌد [vâ√id] 
ile vasf eylemek sahîhtir. Meselâ ٌَعَشَرة 
 .denir أَْلٌف َواِحٌد ve ِمائٌَة َواِحَدةٌ ve َواِحَدةٌ

Pes َواِحٌد [vâ√id] lafz-ı müşterektir, altı 
vech üzere isti¡mâl olunur: Evvel vâhid 
fi’l-cins ev fi’n-nev¡dir, ke-kavlinâ: ْنَساُن  اَإْلِ
اْلِجْنِس ِفي  َواِحٌد  ِفي ve َواْلَفَرُس  َواِحٌد  َوَعْمٌرو   َزْيٌد 
 Sânî vâhid bi’l-ittisâl olandır. Bu dahi النَّْوِع
yâ min haysü’l-hilkat olur, ke-kavlike: 
َواِحٌد  ,yâ min haysü’s-sınâ¡at olur َشْخٌص 
ke-kavlike: ٌِحْرَفٌة َواِحَدة Sâlis ¡adîmü’n-nazîr 
olmak cihetiyle vâhid olandır. Bu dahi yâ 
min haysü’l-hilkat olur, ke-kavlike ْمُس  اَلشَّ
 ;yâhûd min haysü da¡ve’l-fazîlet olur َواِحَدةٌ
ke-kavlike: َدْهِرِه َواِحُد  َوْحِدِه Niteki ُفالٌَن   َنِسيُج 
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vü tafsîliyyede ve gaybet-i rûhiyye vü 
misâliyye vü şühûdiyyede zuhûr ve 
tecellî ve a¡yân-ı sâbitenin ahkâm ve 
âsârıyla insıbâgı olacaktır. Ke-mâ kâle  
ta¡âlâ: اآلية اْلَعْرِش﴾  ُذو  َرَجاِت  الدَّ  Pes ﴿َرِفيُع 
evvel-i derecât-ı ta¡ayyünü vahdet-i 
sırfa ve cemî¡-i kâbiliyyâta müştemil 
kâbiliyyet-i mahzadır, gerek cemî¡-i sıfât 
u i¡tibârâttan tecerrüd kâbiliyyeti ve ge-
rek mecmû¡uyla ittisâf kâbiliyyeti olsun. 
Ve cemî¡-i sıfât u i¡tibârâttan tecerrüd 
hattâ i¡tibâr-ı tecerrüdden dahi tecerrüd 
i¡tibârı mertebe-i ehadiyyet ü ulûhiyyettir. 
Bu i¡tibâr ile Zât-ı Celîl, أََحٌد [e√ad] ve 
 tesmiye olunur. Ve bu i¡tibârın [ilâh] ِإَلٌه
müte¡allakı butûn-ı zât ve evveliyyet ve 
ezeliyyettir. Ve cemî¡-i sıfât u i¡tibârâtla 
ittisâf i¡tibârı mertebe-i vâhidiyyet ü 
rübûbiyyettir. Bu i¡tibâr ile zât-ı ¡azîz 
-tesmiye olu [rabb] َربٌّ ve [vâ√id] َواِحٌد
nur. Ve bu i¡tibârın müte¡allakı zuhûr-ı 
zât ve âhiriyyet ve ebediyyettir. Pes eha-
diyyet, kesret-i nisbiyye-i vücûdiyyenin 
ehadiyyet-i zâtta inkıtâ¡ ve istihlâkı 
makâmıdır. Ammâ vâhidiyyet kesret-i 
¡ayniyyedir. Her ne kadar orada kesret-i 
¡ayniyyet müntefî ise de lâkin kesret-i nis-
biyye orada müte¡allaktır. Menşe-i cemî¡-i 
a¡dâd olan vâhid-i ¡adedîde nısfiyyet ve 
rub¡iyyet ve tesniye müte¡akkal olduğu 
gibi ve cemî¡-i ta¡ayyünât-ı vücûdiyye-i 
gayr-i mütenâhiye mertebe-i vâhidiyyette 
müte¡akkal olan nisbet-i ma¡hûdenin 
mezâhiridir. Niteki cemî¡-i merâtib-i 
¡adediyye-i gayr-i mütenâhiyenin vâhide 
nisbeti öylecedir. Bu takrîrden ism-i أََحٌد 
[e√ad]ı َواِحٌد [vâ√id] üzere îsârın dakîkası 
zâhir oldu. 

Ve kaldı ki َتْوِحيٌد [tev√îd] için üç mertebe 

işâret, ba¡dehu ism-i أََحٌد [e√ad] ile nu¡ût-ı 
celâliyyeye ilmâh eyledi. Zîrâ ehadiyyet, 
kesret-i nisbiyyenin kahr ve izmihlâline 
münbesstir, ke-mâ kâlallâhu ta¡âlâ:  
اِر﴾ ِ اْلَواِحِد اْلَقهَّ  Gûyâ ki cevâblarında Hak ﴿هلِلَّ
celle şânuhu cemî¡-i sıfât-ı cemâl ve nu¡ût-ı 
celâlle muttasıf zât-ı ecell ü a¡lâdır denmiş 
oldu. Ve bu ta¡bîr emr ve nehyi mutazam-
mındır ve sıfat-ı cemâle dâll olanı takdîm, 
sebk-i vüs¡at-i rahmete işârettir. Kaldı 
ki أََحٌد [e√ad]ı َواِحٌد [vâ√id] üzere îsârının 
dakîkası budur ki ehadiyyet zâta kıyâsla 
me™hûzdur, zîrâ ehadiyyet gerek ¡adedi 
ve gerek terkîbi ve tahlîli ve gerek bun-
ların lâzımı olan cismiyyet ve levâzım-ı 
cismiyyet cihetleriyle olarak cemî¡-i 
enhâ-i ta¡addüdden ¡âriye besâtat-ı sırfa-
dır. Ammâ vâhidiyyet intifâ-i ta¡addüd-i 
¡adedîden ¡ibârettir; meselâ Zeyd vâhiddir, 
ehad değildir. Ve Hak sübhânehu ve ta¡âlâ 
hem َواِحٌد [vâ√id] ve hem أََحٌد [e√ad]dır, 
lâkin ehadiyyetinin i¡tibârı vâhidiyyeti 
i¡tibârının gayrıdır. 

Tafsîli budur ki mevcûd-ı hakîkî vâhiddir 
ki o cümle-i a¡yânda ¡ilmen ve ¡aynen sârî 
olan vücûd-ı Hak mutlak ve hüvviyyet-i 
gaybiyyedir. Bu i¡tibâr ile ona ¡ilm ve 
idrâkin ta¡alluku mümkin değildir, zîrâ 
hicâb-ı ¡izzette muhtecebdir. Pes bu i¡tibâr 
ile ma¡rifetine havz ve mübâşeret ve ta-
lebine izhâr-ı şevk u mahabbet tazyî¡-i 
vakt ve taleb-i muhâldir. Binâ™en¡aleyh 
Hazret-i Bârî ¡azze ismuhu lisân-ı rahmet 
ve beyân-ı irşâd ile َُواهلل َنْفَسُه  اهللُ  ُرُكُم   ﴿َويَُحّذِ
 .buyurdular َرُؤٌف ِباْلِعَباِد﴾

Kaldı ki o vücûd-ı Hak için derecât-ı 
ta¡ayyünât ve merâtib-i tenezzülât vardır. 
Ve evvel-i merâtib-i ¡ilmiyye-i icmâliyye 
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lir ki yalnız ve tek demektir, َفِريٌد [ferîd] 
gibi nazîr ve hemtâsı yok. Hattâ esmâ-i 
hüsnâdan َواِحٌد [vâ√id] bu ma¡nâyadır.

ُة َُ َوَحا -veznin [sa¡âdet] َسَعاَدةٌ) [el-ve√âdet] اَلإْ
de) ve

ُة َُ ُوُحو ve [el-vu√ûdet] اَلإْ

ُُ ُوُحو ve (vâv’ların zammıyla) [el-vu√ûd] اَلإْ

َُ َوحإْ ve [el-va√d] اَلإْ

ُة ََ َوحإْ  َوْعَدةٌ ve [va¡d] َوْعٌد) [el-va√det] اَلإْ
[va¡det] veznlerinde) ve

ُة ََ ِح ) [el-√idet] اَلإْ -vezninde) Yal [idet¡] ِعَدةٌ
nız kalmak ma¡nâsınadır ki murâd biricik 
olmaktır; yukâlu: ُجُل َوَكَعِلَم َوَوُحَد َكَكُرَم  َوِحَد الرَّ
َوَوْحَدًة َوَوْحًدا  َوُوُحوًدا  َوُوُحوَدًة  َوَحاَدًة  ِفيِهَما   َيِحُد 
َوِحَدًة ِإَذا َبِقَي ُمْفَرًدا
Mü™ellif َكَعِلَم ve َكَكُرَم ¡unvânıyla takyîd ey-
lemekle bâb-ı râbi¡e ve hâmise işâret eyle-
miştir. Lâkin şürrâh-ı Merâ√’ın beyânına 
göre asveb olan ُوُجوٌد [vucûd] sîgası 
gibi َكَوِرَم yâhûd َكَوِرَث ¡unvânıyla tanzîr 
eylemek idi. Ve bâb-ı hâmiste ¡ayn-ı 
muzâri¡in meksûr olması nazâ™iri olan 
 ,sîgalarına ittibâ¡a mebnîdir َيِصُف ve َيِعُد
zîrâ mu¡tellü’l-fâ™ sîgasında َيِجُد  َوَجَد- 
sîgasından gayrı mazmûmü’l-¡ayn yoktur, 
o dahi lügat-ı Benî ¡Âmiriyye ve za¡îfedir. 
Ve َوِرَث ve َوِرَم ve َوِمَق bâbları ki muzâri¡de 
dahi meksûrü’l-¡ayndır, asl bâb-ı râbi¡den 
iken hilâf-ı kıyâs üzere geldiler ve 
bu ¡U…ayl lügatidir. Şârihin beyânına 
göre tedâhülü’l-lügateyn kabîlinden 
olur. Mi§bâ√’ta bâb-ı sânîden ve bâb-ı 
hâmisten olarak mersûmdur. Kaldı ki 
bâb-ı hâmisten muzâri¡inde ¡ayn’ın kes-
ri harf-i halk üzere zammenin istiskâline 
mebnî olmak vicdân-ı mütercim-i hakîrde 
ercahtır. İntehâ. 

vardır: Ednâsı tevhîdü’l-ef¡âldir ki ¡ilm-i 
yakîn yâhûd ¡ayn-ı yakîn yâhûd hakk-ı 
yakîn ile ُاهلل ِإالَّ  اْلُوُجوِد  ِفي  ُمَؤثَِّر   hükmünü الَ 
tahkîk eylemekten ¡ibârettir. Bu dahi yâ 
verâ-i hicâb kuvvet-i fikriyyeden yâhûd 
mişkât-ı nübüvvetten iktibâsla sûret-
pezîr olur. İşbu mertebe-i tevhîd evvel-i 
fütûhat-ı süllâk-ı râh-ı Hudâ’dır. Ve bunun 
¡alâmeti tevekkül-i mahzdır. Mertebe-i 
sâniye, mertebe-i tevhîd-i sıfâttır ki cemî¡-i 
kudreti kudret-i şâmile-i ilâhiyyede müs-
tagrak ve cümle-i ¡ilmi ¡ilm-i kâmil-i 
rabbânîde muzmahil bilmekten ¡ibârettir, 
belki her bir kemâl ¡ukûs-ı envâr-ı kemâl-i 
hüviyyetten bir lem¡a olduğunu tahkîkten 
¡ibârettir. Niteki şems-i tecellî cemî¡-i 
a¡yân üzere neşr-i pertev eyledikte müte-
bassır olan kimse o pertev-i eser-i şems 
olup a¡yânın kâbiliyyeti ve şemsin perte-
vine münâsebeti hasebiyle şa¡şa¡a-rîz ol-
duğunu tahkîk eder. Bu mertebe mertebe-i 
ûlâdan a¡lâ ve onu müstelzimdir. Mertebe-i 
sâlise, mertebe-i tevhîd-i zâttır ki istihlâk 
ve fenâ fillâh ve rücû¡ ile’l-¡ademiyyeti’l-
asliyye makâmıdır, zîrâ erbâb-ı mükâşefe 

اهللُ ِإالَّ  َمْوُجوَد  َوْجَهُه﴾ Ve الَ  ِإالَّ  َهاِلٌك  َشْيٍء   ﴿ُكلُّ 
emrini bi’l-müşâhedeti’l-¡ayâniyye rü™yet 
ederler; الَ أِلَنَُّه َيِصيُر َهاِلًكا ِفي َوْقٍت ِمَن اأْلَْوَقاِت َبْل 
َشاَرُة اإْلِ َيْنَمِحي  اْلَمَقاِم  َهَذا  َوِفي  َوأََبًدا  أََزالً  َكَذِلَك   ُهَو 
 Allâh bes bâkî heves. Ve َوَيْنَطِمُس اْلِعَباَرُة

ٌَ  Mütekaddim ma¡nâsına [vâ√id] َلاِح
isti¡mâl olunur, gerek ¡ilm ve fazîlette 
cümleye sâbık ve mütekaddim olsun 
ve gerek sâ™ir nâsa mütekaddim olsun; 
yukâlu: َقْوِمِه َواِحُد   ُوْحَداٌن Bunun cem¡i ُفالٌَن 
[vu√dân] gelir vâv’ın zammıyla ve أُْحَداٌن 
[u√dân] gelir hemze-i mazmûme ile, vâv 
hemzeye mübeddeldir. Ve 

ٌَ -ma¡nâsına ge [e√ad] أََحٌد [vâ√id] َلاِح
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ninde) Bu dahi biricik, yegâne olmak 
ma¡nâsınadır. Bu bâb, tekellüfü mutazam-
mın değildir, mübâlagaten celâlet cihetine 
mahmûldür; yukâlu: َوِحَد ِبَمْعَنى  ُجُل  الرَّ َد   َتَوحَّ
Kâle’ş-şârih ve minhu َوُهَو بُوِبيَِّة  ِبالرُّ اهللُ  َد   َتَوحَّ
ِبَجالَِلِه ُد  ِبِعْصَمِتِه Ve ¡Arablar اْلُمَتَوّحِ اهللُ  َدُه   َتَوحَّ
derler, “Hak ta¡âlâ onu mazhar-ı ¡ismet 
edip umûrunu gayra tevkîl eylemesin” 
ma¡nâsına.

َُ ِحي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tev√îd] اَلتَّوإْ
Nesneyi bir kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َيْعِني اْلَعَشَرِة  ِإَلى  ِإَذا َجَعَلُه َواِحًدا َوَيطَِّرُد  َتْوِحيًدا  َدُه   َوحَّ
َرُه َسُه ِإَلى َعشَّ َثُه َوَربََّعُه َوَخمَّ  Ve tevhîdi-i يَُقاُل َثنَّاُه َوَثلَّ
ilâhî Hak celle ve ¡alânın vâhid-i hakîkî 
olup şerîk ve nazîrden münezzeh oldu-
ğunu îmân eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: 
َوْحَدُه َتَعاَلى  ِبِه  آَمَن  أَْي  َتَعاَلى  اهلَل  َد   Bundan َوحَّ
lisânımızda birlemek ile ta¡bîr olunur; َُواهلل 
ُد أَْي ُذو اْلَوْحَداِنيَِّة اأْلَْوَحُد َواْلُمَتَوّحِ

َُ َوَح ve [el-ve√ad] اَلإْ

َُ ََح ve (fethateynle) [el-e√ad] اَلإْ

َُ َوِح ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-va√id] اَلإْ

َُ َوِحي  ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-va√îd] اَلإْ

َُ ُمَتَوّحِ  Yalnız, yegâne ve [el-muteva√√id] اَلإْ
yektâ ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُجٌل َوَحٌد َوأََحٌد 
ٌد أَْي ُمْنَفِرٌد  [ketif] َكِتٌف [Ve] َوَوِحٌد َوَوِحيٌد َوُمَتَوّحِ
vezninde َوِحٌد [va√id]in mü™ennesi ٌَوِحَدة 
[va√idet]tir.

ُُ يَحا ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-î√âd] اَلإْ
nesneyi yâ bir kimseyi yalnız eylemek 
ma¡nâsınadır. Bu münâsebetle أَْوَحَدُه ِلْلَْعَداِء 
derler, َتَرَكُه ma¡nâsına; ya¡nî “Düşmana 
mukâbil onu yalnız bıraktı” demektir. Ve 
“Filân adam yalnızca kaldı, ehl ve akribâsı 
kalmadı” diyecek yerde َجاِنَبُه اهللُ  -der أَْوَحَد 
ler, َبِقَي َوْحَدُه ma¡nâsına. Ve 

ٌُ  Bârî ta¡âlâ bir adamı ¡ilm ve [î√âd] ِإيَحا

Ve ¡Arabların َوْحَدُه  َوْحَدُه kelâmında َرأَْيُتُه 
lafzı ki zamîre muzâftır, masdardır; tes-
niye ve cem¡i yoktur. Ba§riyyûn ¡indinde 
hâliyyet üzere mansûbdur, masdariyyet 
üzere değildir. Cevherî, Ba§riyyûn ¡indin-
de masdariyyet üzere mansûbdur demekle 
hatâ eylemiştir. Ve Ba§riyyûn’dan Yûnus 
 lafzını zarfiyyet َوْحَدُه lafzını iskâtla َعَلى
üzere mansûb eyledi, ya¡nî ona zâhib 
oldu. Ve ¡inde’l-ba¡z ism-i mütemekkin-
dir, meselâ َعَلى َوَجَلَسا  َوْحِدِه  َوَعَلى  َوْحَدُه   َجَلَس 
َعَلى َوَهَذا  َوْحِدِهْم  َعَلى  َوَجَلُسوا  َوَوْحَدْيِهَما   َوْحِدِهَما 
َوْحِدِه َوَعَلى  ِدِه denir ِحَدِتِه  َتَوحُّ  .ma¡nâsına َعَلى 
Ve ¡Arablar medh makâmında َنِسيُج  ُهَو 
 derler izâfetle, ya¡nî mukaddemâ َوْحِدِه
pek a¡lâ ve nâzük sevbe vasf idi ki onun 
minvâlinde âher sevb vaz¡ ve nesc olun-
mamakla yalnız dokunmuş demektir; 
ba¡dehu mutlakan bî-nazîr ve bî-hemtâ 
olan nesnede mesel olmuştur, gerek insân 
ve gerek sâ™ir nesne olsun. Ve zemm ve 
kadh ma¡rizinde َوْحِدِه َوْحِدِه ve ُجَحْيُش   ُعَيْيُر 
derler. ُجَحْيٌش [cu√eyş] َجْحٌش [ca√ş]ın ve 
 in musaggarıdır[ayr¡] َعْيٌر [uyeyr¡] ُعَيْيٌر
ve tasgîr, ta¡zîm içindir. Garâ™ibdendir 
ki mü™ellif, Cevherî’yi tahti™e eylemiş 
iken Ba§â™ir’de bi-¡aynihâ Cevherî’nin 
¡ibâretini hod-be-hod îrâd ve sebt edip 
demiştir ki َرأَْيُتُه َوْحَدُه kavlinde َوْحَدُه lafzını 
¡inde ehli’l-Kûfe zarfiyyet üzere ve ¡inde 
ehli’l-Ba§ra fî külli hâl masdariyyet üze-
re mansûbdur, gûyâ ki ِإيَحاًدا ِبُرْؤَيِتي   أَْوَحْدتُُه 
takdîrindedir, onu yalnız olduğu hâlde 
gördüm demek olur. Ba¡dehu َوْحَدُه bu 
cümlenin makâmına vaz¡ olundu. Ve ba¡zı 
Ba§riyyûn hâliyyet üzere mansûbiyyetine 
zâhib oldu. Ve İbn A¡râbî temekkününe 
kâ™il oldu. İntehâ.

َُ ٌل) [et-teva√√ud] اَلتََّوحُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
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bir cüz™dür, lâkin ِميَحاٌد [mî√âd]da َواِحٌد 
[vâ√id]den vâhid ya¡nî bir cüz™dür demek 
sahîh değildir.

َُ َوِحي -Sı (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-va√îd] اَلإْ
fattır, niteki zikr olundu. Ve 

ٌَ .Bir mevzi¡ adıdır [Va√îd] َلِحي

اِن ََ َوِحي  (tesniye bünyesiyle) [el-Va√îdân] اَلإْ
Kabîle-i ¢ays bilâdında iki su adıdır.

ُة ََ َوِحي  Medîne (hâ’yla) [el-Va√îdet] اَلإْ
nevâhîsinden bir nâhiyedir, ◊aremeyn 
beynindedir.

ُة ََ ِح -Mas (vezninde [idet¡] َعَدةٌ) [el-√idet] اَلإْ
dardır, niteki zikr olundu. Ve ¡Arablar َفَعَلُه 
-der ِمْن َذاِت ِحَدِتِه َوَعَلى َذاِت ِحَدِتِه َوِمْن ِذي ِحَدِتِه
ler, ِمْن َذاِت َنْفِسِه َوَرْأِيِه ma¡nâsına; ya¡nî “Onu 
yalnızca başka başına etti, ferd-i vâhidin 
medhal ve müşâreketi yoktur.”

َُ َح َلإْ  ,den vasftır[vâ√id] َواِحٌد) [el-ev√ad] اَلإْ
bir dâne demektir; ve minhu َواهللُ اأْلَْوَحُد َكَما 
اْلَوْحَداِنيَِّة ُذو  أَْي   Ve ¡Arablar “O iş bana ُذِكَر 
mahsûs değildir, ben onda yalnızca deği-
lim” diyecek yerde َلْسُت ِفيِه ِبأَْوَحَد derler. Ve 
bunun mü™ennesinde َوْحَداُء denmez.

ى ََ  [e√ad] أََحٌد (hemzenin kesriyle) [i√dâ] ِإحإْ
kelimesinin mü™ennesidir ve dâ™imâ gayre 
mukârenetle isit¡mâl olunur. Ma¡nâsı yal-
nız iken, lafzı yalnız olmaz; fe-yukâlu: 
َوِعْشُروَن َوِإْحَدى  َعْشَرَة   Ve ¡Arablar ِإْحَدى 
kerîmü’l-âbâ™ ve’l-ümmehât ya¡nî iki ta-
raftan soy ve asîl olan insân ve deve ve 
at makûlesine ِإْحَداَها اْبُن   derler. burada ُهَو 
-dan murâd vâlidedir, zîrâ ¡Arab ِإْحَدى
lar ِه أُّمِ  derler ki yegâne ve bî-hemtâ َواِحُد 
demektir. Lisânımızda dahi anasının bir 
dânesi ta¡bîr olunur ki murâd dürr-i yetîm 
gibi yektâ demektir. Ve zamîr-i te™nîs, 
ümmehâta râci¡dir.

fazîlet ve sâ™ir meziyyet cihetiyle ferîd-i 
asr kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْوَحَد 
َزَماِنِه َواِحَد  َجَعَلُه  ِإَذا  ُفالًَنا  -Ve bir dâne do اهللُ 
ğurmak ma¡nâsınadır ki ikiz doğurmak 
mukâbilidir; yukâlu: َوَضَعْت ِإَذا  اُة  الشَّ  أَْوَحَدِت 
َواِحَدًة

َُ ُموِح  ı mezkûrdan-[î√âd] ِإيَحاٌد [el-mû√id] اَلإْ
ism-i fâ¡ildir; bir dâne doğurur olan hatu-
na ve sâ™ir hayvâna denir. Sıfât-ı hâssadır, 
.gibi [mufrid] ُمْفِرٌد

ََ َح  (mîm’in ve √â’nın fethiyle) [mev√ad] َموإْ

َُ ve [u√âd] أَُحا

َُ -hemzenin ve vâv’ın zam) [vu√âd] ُلَحا
meleriyle) Her biri iki َواِحٌد [vâ√id] lafzın-
dan ma¡dûllerdir, gayr-i munsarıflardır, 
iki kerre َثالََثَة yerine ثاُلََث yâhûd َمْثَلَث deyip 
¡udûlle gayr-i munsarıf oldukları gibi. Ve 
bunun sebebi ihtisârdır ve ondan Türkîde 
birer birer ile ta¡bîr olunur; yukâlu: َدَخُلوا 
َمْوَحَد َوأَُحاَد َوُوَحاَد أَْي َواِحًدا َواِحًدا

َُ َوحإْ  (vezninde [şeks] َشْكٌس) [el-va√d] اَلإْ
Vasftır, yalnız başına olan vahşî hayvâna 
denir. Ve asl ve nesebi ma¡rûf olmayan 
bî-vücûd adama ıtlâk olunur; yukâlu: َرُجٌل 
َوْحٌد ِإَذا َكاَن الَ يُْعَرُف َنَسُبُه َوأَْصُلُه

ُُ ِميَحا -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mî√âd] اَلإْ
ninde) Birbirinden ayrı ve başkaca olan 
tepelerin her birine ıtlâk olunur. Cem¡inde 
 denir ki başkaca başkaca [mevâ√îd] َمَواِحيُد
bir niçe tepeler demek olur.

Ve Cevherî اَْلِميَحاُد ِمَن اْلَواِحِد َكاْلِمْعَشاِر ِمَن اْلَعَشَرِة 
kavlinde kademi menhec-i savâbdan zâyig 
olmuştur, zîrâ bundan murâdı iştikâkı 
beyân ise ¡adîmü’l-cedvâdır ve eğer ِمْعَشاٌر 
[mi¡şâr] ٌَعَشَرة  ِميَحاُد demektir, niteki َعَشَرةٌ 
[mî√âd] َفْرٌد َفْرٌد demektir demek ise mahz-ı 
galattır, zîrâ ِمْعَشاٌر ve ُعْشٌر [¡uşr] ¡ayn’ın 
zammıyla ٌَعَشَرة [¡aşeret]ten vâhiddir, ya¡nî 
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ma¡nâsınadır; tekûlu: اْلَعْيِن َوَوَدْدتُُه ِبَكْسِر   َوِدْدتُُه 
ِفيِهَما ِبالتَّْثِليِث  َوَوَداًدا  ا  ُودًّ ِفيِهَما  ِباْلَفْتِح  ُه  أََودُّ  ِبَفْتِحَها 
اِبِع ًة َوَمْوِدَدًة َوَمْوُدوَدًة ِمَن اْلَباِب الرَّ ًة َوِمَودَّ  َوَوَداَدًة َوَمَودَّ
َحَبْبُتُه أَْي  ” Ve bu َوالثَّاِلِث  -َيَعضُّ  sîgası “َعضَّ
gibi vech-i mesrûd üzere bâb-ı râbi¡den 
ve şüzûz üzere sâlistendir. Şârih der ki 
terkîb-i mezkûr َلْو kelimesine makrûnen 
isti¡mâl olunursa temennî ma¡nâsına olur; 
ve minhu kavluhu sübhânehu ve ta¡âlâ: 
َيَتَمنَّى أَْي  اآلية  ُر﴾  يَُعمَّ َلْو  أََحُدُهْم  ﴿َيَودُّ   Mi§bâ√’ta 
ةٌ -ism olmak üzere mu [meveddet] َمَودَّ
sarrahtır ve bâb-ı sâlisten vürûdunu 
Kisâ™î’den nakl eylemiştir.

ُُّ ُو  kezâlik vâv’ın harekât-ı) [el-vudd] اَلإْ
selâsıyla) Sıfat-ı müşebbehe olur, ٌَّبر [berr] 
ve ٌِّغر [πirr] ve ٌُّحر [√urr] gibi, dost ve mu-
habbet ma¡nâsına; yukâlu: أَْي ًثا  ُمَثلَّ َلُه  ُودٌّ   ُهَو 
 Ve kesîrü’l-hubb olan adama denir ُمِحبٌّ

ki herkese ve her şey™e muhabbeti mebzûl 
olur; yukâlu: َِرُجٌل ُودٌّ أَْي َكِثيُر اْلُحّب Ve 

ٌُّ  Muhibbûn (vâv’ın zammıyla) [vudd] ُل
ma¡nâsına gelir, ya¡nî cem¡ olur, ٌُّغر [πurr] 
kelimesi ُّأََغر [aπarr]ın cem¡i olduğu gibi, 
bu dahi ُّأََود [eveddu] kelimesinden bi’l-
i¡tibâr cem¡ olur yâhûd ٌُّحب [√ubb] keli-
mesi gibi ism-i cem¡ olur yâhûd vasf bi’l-
masdar olmakla müfred ve cem¡i irâde 
olunur; yukâlu: َقْوٌم ُودٌّ أَْي ُمِحبُّوَن

َُ ي ُِ َو  Bu (vezninde [ferîd] َفِريٌد) [el-vedîd] اَلإْ
dahi dost ve muhibb ma¡nâsınadır ki bi-
ma¡nâ fâ¡ildir.

ُُ ل ُُ َو  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-vedûd] اَلإْ
ve

ُُّ ِمَو  mîm’in kesri ve vâv’ın) [el-mivedd] اَلإْ
fethiyle) Kesîrü’l-hubb olan adama denir. 
Ve bunlar mübâlagayı mutazammındır. 
Ve ٌِّمَود [mivedd] kelimesi ِمْخَذٌم [mi«≠em] 
ve ِمْلَعٌب [mil¡ab] kelimeleri gibi mübâlaga 

ُِ َحا الإْ َُ  [e√ad] أََحٌد [vâ√idu’l-â√âd] َلاِح
mâddesinde beyân olundu.

ََُاٍق ىَاَناِت ََ  Âfet ve [i√dâ benâti †aba…in] ِإحإْ
dâhiyeye ıtlâk olunur. Ve yılana ıtlâk 
olunur. Vechi ”ط،ب،ق“ mâddesinde 
mersûmdur.
َِ َوِحي َْنُوالإْ  [Benu’l-Va√îd] Benû Kilâb’dan 
bir cemâ¡attir.

اُن ََ  (vâv’ın zammıyla) [el-Vu√dân] اَلإُْوحإْ
Bir arzın ismidir.

]ل خ ُ[
َُ  vâv’ın fethi ve «â-yı) [el-va«d] اَلإَْوخإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) ve

اُن ََ َوَخ ve (fetehâtla) [el-ve«adân] اَلإْ

َُ َوِخي  (vezninde [vecîf] َوِجيٌف) [el-va«îd] اَلإْ
Deve kısmı sür¡atle yürümek, ¡alâ-kavlin 
devekuşu gibi ayaklarını kaldırıp atarak 
yürümek yâhûd adımlarını seyrek seyrek 
atarak yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 َوَخَد اْلَبِعيُر َوْخًدا َوَوَخَداًنا َوَوِخيًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا
َعاِم أَْو ُهَو َسَعُة ْيِر أَْو َرَمى ِبَقَواِئِمِه َكَمْشِي النِّ  أَْسَرَع ِفي السَّ
اٌد َوَوُخوٌد اْلَخْطِو َفُهَو َواِخٌد َوَوخَّ

]ل ُ ُ[
ُُّ ُو ve [el-vudd] اَلإْ

ُُ ا َُ َو  vâv’ların harekât-ı) [el-vedâd] اَلإْ
selâsıyla) ve

ُة َُ ا َُ َو ) [el-vedâdet] اَلإْ -veznin [sa¡âdet] َسَعاَدةٌ
de) ve

ُة َُّ َمَو ٌة) [el-meveddet] اَلإْ -vez [ma√abbet] َمَحبَّ
ninde) ve

ُة َُّ ِمَو ve (mîm’in kesriyle) [el-miveddet] اَلإْ

ُة َُ ُِ َموإْ  fekk-i idgâm ve) [el-mevdidet] اَلإْ
dâl’ın kesriyle) ve

ُة َُ ل ُُ َموإْ  [ma¡…ûlet] َمْعُقوَلٌة) [el-mevdûdet] اَلإْ
vezninde) Sevmek, hubb ve muhabbet 
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ٌُّ .Bir dağın adıdır [Vedd] َل

اُن َُّ اٌن) [Veddân] َل  (vezninde [feddân] َفدَّ
Ebvâ™ kurbünde bir karye adıdır; ~a¡b b. 
Ce&&âme el-Veddânî onda sâkin olmakla 
oraya mensûb olmuştur. Şârihin beyânına 
göre mezbûr taraf-ı risâlet-medâra hicret 
ve igtinâm-ı sohbet edip İbn ¡Abbâs ve 
Şurey√ b. ¡Ubeyd el-◊a∂ramî kendiden 
rivâyet eylediler; ¡ahd-i hilâfet-i Şeyh-i 
Ekber’de intikâl eyledi. Ve 

اُن َُّ -İfrî…iyye’de bir belde adı [Veddân] َل
dır; üdebâ™ ve şu¡arâdan ¡Alî b. İs√â… el-
Veddânî oradandır. Ve Feyd kurbünde 
bir uzun dağın dahi adıdır. Ve Semer…and 
nevâhîsinde bir rustâk ve kazâsının adıdır.

اُء َُّ َو  vâv’ın fethi ve dâl’ın) [™el-Veddâ] اَلإْ
şeddesiyle) ve

اَء َُّ َقُةَل -bâ’nın zammıy) [™Bur…atu Veddâ] ُْرإْ
la) ve

اِء َُ َُ ُو الإْ ُن  إُْ َْ  [Ba†nu’l-Vudedâ™] (ُكَرَماُء 
[kuremâ™] vezninde) Birer mevzi¡ adıdır.

ُُ ُُّ ٌل) [et-teveddud] اَلتََّو -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir kimsenin muhabbetini kendi-
sine celb eylemek ma¡nâsınadır ki ken-
disini ¡amel ve tedrîcle ona sevdirmekten 
¡ibârettir. Bunun binâsı ¡amel-i mütekerrir 
fi’l-mühle içindir, ٌم  ;gibi [tefehhum] َتَفهُّ
yukâlu: ُه َدُه ِإَذا اْجَتَلَب ُودَّ -Ve bir adama dost َتَودَّ
luk ve muhabbet göstermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َد ِإَلْيِه ِإَذا َتَحبََّب َتَودَّ

ُُّ -vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل fi’l-asl) [et-tevâdd] اَلتََّوا
ninde) Sevişmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
وا ِإَذا َتَحابُّوا َتَوادُّ
ُة َُّ َمَو ٌة) [el-meveddet] اَلإْ -vez [ma√abbet] َمَحبَّ
ninde) Masdardır ki zikr olundu. Ve 

ةٌ َُّ  Kitâb ve nâmeye ıtlâk [meveddet] َمَو
olunur ve bihi fussire kavluhu ta¡âlâ: 

için olan ism-i fâ¡ildir; yukâlu: َوُدوٌد  َرُجٌل 
 [vedûd] َوُدوٌد Şârih der ki َوِمَودٌّ أَْي َكِثيُر اْلُحّبِ

 den eblag olduğuna mebnî[vedîd] َوِديٌد
esmâ-i hüsnâda muhtâr olmuştur, ya¡nî 
¡ibâd-ı sâlihîne rızâ ve rahmeti kesîr olan 
Hak ve celle ve ¡alânın ism-i şerîfidir. Ve 
bi-ma¡nâ mef¡ûl olmak dahi câ™izdir ki 
.demektir َمْحُبوٌب ِفي َقْلِب اأْلَْوِلَياِء

اُء َُّ َِل اُء) [™el-eviddâ] اَلإْ -veznin [™e√ibbâ] أَِحبَّ
de, َوِديٌد [vedîd]in cem¡idir) ve

ُُ ا َُ َلإْ ) [el-evdâd] اَلإْ  in cem¡idir[vidd] ِودٌّ
vâv’ın kesriyle, ٌِّحب [√ibb] ve أَْحَباٌب 
[a√bâb] gibi) ve

َُ ي ُِ َو  Şârihin tansîsine göre) [el-vedîd] اَلإْ
sebk-i kalem-i nâsihtir) ve

ُُّ َُل -vâv’ın kesri ve zammıy) [el-evudd] اَلإْ
la; ٌُّود [vudd]ün ve ٌِّود [vidd]in cem¡idir, ُقْفٌل 
[…ufl] ve أَْقُفٌل [a…ful] ve ِذْئٌب [≠i™b] ve أَْذُؤٌب 
[e≠™ub] gibi) Dostân ve yârân demektir.

ٌُّ  (vâv’ın fethi ve zammıyla) [vedd] َل
Bir putun ismidir; ke-mâ câ™e fi’t-tenzîl: 
َوَنْسًرا﴾ َوَيُعوَق  َيُغوَث  َوالَ  ُسَواًعا  َوالَ  ا  َودًّ َتَذُرنَّ   ﴿َوالَ 
 Bunların her biri bir sanem ismidir ki اآلية
kavm-i Nû√ ¡aleyhi’s-selâm perestiş eder-
ler idi. Ba¡dehu her birinin ismleri küffâr-ı 
¡Araba müntakil olmakla esmâ-i mezkûre 
ile müsemmâ birer sanem ittihâz ettiler. 
Kelb kabîlesi ٌَّود [vedd] ismiyle bir sanem 
ittihâz ve Dûmetu’l-Cendel hısnına vaz¡ 
eylediler. Râπıb vech-i tesmiyesinde ger-
çi ٌة َمَودَّ اْلَباِري  َوَبْيَن  َبْيَنُه  أَنَّ  َلُه أَْو اِلْعِتَقاِدِهْم  ِتِهْم   ِلَمَودَّ
¡ibâretiyle ¡Arabiyyetine zâhib olmuştur, 
lâkin vech-i mezkûr üzere kavm-i Nû√’ın 
asnâmı olmakla her biri a¡cemî olur.

ُُّ َو -Kazığa de (vâv’ın fethiyle) [el-vedd] اَلإْ
nir َوِتٌد [vetid] ma¡nâsına. Şârihin beyânına 
göre aslı َوِتٌد [vetid] idi, tâ™ dâl’e kalb ve 
idgâm olunmuştur. Ve 



ٌُ ِلرإْ 1631BÂBU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE

b. Mâlik nâm kimselerin feresleri ismidir. 
Ve esâmî-i ricâldendir.

ُة َُ ُوُرل -vez [burûdet] بُُروَدةٌ) [el-vurûdet] اَلإْ
ninde) At verd ya¡nî gül-gûn olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن ُوُروَدًة  اْلَفَرُس   َوُرَد 
اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َكاَن َوْرًدا

ُُ َواِر  gibi cerî™ ve [verd] َوْرٌد [el-vârid] اَلإْ
dilîr adama ıtlâk olunur. Ve suya gelen 
adama denir. Cem¡i اٌد  َواِرُدوَن ve [vurrâd] ُورَّ
[vâridûn] gelir, ke-mâ se-yuzkeru. Ve 

ٌُ  Sâbık ve mütekaddim [vârid] َلاِر
ma¡nâsına müsta¡meldir. Ve şecî¡ ve 
bahâdıra ıtlâk olunur. Ve uzun ve sarkık 
saça vasf olur; yukâlu: َطِويٌل أَْي  َواِرٌد   َشْعٌر 
اْلَكَفَل :Kâle fi’l-Esâs ُمْسَتْرِسٌل َيِرُد  أَْي  َواِرٌد   َشْعٌر 
ِبطُوِلِه

ُُ ُمَتَوّرِ -ism-i fâ¡il bünye) [el-muteverrid] اَلإْ
siyle) Bu dahi arslana ıtlâk olunur.
ُِ َورإْ -Âlet-i tenâsülün kün [ebu’l-verd] أَُْوالإْ
yesidir, kesret-i vürûduna mebnî. Ve bir 
şâ¡ir-i meşhûr künyesidir. Ve Muπîre b. 
Şu¡be’nin kâtibinin künyesidir.

ُُ ِورإْ  Hummânın (vâv’ın kesriyle) [el-vird] اَلإْ
ya¡nî sıtmanın esmâsındandır, ¡alâ-kavlin 
yevminin ya¡nî nöbeti gününün ismidir 
ve ُوُروٌد [vurûd]dan me™hûzdur. Ve suya 
ve sâ™ir nesneye müşrif olmak ya¡nî ya-
kın gelmek ma¡nâsınadır, gerek ona dâhil 
olsun ve gerek dâhil olmasın. Mü™ellifin 
Ba§â™ir’de beyânına göre ِوْرٌد [vird] lafzı 
bu ma¡nâda ismdir, masdarı ُوُروٌد [vurûd]
dur; yukâlu: ِمْن َوَواَفاُه  َبَلَغُه  ِإَذا  ُوُروًدا  اْلَماَء   َوَرَد 
ِباْلَكْسِر اَْلِوْرُد  ْسُم  َواإْلِ ُدُخوالً  َوَيُكوُن  ُدُخوٍل   Ve َغْيِر 
bunun mukâbili َصَدٌر [§ader]dır ki sudan 
¡avdet eylemektir. Ve 

ٌُ  Kur™ân-ı kerîm’den bir cüz™e [vird] ِلرإْ
ıtlâk olunur, ya¡nî beher gün kırâ™at için 
vazîfe ittihâz olunan bir mikdâra de-

ِة﴾ أَْي ِباْلُكُتِب َقاَل اْلَبْيَضاِويُّ تُْفُضونَ   ﴿تُْلُقوَن ِإَلْيِهْم ِباْلَمَودَّ
ِباْلُمَكاَتَبِة َة  اْلَمَودَّ  ,Pes mü™ellifin tefsîri ِإَلْيِهُم 
tefsîr bi’l-lâzım ev bi’l-melzûm olur ve 
âyet-i mezkûre sûre-i Mümtehinne’nin 
evvelidir. ◊â†ib b. Ebî Belta¡a radıyallâhu 
¡anhu Mekke üzere ¡azm ve gazv-i ◊azreti 
Nebevî’yi mektûbla ¢ureyş’e adam irsâl 
eylemekle i¡lâm eyledikte o bâbda âyet-i 
merkûme nâzil olmuştur. Ve 

ُة َُّ .Bir hatunun ismidir [Meveddet] َمَو

]ل ر ُ[
ُُ َورإْ  Her (vezninde [ferd] َفْرٌد) [el-verd] اَلإْ
şecerin َنْوٌر [nevr]ine ya¡nî çiçeğine denir, 
ba¡dehu Fârisî ve Türkîde gül ta¡bîr olunan 
çiçekte ¡alem-i gâlib olmuştir ki ¡Arabîde 
 َوْرَدةٌ dahi denir. Müfredi [avcem√] َحْوَجٌم
[verdet]tir hâ’yla. Şârihin beyânına göre 
 ,ı âtî ma¡nâsından me™hûzdur-[vurûd] ُوُروٌد
zîrâ esmâr-ı sâlden ibtidâ vârid çiçektir. 
Ve 

ٌُ  Kümeyt ile aşkar beyninde olan [verd] َلرإْ
ata ya¡nî siyâh doru ile al beyninde olan 
ata ıtlâk olunur ki açık doru ta¡bîr olunur, 
Fârisîde gül-gûn denir. Ve ٌَوْرد [verd] lafzı-
nın cem¡i ٌُوْرد [vurd] gelir vâv’ın zammıyla 
ve ِوَراٌد [virâd] gelir vâv’ın kesriyle ve أَْوَراٌد 
[evrâd] gelir. Ve 

ٌُ -Cerî™ ve dilîr adama ıtlâk olu [verd] َلرإْ
nur. Bunda َواِرٌد [vârid] ma¡nâsınadır ki 
aslâ havf ve endîşe eylemeyip her şey™e 
vürûd eder olduğuna mebnîdir. Ve 

ٌُ  Za¡ferâna denir. Ve arslana ıtlâk [verd] َلرإْ
olunur, verd levninde olduğu için. Ve 

ٌُ  icâz’da bir hısn adıdır. Ve bir◊ [Verd] َلرإْ
şâ¡irin lakabıdır. Ve ¡Adiy b. ¡Amr e†-‰â™î 
ve Hu≠eyl b. Hubeyre ve ◊âri& b. Mu-
şemmit el-¡Anberî ve ¡Âmir b. e†-‰ufeyl 
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yukâlu: َة اْلَجادَّ أَِي  اْلَواِرَدَة   Ve bir belde َسَلَك 
adıdır. 

ُة َُ ُمَواَر  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muvâredet] اَلإْ
vezninde) Bir adamla berâber suya gel-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َواَرَدُه ِإَذا َوَرَد َمَعُه
ُة َُ ِر َموإْ  [menzilet] َمْنِزَلٌة) [el-mevridet] اَلإْ
vezninde) Suya gelecek yere denir. Ve 
câddeye ıtlâk olunur.

اِن ََ َوِري -vez [sa¡îdân] َسِعيَداِن) [el-verîdân] اَلإْ
ninde) َوِريٌد [verîd]in tesniyesidir, boyun-
da iki damara ıtlâk olunur; her birine َوِريٌد 
[verîd] denir. Cem¡i ٌأَْوِرَدة [evridet] ve ُوُروٌد 
[vurûd] gelir. Mütercim der ki mü™ellifin 
Ba§â™ir’de beyânına göre َوِريَداِن [verîdân] 
boynun iki tarafında baştan vârid iki da-
mardır ki insân gazab-nâk oldukta misvâk 
gibi müntefih olur. Âyet-i kerîmede vâki¡ 
اْلَوِريِد -den murâd bun[ablu’l-verîd√] َحْبُل 
ların her biridir, izâfeti beyâniyyedir. 
Zema«şerî bi-ma¡nâ’l-lâm olmağı tecvîz 
eylemiştir. Ve o iki damar َوِتيٌن [vetîn] de-
dikleri yürek damarına inip muttasıl olur-
lar. Ve bunda َوِريٌد [verîd] bi-ma¡nâ fâ¡ildir, 
baştan vârid olduğu için yâhûd bi-ma¡nâ 
mef¡ûldür, mevrid-i rûh olduğu için. Van…
ulu merhûm garîb terceme eylemiştir, 
fe’lyunzar.

ُة َُ َورإْ  َوْرٌد (vâv’ın fethiyle) [el-verdet] اَلإْ
[verd] lafzının müfredidir, niteki zikr 
olundu ve minhu yekûlûne: ِإَذا َوْرَدةٌ   َعِشيٌَّة 
-Ve bu teşbîh cihetiyledir. Kâle’l اْحَمرَّ أُُفُقَها
mü™ellifü fi’l-Ba§â™ir: َعِشيٌَّة َوْرَدةٌ ِإَذا اْحَمرَّ أُُفُقَها 
ْمِس َوَكَذِلَك ِعْنَد طُُلوِعَها َوَذِلَك َعالََمُة  ِعْنَد ُغُروِب الشَّ
 Pes bu ta¡bîre göre humret, şiddet اْلَجْدِب
ma¡nâsından kinâye olur olmakla haşekî-i 
sâle dahi telmîhi mutazammın olur ve 
minhu kavluhu ta¡âlâ: َماُء السَّ ِت  اْنَشقَّ  ﴿فِإَذا 
أَْلَواًنا ُن  َيَتَلوَّ اْلَوْرِد  َكَلْوِن  أَْي  َهاِن﴾  َكالّدِ َوْرَدًة   َفَكاَنْت 

nir; hisse-i mâ™ ma¡nâsından me™hûzdur. 
Sâhib-i Nihâye’nin beyânına göre 
Kur™ân-ı kerîm’i ¡alâ-gayri’t-te™lîf suver-i 
muhtelifeye şâmil mütesâviyetü’l-evrâk 
eczâ™ edip her cüz™ü birer gün tilâvet eder-
ler, o eczâ™ın her cüz™üne ِوْرٌد [vird] denir. 
Cem¡i أَْوَراٌد [evrâd] gelir, niteki ِحْزٌب [√izb] 
ve أَْحَزاٌب [a√zâb] dahi bu resmedir. Ve 

ٌُ  Bir sürü kuşa ıtlâk olunur. Ve [vird] ِلرإْ
¡askere ıtlâk olunur. Ve su hissesine de-
nir, her nöbette ona vürûd olduğu için. Ve 
su irâdesinde olan ya¡nî suya müteveccih 
olan cemâ¡ate denir. Mi§bâ√’ın beyânına 
göre tesmiye bi’l-masdardır.

ُُ ٌل) [et-teverrud] اَلتََّورُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bu dahi suya vürûd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َُد اْلَماَء ِبَمْعَنى َوَرَده  Ve َتَورَّ
sudan hisse istemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلِوْرَد َطَلَب  ِإَذا  ُجُل  الرَّ َد   ,Burada tefa¡¡ul َتَورَّ
istif¡âl ma¡nâsınadır ki muttaridedir. Ve 
bir cemâ¡at bir mahalle azca azca ve bölük 
bölük gelip girmek ma¡nâsınadır; hisse 
ma¡nâsına olan ِوْرٌد [vird]den me™hûzdur; 
yukâlu: ًَدِت اْلَخْيُل اْلَبْلَدَة ِإَذا َدَخَلْتَها َقِليالً َقِليال َتَورَّ

ُُ ِتيَرا سإْ ِ  Bu dahi suya vürûd [el-istîrâd] اَلإْ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَماَء  ِإْسَتْوَرَد 
َدُه َتَورَّ  Ve bir adamı mevride ya¡nî ِبَمْعَنى 
câdde-i tarîka yâhûd suya gelecek yere 
ihzâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْسَتْوَرَدُه ِإَذا أَْحَضَرُه اْلَمْوِرَد

ُُ ا َورَّ اٌد) [el-verrâd] اَلإْ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
 gibi bu dahi suya gelen adama [vârid] َواِرٌد
denir; yukâlu: اٌد َوَرَد اْلَماَء َفُهَو َواِرٌد َوَورَّ
ُة َُ َواِر  Su irâdesinde olan [el-vâridet] اَلإْ
cemâ¡ate denir; yukâlu: َقْوٌم ِوْرٌد َوَواِرَدةٌ ِإَذا َكانُوا 
 Ve َيِرُدوَن اْلَماَء

ةٌ َُ  ;Câdde-i tarîka ıtlâk olunur [vâridet] َلاِر
mef¡ûl ma¡nâsınadır, َراِضَيٌة [râ∂iyat] gibi; 
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[kerdâniyyet] vezninde) Bir karye adıdır.

يَُّة ُِ َورإْ -vez [ferdiyyet] َفْرِديٌَّة) [el-Verdiyyet] اَلإْ
ninde) Baπdâd’da bir makbere adıdır.

ُة َُ ) [Verdet] َلرإْ  (vezninde [zerdet] َزْرَدةٌ
‰arafe nâm şâ¡irin vâlidesi ismidir.

اُت َُ .Bir mevzi¡ adıdır [Vâridât] َلاِر

ُُ َواِر  dan ism-i[vurûd] ُوُروٌد [el-vârid] اَلإْ
fâ¡ildir ki zikr olundu. Bu ma¡nâdandır ki 
¡Arablar burnun ucu uzun olan kimseye 
اأْلَْرَنَبِة  ;ıtlâk ederler [vâridu’l-ernebet] َواِرُد 
yekûlûne ُفالٌَن َواِرُد اأْلَْرَنَبِة أَْي َطِويُلَها

ُُ ا ََ يِري ِ -veznin [i√mîrâr] ِإْحِميَراٌر) [el-îrîdâd] اَلإْ
de) At kısmı gül-gûn olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإيَرادَّ اْلَفَرُس ِإَذا َصاَر َوْرًدا Ve bunun aslı 

-idi, vâv-ı sâkinenin mâ-kablinin kes ِإْوَرادَّ
resi yâ’ya tebdîline sebeb oldu.

ُُ ِر َتوإْ إَْ ُم -ism-i fâ¡il bünye) [el-Mustevrid] اَلإْ
siyle) İbn Şeddâd’dır ki sahâbedendir.

ُُ َماَلرإْ  zâ-yı mu¡cemenin) [ez-zumâverd] اَلزُّ
zammıyla) Yumurta ile etten müretteb 
bir nev¡ ta¡âm adıdır. Ve bu mu¡arrebdir, 
¡âmme َبْزَماَوْرُد [bezmâverd] derler. Bu 
ta¡âm Türkîde kadınbudu ve kadılokma-
sı dedikleridir ki kavrulmuş et ve tere ve 
yumurta ile müretteb olur. »orâsân’da 
ona nevâle ve nercisü’l-mâ™ide ıtlâk eder-
ler ve bu Fârisîden mu¡arrebdir. Fârisîde 
bâ-yı meftûha ile َبْزَماَوْرُد [bezmâverd]dir, 
bezm-i meclise denir, mu¡arrebinde bâ™ 
mahzûftur.

]ل س ُ[
ُُ ِوَسا  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-visâd] اَلإْ
Mutlakan söykenecek ve yastanacak nes-
neye denir, ٌُمتََّكأ [mutteke™] ma¡nâsına Ve 

ٌُ  ve [visâd] ِلَسا

ةٌ َُ  hâ’yla ve vâv’ın harekât-ı) [visâdet] ِلَسا
selâsıyla) Hâssaten baş yastığına de-

ِإَذا َوِقيَل  اْلُمْخَتِلَفُة  َهاُن  الّدِ ُن  َيَتَلوَّ َكَما  اأْلَْكَبِر  اْلَفَزِع   َيْوَم 
َماُء َكاْلَوْرِد َقاَمِت اْلِقَياَمُة ِت السَّ  َوَقَع :ve yukâlu اْحَمرَّ
 Burada şiddetten kinaye ُفالٌَن ِفي َوْرَدٍة أَْي َهَلَكٍة
olan humreti mülâhazaya mebnîdir.

ِة َُ َورإْ نُالإْ -Re™su ¡Ayn de [Aynu’l-Verdet¡] َعيإْ
dikleri mevzi¡ ismidir ki Mâ-verâ-i nehr-i 
Furât’tadır.

ُُ َرا َلإْ  uneyn kurbünde bir◊ [el-Evrâd] اَلإْ
mevzi¡dir.

ٌُ ve (vezninde [ferd] َفْرٌد) [Verd] َلرإْ

ٌُ ا اٌد) [Verrâd] َلرَّ vezninde) ve [şeddâd] َشدَّ

اُن َُ  (vezninde [sa√bân] َسْحَباُن) [Verdân] َلرإْ
Esâmî-i ricâldendir. Ve 

اُن َُ  Bir vâdî adıdır. Ve [Verdân] َلرإْ
Nebiyy-i ekrem ¡aleyhi’s-selâm hazret-
lerinin mevâlîlerindendir, kezâlik ¡Amr 
b. el-¡Â§’ın mevâlîsindendir. Mı§ır ülke-
sinde Sû…u Verdân dedikleri karye ona 
muzâftır.

اَن َُ ََْناتَُورإْ  [benâtu verdân] Devâbb-ı 
ma¡rûfedir, ya¡nî hamamböceği dedik-
leri böceklerdir. َوْرَداَن  [bintu verdân] ِبْنُت 
müfredidir.

ُُ يَرا ِ  İnsânı (hemzenin kesriyle) [el-îrâd] اَلإْ
yâ hayvânı mevride ya¡nî suya gelecek 
yere ihzâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلَمْوِرَد أَْحَضَرُه  ِإَذا   Mutlakan getirmek أَْوَرَدُه 
ma¡nâsı bundan me™hûzdur.

َُ ِري  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tevrîd] اَلتَّوإْ
Ağaç çiçek açmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرْت َنوَّ ِإَذا  َجَرُة  الشَّ َدِت   Ve hatun yanaklarını َورَّ
gül-gûne ile gül-gûn eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َرْت ِإَذا َحمَّ اْلَمْرأَُة  َدِت   َورَّ
َها َخدَّ
اَنُة َُ -vez [şehdânet] َشْهَداَنٌة) [Verdânet] َلرإْ
ninde) Bu«ârâ kazâsında bir karyedir.

ُة اِنيَّ َُ َورإْ ٌة) [el-Verdâniyyet] اَلإْ  َكْرَداِنيَّ
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َُ ِسي -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tevsîd] اَلتَّوإْ
de) Bir adamı yastığa söykendirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َد َدُه اْلِوَساَد َفَتَوسَّ َوسَّ

ُُ ا ََ ي ِ -Yü (hemzenin kesriyle) [el-îsâd] اَلإْ
rümekte sür¡at eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َّْيِر ِإَذا أََغذ  Ve kelbi şikâra أَْوَسَد ِفي السَّ
kındırıp kışkırtmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيِد َويَُقاُل آَسَدُه َمْهُموًزا أَْوَسَد اْلَكْلَب ِإَذا أَْغَراُه ِبالصَّ
ُة َُ  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [Visâdet] ِلَسا
Medîne yolunda bir mevzi¡dir ki Şâm 
tarafındadır. 
َِ َوَساِئ الإْ  Necd arzında [âtu’l-Vesâ™id±] َذاُت 
bir mevzi¡dir.

]ل ص ُ[
َُ َوِصي  (vezninde [sa¡îd] َسِعيٌد) [el-ve§îd] اَلإْ
Ev önüne ve yöresine ve avluya denir, ِفَناٌء 
[finâ™] ma¡nâsına. Ve kapının alt eşiğine 
denir, َعَتَبٌة [¡atebet] ma¡nâsına. Ve ağıl tar-
zında koyun ve keçi yatırmak için taştan 
yapılan mahvataya denir ki dağlarda ve 
yabanlarda yaptıkları mandıra olacaktır. 
Ve 

ٌَ  Ashâb-ı Kehf hazerâtının [Ve§îd] َلِصي
ihtifâ ettikleri mağaranın ismidir. 
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre bu 
kavl-i ba¡zdır. Ve

ٌَ  [abl√] َحْبٌل ,İpe denir [ve§îd] َلِصي
ma¡nâsına. Ve kökleri birbirine yakın olan 
sık nebâta denir. Ve dar yere ve dar nesne-
ye denir, ٌق -ma¡nâsına. Ve ağı […ayyi∂] َضّيِ
zı kapakla kapanmış nesneye denir, ُمْطَبٌق 
[mu†ba…] ma¡nâsına. Ve iki def¡a sünnet 
olmuş adama denir. Şârih der ki hakk-ı 
¡ibâre َتْيِن  ;unvânında olmaktır¡ َوالَِّذي ُخِتَن َمرَّ
yukâlu: َتْيِن َمرَّ ُخِتَن  َقْد  َصاَر  ِإَذا  َوِصيٌد  َوَرُجٌل   ُغالٌَم 
Ve ağaç dallarından çevrilmiş ağıla denir.

َُ َوَص  Örmek ve (fethateynle) [el-ve§ad] اَلإْ

nir, ٌة ةٌ ma¡nâsına. Asl [mi«addet] ِمَخدَّ  ِمَخدَّ
[mi«addet] yüz yastığına denir ki ٌَّخد [«add] 
vaz¡ olunur, ba¡dehu mutlakan baş vaz¡ 
olunup yattıkları yastığa ıtlâk olundu. ِوَساٌد 
[visâd] ve ٌِوَساَدة [visâdet]in cem¡i ُوُسٌد [vu-
sud] gelir zammeteynle ve َوَساِئُد [vesâ™id] 
gelir. Ve ¡Arablar ٌِوَساَدة [visâdet] ile nevm-
den ve اْلِوَساَدِة  ile [arî∂u’l-visâdet¡] َعِريُض 
kesret-i nevmden kinâye ederler ki batâlet 
ve kehâlet lâzımesidir ve minhu’l-hadîsu: 
 “ِإنَّ ِوَساَدَك َلَعِريٌض” ِكَناَيٌة َعْن َكْثَرِة النَّْوِم أِلَنَّ َمْن َعُرَض
َرْأِسِه َوِعَظِم  َقَفاُه  ِعَرِض  َعْن  ِكَناَيٌة  أَْو  َنْوُمُه  َطاَل   ِوَساُدُه 
 Zîrâ ¡Arablar gabî ve belîd َوَذِلَك َدِليُل اْلَغَباَوِة
adama اْلَقَفا  kezâlik [arî∂u’l-…afâ¡] َعِريُض 
ْأِس  ıtlâk ederler. Ve [a@îmu’r-re™s¡] َعِظيُم الرَّ
kıyâfet-nâmede dahi bu resme mevsûftur.

َُ ٌل) [et-tevessud] اَلتََّوسُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Yastığa yastanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْسَتَنَد ِإَذا  اْلِوَساَدَة  َد   Ve kavluhu َتَوسَّ
¡aleyhi’s-selâmu fî Şurey√ el-◊a∂ramî: 
أَْي َمْدًحا  َكْوَنُه  َيْحَتِمُل  اْلُقْرآَن”  ُد  َيَتَوسَّ الَ  َرُجٌل   “َذاَك 
ا أَْي الَ يُِكبُّ ُمُه َوَذمًّ  الَ َيْمَتِهنُُه َوالَ َيْطَرُحُه َبْل يُِجلُُّه َويَُعظِّ

َقْولُُه ِل  اأْلَوَّ َوِمَن  ِوَساِدِه  َعَلى  النَّاِئِم  ِإْكَباَب  ِتالََوِتِه   َعَلى 
أَنَّ َرُجالً الثَّاِني  َوِمَن  اْلُقْرآَن”  ُدوا  َتَوسَّ الَُم “الَ   َعَلْيِه السَّ
أَْن َفأَْخَشى  اْلِعْلَم  أَْطُلَب  أَْن  أُِريُد  ِإنِّي  ْرَداِء  الدَّ أِلَِبي   َقاَل 
َد َتَتَوسَّ أَْن  ِمْن  َلَك  َخْيٌر  اْلِعْلَم  َد  َتَتَوسَّ أِلَْن  َفَقاَل  َعُه   أَُضّيِ
اْلَجْهَل
Sâhib-i Nihâye’nin beyânına göre 
Kur™ân’ı tevessüd etmez, ya¡nî visâde 
ittihâz eylemez ki murâd geceler Kur™ân 
üzerine yatmaz, belki heme şeb uyumayıp 
Kur™ân tilâvetine muvâzabet eyler demek-
tir. Lisânımızda dahi “Filân şey™in üzerine 
yattı”, “Hiçbir gûne eslediği ve ona dâ™ir 
makâlesi yoktur” ta¡bîri vardır. Buna göre 
medh olup ve Kur™ân onu mütevessid ol-
muş olur. Ve zemm olduğuna göre, gece-
ler Kur™ân’ı visâdeye bedel ittihâz etmez 
demek olur ki nevminden kinâye olur.
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ُه َضمَّ  Ve bir mekânı tesviye ve temhîd ِإَذا 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَطَد َلُه َمْنِزَلًة 
َدَها َمهَّ -Ve yeri pekişmek için tabanla ِإَذا 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اأْلَْرَض   َوَطَد 
 َوَطَد اْلَمَكاَن ِإَذا َضَرَبُه Kâle fi’l-Esâs َرَدَمَها ِلَتْصُلَب
َغْيِرِه أَْو  ِبَناٍء  أِلََساِس  ِلَيَتَصلََّب   Ve dâ™im ِباْلِميَطَدِة 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء الشَّ  َوَطَد 
أََداَم  Ve yerinde sâbit ve pâyidâr olmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِإَذا َثَبَت َوَرَسا  َوَطَد الشَّ
Ve gezip yürümek ma¡nâsına olmak zıdd 
olur; yukâlu: ُجُل ِإَذا َساَر  Ve َوَطَد الرَّ

ٌَ  lafzında lügattır [™†va] َوْطٌء [va†d] َلطإْ
ki ayakla çiğnemek ma¡nâsınadır; bu 
münâsebetle kahr ve pâymâl ve istîsâl 
eylemekte isti¡mâl olunur; ve minhu fî 
rivâyetin: َوِفي ُمَضَر”  َعَلى  َوْطَدَتَك  اْشُدْد   “اَللَُّهمَّ 
ِرَواَيٍة “َوْطأََتَك” ِبَمْعًنى َواِحٍد أَْي ُخْذُهْم أَْخًذا َشِديًدا

َُ َوِطي ve [el-va†îd] اَلإْ

ُُ طُو َموإْ  Merkezinde sâbit ve [el-mev†ûd] اَلإْ
üstüvâr kılınan şey™e denir; yukâlu: َوَطَدُه 
َوْطًدا َفُهَو َوِطيٌد َوَمْوطُوٌد

َُ ِطي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tev†îd] اَلتَّوإْ
Bu dahi bir nesneyi merkezinde gereği 
gibi yerleştirip çökermek ma¡nâsınadır.

َُ ٌل) [et-teva††ud] اَلتََّوطُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Ondan mutâvi¡dir; yukâlu: ْيَء الشَّ  َوطََّد 
َفَتَوطََّد أَْي أَْثَبَتُه َفَتَثبََّت
ُة ََ َُ ِمي  Şol (mîm’in kesriyle) [el-mî†edet] اَلإْ
büyük tokmağa denir ki onunla binâ te-
meli ve toprağı gevşek olan yer pekişmek 
için darb olunur.

َُ َوَطاِئ  in[va†îdet] َوِطيَدةٌ [el-va†â™id] اَلإْ
cem¡idir, sac ayaklarına ıtlâk olunur; 

 ma¡nâsına. Ve câmi¡ gibi [e&âfiyy] أََثاِفيُّ
bünyânlarda olan kavâ¡id ve esâtîne denir.

َُ ُمَتَواِط  [mutevâtir] ُمَتَواِتٌر) [el-mutevâ†id] اَلإْ
vezninde) Şol dâ™im ve sâbit şey™e denir ki 

dokumak ma¡nâsınadır; َنْسٌج [nesc] gibi; 
yukâlu: َوَصَد الثَّْوَب َوَصًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َنَسَجُه

ُُ ا اٌد) [el-va§§âd] اَلإَْوصَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Örücü ve dokuyucu kimseye denir, 
اٌج .ma¡nâsına [nessâc] َنسَّ

َُ ُمَوصَّ  ُمَعظٌَّم) [el-muva§§ad] اَلإْ
[mu¡a@@am] vezninde) Perdeye denir, ِخْدٌر 
[«idr] ma¡nâsına.

ُُ يَصا ِ  (hemzenin kesriyle) [el-î§âd] اَلإْ
Davar için ağıl edinmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحِظيَرًة اتََّخَذ  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve tâzîyi أَْوَصَد 
ve sâ™ir şikârî cânveri ava kışkırtmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َوَغْيَرُه  اْلَكْلَب   أَْوَصَد 
ْيِد ِبالصَّ َيْعِني   Ve kapıyı örtüp kapamak أَْغَراُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْطَبَقُه ِإَذا  اْلَباَب   أَْوَصَد 
َمْهُموًزا آَصَدُه  َويَُقاُل   Ke-mâ zukire fî َوأَْغَلَقُه 
mahallihi.

ُُ ِتيَصا سإْ ِ  Bu dahi davar için [el-istî§âd] اَلإْ
ağıl edinmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْوَصَد 
ُجُل ِإَذا اتََّخَذ َحِظيَرًة الرَّ

َُ  Sâbit (vezninde [va¡d] َوْعٌد) [el-va§d] اَلإَْوصإْ
ve pâyidâr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َثَبَت ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َوْصًدا  ْيُء  الشَّ  Ve َوَصَد 
mukîm olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَصَد 
ِباْلَمَكاِن ِإَذا أََقاَم ِبِه

َُ ِصي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tev§îd] اَلتَّوإْ
Tahzîr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرُه َدُه َتْوِصيًدا ِإَذا َحذَّ َوصَّ

]ل ط ُ[
َُ َوطإْ ve (vezninde [va¡d] َوْعٌد) [el-va†d] اَلإْ

ُة ََ  Bir (vezninde [idet¡] ِعَدةٌ) [e†-†idet] اَلُِّ
nesneyi merkezinde gereği gibi yerleştirip 
metîn ve üstüvâr eylemek ma¡nâsınadır, 
esâs ve ustuvâne gibi; yukâlu: ْيَء الشَّ  َوَطَد 
َلُه َوَثقَّ أَْثَبَتُه  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َوِطَدًة  َوْطًدا   Ve َيِطُد 
bir şey™i şey™-i âhere zamm ve ilhâk ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَلْيِه ْيَء  الشَّ  َوَطَد 
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olmakla onun tagyîri le¡âmet olduğundan 
revâ ve lâyık değildir, lâkin َوِعيٌد [va¡îd] 
gazabdan hâsıl olup ve gazab sâkin ve 
zâ™il olur, makûlesinden olmakla َوِعيٌد 
[va¡îd]in dahi sükûn ve zevâli derkârdır. 
Kezâlik َوْعٌد [va¡d] hakku’l-¡ibâd ¡ale’l-
mevlâ ve vefâ-i hak husûsunda Hazret-i 
Bârî evlâdır ve َوِعيٌد [va¡îd] hakkullâh ol-
makla ¡afv ve safh cihetinde ekremdir ve 
eğer mu™âhaze ederse günâh-ı ¡ibâd cezâsı 
olmakla ¡adldir.

ُُ ِميَعا  (vezninde [mî…ât] ِميَقاٌت) [el-mî¡âd] اَلإْ
İsm-i zamândır, vakt-i va¡d ma¡nâsınadır. 
Ve ism-i mekân olur. Ve masdar olur, 
 ma¡nâsına. Ve usûl-i [muvâ¡adet] ُمَواَعَدةٌ
sâ™irede َوْعٌد [va¡d] ma¡nâsıyla müfesserdir.

ُُ يَعا ِ  Şerre (hemzenin kesriyle) [el-î¡âd] اَلإْ
ve îsâl-i zarra niyyet eylediğini ihbâr ile 
korkutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  أَْوَعَدُه 
َدُه َهدَّ

َُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tevâ¡ud] اَلتََّواُع
de) ve

ُُ تَِّعا ِ  (vezninde […ittifâ] ِإتَِّفاٌق) [el-itti¡âd] اَلإْ
Va¡deleşmek ma¡nâsınadır. ¡İnde’l-ba¡z 
 şerde [itti¡âd] ِإتَِّعادٌ hayrda ve [tevâ¡ud] َتَواُعٌد
isti¡mâl olunur; yukâlu: َتَواَعُدوا َواتََّعُدوا ِإَذا َوَعَد 
َبْعًضا  ,idi, vâv ِإْوَتَعَد aslında ِإتََّعَد [ve] َبْعُضُهْم 
tâ’ya kalb ve idgâm olundu. Ve nâsun 
yekûlûne: ِباْلَهْمِز ُمْؤَتِعٌد  َفُهَو  َيْأَتِعُد  -Kâle’ş ِإْئَتَعَد 
şârih: َكَما يَُقاُل ِفي ِإتََّسَر، ِإْئَتَسَر – َيْأَتِسُر َويَُقاُل ِإْوَتَعَد 
 Veَيْأَتِعُد َفُهَو ُموَتِعٌد َوِإْيَتَسَر َيْأَتِسُر َفُهَو ُموَتِسٌر

ٌُ  Va¡di kabûl eylemek [itti¡âd] ِإتَِّعا
ma¡nâsına gelir; tekûlu: َوَعْدتُُه َفاتََّعَد
ُة ََ ُمَواَع  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muvâ¡adet] اَلإْ
vezninde) Vâhid ve iştirâk için olur. Ve 
bâb-ı mugâlebede isti¡mâl olunur; yukâlu: 
ِمْنُه َوْعًدا  أَْكَثَر  َكاَن  أَْي  َفَوَعَدُه  َواْلَمْوِضَع  اْلَوْقَت   َواَعَدُه 
Bâb-ı mugâlebe َوْعٌد [va¡d] ve َبْيٌع [bey¡] ve 

ba¡zı ba¡zının isr ve ¡akibinde olan zamân 
gibi. Ve saht ve şedîd nesneye denir.

]ل ع ُ[
ُة ََ ِع ve (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡idet] اَلإْ

َُ َوعإْ ve (vezninde [vecd] َوْجٌد) [el-va¡d] اَلإْ

ُة ََ ِع َموإْ -masdar-ı mîmî ola) [el-mev¡idet] اَلإْ
rak) ve

ُُ ُعو َموإْ -vez [mef¡ûl] َمْفُعوٌل) [el-mev¡ûd] اَلإْ
ninde) ve

ُة َُ ُعو َموإْ  [ma§dû…at] َمْصُدوَقٌة) [el-mev¡ûdet] اَلإْ
vezninde) Kavlle bir nesneyi edecek ve iş-
leyecek olmak ma¡nâsınadır ki bir kimse-
ye söz vermek ta¡bîr olunur; yukâlu: َوَعَدُه 
َوَمْوُعوًدا َوَمْوِعَدًة  َوَمْوِعًدا  َوَوْعًدا  ِعَدًة  َوِباأْلَْمِر   اأْلَْمَر 
ا :ve yukâlu َوَمْوُعوَدًة َوَعَدُه َخْيًرا َوَشرًّ
Ya¡nî َوْعٌد [va¡d] mâddesi hayrda ve şerde 
isti¡mâl olunur. Ve eğer hayr ve şerr lafz-
ları kelâmdan iskât olunursa hayrda َوَعَدُه 
derler ki masdarı َوْعٌد [va¡d] ve ٌِعَدة [¡idet]tir 
ve şerde أَْوَعَدُه derler ki masdarı ِإيَعاٌد [î¡âd]
dır. Kezâlik َوْعٌد [va¡d] lafzının masda-
rı olarak َوِعيٌد [va¡îd] derler. Hülâsa bilâ-
karîne oldukta َوْعٌد [va¡d] hayrda ve ِإيَعاٌد 
[î¡âd] ve َوِعيٌد [va¡îd] şerde isti¡mâl olunur. 
Ve hayrda اْلَخْيَر ّرِ ve şerde أَْوَعَدُه  ِبالشَّ  أَْوَعَدُه 
¡unvânıyla da mahkîdir ve minhu yukâlu: 
ْرِب أَْوَعَدُه َفْضالً َوأَْوَعَدُه ِبالضَّ
Ve kaldı ki َوِعيٌد [va¡îd] kelimesi vech-i 
mezkûr üzere masdardır, şerre niyyet 
eylediğini ve îsâl-i mazarrat eyleyece-
ğini ihbâr ile korku vermekten ¡ibârettir; 
yukâlu: َدُه َهدَّ ِإَذا  َوِعيًدا  -Ve deve kükre َوَعَدُه 
mek ma¡nâsına isti¡mâl olunur, gûyâ ki 
savlete kasd eder; yukâlu: َوِعيًدا اْلَفْحُل   َوَعَد 
َهَدَر -Mi§bâ√’ın beyânına göre ¡inde’l ِإَذا 
¡Arab hulf-i va¡d kizbdir ve hulf-i va¡îd 
keremdir, zîrâ َوْعٌد [va¡d] keremden hâsıl 
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ma¡nâsınadır ki yürümekte yarışmaktan 
¡ibârettir; yukâlu: َواَغَدُه ِإَذا َجاَراُه Ve gâh olur 
ki ُمَواَغَدًة [muvâπadet] bir nâkanın seyrinde 
dahi tahakkuk eder, zîrâ bir eli ve bir aya-
ğı dîgerlerine muvâfakat ve mücârât eder.

]ل ف ُ[
َُ َوفإْ  vâv’ın fethi ve fâ’nın) [el-vefd] اَلإْ
sükûnuyla) ve

ُُ ُوُفو ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-vufûd] اَلإْ

ُة َُ ِوَفا  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-vifâdet] اَلإْ
ve

ُة َُ َفا ِ  vâv’dan bedel hemze) [el-ifâdet] اَلإْ
ile) Elçilik yâhûd sâ™ir maslahat için bir 
devletten bir devlete yâhûd emîr ve sultân 
huzûruna gelmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 َوَفَد ِإَلْيِه أَْي ِإَلى اأْلَِميِر َوَعَلْيِه َوْفًدا َوُوُفوًدا َوِوَفاَدًة َوِإَفاَدًة
-Mü™ellif gerçi bura ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َقِدَم َوَوَرَد
da ıtlâk eylemiştir, lâkin Ba§â™ir’de beyânı 
üzere terceme olundu ve sâ™ir ümmehât 
dahi Ba§â™ir’e muvâfıktır: َوُهَو َواِفٌد َوَقْوٌم ُوُفوٌد 
 َكُشُهوٍد َوَوْفٌد َكَصْحٍب َجْمُع أَْصَحاٍب َوأَْوَفاٌد َوُوفٌَّد َكُركٍَّع
Ve uzun uzadı yüksek kum tepesinin zir-
vesinde olan kumluğa denir ki etrâfından 
yüksek ve her cânibe havâle olur. Ve bu 
mecâzdır, zîrâ bir kavmin elçisi beynlerin-
de ehl-i rif¡at ü şeref olmak muttaridedir. 
Ve burada َوْفٌد [vefd] müfreddir, cîm’le 
-nüshaları galattır, √â-yı mühme ِذْرَوُة اْلَجَبِل
le ile اَْلَحْبُل [el-√abl]dir. Van…ulu dahi َجَبٌل 
vehm eylemiştir.

َُ َواِف  (vezninde [vâ√id] َواِحٌد) [el-vâfid] اَلإْ
Vech-i mezkûr üzere elçiye ve bir mas-
lahat zımnında kavmi tarafından emîr ve 
sultâna gelen adama denir. Ve develerin 
önünce ve bağırtlak ve sâ™ir kuşların önün-
ce giden deveye ve kuşa ıtlâk olunur. Ve 

 Ağızın her tarafında yanaktan [vâfid] َلاِفٌَ

 bâblarından gayrıdır, elbette [remy] َرْمٌي
bâb-ı evvele hâstır.

َُ َواِع  İsm-i fâ¡ildir ve minhu [el-vâ¡id] اَلإْ
yukâlu: َجْرٍي َبْعَد  َجْرًيا  َيِعُدَك  َكأَنَُّه  َواِعٌد   ve َفَرٌس 
yukâlu: َسَحاٌب َواِعٌد َكأَنَُّه َوَعَد ِباْلَمَطِر ve yukâlu: 
لُُه أَوَّ ِباْلَبْرِد  أَْو  ِباْلَحّرِ  َيِعُد  َكأَنَُّه  َواِعٌد   :ve yukâlu َيْوٌم 
أَْرٌض َواِعَدةٌ ِإَذا َكاَنْت ُرِجَي َخْيُرَها ِمَن النَّْبِت

َُ ٌل) [et-teva¡¡ud] اَلتََّوعُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Va¡îd ile korkutmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدُه َدُه ِإَذا َتَهدَّ َتَوعَّ

]ل غ ُ[
َُ َوغإْ  vâv’ın fethi ve πayn-ı) [el-vaπd] اَلإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Ahmak ve 
za¡îfü’l-¡akl ve denî ve fürû-mâye olan 
kimseye denir, ¡alâ-kavlin za¡îfü’l-cism 
kimseye denir; yukâlu: أَْحَمُق أَْي  َوْغٌد   َرُجٌل 
ِجْسًما ِعيُف  الضَّ أَِو  َدِنيٌء  َرْذٌل  -Ve çocu َضِعيٌف 
ğa denir, ٌَّصِبي [§abiyy] gibi. Ve kavm ve 
cemâ¡atin hizmet-kârına denir, اْلَقْوِم  َخاِدُم 
[«âdimu’l-…avm] ma¡nâsına. Cem¡i أَْوَغاٌد 
[evπâd] gelir ve ُوْغَداٌن [vuπdân] gelir 
vâv’ın zammıyla ve ِوْغَداٌن [viπdân] gelir 
vâv’ın kesriyle. Ve

ٌَ  ,Sebzevâttan bâdincâna denir [vaπd] َلغإْ
 gibi. Ve kumar oklarından bir [maπd] َمْغٌد
okun ismidir ki onun nasîbi yoktur. Ve 
köleye denir, َعْبٌد [¡abd] gibi.

ُة َُ َوَغا -vez [sa¡âdet] َسَعاَدةٌ) [el-vaπâdet] اَلإْ
ninde) Bir kimse َوْغٌد [vaπd] olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َوَغاَدًة  ُجُل  الرَّ  َوُغَد 
اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َكاَن َوْغًدا
ُة ََ ُمَواَغ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muvâπadet] اَلإْ
vezninde) Bir la¡ib adıdır. Ve 

ةٌ ََ  Bir adamı taklîd ile [muvâπadet] ُمَواَغ
bi-¡aynihi onun gibi işlemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكِفْعِلِه َفَعَل  ِإَذا   Ve refîk ve َواَغَدُه 
karînle berâberce mu¡âraza üzere yürümek 
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vezninde) Bir cemâ¡attir. 

ُُ َفا َلإْ  in cem¡idir ki[vefd] َوْفٌد) [el-evfâd] اَلإْ
zikr olundu. Ve ¡Arabların أَْوَفاٍد َعَلى   َوُهْم 
kavllerinde vâki¡ أَْوَفاٌد [evfâd] َوْفٌد [vefd]
in cem¡idir ki ٌِوَفاَدة [vifâdet] ma¡nâsından 
me™hûz, sür¡at ve ¡acele ma¡nâsına ismdir, 
niteki أَْوَفاٌز [evfâz] dahi bu ma¡nâyadır. 
Kâle’l-mü™ellifü fi’l-Ba§â™ir: أَْمَسْيَنا َعَلى أَْوَفاٍد 
َوأَْوَفاٍز أَْي َعَلى َسَفٍر َقْد أَْشَخَصَنا

]ل ق ُ[
َُ َوَق  (vâv’ın ve …âf’ın fethiyle) [el-ve…ad] اَلإْ
Âteşe denir, َناٌر [nâr] ma¡nâsına. Ba§â¡ir’in 
beyânına göre bu İbn Fâris’ten menkûldür. 
Ve 

ٌَ  Masdar olur, âteş yanmak [ve…ad] َلَق
ma¡nâsına.

َُ َوقإْ ve (vezninde [va¡d] َوْعٌد) [el-va…d] اَلإْ

ُُ ُوُقو  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-vu…ûd] اَلإْ
ve

ُة ََ ِق ve (vezninde [idet¡] ِعَدةٌ) [el-…idet] اَلإْ

اُن ََ َوَق  Bunlar da (fetehâtla) [el-ve…adân] اَلإْ
âteş yanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَقَدِت 
اْلَباِب الثَّاِني  النَّاُر َوَقًدا َوَوْقًدا َوُوُقوًدا َوِقَدًة َوَوَقَداًنا ِمَن 
ِإَذا اْشَتَعَلْت

ُُ تَِّقا ِ  (vezninde […ittifâ] ِإتَِّفاٌق) [el-itti…âd] اَلإْ
ve

َُ ٌل) [et-teva……ud] اَلتََّوقُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

ُُ ِتيَقا سإْ ِ  Bunlar da âteş tutuşup [el-istî…âd] اَلإْ
yanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: النَّاُر  ِإتََّقَدِت 
 Ve َوَتَوقََّدْت َواْسَتْوَقَدْت ِبَمْعَنى َوَقَدْت

ٌَ  ve [teva……ud] َتَوقُّ

ٌُ ِتيَقا -Müte¡addî olurlar, âteşi ya [istî…âd] ِإسإْ
kıp ¡alevlendirmek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
َتَوقَّْدُت النَّاَر َواْسَتْوَقْدتَُها أَْي أَْشَعْلُتَها

ُُ يَقا ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-î…âd] اَلإْ

şol mevzi¡e ıtlâk olunur ki ta¡âm mazg 
ederken yumrulanıp pîrlik hâlinde dişler 
döküldükten sonra çukurlanır. İki tarafı-
na َواِفَداِن [vâfidân] denir. Ve َغاَر َشاَب   “َمْن 
 durûb-ı emsâldendir. Ve “Filân pîr َواِفَداُه”
olup dişleri döküldü” diyecek yerde َغاَر“ 
 ”derler, Türkîde “avurtları çöktü َواِفَداُه”
ta¡bîr olunur. Ve 

ٌَ  Arabdan bir küçük kabîle¡ [Vâfid] َلاِف
adıdır.

ُُ يَفا ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-îfâd] اَلإْ
adamı elçilikle emîre yâ sultâna gönder-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْوَفَدُه ِإَلْيِه َوَعَلْيِه ِإَذا 
َوْفًدا  ¡Ve bir nesne bülend ve mürtefi أَْرَسَلُه 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيُء  الشَّ  أَْوَفَد 
 Ve َسَناٌم ُموِفٌد أَْي ُمْرَتِفٌع :ve minhu أَْشَرَف َواْرَتَفَع
âhû kısmı kulaklarını dikip başını yuka-
rı tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: يُم الّرِ  أَْوَفَد 
أُُذَنْيِه َوَنَصَب  َرْأَسُه  َرَفَع   Ve bir nesne üzere ِإَذا 
havâle ve müşrif olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعَلْيِه أَْشَرَف  ِإَذا  َعَلْيِه   Ve sür¡atle أَْوَفَد 
gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل   أَْوَفَد الرَّ
 ten[vifâdet] ِوَفاَدةٌ Bunların mecmû¡u أَْسَرَع
me™hûzdur.

َُ ٌل) [et-teveffud] اَلتََّوفُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) İrtifâ¡dan nâşî etrâfına havâle olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَوفََّد َعَلْيِه ِإَذا أَْشَرَف

َُ ِفي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tevfîd] اَلتَّوإْ
Bir adamı elçilikle yollamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوفََّدُه ِإَلْيِه َوَعَلْيِه ِبَمْعَنى أَْوَفَد

َُ ِف َتوإْ إَْ ُم  [mustevfiz] ُمْسَتْوِفٌز [el-mustevfid] اَلإْ
vezninde ve mürâdifidir ki çömelip otu-
ran adama denir ki yerleşmeyip kalkmak 
üzere ayaklarını dikip oturur; yukâlu: َقَعَد 
ُمْسَتْوِفًزا أَْي   ِإْسِتيَفاٌد Bunun masdarı ُمْسَتْوِفًدا 
[istîfâd]dır. Van…ulu’nun ayak üzere otur-
mak ta¡bîri garîbdir.

اَن ََ َْنُوَلفإْ  [Benû Vefdân] (َسْحَباُن [sa√bân] 
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nur. Onun için eyyâm-ı bâhûra, َوْقَدٍة  أَيَّاُم 
[eyyâmu va…det] ıtlâk olunur; yukâlu: 
ْيِف َوِهَي أََشدُّ اْلَحّرِ َطَبَخْتُهْم َوْقَدُة الصَّ
يَُّة َِ َوِقي  [sa¡îdiyyet] َسِعيِديٌَّة) [el-va…îdiyyet] اَلإْ
vezninde) Bir cins keçi ismidir; iri ve kızıl 
tüylü olur, tüyleri âteş gibi parıldar.

ٌَ ve [Vâ…id] َلاِق

ٌُ ا اٌد) [Va……âd] َلقَّ vezninde) ve [şeddâd] َشدَّ

اُن ََ  (vezninde [selmân] َسْلَماُن) [Va…dân] َلقإْ
Esmâ-i ricâldendir: Ve Ebû Vâ…id el-Ley&î 
ki ismi ◊âri& b. ¡Avf’dır, ashâbdandır. Ve 
onun oğlu Vâ…id ve başka Ebû Vâ…id el-
Ley&î ki ismi ~âli√ b. Mu√ammed’dir, 
tâbi¡îndendir. Ve Vâ…id b. Ebî Müslim 
el-Vâ…idî muhaddis-i meşhûrdur, ceddine 
mensûbdur.

ُُ ِميَقا  (vezninde [mî…ât] ِميَقاٌت) [el-mî…âd] اَلإْ
Âteşi çabuk çıkan çakmağa denir; yukâlu: 
.Ve bu ism-i âlettir َزْنٌد ِميَقاٌد أَْي َسِريُع اْلَوْرِي

]ل ك ُ[
ُُ ُوُكو  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-vukûd] اَلإْ
Mukîm olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَكَد 
ِباْلَمَكاِن ُوُكوًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أََقاَم ِبِه

َُ َوَك  vâv’ın fethi ve kâf’ın) [el-veked] اَلإْ
sükûnuyla) Kasd ve âhenk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَصَدُه ِإَذا   Ve bir َوَكَدُه 
nesneye isâbet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََصاَبُه ِإَذا  -Ve bir nesneyi pe َوَكَدُه 
kiştirip muhkem kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِباْلَهْمِز أََكَدُه  َويَُقاُل  أَْوَثَقُه  ِإَذا  اْلَعْقَد   Ve َوَكَد 
davarın pâlânını kolan ile çekip bağlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه ْحَل ِإَذا َشدَّ  Ve َوَكَد الرَّ

ٌُ  Mühim olan murâd ve [vekd] َلكْ
maksûda ıtlâk olunur; mübâlagaten vasf 
bi’l-masdardır; yukâlu: ُه  ُهَو َوْكُدُه أَْي ُمَراُدُه َوَهمُّ
 Ve َوَقْصُدُه

ٌُ -aremeyn beyninde bir mev◊ [Vekd] َلكْ

dahi âteşi yakmak ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ِبّيِ Ve ¡Arablar أَْوَقْدُت النَّاَر ِإَذا أَْشَعْلَتَها  أَْوَقْدُت ِللصَّ
 ma¡nâsına, zîrâ çocuk âteşe َتَرْكُتُه ,derler َناًرا
nazar ederek avunup kendi kendisine ka-
lır. Ve bir semte sefer eden kimse hak-
kında “Hak ta¡âlâ onu bir dahi geri dön-
dürmesin!” diye bed-du¡â mevki¡inde أَْبَعَد 
ِإْثَرُه َناًرا  َوأَْوَقَد  َداَرُه  ُه ;derler اهللُ  َردَّ َوالَ  َرَجَعُه اهللُ   الَ 
ma¡nâsına. Şârihin beyânına göre ¡Arablar 
şerr ve mazarratından hirâsân oldukları 
kimse bir cânibe sefer eyledikte şerr ve 
mazarratı vücûduyla olmağı tefe™™ülen en-
sesinden âteş îkâd ederler, mebnâ-yı me-
sel bu ¡âdetleridir.

ُُ َوُقو  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-ve…ûd] اَلإْ
ve

ُُ ِوَقا ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-vi…âd] اَلإْ

َُ َوِقي  Âteş (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-ve…îd] اَلإْ
yakacak oduna ve sâ™ir çörçöpe denir ki 
tutrak ta¡bîr olunur, Fârisîde âteş-efrûz 
derler; َوُقِرَئ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿اَلنَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد﴾ ِبِهنَّ أَْي 
ِباْلَوُقوِد َواْلِوَقاِد َواْلَوِقيِد

ُُ ا َوقَّ اٌد) [el-va……âd] اَلإْ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Mübâlagadır, pek ¡alev-nâk demek-
tir. Bu münâsebetle zarîf ve mâzî ve kâr-
güzâr adama ıtlâk olunur ki ıstılâhımızda 
âteşîn ve âteş-pâre ta¡bîr olunur; yukâlu: 
 Ve muzî™ ve tâb-dâr َرُجٌل َوقَّاٌد أَْي َظِريٌف َماٍض
olan şey™e ıtlâk olunur, elmâs gibi. Ve َقْلٌب 
 ,âteş gibi hiddetli ,[albun va……âdun…] َوقَّاٌد
zîrek ve neşât ve fehm ve firâsette serî¡ü’t-
tevakkud olan zihn ve kalbe ıtlâk olunur; 
yukâlu: النََّشاِط ِفي  التََّوقُِّد  َسِريُع  أَْي  َوقَّاٌد  َقْلٌب   َلُه 
اُء اْلَحادُّ َواْلَمضَّ

َُ ُمَتَوّقِ  Zarîf ve mâzî ve [el-muteva……id] اَلإْ
kâr-güzâr adama ıtlâk olunur.

ُة ََ َوقإْ  Nihâyet (vâv’ın fethiyle) [el-va…det] اَلإْ
mertebede şedîd olan ıssılığa ıtlâk olu-
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[te¡âşîb] gibi bilâ-müfredlerdir.

]ل ل ُ[
َُ َوَل  (vâv’ın ve lâm’ın fethiyle) [el-veled] اَلإْ
ve

َُ ُولإْ ve (vâv’ın zammıyla) [el-vuld] اَلإْ

َُ ِولإْ ve (vâv’ın kesriyle) [el-vild] اَلإْ

َُ َولإْ -Cümle (vâv’ın fethiyle) [el-veld] اَلإْ
si bir ma¡nâyadır, ya¡nî insânın ve sâ™ir 
hayvânın bi-nefsihi ve bi-hakîkatihi 
zâdesine denir ki döl ve yavru ta¡bîr olu-
nur; tebennî ve ittihâz cihetiyle olana ıtlâk 
olunmaz. Müfred ve cem¡i berâberdir ve 
gâh olur ki cem¡inde أَْوالٌَد [evlâd] ve ٌِوْلَدة 
[vildet] denir, vâv’ın kesriyle ve ٌِإْلَدة [il-
det] denir, vâv’ı hemzeye ibdâlle ve ُوْلٌد 
[vuld] denir, vâv’ın zammıyla. Ve bun-
lar fethateynle َوَلٌد [veled]in cem¡idir. Ve 
mine’l-emsâli: ”َعِقَبْيِك ى  َدمَّ َمْن   Ve bu “َوَلُدِك 
mü™ennese hitâbdır, ya¡nî “Senin veledin 
ancak o kimsedir ki senin iki ökçelerini 
kanla âlûde eylemiştir.” Murâd senin lo-
ğusa olduğun şahstır, tebennî eylediğin 
veled sana veled-i hakîkî olmaz. 

‰ufeyl b. Mâlik’in oğlu ¡U…ayl’i Kebşe 
bint ¡Urve tebennî edip bir gün ¡U…ayl asl 
vâlidesine gelmekle bir bahâne ile vâlidesi 
¡U…ayl’i darb ettikte Kebşe gelip “Benim 
oğlumu niçin darb edersin?” diye istishâb 
eylemekle ¡U…ayl’in vâlidesi Kebşe’ye 
hitâben kelâm-ı mezbûru îrâd eyledi. Ve 
¡Arablar “Bilmem o ne makûle kimsedir?” 
diyecek yerde ”ُجِل ُهَو -der “َما أَْدِري أَيُّ َوَلِد الرَّ
ler, أَيُّ النَّاِس ma¡nâsına. 

Şârih der ki Zema«şerî sûre-i Lo…mân 
evâhirinde َوَلٌد [veled], veled-i velede 
dahi mütenâvil olur, lâkin َمْولُوٌد [mevlûd] 
veled-i hakîkîye hâstır diye sebt edip lâkin 

zi¡, ¡alâ-kavlin cibâl-i Mekke’den »ulâ†â 
nâm cebel üzere müşrif bir küçük dağın 
ismidir.

َُ َوَكاِئ -Dâbbenin pâlânını sa [el-vekâ™id] اَلإْ
rıp bend ettikleri tasmalara ve sırımlara 
denir. Müfredi ِوَكاٌد [vikâd]dır, ِكَتاٌب [kitâb] 
gibi ve vâv’ı hemzeye ibdâlle ِإَكاٌد [ikâd] 
dahi derler.

َُ ُوكإْ  Sa¡y (vâv’ın zammıyla) [el-vukd] اَلإْ
ve cehd ve meşakkat ma¡nâsına ismdir; 
yukâlu: َصَرَف ُوْكَدُه أَْي َسْعَيُه َوُجْهَدُه Ve bir kim-
senin kasd eylediği fi¡l ve ¡amele ıtlâk olu-
nur ve minhu tekûlu: َما َزاَل َذِلَك ُوْكِدي أَْي ِفْعِلي 
َهاَيِة أَْي َدْأِبي َوَقْصِدي َوِفي النِّ

َُ ِكي  vezninde ve [te™kîd] َتْأِكيٌد [et-tevkîd] اَلتَّوإْ
mürâdifidir ki muhkem ve üstüvâr eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَكََّدُه ِبَمْعَنى   َوكََّدُه 
Ve َتْوِكيٌد [tevkîd] َتْأِكيٌد [te™kîd]den efsahtır.

َُ -veznin [te™ekkud] َتأَكٌُّد [et-tevekkud] اَلتََّوكُّ
de ve mürâdifidir ki metânet ve istihkâm 
bulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اأْلَْمُر  َتَوكََّد 
ِبَمْعَنى َتأَكََّد
ُة ََ ُمَواِك -ism-i fâ¡il bün) [el-muvâkidet] اَلإْ
yesiyle) Yürümekte çabalayıp cidd ve 
cehd eder olan nâkaya denir; sa¡y ve cehd 
ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: ٌَناَقٌة ُمَؤاِكَدة 
ْيِر أَْي َداِئَبٌة ِفي السَّ

َُ ُمَتَوّكِ ٌل) [el-mutevekkid] اَلإْ -mutevek] ُمَتَوّكِ
kil] vezninde) Bir husûsun temşîtine kâ™im 
ve âmâde olan adama ıtlâk olunur; hemm 
ve kasd ma¡nâsındandır; yukâlu: ًدا  َظلَّ ُمَتَوّكِ
ا ِبأَْمِر َكَذا أَْي َقاِئًما ُمْسَتِعدًّ

َُ َمَياِكي ve [el-meyâkîd] اَلإْ

َُ ve [et-tevâkîd] اَلتََّواِكي

َُ  At (cem¡ bünyeleriyle) [et-te™âkîd] اَلتَّآِكي
eyerinin kaşlarını sarıp bağladıkları sı-
rımlara ve tasmalara denir. Zâhiren َتَعاِشيُب 
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vuğun künyesidir.

ُُ ِوالَ ve (vâv’ın kesriyle) [el-vilâd] اَلإْ

ُة َُ ِوالَ ve (hâ’yla) [el-vilâdet] اَلإْ

ُة َُ الَ ِ  (vâv’ı hemzeye ibdâlle) [el-ilâdet] اَلإْ
ve

ُة ََ ve (vezninde [idet¡] ِعَدةٌ) [el-lidet] اَلّلِ

َُ ِل َموإْ -veznin [mev¡id] َمْوِعٌد) [el-mevlid] اَلإْ
de) Doğurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَلَدِت 
 اْلَمْرأَُة َتِلُد ِوالًَدا َوِوالََدًة َوِإالََدًة َوِلَدًة َوَمْوِلًدا ِإَذا َوَضَعْت
 َشاةٌ َواِلٌد َوَواِلَدةٌ :ve yukâlu َحْمَلَها َوِهَي َواِلٌد َوَواِلَدةٌ
 ,dür[vuld] ُوْلٌد un cem¡i[velûd] َولُودٌ Ve َوَولُوٌد
vâv’ın zammıyla. Gerçi mü™ellif burada 
ُه َواِلٌد َوَواِلَدةٌ -ıtlâk eyledi ki sıfât-ı muhtas أُمُّ
se silsilesine idhâl etti, lâkin Ba§â™ir’de 
اَْلَواِلَداِن َلُهَما  َويَُقاُل  َواِلَدةٌ  َواأْلُمُّ  َواِلٌد  َلُه  يَُقاُل   َواأْلَُب 
ِبالتَّْغِليِب  .unvânıyla resm eylemiştir¡ َيْعِني 
Şârih der ki َواِلُد ِذي َكَذا ma¡nâsına ya¡nî ne-
seb üzere olursa ٌَواِلَدة [vâlidet]e dahi ıtlâk 
olunur.

ُُ يالَ ِ -Do (hemzenin kesriyle) [el-îlâd] اَلإْ
ğurmak ma¡nâsınadır; tekûlu: اَة الشَّ  َولَّْدُت 
َفأَْوَلَدْت ِهَي أَْي َوَضَعْت َوِهَي ُموِلٌد  َتْوِليًدا َكَما َسُيْذَكُر 
َكُمْحِسٍن ِمْن َمَواِليَد َوَمواِلَد
Şârih der ki mü™ellif gerçi َمَواِليُد [mevâlîd] 
ve َمَواِلُد [mevâlid]i َمْوِلٌد [mevlid]e cem¡ 
tertîb eyledi, lâkin kıyâsa muhâliftir, 
zîrâ bunlar َمْولُوٌد [mevlûd]un cem¡leridir. 
Mütercim der ki َمْولُوٌد [mevlûd]un cem¡i 
 geldiği [mevâlid] َمَواِلُد ve [mevâlîd] َمَواِليُد
gibi ُموِلٌد [mûlid]in dahi gelir. Niteki ُمْفِطٌر 
[muf†ir]in َمَفاِطيُر [mefâ†îr] ve ُمْطِفٌل [mu†fil]
in َمَطاِفُل [me†âfil] gelir. Ve َمَواِليُد [mevâlîd] 
 gibi [meyâsîr] َمَياِسيُر ve [meyâmîn] َمَياِميُن
kıyâstır. Ve Mi§bâ√’ta ِإيالٌَد [îlâd]ın hem-
zesi sayrûrete haml olunmuştur; kâle: 
يَُقاُل أَْحَصَد ِإَذا َحاَن ِوالَُدَها َكَما  اْلَمْرأَُة ِإيالًَدا   َوأَْوَلَدِت 
ْرُع ِإَذا َحاَن َحَصاُدُه الزَّ

kavl-i mezbûr fukahâ™ kavline muhâliftir. 
Ve sâhib-i Mi§bâ√ َوَلٌد [veled] lafzını müf-
red ve tesniye ve cem¡ ve müzekker ve 
mü™ennese ıtlâk olunur diye tesviye ey-
lemiştir, niteki mü™ellif dahi tenbîh eyle-
miştir. Pes vâkıfın َوَقْفُت ِلَوَلِدي kavlinde َوَلٌد 
[veled] tezkîr ve te™nîse mütenâvil olur.

َُ َوِلي  َمْولُودٌ (vezninde [sa¡îd] َسِعيٌد) [el-velîd] اَلإْ
[mevlûd] ma¡nâsınadır ki murâd yeni doğ-
muş çocuktur. Ve mutlakan çocuğa ıtlâk 
olunur, ٌَّصِبي [§abiyy] ma¡nâsına. Ve köle-
ye ıtlâk olunur, َعْبٌد [¡abd] ma¡nâsına ve bu 
ikisinin mü™enneslerinde َوالَِئُد [velâ™id] de-
nir ve ِوْلَداٌن [vildân] denir, vâv’ın kesriyle. 

Esâs’ın beyânına göre َوالَِئُد [velâ™id] ٌَوِليَدة 
[velîdet]in ve ِوْلَداٌن [vildân] َوِليٌد [velîd]in 
cem¡idir ve köleye ve câriyeye َوِليٌد [velîd] 
ve ٌَوِليَدة [velîdet] ıtlâkı kable’l-hulmdür 
ki sabîye mülhaklardır; ve yukâlu ya¡nî 
mine’l-meseli: ”َهَذا أَْمٌر الَ يَُناَدى َوِليُدُه“ Mesel-i 
mezbûr hayr ve şerre dâ™im olan nesne-
lerde darb olunur, ya¡nî şey™-i ma¡hûda o 
mertebe müştagil ve müstagrak olmuşlar-
dır ki bir çocuk e¡azz ve enfes eşyâlarına 
elini uzatsa zecr ve men¡ için ona sayha 
eylemezler. Pes bir emr-i ¡acîbe kemâl-i 
iştigâl ve istigrâk mevki¡inde darb olunur, 
Musta…§â’da iki kavl dahi mersûmdur. 
Biri, mübâderet ettikleri mâdde be-gâyet 
zor olmakla ona kibâr-ı nâs nidâ ve da¡vet 
olunup sıgârı nidâ olunmaz. Pes bir emr-i 
kavî vü şedîd bâbında darb olunur. Sânî, 
be-gâyet hısb ve vefret-i ni¡met ü ganîmete 
mazhar olmalarıyla ِوْلَداٌن [vildân] e¡azz ve 
enfesini tenâvül eyleseler zecr ve men¡ 
olunmazlar. Buna göre si¡at ve vefrette 
îrâd olunur.
َِ َوِلي الإْ -Decâcenin ya¡nî ta [ummu’l-velîd] أُمُّ
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kendi vâki¡ olmuş olur, fe-tenebbeh. Ve 

ةٌ ََ  :Vilâdet vaktine denir; yukâlu [lidet] ِل
َحاَنْت ِلَدتَُها أَْي َوْقُت ِوالََدِتَها

َُ ِل َموإْ -veznin [mev¡id] َمْوِعٌد) [el-mevlid] اَلإْ
de) ve

ُُ ِميالَ  (vezninde [mî…ât] ِميَقاٌت) [el-mîlâd] اَلإْ
Bunlar da ism-i zamânlardır, vilâdet vak-
tine denir. 

Mütercim der ki َمْوِلٌد [mevlid] lafzı 
zamân-ı vilâdet-i Mu§†âfâ ¡aleyhi’s-salâtu 
ve’s-selâm için ¡örf-i İslâm’da muhas-
sas ve ِميالٌَد [mîlâd] kelimesi Hazret-i ¡Îsâ 
¡aleyhi’s-selâm için mustalah olmuştur . 
Ve َمْوِلٌد [mevlid] lafzı ism-i mekân olur.

ُة ََ ُمَولَّ  [mu¡a@@amet] ُمَعظََّمٌة) [el-muvelledet] اَلإْ
vezninde) ve

ُة ََ َوِلي -Şol câriyeye ıtlâk olu [el-velîdet] اَلإْ
nur ki ¡Arab içre tevellüd etmiş ola, ya¡nî 
aslı ¡acemden olup kendisi beyne’l-¡Arab 
tevellüd ve evlâd-ı ¡Arab ile neşv ü nemâ 
bulup onların âdâblarıyla müte™eddib 
olmuş ola; kelâm-ı müvelled bundan 
me™hûzdur. Vech-i şebeh, ¡adem-i ¡arâkat 
ya¡nî bî-behre-i asâlet olmaktır; yukâlu: 
 Ve َكالٌَم ُمَولٌَّد أَْي َلْيَس ِمْن أَْصِل لَُغِتِهْم

ةٌ ََ  Sonradan muhdese olan [muvelledet] ُمَولَّ
her şey™e ıtlâk olunur; hâ™ te™nîs-i mevsûf 
i¡tibârıyladır. Ve ُمَولَُّدوَن [Muvelledûn] 
ta¡bîr olunan şu¡arâya hudûslarına mebnî 
 .ıtlâk olunmuştur [muvelled] ُمَولٌَّد

Şârih ¢arâfî bu vech üzere tertîb-i tabakât 
eylemiştir ki şu¡arâ-yı ¡Arab dört tabaka 
üzeredir: Evvel câhiliyyûndur ki İslâm 
zamânına idrâk eylemediler, İmru™ul…ays 
ve ¡Antara gibi. Sânî Mu«adramûn’dur ki 
Câhiliyye olup ve zamân-ı İslâm’ı idrâk 
edenlerdir, ◊assân ve Ka¡b gibi. Bunda 

َُ ِلي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tevlîd] اَلتَّوإْ
Doğurtmak ma¡nâsınadır ki َقاِبَلٌة […âbilet] 
fi¡lidir; yukâlu: اَة الشَّ َولَّْدُت  َوَتُقوُل  اْلَقاِبَلُة   َولََّدْتَها 
 Ve َتْوِليًدا َفأَْوَلَدْت ِهَي

ٌَ ِلي  Beslemek, terbiye ma¡nâsına [tevlîd] َتوإْ
müsta¡meldir; ve minhu kavlullâhi ¡azze 
ve celle li-¡Îsâ ¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-
selâm: َفَقاَلِت َربَّْيُتَك  أَْي  َولَّْدتَُك”  َوأََنا  َنِبّيِي   “أَْنَت 
َذِلَك َعْن  اهللُ  َتَعاَلى  َولَّْدتَُك  َوأََنا  بَُنيَّ  أَْنَت   النََّصاَرى 
َكِبيًرا ا  ةٌ Burada ibtidâ ُعُلوًّ [nubuvvet] نُُبوَّ
ten me™hûz olan َنِبّيِي kelimesini tashîfle 
 [buneyy] بَُنّي in musaggarı olan[ibn] ِاْبٌن
olmak üzere kırâ™at eylediler, ba¡dehu 
 i doğurtmak ma¡nâsına haml[tevlîd] َتْوِليٌد
eylediler.

ُة ََ  ,Masdardır (lâm’ın kesriyle) [el-lidet] اَلّلِ
niteki zikr olundu. Ve 

ةٌ ََ  ve [tirb] ِتْرٌب Yaşdaşa denir [lidet] ِل
hem-zâde ma¡nâsına; yukâlu: أَْي ِلَدتُُه   ُهَو 
-ge [lidûn] ِلُدوَن ve [lidât] ِلَداٌت Cem¡i ِتْربُُه
lir. Cem¡-i musaggarında ُوَلْيَداٌت [vuleydât] 
ve ُوَلْيُدوَن [vuleydûn] denir; لَُديَّاٌت ve لَُديُّوَن 
sahîh değildir, niteki ba¡zı ¡Arab galat edip 
öylece tefevvüh eylediler. 

ةٌ ََ  ,idi [veld] َوْلٌد kelimesinin aslı [lidet] ِل
-gibi ki masdar [idet¡] ِعَدةٌ ve [va¡d] َوْعٌد
dır, ba¡dehu ism kılındı. Tasgîr ve teksîr 
kelimâtı usûlüne ircâ¡ eylemekle musag-
garında ُوَلْيٌد [vuleyd] denir. Ba¡zılar zâhir-i 
lafza nazar ile ٌّلَُدي demeleriyle mü™ellif 
galatlarına tenbîh eylemiştir. Kaldı ki 
mü™ellif işbu ٌِلَدة [lidet] kelimesini mu¡tell 
bâbında resm ve bunun mevzi¡-i zikri bu-
radır, Cevherî ”ِوْلٌد“ bâbında zikr eylemek-
le vehm eyledi diye Cevherî’yi tevhîm 
edip ve burada ona tenbîh eylememiştir. 
Pes mu¡tell olduğu sûrette elbette musag-
garı ٌّلَُدي olmakla mü™ellif hufre-i taglîtine 
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َها ْت َحرُّ  أَْو َنِدَيْت ِفي َصِميِم اْلَحّرِ ِمْن ِقَبِل اْلَبْحِر أَِو اْشَتدَّ
Ve 

ٌَ  Darılmak ma¡nâsına [vemed] َلَم
müsta¡meldir; yukâlu: َوِمَد َعَلْيِه ِإَذا َغِضَب
ُة ََ َوَم  Gecenin (fetehâtla) [el-vemedet] اَلإْ
pek ıssılığına denir ki ismdir.

َُ َوِم ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-vemid] اَلإْ

ُة ََ َوِم  Zikr olunan (hâ’yla) [el-vemidet] اَلإْ
 ;ile muttasıf geceye denir [vemed] َوَمٌد
yukâlu: َوَمٍد َذاُت  أَْي  َوَوِمَدةٌ  َوِمٌد   Tezkîri َلْيَلٌة 
ihtisâsa mebnîdir.

]ل هـ ُ[
ُة ََ َوهإْ  vâv’ın fethi ve hâ’nın) [el-vehdet] اَلإْ
sükûnuyla) ve

َُ َوهإْ  Alçak ve obruk (hâ’sız) [el-vehd] اَلإْ
yere denir, ُمْنَخِفَضٌة  ma¡nâsına. Cem¡i أَْرٌض 
 gelir [vihâd] ِوَهاٌد gelir ve [evhud] أَْوُهٌد
vâv’ın kesriyle ve ُوْهَداٌن [vuhdân] ge-
lir vâv’ın zammıyla. Ve bu َنْجٌد [necd] 
mukâbilidir; yukâlu: َجاِد َواْلِوَهاِد  Ve َساَر ِفي النِّ

ةٌ ََ  Yerde olan dere gibi derin [vehdet] َلهإْ
çukura ıtlâk olunur; yukâlu: َوَقَع ِفي َوْهَدٍة أَْي 
ٍة ِفي اأْلَْرِض ُهوَّ

َُ َه -İs (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [evhed] أَلإْ
neyn gününün ism-i kadîmidir ki pazartesi 
günüdür. Cem¡i أََواِهُد [evâhid] gelir.

َُ ِهي -vez [temhîd] َتْمِهيٌد [et-tevhîd] اَلتَّوإْ
ninde ve mürâdifidir ki bast eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدُه َد اْلِفَراَش ِبَمْعَنى َمهَّ َوهَّ

َُ ٌل) [et-tevehhud] اَلتََّوهُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Obruk yere inmek ma¡nâsınadır. 
Bu münâsebetle cimâ¡ eylemekte isti¡mâl 
olundu; yukâlu: َد اْلَمْرأََة ِإَذا َجاَمَعَها َتَوهَّ

İslâm şarttır, zîrâ َخْضَرَمٌة [«a∂ramet] َقْطٌع 
[…a†¡] ma¡nâsına olmakla küfrden mun-
katı¡ olmaları lâzımdır, pes Müslim ol-
mayan Câhiliyye’ye mülhaktır. Sâlis 
Muvelledûn’dur, Ferezda… ve Cerîr gibi. 
Râbi¡ Mu√de&ûn’dur, Ma¡arrî ve İbn Rûmî 
gibi. intehâ. 

Ve ¡Arablar sâbit ve muhakkak olmayan 
şey™e, kezâlik vâhî ve müzevver ve mu-
sanna¡ olan şey™e ُمَولٌَّد [muvelled] ıtlâk 
ederler ve minhu yukâlu: َنٌة ُمَولََّدةٌ أَْي َغْيُر  َهِذِه َبّيِ
َقٍة ِكَتاٌب ُمَولٌَّد أَْي ُمْفَتَعٌل :ve yukâlu ُمَحقَّ

َُ ُمَولِّ ٌث) [el-muvellid] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Ebe kadına denir, َقاِبَلٌة […âbilet] 
ma¡nâsına.

يَُّة ُِ ُولُو  vâv’ın zamm ve) [el-vulûdiyyet] اَلإْ
fethiyle ki sânî vasf olur; yâ™ masdariy-
yedir) Çocukluk hâletine ıtlâk olunur; 
yukâlu: َفَعَل َذِلَك ِفي ُولُوِديَِّتِه أَْي ِفي ِصَغِرِه Ve si-
tem ve cefâ™ ve kıllet-i rıfk u mülâyemet 
ma¡nâlarına müsta¡meldir ki sıbyân 
ef¡âlidir.

ٌَ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [Velîd] َلِلي

ٌُ  Esmâ-i (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [Vilâd] ِلالَ
ricâldendir.
ٍُ َْنُوِلالَ  [Benû Vilâd] (ِكَتاٌب [kitâb] veznin-
de) Bir cemâ¡attir.

]ل م ُ[
َُ َوَم -vâv’ın ve mîm’in fethiy) [el-vemed] اَلإْ
le) Havâ râkid olarak ıssı pek şedîd olmak 
ma¡nâsınadır. ¡Alâ-kavlin َوَمٌد [vemed] şol 
rutûbete denir ki harâret-i havânın şiddet 
ve samîmi hengâmında geceler deryâ tara-
fından zuhûr eder. Ve bu ma¡nâda masdar 
olur. Ve ¡inde’l-ba¡z َوَمٌد [vemed] gece pek 
ıssı olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اللَّْيُل  َوِمَد 
يِح َها َمَع ُسُكوِن الّرِ ْت َحرُّ اِبِع ِإَذا اْشَتدَّ  َوَمًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ



َُ َهاإْ 1644اَلإْ BÂBU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE

]هـ ب ر ُ[
اَنُة َُ ِر ِهاإْ  hâ’nın kesri ve) [el-hibridânet] اَلإْ
bâ’nın sükûnuyla) Serin ve ortası yumru 
ve sıkı ve etrâfı düz hendese ile konmuş 
tiride vasf olur; yukâlu: ِمْبِرَداَنٌة ِهْبِرَداَنٌة   َثِريَدةٌ 
ُمَلْمَلَمٌة اةٌ  ُمَسوَّ ُمَصْعَنَبٌة  َباِرَدةٌ   ِمْبِرَداَنٌة Burada أَْي 
[mibridânet] izdivâc içindir.

]هـ ج ُ[
ُُ ُهُجو  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-hucûd] اَلإْ
Uyumak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َهَجَد 
ِل ِإَذا َناَم  Mü™ellif Ba§â™ir’de ُهُجوًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
seher ile de tefsîr ve azdâddan olduğu-
nu takrîr eylemekle ma¡nâ-yı âtî ondan 
me™hûz olur.

ُُ َهُجو  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-hecûd] اَلإْ
Gece vaktinde uyanıp namâz kılar olan 
adama denir ve bu ıtlâkât-ı şer¡îdendir; 
yukâlu: َرُجٌل َهُجوٌد أَْي ُمَصّلٍ ِباللَّْيِل Cem¡i ُهُجوٌد 
[hucûd] gelir, َراِقٌد [râ…id] ve ُرُقوٌد [ru…ûd] 
gibi ve ٌد  [¡rukka] ُركٌَّع ,gelir [hucced] ُهجَّ
vezninde.

َُ ٌل) [et-teheccud] اَلتََّهجُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi uyumak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َناَم ِإَذا  ُجُل  الرَّ َد   Ve uyanmak ma¡nâsına َتَهجَّ
olmakla zıdd olur; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ َد   َتَهجَّ
 [seher] َسَهٌر Vech-i mezkûr üzere اْسَتْيَقَظ
ma¡nâsına mevzû¡ olmakla ٌد -tehec] َتَهجُّ
cud]ü َتأَثٌُّم [te™e&&um] ve ٌج  [ta√arruc] َتَحرُّ
kabîline idrâca hâcet yoktur.

َُ ِجي -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tehcîd] اَلتَّهإْ
de) Bu dahi uyanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َد النَّاِئُم ِإَذا اْسَتْيَقَظ  Ve uyandırmak َهجَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْيَقَظُه ِإَذا  َدُه   Ve َهجَّ
uyutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َدُه   َهجَّ
َمُه  Ve çökmüş deve kısmı boynunun iç َنوَّ
yüzünü yere uzatıp yatırmak ma¡nâsınadır 
ki uykuyu müstelzimdir; yukâlu: َد اْلَبِعيَر  َهجَّ

FASLU’L-HÂ™ 
)َفْصُل اْلَهاِء(

]هـ ب ُ[
َُ َهاإْ ve (vezninde [abd¡] َعْبٌد) [el-hebd] اَلإْ

َُ َهِاي  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-hebîd] اَلإْ
Ebûcehl karpuzuna denir, َحْنَظٌل [√an@al] 
gibi, ¡alâ-kavlin çekirdeğine denir. Ve 

ٌَ -Masdar olur, ebû-cehl karpu [hebd] َهاإْ
zunu kırıp pişirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 İşbu َهَبَد اْلَحْنَظَل َهْبًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َكَسَرُه َوَطَبَخُه
ebû-cehl karpuzu bâdiyede olur, be-gâyet 
acı nesnedir. Bedevîler devşirip kırarlar 
ve çekirdeğini çıkarıp bir yere vaz¡ ve bir 
niçe gün üzerine su dökmekle merâretini 
izâle eyledikten sonra zarûret hengâmında 
tabh ve ekl ederler. Ve Esâs’ta َهِبيٌد [hebîd] 
çekirdeği olmak üzere mersûmdur. Ve 

ٌَ  devşirmek [an@al√] َحْنَظٌل [hebd] َهاإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَناُه ِإَذا  اْلَهِبيَد   َهَبَد 
Ve bir adama َحْنَظٌل [√an@al] yedirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَبَد ُفالًَنا ِإَذا أَْطَعَمُه اْلَهِبيَد

َُ ٌل) [et-tehebbud] اَلتََّهاُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

ُُ ِتَاا هإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ihtibâd] اَلإْ
de) Bunlar da َحْنَظٌل [√an@al] devşirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل اْلَهِبيَد َواْهَتَبَدُه َد الرَّ  َتَهبَّ
ِإَذا َجَناُه

َُ ِْ َهَوا  [an@al√] َحْنَظٌل Dâ™imâ [el-hevâbid] اَلإْ
devşirmiş olan adamlara denir.

ٌُ و  (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [Hebbûd] َهاُّ
Bir adam adıdır. Ve ¡Amr b. el-Cu¡ayd’ın 
feresi ismidir. Ve bir su ismidir ki ona 
sîga-i cem¡le Hebâbîd dahi derler ve o, 
mevzi¡ ismi değildir, Cevherî bunda vehm 
eylemiştir.
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dahi olurlar. Ve 

ٌَّ  Za¡îf ve zebûn adama ıtlâk [hedd] َه
olunur, َمْهُدوٌد [mehdûd] ma¡nâsına. Ve 
bunda hâ’nın kesriyle de lügattir, yine 
 ve [√ib≠] ِذْبٌح ,ma¡nâsına [mehdûd] َمْهُدوٌد
وَن gibi. Cem¡i [√me≠bû] َمْذبُوٌح دُّ  heddûn] َهِ
- hiddûn] hâ’nın fethi ve kesriyle. Ve 
¡Arablar َك ِمْن َرُجٍل َك ِمْن َرُجٍل َوَهّدِ  َمَرْرُت ِبَرُجٍل َهدَّ
derler, َحْسُبَك ِمْن َرُجٍل ma¡nâsına. Ve bunda 
müfred ve cem¡ ve müzekker ve mü™ennes 
müsâvîdir; ve yukâlu: ِمْن ْتَك  َهدَّ ِباْمَرأٍَة   َمَرْرُت 
َتاَك َهدَّ َوِباْمَرأََتْيِن  وَك  َهدُّ َوِبِرَجاٍل  اَك  َهدَّ َوِبَرُجَلْيِن   اْمَرأٍَة 
َهَدْدَنَك ِبَفْتِح :ve yukâlu َوِبِنَساٍء  ُجُل  الرَّ َلَهدَّ   ِإنَُّه 
ُجُل اِل أَْي َلِنْعَم الرَّ  ُفالٌَن يَُهدُّ َعَلى ِبَناِء :ve yukâlu الدَّ
اْلَمْجُهوِل ِإَذا أُْثِنَي َعَلْيِه ِباْلَجَلِد
Mü™ellifin Ba§â™ir’de ve Zemahşerî’nin 
Esâs’ta ve sâ™ir usûllerin beyânına göre 
 vech-i mezkûr üzere hedm-i [hedd] َهدٌّ
şedîd ma¡nâsınadır. Bu münâsebetle 
zor ve celâdet ma¡nâsında isti¡mâl olun-
du. Meselâ ُجُل الرَّ  derler, lâm-ı te™kîd َلَهدَّ 
ile, “pek celâdetli” diyecek yerde. Fi’l-
asl َغْيَرُه  sebkinde olup ba¡dehu mesel َهدَّ 
mecrâsına icrâ eylediler. Ve ma¡nâ-yı 
mezbûrdan nez¡ ile mutlakan ta¡accüb 
ma¡nâsında isti¡mâl eylediler ve minhu َِّإن 
َعَجٌب أَْي  َصاِحُبُكْم  َسَحَرُكْم  َما  َلَهدَّ  َقاَل  َلَهٍب   Ve أََبا 
gâh olur ki َحْسُب ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur, gûyâ ki kemâl-i kuvvet ü celâdetinden 
“O yalnızca sana i¡ânete kifâyet eder, 
sâ™irden istimdâda hâcet yoktur” demek 
ma¡rizindedir. Ve bunda iki kavl vardır: 
Biri masdar mecrâsına icrâ ederler. Bunda 
tezkîr ve te™nîs ve müfred ve cem¡-i müsâvî 
olur. Meselâ َك ِمْن َرُجٍل  dersin َمَرْرُت ِبَرُجٍل َهّدِ
dâl’ın kesriyle. Sânî fi¡l olarak tasarruf 
edip cem¡ ve tesniye ve tezkîr ve te™nîs 
ahvâline ri¡âyet olunur. Meselâ َمَرْرُت ِبَرُجٍل 
َرُجٍل ِمْن  َك   ِبَرُجَلْيِن dersin mâzî olarak. Ve َهدَّ

ِإَذا أَْلَقى ِجَراَنُه ِباأْلَْرِض

ُُ َجا هإْ ِ  (vezninde [îcâd] ِإيَجاٌد) [el-ihcâd] اَلإْ
Uyumak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  أَْهَجَد 
َناَم  :Ve uyutmak ma¡nâsınadır; yukâlu ِإَذا 
أََناَمُه ِإَذا   Ve bir adamı uyur bulmak أَْهَجَدُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَجَدُه ِإَذا  ُجَل  الرَّ  أَْهَجَد 
 Ve deve boynunun iç yüzünü yere َناِئًما
uzatıp yatırmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: أَْهَجَد اْلَبِعيُر ِإَذا أَْلَقى ِجَراَنُه ِباأْلَْرِض
َ  hâ’nın kesri ve cîm’in) [hicd] ِهجإْ
sükûnuyla) At kısmına mahsûs zecr ve 
âzâr asvâtındandır, lisânımızdaki deh gibi.

]هـ ُ ُ[
َُّ َه -hâ’nın fethi ve dâl’ın şed) [el-hedd] اَلإْ
desiyle) ve

ُُ ل َُ ُه -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-hudûd] اَلإْ
de) Binâyı gürültü ile yıkıp göçürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ا َوُهُدوًدا ِمَن  َهدَّ اْلِبَناَء َهدًّ
ِة َصْوٍت ِل ِإَذا َهَدَمُه َشِديًدا َوَكَسَرُه َيْعِني ِبِشدَّ  اْلَباِب ْاألَوَّ
Ve pek pîr-i fânî olmak ma¡nâsına lâzım 
olur; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َيَملُّ  َكَملَّ  َيَهدُّ  ُجُل  الرَّ  َهدَّ 
اِبِع َوَيِهدُّ َكَيِقلُّ ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َهِرَم الرَّ
Şârih der ki ٌَّهد [hedd] pîr-i fânîye de ıtlâk 
olunur, َمْهُدوٌد [mehdûd] ma¡nâsına. Kâle 
fi’l-Esâs: ِمْنَك َبَلَغ  ِإَذا  ُرْكِني  َوَهدَّ  اأْلَْمُر  َهَذا  ِني   َهدَّ
 Ve َوَكَسَرَك

ٌَّ  Kerîm ve civân-merd adama [hedd] َه
ıtlâk olunur. Bunda bi-ma¡nâ fâ¡il ve bi-
ma¡nâ mef¡ûl olmak muhtemeldir. Evvele 
göre tîşe-i cûd ile kendi mâlını hedm eder 
ve sânîye göre sâ™iller hedm eder. Ve

ٌَّ  ;Deve kükremek ma¡nâsınadır [hedd] َه
yukâlu: َهدَّ اْلَبِعيُر ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َهَدَر Ve 

ٌَّ ve [hedd] َه

ٌُ ََ  Savt-ı galîz (fethateynle) [heded] َه
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْي َوَهَدًدا  ا  َهدًّ  َسِمْعُت 
َغِليًظا  Şârih der ki bu ma¡nâda masdarَصْوًتا 
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b. Kerker yâhûd Menûle b. Culendâ el-
Ezdî olmak üzere resm eylemiştir.

ُُ ل َُ َه  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-hedûd] اَلإْ
Toprağı yumuşak düz yere denir; yukâlu: 
َسْهَلٌة أَْي  َهُدوٌد   [mehdûd] َمْهُدوٌد Burada أَْرٌض 
ma¡nâsınadır, gûyâ ki huşûneti hedd 
olunmuştur.

ٌُ ل َُ  ;Pek sarp yokuşa denir [hedûd] َه
yukâlu: ٌة َشاقَّ أَْي  َهُدوٌد   Burada bi-ma¡nâ َعَقَبٌة 
fâ¡ildir, gûyâ ki su¡ûd eden devâbb ve 
insânı kemâl-i it¡âbla hedd eder. Ve en-
gebe ve iniş yere denir, َحُدوٌر [√adûr] 
ma¡nâsına, Farisîde neşîb denir.

َُ ي َِ َه  Pek (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-hedîd] اَلإْ
uzun adama denir.

َُ ُه إَْ ُه  (hâ’ların zammıyla) [el-hudhud] اَلإْ
Mutlakan karkara eden ya¡nî elhân ve 
nagamâtla öten kuşa denir. Ve hâssaten 
ma¡rûf kuşun ismidir ki çavuş kuşu ve 
ibik ta¡bîr ettikleridir; ٌَهْدَهَدة [hedhedet]
ten me™hûzdur, ke-mâ se-yuzkeru. Ve ona 
 [†ulebi¡] ُعَلِبٌط ,dahi denir [hudehid] ُهَدِهٌد
vezninde ve ُهَداِهُد [hudâhid] denir, ُعالَِبٌط 
[¡ulâbi†] vezninde. Ve 

ٌَ ُه إَْ -Kesîrü’l-hedhede olan gü [hudhud] ُه
vercin kuşuna denir. Bunların cem¡i َهَداِهُد 
[hedâhid] ve َهَداِهيُد [hedâhîd] gelir hâ’ların 
fethiyle.

َُ َه إَْ َه -veznin [πabπab] َغْبَغٌب) [el-hedhed] اَلإْ
de) Cinn tâ™ifesinin asvâtına denir ki cı-
vıltı ta¡bîr olunur. Müfredi mesmû¡ değil-
dir; yukâlu: اْلِجّنِ أَْي أَْصَواَتُه أَنَُّه َسِمَع َهْدَهَد   َزَعَم 
Bunun hakîkatini cinci hâcelerden istimâ¡ 
eylemek lâzımdır.

َُ ي َِ -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tehdîd] اَلتَّهإْ
ninde) Korkutmak ve korku vermek 
ma¡nâsınadır, ٌَّهد [hedd]-i mezkûrdan 
me™hûzdur; yukâlu: َفُه َدُه ِإَذا َخوَّ َهدَّ

َتاَك َهدَّ َوِباْمَرأََتْيِن  ْتَك  َهدَّ َوِباْمَرأٍَة  وَك  َهدُّ َوِبِرَجاٍل  اَك   َهدَّ
 dersin. Ve gâh olur ki fi¡-medh َوِبِنَساٍء َهَدْدَنَك
ma¡nâsına isti¡mâl olunur, yine ma¡nâ-yı 
mezbûrdan münteza¡dır; yukâlu: ََّلَهد  ِإنَُّه 
ُجُل الرَّ َلِنْعَم  أَْي  ُجُل  يَُهدُّ kezâlike الرَّ  derler ُفالٌَن 
mechûl bünyesiyle. Ve bu mevsûfun zor 
ve celâdet ve şiddetinin vasfında kemâl-i 
mübâlagayı mutazammındır, şol derece-
de celd ve zûr-menddir ki gûyâ kendi zor 
ve celâdeti nefsini hedd ve hedm etmek 
üzeredir. Ve A§ma¡î bunu mâzî-i ma¡lûm 
bünyesiyle nakl eylemiştir. Kâle: yukâlu: 
ٍة َوِشدَّ ِبَجَلٍد  َعَلْيِه  أُْثِنَي  ِإَذا  ُجُل  الرَّ َلَهدَّ   Gûyâ ki ِإنَُّه 
evsâfı be-gâyet ¡azîm olmak hasebiyle 
nâkilini hedm eder diye tevcîh eylemiştir. 
Fe-huzhâ ve kun mine’ş-şâkirîne.

ُُّ َها -De (ism-i fâ¡il bünyesiyle) [el-hâdd] اَلإْ
nizden gelen gürültülü savt-ı şedîde ıtlâk 
olunur; yukâlu: ِقَبِل ِمْن  ا  َهادًّ اِحِل  السَّ أَْهُل   َسِمَع 
َدِويٌّ ِفيِه  َصْوًتا  أَْي   Ve bu fi’l-asl ism-i اْلَبْحِر 
fâ¡ildir, ba¡dehu savt-ı merkûmda ism 
olmuştur.

ُة َُّ َها  Gök gürültüsüne (hâ’yla) [el-hâddet] اَلإْ
ıtlâk olunur.

َُّ ََه ve (fethateynle) [el-ehedd] اَلإْ

ُة َُ ا ََ َه -Kor (hâ’nın fethiyle) [el-hedâdet] اَلإْ
kak, cebân adama ıtlâk olunur. Burada 
ef¡al-i tafdîl ُّأََحب [a√abb] lafzı gibi, bi-
ma¡nâ mef¡ûldür ve ٌَهَداَدة [hedâdet] ismi-
dir; cem¡-i cinsi hâ’sızdır; yukâlu: َُّرُجٌل أََهد 
َوَهَداَدةٌ أَْي َجَباٌن

ُُ ََ  İbn (vezninde [zufer] ُزَفُر) [Huded] ُه
Buded’dir ki bâ-yı muvahhade ile ُزَفُر [zu-
fer] veznindedir, Hazret-i Mûsâ ve »ı∂r 
¡aleyhime’s-selâm kıssalarında gasben 
sefîneleri ahz eden pâdişâhın ismidir ve 
bu İmâm Bu«ârî hazretlerinden mervîdir. 
Bey∂âvî, melik-i mezbûrun ismi Culendâ 
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ٌَ يإْ ََ  İbn (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Hudeyd] ُه
Cuma√’tır ki ricâl-i ¡Arabdandır.

ُُّ ) [et-tehâdd] اَلتََّها  vezninde ki [tevâdd] َتَوادٌّ
 dür) Nâs birbirini mu¡âkib bir[tefâ¡ul] َتَفاُعٌل
mahalle gelmek yâ gitmek ma¡nâsınadır, 
gûyâ ki gerideki ileride olanı hedd ve 
hedm eder ve minhu yukâlu: وَن أَْي َيَتَهادُّ  ُهْم 
َيَتَساَتُلوَن

ُُ َها إَْ َه  (hâ’nın fethiyle) [el-Hedhâd] اَلإْ
Sâhib-i mesâ™il-i kâdîdir, ya¡nî kâdîye 
mesâ™il su™âl eden kimsenin ismidir. Bir 
gece bir belde kâdîsi katırına binip yalnız-
ca bâgçeye giderken bir uğru, kâdî efen-
diye şer-gîr olup beynehümâda mesâ™il-i 
¡adîde güzerân ve bi’l-âhere cihet-i ¡il-
miyye ile efendiyi ifhâm eylemekle sülâsî 
mücerred gibi ¡uryân eylemiştir. Mahsûs 
menkabesi ve şîrîn hikâyesi vardır.

]هـ ُ ب ُ[
َُ ِْ ََ ُه  (vezninde [†ulebi¡] ُعَلِبٌط) [el-hudbud] اَلإْ
ve

َُ ِْ ا ََ ُه -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-hudâbid] اَلإْ
de) Pek koyu süte denir ki yoğurt gibi ola; 
bu cihetle yoğurda ıtlâk olunur. Ve 

ٌَ ِْ ََ  ma¡nâsınadır [afeş»] َخَفٌش [hudebid] ُه
ki ba¡zı gözde olan hılkî küçüklük ve 
za¡f-ı basardan ¡ibârettir; yukâlu: ِبَعْيِنِه ُهَدِبٌد 
َعْيٍن َوَضْعُف  َخَفٌش  َعْيٍن [Ve] أَْي   burada َوَضْعُف 
¡atf-ı tefsîrdir. Ve 

ٌَ ِْ ََ -Bir nev¡ siyâh zamkın is [hudebid] ُه
midir. Ve za¡îfü’l-basar olan adama denir 
ve َعَشا [¡aşâ] ma¡nâsınadır ki şeb-kûr ¡il-
letidir, tavuk karanusu ta¡bîr olunur; َعَمٌش 
[¡ameş] ma¡nâsına değildir. Cevherî bunda 
galat eylemiştir. Şârih der ki Cevherî’nin 
tefsîri ba¡zı ehl-i lügat kavlidir.

ُة ََ َه إَْ َه  [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-hedhedet] اَلإْ
vezninde) Deve kükreyerek böğürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهْدَهَد اْلَبِعيُر ِإَذا َهَدَر Ve 
âgâze ve elhânla kuşötmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َهْدَهَد الطَّاِئُر ِإَذا َقْرَقَر Ve çocuğu uyut-
mak için anası beri öte tahrîk edip salla-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه ِبيَّ أُمُّ  َهْدَهَدِت الصَّ
ِلَيَناَم َكْتُه  -Ve bir nesneyi yukarıdan en ِإَذا َحرَّ
gebeye doğru salıvermek ve yuvarlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا َحَدَرُه ِمْن  َهْدَهَد الشَّ
 Ve tahayyül ma¡nâsına isti¡mâl ُعْلٍو ِإَلى ُسْفٍل
olunur; tekûlu: يَُهْدَهُد ِإَليَّ َكَذا َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل 
 Gûyâ ki nefsine o gûne âvâz gelir أَْي يَُخيَُّل
yâhûd ¡âlem-i bâlâdan öylece sânih olur.

ٌَ اِه ََ  (vezninde [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [Hudâhid] ُه
Yemen’de bir küçük kabîle adıdır. Ve lutf 
ve menfa¡at ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: ِه ُهَداِهٌد أَْي لُْطٌف  Ya¡nî “Onun َما ِفي ُوّدِ
dostluğu hedhedeli kuş değildir.”

َُ اِه ََ َه  Rıfk (hâ’nın fethiyle) [el-hedâhid] اَلإْ
ve te™ennî ma¡nâsınadır; tekûlu: َعَلْيَك 
ْفِق ِباْلَهَداِهِد أَِي الّرِ

ُُ ا ََ َه  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-hedâd] اَلإْ
Bu dahi rıfk ve te™ennî ma¡nâsınadır ki 
şiddet ve ¡unfu hedd ve hedmin lâzımıdır; 
ve minhu tekûlu: ًَمْهال أَْي  ِبالتَّْثِنَيِة   Ve َهَداَدْيَك 
bu  َهَذاَذْيَكve َحَناَنْيَك kabîlindendir ki َمْهالً َبْعَد 
.demektir َمْهٍل
َِّ -hâ’nın fethi ve dâl-ı müşed) [hedd] َه
dedenin kesriyle) Eşek kısmı su içerken 
tergîb ve igrâ için îrâd olunan asvâttandır, 
.gibi [™se] َسْأ

ُة ََّ َه -Mek (hâ’nın fethiyle) [el-Heddet] اَلإْ
ke ile ¡Usfân beyninde, ¡alâ-kavlin ‰â™if 
kazâsında bir mevzi¡ adıdır. Ve gâhca 
tahfîf ile ٌَهَدة [Hedet] derler yâhûd savâb 
olan ٌة  olmaktır, niteki faslında [Eddet] أَدَّ
zikr olundu.
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olacaktır, ba¡zılar َوْرٌس [vers] ile beyân 
eylediler.

يُّ ُِ
ُهرإْ ) [el-hurdiyy] اَلإْ -vez [kurdiyy] ُكْرِديٌّ

ninde) Zikr olunan ُهْرٌد [hurd] ile boyan-
mış sevbe denir.

يَُّة ُِ ُهرإْ  [kurdiyyet] ُكْرِديٌَّة) [el-hurdiyyet] اَلإْ
vezninde) ُحْرِديٌَّة [√urdiyyet] ma¡nâsınadır 
ki mahallinde zikr olundu.

ُة َُ َهرإْ  (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [el-Herdet] اَلإْ
Ebî Bekr b. Kilâb bilâdında bir mevzi¡dir.

َُى ِهرإْ  hâ’nın kesri ve elifin) [el-hirdâ] اَلإْ
kasrı ve meddiyle) Bir nebât adıdır; bu 
Keşmîr cibâline mahsûs bir devâyî kök 
olacaktır.

اُن َُ ُر َهيإْ  hâ’nın fethi ve) [el-heyrudân] اَلإْ
râ’nın zammıyla) Uğruya denir, ٌِّلص [li§§] 
ma¡nâsına. Ve bir nebât adıdır. Ve bir re-
cül ismidir.

اُن َُ  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [Hurdân] ُهرإْ
Bir mevzi¡ ve bir recül adıdır.

ُة َُ ِهَرا  vezninde [irâdet] ِإَراَدةٌ [el-hirâdet] اَلإْ
ve mürâdifidir ki dilemek ma¡nâsınadır; 
hâ™ hemzeden mübeddeldir; tekûlu: َهَرْدُت 
أََرْدتُُه أَْي  ِهَراَدًة  أَُهِريُدُه  ْيَء   […irâ] ِإَراٌق Niteki الشَّ
mâddesinde ”يَُهِريُق  derler, hâ’lar “َهَراَق- 
hemzeden bedeldir.

ُُ َر َهإْ -veznin [a√med] أَْحَمُد) [el-ehred] اَلإْ
de) Yırtmak ma¡nâsına olan َهْرٌد [herd]-i 
mezkûrdan ef¡al-i tafdîldir ve bi-ma¡nâ 
mef¡ûldür, pek yırtık nesneye denir. Bu 
münâsebetle avurdu evsa¡ olan adama أَْهَرُد 
ْدِق  :ıtlâk ederler; yukâlu […ehredu’ş-şid] الّشِ
ْدِق أَْي أَْهَرتُُه ُهَو أَْهَرُد الّشِ

]هـ س ُ[
َُ ََ َه  Arslana (fethateynle) [el-hesed] اَلإْ
denir, أََسٌد [esed] gibi; hâ™ hemzeden mü-
beddeldir. Ve dilîr ve bahâdır adama ıtlâk 

]هـ ر ُ[
ُُ َهرإْ  Bir (vezninde [ferd] َفْرٌد) [el-herd] اَلإْ
nesneyi yırtıp paralamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقُه َمزَّ ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َهْرًدا  ْيَء  الشَّ  َهَرَد 
َقُه -Ve eti ziyâdesiyle pişirmek, ¡alâ َوَخرَّ
kavlin yepriyip müherrâ olunca pişirmek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َهَرَد 
أَ  Ve bir اللَّْحَم ِإَذا أَْنَعَم ِفي ِإْنَضاِجِه أَْو َطَبَخُه َحتَّى َتَهرَّ
nesneye güç yetmek ve ona kâdir olmak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َهَرَد 
ْيَء ِإَذا َقَدَر َعَلْيِه  Ve الشَّ

ٌُ  [herc] َهْرٌج ,Karışkanlık [herd] َهرإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهْرٍج أَْي  َهْرٍد  ِفي   َوَقُعوا 
Ve bir adamın ¡ırz ve nâmûsuna dokunmak 
ma¡nâsınadır ki mikrâz-ı lisânla câme-i ¡ır-
zını çâkçâk eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: 
 Ve bir nesneyi ifsâd َهَرَد ِفي ِعْرِضِه ِإَذا َطَعَن ِفيِه
ve tebâh eylemek için şakk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْفَساِد ُه ِلْلِ َهَرَدُه ِإَذا َشقَّ

َُ ِري -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tehrîd] اَلتَّهإْ
de) Bu dahi eti müherrâ olunca pişirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َد اللَّْحَم ِإَذا َطَبَخُه َحتَّى  َهرَّ
أَ -ile boyanmış câme giy [hurd] ُهْرٌد Ve َتَهرَّ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َلِبَس َد الرَّ  َهرَّ
اْلَمْهُروَد

ُُ َهَر  Et müherrâ (fethateynle) [el-hered] اَلإْ
olunca kadar pişmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َأ اِبِع ِإَذا َتَهرَّ َد اللَّْحَم َفَهِرَد َهَرًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ َهرَّ

ُُ ِهرإْ -Devekuşu (hâ’nın kesriyle) [el-hird] اَلإْ
na denir. Ve sâkıt ve ¡amel-mânde adama 
denir.

ُُ ُهرإْ  ُكْرُكٌم (hâ’nın zammıyla) [el-hurd] اَلإْ
[kurkum] ismidir ki ekser ¡indinde zerd-
çûb dedikleri dârûdur. Ve bir nev¡ kırmızı 
çamur ismidir ki aşı boyası gibi onunla 
da nesne boyarlar. Ve bir nev¡ kök ismi-
dir ki onunla da nesne boyanır ve bu ُعُروٌق 
 dedikleri sarı boya [urû…un §ufrun¡] ُصْفٌر
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ma¡nâ-yı mezbûrdan me™hûzdur, gûyâ ki 
 أَْهَمَد ِباْلَمَكاِن :olur; yukâlu [â humûd≠] َذا ُهُموٍد
-Ve sür¡atle yürümek ma¡nâsına ol ِإَذا أََقاَم ِبِه
makla zıdd olur; yukâlu: ْيِر ِإَذا أَْسَرَع  أَْهَمَد ِفي السَّ
Ve bunda hemze selb içindir, zıddiyyeti 
sâbit değildir. Ve cemâ¡at ta¡âm yemeğe 
birden girişmek ma¡nâsınadır ki sükûnu ve 
ikâmeti müstelzimdir; yukâlu: أَْهَمَد اْلَقْوُم ِفي 
 Ve bir nesne sükûn ve ârâm الطََّعاِم ِإَذا اْنَدَفُعوا
bulmak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
ِإَذا َسُكَنْت يُح  الّرِ  Ve bir nesneyi teskîn أَْهَمَدِت 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُأَْهَمَدِت اْلَهِديَّة 
َنْتُه َسكَّ ِإَذا  -Ve bir emr-i mekrûh ve nâ َغَضَبُه 
ma¡kûl hakkında tınmayıp epsem durmak 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: أَْهَمَد ُفالٌَن 
ِإَذا َسَكَت َعَلى َما يُْكَرُه

َُ َهاِم -İsm-i fâ¡ildir, şol nesne [el-hâmid] اَلإْ
ye denir ki tûl-i müddet sebebiyle rengine 
tagayyür ve sevâd gelip çürümüş ve yep-
rimiş ola; yukâlu: ٌر ٌد ُمَتَغّيِ  َشْيٌء َهاِمٌد أَْي َباٍل ُمَسوَّ
Ve kurumuş otluğa ıtlâk olunur; yukâlu: 
-Ve aslâ nebât eseri olma َنَباٌت َهاِمٌد أَْي َياِبٌس
yan mekâna ıtlâk olunur; yukâlu: َمَكاٌن َهاِمٌد 
أَْي الَ َنَباَت ِبِه
اُن ََ -veznin [selmân] َسْلَماُن) [Hemdân] َهمإْ
de) Yemen’de bir kabîle adıdır.

َُ َهِمي -veznin [amîd√] َحِميٌد) [el-hemîd] اَلإْ
de) Bir kimse üzere dîvân-ı ümerâ vü 
selâtînden mektûb ve mersûm olan mâla 
ya¡nî ¡ulûfeye ve vazîfeye denir ve yukâlu: 
يَواِن ِإْسَتْوَفى اْلَهِميَد َوُهَو اْلَماُل اْلَمْكُتوُب َعَلْيَك ِفي الّدِ

ٌَ  abbe kabîlesi∞ (fethateynle) [Hemed] َهَم
yurdunda bir su adıdır.

]هـ ن ُ[
ٌَ ve (hâ’nın kesriyle) [hind] ِهنإْ

ُة ََ ُهَنيإْ -musaggar bünyesiy) [el-huneydet] اَلإْ
le) Hâssaten yüz mihâr devenin ismidir, 

olunur. Cem¡inde ٌِهَساد [hisâd] denir hâ’nın 
kesriyle.

]هـ ك ُ[
َُ ِكي  (vezninde [te™kîd] َتْأِكيٌد) [et-tehkîd] اَلتَّهإْ
Teşdîd ma¡nâsınadır; yukâlu: َهكََّد َعَلى َغِريِمِه 
َد َعَلْيِه -Şârihin beyânına göre buَتْهِكيًدا ِإَذا َشدَّ
nun da hâ’sı hemzeden mübeddeldir.

]هـ ل ُ[
َُ َهلإْ  hâ’nın fethi ve lâm’ın) [el-held] اَلإْ
sükûnuyla) Sıtma ¡ârızası nâsı ¡umûm üze-
re tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَوْعُك  َهَلَد 
ُهْم ِل ِإَذا أََخَذُهْم َوَعمَّ النَّاَس َهْلًدا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ

]هـ م ُ[
ُُ ُهُمو -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-humûd] اَلإْ
de) Ölmek ma¡nâsınadır, ma¡nâ-yı âtîden 
me™hûzdur; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  ُهُموًدا  ُفالٌَن   َهَمَد 
َماَت ِإَذا  ِل  -Ve âteş bi’l-külliyye sön ْاألَوَّ
mek, ¡alâ-kavlin harâreti sâkin olmak 
ma¡nâsınadır ve bu ma¡nâ-yı mevzû¡dur; 
yukâlu: َحَراَرتَُها َذَهَبْت  أَْو  َطِفَئْت  ِإَذا  النَّاُر   َهَمَدِت 
Kâle’ş-şârih: َقاَل اأْلَْصَمِعيُّ َخَمَدِت النَّاُر ِإَذا َسَكَن 
 Ve َلَهُبَها َوَهَمَدْت ِإَذا َطِفَئْت اَْلَبتََّة

ٌُ  ve [humûd] ُهُمو

ٌَ  Sevb (vezninde [amd√] َحْمٌد) [hemd] َهمإْ
çok zamân bükülü durmaktan nâşî eski-
yip paralanmak ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur, şöyle ki zâhiren sahîh zann olunup 
ele aldıkta yepriyip döküle; yukâlu: َهَمَد 
َيْعِني الطَّّيِ  طُوِل  ِمْن  َتَقطََّع  ِإَذا  َوَهْمًدا  ُهُموًدا   الثَّْوُب 
َتَناَثَر َمِسْسَتُه   Ve yer ¡umrân ve şecer ve ِإَذا 
nebât makûlesinden ve yağmur ve fey-
zinden ¡ârî arz-ı mevât olmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َلْم ِإَذا  اأْلَْرُض   َهَمَدِت 
َيُكْن ِبَها َحَياةٌ َوالَ ُعوٌد َوالَ َنْبٌت َوالَ َمَطٌر َوِهَي َهاِمَدةٌ

ُُ َما هإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ihmâd] اَلإْ
Bir yerde ikâmet eylemek ma¡nâsınadır; 
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denir. İntehâ. Ve 

ٌَ .Bir recül adıdır [Hind] ِهنإْ
ٍَ َْنُوِهنإْ  [Benû Hind] ¡Arabdan bir batndır. 
Ve 

ٌَ  Nâstan bir cîl ve tâ™ife adıdır ki [Hind] ِهنإْ
ülkelerine Hindistân ta¡bîr olunur. Nisbe-
tinde ٌِّهْنِدي [Hindiyy] denir, ٌُّروِمي [Rûmiyy] 
ve ٌّتُْرِكي [Turkiyy] gibi ve hem müfredi-
dir. Bunda ِهْنٌد [hind]in cem¡i ُهنُوٌد [hunûd] 
gelir.

َُ ََهاِن ve [el-ehânid] اَلإْ

ُك ُِ َهَنا  (hâ’nın fethiyle) [el-henâdik] اَلإْ
Ricâl-i Hind’e denir. أََهاِنُد [ehânid] ٌِّهْنِدي 
[hindiyy] ve َهَناِدُك [henâdik] ِهْنِدٌك [hindik] 
lafzlarından cem¡dir ki ikisi de Fârisîlerdir. 
Evvelde zevâ™id hazf olunmuştur. Ve ِهْنِدٌك 
[hindik] lafzında kâf tasgîr ya¡nî tahkîr 
içindir, ekser ehl-i Hind, Mecûs oldukları 
için ba¡dehu ¡Arab ta¡rîb ve bu gûne tasar-
ruf eylediler.

َلاِنيُّ َُ ِهنإْ  hâ’nın kesri) [el-hinduvâniyy] اَلإْ
ve zammıyla) Ehl-i Hind yaptıkları ya¡nî 
Hindistân’da ma¡mûl kılıca ve sâ™ir nes-
neye denir. Yâ™ nisbet içindir; elif ve nûn 
te™kîd-i nisbet ve hâ’nın zammı tagyîr-i 
neseb içindir, ٌُّقَباِطي […ubâ†iyy] gibi; 
yukâlu: اْلِهْنِد ِرَجاِل  ِإَلى  َمْنُسوٌب  أَْي  ِهْنُدَواِنيٌّ   َسْيٌف 
َيْعِني َمْعُموٌل ِبَها

َُ ِني  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tehnîd] اَلتَّهإْ
Bir husûsta taksîr ve tüvânâ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَح ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َهنََّد 
 Ve bir adama be-gâyet bed-edâ ِصَياَح اْلُبوَمِة
ile sövmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالًَنا  َهنََّد 
َقِبيًحا َشْتًما  َشَتَمُه  -Ve şâtime mukâbele ey ِإَذا 
lemeyip şetmini hazmla sükût eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلى ُشِتَم  ِإَذا  ُجُل  الرَّ َد   ُهنِّ
ْتِم الشَّ َعِن  َوأَْمَسَك  َفاْحَتَمَلُه  اْلَمْجُهوِل  -Ve kılı ِبَناِء 

¡alâ-kavlin yüzden ziyâde ve ¡alâ-re™yin 
yüzden aşağı ve ¡inde’l-ba¡z iki yüz deve-
nin ismidir. Ve 

َُ  أَْهنٌُد Bir hatunun adıdır. Cem¡i [Hind] ِهنإْ
[ehnud] ve أَْهَناٌد [ehnâd] ve ُهنُوٌد [hunûd] 
gelir. 

Mütercim der ki Zema«şerî Musta…§â’da 
َنْصٍر” ْمْن  -meselinin menşe™i ol “أَْعَمُر 
mak üzere bir garîbe nakl eder ki Na§r 
b. Duhmân nâm bir adam var idi, yüz 
doksan sene mu¡ammer olup bünye-
si kemâl üzere fersûde olduktan sonra 
etrâfıyla şebâbiyyeti ¡avdet ve niçe zamân 
hırâmân-ı gülşen-sarây-ı ¡âfiyet oldu. 
Niteki Seleme b. »urşub el-Enmârî işbu 
ebyâtla iş¡âr eylemiştir:

َوَنْصُر ْبُن ُدْهَماَن اْلُهَنْيَدَة َعاَشَها

َم َفاْنَصاَتا َوِتْسِعيَن َحْوالً ثُمَّ ُقّوِ

ْأِس َبْعَد َبَياِضِه َوَعاَد َسَواُد الرَّ

َباِب الَِّذي َفاَتا َوَراَجَعه َشْرُخ الشَّ

َفَعاَش ِبَخْيٍر ِفي َنِعيٍم َوِغْبَطٍة

ِه َماَتا َوَلِكنَُّه ِمْن َبْعِد َذا ُكّلِ

Ve Zema«şerî’nin beyânına göre ِهْنٌد [hind] 
ve ٌُهَنْيَدة [huneydet] mutlakan yüz ¡adede 
denir, niteki ebyât-ı mezkûrede vâki¡dir. 
Lâkin câ™izdir ki ibtidâ mü™ellifin kavli 
üzere yüz deveye mevzû¡ olup ba¡dehu 
¡ale’l-ıtlâk isti¡mâl oluna. 

Ve ِهْنُد [Hind] vech-i mezkûr üzere bir 
hatunun ismi olup ba¡dehu nisvânda 
¡alem-i cins gibi isti¡mâl olunur, niteki 
ricâlde َزْيٌد [Zeyd] ve َعْمٌرو [¡Amr] öyle-
ce müsta¡meldir. Ve ِهْنُد [hind] te™nîs ve 
¡alemiyyetle memnû¡ olup ve hiffet için 
munsarıf olur ve cem¡-i mükesserinde ُهنُوٌد 
[hunûd] ve cem¡-i sâliminde ِهْنَداٌت [hindât] 
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]هـ ل ُ[
ُُ َهوإْ  hâ’nın fethi ve vâv’ın) [el-hevd] اَلإْ
sükûnuyla) Bir adam irtikâb ettiği kâra 
peşîmân olup ondan Hakk’a tevbe ve 
rücû¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهاَد 
ُجُل َيُهوُد َهْوًدا ِإَذا َتاَب َوَرَجَع إََلى اْلَحّقِ الرَّ

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre asl 
 bir nesneden rıfk ve sühûletle [hevd] َهْوٌد
rücû¡ eylemek ma¡nâsına mevzû¡dur, 
meşy bi’t-te™ennî ve sükûn ve sâ™ir ma¡ânî 
ondan müteferri¡dir.

ُُ َهَو [hevdet] َهْوَدةٌ (fethateynle) [el-heved] اَلإْ
nin cem¡idir ki deve hörgücüne denir, aslâ 
kemiği olmayıp sâfî lahm ve şahm olmak-
la mülâyim olduğu için.

ُُ ُهو  Yehûd (hâ’nın zammıyla) [el-hûd] اَلإْ
tâ™ifesine denir. Ve 

ٌُ  .Bir peygamber-i zî-şân ismidir [Hûd] ُهو
Ve َيُهوٌد [yehûd] lafzı يُْهَداٌن [yuhdân] üzere 
cem¡lenir yâ’nın zammıyla. 

Mü™ellif burada pek îcâz eylemiş-
tir. Ba§â™ir’de beyânına göre ُهوٌد [hûd] 
 [tâ™ibûn] َتاِئُبوَن ,in cem¡idir[hâ™id] َهاِئٌد
ma¡nâsına, َعاِئٌد [¡â™id]in cem¡i ُعوٌد [¡ûd] ol-
duğu gibi; ba¡dehu َيُهوٌد [yehûd] tâ™ifesinde 
ism-i cins olmuştur. Ve ta¡zîm ve 
mübâlagaya mebnî onunla bir nebiyy-i zî-
şân müsemmâ olmuştur ki o Hûd b. ¡Âmir 
b. Şâle« b. Fâleπ b. Erfa«şed b. Sâm b. 
Nû√ ¡aleyhi’s-selâm’dır. Ekser ¡indinde 
vech-i mezkûr üzere ¡Arabîdir ve ¡inde’l-
ba¡z Nû√ ve Lû† gibi, ism-i a¡cemîdir ve 
¡inde’l-ba¡z asl ismi ¡Âbir’dir, rıfk ve 
sükûn ve vakâr ile muttasıf olduğu için ٌُهود 
[Hûd] ıtlâk olundu. 

Ve َيُهوُد [yehûd] mâdde-i merkûmeden 
muzâri¡dir, tâ™ife-i cuhûdda ¡alem ol-

cı bileyip keskin kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشَحَذُه ِإَذا  ْيَف  السَّ  Ve mübâşeret َهنََّد 
eylediği işten ferâgat eylemek, ¡alâ-kavlin 
te™ehhür eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َر َتأَخَّ أَْو  َب  َكذَّ َما  أَْي  أَْمٍر  َعْن  ُفالٌَن  َهنََّد   Burada َما 
 ani’l-emr¡ [i√câm] ِإْحَجام [tek≠îb] َتْكِذيٌب
ma¡nâsınadır. Ve nigâr-ı nâzenîn lutf-ı 
edâ ve izhâr-ı cemâl-i ¡âlem-ârâ ve sâ™ir 
şîve-i hâtır-rübâ ile bir biçârenin gön-
lünü alıp kendisine ¡âşık şeydâ kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْوَرَثْتُه ِإَذا  اْلَمْرأَُة   َهنََّدْتُه 
ِعْشًقا ِباْلُمالََطَفِة
َلاُن َُ -hâ’nın ve dâl’ın zam) [Hunduvân] ُهنإْ
mıyla) Îrân’da »ûzistân türâbında bir nehr 
ismidir. Ve bir mevzi¡ adıdır.

َلاِن َُ ِرُهنإْ َُ  [Deri Hunduvân] (dâl’ın fet-
hiyle) Bel« şehrinde bir mahalle adı-
dır; Fakîh-i ◊anefî İmâm Ebû Ca¡fer 
Mu√ammed b. ¡Abdullâh el-Hunduvânî 
oraya mensûbdur; Fârisîde Hindûlar kapı-
sı demektir.

َُ َمنإْ ََ  hâ’nın kesri ve dâl) [Hindemend] ِهنإْ
ve mîm’in fethiyle) Sîstân ülkesinde bir 
nehr ismidir. Ve o bir garîb nehrdir ki 
ona bin ¡aded nehr munsabb olur iken aslâ 
mâddesinde tezâyüd zâhir olmaz. Kezâlik 
ondan bin ¡aded nehr münşakk olur iken 
kat¡â noksân şâ™ibesi müşâhedesi olun-
maz. Şârih der ki nehr-i merkûm ehl-i 
¡irfân beyninde bahr-i ¡ilme misâldir.

ٌُ اٌد) [Hennâd] َهنَّا  (vezninde [ammâd√] َحمَّ
Bir muhaddis adıdır.

ةٌ َُ  hâ’yla A¡lâm-ı) [Hennâdet] َهنَّا
nisvândandır.

ََ ُرِهنإْ يإْ َُ  [Deyru Hind] Dimaş… kazâsında bir 
karye adıdır. Ve ◊îre türâbında iki mevzi¡ 
ismidir.
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َراُب ِإَذا أَْسَكَرُه  Ve الشَّ

ٌَ ِوي -Nerm ve za¡îf âvâz ile ses [tehvîd] َتهإْ
lenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َد الرَّ  َهوَّ
ٍن َلّيِ َضِعيٍف  ِبَصْوٍت  َت   Ve ayak sürüyerek َصوَّ
ağır ağır yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْبَطأَ ِإَذا  ْيِر  السَّ ِفي  َد   Ve sözü pek âheste َهوَّ
sükûn ve mülâyemet üzere söylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي اْلَمْنِطِق  ِفي  ُد  يَُهّوِ  ُهَو 
ي ِبُسُكوٍن َوِرْفٍق َوَمْهٍل  Ve devenin َيْسُكُن َيْعِني يَُؤّدِ
hörgücü etini yemek ma¡nâsınadır ki ٌَهْوَدة 
[hevdet]-i mezkûrdan me™hûzdur; yukâlu: 
َناِم ُجُل ِإَذا أََكَل السَّ َد الرَّ َهوَّ
ُة َُ َهَوا  Lîn ve (hâ’nın fethiyle) [el-hevâdet] اَلإْ
rıfk ve mülâyemet ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوِرْفٍق ِليٍن  أَْي  َهَواَدٍة  َعَلى   Ve beyne’l-kavm ُهَو 
vesîle-i salâh ve muvâfakat olunması 
me™mûl olan şey™e denir; yukâlu: َيِصيُر  ُهَو 
الَُح َبْيَن اْلَقْوِم  Ve ruhsat ve َهَواَدًة أَْي يُْرَجى ِبِه الصَّ
muhâbât ma¡nâsınadır.

ُُ َوا  (vezninde [te≠kâr] َتْذَكاٌر) [et-tehvâd] اَلتَّهإْ
Masdar-ı sülâsîdir, َتْهِويٌد [tehvîd] gibi nerm 
ve za¡îf âvâz ile seslenmek ma¡nâsınadır, 
yukâlu: َت ِبَصْوٍت َضِعيٍف ُجُل َتْهَواًدا ِإَذا َصوَّ  َهاَد الرَّ
ٍن -Ve sözü sükûn ve mülâyemet üze َلّيِ
re söylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي  َهاَد 
اُه ِبُسُكوٍن َوِرْفٍق اْلَمْنِطِق َتْهَواًدا ِإَذا أَدَّ

ُُ ٌل) [et-tehevvud] اَلتََّهوُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi kelâmı nerm ve sükûn üze-
re söylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َد  َتَهوَّ
ِبُسُكوٍن اُه  أَدَّ ِإَذا  اْلَمْنِطِق   Ve yehûdî olmak ِفي 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَر ِإَذا  ُجُل  الرَّ َد   َتَهوَّ
-Ve miyânede rahimi yâhûd hürme َيُهوِديًّا
ti kat¡ eylemeyip vasl ve ri¡âyet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َل َتَوصَّ ِإَذا  ُجُل  الرَّ َد   َتَهوَّ
ِبَرِحٍم أَْو ُحْرَمٍة
ُة َُ ُمَهاَل  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muhâvedet] اَلإْ
vezninde) Beynehümâda olan ¡adâveti 
terkle barışmak ma¡nâsınadır ki rıfk ve 

muştur, ¡ibâdet-i ¡iclden tâ™ib oldukları 
mülâhazasına mebnî. Ve bu ¡alemiyyet ve 
vezn-i fi¡l ¡illetleriyle yâhûd ٌة  [ummet] أُمَّ
ve َقِبيَلٌة […abîlet] i¡tibârıyla gayr-i munsa-
rıftır. Ve ona harf-i ta¡rîf, duhûlü câ™izdir, 
cem¡iyyet i¡tibârıyla ve tenvîn dahi dâhil 
olur, zîrâ evzün-i fi¡lden bâb-ı esmâya 
nakl olunmuştur. Ve nisbetinde ٌَّيُهوِدي 
[Yehûdiyy] denir, َزْنٌج [Zenc] ve ٌَّزْنِجي [Zen-
ciyy] gibi ve vâhididir. Ve ¡inde’l-ba¡z َيُهوُد 
[Yehûd] َيُهوَدا [Yehûdâ] mu¡arrebidir, gûyâ 
ki ekber-i evlâd-ı Ya¡…ûb ¡aleyhi’s-selâm 
ile tesmiye ve ona nisbet olunmuşlardır. 
Ve tâ™ife-i mesfûreye Cu√ûd ıtlâkı risâle-i 
Hazret-i Mu√ammedîyi ¡aleyhi’s-salâtu 
ve’s-selâm ¡ayânen bilirler iken hasede 
mebnî inkâr eyledikleri içindir. İntehâ.

َُ ِوي -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tehvîd] اَلتَّهإْ
de) Bir kimseyi Yehûd dînine döndür-
mek ma¡nâsınadır ki yehûdî kılmaktır; 
yukâlu: َلُه ِإَلى ِملَِّة َيُهوَد َدُه َتْهِويًدا ِإَذا َحوَّ  Niteki َهوَّ
eserde ”َداِنِه يَُهّوِ أََبَواُه   vârid olmuştur. Ve “ثُمَّ 
cinn tâ™ifesiyle söyleşmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َُّجُل ِإَذا َتَجاَوَب اْلِجن َد الرَّ  Ve nerm ve َهوَّ
nâzükterâne ve tercî¡le tegannî eylemek 
ma¡nâsınadır, Yehûdun Tevrât kırâ™atleri 
gibi; yukâlu: ْوَت ِفي ِليٍن ُع الصَّ ُجُل أَْي يَُرِجّ ُد الرَّ  يَُهّوِ
Ve bir adamı vecd ve şevke getirip tarab-
nâk ve havâ-dâr eylemek ma¡nâsınadır, 
Yehûd, Tevrât’ı hazîn ve mü™essir savt 
ve makâmla kırâ¡at etmeleriyle sâmi¡i 
tarâb-nâk ettikleri gibi; yukâlu: ُفالًَنا َد   َهوَّ
َوأَْلَهاُه َبُه  َطرَّ  Ve âheste âheste yürümek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; Yehûdun ¡inde’l-kırâ™at 
hareket-i hafîfeleri gibi; yukâlu: ُجُل َد الرَّ  َهوَّ
 Ve şarâb şâribi mest eylemek ِإَذا َمَشى ُرَوْيًدا
ma¡nâsınadır; yapça yapça buhârı dimâga 
istîlâ eylediğine mebnî yâhûd şürbü’l-
Yehûd meşrebine mübtenîdir; yukâlu: َُده  َهوَّ
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muhtelif olduğunu iş¡âr eylemiştir, zîrâ 
 tahrîk lâzımıdır. Ve sâ™ir ba¡zı [hedm] َهْدٌم
ümmehâttan dahi Zema«şerî kavli münfe-
him olmakla ikisi ma¡nâ-yı vâhid olmak 
müte™eyyiddir. Ve 

ٌَ  Bir nesneyi yerinden izâle [heyd] َهيإْ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  َهاَدُه 
 Ve bir tarafa sarf ve tahvîl eylemek أََزاَلُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهاَدُه ِإَذا َصَرَفُه Ve muz-
tarib ve bî-karâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْزَعَجُه ِإَذا  -Ve zecr ve men¡ ey َهاَدُه 
lemek ma¡nâsınadır. Ve ba¡zılar ya¡nî 
Ya¡…ûb, َيِهيُد kelimesi ancak harf-i nefy ile 
isti¡mâl olunur, müsbeten isti¡mâl olun-
maz dedi; tekûlu: َما َيِهيُدِني َذِلَك أَْي َما يُْزِعُجِني 
Ve bundan murâdı hemân sîga-i müstak-
beldir, mâdde değildir, niteki ehâdîste 
müsbeten vârid olmuştur. Ve 

ٌَ  ve [heyd] َهيإْ

ٌَ  ve (hâ’nın kesriyle) [hîd] ِهي

ٌُ  Deve kısmını durmaktan zecr [hâd] َها
ve âzâra mahsûs savttır ve ma¡nâ-yı 
mezbûrdandır, ¡Arablar bir kimsenin vaz¡ 
ve şânından istifhâm mevki¡inde َهْيَد َما َلَك 
derler, dâl’ın nasbıyla, َما َشْأنَُك makâmında. 
Aslı أَِهيُدَك yâhûd َهْيًدا  idi ve minhu َتَهيََّدِني 
tekûlu: َضَرْبُتُه َفَما َقاَل ِلي َهْيَد َما َلَك أَْي َلْم َيَتَغيَّْر َوَما 
 أََتى ُفالٌَن اْلَقْوَم َفَما َقالُوا َلُه :ve yukâlu َقاَل َما َشْأنَُك
-gibi me َهْيَء َما َلَك Ve bu َهْيَد َما َلَك أَْي َما َحالَُك
sel mecrâsında cârî olmuştur. Ve ¡Arab-
lar “Filân adam bildiğine ve bilmediğine 
ihsân eder” diyecek yerde اْلَهْيَداَن  ُفالٌَن يُْعِطي 
ْيَداَن َيْعِرْف derler َوالرَّ َلْم  َوَمْن  َعَرَف  َمْن  يُْعِطي   أَْي 
[Ve] َهْيَداٌن [heydân] َهْيٌد [heyd]den sıfat-
tır, muztarib eden adama denir ki burada 
murâd isti¡tâ ile muztarib edendir ve َرْيَداٌن 
[reydân] râ-i mühmele ile َرْوٌد [revd]den 
me™hûzdur, müşâkeleten yâ’yla isti¡mâl 

mülâyemetin lâzımıdır; yukâlu: ِإَذا  َهاَوَدُه 
َوَصاَلَحُه -nüshaları ga ُمَعاَوَدةٌ Burada َواَدَعُه 
lattır. Ve birbirine meyl ve teveccüh kıl-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َهاَوَدُه ِإَذا َماَيَلُه ve 
yukâlu: ََماَيال ِإَذا   [mu¡âvedet] ُمَعاَوَدةٌ Ve َهاَوَدا 
ma¡nâsınadır ki َهْوٌد [hevd]-i mezkûrdan 
me™hûzdur; yukâlu: َهاَوَدُه ِإَذا َعاَوَدُه

ُُ َو -İs (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [ehved] أَهإْ
neyn gününün ism-i kadîmidir, أَْوَهُد [ev-
hed] gibi. Ve bir kabîle adıdır.

ا َُ  (yâ-yı tahtiyye’nin fethiyle) [Yehûdâ] َيُهو
Yûsuf-ı ~iddî… ¡aleyhi’s-selâm hazretleri-
nin birâderleri ismidir ki ekber-i evlâd-ı 
Ya¡…ûb ¡aleyhi’s-selâmdır, vâlideleri baş-
kadır. Lâkin ¡İbrânîde ≠âl-ı mu¡ceme ile 
.unvânında mersûmdur¡ َيُهوَذا

]هـ ي ُ[
َُ َهيإْ ve (vezninde [keyd] َكْيٌد) [el-heyd] اَلإْ

ُُ َها  gayr-i kıyâs üzere yâ’yı elife) [el-hâd] اَلإْ
kalble) Bir adamı mehûl ve mûhiş nesne 
ile belinlendirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْفَزَعُه ِإَذا  َوَهاًدا  َهْيًدا  َيِهيُدُه   Ve bir kimseyi َهاَدُه 
gussa-nâk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبُه َكرَّ ِإَذا   Ve bir nesneyi tahrîk eylemek َهاَدُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكُه َحرَّ ِإَذا   Ve bir َهاَدُه 
nesneyi ıslâh eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َهاَدُه ِإَذا أَْصَلَحُه
Mü™ellif َكُه َوأَْصَلَحُه -unvânında resm ey¡ َوَحرَّ
lemekle her biri ma¡nâ-yı mahsûs olmak 
üzere terceme olundu, lâkin Zema«şerî bir 
nesneyi ıslâh için tahrîk ma¡nâsına resm 
etmekle ona göre ikisi bir ma¡nâ olur, hattâ 
ifsâd için tahrîkte isti¡mâl olunmaz diye 
tasrîh eylemiştir. Ve Nihâye’de الَ َيِهيَدنَُّكُم“ 
-de اَْلَهْيُد اَلتَّْحِريُك hadîsinde asl الطَّاِلُع اْلُمْصِعُد”
dikten sonra الَُم ِفي َمْسِجِدِه َيا َرُسوَل  ِقيَل َلُه َعَلْيِه السَّ
 أَْي hadîsinde اهلِل ِهْدُه َفَقاَل َبْل َعْرٌش َكَعْرِش ُموَسى
اْلَهْدِم َبْعَد  ْصالَُح  اإْلِ ُهَو  َوِقيَل   ibâretiyle¡ أَْصَلَحُه 
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FASLU’L-YÂ™İ’T-TAHTİYYE 
)َفْصُل اْلَياِء(

]ي ب ُ[
َُ َا َيإْ  أَْحَمُد bâ-yı muvahhade ile) [el-eybed] اَلإْ
[a√med] vezninde) Bir nebât adıdır ki şa¡îr 
nebâtına şebîh olur, davar kısmına be-
gâyet yarar.

]ي ُ ُ[
َُّ َي  َيٌد (dâl’ın teşdîdiyle) [el-yedd] اَلإْ
[yed]-i muhaffefede lügattir ki ele denir, 
dest ma¡nâsına, niteki mu¡tell bâbında 
mersûmdur.

]ي ر ُ[
ُُ  İdrîs (vezninde [ferd] َفْرٌد) [Yerd] َيرإْ
¡aleyhi’s-selâmın pederleri ismidir.

]ي أ ُ[
ٌُ  yâ’nın fethi ve zâ-yı) [Yezd] َيزإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Şîrâz ile »orâsân 
beyninde bir belde adıdır; Yezdiyyûn 
muhaddisînden bir cemâ¡attir ki ona 
mensûblardır.

ُُ ل ُُ  (vezninde [merdûd] َمْرُدوٌد) [Yezdûd] َيزإْ
Başka bir beldedir.

ُُ َْا ا َُ  Rey kazâsında bir [Yezdâbâd] َيزإْ
karyedir.

]ي ن ُ ُ[
ُُ ََ  mâddesinde zikr “ن،د،د” [yended] َينإْ
olundu.

]ي ق ُ[
َُ  (vezninde [â√ib§] َصاِحٌب) [Yâ…id] َياِق
◊aleb kazâsında bir karye adıdır.

olundu. Ve 

ٌَ  ve [heyd] َهيإْ

ٌُ  :Hareket ma¡nâsına gelir; yukâlu [hâd] َها
 Ve َما َلُه َهْيٌد َوَهاٌد أَْي َحَرَكٌة

ٌَ -Muztarib olan şey™e denir, tes [heyd] َهيإْ
miye bi’l-masdardır.

َُ ِيي  َهْيٌد (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tehyîd] اَلتَّهإْ
[heyd] ile üç evvelki ma¡nâda mürâdiftir; 
yukâlu: َكُه َوأَْصَلَحُه َبُه َوَحرَّ  َهيََّدُه َتْهِييًدا ِإَذا أَْفَزَعُه َوَكرَّ
Ve sür¡atle yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيِر ُجُل ِإَذا أَْسَرَع ِفي السَّ َهيََّد الرَّ

ٌُ  Bir (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [Heyûd] َهُيو
dağın adıdır.
ٍَ
-vez [keyd] َكْيٍد) [eyyâmu heyd] أَيَّاُمَهيإْ

ninde) Zamân-ı Câhiliyye’de bir mevt-i 
¡âmme eyyâmıdır ki on iki bin adam fevt 
olmuştur.

ُة ََ  Benî Ebî (hâ’nın fethiyle) [Heydet] َهيإْ
Bekr b. Kilâb yurdunda Ma∂ca¡ nâm bel-
denin yukarı semtinde bir derin engebenin 
adıdır.
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BÂBU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME
اِل اْلُمْعَجَمِة( )َباُب الذَّ

ذ
FASLU’L-HEMZE 

)َفْصُل اْلَهْمَزِة(

]أ خ ذ[
ُْ  hemzenin fethi ve «â-yı) [≠»el-a] اَلَخإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) ve

-veznin [te≠kâr] َتْذَكاٌر) [≠et-te™«â] اَلتَّأإَْخاُذ
de) Bir nesneyi almak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَتْأَخاًذا  أَْخًذا   أََخَذُه 
 Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre َتَناَوَلُه
َوَتْحِصيُلُه [≠»a] أَْخٌذ ْيِء  الشَّ  ma¡nâsına َحْوُز 
mevzû¡dur. Ve o gâh olur ki tenâvül ci-
hetiyle olur ve ondan Fârisîde sitâden ve 
Türkîde almak ile ta¡bîr olunur; yukâlu: 
 Ve gâh olur ki kahr ve galebe أََخَذُه أَْي َتَناَوَلُه
cihetiyle olur ve ondan Fârisîde giriften ve 
Türkîde tutmak ile ta¡bîr olunur; yukâlu: 
ى اْلُحمَّ -Ve ma¡ânî-i sâ™ire ki bunlar أََخَذْتُه 
dan münşa¡ibedir, her biri bu iki aslı birer 
münâsebetle mutazammındır. İntehâ. Ve 

ٌْ  Sîret ve tarîkat ma¡nâsına [≠»a] أَخإْ
müsta¡meldir. Bunda َمْأُخوٌذ [me™«û≠] 
ma¡nâsınadır ki adamın tuttuğu seciyye 
ve tarîkat demektir; yukâlu: أََخَذ َوَمْن   َذَهُبوا 
َوَنْصِبَها اِل  الذَّ َوَرْفِع  َوَكْسِرَها  اْلَهْمَزِة  ِبَفْتِح   ve أَْخَذُهْم 
yukâlu: َمْن أََخَذُه أَْخَذُهْم َويُْكَسُر أَْي َمْن َساَر ِبِسيَرِتِهْم 
 Ve َوَتَخلَُّقوا ِبَخالَِئِقِهْم

ٌْ  Bir adamı bagteten tutmak [≠»a] أَخإْ
ma¡nâsına isti¡mâl olunur, mücrimi tut-
mak gibi; yukâlu: أََخَذُه ِإَذا أَْوَقَع ِبِه Ve işken-
ce eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir ki 
ma¡nâ-yı mezbûrun lâzımıdır; yukâlu: أََخَذُه 
ِبَذْنِبِه أَْي َعاَقَبُه َعَلْيِه
ُْ  Deve (hemzenin kesriyle) [≠»el-i] اَِلخإْ
kısmına mahsûs bir dâgın ismidir ki deve-
ye bir maraz ve ¡illet ¡urûzundan havf ve 
endîşe eylediklerinde bir yanına basarlar, 
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kindir zu¡m ederler; ve minhu yukâlu: َباِدْر“ 
-Vâkı¡â vakt-i mezkûr hatar ِبَزْنِدَك أُْخَذَة النَّاِر”
nâktır, niteki hadîs-i şerîfte ِصْبَياَنُكْم  “أُْكُفُتوا 
 vârid olmuştur ki murâd zamân-ı ِباللَّْيِل”
intişâr-ı zulmettir.

ُْ  Esîre (vezninde [emîr] أَِميٌر) [≠el-e«î] اَلَِخي
ıtlâk olunur, tutsak ta¡bîr olunur. Ve şeyh-i 
garîbe ıtlâk olunur.

 (hemzenin kesriyle) [el-i«â≠et] اَِلَخاَذُة
Kalkanın el ile tutacak yerine ıtlâk olunur, 
اْلَحَجَفِة  ma¡nâsına. Ve şol arza ıtlâk َمْقِبُض 
olunur ki kişi kendi nefsi için câ™iz ya¡nî 
ittihâz ve temellük eylemiş ola. Ve ona 
 dahi denir hâ’sız. Kezâlik şol [≠i«â] ِإَخاٌذ
arza ıtlâk olunur ki âherin mülkü olmaya-
rak pâdişâh cânib-i mîrîden bir adama i¡tâ 
ve temlîk eylemiş ola; yukâlu: ٌِهَي َلَك ِإَخاَذة 
 ِإَخاٌذ Ve َوِهَي أَْرٌض أَْعَطاَكَها ْاإِلَماُم َلْيَسْت ِمْلًكا آِلَخَر
[i«â≠] ve ٌِإَخاَذة [i«â≠et] أُُخٌذ [u«u≠]un müf-
redidir ki zikr olundu.

ُْ  Şol (vezninde [ketif] َكِتٌف) [≠el-e«i] اَلَِخ
deveye ıtlâk olunur ki semirmeğe ¡alâ-
kavlin kocalmağa yüz tutmuş ola; yukâlu: 

نُّ َمُن أَِو الّسِ  Ve şol َبِعيٌر أَِخٌذ ِإَذا َكاَن َقْد أََخَذ ِفيِه الّسِ
süte ıtlâk olunur ki ekşimeğe yüz tutmak-
la hirrîfiyyet peydâ edip dili burar ola; 
yukâlu: َلَبٌن أَِخٌذ أَْي َقاِرٌص
 (hemzenin zammıyla) [el-u«û≠et] اَلُُخوَذُة
Süt ekşiyip ta¡mında hirrîfiyyet peydâ ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: أُُخوَذًة اللََّبُن   أَِخَذ 
اِبِع ِإَذا َحُمَض ِمَن اْلَباِب الرَّ
ُْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [≠et-te™«î] اَلتَّأإِْخي
Sütü ekşitmek ma¡nâsınadır; tekûlu: ْذُت  أَخَّ
َبَن َتْأِخيًذا ِإَذا أَْحَمْضَتُه اللَّ
ُْ َمآِخ -vez [me§â™id] َمَصاِئُد [≠el-me™â«i] اَلإْ
ninde ve mürâdifidir ki ٌَمِصيَدة [me§î∂et]in 
cem¡idir; tuzağa denir; yukâlu: الطَّْيَر  َصاَد 
ِباْلَمآِخِذ أَْي ِباْلَمَصاِئِد

gûyâ ki onunla gelecek maraz ahz olun-
muş olur.

ُْ -Göz ağ (zammeteynle) [≠el-u«u] اَلُُخ
rısına ıtlâk olunur, tutmak ma¡nâsından 
me™hûzdur. Lisânımızda dahi “Göz ağrı-
sı tuttu, gözü tuttu” ta¡bîri zebân-zeddir. 
Râπıb bunu kinâye kılmıştır; yukâlu: ِبِه أُُخٌذ 
 Ve َوِبَعْيِنِه أُُخٌذ أَْي َرَمٌد

ٌْ  ten[i«â≠et] ِإَخاَذةٌ ve [≠i«â] ِإَخاٌذ [≠u«u] أُُخ
cem¡ olur ki hemzenin kesriyle, su gölü-
ne ıtlâk olunur, suyu akıtmayıp tuttuğu-
na mebnîdir. Kâle fi’n-Nihâye ve minhu 
hadîsu Mesrû…: َجاَلْسُت أَْصَحاَب َرُسوِل اهلِل َعَلْيِه“ 
َوَجْمُعُه اْلَماِء  ُمْجَتَمُع  َوُهَو  َكْاإِلَخاِذ”  َفَوَجْدتُُهْم  الَُم   السَّ
 أُُخٌذ ِمْثَل ِكَتاٍب َوُكُتٍب َوِقيَل ُهَو َجْمُع ْاإِلَخاَذِة َوُهَو َمْصَنٌع
ِلْلَماِء َيْجَتِمُع ِفيِه
ُْ  Deve köşeği (fethateynle) [≠el-e«a] اَلََخ
sütten tohme ve imtilâ olmak ma¡nâsınadır 
ki tutmak ma¡nâsından me™hûzdur; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا أَْتَخَم  أَِخَذ اْلَفِصيُل أََخًذا ِمَن اْلَباِب الرَّ
 Ve deve kısmı delirmek ma¡nâsına ِمَن اللََّبِن
müsta¡meldir; yukâlu: أَِخَذ اْلَبِعيُر ِإَذا اْعَتَراُه ُجنُوٌن 
Ve göz ağrımak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve bu ma¡nâ İbnu’s-Sîd أَِخَذْت َعْينُُه ِإَذا َرِمَدْت
rivâyetidir.

ُة َْ  (hemzenin zammıyla) [el-u«≠et] اَلُخإْ
Sihr tarzında bir gûne rukye ve efsûna 
denir, ¡alâ-kavlin bir nev¡ boncuğa denir 
ki efsûnkârlar onu ahz u teshîr-i nâs için 
i¡mâl ederler. Efsûn-ı mezbûr dahi teshîre 
müte¡allaktır, câdû karıların i¡mâl eyledik-
leri efsûn yâhûd boncuk olacaktır; yukâlu: 
َخَرَزةٌ أَْو  ُرْقَيٌة  أَْي  النَّاَس  ِبَها  ُذ  تَُؤّخِ أُْخَذةٌ   Ve ِلُفالََنٍة 
¡Arablar akşam namâzından sonraca olan 
sâ¡ate ya¡nî sular karardığı vakte النَّاِر  أُْخَذُة 
ıtlâk ederler, zîrâ sâ¡at-i mezbûr eşerrü’s-
sâ¡at olmakla gûyâ ki pür-âteş olduğundan 
ondan çakmak çakılıp âteş almak müm-
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 menâzil-i [≠»nucûmu’l-a] نُُجوُم ْاألَْخٍذ Ve اآلية
kamere ıtlâk olunur ki her menzil niçe 
kevkebe müştemildir, kameri her gece bir 
menzil ahz eder. ¡Alâ-kavlin istirâk-ı sem¡ 
eden şeyâtîne feriştelerin remy ettikleri 
rücûm-ı nücûmdan ¡ibârettir.

ِتَخاُذ  [≠itti«â] ِإتَِّخاٌذ Sîn’le [≠el-isti«â] اَِلسإْ
ma¡nâsınadır ki edinmek ta¡bîr olunur; 
yukâlu: ِإْسَتَخَذ أَْرًضا أَْي ِإتََّخَذَها
Şârih der ki ِإْسَتَخَذ aslda ِإتََّخَذ idi, tâ-yı 
ûlâyı sîn’e ibdâl eylediler. Ve ¡inde’l-
ba¡z istif¡âldir, tahfîfen tâ’nın birisi hazf 
olundu.

]أ ذ ذ[
 hemzenin fethi ve ≠âl’ın) [≠≠el-e] اَلَذُّ
teşdîdiyle) Kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ِإَذا َقَطَعُه ْيَء أَذًّا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ أَذَّ الشَّ
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [≠el-e≠û] اَلَُذلُذ
Pek kesici keskin şey™e denir; yukâlu: َسْيٌف 
َقطَّاٌع أَْي  َهاٍء  ِبالَ  أَُذوٌذ  َوَشْفَرةٌ   Ve bu, fe¡ûl أَُذوٌذ 
bi-ma¡nâ fâ¡il olmakla tezkîri ve te™nîsi 
berâberdir.

-Bir kelime (hemzenin kesriyle) [≠i] ِإذإْ
dir ki zamân-ı mâzîye delâlet eder ve 
sükûn üzere mebnîdir. Ve bunun hakkı 
cümleye muzâf olmaktır; Fârisîde ângâh 
mürâdifidir; tekûlu: ٌَّلِقيُتَك ِإْذ أَْنَت َشاب Ya¡nî 
“Senin civânlığın vaktte sana râst gel-
miştim” demek olur. Ve ِإْذ [i≠] kelimesi 
zamân-ı mâzî için ism olur. Bu sûrette 
ekserî zarf vâki¡ olur, ke-kavlihi ta¡âlâ: 
اآلية أَْخَرَجُه﴾،  ِإْذ  اهللُ  َنَصَرُه   Ve ba¡zen ﴿َفَقْد 
mef¡ûlün-bihi vâki¡ olur; ke-kavlihi ta¡âlâ: 
َقِليالً﴾ ُكْنُتْم  ِإْذ   Ve ba¡zen mef¡ûlden ﴿َواْذُكُروا 
bedel olur; ke-kavlihi ta¡âlâ: ِفي  ﴿َواْذُكْر 
-ke [≠i] ِإْذ Burada اْلِكَتاِب َمْرَيَم ِإِذ اْنَتَبَذْت﴾، اآلية
limesi أُْذُكْر [u≠kur] kelimesinin mef¡ûlü 

ُْ َتأإِْخ إَْ ُم -İsm-i fâ¡il bünye [≠el-muste™«i] اَلإْ
siyle bir derd ve veca¡ sebebiyle başını 
yere eğip sâkit ve sâmit duran derd-nâka 
ıtlâk olunur. Ve huzû¡ ve istikânet sâhibi 
adama ıtlâk olunur; yukâlu: َرُجٌل ُمْسَتْأِخٌذ أَْي 
 ,Ve pek uzun saça ıtlâk olunur ُمْسَتِكيٌن َخاِضٌع
gûyâ ki bütün kaddini ahz eylemiş olur; 
yukâlu: َشْعٌر ُمْسَتْأِخٌذ أَْي َطِويٌل
ُْ َتِخ ُمؤإْ  Bu dahi ism-i fâ¡il [≠el-mu™te«i] اَلإْ
bünyesiyle huzû¡ ve istikânetli adama 
ıtlâk olunur.

ُة َْ ُمَؤاَخ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu™â«a≠et] اَلإْ
vezninde) Bir adamı suçu mukâbilesinde 
¡ikâb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: آَخَذُه 
ِبَذْنِبِه ُمَؤاَخَذًة ِإَذا َعاَقَبُه َوالَ َتُقْل َواَخَذُه
Şârih der ki Yemen lügatinde vâv ile َواَخَذُه 
vardır, hattâ ¢ur™ân-ı kerîm’de vâv ile de 
kırâ™at olunmuştur.

-vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [≠el-i™ti«â] اَِلئإِْتَخاُذ
ninde) Birbirini tutmak ma¡nâsınadır ki 
müşâreket içindir; yukâlu: ِإْئَتَخَذ اْلَقْوُم ِإَذا أََخَذ 
 Ve gâh olur ki hemze tâ’ya kalb َبْعُضُهْم َبْعًضا
ve idgâm olunup ِإتََّخَذ derler ki masdarı 
 olur. Ve bunda müşâreket [≠itti«â] ِإتَِّخاٌذ
ma¡nâsı yoktur. Türkîde edinmek ile 
ta¡bîr olunur. Mü™ellif, Ba§â™ir’de der ki 
bunda ihtilâf eylediler. Ba¡zılar -َتِخَذ“
 ,mâddesinden ifti¡âldir dediler َيْتَخُذ-َتَخًذا”
tâ-yı asliyye ile tâ-yı ifti¡âl cem¡ olmakla 
idgâm olundu, niteki ¢âmûs’ta dahi fasl-ı 
âtîde sebt eylemiştir. Ve ¡inde’l-ekserîn 
mehmûz olan ”أََخَذ-َيْأُخُذ“ mâddesinden 
me™hûzdur. Ve bu kavl ¡inde’l-mü™ellif 
mecrûhtur. Ona binâ™en burada َويَُقاُل ِإْئَتَخُذوا 
¡unvânıyla resm eylemiştir. Ve gâh olur ki 
-mecrâsına icrâ olunmak َجَعَل mâddesi ِإتََّخَذ
la mef¡ûleyne ta¡diye eder; ve minhu kav-
luhu ta¡âlâ: ،﴾أَْوِلَياَء َوالنََّصاَرى  اْلَيُهوَد  َتتَِّخُذوا   ﴿الَ 
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FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE
َدِة( )َفْصُل اْلَباِء اْلُمَوحَّ

]ب ذ ذ[
ُّْ َا  bâ’nın fethi ve ≠âl’ın) [≠≠el-be] اَلإْ
teşdîdiyle) ve

ُة َْ ي ِْ َا  Kahr (bâ’nın fethiyle) [el-be≠î≠et] اَلإْ
ve galebe eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ِإَذا َغَلَبُه ا َوَبِذيَذًة ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ ُه َبذًّ  Ve َبذَّ

ٌّْ َْ  [be≠≠] Güveye hurmâya denir ki dağılır 
olur, cins ¡add olunmaz; yukâlu: أَْي َبذٌّ   َتْمٌر 
 Ve ُمْنَتِثٌر

ٌّْ َْ  [Be≠≠] Îrân’da Errân ile Â≠erbaycân 
eyâletleri beyninde bir vilâyet adıdır ki 
onda dâ™iresi üç dönüm mikdârı bir mahal 
vardır; içinde bir adam duracak mikdâr bir 
yer vardır ki onda du¡â müstecâbdır. Ve 
aşağı tarafından bir büyük nehr cârî olur 
ki hummâ-yı ¡atîkaya mübtelâ olanlar on-
dan igtisâl eyledikte hummâsı zâ™il olur. 
Ve 

ٌّْ َْ  [be≠≠] Yalnız, ferd ma¡nâsınadır; ٌَّفذ 
[fe≠≠] lafzına mü™ekked olarak zikr olu-
nur; yukâlu: َفذٌّ َبذٌّ أَْي َفْرٌد Ve 

ٌّْ َْ  [be≠≠] ٌَبَذاَذة [be≠â≠et]ten vasf olur, 
pejmürde-kıyâfet ve perîşân-şekl olan 
adama denir; yukâlu: اْلَهْيَئِة َوَباذُّ  اْلَهْيَئِة  َبذُّ   َرُجٌل 
َرثَُّها  ;Ve misl ve nazîr ma¡nâsına gelir أَْي 
yukâlu: َما َلُه َبذٌّ أَْي ِمْثٌل
ُة َْ ي ِْ َا -Mas (bâ’nın fethiyle) [el-be≠î≠et] اَلإْ
dardır, niteki zikr olundu. Ve nasîb ve 
kısmet ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َبِذيَذَتُه   أََخَذ 
 Ve َنِصيَبُه

ةٌ َْ ي ِْ َْ  [be≠î≠et] Perîşân-hâllık ve teng-
ma¡âşlık ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو َعَلى َبِذيَذٍة 
ٍف أَْي َتَقشُّ
ُّْ َْ  [≠≠e√a] أََحذُّ (fethateynle) [≠≠el-ebe] اَلَ

olan َمْرَيَم lafzından bedel-i iştimâldir. Ve 
gâhî kendiden istignâ olunmağa sâlih olan 
bir ism-i zamâna muzâfün-ileyh olur َيْوَمِئٍذ 
kelimesi gibi ki َيْوٌم lafzına muzâfün-ileyh 
olmuştur, “o gün” demek olur; ve ِحيَنِئٍذ 
ve َعاَمِئٍذ dahi bunun gibidir, bu sûrette ِإْذ 
kelimesi münevven olur. Yâhûd istignâ 
olunmağa sâlih olmayan ism-i zamâna 
muzâfün-ileyh olur; ke-kavlihi ta¡âlâ: 
َهَدْيَتَنا﴾ ِإْذ  -Ve gâhî zamân-ı müs ﴿َبْعَد 
takbel için ism olur; ke-kavlihi ta¡âlâ:  
أَْخَباَرَها﴾ ُث  تَُحّدِ  ;Ve ta¡lîl için olur ﴿َيْوَمِئٍذ 
ke-kavlihi ta¡âlâ: ﴾َظَلْمُتْم ِإْذ  اْلَيْوَم  َيْنَفَعُكُم   ﴿َوَلْن 
Ve müfâce™e için olur eğer َبْيَنا ve َبْيَنَما ke-
limelerinden sonra vâki¡ olursa; niteki 
işbu اْلُعْسُر َفَبْيَنَما  ِبِه   || َواْرَضَينَّ  َخْيًرا  اهلَل   “ِإْسَتْقِدِر 
َمَياِسيُر” َداَرْت   beytinde olduğu gibi, ya¡nî ِإْذ 
“Usr ve şiddet aralığında iken nâgâh yüsr 
ve meserret zuhûr eder.” Ve işbu ِإْذ keli-
mesinin zarf-ı zamân yâhûd mekân yâhûd 
müfâce™e ma¡nâsına harf yâhûd harf-i 
zâ™id-i mü™ekked olması bâbında beyne’n-
nu√ât akvâl-i kesîre vardır, kütüb-i nah-
viyyede mebsûttur.

]أ أ أ[
 َسَحاٌب zâ-yı mu¡ceme ile) [≠el-ezâ] اَلََأاُذ
[se√âb] vezninde) Bir nev¡ hurmâ ismidir.

 :Esâmîdendir (fethateynle) [≠Eze] أََأٌذ
Câbir b. Eze≠ ve Ummu Bekr bint Eze≠ 
ruvât-ı hadîstendir.
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اُذ َْ ِتاإْ -vez [istibdâd] ِإْسِتْبَداٌد [≠el-istib≠â] اَِلسإْ
ninde ve mürâdifidir ki müstakil ve hod-
ser olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبأَْمِرِه  ِإْسَتَبذَّ 
ِإْسَتَبدَّ  َبذٌّ Ve bu, ferd ma¡nâsına olan ِبَمْعَنى 
[be≠≠]-i mezkûrdandır.

]ب س ذ[
ُْ ََّ ُا  (vezninde [sukker] ُسكٌَّر) [≠el-busse] اَلإْ
Mercâna denir ve bu mu¡arrebdir. Hafî ol-
maya ki mercân dedikleri nesneye hacer-i 
şecerî ıtlâk olunur, zîrâ hacer ve şecer 
beyninde berzah, ka¡r-ı deryâda nâbit bir 
şey™dir. Gavvâslar köküne bir ilmekli ke-
mend geçirip ba¡dehu taşradan zor ile çe-
kip çıkarırlar, şems ve havâ dokundukta 
cumûdet ve humret peydâ eder. Hindîde 
ona pitvali derler, Fârisî ve Türkîsi 
mercândır. Ve asl ¡Arabîde َمْرَجاٌن [mercân] 
incinin hurdesine denir. Mü™ellifin burada 
murâdı ¡Arabiyy-i sahîh olan değildir. Ve 
ba¡zılar köküne َمْرَجاٌن [mercân] ve şâhına 
ٌذ  .denir diye beyân eylemiştir [≠busse] بُسَّ
Ve Mi§bâ√’ta ‰ar†ûşî, ¡Arabî olduğu-
nu iş¡âr eylemiştir. Ve bu bused-i Fârisî 
mu¡arrebidir ki ihmâlledir.

]ب غ ذ ذ[
اُذ َْ َْغإْ  [baπ≠â≠] Bunda yedi lügat vardır, ni-
teki mühmelede beyân olundu.

]ب ل ذ[
ُذ َاوإْ  bâ’nın fethi ve vâv’ın) [≠el-bev] اَلإْ
sükûnuyla) Nâsa şer-gîr olup te¡addî ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َيُبوُذ ُجُل  الرَّ  َباَذ 
النَّاِس َعَلى  ى  َتَعدَّ ِإَذا   Ve muhtâc olmak َبْوًذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْفَتَقَر ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve َباَذ 
tevâzu¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َباَذ 
ِإَلْيِه ِإَذا َتَواَضَع

lafzına mü™ekkid olur, bu dahi pek yalnız-
ca demek olur; yukâlu: أََحذُّ أََبذُّ أَْي َفْرٌد
اَذُة َْ َا ve [el-be≠â≠et] اَلإْ

اُذ َْ َا ve (bâ’ların fethiyle) [≠el-be≠â] اَلإْ

اُذ َْ ِا ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [≠el-bi≠â] اَلإْ

لَذُة ُْ ُا -vez [umûmet¡] ُعَموَمٌة) [el-bu≠û≠et] اَلإْ
ninde) Bed-hâl ve pejmürde-kıyâfet ol-
mak ma¡nâsınadır; tekûlu: َبِذْذَت َيا َرُجُل َبَذاَذًة 
اِبِع أَْي َساَءْت َحالَُك  َوَبَذاًذا َوِبَذاًذا َوبُُذوَذًة ِمَن اْلَباِب الرَّ
َها أَْي َرثَُّها .ke-mâ zukire َوُهَو َباذُّ اْلَهْيَئِة َوَبذُّ

ُة َّْ ِا  َبِذيَذةٌ (bâ’nın kesriyle) [el-bi≠≠et] اَلإْ
[be≠î≠et] gibi, hisse ve nasîb ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه َوَبِذيَذَتُه أَْي َنِصيَبُه أََخَذ ِبذَّ
ُْ ي ِْ َا  [≠≠be] َبذٌّ (bâ’nın fethiyle) [≠el-be≠î] اَلإْ
gibi misl ve mânend ma¡nâsınadır.

اَذيإَْك َْ َْ  [be≠â≠eyke] (bâ’nın ve ≠âl’ın fet-
hiyle) Tesniye bünyesiyle vârid olan 
kelimâttandır, niteki َهَذاَذْيَك [he≠â≠eyke] 
dahi bunun gibidir. َهَذاِذيَك [he≠â≠eyke] 
 ¡lafzından me™hûzdur ki kat [≠≠he] َهذٌّ
ma¡nâsınadır. Ve َبَذاَذْيَك [be≠â≠eyke] ٌَّبذ 
[be≠≠] lafzındandır ki ferd ma¡nâsınadır. 
Bu münâsebetler ile ¡Arablar َهَذاَذْيَك  اَلنَّاُس 
 ma¡nâsına ki “Nâs َهُهَنا َوَهُهَنا ,derler َوَبَذاَذْيَك
orada burada ve yalnızca yalnızca du-
rurlar” demektir. Asl َقْطٍع َبْعَد  َقْطًعا   َهَذاَذْيَك 
ve َبَذاَذْيَك [be≠â≠eyke] َفْرٍد َبْعَد  -demek َفْرًدا 
tir, ba¡dehu mevki¡-i mezbûrda isti¡mâl 
olundu. Ve bu gûne müsennâ vârid olan 
kelimât için Muzhir’de Suyû†î bâb-ı 
mahsûs ¡akd eylemiştir.

ُة ُمَااذَّ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mubâ≠≠et] اَلإْ
vezninde) Mübâdere ve müsâbaka 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ًة ِإَذا َباَدْرتُُه َباَذْذتُُه ُمَباذَّ
اُذ َْ ِت إْْ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [≠el-ibti≠â] اَِل
ninde) Medyûndan matlûbunu almak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ي ِإَذا أََخْذَتُه ِإْبَتَذْذُت ِمْنُه َحّقِ
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FASLU’T-TÂ™İ’L-FEVKİYYE
)َفْصُل التَّاِء اْلَفْوِقيَِّة(

]ت خ ذ[
ُْ -tâ’nın ve «â’nın fethiy) [≠et-te«a] اَلتََّخ
le) Almak, ahz ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوُقِرَئ أََخَذُه  ِبَمْعَنى  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َتَخًذا  ْيَء  الشَّ  َتِخَذ 
َوُقِرَئ أَْجًرا﴾  َعَلْيِه  َلتََّخْذَت  ِشْئَت  ﴿َلْو  َتَعاَلى   َقْولُُه 
[≠itti«â] ِإتَِّخاٌذ kelimesi ِاتََّخَذ Ve اَلتََّخْذَت، اآلية
dan mâzîdir ki َتِخَذ lafzından ifti¡âldir, 
tâ-yı asliyye ile tâ-yı ifti¡âl idgâm olun-
muştur, niteki İbn E&îr demiştir ki ِإتَِّخاٌذ 
[itti«â≠] أَْخٌذ [a«≠]den ifti¡âl değildir, zîrâ 
 den olsa fâ™ü’l-fi¡li hemze olmak[≠»a] أَْخٌذ
mülâbesesiyle mâzîsinde ِإْئَتَخَذ denir hem-
ze ile ve hemze ise tâ’ya idgâm olunmaz. 
Ve bu Cevherî kavline muhâliftir, zîrâ 
Cevherî dedi ki ِإتَِّخاٌذ [itti«â≠] أَْخٌذ [a«≠]den 
ifti¡âldir, mâzîde hemze telyîn ve tâ’ya 
kalb ve idgâm olundu ve bu vech üzere 
şâyi¡ olmakla tâ-i mübeddeleyi asl-ı keli-
meden olmak tevehhümüyle ondan sülâsî 
binâ edip َتِخَذ َيْتَخُذ dediler ve ehl-i ¡Arabiy-
ye Cevherî’nin hilâfına zâhiblerdir. 

Şârih der ki ekser-i e™imme-i lügat 
Cevherî’ye muvâfıktır, hattâ Zeccâcî 
mâdde-i mezbûreyi bi’l-külliyye inkâr 
eylemiştir. Ve İbn Mâlik şevâzdan ¡add 
eylemiştir, niteki ِإتََّزَر [ittezere] ِإَزاٌر [izâr]
dan ve ِإتََّمَن [ittemene] أَْمٌن [emn]den ve 
 den şuzûz üzere[ehl] أَْهٌل [ittehele] ِإتََّهَل
ifti¡âldir, yalnız Ebû ¡Alî el-Fârisî mâdde-i 
merkûmeyi sebt eyledi. Ve bunun tafsîli 
Teshîl şürûhunda mebsûttur ve Hülâsa 
şerhinde İbn Umm ¢âsım tasrîh eyle-
miştir. Ve Ebû ◊ayyân ِإتََّخَذ [itte«a≠e] ke-
limesinin aslı ِإْوَتَخَذ idi, َوَخَذ den ifti¡âldir 
ve lügat-ı sahîhadır diye isbât eylemiştir. 

ِه َذَليإْ َْوإْ ُن  إْْ  bâ’nın ve) [İbn Bev≠eveyhi] ِإ
≠âl’ın ve vâv’ın fethiyle) Bir kimsedir ki 
rivâyet-i hadîs eylemiştir.
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FASLU’L-CÎM
)َفْصُل اْلِجيِم(

]ج أ ذ[
ُْ َجاِئ  َجْأٌذ (vezninde [≠âi¡] َعاِئٌذ) [≠el-câ™i] اَلإْ
[ce™≠]-i âtîden ism-i fâ¡ildir, suyu kat¡ ve 
te™ennî eyleyerek içmeyip bir solukta içen 
adama denir, َعبَّاٌب [¡abbâb] ma¡nâsına.

َجأإُْذ  cîm’in fethi ve hemzenin) [≠™el-ce] اَلإْ
sükûnuyla) Suyu vech-i mezkûr üzere iç-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َجأََذ اْلَماَء َجْأًذا ِمَن 
ُه اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َعبَّ

]ج ب ذ[
ُْ َجاإْ  Bir (vezninde [≠neb] َنْبٌذ) [≠el-ceb] اَلإْ
şey™i beri çekmek, cezb ma¡nâsınadır; َجَبَذُه 
َجَذَبُه ِبَمْعَنى  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن   َجْذٌب ,Ve bu َجْبًذا 
[ce≠b] lafzından maklûb değildir, belki 
lügat-ı müstakille-i sahîhadır. Cevherî 
ve sâ™irleri maklûbiyyet da¡vâlarında 
vâhimlerdir.

ِتَااُذ  Ondan ifti¡âldir, cezb [≠el-ictibâ] اَِلجإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْجَتَبَذُه ِبَمْعَنى َجَذَبُه
ُة َْ َجَا -Henüz yu (fetehâtla) [el-cebe≠et] اَلإْ
muşayıp huşûnetli olan hurmâ beynisine 
denir.

ٌة (vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [cebâ≠i] َجَااِذ  َمِنيَّ
[meniyyet]e ya¡nî mevte yâhûd niyyet-i 
câbizeye denir, nüfûsu cezb eylediği için 
ve niyyet sâhibini matlûba cezb ettiği için, 
niteki َجَذاِب [ce≠âbi] dahi bu ma¡nâyadır. 
Ve bu fe¡âli veznindedir. Suyû†î, 
Muzhir’de bunlar için bâb-ı mahsûs ¡akd 
ve َجَباِذ [cebâ≠i] ism-i meniyyet olmak üze-
re resm eylemiştir.

ُة َْ ُا ُجنإْ  cîm’in ve bâ’nın) [el-cunbu≠et] اَلإْ
zammı ve fethiyle yâhûd bâ’nın fethi 

Vâkı¡â mü™ellif dahi hemzeyi iş¡âr eyle-
miştir, niteki أَْخٌذ [a«≠] mâddesinde zikr 
olundu. Ve Sa¡dî Çelebi tâ™, vâv’dan 
maklûbedir kavli zâhiren Ebû Hayyân 
kavlidir, lâkin Bey∂âvî َتِخَذ ِمْن  ِإْفَتَعَل   َواتََّخَذ 
اْبُن َوَقَرأَ  اْلَبْصِريِّيَن  ِعْنَد  َوَلْيَس ِمَن ْاألَْخِذ  َتِبَع  ِمْن   َكاتََّبَع 
َكِثيٍر اْبُن  َوأَْظَهَر  اَلََخْذَت  أَْي  َلَتِخْذَت  َواْلَبْصِريَّاِن   َكِثيٍر 
اْلَباُقوَن َوأَْدَغَمُة  اَل  اَلذَّ َوَحْفٌص   unvânıyla¡ َوَيْعُقوٌب 
tasrîh eylemiştir.

]ت ر م ذ[
ُْ ِم  (vezninde [i&mid] ِإْثِمٌد) [≠Tirmi] ِترإْ
Bu«ârâ kazâsında bir kasaba adıdır. İbn 
Sem¡ânî Ensâb nâm kitâbında zikr ey-
lemiştir ki ehl-i ma¡rifet Tirmi≠’in tâ™ ve 
mîm’ini mazmûmen tekellüm ederler. Ve 
Tirmi≠ ahâlîsinden lisânında tâ’nın fet-
hi ve mîm’in kesriyle mütedâvildir. Ve 
ba¡zılar tâ’yı meftûh ve ba¡zılar mazmûm 
ve ba¡zılar meksûr telaffuz ederler.
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اَذُة َْ َج  (cîm’lerin fethiyle) [el-ce≠â≠et] اَلإْ
Bir şey™in şey™-i âher üzere olan fazl ve 
ziyâdesine denir, gûyâ ki mefzûlu cezz ve 
kat¡ eder; yukâlu: أَْي َكَذا  َعَلْيِه  َوَجَذاَذتُُه   َجَذاُذُه 
َفْضُلُه َوِزَياَدتُُه
اُذ َْ ُج  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [≠el-cu≠â] اَلإْ
Ma¡denden çıkan altın hacerlerine denir 
ki onları zevble altın hâsıl olur. Ve altının 
bir nev¡i vardır ki ot gibi biter ona, ِعْقَياٌن 
[¡i…yân] derler, hacerden hâsıl olmaz.

اَذاُت َْ ُج  [urâ∂ât…] ُقَراَضاٌت [el-cu≠â≠ât] اَلإْ
vezninde ve mürâdifidir ki kesintilere ve 
kırpıntılara denir; tekûlu: ِة  ِعْنِدي ُجَذاَذاُت اْلِفضَّ
أَْي ُقَراَضاتَُها
اُن َّْ ُج اٌن) [el-cu≠≠ân] اَلإْ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) اَنٌة  in cem¡-i cinsidir, bir[cu≠≠ânet] ُجذَّ
nev¡ gevşek taşa denir ki küfeki ta¡bîr et-
tikleridir, اٌن .gibi [ke≠≠ân] َكذَّ

اُء َّْ -cîm’in fethi ve ≠âl’ın şed) [™Ce≠≠â] َج
desiyle) Bir mevzi¡ adıdır. Ve 

اُء َّْ  Kat¡ olunan rahim ve [™ce≠≠â] َج
karâbete vasf olur; yukâlu: َلْم أَْي  اُء   َرِحٌم َجذَّ
 kelimesinin te™nîsi [ra√im] َرِحٌم Ve تُوَصْل
karâbet i¡tibârıyladır. Ve 

اُء َّْ  ;Ufanmış dişe vasf olur [™ce≠≠â] َج
yukâlu: َمٌة اُء أَْي ُمَتَهّتِ ِسنٌّ َجذَّ
ُة َّْ ُج  ™Şey (cîm’in zammıyla) [el-cu≠≠et] اَلإْ
ma¡nâsına müsta¡meldir, fi’l-asl kesil-
miş nesnenin bir pâresine denir; yukâlu: 
َشْيٌء أَْي  ةٌ  ُجذَّ َعَلْيِه   Burada sevb kesintisi َما 
ma¡nâsındandır ki üzerinde bir pâre libâs 
makûlesi yoktur demektir.

ُْ ي ِْ َج ve (vezninde [≠le≠î] َلِذيٌذ) [≠el-ce≠î] اَلإْ

ُة َْ ي ِْ َج  Sevîk ismidir (hâ’yla) [el-ce≠î≠et] اَلإْ
ki kavut ta¡bîr olunan nesnedir. Ve 

ُْ ي ِْ  ¡Mekke kurbünde bir mevzi [≠Ce≠î] َج
adıdır.

lahndır) Kubbe tarzında ya¡nî mürtefi¡ ve 
müstedîr olan şey™e denir. Mü™ellif ِة  َكاْلُقبَّ
¡unvânında zikr eylemekle vech-i mezkûr 
üzere olan şey™ demektir yâhûd ٌُجْنُبَذة 
ma¡nâda kubbe gibidir, ya¡nî mürâdiftir de-
mektir. Şârihin beyânına göre bu râcihtir, 
zîrâ ٌُجْنُبَذة [cunbu≠et] kunbed mu¡arrebidir 
ki kubbeye denir; hâ™ vahdet içindir. Ve 

ٌْ ُا  Neysâbûr kazâsında bir [≠Cunbu] ُجنإْ
karye ve Fârs eyâletinde bir belde ismidir. 
Ve Cunbu≠ b. Sebu¡ ashâbdandır. Ve 
ِْ ُا ُجنإْ الإْ ُر   Medîne’de [≠a§ru’l-Cunbu¢] َقصإْ
bir kasrın adıdır.

ِجَااُذ -vez [inci≠âb] ِإْنِجَذاٌب [≠el-incibâ] اَِلنإْ
ninde ve mürâdifidir; yukâlu: ِإَذا ِإَلْيِه   ِإْنَجَبَذ 
اْنَجَذَب

]ج خ ذ[
َوَذُة  â-yı mu¡ceme») [el-ca«ve≠et] اَلإَْجخإْ
ile َدْحَرَجٌة [da√recet] vezninde) Yelmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َعَدا َجْخَوَذ الرَّ

]ج ذ ذ[
ُّْ َج -cîm’in fethi ve ≠âl’ın şed) [≠≠el-ce] اَلإْ
desiyle) Sür¡atle yürümek ma¡nâsınadır; 
mâ¡nâ-yı âtîden me™hûzdur; yukâlu: َجذَّ ِفي 
ِل ِإَذا أَْسَرَع  Ve bir nesneyi َسْيِرِه َجًذا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
bi’t-tamâm kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه ِإَذا َقَطَعُه ُمْسَتْأِصالً  ;Ve kırmak ma¡nâsınadır َجذَّ
yukâlu: ُه ِإَذا َكَسَرُه َجذَّ
اُذ َْ َج  cîm’in harekât-ı) [≠el-ce≠â] اَلإْ
selâsıyla) onlardan ismdir, kesik ve kırık 
nesneye denir, bi-ma¡nâ mef¡ûldür.

ُة َْ َج إْْ َج -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-ce≠ce≠et] اَلإْ
ninde) Bu dahi bir nesneyi bi-tamâmihi 
kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  َجْذَجَذُه 
َقَطَعُه ُمْسَتْأِصالً
اُذ َْ َج ve [≠el-ce≠â] اَلإْ
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أَْفَرَدُه  Ve bir nesneye muztarr ve nâçâr ِإَذا 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْجَرَذُه ِإَلْيِه ِإَذا 
ُه اْضَطرَّ
ُذ ُمَجرَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [≠el-mucerre] اَلإْ
vezninde) Eşmiş yortmuş, kâr-âzmûde ve 
umûr-dîde adama denir; yukâlu: ٌذ  َرُجٌل ُمَجرَّ
ٌب ُمَحنٌَّك  َتْجِريٌذ Esâs’ın beyânına göre أَْي ُمَجرَّ
[tecrî≠] zikri âtî َقْرَحٍة  ma¡nâsındandır َجْرُذ 
ki َتْجِريٌذ [tecrî≠] o karhayı izâle eylemek 
ma¡nâsınadır ki bâbı selb içindir; ve min-
hu yukâlu: َبَها َكأَنَُّه أََزاَل َجَرَذَها َجَرَة ِإَذا َشذَّ َذ الشَّ  َجرَّ
 َرُجٌل :ve minhu أَْي َعْيَبَها أَْو أَُبَنَها الَِّتى ِهَي َكاْلُجْرَذاِن
َبْتُه َبْتُه ْاألُُموُر َوَشذَّ ٌذ أَْي َقْد َهذَّ ُمَجرَّ
ُذ  cîm’in fethi ve râ’nın) [≠el-cer] اَلإَْجرإْ
sükûnuyla) Yara yâhûd çıban َجَرٌذ [cere≠] 
dedikleri verem-i mezbûr hey™etinde do-
malıp ¡ukde peydâ eylemek ma¡nâsınadır 
ki ağırşaklanmak ta¡bîr olunur; yukâlu: 
َدْت َكاْلَجْرِذ ِل ِإَذا َتَعقَّ  َجَرَذِت اْلَقْرَحُة َجْرًذا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
Ba¡zı nüshada َكاْلُجَرِذ kavli ُصَرٌد [§urad] 
vezninde mazbût olmakla ona göre, bü-
yük fare gibi müte¡akkid olmak ma¡nâsına 
olur.

]ج ر ب ذ[
ُة َْ َْ َجرإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-cerbe≠et] اَلإْ
ninde) ve

َْاُذ ِجرإْ  Deve (cîm’in kesriyle) [≠el-cirbâ] اَلإْ
ve at kısmına mahsûs bir gûne yürümek, 
¡alâ-kavlin şişman adamın yelmesi gibi 
ağır ağır yelmek yâhûd karîbü’l-kadr 
ya¡nî adımları hurde hurde atıp başını aşa-
ğı tutarak ve ayaklarını ağır ağır çaprazlı 
nâ-muntazam hareket ettirerek dolaşıklı 
seğirtmek yâhûd tırnaklarının uçları topak 
olmakla kalkık olarak yere yakın olmak-
tan ¡ibârettir ki tırnakları uçlarını basarak 
seğirtmek olur.

ُْ ي ِْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [≠et-tec≠î] اَلتَّجإْ
Bir adam nâsı kendisine tâbi¡ eylemek 
isteyip ferd-i vâhid ona tâbi¡ olmayıp ibâ 
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ َذ   َجذَّ
َتْجِذيًذا ِإَذا اْسَتْتَبَع اْلَقْوَم َفَلْم َيْتَبْعُه أََحٌد
اُذ َْ ِج -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [≠el-inci≠â] اَِلنإْ
de) Kesilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َِّإْنَجذ 
ْيُء ِإَذا اْنَقَطَع الشَّ

]ج ر ذ[
 Davarın (fethateynle) [≠el-cere] اَلإَْجَرُذ
art sinirinde ¡ârız olan mutlakan vereme 
denir.

ُجَرُذ  Bir (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [≠el-cure] اَلإْ
nev¡ sıçan adıdır. Bu büyük nev¡i olacaktır 
ki fındık sıçanı mukâbilidir. Cem¡i ُجْرَذاٌن 
[cur≠ân] gelir cîm’in zammıyla. Müter-
cim der ki letâ™iftendir ki ¡Abdulmelik-i 
Emevî’ye bir pîre-zen: َعِن َلَخاٍل  َبْيِتى   “ِإنَّ 
 ibâretine müştemil bir arz-ı hâl¡ اْلُجْرَذاِن”
takdîm eyledikte müşârün™ileyh dakîkaya 
intikâl eylemekle ona katı vâfir ecnâs-ı 
zahâ™ir ihsân eylediler.

َجِرَذُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-ceri≠et] اَلإْ
Zikr olunan faresi çok yere denir; yukâlu: 
أَْرٌض َجِرَذةٌ أَْي َكِثيَرُة اْلُجْرَذاِن
َذاَن ِجرإْ  (cîm’in kesriyle) [ummu cir≠ân] أُمُّ 
Bir nev¡ hurmâya ıtlâk olunur.

َجَراِذيُن  ِجْرَذاَنةٌ (cîm’in fethiyle) [el-cerâ≠în] اَلإْ
[cir≠ânet]in cem¡idir ki cîm’in kesriyledir; 
bir başka hurmânın ismidir.

َراٍذ أَجإْ  (hemzenin fethiyle) [≠û Ecrâ±] ُذل 
Necd bilâdında bir mevzi¡dir.

َرُذ  vezninde ve [ef√ac] أَْفَحجُّ [≠el-ecre] اَلَجإْ
mürâdifidir ki apşak kişiye denir.

َراُذ  İhrâc (hemzenin kesriyle) [≠el-icrâ] اَِلجإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْخَرَجُه ِإَذا   Ve أَْجَرَذُه 
yalnız kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْجَرَذُه 
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haf değildir.

اُذ ِلوَّ اٌل) [≠el-iclivvâ] اَِلجإْ -vez [if¡ivvâl] ِإْفِعوَّ
ninde) Âteş gibi be-gâyet sür¡atle gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَضى ِإَذا  اْلَفَرُس  َذ   ِإْجَلوَّ
ْيِر السَّ ِفي   Ve yağmur gitmek ya¡nî َوأَْسَرَع 
uzun uzadı kesilip kat¡â yağmaz olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َذَهَب ِإَذا  اْلَمَطُر  َذ   ِإْجَلوَّ
ِرِه َواْنِقَطاِعِه َيْعِني ِإْمَتدَّ َوْقُت َتأَخُّ

]ج ن ب ذ[
ُْ ُا ُجنإْ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [≠el-cunbu] اَلإْ
Nar ağacının çiçeğine denir. Şârih der ki 
mü™ellifin اِن مَّ َناِر ِمَن الرُّ -kavli teşbîh fi’l َكاْلُجلَّ
ma¡nâdır ki َناٌر  dendiği gibi [cullenâr] ُجلَّ
-cun] ُجْنُبذٌ dahi denir. Kaldı ki [≠cunbu] ُجْنُبٌذ
bu≠] kubbeye denmekle irtifâ¡ı mutazam-
mın olduğuna mebnî her tomurcuklanmış 
çiçeğe ve hâssaten nârın tomurcuklanmış 
çiçeğine ıtlâk olunmak üzere ümmehât-ı 
sâ™irede mersûmdur. İntehâ. Ve ُجْنُبٌذ [cun-
bu≠] kelimesinin ma¡ânî-i sâ™iresi ”ج،ب،ذ“ 
mâddesinde meşrûhtur. Asâlet-i nûnuna 
mebnî mevzi¡-i zikri bu makâmdır. Ve 
Cunbu≠ b. Sebu¡ yâhûd Sibâ¡ bir kimsedir 
ki Nebî-i ekrem ¡aleyhi’s-selâm hazret-
leriyle bir günün vakt-i sabâhında kâfir 
olarak harb ve kıtâl ve akşamında müs-
lim olarak a¡dâsıyla cenk ve cidâl eyledi. 
Vak¡a-i mezbûre gazve-i ◊udeybiye’de 
vâki¡ olmuştur.

]ج ل ذ[
-Ki (cîm’in zammıyla) [el-cû≠iyy] اَلإُْجوِذيُّ

lime denir, ِكَساٌء [kisâ™] ma¡nâsına.

 (cîm’in zammıyla) [™el-cû≠iyâ] اَلإُْجوِذَياُء
Gemici tâ™ifelerinin giydikleri kebeye ve 
¡abâya denir.

]ج هـ ب ذ[
ُْ ِا -cîm’in ve bâ’nın kes) [≠el-cihbi] اَلإِْجهإْ

ُْ ِْ ُمَجرإْ -ism-i fâ¡il bünye) [≠el-mucerbi] اَلإْ
siyle) ¡Ale’l-ihtilâfi’l-mezkûr cerbeze-
si olan ata ve deveye denir; yukâlu: َفَرٌس 
ُمَجْرِبُذ اْلَقَواِئِم ِإَذا َكاَن َلُه َجْرَبَذةٌ
ُْ َا َجَرنإْ  [πa∂anfer] َغَضْنَفٌر) [≠el-cerenbe] اَلإْ
vezninde) Yoğun ve galîz nesneye denir.

ُة َْ َا َجَرنإْ  (hâ’yla) [el-cerenbe≠et] اَلإْ
Vâlidesinin zevci olan ya¡nî babalığı olan 
adama denir; yukâlu: ِه َزْوٌج ُهَو َجَرْنَبَذةٌ أَْي أِلُّمِ

]ج ل ذ[
ُذ ِجلَّوإْ ْوٌل) [≠el-cillev] اَلإْ -veznin [iccevl¡] ِعجَّ
de) Galîz ve şedîd olan şey™e denir, insân 
ve hayvân ve sâ™ir nesne olsun.

اُء َْ ِجلإْ  Toprağı (cîm’in kesriyle) [™el-cil≠â] اَلإْ
galîz yere denir; yukâlu: أَْرٌض ِجْلَذاُء أَْي َغِليَظٌة
اَءُة َْ ِجلإْ  Arz-ı (hâ’yla) [el-cil≠â™et] اَلإْ
mezkûreden bir kıt¡adır; hâ™ muhassısadır.

اُن َْ -Tâ™if kur (cîm’in kesriyle) [Cil≠ân] ِجلإْ
bünde bir ِحًمى [√imâ] ya¡nî bir çayır ko-
ruluğunun ismidir ki toprağı be-gâyet yu-
muşak ve zemîni el ayası gibi hemvârdır.

يُّ ِْ ُجلإْ  ve [el-cul≠iyy] اَلإْ

 (yâ’ların teşdîdiyle) [el-culâ≠iyy] اَلإُْجالَِذيُّ
Şedîd ve galîz olan deveye denir. Ve 
ehl-i kâr u san¡at olan adama denir. Ve 
Na§ârâ tâ™ifesinin kilise ve manastırları 
hizmet-kârına denir, اْلِبيَعِة  .ma¡nâsına َخاِدُم 
Ve papaza denir, râhib ma¡nâsına. Burada 
ْهَباُن  .nüshalarını Şârih tahti™e eylemiştir َوالرُّ
Ve sür¡atle olan yürüyüşe denir; yukâlu: 
َسِريًعا أَْي  َوُجالَِذيًّا  ُجْلِذيًّا  َسْيًرا   ُجالَِذيٌّ Ve َساَر 
[culâ≠iyy] lafzının cem¡i ٌَّجالَِذي [celâ≠iyy] 
gelir cîm’in fethiyle.

ُْ ُجلإْ -Göz (cîm’in zammıyla) [≠el-cul] اَلإْ
süz sıçana denir ki köstebek dedikleri-
dir. Cem¡i müfredinin gayrı olarak َمَناِجُذ 
[menâci≠] gelir; bu, ُخْلٌد lafzından musah-
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FASLU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل اْلَحاِء اْلُمْهَمَلِة(

]ح ب ذ[
ُْ ِاي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [≠et-ta√bî] اَلتَّحإْ
Bir adama medhden olan َذا  [abbezâ√] َحبَّ
kelimesini demek ma¡nâsınadır; tekûlu: َال 
َذا ْذِني َتْحِبيًذا أَْي الَ َتُقْل ِلي َحبَّ تَُحّبِ
Şârih der ki lafz-ı mezbûr elfâz-ı 
müvellede-i menhûtedendir; ve yukâlu: 
َذا َكَما يَُقاُل َحْمَدَل َزْيٌد ِإَذا َقاَل َذُه َتْحِبيًذا ِإَذا َقاَل َلُه َحبَّ  َحبَّ
أَْلَحْمُد هلِل َوَسْبَحَل َزْيٌد ِإَذا َقاَل ُسْبَحاَن اهلِل

]ح ذ ذ[
ُّْ َح  â’nın fethi ve ≠âl’ın√) [≠≠el-√a] اَلإْ
teşdîdiyle) Bir nesneyi bi-tamâmihi kes-
mek, cezz ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  َحذَّ 
ُه ِل ِبَمْعَنى َجذَّ ا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ َحذًّ
ُذ َْ َح  Hayvânın (fethateynle) [≠el-√a≠e] اَلإْ
kuyruğu hafîf olmak ya¡nî kılları ve tüy-
leri az olmak ma¡nâsınadır; na¡tında ُّأََحذ 
[e√a≠≠] denir. Kâle fi’l-Esâs: أَْي أََحذُّ   َفَرٌس 
َنِب أَْو َمْقطُوُعُه  Ve َخِفيُف ُهْلِب الذَّ

ٌذ َْ  Ehl-i ¡arûz ıstılâhında [≠a≠e√] َح
zihâfâttandır, bahr-i kâmilin ُمَتَفاِعُلْن 
[mutefâ¡ilun] cüz™ünün âhirinden vetidi 
sâkıt olmakla ُمَتَفا [mutefâ] kalıp yerine 
 ;nakl olunmaktan ¡ibârettir [fe¡ilun] َفِعُلْن
ma¡nâ-yı mezbûrdan me™hûzdur.

اُء َّْ َح -kelimesi [≠≠e√a] أََحذُّ [™el-√a≠≠â] اَلإْ
nin mü™ennesidir, şol kasîdeye vasf olur 
ki bahr-i kâmilden olmakla kendisinde 
 :zihâfı cârî olmuş ola; yukâlu [≠a≠e√] َحَذٌذ
اْلَحَذُذ ِفيَها  َكاَن  ِإَذا  اُء  َحذَّ  Ve şol yemîne َقِصيَدةٌ 
ıtlâk olunur ki and içen kimse onda aslâ 
tevakkuf eylemeyip sür¡atle der-sâ¡at edâ 
etmiş ola; yukâlu: َيْحِلُف َكاَنْت  ِإَذا  اُء  َحذَّ  َيِميٌن 
ِبُسْرَعِة  Hemân da¡vâyı kat¡ eylediği َصاِحُبَها 

riyle) Nakkâd ve habîr olan adama denir; 
yukâlu: اٌد َخِبيٌر ُهَو ِجْهِبٌذ ِمَن اْلَجَهاِبَذِة أَْي َنقَّ
Şârih der ki ٌِجْهِبذ [cihbi≠] kelimesi kuhbud-i 
Fârisî mu¡arrebidir ki nakd-i derâhim 
husûsunda mâhir ve fâ™ik olan sarrâf ve 
nakkâda denir. Ba¡dehu gavâmiz-i umûra 
vâkıf ve dekâyık-şinâs merd-i ¡ârifte 
isti¡mâl olundu. Ve tasrîf edip cem¡inde 
 dediler. Vâkı¡â Burhân-ı [cehâbi≠et] َجَهاِبَذةٌ
¢â†ı¡’da bu ma¡nâya ve simsâr ma¡nâsına 
mersûmdur. Ve simsar, bâyi¡ ve müşteri 
beyninde olan mâ-beynciye denir.

]ج ي ذ[
ُة َْ  :Esâmîdendir (cîm’in kesriyle) [Cî≠et] ِجي
Mu√ammed b. A√med b. Cî≠e, İbn A¡râbî 
râvîsidir.
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husûsundan makdûr-ı beşer munkatı¡ ol-
duğu mülâhazasına mebnîdir. Ve

ُّْ -i serî¡a ıtlâk olu-[ims»] ِخْمٌس [≠≠e√a] أََح
nur. Ve ِخْمٌس [«ims], beşinci gün su içer 
olan devedir; yukâlu: ِخْمٌس أََحذُّ أَْي َسِريٌع Ve 
bu, hasâ™istendir.

ُة َّْ ُح -Et par (â’nın zammıyla√) [el-√u≠≠et] اَلإْ
çasına denir; kat¡ ma¡nâsından me™hûzdur; 
tekûlu: ًة ِمَن اللَّْحِم أَْي ِقْطَعًة أَْعَطاِني ُحذَّ
َحاُذ إْْ َح -vez [&a&√â√] َحْثَحاٌث) [≠el-√a≠√â] اَلإْ
ninde) Sür¡atle olan yürüyüşe denir; 
yukâlu: َقَرٌب َحْذَحاٌذ أَْي َسِريٌع Ve َقَرٌب […arab] 
fethateynle, tamâm bir gece yürüyüp suya 
erişmeğe denir.

]ح ر ف ذ[
ُة َْ َف -â’nın ve fâ’nın fet√) [el-√arfe≠et] اَلإَْحرإْ
hiyle) Soy ve kerîm olup lâkin arık ve 
mehzûl olan nâkaya denir. Cem¡i َحَراِفُذ 
[√arâfi≠] gelir.

]ح ض ذ[
ُْ  â’nın ve ∂âd-ı√) [≠el-√u∂u] اَلإُْحُض
mu¡cemenin zammıyla) ُحُضٌض [√u∂u∂] 
lafzında lügattir ki َخْوالَن [«avlân] dedikle-
ri devâyî dârû ismidir.

]ح م ذ[
) [el-√umâ≠iyy] اَلإُْحَماِذيُّ  [πurâbiyy] ُغَراِبيٌّ

vezninde) Şiddet-i harr ma¡nâsınadır ki 
murâd harr-ı şedîddir. Mü™ellif müsâmaha 
eylemiştir; yukâlu: َحرٌّ ُحَماِذيٌّ أَْي َشِديٌد

]ح ن ذ[
ُْ َحنإْ  â’nın fethi ve nûn’un√) [≠el-√an] اَلإْ
sükûnuyla) ve

َناُذ -veznin [te≠kâr] َتْذَكاٌر) [≠et-ta√nâ] اَلتَّحإْ
de) Koyun ve kuzu ve buzağı makûlesini 
biryân edip kemâl üzere nuzc bulmak 
için üzerine kızgın taşlar vaz¡ eylemek 

için ıtlâk olunmuştur. Ve َيِميٌن [yemîn] laf-
zı mü™ennestir. Ve 

اُء َّْ  Kat¡ olunan rahim ve karâbete [™a≠≠â√] َح
vasf olur; yukâlu: اُء ِإَذا َصاَرْت َلْم تُوَصْل  َرِحٌم َحذَّ
Ve şol çabuk nâkaya ve sâ™ir dişi hayvâna 
vasf olur ki rüzgâr gibi sür¡atle mürûr edip 
ona aslâ bir nesne ilişir olmaya; yukâlu: 
َشْيٌء ِبَها  َيَتَعلَُّق  الَ  َماِضَيٌة  َسِريَعٌة  أَْي  اُء  َحذَّ َوَفَرٌس   َناَقٌة 
Ba¡zı übedânın dünyâya اُء  [™a≠≠â√] َحذَّ
ıtlâkı bu ma¡nâdandır. Ve 

اُء َّْ  Şol kasîdeye ıtlâk olunur ki [™a≠≠â√] َح
haddeden çekilmiş gibi ¡ayb ve nakîsadan 
âzâde olup aslâ vaz¡-ı engüşt-i i¡tirâz 
edecek yeri olmamakla mesel-i sâ™ir gibi 
elsine ve büldânda sâ™ir ola. Bu cihetle 
azdâddan olur; yukâlu: ٌَساِئَرة أَْي  اُء  َحذَّ  َقِصيَدةٌ 
ِفيَها َعْيَب   Gûyâ ki tîg-i belâgatla şâ™ibe-i الَ 
¡aybı kat¡ eylemiştir yâhûd zikr olunan 
hayvân-ı serî¡a teşbîh olunmuştur.

ُّْ  [≠a≠e√] َحَذٌذ Zikr olunan [≠≠el-e√a] اَلََح
lafzından vasftır, kuyruğunun kılları ve 
tüyleri az olan erkek hayvâna ve hazez 
cârî olan cüz™-i bahr-i kâmile ıtlâk olunur. 
Ve 

ُّْ  Tîz-dest olan adama ıtlâk [≠≠e√a] أََح
olunur; yukâlu: اْلَيِد َخِفيُف  أَْي  أََحذُّ   َرُجٌل 
Mübâşeret ettiği işi çabuk kat¡ ve itmâm 
eylediği için ıtlâk olunmuştur. Ve arık ve 
zebûn hayvâna ıtlâk olunur, kıllet-i şa¡r-ı 
zeneb ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: 
َضاِمٌر أَْي  أََحذُّ   Ve şedîd ve münker ve َفَرٌس 
¡azîm olan emr ve husûsa ıtlâk olunur. 
Cem¡i ٌُّحذ [√u≠≠] gelir √â’nın zammıyla; 
yukâlu: ُمْنَكٌر َشِديٌد  أَْي  أََحذُّ  -Kemâl-i şid أَْمٌر 
det ü fezâ¡atinden nâşî, gûyâ ki eşbâh ve 
nezâ™iri munkatı¡dır ki onun gibi şedîd 
ve münker nesnenin vücûdu mümteni¡dir 
yâhûd onun tedbîr ve tedârük ve kifâyeti 
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ٌْ  ;Isınmış ıssı suya ıtlâk olunur [≠anî√] َحِني
yukâlu: ٌن  Ve َماٌء َحِنيٌذ أَْي ُمَسخَّ

ٌْ -Edhândan bir nev¡ dühnün is [≠anî√] َحِني
midir. Ve ُمَطيٌَّب  [πislun mu†ayyebun] ِغْسٌل 
ma¡nâsınadır ki nisvân-ı ¡Arab hâtem çiçe-
ği makûlesi tîb katıp başlarını gasl ettikle-
ri ıssı sudan ¡ibârettir. Ve 

ٌْ -Benû Sa¡îd diyârında bir su [≠anî◊] َحِني
yun adıdır.

ُْ -Medîne kurbün (fethateynle) [≠ane◊] َحَن
de bir mevzi¡ yâhûd Benî Suleym yurdun-
da bir su adıdır.

-Gü (vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [anâ≠i√] َحَناِذ
neşin esmâsındandır.

ُة َْ ُحنإْ  (â’nın zammıyla√) [el-√un≠et] اَلإْ
Şedîd ıssıya denir; yukâlu: أَِي اْلُحْنَذُة   أََخَذْتَنا 
ِديُد اْلَحرُّ الشَّ
َلُة ُْ ُحنإْ ) [el-√un≠uvet] اَلإْ -vez [unfu≠et…] ُقْنُفَذةٌ
ninde) Dağın bir şu¡besine denir.

َياُن ِْ ِحنإْ  â’nın ve ≠âl’ın√) [el-√in≠iyân] اَلإْ
kesriyle) Kesîrü’ş-şerr olan hayrsız kim-
seye denir; yukâlu: ِّر ُهَو ِحْنِذَياٌن أَِي اْلَكِثيُر الشَّ
ُْ ي ِْ ِحنإْ  Çok (â’nın kesriyle√) [≠el-√in≠î] اَلإْ
terleyen adama denir; yukâlu: َرُجٌل ِحْنِذيٌذ أَْي 
َكِثيُر اْلَعَرِق

يُّ ِْ ُمَحنإْ -ism-i fâ¡il bünye) [el-mu√an≠iyy] اَلإْ
siyle) Dili zefîr, bed-zebân ve şettâm kim-
seye ıtlâk olunur ki diliyle ciğerleri ihrâk 
eder.

َناُذ  (hemzenin kesriyle) [≠el-i√nâ] اَِلحإْ
Şarâba suyu pek çok katmak, ¡alâ-kavlin 
azca katmak ma¡nâsına olmakla zıdd olur; 
yukâlu: َراِب أَْو ُجُل ِإَذا أَْكَثَر ِمَن اْلِمَزاِج ِفي الشَّ  أَْحَنَذ الرَّ
 Lâkin bunlar kavleyne mebnî olmakla أََقلَّ

zıddiyyeti gayr-i müsellemdir. Kâle fi’l-
Esâs اْلِمَزاِج َقِليَل  ِصْرًفا  اْسِقِه  أَِي  َلُه  َفأَْحِنْذ  َسَقْيَتُه   ِإَذا 
َيْحِنُذ َجْوَفُه

ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَتْحَناًذا َحْنًذا  اَة  الشَّ  َحَنَذ 
 ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َشَواَها َوَجَعَل َفْوَقَها ِحَجاَرًة ُمْحَماًة
 Mü™ellif burada ¡ibâre-i mersûme ِلُتْنِضَجَها
ile tefsîr eylemekle öylece terceme olun-
du. Lâkin Ba§â™ir’de beyânına göre iki bü-
yük kızgın taşlar aralığında taşları değişe-
rek ve biryânı çevirerek biryân eylemek-
ten ¡ibârettir. Ve taşların vaz¡ı biryânın 
lüzûceti munsabb olmak içindir. Ve bu, 
ma¡nâ-yı âtîden me™hûzdur. Kâlallâhu 
ta¡âlâ: َحَجَرْيِن َبْيَن  َمْشِوّيٍ  أَْي  َحِنيٍذ﴾  ِبِعْجٍل   ﴿َفَجاَء 
 َوِإنََّما يُْفَعُل َذِلَك ِلَيَتَصبََّب َعْنُه اللُُّزوَجُة الَِّتى ِفيِه َوُهَو ِمْن
اْلَفَرَس َحَنْذُت   اَْلَحِنيُذ :Ve kâle’l-Bey∂âvî َقْوِلِهْم 
َوَدُكُه َيْقطُُر  اَلَِّذي  َوِقيَل  ْضِف  ِبالرَّ  Mü™ellif اَْلَمْشِويُّ 
Ba§â™ir’de vech-i mezkûr üzere kavleyni 
ma¡nâ-yı vâhid olmak üzere cem¡ eyle-
miştir. Ve sâhib-i Esâs ma¡nâ-yı mezkûru 
mevzû¡un-leh ve ma¡nâ-yı âtîyi mecâz 
¡add eylemiştir. Bu biryânın hülâsa-i tarîki 
budur ki bir fırın yâ tennûr yapıp içinde 
âteş îkâd ve üzerine taşlar vaz¡ ve biryânı 
onun üzerine ve biryânın üzerine kezâlik 
kızgın kızgın taşlar vaz¡ ederler. İntehâ. 
Ve 

ٌْ  Atı bir yâ iki baş seğirttikten [≠anî√] َحِني
sonra terlemek için güneşe karşı üzerine 
çul örtmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَنَذ اْلَفَرَس 
 ِإَذا َرَكَضُه َوأَْعَداُه َشْوًطا أَْو َشْوَطْيِن ثُمَّ َظاَهَر َعَلْيِه اْلِجالََل
ْمِس ِلَيْعَرَق  Ve yola giden adamı güneş ِفي الشَّ
yakıp kavurmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ْمُس اْلُمَساِفَر ِإَذا أَْحَرَقْتُه َوَصَهَرْتُه َحَنَذِت الشَّ
ُْ َحِني  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [≠el-√anî] اَلإْ
Zikr olunan fırın biryânına denir, ¡alâ-
kavlin biryân olduktan sonra henüz yağlı 
suyu tekâtur eden ıssı biryâna denir. Ve 
vech-i mezkûr üzere seğirtilip terlemek 
için çullanmış olan ata denir ve ona َمْحنُوٌذ 
[ma√nu≠] dahi denir. Ve 
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ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: َرُجٌل 
َحاِذٌق َخِفيٌف  أَْي   Ve şol kimseye ıtlâk أَْحَوِذيٌّ 
olunur ki umûr ve mesâlihte çâlâk olup 
her ne gûne emr ve maslahat olur ise ona 
gâlib ve kâhir olmakla ¡ale’l-kemâl hak-
kından gelip behemehâl onu pürüzsüz 
rü™yet ve temşît edip ve ona aslâ bir nes-
ne hâ™il olmaya ve bir maslahat kendisine 
ta¡ab ve şiddet vermeye, merhûm Güm-
rükçü Selânîkî ◊asan Ağa gibi; yukâlu: 
َعَلْيِه َيِشذُّ  الَ  َلَها  َقاِهٌر  ِلْلُُموِر  ٌر  ُمَشّمِ أَْي  أَْحَوِذيٌّ   َرُجٌل 
َشْيٌء
ُْ َحِوي  Bu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [≠el-√avî] اَلإْ
dahi ٌّأَْحَوِذي [a√ve≠iyy] ma¡nâsınadır.

َذاُن -vez [sa√bân] َسْحَباُن) [el-√av≠ân] اَلإَْحوإْ
ninde) Bir nebât adıdır, ba¡zı müfredâtta 
nilüfer ile mübeyyendir.

 (â’nın zammıyla√) [el-√û≠iyy] اَلإُْحوِذيُّ
Önünde olan hayvânı seyr ve sür¡ate hass 
ve ilcâ ederek kovup giden adama denir.

ِحَواُذ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [≠el-√ivâ] اَلإْ
Iraklanmak, bu¡d ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبْيَنُهَما ِحَواٌذ أَْي بُْعٌد
َواُذ ِتحإْ سإْ ِ  Gâlib ve müstevlî [≠el-isti√vâ] اَلإْ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْحَوَذ َعَلْيِه ِإَذا 
َعَلْيِه َواْسَتْوَلى اْلَعْيُر َعَلى ْاألََتاِن أَِي Bu َغَلَب   ِإْسَتْحَوَذ 
َحاَذْيَها َعَلى   ma¡nâsından me™hûzdur اْسَتْوَلى 
ki َظْهٍر َجاِنَب   ma¡nâsınadır, niteki zikr َحاَذ 
olundu. Ve bunda vâv, elife kalb olunma-
yıp ِإْسَتْصَوَب gibi aslı üzere vârid olmuştur.

َحاَذُة  vezninde ve [âlet√] َحاَلٌة [el-√â≠et] اَلإْ
mürâdifidir; yukâlu: ُهَما ِبَحاَذٍة َواِحَدٍة أَْي ِبَحاَلٍة 
Ve َحاٌذ [√â≠] gibi َحاٌل [√âl] dahi atın ar-
kasında teğelti gelen yere denir, ba¡dehu 
münâsebet-i lafziyye ile şân ve hâlet 
ma¡nâsında isti¡mâl olundu.

َناُذ ِتحإْ -Terlemek için gü [≠el-isti√nâ] اَِلسإْ
neşe karşı yatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْمِس ِلَيْعَرَق ُجُل ِإَذا اْضَطَجَع ِفي الشَّ ِإْسَتْحَنَذ الرَّ
 Bir (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [≠annâ◊] َحنَّاٌذ
recülün ismidir.

]ح ل ذ[
ُذ  â’nın fethi ve vâv’ın√) [≠el-√av] اَلإَْحوإْ
sükûnuyla) Bir nesneyi hıfz ve sıyânet 
eylemek, havt ma¡nâsınadır; yukâlu: َحاَذُه 
 Ve davarı sür¡atle sürmek َيُحوُذُه َحْوًذا ِإَذا َحاَطُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: ابََّة ِإَذا َساَقَها َسِريًعا  َحاَذ الدَّ
Ve bir şey™i gözetip muhâfaza eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحاَذُه ِإَذا َحاَفَظ َعَلْيِه
َواُذ حإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [≠el-i√vâ] اَلإْ
Bu dahi ¡unf ve sür¡atle davarı sürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ابََّة ِإَذا َساَقَها َسِريًعا  أَْحَوَذ الدَّ
Ve bir kimse üzerinde olan libâsı kavuştu-
rup biriktirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْحَوَذ 
ِإَذا َجَمَعُه  Ve kâseci yaptığı kâseyi hafîf َثْوَبُه 
yapmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اِنُع الصَّ  َحاَذ 
ُه اْلَقَدَح ِإَذا أََخفَّ
ِن َمتإْ الإْ  (âl’ın tahfîfiyle≠) [â≠u’l-metn√] َحاُذ 
Atın sırtında teğelti gelen yere denir ki iki 
taraflı olur ikisine َحاَذْيِن [√â≠eyn] denir; 
yukâlu: ِإْسَتْوَلى اْلِحَصاُن َعَلى َحاَذِي اْلَفَرِس أَْي َعَلى 
ْبِد ِمْن َمْتِنَها  Ve َمْوِضَعِي الّلِ

 Atın uylukları artlarında [â≠ân√] َحاَذاِن
kuyruğunu saldıkta iki taraflı değen yer-
lere denir. Ve

اْلَحاِذ .Arkaya ıtlâk olunur [≠â√] َحاٌذ  َخِفيُف 
[«afîfu’l-√â≠] bu ma¡nâdandır ki kalîlü’l-
mâl ve’l-¡ayâl olan adama ıtlâk olunur, 
yükü az olmakla arkası hafîf olur. Ve 

.Bir şecer adıdır [≠â√] َحاٌذ

َوِذيُّ َحإْ ) [el-a√ve≠iyy] اَلإْ  [a√mediyy] أَْحَمِديٌّ
vezninde) Kâr ve ¡amelde hâzık ve cüst 
ve çîre-dest olan adama denir, sevk-i serî¡ 
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FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME
َفْصُل اْلَخاِء اْلُمْعَجَمِة

]خ ذ ذ[
ُْ ي ِْ َخ  (vezninde [şedîd] َشِديٌد) [≠el-«a≠î] اَلإْ
Yaranın sarı suyu akmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu. َساَل ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َخِذيًذا  اْلُجْرُح   َخذَّ 
َصِديُدُه

]خ ر ب ذ[
ُْوُذ -â’nın ve râ-yı mü») [≠arrebû«] َخرَّ
şeddedenin fethi ve bâ’nın zammıyla) 
Mekkiyyü’l-asl muhaddis ve lügavî olan 
Ma¡rûf’un pederi ismidir.

]خ ر ُ ذ[
اِذيُّ َُ  (â’nın fethiyle») [el-«ardâ≠iyy] اَلإَْخرإْ

Hamr esmâsındandır. Şârihin beyânına 
göre hûrdâdî-i Fârisî mu¡arrebidir.

]خ ن ذ[
ُْ ي ِْ ِخنإْ  Uzun (â’nın kesriyle») [≠el-«în≠î] اَلإْ
şey™e denir, tavîl ma¡nâsına. Ve yüksek 
dağın tepesine denir. Ve aygıra denir, fahl 
ma¡nâsına. Ve enenmiş iğdiş hayvân ve 
insâna denir, ٌَّخِصي [«a§iyy] ma¡nâsına; da-
varda iğdiç ve insânda tavâşî ve horozda 
imlik ta¡bîr olunur. Bu sûrette azdâddan 
olur. Ve 

ٌْ ي ِْ -muf] ُمْفِلٌق ve [mucîd] ُمِجيٌد [≠in≠î»] ِخنإْ
li…] ya¡nî fesâhat ve belâgatte yegâne 
ve tarh-ı mezâmîn ve sevk-i ma¡ânî ve 
ta¡bîr-i dil-nişînde müfred-i zamâne olan 
şâ¡ir-i mâhire denir; yukâlu: أَْي ِخْنِذيٌذ   َشاِعٌر 
ُمْفِلٌق  Ve şol bahâdıra denir ki cenkte ُمِجيٌد 
akrânı üzere hamle ve hücûm eyleyeceği 
semti işkâl ve ibhâm eder ola ki hiyel-i 
harbiyyedendir, بُْهَمٌة  ma¡nâsına, bu ُشَجاٌع 
Zema«şerî’ye göredir ve mü™ellife göre 

]ح ي ذ[
َلاُن ُْ َحيإْ  â’nın fethi ve√) [el-√ay≠uvân] اَلإْ
≠âl’ın zammıyla) َوَرَشاٌن [vereşân] ismidir 
ki yabanî kumru nev¡inden kuskuvuk ta¡bîr 
olunan kuştur. ¡Arabîde ٍَساُق ُحّر [sâ…u √urr] 
denir ki ikisi de savtıyla müsemmâdır. 
Mü™ellife göre ٌُّحر -kumru [sâ… √urr] َساقٌّ 
nun erkeğine denir.



ٌْ ي ِْ 1670ِخنإْ BÂBU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME

esbâbından tolgaya denir ki başa giyilir, 
miğfer ma¡nâsına. Cem¡i ُخَوٌذ [«uve≠] ge-
lir, ُغَرٌف [πuref] gibi.

ُمَخاَلَذُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu«âve≠et] اَلإْ
vezninde) Muhâlefet ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخاَلَفُه ِإَذا   Ve muvâfakat َخاَوَذُه 
ma¡nâsına olmakla zıdd olur; yukâlu: َخاَوَذُه 
ِإَذا َواَفَقُه
-vez [te¡âhud] َتَعاُهٌد [≠et-te«âvu] اَلتََّخاُلُذ
ninde ve mürâdifidir ki ¡ahdleşmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَخاَوُذوا ِإَذا َتَعاَهُدوا
َذاُن  (â’nın fethiyle») [el-«av≠ân] اَلإَْخوإْ
Hizmet-kârâna denir; yukâlu: َخْوَذاِن ِمْن   ُهَو 
-Bu ma¡nâdandır ki ¡Arab اْلَقْوِم أَْي ِمْن َخَدِمِهْم
lar bir adam ashâb-ı fazl u meziyyetten 
te¡hîr olundukta اْلَخاِمِل َخْوَذاِن  ِفي  ُفالٌَن   َذَهَب 
derler.

ى -â’nın kes») [ivâzu’l-√ummâ»] ِخَواُذ الإُْحمَّ
riyle) Sıtmanın vakt-i nâ-ma¡lûmda gel-
mesine denir ki muvakkat olmadığından 
olur.

ُْ َخاِئ ve [≠el-«â™i] اَلإْ

ُمَخاِلُذ -ism-i fâ¡il bünye) [≠el-mu«âvi] اَلإْ
leriyle) Taht-ı kudretten hâric olan şey™-i 
¡azîze denir ki zâtında matlûb ve muhtâcün-
ileyh ola; yukâlu: أَْمٌر َخاِئٌذ الَِئٌذ َوُمَخاِوٌذ ُمالَِوٌذ أَْي 
.etbâ¡dandır ُمالَِوٌذ ve الَِئٌذ Ve ُمْعِوٌز

nereden getirildiği mübhem olan bahâdıra 
denir; yukâlu: ُهَو ِخْنِذيٌذ أَْي ُشَجاٌع بُْهَمٌة Ve 

ٌْ ي ِْ -Sehî ve civânmerd ada [≠in≠î»] ِخنإْ
ma denir. Ve belâgat ve talâkat sâhibi 
hatîbe denir. Ve halîm ve müte™ennî olan 
seyyid-i kavme denir. Ve ¡Arabın eyyâm 
ve tevârîhine ve ensâb ve eş¡ârına be-
gâyet ¡ârif ve vâkıf olan adama denir, 
A§ma¡î gibi. Ve bed-zebân ve be≠iyyü’l-
lisân kimseye denir. Ve şol yele denir ki 
şiddetinden toz ve toprağı havâya savurur 
ola, i¡sâr-ı rîh ma¡nâsına. Ve 

ٌْ ي ِْ -U…fân ∞ibâbî nâm kimse¡ [≠in≠î«] ِخنإْ
nin feresi ismidir.

َلُة ُْ ُخنإْ  â’nın ve ≠âl’ın») [el-«un≠uvet] اَلإْ
zammıyla) Bu dahi yüksek dağın başına 
denir.

َياُن ِْ ِخنإْ  â’nın ve ≠âl’ın») [el-«in≠iyân] اَلإْ
kesriyle) Bu dahi dili zefîr bed-zebân ada-
ma denir; yukâlu: َساِن َرُجٌل ِخْنِذَياٌن أَْي ِبِذيُء الّلِ
َيُة َْ َخنإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-«an≠eyet] اَلإْ
vezninde) Bir adam fuhş ve fenâ söz söy-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َخْنَذى 
اْلَبَذاِء ِإَلى  َخَرَج  ِإَذا  @an»] َخْنَظَيٌة Niteki َخْنَذَيًة 
ayet] dahi bu ma¡nâyadır. Cevherî َخْنَذَيٌة 
[«an≠eyet]i mu¡tel ve َخْنَظَيٌة [«an≠eyet]i @
â™ bâbında zikr eylemiştir. Hâlâ ki ikisi de 
vâdî-i vâhiddendir; ya¡nî mu¡tel değiller-
dir, biri ≠âlî ve biri @â™îdir.

ُذ ُْ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [≠et-te«an≠u] اَلتََّخنإْ
vezninde) Bî-hayâ ve fettâk ve bî-bâk ol-
mak ma¡nâsınadır ki bir kimseden şerm ve 
mübâlât eylemeyip dilediğini irtikâb eder 
olmaktan ¡ibârettir; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َتَخْنَذَذ 
َصاَر َخِليًعا َفاِتًكا

]خ ل ذ[
 Cenk (â’nın zammıyla») [el-«û≠et] اَلإُْخوَذُة



اِذيُّ َّْ اَل 1671BÂBU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME

FASLU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME 
اِل اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الذَّ

]ذ لذ[
اِذيُّ َّْ  Bir (yâ-yı müşedde ile) [e≠-≠â≠iyy] اَل

nev¡ nebât ismidir ki uzun salkımı olur. 
Gerçi yâ-yı nesebiyye ile vâriddir, lâkin 
mensûb değildir.

FASLU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE 
اِل اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الدَّ

]ُ ب ذ[
ُاوُذ يإْ ََّ -İki ar (dâl’ın fethiyle) [≠ed-deybû] اَل
gaç üzere dokunmuş sevbe denir; du-pûd-ı 
Fârisî mu¡arrebidir, َثْوٌب ُذو ِنيَرْيِن ma¡nâsına. 
Cem¡i َدَيابُوُذ [deyâbû≠] ve َدَياِبيُذ [deyâbî≠] 
gelir ve gâhca dâl-ı mühmele ile de ta¡rîb 
olunur.

]ُ ل ذ[
اِذيُّ ََّ  Şarâb-ı (teşdîd-i yâ’yla) [ed-dâ≠iyy] اَل

fussâk ismidir ki bâde olacaktır. Şârih der 
ki bu dahi hurdâdî gibi mu¡arrebdir.



ُة َْ َْ 1672اَلرَّ BÂBU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME

vende ve sebük-pâ ata ve deveye ıtlâk olu-
nur; yukâlu: َفَرٌس َرِبٌذ أَْي َخِفيُف اْلَقَواِئِم
ِعَناِن ُْ الإْ ِْ -Cenkten münhe [rebi≠u’l-¡inân] َر
zim olmakla yalnız başına firâr eden ada-
ma ıtlâk olunur; tekûlu: َرأَْيُتُه َرِبَذ اْلِعَناِن َيْهُرُب 
أَْي ُمْنَفِرًدا ُمْنَهِزًما
ُة َْ ِْ -veznin [feri√at] َفِرَحٌة) [er-rebi≠et] اَلرَّ
de) Etsizce diş etine vasf olur; hiffet 
ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: ِلَثٌة َرِبَذةٌ أَْي 
َقِليَلُة اللَّْحِم
اٍت َْ ِْ -vez [feri√ât] َفِرَحاٌت) [û rebi≠ât≠] ُذل َر
ninde) Kelâmında ¡a&erât ve sakatâtı kesîr 
olan adama ıtlâk olunur; yukâlu: ُذو  َرُجٌل 
َقِط ِفي َكالَِمِه َرِبَذاٍت أَْي َكِثيُر السَّ
َْاِذَيُة  َعالَِنَيٌة tâhfîf-i yâ’yla) [er-rebâ≠iyet] اَلرَّ
[¡alâniyet] vezninde) Şerr ve şûr ve fitne-
ye denir; yukâlu: َبْيَن اْلَقْوِم َرَباِذَيٌة أَْي َشرٌّ َوِفْتَنٌة
َْاُذ ِمرإْ -veznin [mi√râb] ِمْحَراٌب) [≠el-mirbâ] اَلإْ
de) ve

اِنيُّ َْ َْ  Çok (fetehâtla) [er-rebe≠âniyy] اَلرَّ
sözlü herze-gû ve herze-çâne adama ıtlâk 
olunur; yukâlu: ِمْكَثاٌر أَْي  َوَرَبَذاِنيٌّ  ِمْرَباٌذ   َرُجٌل 
ِمْهَذاٌر
َْاُذ -Kes (hemzenin kesriyle) [≠el-irbâ] اَِلرإْ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرَبَذُه ِإَذا َقَطَعُه Ve 
Rebez nâm karye-i mezbûrede ma¡mûl 
kamçılar ittihâz eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبِذيََّة َياَط الرَّ ُجُل ِإَذا اتََّخَذ الّسِ أَْرَبَذ الرَّ
اُء َْ إْْ -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™er-Reb≠â] اَلرَّ
de) Bint Cerîr b. el-»a†afâ eş-Şâ¡ir’dir. Ve 
bir cemâ¡atin ismidir.

اِء َْ إْْ الرَّ  Arab¡ [™Ebu’r-reb≠â] أَُْو 
künyelerindendir.

]ر ذ ذ[
َذاُذ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [≠er-re≠â] اَلرَّ
Za¡îf yağışlı yağmura, ¡alâ-kavlin sükûn 
ve mülâyemetle dâ™imî ve katreleri gubâr 

FASLU’R-RÂ™İ’L-MÜHMELE 
اِء اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الرَّ

]ر ب ذ[
ُة َْ َْ  Şol yün ve (fetehâtla) [er-rebe≠et] اَلرَّ
yapağı parçasına denir ki onunla deveye 
katrân sürülür. Ve şol paçavraya denir ki 
onunla kuyumcular işledikleri işe sürüp 
cilâ verirler; râ’nın kesriyle de lügattir. Ve 

ةٌ َْ َْ -Medîne kurbünde bir kar [Rebe≠et] َر
ye adıdır ki Ebû ±err-i ∏ifârî radıyallâhu 
¡anhu orada medfûndur; muhaddisînden 
Mûsa b. ¡Ubeyde ve birâderleri 
¡Ubeydullâh ve Mu√ammed er-Rebe≠î 
oradandır. Ve 

ةٌ َْ َْ  Kamçının ucuna denir. Ve [rebe≠et] َر
katılık, şiddet ma¡nâsınadır.

ُة َْ إْْ  Aslâ bir (râ’nın kesriyle) [er-rib≠et] اَلّرِ
işe yaramaz hayr ve menfa¡atsiz şahsa de-
nir; yukâlu: ِفيِه َخْيَر  ِرْبَذةٌ أَْي الَ   Ve şişenin ُهَو 
ağızını sardıkları sargıya denir. Ve zînet 
için deve ve koyun makûlesinin kulakla-
rına ta¡lîk ettikleri rengîn yün pâresine de-
nir. Ve nisvânın hayz bezlerine denir. Ve 
mutlakan murdâr şey™e denir. Cem¡i ِرَبٌذ 
[ribe≠] gelir, ِعَنٌب [¡ineb] vezninde) ve ِرَباٌذ 
[ribâ≠] gelir râ’nın kesriyle.

يُّ ِْ َْ  fethateynle ve) [er-rebe≠iyy] اَلرَّ
teşdîd-i yâ’yla) Yay kirişine denir. Ve 
kamçıya denir. Fi’l-asl karye-i mezbûrede 
kiriş ve kamçı ma¡mûl olmakla giderek 
mutlak olmuştur.

ُْ َْ  Kâr ve ve (fethateynle) [≠er-rebe] اَلرَّ
¡amelde tîz-dest olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َرَبًذا  ِباْلِقَداِح  َيُدُه   َرِبَذْت 
ْت َخفَّ
ُْ ِْ -Re (vezninde [ketif] َكِتٌف) [≠er-rebi] اَلرَّ



ََْناُت َأاَذاَن 1673BÂBU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME

FASLU’Z-ZÂYİ’L-MU¡CEME
اِي اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الزَّ

]أ ب ذ[
َْاِذَيُة  [alâniyet¡] َعالَِنَيٌة) [ez-zebâziyet] اَلزَّ
vezninde) Şerr ve fitneye denir, lâkin bun-
da savâb olan râ-i mühmele ile olmaktır, 
niteki zikr olundu.

]أ م ر ذ[
ُذ ُمرُّ  zâ’nın ve mîm’in) [≠ez-zumurru] اَلزُّ
ve râ-i müşeddedenin zammıyla) Ecnâs-ı 
cevâhirden zeberced dedikleri cevhere de-
nir; zumurrud-i Fârisî mu¡arrebidir. 

Şârih der ki mü™ellif, Aristo kavli üzere 
zümürrüd ile zebercedi bir ¡add eylemiştir; 
sâ™irleri tefrîk ederler. Ve ba¡zılar zümür-
rüdün beyâza mâ™il yeşil nev¡ini ki sâbûnî 
ta¡bîr ederler, bunu zeberced nev¡inden 
¡add ederler, zîrâ zümürrüd beş nev¡ olur: 
A¡lâsı zubâbî nev¡idir ki be-gâyet yeşil ve 
sâf ve soy, gûyâ ki raks ve temevvüc eder. 
Ve bir nev¡ine reyhânî ve birisine fıstıkî 
ıtlâk ederler. Ve zebercedin yeşil ve sâf 
olanına Mısrî ve yeşile mâ™il sarı olanı-
na Kıbrısî ve kırmızıya mâ™il sarı nev¡ine 
Hindî derler, alçak nev¡i budur.

]أ ل ذ[
اُذ  ma¡nâsınadır ki bir [≠ezâ] أََزاُذ [≠ez-zâ] اَلزَّ
nev¡ hurmâ ismidir.

 Esâmîdendir: Man§ûr [Zâ≠ân] َأاَذاُن
b. Zâ≠ân bir muhaddis-i zî-şândır. Ve 
Mu√ammed b. İbrâhîm b. Zâ≠ân ez-
Zâ≠ânî el-◊âfı@, I§fahân muhaddislerinin 
senedleridir.

َأاَذاَن ََْناُت   [benâtu zâ≠ân] Hamîrin ya¡nî 
eşeklerin künyesidir.

gibi be-gâyet hurde olan yağmura denir. 
¡İnde’l-ba¡z çiğ ta¡bîr olunan rutûbetten 
sonraca yağan çisintiye denir. Kâle’l-
A§ma¡î َذاِذ َذاُذ َفُهَو أَْقَوى ِمَن الرَّ  Ve اَلطَّلُّ ثُمَّ الرَّ

 Masdar olur, bulut vech-i [≠re≠â] َرَذاٌذ
mezkûr üzere yağmur yağdırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َرَذاًذا  َماُء  السَّ  َرذَِّت 
َذاَذ أَْمَطَرِت الرَّ
َذاُذ  (hemzenin kesriyle) [≠el-ir≠â] اَِلرإْ
Bu dahi matar-ı mezkûr imtâr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى َماُء  السَّ  أََرذَِّت 
-Ve tulum ve yara makûlesinin için َرذَّْت
de olanları taşra reşh ve seyelân ettikte َّأََرذ 
ُة جَّ َقاُء َوالشَّ .derler الّسِ

ُمَرذُّ  ve [≠≠el-mure] اَلإْ

ُذلَذُة َمرإْ -ism-i mef¡ûl bün) [el-mer≠û≠et] اَلإْ
yeleriyle) Zikr olunan çisinti yağmış yere 
denir; yukâlu: َقْد َصاَرْت  ِإَذا  َوَمْرُذوَذةٌ  ُمَرذٌّ   أَْرٌض 
َذاُذ ُمِطَر َعَلْيَها الرَّ
ُمِرذُّ  (ism-i fâ¡il bünyesiyle) [≠≠el-muri] اَلإْ
Rezâzlı güne denir; yukâlu: ُذو أَْي  ُمِرذٌّ   َيْوٌم 
َرَذاٍذ

]ر لذ[
َذُة لإْ  râ’nın fethi ve vâv’ın) [er-rev≠et] اَلرَّ
sükûnuyla) Beri öte gidip gelmek 
ma¡nâsınadır ki olta eylemek ta¡bîr olunur; 
yukâlu: ُجُل َرْوَذًة ِإَذا َذَهَب َوَجاَء َراَذ الرَّ
-Medîne türâbında bir mev [Râ≠ân] َراَذاُن
zi¡ adıdır; muhaddisînden Velîd b. Ke&îr 
oradandır. Ve ¡Irâ…’ta iki kaza adıdır: Bi-
rine أَْعَلى أَْسَفُل ve birine َراَذاُن   .derler َراَذاُن 
Mu√ammed b. ◊asan ez-Zâhid, Râ≠ân-ı 
a¡lâ’dandır.



ُة َْ َا ََّ 1674اَل BÂBU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME

FASLU’S-SÎNİ’L-MÜHMELE 
يِن اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الّسِ

]س ب ذ[
ُة َْ َا ََّ  Zenbîle şebîh (fetehâtla) [es-sebe≠et] اَل
bir zarfın ismidir. Ve bu mu¡arrebdir, ya¡nî 
sebed-i Fârisî mu¡arrebidir ki Türkîde se-
pet ta¡bîr ettikleridir; hâ™, vahdet içindir.

ُْ َا -He (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [≠Esbe] أَسإْ
cer eyâletinde bir belde adıdır.

ُة َْ ِْ ََسا  [cehâbi≠et] َجَهاِبَذةٌ) [el-Esâbi≠et] اَلإْ
vezninde) Fürs-ı kadîmden bir cemâ¡at 
adıdır. Esbe≠ dedikleri belde-i merkûmede 
sâkin olurlar idi. Muttaridedendir ki bir 
kelime-i ¡Arabiyyede sîn ve ≠âl-ı mu¡ceme 
müctemi¡ olmaz, binâ™en¡aleyh bu kelime-
ler mu¡arreblerdir.

َااَذُج نإْ َُّ  (sîn’in zammıyla) [es-sunbâ≠ec] اَل
Bileği taşına denir, ٍِمَسّن  .ma¡nâsına َحَجُر 
Ve bu mu¡arrebdir, ya¡nî sunpâde-i Fârisî 
mu¡arrebidir. Ve sunpâde, Türkîde muhar-
refi olan sunpara dedikleridir ki hakkâklar 
kullanırlar. Lâkin mü™ellif bâb-ı cîm’de 
kavl-i mezbûre münâfî sebt eylemiştir.

]س ف ذ[
َْاُن َْ ِفي -hemzenin fet) [Esfî≠ebân] أَسإْ
hiyle) I§fahân’da bir karye adıdır. Ve 
Neysâbûr’da başka bir karye adıdır; 
muhaddisînden ¡Abdullâh b. el-Velîd 
oradandır.

]س م ذ[
ُْ ِمي ََّ  [semîd] َسِميٌد [≠es-Semî] اَل
ma¡nâsınadır ki zikr olundu. Ve ¡Abdullâh 
b. Mu√ammed ed-Devra…î ve Mu√ammed 
b. ¡Alî b. U«t [ibn] ‰aberzed ve bunun 
¡ammi Mubârek b. ¡Alî ve Ebu’l-¢âsım 



َجاُذ شإْ ِ اَلإْ 1675BÂBU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME

FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME 
يِن اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الّشِ

]ش ب ذ[
ٌْ  Ebîverd (fethateynle) [≠Şebe] َشَا
kazâsında bir karyedir. ◊âfı@ Reşîduddîn 
Ebû Bekr A√med b. Ebi’l-Mecd İbrâhîm 
el-»âlidî eş-Şebe≠î ve hafîdi ¡Allâme 
Şemseddîn İbrâhîm b. Mu√ammed ve oğlu 
¡Allâme Ya√yâ b. İbrâhîm o karyedendir.

]ش ب ر ذ[
َذى َارإْ  [aben†â√] َحَبْنَطى) [eş-şeber≠â] اَلشَّ
vezninde) Cüst ve çabuk deveye denir; 
mü™ennesinde ٌَشَبْرَذاة [şeber≠ât] denir. Ve 

َذى  Taπlib kabîlesinden bir [Şeber≠â] َشَارإْ
recül adıdır.

َذُة َارإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [eş-şebre≠et] اَلشَّ
ninde) Sür¡atle yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْسَرَع َشْبَرَذ الرَّ

]ش ج ذ[
ُة َْ جإْ  şîn’in fethi ve cîm’in) [eş-şec≠et] اَلشَّ
sükûnuyla) Za¡îf yağışlı bir mikdârca çi-
sintiye denir; yukâlu: ْجَذَة أَِي َماُء الشَّ  أَْمَطَرِت السَّ
ِعيَفَة اْلَمَطَرَة الضَّ
َجاُذ  vezninde [¡mi…lâ] ِمْقالٌَع [≠el-mişcâ] اَلإِْمشإْ
ve mürâdifidir ki sapana denir.

 (vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [şecâ≠i] َشَجاِذ
 lafzından ma¡dûldur, lâkin [≠mişcâ] ِمْشَجاٌذ
Muzhir’e َشَجاِذ [şecâ≠i] lafzı matara-i za¡îfe 
ma¡nâsına müsebbet olmakla mü™ellifin 
 ¡lafzına râci َشْجَذةٌ kavlinde zamîr َمْعُدوٌل َعْنُه
olmak iktizâ eder.

َجاُذ شإْ ِ -hemzenin kesriy) [el-işcâz] اَلإْ
le) Bir nesne bir kimseye şiddetli ve 
su¡ûbetli olmakla onu mihnete uğratmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َّاْشَتد ِإَذا  ْيُء  الشَّ  أَْشَجَذُه 

A√med b. A√med b. ¡Alî el-Baπdâdî es-
Simî≠iyyûn ki sîn’in ve mîm’in kesriyle-
dir muhaddislerdir.
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ma¡nâsına. Ve sa¡y ve seyrinde cüst ve 
sebük-pâ kimseye denir.

َحاُذ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [≠el-miş√â] اَلإِْمشإْ
ninde) Değirmi tepeye denir. Ve arz-ı 
müsteviyeye denir. Ve dağın başına denir.

اُذ حَّ اٌد) [≠eş-şa√√â] اَلشَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Mübrim dilenciye denir, niteki zikr 
olundu. Ba¡zılar &â-yı müsellese ile اٌث  َشحَّ
ıtlâk etmekle mü™ellif nehy eylemiştir. 
Lâkin Şihâb, Durretü’l-∏avvâ§ şerhinde 
ba¡zı ehl-i lügatin tashîhini tasrîh eylemiş-
tir. Ve 

اٌذ -Elkâbdandır. İbn Ebi’l [≠Şa√√â] َشحَّ
Fet√ eş-Şa√√â≠ muhaddisîndendir.

ُْ َح -vez [minber] ِمْنَبٌر) [≠el-miş√a] اَلإِْمشإْ
ninde) Bileğiye denir, ٌِّمَسن [misenn] 
ma¡nâsına. Ve davarı ¡unf ve şiddetle sürer 
olan sürücüye denir.

 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [≠Şi√â] ِشَحاٌذ
Esmâdandır. Mu√ammed b. Ebî Şi√â≠ 
∞abbe kabîlesinden bir şâ¡irdir.

ُة َْ ُمَشاَح  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muşâ√a≠et] اَلإْ
vezninde) Nâka vilâdet hengâmında buru 
zahmetinden kuyruğunu kaldırıp şiddet-
le iki tarafa burup sarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشاَحَذِت النَّاَقُة ِعْنَد اْلَمَخاِض ِإَذا َرَفَعْت َذَنَبَها 
َفأَْلَوْتُه ِإْلَواًء َشِديًدا
َحاُذ شإْ ِ  ِإْكَراٌم â-yı mu¡ceme ile») [≠el-iş√â] اَلإْ
[ikrâm] vezninde) Köpeği kışkırtmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْشَحَذ اْلَكْلَب ِإَذا أَْغَراُه

]ش ذ ذ[
ُّْ  şîn’in fethi ve ≠âl’ın) [≠≠eş-şe] اَلشَّ
teşdîdiyle) ve

لُذ ُْ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [≠eş-şu≠û] اَلشُّ
Bir tâ™ifenin içinden çıkıp başkaca ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ا َشذًّ ْيُء  الشَّ  َشذَّ 
اْلُجْمُهوِر َعِن  َنُدَر  ِإَذا  َوالثَّاِني  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن   َوُشُذوًذا 

َوآَذاُه  Ve yağmur muttasıl yağdıktan َعَلْيِه 
sonra kesilip sâkin olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْشَجَذ اْلَمَطُر ِإَذا أَْنَجَم َبْعَد ْاإِلْثَجاِم Ve bu-
lutun yağmuru za¡îf yağmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َماُء ِإَذا َضُعَف َمَطُرَها أَْشَجَذِت السَّ

]ش ح ذ[
ُْ حإْ  şîn’in fethi ve √â-yı) [≠√eş-şa] اَلشَّ
mühmelenin sükûnuyla) Kılıç ve bı-
çak makûlesini bileyip keskin eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َشْحًذا  يَن  ّكِ الّسِ  َشَحَذ 
َها  Ve açlık harâreti mi¡deyi اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أََحدَّ
iş¡âl eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َمَها  Ve tard ve َشَحَذ اْلُجوُع اْلَمِعَدَة ِإَذا َضرَّ
teb¡îd eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَحَذ 
َطَرَدُه ِإَذا  ُجَل   Ve bir kimseye tîz-nazar ile الرَّ
kıya kıya bakmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
ma¡nâ-yı evvelden me™hûzdur; yukâlu: 
ِبَها َرَماُه  ِإَذا  ِبَعْيِنِه   Ve ¡unf ve şiddetle َشَحَذُه 
davar sürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَحَذ 
َشِديًدا َساَقَها  ِإَذا  ابََّة   Ve darılmak ma¡nâsına الدَّ
müsta¡meldir; ma¡nâ-yı evvelden 
me™hûzdur; yukâlu: َغِضَب ِإَذا  َعَلْيِه   Ve َشَحَذ 
bir şey™in kabuğunu soymak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقَشَرُه ِإَذا   Ve su™âlde ibrâm ve َشَحَذُه 
ilhâh eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َاٌذ ُمِلحٌّ َوال َؤاِل ِإَذا أََلحَّ َوُهَو َشحَّ  َشَحَذ ِفي السُّ
اٌث َتُقْل َشحَّ
َحاُذ شإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [≠el-iş√â] اَلإْ
Bu dahi keskin eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: يَن ِبَمْعَنى َشَحَذَها ّكِ أَْشَحَذ الّسِ
ُْ ٌل) [≠et-teşa√√u] اَلتََّشحُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi tard eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطَرَدُه ِإَذا  َذُه   Şârih işbu tefa¡¡ul َتَشحَّ
nüshasını istidrâkla tef¡îl olmak üzere 
tasvîb eylemiştir.

اُن َْ َح -Dava (fetehâtla) [eş-şe√a≠ân] اَلشَّ
rı pek sürer olan adama denir, sevvâk 
ma¡nâsına. Ve aç adama denir, câ™i¡ 
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kabîle ve menâzili içre olmayan kimsele-
re ıtlâk olunur, murâd kendi kabîlelerinde 
ve kendi yurtlarında olmayıp âher kavmin 
beyninde olan adamlardır ki yabancı ta¡bîr 
olunur. Ve ba¡zı ümmehâtta ُشَذاٌذ [şu≠â≠] 
 vezninde mersûmdur ki yine [ru«âl] ُرَخاٌل
cem¡dir.

اُن َّْ  şîn’in kesri ve ≠âl’ın) [eş-şi≠≠ân] اَلّشِ
teşdîdiyle) َنَبٌق [neba…] ağacına denir, ِسْدٌر 
[sidr] gibi.

اُن َّْ -şîn’in fethi ve zam) [eş-şe≠≠ân] اَلشَّ
mı ve ≠âl’ın teşdîdiyle) Müteferrik ve 
perâkende olan çakıl taşlarına ve sâ™ir nes-
nelere denir; yukâlu: اُن اْلَحَصى أَْي َما  أََصاَبُه َشذَّ
ِمْنُه َق  اٌن ,Şîn’in fethiyle ism-i cem¡dir َتَفرَّ  َكذَّ
[ke≠≠ân] lafzı gibi ki küfeki taşlarına de-
nir. Ve şîn’in zammıyla ٌَّشاذ [şâ≠≠] lafzın-
dan cem¡dir, ٌَّشاب [şâbb] ve اٌن  [şubbân] ُشبَّ
gibi. 

اذُّ  Cumhûrdan (ism-i fâ¡ildir) [≠≠eş-şâ] اَلشَّ
seçilip çıkan adama denir; kezâlik hükm-i 
¡ammdan yâhûd kâ¡ide-i külliyyeden hâric 
ve müteferrid olana ıtlâk olunur ki ıstılâh-ı 
¡ulûmdandır, niteki zikr olundu. Ve 

-Hilâl b. Feyyâ∂ nâm muhaddi [≠≠Şâ] َشاذٌّ
sin lakabıdır.

]ش ر ذ[
ُْ ِري  vezninde [teşrîd] َتْشِريٌد [≠et-teşrî] اَلتَّشإْ
ve mürâdifidir. Ve kavluhu ta¡âlâ: ْذ  ﴿َفَشّرِ
اِل اْلُمْعَجَمِة ِقَراَءُة ْاألَْعَمِش  ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم﴾ اآلية، ِبالذَّ
Ve kâle İbnu Cinnî: َتْرِكيُب اللَُّغِة  ِبَنا ِفي  َيُمرَّ   َلْم 
اِل اْلُمْهَمَلِة اَل َبَدٌل ِمَن الدَّ -Ve kâle’l “َشَرَذ” َوَكأَنَّ الذَّ
Bey∂âvî: َمْقُلوُب َوَكأَنَُّه  اْلُمْعَجَمِة  اِل  ِبالذَّ  َوُقِرَئ 
“َشَذَر”

]ش ر ب ذ[
ُْ َا َرنإْ  [πa∂anfer] َغَضْنَفٌر) [≠eş-şerenbe] اَلشَّ
vezninde) Yoğun ve galîz olan şey™e denir.

Ma¡lûm ola ki Muzhir’in beyânına göre 
şuzûz, ıttırâd mukâbilidir. Ve kelâm-ı 
¡Arabda şuzûz ve ıttırâd dört gûnedir: 
Evvel kıyâs ve isti¡mâlde ma¡an muttarid 
olur ve gâyet-i matlûbe budur, meselâ 
-gibi. Sânî kıyâsta mut َضَرْبُت َزْيًدا َوَقاَم َعْمٌرو
tarid ve isti¡mâlde şâzz olur, meselâ; َيَذُر 
ve َيَدُع kelimelerinin mâzîleri gibi. Sâlis 
isti¡mâlde muttarid ve kıyâsta şâzz olur; 
meselâ ْمَث الّرِ ْاألَْمَر ve أَْخَوَص   gibi اْسَتْصَوْبُت 
ki vâv, elife kalb olunmamıştır. Râbi¡ 
kıyâs ve isti¡mâlde ma¡an şâzz olur; َمْقُووٌد 
ve َمْعُووٌد kelimeleri gibi, vâveynledir; bu-
nunla aslâ ihticâc olunmaz, zîrâ bunda 
asleyn mefkûddur. Ve kıyâsta şâzz ve 
isti¡mâlde muttarıd olanla istidlâl sahîhtir. 
Ve isti¡mâlde şâzz ve kıyâsta muttarid 
olanla temhîd-i usûl bâbında ihticâc sahîh 
değildir, zîrâ re™sen merfûz menzilindedir. 
Ve ba¡zen şâ¡irin ona rücû¡u câ™izdir, أَْجَلُل 
kelimesi gibi. intehâ. Ve 

ٌّْ  ,kelimesi müte¡addî olur [≠≠şe] َش
cumhûrdan ayırıp başkaca kılmak 
ma¡nâsına; yukâlu: َيْعِني َغْيُر  الَ  ُه  َكَمدَّ ا  َشذًّ ُه   َشذَّ
ِل الَ ِمَن الثَّاِني ِإَذا َنَدَرُه َعْن ُجْمُهوِرِه ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
ُْ ي ِْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [≠et-teş≠î] اَلتَّشإْ
ve

اُذ َْ شإْ ِ -Bun (hemzenin kesriyle) [≠el-iş≠â] اَلإْ
lar da ٌَّشذ [şe≠≠] ma¡nâsınadır; yukâlu: َذُه  َشذَّ
ُه ُه ِبَمْعَنى َشذَّ  Ve َوأََشذَّ

اٌذ َْ  Bir nâdir ve nâ-muttarid [≠iş≠â] ِإشإْ
söz söylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ٍُجُل ِإَذا َجاَء ِبَقْوٍل َشاّذ -Ve bir nes أََشذَّ الرَّ
neyi alarga ve bertaraf eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: اُه َنحَّ ِإَذا  ْيَء  الشَّ  أََشذَّ 
َوأَْقَصاُه
اُذ َّْ اٌن) [≠eş-şu≠≠â] اَلشُّ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Kalîl olan cemâ¡ate ıtlâk olunur. Ve 
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b. Mun≠ir’in raht ve cemâ¡atindendir.

]ش ع ب ذ[
ُة َْ َا عإْ -vez [şa¡ve≠et] َشْعَوَذةٌ) [eş-şa¡be≠et] اَلشَّ
ninde) ve onda lügattir; yukâlu: َشْعَبَذ َشْعَبَذًة 
ِبَمْعَنى َشْعَوَذ َوُهَو ُمَشْعِبٌذ أَْي ُمَشْعِوٌذ
Şârih der ki ٌَشْعَبَذة [şa¡be≠et]in künyesi أَبُو 
 dir; sîmiyâ dahi bu nev¡dendir, onun اْلَعِجيِب
ehline göz bağcı ta¡bîr olunur, a¡mâlinde 
yalnız nefs-i insânînin medhali vardır, sihr 
ve tılsım gibi efâ¡îl-i ¡ulviyyeye ta¡alluku 
yoktur.

]ش ق ذ[
اُن َْ َق ve (fetehâtla) [eş-şa…a≠ân] اَلشَّ

ُْ ِقي ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [≠eş-şa…î] اَلشَّ

ُْ ِق  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [≠eş-şa…i] اَلشَّ
Uyuyamaz olan adama denir; yukâlu: َرُجٌل 
 Ve َشَقَذاٌن َوَشِقيٌذ َوَشِقٌذ ِإَذا َكاَن الَ َيَكاُد َيَناُم

اٌن َْ  ve [şa…a≠ân] َشَق

ٌْ  Bed-nazar adama denir ki [≠şa…i] َشِق
her neye nazar eylese gözü isâbet eder 
ola, ¡alâ-kavlin şedîdü’l-basar ve serî¡ü’l-
isâbe olan kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل 
اْلَبَصِر أَْو َشِديُد  ِباْلَعْيِن  النَّاَس  أَْي يُِصيُب  َوَشِقٌذ   َشَقَذاٌن 
 Ma¡lûm ola ki uyuyumaz olan َسِريُع ْاإِلَصاَبِة
adam şedîdü’l-basar olmakla baktığı nes-
neye gözü değer olur; semmiyyet-i çeşmi 
mûcib-i seher olmakla ma¡â≠allâhi ta¡âlâ 
sâhibine dahi câlib-i zarardır. Ve nazarın 
vukû¡u eser ile sâbittir: ” َحقٌّ  ,gibi “اَْلَعْيُن 
niteki “Göz insânı kabre ve deveyi kıdre 
idhâl eder” derler ve o göze َعْيُن اْلَكَماِل ta¡bîr 
ederler. Selefte Kemâl nâm bir adam gözü 
pek değer imiş. Yâhûd nazar her şey™in 
kâmiline ta¡alluk eylediğine mebnîdir. 
Ve onun isâbeti sâhibinin denâ™et ve 
habâsetine göre değildir; sulehâda dahi 
vukû¡u câ™izdir. Hattâ nefy mes™elesiyle 

]ش ع ذ[
َوَذُة عإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [eş-şa¡ve≠et] اَلشَّ
vezninde) Tîz-destlik ile bir nesne-
yi manzara-i nâsta hakîkatine muhâlif 
sûret-i âherde göstermek ma¡nâsınadır 
ki sihre şebîh bir ma¡nâdır, hokkabâzlık 
ta¡bîr olunur. Mâddesi hemân çabukluk-
tur, gûnâgûn şîveleri vardır, niteki ba¡zı 
meşhûdumuz olmuştur. 

Şârih der ki ٌَشْعَوَذة [şa¡ve≠et] ve ٌَشْعَبَذة 
[şa¡be≠et] ehl-i bâdiye lügati değildir. Mü-
tercim der ki lügat-i Fârisîde şîn’in zam-
mıyla şu¡bede mersûm olmakla zâhiren 
 ondan [şa¡be≠et] َشْعَبَذةٌ ve [şa¡ve≠et] َشْعَوَذةٌ
mu¡arrebdir.

ِوُذ ُمَشعإْ -ism-i fâ¡il bünye) [≠el-muşa¡vi] اَلإْ
siyle) ve

َوُذ ُمَشعإْ -ism-i mef¡ûl bün) [≠el-muşa¡ve] اَلإْ
yesiyle) Hokkabâza denir. İsm-i mef¡ûl 
bünyesi mübâlagaya mahmûldür; yukâlu: 
ٌة ِفي اْلَيِد ْعَوَذُة َوِهَي ِخفَّ  ُهَو ُمَشْعِوٌذ َوُمَشْعَوٌذ َوَعَمُلُه اَلشَّ
َرْأِي أَْصُلُه ِفي  َعَلْيِه  َما  ِبَغْيِر  ْيُء  الشَّ يَُرى  ْحِر  َكالّسِ  َوأَُخٌذ 
اْلَعْيِن

َوِذيُّ عإْ  yâ-yı müşeddede) [eş-şa¡ve≠iyy] اَلشَّ
ile) Ümerânın bir tarafa irsâl eyledikleri 
peyk ve berîdin esnâ-i râhta ve mahall-i 
me™mûrunda ahvâlini tecessüs için huf-
yeten nâzır-gûne irsâl ettikleri adama 
denir. Mü™ellif َعَلى ْاألَُمَراِء  َرُسوُل  ْعَوِذيُّ   َوالشَّ
 ibâretiyle tefsîr eylemekle beyân-ı¡ اْلَبِريِد
şârih üzere o gûne terceme olundu. Lâkin 
Esâs’ta ِتِه ِلِخفَّ ْعَوِذيُّ  اَلشَّ ِلْلَبِريِد   unvânıyla¡ َوِقيَل 
mersûm olmakla mutlakan peyk ve berîde 
ıtlâk olunur sür¡atine mebnî.

َوٌذ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [≠Şa¡ve] َشعإْ
Esâmîdendir. ∏âlib b. Şa¡ve≠ ve Şa¡ve≠ b. 
¡Abdurra√mân ve Şa¡ve≠ b. »uleyde mu-
haddislerdir. Ve Şa¡ve≠ b. Mâlik, Nu¡mân 
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ُْ قإْ  şîn’in fethi ve …âf’ın) [≠…eş-şa] اَلشَّ
sükûnuyla) Bu dahi kurda denir, ِذْئٌب [≠i™b] 
gibi. Ve masdar olur, bir semte gidip ma-
hallinden dûr olmak ma¡nâsına, ke-mâ 
se-yuzkeru.

اُن َْ قإْ  (şîn’in kesriyle) [eş-şi…≠ân] اَلّشِ
Mecmû¡ haşerât ve ehvâma ıtlâk olunur. 
Ve toy kuşunun ve bağırtlak kuşunun yav-
rularına denir.

ُْ َق -veznin [urad§] ُصَرٌد) [≠eş-şu…a] اَلشُّ
de) Kaya kelerinin yavrusuna denir. 
Bu ma¡nâda şîn’in fethi ve kesriyle de 
câ™izdir. Cem¡i ِشْقَذاٌن [şi…≠ân] gelir, ِصْرَداٌن 
[§irdân] gibi ve ُشَقاَذى [şu…â≠â] gelir, 
.gibi [u√ârâ§] ُصَحاَرى

اُء َْ قإْ -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™eş-şa…≠â] اَلشَّ
de) ve

ى َْ َق -vez [cemezâ] َجَمَزى) [eş-şa…a≠â] اَلشَّ
ninde) Be-gâyet acıkmış olan tavşancıl 
kuşuna denir.

َقاُذ  (hemzenin kesriyle) [≠el-iş…â] اَِلشإْ
Kovmak, tard ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْشَقْذتُُه 
َطَرْدتُُه أَْي  اِبِع  َوالرَّ الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َشْقًذا  َوَشِقَذ   َفَشَقَذ 
.Ke-mâ merre َفَذَهَب

ُة َْ ُمَشاَق  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muşâ…a≠et] اَلإْ
vezninde) Husûmet edişmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشاَقَذُه ِإَذا َعاَداُه

]ش م ذ[
ُْ مإْ  şîn’in fethi ve mîm’in) [≠eş-şem] اَلشَّ
sükûnuyla) ve

َماُذ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [≠eş-şimâ] اَلّشِ
ve

ُموُذ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [≠eş-şumû] اَلشُّ
Gebe kalan nâka gebeliğini irâ™et için kuy-
ruğunu yukarı kaldırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِمَن َوُشُموًذا  َوِشَماًذا  َشْمًذا  النَّاَقُة   َشَمَذِت 
َقاَح َوِهَي ِلُتِرَي الّلِ َذَنَبَها  َلِقَحْت َفَشاَلْت  ِإَذا   اْلَباِب الثَّاِني 

¡amel olunmamıştır. Ashâb-ı kirâmdan 
ba¡zılarda vukû¡u ve insân-ı ¡aynü’l-insân 
¡aleyhi salâtu’r-Ra√mân hazretlerinin 
¡itâbı ve vakt-i nazarda hâli’z-zihn ve 
mu¡ceb bulunmayıp zâkir bulunup ُاهلل  َباَرَك 
[bârekallâh] ve َُما َشاَء اهلل [mâ şâ™allâh] gibi, 
niçin zikrullâh lisânınızdan cârî olmaz 
diye ta¡lîm buyurdukları vâki¡dir. Ma¡a’l-
gaflet zihn hâletine ta¡accüb lâhik oldu-
ğu anda nazar ile ¡ayn-ı ¡âyinden bir tîr-i 
mesmûm gibi rişte-i bâsıra mümtedd ve 
ma¡yûna vâsıl olup der-hâl müte™essir ve o 
hâlet zâhir olur. Ve bu, kuvvet-i nefsiyye-i 
insân eseridir. Ve hasûd-bi’t-tab¡ olan 
kimse cibillî bed-nazar olur: َنْفِسي  “َحَصْنُت 
َوَدَفْعُت أََبًدا  َيُموُت  الَ  الَِّذي  اْلَقيُّوِم  ِباْلَحّيِ   َوَحَصْنُتُكْم 
َة ِإالَّ ِباهلِل اْلَعِلّيِ وَء ِبأَْلِف الَ َحْوَل َوالَ ُقوَّ  َعنِّي َوَعْنُكُم السُّ

 eser ile sâbit bir hısn-ı ma¡nevî ve اْلَعِظيِم”
¡akib-i erneb üstühânı dâ™imâ üzerinde 
bulunmak sihr ve nazar isâbetine siper-i 
suverî olduğu mücerrebdir ve pîşânî-i 
sabîye bir elif yazılmak havâstandır. 
İntehâ. Ve 

اٌن َْ  ismidir ki [irbâ√] ِحْرَباٌء [şa…a≠ân] َشَق
kaya keleri dedikleri cânverdir. Cem¡i 
 gelir şîn’in kesriyle. Ve [şi…≠ân] ِشْقَذاٌن
kurda denir, ِذْئٌب [≠i™b] gibi; bunda şîn’in 
kesriyle de lügattir. 

ُْ َق  Bir adam (fethateynle) [≠eş-şa…a] اَلشَّ
gözü pek değer olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكاَن ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َشَقًذا  ُجُل  الرَّ  َشِقَذ 
 Ve َشَقَذاًنا أَْي َعُيوًنا

ٌْ  :Nesne ma¡nâsınadır; yukâlu [≠şe…a] َشَق
َشْيٌء أَْي  َنَقٌذ  َوالَ  َشَقٌذ  َلُه   Ve ¡ayb ve halel َما 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: ِبِه  َما 
 Ve bunda şîn’in ve َشَقٌذ َوالَ َنَقٌذ أَْي َعْيٌب َوَخَلٌل
nûn’un zammeleriyle zebân-zeddir ve َنَقٌذ 
[ne…a≠] itbâ¡dır.
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yukâlu: َحتَّى ْاألُْنَثى  أَْلَيَة  َيْضِرُب  أَْي  اْلَكْبُش   َيْشَتِمُذ 
َتْرَتِفَع َفَيْسِفَد
ُة َْ َم  Asmanın (fetehâtla) [eş-şeme≠et] اَلشَّ
kolunu aşırdıkları şey™e denir; ma¡nâ-yı 
mezbûrdan me™hûzdur; ve minhu yukâlu: 
اْلَحَبَلِة ِإَلى  يُْدنُوَن  أَنَُّهْم  َوَذِلَك  َشَمَذِتَها”  ِفي   “اَْلَحَبَلُة 
َعَلْيَها َتْرَتِفُع   Kelâm-ı mezbûr mesel َشَجَرًة 
mecrâsınadır, bir nesne mahall-i lâyıkını 
buldukta îrâd olunur.

]ش م ر ذ[
َذى َمرإْ -vez [şeber≠â] َشَبْرَذى [eş-şemer≠â] اَلشَّ
ninde ve cümle-i ma¡ânîsinde mürâdifidir 
ki zikr olundu. Ve Taπlib kabîlesinden bir 
recülün ismi olan mezkûr َشَبْرَذى [şeber≠â] 
lafzında dahi lügattir ki َشَبْرَذى [şeber≠â] 
dedikleri gibi َشَمْرَذى [şemer≠â] dahi derler.

]ش م هـ ذ[
ُْ َه مإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [≠eş-şemhe] اَلشَّ
Keskin nesneye denir, hadîd ma¡nâsına. 
Ve cüst ve çâlâk olup azı dişlerinin uçları 
keskin olan köpeğe denir.

ُة َْ َه مإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [eş-şemhe≠et] اَلشَّ
vezninde) Bir nesneyi keskin eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا يَن  ّكِ الّسِ  َشْمَهَذ 
َدُه  Ve demiri teneke gibi yufkalatmak َحدَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقُه َشْمَهَذ اْلَحِديَد ِإَذا َرقَّ

]ش ن ب ذ[
-şîn’in ve nûn’un fethiy) [≠Şenebû] َشَنُاوُذ
le) Esmâ-i A¡cemiyyedendir: Mu√ammed 
b. A√med b. Şenebû≠, kurrâdan 
müstecâbü’d-da¡vet bir zât idi. Ve ¡Alî b. 
Şenebû≠ bu dahi kurrâdandır. Ve A√med 
b. Mu√ammed b. Şenbe≠ ki َجْعَفٌر [ca¡fer] 
veznindedir kâdî-i şehr-i Dînever’dir ve 
muhaddisîndendir.

ٍذ  Ve َشاِمٌذ ِمْن َشَواِمَذ َوُشمَّ

ٌْ  ve [≠şem] َشمإْ

-İzâr ve serâvîl makûlesi sev [≠şimâ] ِشَماٌذ
bi yukarı sığayıp çemremek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َرَفَعُه ِإَذا  ِإَزاَرُه   َشَمَذ 
ُرْكَبَتْيِه ِإَلى   Ve hurmâ ağacı aşı tutmak َيْعِني 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أُبَِّرْت ِإَذا  النَّْخُل   َشَمَذِت 
Ve hatun rahiminin hurûcu havfinden nâşî 
fercine paçavra sokmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشَمَذِت اْلَمْرأَُة َفْرَجَها ِإَذا َحَشْتُه ِبِخْرَقٍة َخْشَيَة 
ُخُروِج َرِحِمَها
ُْ اِم  i mezkûrdan-[≠şem] َشْمٌذ [≠eş-şâmi] اَلشَّ
ism-i fâ¡ildir, gebe kalmakla gebeliğini 
irâ™et için kuyruğunu kaldıran nâkaya de-
nir; vasf-ı hâstır. Cem¡i َشَواِمُذ [şevâmi≠] ve 
ٌذ -veznin [¡rukka] ُركٌَّع ,gelir [≠şumme] ُشمَّ
de. Ve 

ٌْ  ,Mutlakan gebe nâkaya denir [≠şâmi] َشاِم
.ma¡nâsına. Ve ¡akrebe denir [alifet»] َخِلَفٌة

ُْ َواِم  in[≠şâmi] َشاِمٌذ [≠eş-şevâmi] اَلشَّ
cem¡idir ki zikr olundu. Ve 

ُْ -Aşı tutmuş hurmâ ağaç [≠şevâmi] َشَواِم
larına denir.

ُْ َم -vez [minber] ِمْنَبٌر) [≠el-mişme] اَلإِْمشإْ
ninde) Sarığa denir, ِعَماَمٌة [¡imâmet] 
ma¡nâsına.

ُة َْ َم َشإْ  ve [el-eşme≠et] اَلإْ

ُة َْ َم َيشإْ  hemzenin ve yâ’nın) [el-yeşme≠et] اَلإْ
ve mîm’lerin fethiyle) Çabuk uçar olan 
kuşlara denir.

اُن َْ َم َيشإْ  yâ’nın ve mîm’in) [el-yeşme≠ân] اَلإْ
fethiyle) ve

اُن َْ َم يإْ  (şîn’in takdîmiyle) [eş-şeyme≠ân] اَلشَّ
Kurta denir, ِذْئٌب [≠i™b] gibi.

ِتَماُذ شإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [≠el-iştimâ] اَلإْ
de) Koç dişi koyunun kuyruğunu kaldırıp 
aşmak için vuruşturmak ma¡nâsınadır; 
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]ش ل ذ[
َوُذ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [≠el-mişve] اَلإِْمشإْ
ve

َواُذ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [≠el-mişvâ] اَلإِْمشإْ
ninde) Sarığa denir, ِعَماَمٌة [¡imâmet] 
ma¡nâsına. Cem¡leri َمَشاِوُذ [meşâvi≠] ve 
 gelir. Ve [≠meşâvî] َمَشاِويُذ

َوٌذ -Pâdişâha ve bir kavmin sey [≠mişve] ِمشإْ
yid ve ser-kerdesine ıtlâk olunur; yukâlu: 
ٌد ُهَو ِمْشَوٌذ أَْي َمِلٌك أَْو َسّيِ
ُة َْ ي  Binâ-i (şîn’in kesriyle) [eş-şî≠et] اَلّشِ
nev¡dir ki başa sarık sarınmış hâletine 
denir, ٌة  ُفالٌَن َحَسُن :gibi; yukâlu [immet¡] ِعمَّ
ِة يَذِة أَِي اْلِعمَّ الّشِ
ََشاِلُذ -veznin [ecânib] أََجاِنُب) [≠el-eşâvi] اَلإْ
de) Halk ve nâs ma¡nâsına müsta¡meldir; 
 in cem¡idir, sarık sarınmak[≠eşve] أَْشَوُذ
münâsebetiyle ta¡mîm olunmuştur; ve 
minhu yukâlu: ُفالٌَن َخْيُر ْاألََشاِوِذ أَِي اْلَخْلِق
َوُذ  İbn (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [≠Eşve] أَشإْ
Sâm b. Nû√ ¡aleyhi’s-selâmdır.

ُْ ِوي -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [≠et-teşvî] اَلتَّشإْ
de) Bir adamın başına sarık sarmak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ْمُتُه َعمَّ أَْي  ْذتُُه   Ve َشوَّ
güneş gurûba meyl eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ْمُس ِإَذا َماَلْت َذِت الشَّ  َشوَّ
 Ve güneşin etrâfını sarıya mâ™il ِلْلَمِغيِب
yağmursuz ince ve yufka bulutlar ihâta 
eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir. Ve bu 
kurak senelerde olur; yukâlu: َحاُب السَّ َذ   َشوَّ
الَ َرِقيٍق  َسَحاٍب  ِجَلُب  َحْوَلَها  َوَصاَر  َها  َعمَّ ِإَذا  ْمَس   الشَّ
اِرُح َوِفيِه ُصْفَرةٌ َماَء ِفيِه َقاَل الشَّ
ُذ ٌل) [≠et-teşevvu] اَلتََّشوُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

ِتَياُذ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [≠el-iştiyâ] اَِلشإْ
Sarık sarınmak ma¡nâsınadır; tekûlu: ْذتُُه  َشوَّ

َم َواْعَتمَّ ْمُتُه َفَتَعمَّ َذ َواْشَتاَذ أَْي َعمَّ َفَتَشوَّ
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FASLU’‰-‰Â™İ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل الطَّاِء اْلُمْهَمَلِة(

]ط ب ر أ ذ[
َأُذ ََُّارإْ  â’nın ve bâ’nın†) [≠e†-†aberze] اَل
fethiyle) Bir nev¡ şekere denir, gûyâ ki 
etrâfından teber ile vurulup kırılmaya 
muhtâc olduğundan onunla tesmiye eyle-
diler. Ve bu, nebât şekeri dedikleri metîn 
ve müstahkem şeker olacaktır. Ve bu, 
teberzed-i Fârisî mu¡arrebidir. A§ma¡î’den 
nûn’la ve lâm’la َطَبْرَزٌن [†aberzen] ve َطَبْرَزٌل 
[†aberzel] dahi menkûldür.

]ط ر م ذ[
ُة َْ ِم رإْ

-tâ’nın ve mîm’in kes) [e†-†irmi≠et] اَلُِّ
riyle) ve

ُْ ِم َُرإْ ُم -ism-i fâ¡il bün) [≠el-mu†armi] اَلإْ
yesiyle) Kavlini fi¡le ihrâc eylemez olan 
lâf-zen kimseye denir, ¡alâ-kavlin tahkîk-i 
umûr eylemez olan şahsa denir ki kûtâh-
nazar ta¡bîr olunur; yukâlu: ٌِطْرِمَذة  َرُجٌل 
ُق ِفي ْاألُُموِر َوُمَطْرِمٌذ ِإَذا َكاَن َيُقوُل َوالَ َيْفَعُل أَْو الَ يَُحّقِ
ُة َْ َم َُّرإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e†-†arme≠et] اَل
vezninde) Endâzesinden hâric lâf u güzâf 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلْيِه  َطْرَمَذ 
اٌج َنفَّ ُمَفاِخٌر  َصِلٌف  أَْي  ِبَكْسِرِهَما  َوِطْرِمَذاٌن  ِطْرَماٌذ   َفُهَو 
Bu makûle adama fodul ve avurt ta¡bîr 
olunur.

]ط ف ذ[
ُْ َُّفإْ  â’nın fethi ve fâ’nın†) [≠e†-†af] اَل
sükûnuyla) Kabr ve mezâra denir; fetha-
teynle de lügattir, cem¡leri أَْطَفاٌذ [a†fâ≠] ge-
lir. Ve 

ٌْ  Masdar olur, meyyiti kabre [≠af†] َطفإْ
gömmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَمّيَِت  َطَفَذ 
َطْفًذا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َرَمَسُه َوَقَبَرُه

FASLU’~-~ÂDİ’L-MÜHMELE 
اِد اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الصَّ

]ص ب هـ ن ذ[
اُن َْ َا َاهإْ  hemzenin ve) [A§behbe≠ân] أَصإْ
bâ’ların fethiyle) Deylem ülkesinde bir 
belde adıdır.

يَُّة ِْ َا َاهإْ َصإْ  …Irâ¡ [el-a§bahbe≠iyyet] اَلإْ
diyârında bir nev¡ râyic akçenin ismidir. 
A§behbe≠’e mensûbdur ki sipehbed-i 
Fârisî mu¡arrebidir, ser-¡asker demektir. 
Ve 

يَُّة ِْ َا َاهإْ  Baπdâd’da [A§behbe≠iyyet] أَصإْ
beyne’d-derbeyn bir medrese ismidir.
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FASLU’L-¡AYNİ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل اْلَعْيِن اْلُمْهَمَلِة(

]ع ش ج ذ[
ُة َْ َج  şîn-i mu¡ceme ile) [el-¡aşce≠et] اَلإَْعشإْ
-vezninde) Bulutun yağ [da√recet] َدْحَرَجٌة
muru za¡îf olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َماُء َعْشَجَذًة ِإَذا َضُعَف َمَطُرَها َعْشَجَذِت السَّ

]ع ن ذ[
َيُة َْ َعنإْ ةٌ) [el-¡an≠eyet] اَلإْ  [sel…ayet] سَْلقَيَ
vezninde) Kındırmak ve kışkırtmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْنَذى ِبِه َعْنَذَيًة ِإَذا أَْغَرى
َياُن ِْ ِعنإْ -ayn’ın ve ≠âl’ın kes¡) [el-¡in≠iyân] اَلإْ
riyle) Bed-hûy karıya denir; yukâlu: ٌِإْمَرأَة 
َئُة اْلُخُلِق ِعْنِذَياٌن أَْي َسّيِ
ُة َْ َعاِن  Çehrede kulak ile enek [el-¡âni≠et] اَلإْ
kemiğinin dibine denir ki yukarı taraftan 
olmakla ikisinin dipleri birdir.

]ع ل ذ[
ُذ َعوإْ  ayn’ın fethi ve vâv’ın¡) [≠el-¡av] اَلإْ
sükûnuyla) ve

ِعَياُذ ve (ayn’ın kesriyle¡) [≠el-¡iyâ] اَلإْ

َمَعاُذ ve [≠el-me¡â] اَلإْ

َمَعاَذُة -Sı (mîm’lerin fethiyle) [el-me¡â≠et] اَلإْ
ğınmak, ilticâ ma¡nâsınadır; yukâlu: َعاَذ ِبِه 
 :ve yukâlu َيُعوُذ َعْوًذا َوِعَياًذا َوَمَعاًذا َوَمَعاَذًة ِإَذا اْلَتَجأَ
 Ve bir adama bir َعْوٌذ ِباهلِل ِمْنَك أَْي أَُعوُذ ِباهلِل ِمْنَك
adamı darbla tahvîf edip lâkin henüz darb 
eylemeksizin bir takrîb yedinden sıyrılıp 
halâs olsa, َعْوًذا ِمْنُه  -derler. Ba¡zı nüs أَْفَلَت 
hada bu fethateynle mazbût olmakla ona 
göre kerâhet ma¡nâsından münşa¡ib olur. 
Ve 

ٌذ  .Esmâ-i ricâldendir [≠Av¡] َعوإْ

ِعَياُذ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [≠el-¡iyâ] اَلإْ
Masdardır, niteki zikr olundu. Ve 

]ط ن ب ذ[
ٌْ ُا  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [≠unbu‰] طُنإْ
Mı§ır’da bir karye adıdır; ¡Abdulmelik b. 
Mervân’ın süt kardeşi Müslim b. Yesâr e†-
‰unbu≠î ki tâbi¡în ve muhaddisîndendir, 
oradandır. Yâ…ût-ı ◊amevî Muşterek nâm 
kitâbında sebt eylediği üzere ‰unbu≠ iki 
mevzi¡dir. Biri ~a¡îd-i Mı§r’da bir bel-
dedir, dîgeri Tûnus ülkesinde İ…lîm-i 
Ma√mûdiyye’de bir mevzi¡dir.
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[√â™ir] gibi.

َعاَذُة ِ ve [el-i¡â≠et] اَلإْ

َواُذ عإْ ِ  gibi [≠iyâ¡] ِعَياٌذ Aslı üzere [≠el-i¡vâ] اَلإْ
bu dahi âhû ve sâ™ir hayvânât yakında do-
ğurmuş olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أََعاَذِت 
ُمِعيٌذ َوِهَي  ِعَياًذا  َعاَذْت  ِبَمْعَنى  َوأَْعَوَذْت  َوَغْيُرَها   الظَّْبَيُة 
َوُمْعِوٌذ
ُعوَذُة  Bu (ayn’ın zammıyla¡) [el-¡û≠et] اَلإْ
dahi rukye ve hırz ve efsûna ıtlâk olunur.

ُْ ِوي  ;ma¡nâsınadır [û≠et¡] ُعوَذةٌ [≠et-ta¡vî] اَلتَّعإْ
 َتَعاِويُذ gibi ismdir. Cem¡i [temtîn] َتْمِتيٌن
[te¡âvî≠] gelir; yukâlu: َواْلَعْوَذِة ِباْلُمَعاَذِة   َعاَذُه 
ْقَيِة َوالتَّْعِويِذ أَِي الرُّ
َعَوُذ  Sığınacak (fethateynle) [≠el-¡ave] اَلإْ
yere denir, melce™ ma¡nâsına. Ve kerâhet 
ve nâ-hoşî ma¡nâsınadır; َعَواٌذ [¡avâ≠] dahi 
bu ma¡nâyadır; َسَحاٌب [se√âb] gibi; tekûlu: 
ve َما َتَرْكُت ُفالًَنا ِإالَّ َعَوًذا َوَعَواًذا ِمْنُه أَْي َكَراَهًة

-Ağaçtan ufanıp dökülen yapra [≠ave¡] َعَوٌذ
ğa denir. Ve nâstan sefile ve rüzâl ve fürû-
mâyeye denir.

ُذ ُعوَّ  (vezninde [sukker] ُسكٌَّر) [≠el-¡uvve] اَلإْ
Dikenlik diplerinde yâhûd davar erişme-
yecek sarp yerlerde bitmiş olan otluklara 
ıtlâk olunur. Ve kemiğe yapışık olan ete 
ıtlâk olunur; yukâlu: َما أَْي  ُزُه  ُعوَّ اللَّْحِم   أَْطَيُب 
ِباْلَعْظِم  Ve şol kuşlara ıtlâk olunur ki َعاَذ 
ahzlarına mâni¡ olacak dağ makûlesi sarp 
yerlere ilticâ eylemiş olalar.

ُذ ُمَعوَّ  ve [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [≠el-mu¡avve] اَلإْ
ٌث -veznlerinde) Bu dahi di [&mu√addi] ُمَحّدِ
kenlik diplerinde yâhûd davar erişmeye-
cek sarp yerlerde nâbit olan otluğa denir.

َة َْ َْنُو َعاِئ  [Benû ¡Â™i≠et] ve

َذَة َْنُو َعوإْ  [Benû ¡Av≠et] ve 

َذى َعوإْ َْنُو   [Benû ¡Av≠â] ¡Arabdan birer 
batndır.

 ;Sığınacak yere ıtlâk olunur [≠iyâ¡] ِعَياٌذ
tesmiye bi’l-masdardır; tekûlu: ُهَو ِعَياِذي أَْي 
 Ve şol kuşa ıtlâk olunur ki ahzına َمْلَجِئي
mâni¡ olur dağ ve sâ™ir mahalle penâh et-
miş ola. Bunda masdar bi-ma¡nâ fâ¡ildir. 
Ve 

 Âhû ve sâ™ir hayvân yakında [≠iyâ¡] ِعَياٌذ
doğurmuş olmak ma¡nâsınadır ki me¡âz-ı 
veled olmaktan ¡ibârettir; yukâlu: َعاَذِت 
َتاِج الظَّْبَيُة َوَغْيُرَها ِعَياًذا ِإَذا َكاَنْت َحِديَثَة النِّ
َمَعاُذ ve [≠el-me¡â] اَلإْ

َمَعاَذُة -mîm’lerin fethiy) [el-me¡â≠et] اَلإْ
le) Masdarlardır, niteki zikr olundu. Ve 
¡Arabların اهلِل اهلِل ve َمَعاَذ   أَُعوُذ kavlleri َمَعاَذَة 
َوَمَعاَذًة َمَعاًذا   sebkindedir, ya¡nî masdarı ِباهلِل 
fi¡lden bedeldir. Her ne kadar fî-zâtihi fi¡le 
mukârin isti¡mâl olunmadıysa da ُسْبَحاَن اهلِل 
gibi; ve yukâlu:َمَعاَذ اهلِل َوَمَعاَذ َوْجِه اهلِل َوَمَعاَذَة َوْجِه 
 Veاهلِل َوُهَو ِمْثَل اْلَمْعَنى َواْلَمْعَناِة َواْلَمْأَتى َواْلَمْأَتاِة

 ve [≠me¡â] َمَعاٌذ

 ;İsm-i mekân olurlar [me¡â≠et] َمَعاَذةٌ
tekûlu: ُهَو َمَعاِذى َوَمَعاَذِتي أَْي َمالَِذي Ve 

 Esâmî-i ricâldendir. Ve [≠Me¡â] َمَعاٌذ

 Rukye ve hırz ve (hâ’yla) [me¡â≠et] َمَعاَذةٌ
efsûna denir. Ve esmâ-i ricâldendir. Ve 
Benu’l-U…ayşir cemâ¡atine mahsûs bir su-
yun adıdır.

ُذ ٌل) [≠et-te¡avvu] اَلتََّعوُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

ِتَعاَذُة  Bunlar da sığınmak [el-isti¡â≠et] اَِلسإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِْذُت ِباهلِل َواْسَتَعْذُت ِباهلل  َتَعوَّ
ِاْعَتَصْمُت َوَلَجْأُت ِبِه
ُْ َعاِئ  Karîben doğurmuş olan [≠el-¡â™i] اَلإْ
hayvâna denir ki insânda نَُفَساُء [nufesâ™] 
menzilindedir; عياذ [¡iyâ≠]-ı mezkûrdan 
ism-i fâ¡il-i muhtasstır. Cem¡i ُعوٌذ [¡û≠] ve 
 َحاِئٌر ve [ûrân√] ُحوَراٌن ,gelir [û≠ân¡] ُعوَذاٌن
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terbî¡le merkûz ve vasatlarında bir kevkeb 
dahi vardır ki ona Ruba¡ derler, ُزَفُر [zufer] 
vezninde.

]ع ي ذ[
اُن َْ َعيإْ -veznin [şey†ân] َشْيَطاٌن) [el-¡ay≠ân] اَلإْ
de) Bed-hûy adama denir; yukâlu: َرُجٌل 
ُء اْلُخُلِق ّيِ َعْيَذاٌن أَِي السَّ

ُْ اهلِل  ,Bir kabîlenin ismidir [Â™i≠ullâhi¡] َعاِئ
yâhûd savâb olan ُذ اهلِل -ol [Ayyi≠ullâhi¡] َعّيِ
maktır, ٌد .vezninde [seyyid] َسّيِ

ُة َْ  (musaggar bünyesiyle) [Uvey≠et¡] ُعَويإْ
Bir hatun adıdır.

َعاُذ  Ten¡îm kurbünde Serif nâm [≠el-¡Â] اَلإْ
mahalde bir mevzi¡ adıdır.

َعاَذُة  Hu≠eyl yâhûd Kinâne [el-¡Â≠et] اَلإْ
bilâdında bir mevzi¡dir.

-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [≠et-te¡âvu] اَلتََّعاُلُذ
ninde) Birbirine sığınmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَعاَوَذ اْلَقْوُم ِإَذا َعاَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا
ُذ ُمَعوَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [≠el-mu¡avve] اَلإْ
vezninde) Boyunda kılâde geçirecek 
yere denir ki ism-i mekândır, mahall-i 
ta¡vîzden ¡ibârettir. Ve yerinden kat¡â bir 
tarafa ve bir mahalle ayrılmaz olan nâkaya 
denir; yukâlu: ِفي َتْبَرُح  الَ  َصاَرْت  ِإَذا  ٌذ  ُمَعوَّ  َناَقٌة 
 Ve obanın havâlîsinde olan deve َمَكاٍن َواِحٍد
mer¡âsına denir.

َذَتاِن ُمَعّوِ -İsm-i fâ¡il bün [el-mu¡avvi≠etân] اَلإْ
yesiyle sûre-i Fela… ve sûre-i Nâs’a ıtlâk 
olunur; her biri ta¡vîzi mutazammındır.

ُْ َعاِئ ve [≠el-¡Â™i] اَلإْ

ُة َْ َعاِئ ve [el-¡Â™i≠et] اَلإْ

ُذ ُمَعّوِ ٌث) [≠el-Mu¡avvi] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Esmâ-i ricâldendir.

ُْ اهلِل  kibâr-ı tâbi¡înden Ebû [Â™i≠ullâhi¡] َعاِئ
İdrîs el-»avlânî ismidir.

 Neysâbûr’da bir [≠Sikketu Mu¡â] ِسكَُّة ُمَعاٍذ
mahalledir.

لُن ُْ  (vezninde [sey√ûn] َسْيُحوُن) [Ay≠ûn¡] َعيإْ
Sâhibü’l-Emâlî Ebû ¡Alî İsmâ¡îl b. ¡Alî el-
¢âlî nâm imâm-ı nahvînin ceddi ismidir.

ُْ َعَواِئ  Felekte dört ¡aded [≠el-¡Avâ™i] اَلإْ
kevkeb-i ma¡hûda ıtlâk olunur ki muhtelif 
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bıngıldayık dedikleri yumuşak yere denir, 
niteki ona َغاِذَيٌة dahi denir, َساِرَيٌة vezninde. 
Lâkin mü™ellif mu¡tell bâbında bundan 
sâkit olmuştur.

ُة َْ َغ إْْ َغ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-πa≠πa≠et] اَلإْ
ninde) Eksiltmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َغْذَغَذ ِمْنُه ِإَذا َنَقَصُه
ُْ ُغ إْْ -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [≠et-teπa≠gu] اَلتََّغ
ninde) Beri öte sıçramak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَغْذَغَذ الظَّْبُي ِإَذا َوَثَب
ُمَغاذُّ  Şol (mîm’in zammıyla) [≠≠el-muπâ] اَلإْ
susuz deveye denir ki suyu koklayıp iç-
mekten imtinâ¡ eder ola; yukâlu: ٌُّمَغاذ  َبِعيٌر 
أَْي َعُيوٌف َيَعاُف اْلَماَء

]غ ل ذ[
ُْ َغِلي  vezninde ve [@πalî] َغِليٌظ [≠el-πalî] اَلإْ
mürâdifidir. 

]غ ن ذ[
َيُة َْ -vez [an≠eyet¡] َعْنَذَيٌة [el-πan≠eyet] اَلَغنإْ
ninde ve mürâdifidir ki zikr olundu; 
yukâlu: َغْنَذى ِبِه ِبَمْعَنى َعْنَذى ِبِه
ُْ َغاِن  Boğazda savt mahrecine [≠el-πâni] اَلإْ
denir ki boğazın içi olacaktır. Mü™ellifin 
ْوِت  unvânıyla beyânı ¡âdeti¡ اَْلَحْلُق َوَمْخَرُج الصَّ
üzere müsâmahaya mahmûldür.

]غ ي ذ[
اُن َْ َغيإْ -veznin [şey†ân] َشْيَطاٌن) [el-πay≠ân] اَلإْ
de) Zan ve hadsinde musîb olan sâhib-i 
firâsete denir; yukâlu: َُّيظُن أَْي  َغْيَذاٌن   ُفالٌَن 
َفُيِصيُب
َتاُذ ُمغإْ -veznin [@muπtâ] ُمْغَتاٌظ [≠el-muπtâ] اَلإْ
de ve mürâdifidir ki sâhib-i gayz u kîn 
olan mubtin adama denir; yukâlu: َرُجٌل 
ُمْغَتاٌذ أَْي ُمْغَتاٌظ

FASLU’L-∏AYNİ’L-MU¡CEME 
)َفْصُل اْلَغْيِن اْلُمْعَجَمِة(

]غ ذ ذ[
ُّْ َغ  πayn’ın fethi ve ≠âl’ın) [≠≠el-πa] اَلإْ
teşdîdiyle) Yarada olan çirk ve hicrân 
akmak, ¡alâ-kavlin yara azıp şişmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ا ِمَن اْلَباِب  َغذَّ اْلُجْرُح َغذًّ
ِل َوالثَّاِني ِإَذا َساَل ِبَما ِفيِه أَْو َوِرَم  ve eksiltmek ْاألَوَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه ِإَذا َنَقَصُه َغذَّ
اُذ َْ غإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [≠el-iπ≠â] اَلإْ
dahi yarada olan çirk akmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ََّغذ ِبَمْعَنى  اْلُجْرَح  -Ve tîz tîz yürü أََغذَّ 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َوِفي ْيَر  السَّ  أََغذَّ 
ْيِر ِإَذا أَْسَرَع السَّ
ُة َْ ي ِْ َغ -Ya (πayn’ın fethiyle) [el-πa≠î≠et] اَلإْ
radan olan galîz irine denir; yukâlu: َساَلْت 
تُُه َغِذيَذُة اْلُجْرِح أَْي ِمدَّ
َغاذُّ -Şol cirâhata denir ki lâ [≠≠el-πâ] اَلإْ
yenkati¡ işleyip seyelân eder ola, cesedin 
neresinde olursa olsun. Ve gözde bir da-
mar adıdır ki dâ™imâ rutûbeti seyelân üze-
re olup kat¡â munkatı¡ olmaz, niteki ona 
hâdis ve bâ¡is olana َغْرٌب [πarb] derler, 
beyne’l-etıbbâ™ iki cihetle olur. Biri ekserî 
gözün burun tarafında olan pınarında bir 
çıban hâdis olup onda mâdde müctemi¡ 
oldukta seyelân eder, َفَرٌغ [feraπ] ve َمْلُن 
[mel™ân] dedikleri çıban gibi dâ™imâ ¡avdet 
eder. Ve birisi gözün kuvvet-i mâsikesinin 
za¡fından yâhûd rutûbetini indâc eder, 
hâdimesinin za¡fından olur. Ve 

 ve [kâhil] َكاِهٌل Bu ma¡nâlarda [≠≠πâ] َغاذٌّ
 gibi ismdir. Ve [πârib] َغاِرٌب

.Hiss ve idrâk ma¡nâsınadır [≠≠πâ] َغاذٌّ

ُة َغاذَّ ِبّيِ (hâ’yla) [el-πâ≠≠et] اَلإْ الصَّ اَعُة   َرمَّ
ma¡nâsınadır ki küçük çocuğun tepesinde 
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larıyla sıkıp zabt eder ola; bîçâre, menge-
neye düşmüşe döner; yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َفْخَذاُء ِإَذا 
ُجَل َبْيَن َفِخَذْيَها َكاَنْت َتْضُبُط الرَّ
ُْ ٌل) [≠et-tefa««u] اَلتََّفخُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Te™™ehhür ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َر ُجُل ِإَذا َتأَخَّ َذ الرَّ َتَفخَّ
َخاُذ ِتفإْ سإْ ِ  Bir adamın bedeni [≠el-istf«â] اَلإْ
tıknaz ve eti sölpük olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْسَتْفَخَذ ِإَذا اْسَتْخَذى

]ف ذ ذ[
ُّْ َف  fâ’nın fethi ve ≠âl’ın) [≠≠el-fe] اَلإْ
teşdîdiyle) Yalnız, ferd ve yegâne 
ma¡nâsınadır. Cem¡i أَْفَذاٌذ [ef≠â≠] ve ُفُذوٌذ 
[fu≠û≠] gelir; yukâlu: ٌُهَو َفذٌّ أَْي َفْرد Ve kumar 
oklarından evvelki oka ıtlâk olunur, bir 
nasîbi olmak hasebiyle. Şârihin beyânına 
göre mecmû¡u on oktur: ٌَّفذ [fe≠≠], َتْوأٌَم 
[tev™em], َرِقيٌب [ra…îb], ِحْلٌس [√ils], َناِفٌس 
[nâfis], ُمْسِبٌل [musbil], ُمَعلَّى [mu¡allâ] Bun-
lar nasîblidir. َسِفيٌح [sefî√], َمِنيٌح [menî√], 
 Bunlar bî-nasîbdir. Ve [vaπd] َوْغٌد

ٌّْ  Dağınık hurmâ dânelerinden her [≠≠fe] َف
birine ıtlâk olunur ki birbirine yapışık ol-
maya. Ve 

ٌّْ  Masdar olur, tard-ı şedîd [≠≠fe] َف
ma¡nâsına; yukâlu: ا ِإَذا َطَرَدُه َشِديًدا ُه َفذًّ َفذَّ
ُّْ ُمِف  İsm-i fâ¡il bünyesiyle [≠≠el-mufi] اَلإْ
yalnız bir kuzu doğuran koyuna denir. 

اٌذ َْ  ;Bir doğurmak ma¡nâsınadır [≠if≠â] ِإفإْ
yukâlu: َشاةٌ ُمِفذٌّ ِإَذا َصاَرْت َقْد َوَلَدْت َواِحَدًة
اُذ َْ ِمفإْ  Birer (mîm’in kesriyle) [≠el-mif≠â] اَلإْ
dâne doğurmak ¡âdeti olan koyuna denir; 
yukâlu: َشاةٌ ِمْفَذاٌذ ِإَذا َكاَنْت َعاَدتَُها أَْن َتِلَد َواِحًدا
ُّْ  Üzerinde yeleği olmayan [≠≠el-efe] اَلََف
oka ıtlâk olunur; yukâlu: َسْهٌم أََفذُّ أَْي َلْيَس َعَلْيِه 
ِريٌش
ُة َْ َف إْْ َف -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-fe≠fe≠et] اَلإْ

FASLU’L-FÂ™ 
)َفْصُل اْلَفاِء(

]ف خ ذ[
ُْ َفِخ  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [≠el-fe«i] اَلإْ
İnsân ve hayvânda uca ile baldırın mâ-
beyni olan ¡uzva denir ki uyluk ta¡bîr 
olunur. Ve bunda َفْخٌذ [fa«≠] dahi lügattir 
fâ’nın fethi ve «â’nın sükûnuyla ve ِفْخٌذ 
[fi«≠] dahi lügattir fâ’nın kesriyle. Ve َفِخٌذ 
[fe«i≠] kelimesi mü™ennestir. Ve 

ٌْ  Bir adamın akreb-i ¡aşîretinden [≠fe«i] َفِخ
olan cemâ¡ate ıtlâk olunur ki pek yakın 
hasmı olacaktır. 

Şârih der ki bi’l-cümle ¡aşîretin evveli َشْعٌب 
[şa¡b] ba¡dehu َقِبيَلٌة […abîlet] ba¡dehu َفِصيَلٌة 
[fa§îlet] ba¡dehu ٌِعَماَرة [¡imâret] ba¡dehu 
 dir. En evvel[≠fe«i] َفِخٌذ ba¡dehu [ba†n] َبْطٌن
-bu ma¡nâda mü [≠fe«i] َفِخٌذ tir ve[re™s] َرْأٌس
zekkerdir, zîrâ َنَفٌر [nefer] ma¡nâsını muta-
zammındır. İntehâ. Ve َفِخٌذ [fe«i≠]in cem¡i 
 gelir. Ve [≠ef«â] أَْفَخاٌذ

ٌْ -Masdar olur, bir adamın uy [≠fe«i] َفِخ
luğuna vurmak yâ dokunmak ma¡nâsına; 
yukâlu: َفَخَذُه َفِخًذا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أََصاَب َفِخَذُه 
َفُفِخَذ ِباْلَمْجُهوِل َوُهَو َمْفُخوٌذ
ُْ ِخي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [≠et-tef«î] اَلتَّفإْ
Bir kavm ve ¡askeri mehzûl ve perîşân 
eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir. Fi’l-
asl bir kabîleyi fehiz fehiz tefrîk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َتْفِخيًذا  اْلَقْوَم  َذ   َفخَّ
َقُهْم َوَفرَّ  Ve bir adam ¡aşîretini fehiz َخَذَلُهْم 
fehiz çağırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َذ  َفخَّ
اْلَعِشيَرَة ِإَذا َدَعاُهْم َفِخًذا َفِخًذا
اُء َْ َفخإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-fa«≠â] اَلإْ
de) Şol hatuna denir ki be-gâyet kuvvetli 
olmakla paçası arasına giren adamı uyluk-
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 اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أَْعَطاُه ِبالَ َتْأِخيٍر َوالَ ِعَدٍة أَْو أَْكَثَر ِمْنُه أَْو
أَْعَطاُه َدْفَعًة
ُْ ِفلإْ -Devenin ci (fâ’nın kesriyle) [≠el-fil] اَلإْ
ğerine denir, َكِبُد اْلَبِعيِر ma¡nâsına.

ُة َْ ُمَفاَل  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mufâle≠et] اَلإْ
vezninde) Zenâna harf-endâzlık eyle-
mek ma¡nâsınadır ki ma¡nâ-yı mezbûrdan 
me™hûzdur; yukâlu: ُفالٌَن ُذو ُمَطاَرَحٍة َوُمَفاَلَذٍة ِإَذا 
َساَء أَْي يَُطاِرُحُهنَّ كان يَُفاِلُذ النِّ
ُة َْ ِفلإْ  Ciğerden (fâ’nın kesriyle) [el-fil≠et] اَلإْ
bir pâreye denir; kezâlik altın ve gümüş ve 
et pâresine ıtlâk olunur. Cem¡i أَْفالٌَذ [eflâ≠]
dır ki tarh-ı zâ™id üzeredir ve ِفَلٌذ [file≠] ge-
lir ِعَنٌب [¡ineb] vezninde. Ve 

ِض اإْلَرإْ الَُذ   Künûz-i [∂eflâ≠u’l-ar] أَفإْ
medfûneye ıtlâk olunur. Mü™ellif bununla 
hadîs-i âtîye işâret eylemiştir. Kâle fi’n-
Nihâye: اَعِة “َوَتِقيُء ْاألَْرُض  َوِفي َحِديِث أَْشَراِط السَّ
أَْفالََذ َكِبِدَها” أَْي تُْخِرُج ُكنُوَزَها اْلَمْدُفوَنَة ِفيَها
َفالُوُذ ve [≠el-fâlû] اَلإْ

-Demi (fâ’nın zammıyla) [≠el-fûlâ] اَلإُْفوالَُذ
rin erkeğine denir ki çelik ve Fârisî olarak 
pûlâd ta¡bîr olunur. Şârihin beyânına göre 
 َفالُوٌذ pulâd mu¡arrebîdir ve [≠fûlâ] ُفوالٌَذ
[fâlû≠] ondan mutasarrıftır. İntehâ. Ve 

 Ma¡rûf helvânın ismidir ki [≠fâlû] َفالُوٌذ
pâlûze ve tahrîfle şehrîlerin pelte ta¡bîr 
ettikleridir. Mütercim der ki Zeccâc 
Emâlî’de demiştir ki َفالُوٌذ [fâlû≠] ki helvâ-
yı ma¡rûftur, ِسِرْطَراٌط [siri†râ†] ve ُمَزْعَزٌع 
[muza¡za¡] ve َلَواٌص [levâ§] dahi derler. 
Ammâ َفالُوَذٌج [fâlû≠ec] a¡cemî ve َفالُوَذٌق 
[fâlûza…] müvelleddir. Ve Muzhir’de 
 pâlûde-i Fârisî mu¡arrebi [fâlû≠ec] َفالُوَذٌج
olmak üzere mersûmdur.

ُلوُذ َمفإْ  Pûlâddan çekilmiş âlete [≠el-meflû] اَلإْ
denir; yukâlu: ِمَن طُِبَع  َقْد  َصاَر  ِإَذا  َمْفُلوٌذ   َسْيٌف 

de) Bir kimse üzerine ¡ale’l-gaflet atılıp 
sıçramak için kirpi gibi büzülüp küçülmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَقاَصَر ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َفْذَفَذ 
ِلَيِثَب َخاِتالً
اُذ َْ ِتفإْ ve [≠el-istif≠â] اَِلسإْ

ُذ ُّْ ٌل) [≠et-tefe≠≠u] اَلتََّف -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir adam bir mâddede bi-re™sihi 
müstakil olmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ََّذ ِإَذا اْسَتَبد ِإْسَتَفذَّ ِبِه َوَتَفذَّ
اَذى َْ ُف -veznin [furâdâ] ُفَراَدى) [el-fu≠â≠â] اَلإْ
de) ve

اُذ َْ ُف ve (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [≠el-fu≠â] اَلإْ

اُذ َّْ ُف اٌن) [≠el-fu≠≠â] اَلإْ  (vezninde [rummân] ُرمَّ
Perâkende olan eşhâsa ıtlâk olunur; tekûlu: 
ِقيَن اًذا أَْي ُمَتَفّرِ  َفاذٌّ Ve bunlar أََكْلَنا ُفَذاَذى َوُفَذاًذا َوُفذَّ
[fâ≠≠] ve َفِذيٌذ [fe≠î≠]in cem¡leridir, ُفَراَدى 
[furâdâ] ve ُفَراٌد [furâd] gibi.

]ف ر هـ ذ[
ُْ ُه ُفرإْ -fâ’nın ve hâ’nın zam) [≠el-furhu] اَلإْ
mıyla) ُفْرُهٌد [furhud] ma¡nâsınadır ki zikr 
olundu.

ُهوُذ ُفرإْ ve (fâ’nın zammıyla) [≠el-furhû] اَلإْ

ُْ َفَراِهي  [furhud] ُفْرُهٌد Bunlar da [≠el-ferâhî] اَلإْ
ma¡nâsınadır, ¡alâ-kavlin bunlarda savâb 
olan dâl-ı mühmele ile olmaktır.

]ف ط ذ[
ُْ إُْ َف  fâ’nın fethi ve †â’nın) [≠†el-fa] اَلإْ
sükûnuyla) Bir kimseyi bir nesneden zecr 
ve men¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َفَطَذُه َعْنُه َفْطًذا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َزَجَرُه

]ف ل ذ[
ُْ َفلإْ  fâ’nın fethi ve lâm’ın) [≠el-fel] اَلإْ
sükûnuyla) Bir adama bilâ-te™hîr hayr 
ve lâ-va¡d bir nesne vermek, ¡alâ-kavlin 
çok vermek yâhûd bir uğurdan vermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفْلًذا ِمَن اْلَماِل  َلُه ِمَن   َفَلَذ 
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FASLU’L-¢ÂF 
)َفْصُل اْلَقاِف(

]ق ب ذ[
 Ebû (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [≠ubâ¢] ُقَااُذ
Kisrâ ya¡nî Nûşirevân’ın pederi ismidir ki 
Fârisîde dâl-ı mühmele iledir.

 Bel« türâbında bir [ubâ≠iyân¢] ُقَااِذَياُن
mevzi¡ adıdır.

ُقَااِذيَُّة -Fenâ bulmuş çok [el-…ubâ≠iyyet] اَلإْ
tanki nesneye ıtlâk olunur, niteki ٌّنُوِحي 
[nû√iyy] ve ٌَّعاِدي [¡âdiyy] dahi zebân-
zeddir. Ve te™nîsi mevsûf i¡tibârıyladır; 
yukâlu: ِحْنَطٌة ُقَباِذيٌَّة أَْي َعِتيَقٌة َرِديَئٌة

]ق ذ ذ[
ُة َّْ ُق  âf’ın zammı ve ≠âl’ın…) [el-…u≠≠et] اَلإْ
teşdîdiyle) Okun yeleğine denir, ْهِم  ِريُش السَّ
ma¡nâsına. Cem¡i ُقَذٌذ […u≠e≠] gelir, ُغَرٌف 
[πuref] vezninde. Ve pireye denir, بُْرُغوٌث 
[burπû&] gibi. Cem¡i اٌن  gelir [i≠≠ân…] ِقذَّ
…âf’ın kesriyle. Ve 

ةٌ َّْ  Nâkanın fercinin bir cânibine [u≠≠et…] ُق
denir; iki cânibine َتاِن  .denir [u≠≠etân…] ُقذَّ
Ve insânın ve atın kulağına denir. Ve 

ُة َّْ  Bir kelimedir ki etfâl-i ¡Arab [u≠≠et…] ُق
beynlerinde ma¡hûd olan َشَعاِريُر nâm la¡ibi 
bölük bölük oynadıklarında َة ُقذَّ َشَعاِريَر   َلِعْبَنا 
اَن ُقذَّ اَن  َوُقذَّ َة  ُة .derler ُقذَّ اُن ve [u≠≠et…] ُقذَّ  ُقذَّ
[…u≠≠ân] gayr-i munsarıflardır; şârihin 
beyânına göre ِقيَن .ma¡nâsınadır ُمَتَفّرِ

ُذ َْ ُق  Bu (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [≠el-…u≠e] اَلإْ
dahi pireye denir, بُْرُغوٌث [burπû&] gibi.

ُّْ َق  Oka yelek (âf’ın fethiyle…) [≠≠el-…a] اَلإْ
geçirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْهَم ِإَذا  َقذَّ السَّ
َة ِبِه -Ve yeleğin etrâfını kırkıp de أَْلَصَق اْلِمَقذَّ
ğirmi ve her tarafı düpdüz ve berâber ol-

اْلُفوالَِذ
ُْ ِلي  Bir (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [≠et-teflî] اَلتَّفإْ
nesneye pâre pâre bölmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفلََّذُه َتْفِليًذا ِإَذا َقطََّعُه
ِتالَُذ فإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [≠el-iftilâ] اَلإْ
de) Bir adamın mâlından bir bölük ve bir 
mikdâr ahz eylemek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ِإْفَتَلْذتُُه اْلَماَل أَْي أََخْذُت ِمْن َماِلِه ِفْلَذًة

]ف ن ذ[
ُْ َفاِني  Pânîz-i Fârisî mu¡arrebidir [≠el-fânî] اَلإْ
ki kamış helvâsına ve peynir şekerine 
denir.
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لُذ ُْ َمقإْ  Bu dahi müzeyyen [≠el-ma…≠û] اَلإْ
nesneye ıtlâk olunur.

َذُة َّْ ُمَق  ُمَعظََّمٌة) [el-mu…â≠≠e≠et] اَلإْ
[mu¡a@@amet] vezninde) ve

لَذُة ُْ َمقإْ -Ağırşak gibi değir [el-ma…≠û≠et] اَلإْ
mi olan kulağa vasf olur; yukâlu: ٌَذة  أُُذٌن ُمَقذَّ
َرةٌ َوَمْقُذوَذةٌ أَْي ُمَدوَّ
ُْ ُق إْْ  [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [≠et-te…a≠…u] اَلتََّق
vezninde) Dağa ve bayıra çıkmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَقْذَقَذ ِفي اْلَجَبِل ِإَذا َصِعَد 
Ve kuyuya yâ bir çukura düşüp helâk ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِكيَِّة ِإَذا  َتَقْذَقَذ ِفي الرَّ
َفَهَلَك ِفيَها  -Ve bir adam, mürşid ve reh َوَقَع 
bersiz bilâ-reviyyet kendi başına sülûk ey-
lemek ma¡nâsınadır, gerek hissî ve gerek 
ma¡nevî olsun; yukâlu: َرِكَب ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َتَقْذَقَذ 
َرْأَسُه
ُة  Yelekli oklara denir. Bu [el-…â≠≠et] اَلَقاذَّ
münâsebetle ehl-i cenk bahâdırlara ıtlâk 
olunur, niteki ٌة -miyâne-i ¡as [şâ≠≠et] َشاذَّ
kerde duramaz olan cebân eşhâsa ıtlâk 
olunur, bu ¡alâka ile ¡Arablar “Filân kimse 
be-gâyet şecî¡ ve bahâdırdır, gözü gördü-
ğü kimseleri hemân tu¡me-i şemşîr eder” 
diyecek yerde ًَما َيَدُع َشاذًَّة َوالَ َقاذَّة derler, ُشَجاٌع 
َرآُه َمْن   ma¡nâsına ve bu nefye mahsûs َيْقُتُل 
ta¡bîrâttandır.

اُن َّْ ُق اٌن) [el-…u≠≠ân] اَلإْ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Başın iki tarafının kıllarında pîrlikten 
nâşî zuhûr eden beyâza ıtlâk olunur, 
kezâlik kuş kısmının kanatlarında olan 
beyâza denir.

اَذاُت َْ ُق  (âf’ın zammıyla…) [el-…u≠â≠ât] اَلإْ
Kırkılan ok yeleğinden ve sâ™ir nesneler-
den dökülen kırpıntılara denir. Şârih der 
ki bu ânifen zikr olunan ٌُقَذاَذة […u≠â≠et]in 
cem¡i olmakla tekrârdır.

mak üzere perdâht eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنْحِو َعَلى  َفُه  َوَحرَّ أَْطَراَفُه  َقَطَع  ِإَذا  يَش  الّرِ  َقذَّ 
َوالتَّْسِوَيِة  Ve taş ve ona şebîh katı ve التَّْدِويِر 
galîz nesne atmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َغِليٍظ ُكّلِ  ِفي  َويَُقاُل  ِبِه  َرَمى  ِإَذا  اْلَحَجَر   Ve ense َقذَّ 
tarafından iki kulağın aralığına vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه ُه ِإَذا َضَرَب َمَقذَّ َقذَّ
اُذ َْ قإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [≠el-i…≠â] اَلإْ
dahi oka yelek geçirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َة ِبِه ْهَم ِإَذا أَْلَصَق اْلُقذَّ أََقذَّ السَّ
ُّْ ََق -Yelekli oka denir. Ve ye [≠≠el-e…a] اَلإْ
leksiz oka dahi denir; yukâlu: َسْهٌم أََقذُّ ِإَذا َكاَن 
 ve َسْهٌم أََقذُّ أَْي الَ ِريَش َعَلْيِه :ve yukâlu َعَلْيِه ِريٌش
minhu yekûlûne: َما َلُه أََقذُّ َوالَ َمِريٌش أَْي َشْيٌء أَْو 
َقْوٌم َوالَ   Ve yılan gibi be-gâyet hemvâr َماٌل 
yonulmuş oka denir ki aslâ bir yerinde ve-
rebi ve kaçığı olmaya; yukâlu: أَِي أََقذُّ   َسْهٌم 
اْلُمْسَتِوي اْلَبْرِي ِبالَ َزْيٍغ
ُّْ ِمَق -Ok ye (mîm’in kesriyle) [≠≠el-mi…a] اَلإْ
leğini perdâht edecek âlete denir. Ve bıça-
ğa ıtlâk olunur.

ُّْ َمَق ) [≠≠el-me…a] اَلإْ  (vezninde [meredd] َمَردٌّ
Ense tarafından iki kulağın mâ-beynine 
denir. Ve başın mu™ahharında kıl bittiği 
yerin nihâyetine denir. Ve 

ٌّْ .Bir mevzi¡ adıdır [≠≠Me…a] َمَق

اَذُة َْ ُق -vez [umâmet&] ثَُماَمٌة) [el-…u≠â≠et] اَلإْ
ninde) Altın ve sâ™ir nesnenin etrâfından 
kesilen kesintiye ve kırpıntıya denir.

ُذ َّْ ُمَق  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [≠el-mu…â≠≠e] اَلإْ
vezninde) Müzeyyen şey™e ıtlâk olunur. 
Ve saçının ve perçeminin uzun yerleri kır-
kılıp tanzîm ve tesviye olunmuş kimseye 
denir. Ve cüst ve hafîfü’l-hey™et olan ada-
ma ıtlâk olunur. Ve mutlakan tesviye ve 
perdâhtla hüsn ve letâfet bulmuş nesneye 
ıtlâk olunur ki Fârisîde pîrâste denir.
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ِباْلَعَصا ِإَذا َضَرَبُه َكَما يُْضَرُب اْلُقْنُفُذ
ُْ َقَناِف  ün[≠unfu…] ُقْنُفٌذ [≠el-…anâfi] اَلإْ
cem¡idir. Ve uzun olmayan topak dağlara, 
¡alâ-kavlin uzunca kum yığınlarına yâhûd 
ba¡zı yollarda olan başı sivri tepelere ıtlâk 
olunur.

ِل ُْ اللَّيإْ ُف -Gece kirpisi de [unfu≠u’l-leyl…] ُقنإْ
mektir, kirpi kısmı geceleri uyumayıp her 
tarafı cevelân eder olduğu için ¡Arablar 
koğucu ve nakkâl-i makâl adama ıtlâk 
ederler; yekûlûne: اٌم ُهَو ُقْنُفُذ َلْيٍل أَْي َنمَّ

]ق ي ذ[
َياٌذ  Cem¡ bünyesiyle ki Merrâr [≠E…yâ] أَقإْ
Fa…¡asî nâm şâ¡irin işbu: َكأَنََّها َواْلَعْهَد ِمْن أَْقَياِذ“ 
ِوَجاِذ” َعَلى  َجَراِميَز  أُسُّ   || beytinde vâki¡dir, 
bir mevzi¡ adıdır.

]ق ش ذ[
ُة َْ ِقشإْ  vezninde ve [işdet…] ِقْشَدةٌ [iş≠et…] اَلإْ
cümle-i ma¡ânîsinde mürâdiftir ki müh-
melede beyân olundu ve bu Ezherî’den 
menkûldür.

]ق ش م ذ[
يُن ِْ َم َقشإْ  [kesmebîn] َكْسَمِبيُن) [el-…aşme≠în] اَلإْ
vezninde) Yemen lügatinde göğe denir, 
.ma¡nâsına [™semâ] َسَماٌء

]ق ل ذ[
ُْ َقَل  Kehleye şebîh (fethateynle) [≠el-…ale] اَلإْ
bir böceğin ismidir ki behâyim kısmının 
gövdelerine yapışıp helâk eylemedikçe 
ayrılmaz, Türkîde sakırga ta¡bîr ettikleri-
dir ki keneden başka olur.

ُة َْ َقِل  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-…ali≠et] اَلإْ
Sakırga üşmüş behîmeye denir; yukâlu: 
َبِهيَمٌة َقِلَذةٌ ِإَذا َكاَنْت َقْد َعِلَق ِبَها اْلَقَلُذ

]ق ن ف ذ[
ُْ ُف ُقنإْ  âf’ın zammı ve fâ’nın…) [≠el-kunfu] اَلإْ
zammı ve fethiyle) َشْيَهٌم [şeyhem] ismidir 
ki kirpi ta¡bîr olunan cânverin erkeğine 
denir; mü™ennesi ٌُقْنُفَذة […unfu≠et]tir hâ ile. 

ٌْ ُف  Fâreye denir. Ve devenin [≠unfu…] ُقنإْ
kulakları tozlarına denir. Ve birikmiş yük-
sek kum yığınına denir. Ve kumluğun va-
satında nâbit ağaca denir. Ve şol mekâna 
denir ki sık ve birbirine sarmaşık otlar 
bitire. اِج رَّ  dedikleri mevzi¡ ma¡nâ-yı ُقْنُفُذ الدُّ
ahîrdendir.

ُة َْ ُف ُقنإْ  Hâ ile mü™ennestir ki [el-…unfu≠et] اَلإْ
zikr olundu. Ve ٌُقْنُفَذة [¢unfu≠et] Benû Nu-
meyr cemâ¡ati yurdunda bir su adıdır.

ُْ ُف -vez [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [≠et-te…anfu] اَلتََّقنإْ
ninde) Bir adama değnekle kirpiye vurur 
gibi vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَقْنَفَذُه 
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]ك ن ب ذ[
ُْ ِْ ُكَنا -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [≠el-kunâbi] اَلإْ
ninde) Şol adama denir ki yüzü Çînî ve 
Moğol yüzleri gibi dürük iri ve çirkîn ola; 
yukâlu: َرُجٌل ُكَناِبٌذ أَْي َجْهٌم َضْخُم اْلَوْجِه َقِبيٌح

]ك ل ذ[
َكاَذُة -İnsân ve hayvânın uyluk [el-kâ≠et] اَلإْ
larının taşra taraflarından ferclerinin çev-
resine, ¡alâ-kavlin yancık etlerine denir ki 
kaba et olacaktır; cem¡-i cinsi َكاٌذ [kâ≠]dır. 
Ve 

-Baπdâd kazâsında bir kar [Kâ≠et] َكاَذُة
ye adıdır; Ebu’l-◊useyn b. Zer…aveyhi 
şeyhi olan mevsûku’r-rivâyet İs√â… b. 
Mu√ammed el-Kâ≠î oradandır.

َكاَذاُن ve [el-kâ≠ân] اَلإْ

َذاُن َكوإْ -veznin [sekrân] َسْكَراُن) [el-kev≠ân] اَلإْ
de) Bedeni yumru pek semiz adama denir.

ُْ ِوي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [≠et-tekvî] اَلتَّكإْ
Bedene tutulan fûta, ٌَكاَذة [kâ≠et] dedikle-
ri ¡uzv-ı mezkûre erişmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ٌذ َذ ْاإِلَزاُر ِإَذا َبَلَغ اْلَكاَذَة َوُهَو أَِي ْاإِلَزاُر ُمَكوَّ  َكوَّ
Ve 

ٌْ ِوي  ,Cimâ¡ eden insân ve hayvân [≠tekvî] َتكإْ
fercin ٌَكاَذة [kâ≠et]lerine ya¡nî yanlarına 
dürtüştürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َذ  َكوَّ
َكِب  Ve değnekle النَّاِكُح ِإَذا َكاَن َطَعَن ِفي َجَواِنِب الرَّ
dübüre vurmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َذُه ِإَذا َضَرَب ِباْلَعَصا ِفي ُدبُِرِه َكوَّ

َكاِذيُّ  (yâ-yı müşeddede ile) [el-kâ≠iyy] اَلإْ
Bir şecer adıdır ki çiçekleriyle edhân 
tatyîb olunur. Bu şecer bilâd-ı Hind ü 
¡Umân’da nâbit ve hurmâ ağacına şebîh 
ve çiçeği be-gâyet hoş-bû olur, yağlar ile 
terbiye ederler; yağına ٌَّكاِذي  .derler ُدْهٌن 
Huccâc, Mekke’den suyunu getirirler. 
Dâl-ı mühmele ile kâdî suyu ta¡bîr ederler.

FASLU’L-KÂF 
)َفْصُل اْلَكاِف(

]ك ذ ذ[
اُن َّْ َك  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [el-ke≠≠ân] اَلإْ
Bir nev¡ taşın ismidir ki kesek gibi yumu-
şak olur, Türkîde küfeki ta¡bîr olunur.

اُذ َْ كإْ ِ  Zikr (hemzenin kesriyle) [≠el-ik≠â] اَلإْ
olunan taşlığa uğramak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِن أََكذَّ اْلَقْوُم ِإَذا َصاُروا ِفي اْلَكذَّ
ُة َْ َك إْْ َك -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-ke≠ke≠et] اَلإْ
ninde) Pek kırmızılık, humret-i şedîde 
ma¡nâsınadır.

ُّْ َك  kâf’ın fethi ve ≠âl’ın) [≠≠el-ke] اَلإْ
teşdîdiyle) Bir nesne huşûnetli sert olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ا ِإَذا َخُشَن ْيُء َكذًّ َكذَّ الشَّ

]ك غ ذ[
ُْ َكاَغ  lafzında [kâπad] َكاَغٌد [≠el-kâπa] اَلإْ
lügattir.

]ك ل ذ[
َواُذ ِكلإْ  Mûsâ (kâf’in kesriyle) [≠el-Kilvâ] اَلإْ
Nebî ¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-selâm 
hazretlerine nâzil olan Tevrât-ı şerîfin 
tâbûtu ismidir ki sandûka-i sekînedir. 
Çemşir ağacından ve müzehheb, tûlü üç 
zirâ¡ ve ¡arzı iki zirâ¡ mikdârı idi. Bu ci-
hetle lafz-ı mezbûr ¡İbrî olur.

َواٍذ ِكلإْ  Âfet ve dâhiyenin [≠ummu kilvâ] أُمُّ 
künyesidir.

َواَذى  kâf’ın fethi ve elifin) [Kelvâ≠â] َكلإْ
kasrıyla ve meddiyle) Baπdâd esfelinde 
bir karye adıdır.

َواُذ  Bir arzın (kâf’ın fethiyle) [≠Kelvâ] َكلإْ
ismidir.



ُة َّْ اَللَّ 1693BÂBU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME

FASLU’L-LÂM 
)َفْصُل الالَِّم(

]ل ج ذ[
ُْ  lâm’ın fethi ve cîm’in) [≠el-lec] اَللَّجإْ
sükûnuyla) Nesne yemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َلْجًذا  الطََّعاَم   َلَجَذ 
 Ve davar çayırı henüz otlamak أََكَلُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَعى ِإَذا  اْلِحَماُر   َلَجَذ 
 Ve davar çayırı dillerinin uçlarıyla ِاْبِتَداًء
otlamak ma¡nâsınadır ki çayır pek kısa 
olmaktan olur; yukâlu: أَْي اْلَكَلَ  َتْلُجُذ   اَْلَماِشَيُة 
َساِن -Ve bir nesneden azca al َتْأُكُلُه ِبأَْطَراِف الّلِ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَجَذ ِمْنُه ِإَذا أََخَذ ِمْنُه 
-Ve sâ™il kendisine bir def¡a veril َشْيًئا َيِسيًرا
dikten sonra yüzsüzlük edip tekrâr tekrâr 
dilencilik eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ًة -Ve kın َلَجَذ ُفالٌَن ِإَذا أَْكَثَر ِمْن ُسَؤاٍل َبْعَد أَْن يُْعَطى َمرَّ
dırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه ِإَذا َحضَّ  َلَجَذُه 
Ve dil ile yalamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َلَجَذُه ِإَذا َلَحَسُه
َجاُذ ِملإْ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [≠el-milcâ] اَلإْ
ninde) Çayırlar kısa olmakla dişleri uç-
larıyla koparıp ekl eden davara denir; 
yukâlu: ِم ِفيَها َدابٌَّة ِمْلَجاٌذ ِإَذا َكاَنْت َتْأُخُذ اْلَبْقَل ِبُمَقدَّ
َجاُذ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [≠el-licâ] اَلّلِ
Kındırmağa denir, ِغَراٌء [πirâ™] ma¡nâsına.

]ل ذ ذ[
ُة َّْ -lâm’ın ve ≠âl-i müşedde) [el-le≠≠et] اَللَّ
denin fethiyle) Nakîzü’l-elem, ya¡nî tat ve 
hoşluk ma¡nâsınadır ki Fârisîde meze de-
nir. Cem¡i اٌت  َنِقيُض gelir. Mü™ellif [lezzât] َلذَّ
 ibâretiyle tefsîr ve ümmehât-ı sâ™irede¡ ْاألََلِم
َشِهيًّا َصاَر  ْيُء  الشَّ  Ve Zema«şerî meze ile َلذَّ 
tefsîr eylemeleriyle vech-i müte¡âref üzere 
ةٌ  tat ve hoşluk ve çâşnî ve meze ,[le≠≠et] َلذَّ
demek olur. 
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lir lâm’ın kesriyle; yukâlu: َشِرَب اللُّذَّ َواللَِّذيَذ 
اْلَخْمَر ةٌ Ve buna أَِي   َمْلُدوٌغ isnâdı [le≠≠et] َلذَّ
[meldûπ]a َسِليٌم [selîm] ıtlâkı kabîlindendir.

الَُذ إْْ  (vezninde [leclâc] َلْجالٌَج) [≠el-le≠lâ] اَللَّ
Kâr ve ¡amelde cüst ve çîre-dest ve çâlâk 
adama denir; yukâlu: َسِريٌع أَْي  َلْذالٌَذ   َرُجٌل 
 Ve َخِفيٌف ِفي َعَمِلِه

الٌَذ إْْ .Sibâ¡dan kurta ıtlâk olunur [≠le≠lâ] َل

ُة َْ َل إْْ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-le≠le≠et] اَللَّ
ninde) Bir adam َلْذالٌَذ [le≠lâ≠] olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َصاَر َلْذالًَذا َلْذَلَذ الرَّ
ٍّْ َت ُملإْ َضُة   (izâfetle) [≠≠Rav∂atu Multe] َرلإْ
Medîne kurbünde bir mevzi¡ adıdır.

ُة َّْ ) [el-eli≠≠et] اَلَِل ةٌ  (vezninde [e¡izzet] أَِعزَّ
Nâsın lezzetini ahz eden kimselere denir 
ki murâd nâsın dâ™imâ zevk ve lezzetle-
riyle safâ-yâb olan kimselerdir. Mü™ellif 
َتُهْم َلذَّ َيْأُخُذوَن  -ibâretiyle tefsîr eyle¡ اَلَِّذيَن 
mekle ¡âdeti üzere zamîr-i cem¡ َناٌس [nâs]
a râci¡dir. Ve Cevherî’nin ism-i mevsûl 
olan اَللَّْذ kelimesini burada zikri vehmden 
nâşîdir, zîrâ onun mevzi¡i mu¡tell bâbıdır. 

Şârih der ki اَللَّْذ kelimesi اَلَِّذي lafzında lü-
gat olunca mevzi¡-i zikri bu mahal olmak 
münâsibdir. Bu makûleler cem¡ü’l-eşbâh 
ve’n-nezâ™ir kabîlindendir.

]ل م ذ[
ُْ  lâm’ın fethi ve mîm’in) [≠el-lem] اَللَّمإْ
sükûnuyla) َلْمٌج [lemc] lafzında lügattir ki 
etrâf-ı fem ile ekl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلَمَج ِبَمْعَنى  ُجُل  الرَّ  Mütercim der َلَمَذ 
ki mü™ellif bâb-ı mîm’de َتالٌَم [telâm] َسَحاٌب 
[se√âb] vezninde َتالَِميُذ [telâmî≠] demek-
tir, Cevherî bu mâddeden gayrısını zikr 
eylemedi ve bu َتالٌَم [telâm] bu mâddeden 
ya¡nî َتْلٌم [telm] bâbından değildir, ancak 
o bâb-ı ≠âl’dendir diye ¡âdeti üzere min-

Şârih der ki ”ل،ذ،ذ“ mâddesi şehvet yâhûd 
ona karîb ma¡nâya mevzû¡dur ki Türkîde 
vech-i mezkûr üzere tat ve hoşluk ta¡bîr et-
tikleridir. Ve bu keyfiyyet evcâ¡dan sâlime 
olup ve ancak sahîhü’l-mizâc olanda hâsıl 
olmakla mü™ellif ِضدُّ ْاألََلِم ¡unvânıyla tefsîr 
eyledi. Ve mü™ellif أََلٌم [elem]i َوَجٌع [veca¡] 
ile beyân eylemekle ٌة  onun [le≠≠et] َلذَّ
nakîzi olmaz, belki َبَشاَعٌة [beşâ¡at]in nakîzi 
olur. Ve 

ةٌ َّْ  َخْمٌر ,Bâdeye ıtlâk olunur [le≠≠et] َل
[«amr] ma¡nâsına.

اُذ َْ ve [≠el-le≠â] اَللَّ

اَذُة َْ  (lâm’ların fethiyle) [el-le≠â≠et] اَللَّ
Bir nesneyi tatlı ve hoş-meze bulmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء َوَلذَّ ِبِه َلَذاًذا  َلذَّ ُفالٌَن الشَّ
اِبِع ِإَذا َوَجَدُه َلِذيًذا  Ve bir nesne َوَلَذاَذًة ِمَن اْلَباِب الرَّ
tatlı ve hoş-meze olmak ma¡nâsına lâzım 
olur; yukâlu: ْيُء ِإَذا َصاَر َلِذيًذا َلذَّ الشَّ
اُذ َْ ِت لإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [≠el-ilti≠â] اَلإْ
ve

اُذ َْ ِتلإْ سإْ ِ  Bunlar da bir nesneyi [≠el-istil≠â] اَلإْ
hoş-meze bulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه ِإَذا َوَجَدُه َلِذيًذا ُه َواْلَتذَّ ِبِه َواْسَتَلذَّ ِإْلَتذَّ
ُّْ  Uykuya (lâm’ın fethiyle) [≠≠el-le] اَللَّ
ıtlâk olunur.

ُْ ي ِْ -Tat (vezninde [emîr] أَِميٌر) [≠el-le≠î] اَللَّ
lı ve hoş-meze şey™e denir. Bu tatlılık, 
halâvet mefhûmu değildir; ٌة  [le≠≠et] َلذَّ
¡âmm ve ٌَحالََوة [√alâvet] hâstır. Fârisîde 
ةٌ  vech-i mezkûr üzere meze ve [le≠≠et] َلذَّ
halâvet, şîrînî mürâdifidir. Ve طُْعٌم [†u¡m,] 
ةٌ  ten e¡ammdır ki Fârisîde çâşnî[le≠≠et] َلذَّ
mürâdifidir. Ve 

ٌْ ي ِْ  َخْمٌر ,Bâdeye ıtlâk olunur [≠le≠î] َل
[«amr] ma¡nâsına, ٌَّلذ [le≠≠] gibi. Cem¡i ٌّلُذ 
[lu≠≠] lâm’ın zammıyla ve ِلَذاٌذ [li≠â≠] ge-
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kasîde-i dâliyye-i mühmelesinde ِبأُوِلى“ 
ُد” َوُمَتَلّمِ ٌل  َفُمَبّتِ  mısrâ¡ının şerhinde ُقًوى 
şârihi ٌد ٌذ [mutelemmid] ُمَتَلّمِ -mute] ُمَتَلّمِ
lemmi≠] ma¡nâsınadır ki ٌَتْلَمَذة [telme≠et]
ten ism-i fâ¡ildir, hâdim ma¡nâsına; bu 
mâddede dâl’ın ihmâliyle de lügattir diye 
beyân eylemiştir. Pes buna göre tâ™ as-
liyye olup ve lügat-i müstakille olur ve 
bu ihmâl sûretinde tâ’yı ziyâdeye haml 
edene göre ”ل،م،د“ mâddesinden me™hûz 
olur ki tevâzu¡ bi’z-züll ma¡nâsınadır; 
münâsebet ma¡lûmdur. Ve ≠âl-ı mu¡ceme 
sûretinde tâ’yı ziyâdeye haml edene göre 
ekl bi-etrâfi’l-fem ma¡nâsına olan ”ل،م،ذ“ 
mâddesinden me™hûz olup şey™en fe-
şey™en ¡ulûm ve sanâyi¡i etrâfıyla ta¡allüm 
eylemekte müste¡âr ve ba¡dehu ondan 
-mutasarrıf olmuş olur: Ger [≠tilmî] ِتْلِميٌذ
çi bu gûne isti¡âre vâki¡dir, lâkin tâ’nın 
asliyye olması vech-i mesrûd üzere mu-
hakkaktır ve kaldı ki gerek Cevherî’nin 
ve gerek mü™ellifin ُحِذُف اَلتَّالَِميُذ   اَلتَّالَُم 
 kavllerinde mahzûfu hemân ≠âl’e َذالُُه
hasr iktifâ™ kabîlindendir, zîrâ yâ™ dahi 
mahzûftur; murâdları ba¡zı eş¡ârda َتالٌَم 
[telâm] ¡unvânında vârid olmakla َتالَِميُذ 
[telâmî≠] murahham olduğunu iş¡ârdır. 
Ez-ân-cümle ∏aylân b. Seleme’nin işbu: 
ُصْنُع َشكََّها  أَْحَرَز  َقْد   || ِدالٍَص  ُمَضاَعَفٍة   “َوِسْرَباٍل 
الّتِالَِم” beytinde ve التَّالَِم” ِبأَْيِدي  اْلَحَماِليِج   “ِمْثَل 
mısrâ¡ında olduğu gibi bunlar da tâ’nın 
kesri ve fethiyle de mervîdir. Kesre göre 
 [â™iπ§] َصاِئٌغ ve [πulâm] ُغالٌَم [tilâm] ِتالٌَم
ma¡nâsınadır ve fethe göre َتالَِميُذ [telâmî≠]
den murahham olur, niteki işbu َدَرَس“ 
َفأََباُن” ِبَمَناِبَع   اَْلَمَناِزُل lafzı اَْلَمَنا mısrâ¡ında اْلَمَنا 
murahhamıdır. Kezâlik işbu تُْذِكى  “َفَكأَنََّما 
َحَبا”  َحَباِحُب kelimesi ُحَبا mısrâ¡ında َسَناِبُكَها 
murahhamıdır ki اْلَحَباِحِب  demektir. Ve َناُر 

gayri reviyyetin Cevherî’ye harf-endâz 
olur iken hefvetü’l-kâmil hufresine düş-
müştür, zîrâ bâb-ı ≠âl’den olduğu sûrette 
eğer tâ’yı asliyye ise burada tâ™ faslında 
zikr olunmalı idi ve eğer zâ™id ise işbu 
 mâddesinde sebti lâzım idi. İşbu “ل،م،ذ”
mahâll-i selâsenin birinde asl ve fer¡ine 
ta¡arruz eylemeyerek Cevherî’ye seng-
endâz-ı i¡tirâz olması mine’l-¡acâyibdir. 
Kaldı ki Lisânu’l-¡Arab’da ”ت،ل،م،ذ“ 
mâddesinde sebtle اَلتَّالَِميُذ اَْلَخَدُم َواألَْتَباُع َواِحُدُه 
-ibâretiyle beyân eylemekle tâ’nın as¡ ِتْلِميٌذ
liyye olmasını tahkîk eylemiştir. 

Ve Zema«şerî Mu…addimetü’l-Edeb’de 
َتْلَمَذًة bâbında [da√recet] َدْحَرَجٌة َلُه   َتْلَمَذ 
“Şâkirdî kerd û-râ” ¡unvânıyla sebt ey-
lemekle tâ™, asliyye olup ve ٌذ -telem] َتَلمُّ
mu≠] şâkirdlik ma¡nâsına olduğunu tasrîh 
eylemiştir. Ve ِتْلِميٌذ [tilmî≠] lafzını şâkird 
ile tefsîr ve cem¡i َتالَِميُذ [telâmî≠] ve ٌَتالَِمَذة 
[telâmi≠et] geldiğini beyândan sonra zâ-
yı mu¡ceme ile ve ِمْثُلُه  unvânında¡ ِتْلَماٌز 
zikr eylemiştir. Pes ِتْلِميٌذ [tilmî≠] ٌَتْلَمَذة 
[telme≠et]ten me™hûz ِفْعِليٌل [fi¡lîl] olur. Ve 
kaldı ki cem¡inin hâ’yla ٌَتالَِمَذة [telâmi≠et] 
dahi gelmesi şâzz yâhûd ism-i a¡cemî 
olmak tevehhümüne mebnîdir ve fi¡lîl, 
fâ’nın kesriyledir. Ve Zema«şerî’nin ِتْلَماٌز 
[tilmâz] dahi ِتْلِميٌذ [tilmî≠] ma¡nâsınadır 
kavli ki tâ’nin kesri ve zâ-yı mu¡ceme ile-
dir, o lügat-ı âherdir, ”ل،م،ذ“den me¡hûz ve 
tâ’yı zâ™idedir; asl َلْمٌز [lemz] göz ile işâret 
ma¡nâsına olup ba¡dehu onda ٌز  tasarruf َتَلمُّ
ve bir şey™i merreten ba¡de-uhrâ taleb ey-
lemek ma¡nâsında isti¡mâl olunmakla on-
dan ِتْلَماٌز ahz ve şâkirde ıtlâk olundu, ker-
reten ba¡de-uhrâ taleb ve tahsîl ¡alâkasına 
mebnîdir. 

Ba¡de-≠â Umeyye b. e§-~alt nâm şâ¡irin 
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]ل ل ذ[
ُذ  lâm’ın fethi ve vâv’ın) [≠el-lev] اَللَّوإْ
sükûnuyla) ve 

 (lâm’ın harekât-ı selâsıyla) [≠el-levâ] اَللََّواُذ
ve

َياُذ  kesre-i lâm mücâveretinden) [≠el-liyâ] اَلّلِ
vâv’ı yâ’ya ibdâlle) Bir nesneye penâh 
getirip duldalanmak ve ardında saklan-
mak ma¡nâsınadır ki sığınmak olacaktır; 
yukâlu: ِإَذا َوِلَياًذا  َثًة  ُمَثلَّ َوِلَواًذا  َلْوًذا  َيُلوُذ  ْيِء  ِبالشَّ  الََذ 
َواْحَتَصَن ِبِه   Ve bir şey™in her tarafını اْسَتَتَر 
kaplamak, ihâta ma¡nâsınadır; yukâlu: الََذ 
اِر ِإَذا أََحاَط ِبَها  Ve الطَِّريُق ِبالدَّ

ٌذ  ,Dağın bir cânibine ıtlâk olunur [≠lev] َلوإْ
tesmiye bi’l-masdardır; yukâlu: ِبَلْوِذ  ِإْعَتَصَم 
-Ve dağın dâ™iren-mâ-dâr çev اْلَجَبِل أَْي ِبَجاِنِبِه
resine ıtlâk olunur. Ve derenin burgaç ye-
rine denir; tekûlu: َنَزْلَنا ِفي َلْوِذ اْلَواِدي أَْي ُمْنَعَطِفِه 
Cem¡i أَْلَواٌذ [elvâ≠] gelir. Ve 

ٌذ .Yemen’de bir dağın adıdır [≠Lev] َلوإْ

 [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mulâve≠et] اَلإُْمالََلَذُة
vezninde) Bu dahi bir yere sığınmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: الََوَذ ِبِه ُمالََوَذًة ِبَمْعَنى الََذ 
 Ve ِبِه

 ve [mulâve≠et] ُمالََلَذةٌ

-Bir kimseden uğurlanıp sin [≠livâ] ِلَواٌذ
mek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
ِإَذا َراَغ  َوالَ Kâle fi’l-Esâs الََوَذ َعْنُه ُمالََوَذًة َوِلَواًذا 
ِإَذا َكاَن ُعُدولُُه َعْنُه ِفي ُخْفَيٍة  Ve يَُقاُل َراَغ َعْن َكَذا ِإالَّ 
muhâlefet ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  الََوَذُه 
 ;Ve birbirine sığınmak ma¡nâsınadır َخاَلَفُه
yukâlu: الََوَذ اْلَقْوُم ِإَذا الََذ َبْعُضُهْم ِبَبْعٍض
الََذُة ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-ilâ≠et] اَلإْ
dahi ihâta ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِبِه   أاَلََذ 
أََحاَط
 (vezninde [mekân] َمَكاٌن) [≠el-melâ] اَلإَْمالَُذ
ve

bu gûne terhîmler zarûret-i şi¡rden nâşîdir 
ve gayr-i makbûldür. Hülâsa ِتْلِميٌذ [tilmî≠] 
lafzı ≠âlîdir, mîm’e ta¡alluku yoktur. 
Sûretine ri¡âyeten Cevherî mîm’de sebt 
edip mü™ellif dahi Cevherî’ye i¡tirâzı mül-
tezim olmakla kemâl-i tehâlükünden nâşî 
bâb-ı ≠âl’de sehv ve bâb-ı mîm’de sebt ey-
lemiştir, tecâvezallâhu ¡anhu. Pes siyâk-ı 
mersûmdan müstenbat olduğu üzere 
tefa¡¡ul vezninde ٌذ  unvânı¡ [≠telemmu] َتَلمُّ
hatâ olup َدْحَرَجٌة [da√recet] vezninde) ٌَتْلَمَذة 
[telme≠et] ¡unvânı savâbdır; tekûlu: َتْلَمَذ 
ِلُفالٍَن ِإَذا َصاَر ِتْلِميًذا َلُه
Ve َتالَِميُذ [telâmî≠] lafzı eş¡âr-ı kudemâda 
vârid olmuştur. Ez-cümle Umeyye b. e§-
~alt nâm şâ¡irin: || َقَذَفاِتَها  َعَلى  َتالَِميُذ   “َوِبَها 
َتْرَعُد” َفاْلَفَراِئُص  ِقَياًما   ¡beytinde vâki ُحِبُسوا 
ve şârih-i dîvânı اْلَمالَِئَكُة َيْعِني  اَْلَخَدُم   اَلتَّالَِميُذ 
¡ibâretiyle beyân eylemiştir. Ve Ebû 
◊anîfe ed-Dîneverî, Kitâbu’n-Nebât’ta 
Lebîd’in التَّالَِميُذ َيْجُلو  َكَما  ُمُتوَنُهنَّ  َيْجُلو   “َفاْلَماُء 
ُقُشَبا” نَّاِع beytinde لُْؤلًُؤا  الصُّ ِغْلَماُن   اَلتَّالَِميُذ 
¡ibâretiyle tefsîr eylemiştir. Kezâlik Ma…
âmât-ı ◊arîrî’de ”ِلِتْلِميٍذ ُمَحاِذًيا  -kav “َفَوَجْدتُُه 
linde şârih Şerîşî, ْلِميُذ َوالّتِ ْنَعِة  الصَّ ُم  ُمَتَعّلِ ْلِميُذ   اَلّتِ
َشْيِخِهْم َتالَِميُذ  اْلِعْلِم  َوَطَلَبُة  اَلتَّالَِميُذ  َواْلَجْمُع   اَْلَخاِدُم 
¡ibâretiyle şerh eylemiştir. Ve A«î Çelebî 
merhûm ~adru’ş-şerî¡a şerhinde ُهَو ْلِميُذ   اَلّتِ
َمُه َصْنَعَتُه َسَواٌء ٍم ِلُيَعّلِ ُم َنْفَسُه ِإَلى ُمَعّلِ ْخُص الَِّذي يَُسّلِ  الشَّ
ًة َحتَّى َيَتَعلََّمَها ِمْنُه َفَيْأُكُل  َكاَنْت ِعْلًما أَْو َغْيَرُه َفَيْخِدُمُه ُمدَّ
 ibâretiyle¡ َمَعُه َوَيُكوُن ِفي ِعَياِلِه َوَلْيَس َلُه أُْجَرةٌ َمْعُلوَمٌة
câmi¡an ta¡rîf eylemiştir ki murâd şâkird 
olacaktır, lâkin ekl ¡unvânı bâlâda zikr 
olunan me™haza işâret gibi bir ma¡nâ zann 
olunur ki sahîh olmadığı tansîs olunmuş 
idi. Ve hâze’l-kadru yekfî li-ehli’l-yakîn 
fe-huzhâ ve kun mine’ş-şâkirîne.
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َذاُن  (vezninde [selmân] َسْلَماُن) [Lev≠ân] َلوإْ
Esmâdandır, »uzez b. Lev≠ân bir şâ¡irdir.

َوَذُة ِملإْ  Mîm’in kesriyle ki âlet [el-milve≠et] اَلإْ
menziline tenzîl olunmuştur, ِحْصٌن [√i§n] 
ve َمْعِقٌل [ma¡…il]e ıtlâk olunur ki ilticâ olu-
nacak mahall-i metînden ¡ibârettir, kal¡a 
ve hisâr ve sarp cibâl gibi.

ُة  (lâm’ın fethiyle) [el-leve≠âniyyet] اَللََّوَذاِنيَّ
Bu dahi bir kimseden uğurlanıp gizlen-
mek ma¡nâsınadır; ٌُمالََوَذة [mulâve≠et] gibi.

َواُذ  (vezninde [te≠kâr] َتْذَكاٌر) [≠et-telvâ] اَلتَّلإْ
Bu dahi niçe kimseler birbirine sığınmak 
ma¡nâsınadır. Ve bu nevâdirdendir ve 
ma¡nâ-yı mezbûrda ismdir; yukâlu: َلُهْم 
َتْلَواٌذ أَْي ُمالََوَذةٌ َيُلوُذ َبْعُضُهْم ِبَبْعٍض
َذاُن  (vezninde [sa√bân] َسْحَباُن) [Lev≠ân] َلوإْ
Bir mevzi¡dir. Ve ْيِء الشَّ  o nesnenin َلْوَذاُن 
nâhiyesine denir; yukâlu: اْلَبْلَدِة َلْوَذاِن   َنَزَل ِفي 
أَْي َناِحَيِتَها
-Bir cins kırmızı harîr ku [el-lâ≠et] اَلالََّذُة
maş ismidir ki Çin diyârında nesc olunur; 
cem¡-i cinsi الٌَذ [lâ≠] gelir; yukâlu: َجاَء 

ِصيِنيٌّ أَْحَمُر  َحِريٌر  َثْوٌب  َوُهَو  الََذةٌ   Burhân-ıَوَعَلْيِه 
¢â†ı¡’da ٌالَد [lâd] dâl-ı mühmele ile gâyette 
nâzük ve hoş-kumaş dîbâ ile müfesser ve 
¡Arabîde dahi bu ma¡nâyadır diye musar-
rah olmakla zâhiren o bu olup ve الٌَذ [lâ≠] 
ondan mu¡arrebdir.

 َمآِزُر (mîm’in fethiyle) [≠el-melâvi] اَلإَْمالَِلُذ
[me™âzir] ma¡nâsına müsta¡meldir ki ِمْئَزٌر 
[mi™zer]in cem¡idir; fûtaya ve peştemâla 
denir. Pes َمالَِوُذ [melâvi≠] ِمْلَوٌذ [milve≠]in 
cem¡idir, ِمْشَوٌذ [mişve≠] ve َمَشاِوُذ [meşâvi≠] 
gibi.

الإَْحَصى ُذ  -lâm’ın fethiy) [Lev≠u’l-◊a§â] َلوإْ
le) Bir mevzi¡ adıdır.

 .İbn Sâm b (vâv’ın fethiyle) [≠Lâve] الََلُذ
Nû√ ¡aleyhi’s-selâmdır.
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اِنيُّ َْ َمَل  yâ-yı müşeddede) [el-mele≠âniyy] اَلإْ
ile) Bunlar da َمالٌَّذ [mellâ≠] ile ma¡nâ-yı 
evvelde mürâdiflerdir.

ُْ َملإْ  mîm’in fethi ve lâm’ın) [≠el-mel] اَلإْ
sükûnuyla) Yalan söylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َمْلًذا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َكَذَب  Ve َمَلَذ الرَّ
mızrak sançmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَلَذ 
ْمِح  Ve elin üzerini bir nesne ُفالًَنا ِإَذا َطَعَنُه ِبالرُّ
ile silmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلى  َمَلَذُه 
 Ve at kısmı seğirtirken ellerinin َيِدِه ِإَذا َمَسَحُه
mevzi¡ine ayakları yetişmeğe vüs¡-i mezîd 
bulmamak vechiyle kollarını gâyetü’l-
gâye gerimleyip sündürerek sür¡atle se-
ğirtmek ma¡nâsınadır ki pek yüğrük atın 
hâlidir; yukâlu: َيُمدُّ َضْبَعْيِه َحتَّى أَْي  اْلَفَرُس   َيْمِلُذ 
الَ َيِجَد َمِزيًدا ِلّلَِحاِق َويُْسِرَع ِفي َعْدِوِه
ُْ َمَل -Karanlık ka (fethateynle) [≠el-mele] اَلإْ
rışmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمِلَذ الظَّالَُم َمَلًذا 
اِبِع ِإَذا اْخَتَلَط ِمَن اْلَباِب الرَّ
ِتالَُذ مإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [≠el-imtilâ] اَلإْ
Bir adamdan bahşîş almak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: ًة ِإْمَتَلْذُت ِمْنُه َكَذا ِإَذا أََخْذَت ِمْنُه َعِطيَّ

]م ن ذ[
ُْ  mîm’in zammı ve nûn’un) [mun≠u] ُمنإْ
sükûnuyla) Kelime-i basîtadır, ya¡nî mü-
rekkeb değildir; zamm üzere mebnîdir. 
Ve ُمْذ [mu≠] kelimesi mîm’in zammıy-
la ُمْنُذ [mun≠u] kelimesinden mahzûftur; 
sükûn üzere mebnîdir. Ve bunlar ba¡zen 
mîm’leri meksûr olur ve bunları ism-i 
mecrûr vely ve ta¡kîb eder ve bu sûrette 
harf-i cerr olup mâ-ba¡dlerini cerr ederler. 
Eğer makâm mâzî ise harf-i cerr olan ِمْن 
ma¡nâsına olur ki َما َرأَْيُتُه ُمْذ َوُمْنُذ أَْشُهٍر gibi ve 
eğer mâkâm hâzır ise ِفي ma¡nâsına olurlar, 
ْيَلِة اللَّ ُمْنُذ  َرأَْيُتُه   ِمْن gibi ve eğer ma¡dûd ise َما 
ve ِإَلى ma¡nâlarına olurlar, cemî¡an َرأَْيُتُه  َما 
اْلَخِميِس َيْوِم  -gibi ki “Perşembe günün ُمْنُذ 

FASLU’L-MÎM 
)َفْصُل اْلِميِم(

]م ذ ذ[
ُة َْ َم إْْ َم  [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-me≠me≠et] اَلإْ
vezninde) Yalan söylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َمْذَمَذًة ِإَذا َكَذَب َمْذَمَذ الرَّ
ُْ ِمي إْْ ِم ve (mîm’in kesriyle) [≠el-mi≠mî] اَلإْ

ُْ ي ِْ َم -Ya (vezninde [emîr] أَِميٌر) [≠el-me≠î] اَلإْ
lancıya denir; yukâlu: أَْي َوَمِذيٌذ  ِمْذِميٌذ   َرُجٌل 
اٌب َكذَّ
َماُذ إْْ َم -vez [&a&√â√] َحْثَحاٌث) [≠el-me≠mâ] اَلإْ
ninde) Çağırgan adama denir, sayyâh 
ma¡nâsına.

يُّ ِْ َم إْْ َم  (mîm’in fethiyle) [el-me≠me≠iyy] اَلإْ
Zarîf adama denir; yukâlu: أَْي َمْذَمِذيٌّ   َرُجٌل 
َظِريٌف

]م ر ذ[
ُذ َمرإْ  mîm’in fethiyle ve râ’nın) [≠el-mer] اَلإْ
sükûnuyla) Ekmeği yumuşatmak için 
suya komak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَرَذ اْلُخْبَز 
ِل ِإَذا َمَرَثُه َمْرًذا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ

]م ل ذ[
اٌد) [≠el-mellâ] اَلإَْمالَُّذ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Ekser yârân-i zamâne gibi lâf-zen ve 
mutasanni¡, ülfeti suverî, va¡di mevhûm, 
hukûk ve muhabbeti fevka’l-hulkûm olan 
şahsa denir; yukâlu: ٌع  َرُجٌل َمالَُّذ أَْي ُمَطْرِمٌذ ُمَتَصنِّ
تُُه َمَودَّ َتِصحُّ   Öylesi şahsa Rûm-meşreb الَ 
ta¡bîr olunur. Ve 

 ;Cüst ve çâlâk hayvâna denir [≠mellâ] َمالٌَّذ
yukâlu: ِذْئٌب َمالٌَّذ أَْي َخِفيٌف َسِريٌع
َوُذ ِملإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [≠el-milve] اَلإْ
ve

اُن َْ َمَل ve (fetehâtla) [el-mele≠ân] اَلإْ
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tır. Ve ¡alâ-re™yin ِمْن ile ِإْذ kelimesinden 
mürekkebdir, kesret-i tedâvülden nâşî 
tahfîfen hemze hazf olunup ictimâ¡-ı 
sâkineyn için ≠âl’i mazmûm kılındı. Ve 
¡inde’l-ba¡z aslı ِمْن ile ism-i işâret olan 
َيْوَماِن kelimesidir. Pes َذا ُمْذ  َرأَْيُتُه   kavli َما 
َيْوَماِن اْلَوْقِت  َذا   takdîrindedir. Ve akvâl-i ِمْن 
mesrûdenin mecmû¡u ta¡assüf ve câddeden 
hurûc ve tenekkübü mutazammındır.

]م ل ذ[
َماِذيُّ  (yâ-yı müşeddede ile) [el-mâ≠iyy] اَلإْ

Pek beyâz bala, ¡alâ-kavlin tâzesine yâhûd 
hâlisine yâhûd ceyyid ve a¡lâsına denir, 
Adana balı gibi. Ve nerm ve nâzük olan 
zırha denir ki cenk libâsıdır. Ve bi’l-cümle 
silâha ve âlet-i harbe denir.

َماِذيَُّة  Bu dahi (hâ’yla) [el-mâ≠iyyet] اَلإْ
huşûnetsiz, nerm ve latîf olan zırha denir; 
yukâlu: َسْهَلٌة َنٌة  َلّيِ أَْي  َوَماِذيٌَّة  َماِذيٌّ   ِدْرٌع Ve ِدْرٌع 
[dir¡] lafzı müzekker ve mü™ennes olmakla 
vech-i mezkûr üzere vasf olmuştur. Ve 

 [amr»] َخْمٌر ,Bâdeye denir [mâ≠iyyet] َماِذيٌَّة
ma¡nâsına.

َماذُّ  Nîk-hû ve (teşdîd-i ≠âl ile) [≠≠el-mâ] اَلإْ
nâzük-meşreb, şûh ve şengül ve pâkîze-
nefs ve şîrin-sohbet adama denir; yukâlu: 
َرُجٌل َماذٌّ أَْي َحَسُن اْلُخُلِق َوَفِكُه النَّْفِس

]م ي ذ[
ُْ ِمي  (mîm’in kesriyle) [≠el-Mî] اَلإْ
Hindistân’da bir tâ™ife ismidir. Ve bu, İbn 
¡Abbâd’dan menkûl ve manzûrün-fîhtir.

ُْ ِا  (vezninde [meysir] َمْيِسٌر) [≠Meybi] َميإْ
Îrân’da Yezd nâm belde kurbünde bir bel-
de adıdır.

den bu güne gelince görmedim” demek 
olur. Ve gâh olur ki bunları ism-i merfû¡ 
vely eder ki bu hâlet-i sâniyedir, َيْوَماِن  ُمْنُذ 
gibi. Bu sûrette kendiler mübtedâ ve mâ-
ba¡dleri haber olup hâzırda ve ma¡dûdda 
emed ve gâyet ve mâzîde evvel-i müd-
det ma¡nâlarına olurlar. Ve ¡inde’l-ba¡z 
bunlar zarflardır, mâ-ba¡dlerinden ken-
diler ile ihbâr olunur. Bu sûrette َبْيَن  َبْيَن 
ma¡nâsınadır; meselâ َيْوَماِن ُمْنُذ   kavli َلِقيُتُه 
 sebkindedir. Ve gâh olur َبْيِني َوَبْيَن ِلَقاِئِه َيْوَماِن
ki bunları cümle-i fi¡liyye vely eder ki bu 
hâlet-i sâlisedir, niteki işbu: َما َزاَل ُمْذ َعَقَدْت“ 
 mısrâ¡ında vârid olmuştur. Yâhûd َيَداُه إَزاَرُه”
cümle-i ismiyye vely eder, niteki َوالَ ِزْلُت“ 
-mısrâ¡ında vâki¡ olmuş أَْبِغي اْلَماَل ُمْذ أََنا َياِفٌع”
tur. Bu sûretlerde cümleye yâhûd cümle-
ye muzâf olan zamâna muzâf olarak zarf 
olurlar, ¡alâ-kavlin bu sûretlerde kendiler 
mübtedâlardır. Cümleye muzâf zamân 
takdîr olunup ve o kendilere haber olur-
lar. Ve ُمْذ [mu≠] kelimesinin aslı vech-i 
mezkûr üzere ُمْنُذ [mun≠u] idi, iltikâ-i 
sâkineyn sûretinde ُمْذ [mu≠] lafzının 
≠âl’ını zammeye ircâ¡ları ona delâlet eder, 
اْلَيْوِم  gibi. Eğer fi’l-asl harekesi zamme ُمُذ 
olmasaydı, kâ¡ide-i muttaride mûcibince 
kesreye rücû¡u lâzım idi Ve bundan baş-
ka musaggarında ُمَنْيٌذ [muney≠] derler Ve 
¡inde’l-ba¡z ُمْذ [mu≠] kelimesi eğer ism ise 
aslı ُمْنُذ [mun≠u]dur ve eğer harf ise ken-
disi asldır, ya¡nî bi-re™sihâ müstakilledir. 
Ve gâhca ≠âl’lerin fethiyle ُمْنَذ اْلَيْوِم َوُمَذ اْلَيْوِم 
derler ki tahfîfe mebnîdir. Ve ¡alâ-kavlin 
 kelimesi mürekkebdir. Aslı [mun≠u] ُمْنُذ
harf-i cerr olan ِمْن ile ‰ayyi™ kabîlesi lü-
gatinde اَلَِّذي ma¡nâsına olan ُذو [≠û] keli-
mesidir; vâv hazf olunup zamme-i ≠âl’e 
müzâvece için mîm’i mazmûm kılınmış-
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sına ve bâdesine denir. 

Şârih der ki vech-i mezkûr üzere ِفي  َمْنُبوٌذ 
 olduğu vech-i tesmiyedir, gerek الظَّْرِف
müskir ve gerek gayr-i müskir olsun ve 
gerek üzümden ve hurmâdan ve gerek 
baldan ve arpadan ve buğdaydan olsun; 
nihâyet ¡örfte َخْمٌر [«amr] üzümün ve َنِبيٌذ 
[nebî≠] hurmânın şarâbında gâlib olmuş-
tur. İntehâ.

َااُذ نإْ ِ ve (hemzenin kesriyle) [≠el-inbâ] اَلإْ

ُْ ِاي  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [≠et-tenbî] اَلتَّنإْ
Bunlar da َنْبٌذ [neb≠] gibi şarâb kurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َذُه ِبَمْعَنى َنَبَذُه أَْنَبَذ التَّْمَر َوَنبَّ
ِتَااُذ نإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [≠el-intibâ] اَلإْ
de) Bu dahi ِإْنَباٌذ [inbâ≠] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنَبَذُه ِبَمْعَنى  التَّْمَر  -Ve alargaya çe ِإْنَتَبَذ 
kilip kenâre-gîr olmak ma¡nâsınadır ki ٌَنْبَذة 
[neb≠et]-i mezkûrdan me™hûzdur; yukâlu: 
َناِحَيًة َواْعَتَزَل  ى  َتَنحَّ ِإَذا  ُفالٌَن   Ve cenkte iki ِإْنَتَبَذ 
tarafın ¡askeri ba¡de’l-kerr birer cânibe çe-
kilmek ma¡nâsınadır. Bunda ifti¡âl iştirâk 
içindir; yukâlu: ِمَن ُكلٌّ  َتَحيََّز  ِإَذا  اْلَجْيُش   ِإْنَتَبَذ 
اْلَفِريَقْيِن ِفي اْلَحْرِب
ُاوُذ َمنإْ  Veled-i zinâya ıtlâk [≠el-menbû] اَلإْ
olunur ki harâm-zâdedir, piç ta¡bîr olunur; 
ma¡nâ-yı âtîden münşa¡ibdir. Ve bu ma¡nâ 
emr-i ekserîye mahmûldür. Ve şol sabîye 
ıtlâk olunur ki vâlidesi yola bırakıp gitmiş 
ola. Ekserî fakrından memerrü’n-nâs olan 
yol üzere yâhûd hammâm kapısına ve 
mescide bırakıp evlâdı olmayanlar yâhûd 
ehl-i hayrât olanlar alıp terbiye ederler. 
Ve gâhca vâlidesi tıfl-ı harâm-zâdeyi dahi 
ilkâ eder, niteki şâ¡ir demiştir: “Eşk-i riyâ 
ki zâhidân rî«t be-hâne-i Hudâ // Kahbe 
be-mescid efkend tifl-i harâm-zâde-râ.” 
Ve fi’l-hadîsi: الَُة الصَّ َعَلْيِه  اهلِل  َرُسوُل   “َصلَّى 
الَُم َعَلى َقْبِر َمْنُبوٍذ” أَْي َلِقيٍط َويُْرَوى َعَلى َقْبٍر َمْنُبوٍذ  َوالسَّ

FASLU’N-NÛN 
)َفْصُل النُّوِن(

]ن ب ذ[
ُْ  nûn’un fethi ve bâ’nın) [≠en-neb] اَلنَّاإْ
sükûnuyla) Bir nesneyi elden ön tarafa, 
¡alâ-kavlin ense tarafa atmak, ¡alâ-re™yin 
mutlakan atmak ma¡nâsınadır. Ve bu o 
nesneye ¡adem-i i¡tidâd u i¡tibârdan nâşî 
olur; yukâlu: ِإَذا الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َنْبًذا  ْيَء  الشَّ  َنَبَذ 
 Ve َطَرَحُه ِمْن َيِدِه أََماَمُه أَْو َوَراَءُه أَْو ُهَو َعامٌّ

ٌْ  ve [≠neb] َناإْ

اٌن َْ  Bedende damar (fetehâtla) [nebe≠ân] َنَا
oynamak ma¡nâsınadır ki damar atmak 
ta¡bîr olunur; yukâlu: َيْنِبُذ ِعْرُقُه َنْبًذا أَْو َنَبَذاًنا أَْي 
 Ve َيْضِرُب َضَرَباًنا

ٌْ  Şey™-i kalîl ü yesîre ıtlâk olunur [≠neb] َناإْ
ki ¡adem-i i¡tibârdan nâşî elden atılır olan 
şey™-i nâçîzdir. Ve bu, fi’l-asl masdardır, 
ism olmuştur. Cem¡i أَْنَباٌذ [enbâ≠] gelir; 
yukâlu: أََخَذ ِمْنُه َنْبًذا أَْي َشْيًئا َقِليالً َيِسيًرا Ve 

ٌْ  Şarâb kurmak ma¡nâsınadır ki [≠neb] َناإْ
küp makûlesi nesneye hurmâ ve üzüm 
makûlesini bırakıp üzerine su vaz¡ ve bir 
zamân terk eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: 
ِبيَب ِفي اْلَجّرِ َوَغْيِرِه َوَتَرَك  َنَبَذ النَِّبيَذ ِإَذا أَْلَقى التَّْمَر أَِو الزَّ
ِبيَب َعَلْيِه اْلَماَء ِلَيِصيَر َنِبيًذا َويَُقاُل َنَبَذ التَّْمَر أَِو الزَّ
ُة َْ -nûn’un fethi ve zam) [en-neb≠et] اَلنَّاإْ
mı ve bâ’nın sükûnuyla) Nâhiyetü’ş-şey™ 
ma¡nâsınadır, gûyâ ki o nâhiye şey™-i 
mezkûrdan bir tarafa atılmış gibidir; 
yukâlu: َجَلَس َنْبَذًة َونُْبَذًة أَْي َناِحَيًة
ُْ  Fa¡îl (vezninde [emîr] أَِميٌر) [≠en-nebî] اَلنَِّاي
bi-ma¡nâ mef¡ûldür, elden bırakılmış ve 
atılmış gayr-i mu¡teber nesneye denir; 
yukâlu: َشْيٌء َنِبيٌذ أَْي ُمْلًقى ِلَعَدِم ْاإِلْعِتَداِد Ve küpe 
basılmakla hâsıl olan hurmâ ve üzüm şıra-
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yukâlu: ُهُم ْاألَْنَباُذ أَِي ْاألَْوَباُش

]ن ج ذ[
ُْ  (nûn’un fethiyle) [≠en-nevâci] اَلنََّواِج
Ağızda dişlerin nihâyetinde olan dört dişe 
denir ki yirmi sekizden ziyâde birer diştir; 
ba¡de’l-bulûg hâsıl olur, fevkânî ve tahtânî 
dört diştir. ¡Alâ-kavlin َنَواِجُذ [nevâci≠] أَْنَياٌب 
[enyâb]dır; ya¡nî azı dişleridir ki dört 
dâne sivri diştir, ikisi fevkânî ve ikisi 
tahtânîdir. Ve ¡alâ-re™yin azı dişlerinin öte 
yanlarında yanaşı olan dişlerdir ki onlar 
da dört dânedir. Yâhûd أَْضَراٌس [a∂râs]ın 
mecmû¡una denir; müfredi َناِجٌذ [nâci≠]dir. 

Şârih der ki kavl-i evvel ercahtır. İntehâ. 
Ve ¡Arablar َناِجِذِه َعَلى  ُه ,derler َعضَّ  أَُشدَّ  َبَلَغ 
ma¡nâsına ki “Kemâl-i kuvveti hengâmına 
bâlig oldu” demektir. Zîrâ َناِجٌذ [nâci≠] 
bülûg ve kemâl-i vücûd hengâmında 
zuhûr eder, onun için ona ِضْرُس اْلُحُلِم dahi 
derler; ekserî yirmi yaşında zuhûr eder. 
Pes kavl-i evvel mu¡teber ve ercah olur. 
Ve bir diş dahi vardır ki insân, yessera 
lenallâhu, yüz yaşına varınca dişlerin en 
nihâyetinde tulû¡ eder, ona kuzu dişi ta¡bîr 
ederler.

ُْ  nûn’un fethi ve cîm’in) [≠en-nec] اَلنَّجإْ
sükûnuyla) َنَواِجُذ [nevâci≠] ile bir nesneyi 
ısırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَجَذُه َنْجًذا ِمَن 
ُه َشِديًدا ِبالنََّواِجِذ  Ve bir adama اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َعضَّ
bir nesne zımnında ilhâh ve ibrâm eyle-
mek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َنَجَذُه 
ِإَذا أََلحَّ َعَلْيِه
ُْ ُمَنجَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [≠el-munecce] اَلإْ
vezninde) Gûnâgûn havâdis-i çarh-ı 
bukalemûna vâkıf olmakla ahvâl-i ¡âleme 
tecrübesi geçmiş, nîk ü bed-i dehre tahsîl-i 
vukûf eylemiş hakâyık-dân adama ıtlâk 
olunur; yukâlu: أََصاَبْتُه َقْد  َصاَر  ِإَذا  ٌذ  ُمَنجَّ  ُفالٌَن 

 َوَيْعُضُد الثَّاِنَيَة :Kâle’ş-şârih أَْي َقْبٍر َبِعيٍد ِمَن اْلُقُبوِر
اْلُقُبوِر َعِن  ُمْنَتِبٍذ  ِبَقْبٍر  َمرَّ  “أَنَُّه  آَخَر  َطِريٍق  ِمْن  ُرِوَي   َما 
 Ve َفَصلَّى َعَلْيِه”

ُاوٌذ  Arıklığından nâşî eti ekle [≠menbû] َمنإْ
sâlih olmayan koyun ve keçi makûlesine 
ıtlâk olunur ki atılmağa lâyık olur.

ُة َْ -vez [a§îdet…] َقِصيَدةٌ) [en-nebî≠et] اَلنَِّاي
ninde) َمْنُبوٌذ [menbû≠] ile ma¡nâ-yı sâliste 
mürâdiftir; hâ™ ismiyyedir.

ُة َْ َْ ُمَنا  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-munâbe≠et] اَلإْ
vezninde) ِإْنِتَباٌذ [intibâ≠] gibi cenkte her 
tarafın ¡askeri birer cânibe çekilmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َناَبَذ اْلَجْيُش ِفي اْلَحْرِب ِإَذا 
اْلَفِريَقْيِن ِمَن  ُكلٌّ  اْلَبْيِع Ve َتَحيََّز  ِفي   meselâ ُمَناَبَذةٌ 
ehadühümâ âhere ِإَلْيَك أَْنِبُذُه  أَْو  الثَّْوَب  ِإَليَّ   ِإْنِبْذ 
َوَكَذا ِبَكَذا  اْلَبْيُع  َوَجَب   demekle ¡akd-i َوَقْد 
mu¡âmele kılmaktan ¡ibârettir ki ona َبْيُع 
-dahi ıtlâk ederler yâhûd kendi ye ْاإِلْلَقاِء
dinde olan meselâ sevbi ona remy o dahi 
buna mislini remy ile ¡akd-i şirâ eylemek-
ten ¡ibârettir yâhûd ِإَذا َنَبْذُت اْلَحَصاَة ِإَلْيَك َوَجَب 
-deyip ba¡dehu ilkâ-yı hasât etmek اْلَبْيُع
le olan in¡ikâdan ¡ibârettir. Mu¡âmele-i 
mezbûre mu¡âtât-ı gayr-i ma¡kûde olmak-
la ondan nehy-i şer¡î sâdır olmuştur; ve 
minhu’l-hadîsu: ”اْلَبْيِع ِفي  اْلُمَناَبَذِة  َعِن  َنَهى   “ِإنَُّه 
 َوُهَو أَْن َتُقوَل ِإْنِبْذ ِإَليَّ الثَّْوَب أَْو أَْنِبُذُه ِإَلْيَك َوَقْد َوَجَب
َهاَيِة ِلَيِجَب اْلَبْيُع أَْو أَْن َتْرِمَى  اْلَبْيُع ِبَكَذا َوَكَذا َقاَل ِفي النِّ
أَْنَبْذُت ِإَذا  َتُقوَل  أَْن  أَْو  ِبِمْثِلِه  ِإَلْيَك  َوَيْرِمَى  ِبالثَّْوِب   ِإَلْيِه 
اْلَحَصاَة َوَجَب اْلَبْيُع
ُة َْ َا ِمنإْ -vez [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-minbe≠et] اَلإْ
ninde) Yastığa ve mindere ıtlâk olunur 
oturmak için tarh olunduğu için, gûyâ ki 
âlet-i tarh mülâhaza olunmuştur; yukâlu: 
َجَلَس َعَلى اْلِمْنَبَذِة أَِي اْلِوَساَدِة
َااُذ َنإْ  (vezninde [er≠âl] أَْرَذاٌل) [≠el-enbâ] اَلإْ
Evbâş-ı nâsa ıtlâk olunur ki tarh ve teb¡îd 
edecek erzâldir; َنْبٌذ [neb≠]in cem¡idir; 
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]ن ذ ذ[
ُْ ي ِْ  İşemek (nûn’un fethiyle) [≠en-ne≠î] اَلنَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َنِذيًذا ِمَن اْلَباِب  َنذَّ الرَّ
ِل ِإَذا َباَل  Ve ْاألَوَّ

ٌْ ي ِْ  Burundan çıkan sümüğe [≠ne≠î] َن
yâhûd ağızdan gelen balgama ıtlâk olunur.

]ن ف ذ[
ve (nûn’un fethiyle) [≠en-nefâ] اَلنََّفاُذ

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [≠en-nufû] اَلنُُّفوُذ
Bir nesne bir âher nesneye dokunup işle-
dikten sonra öte tarafına geçip savuşmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَفاًذا ِميََّة  الرَّ ْهُم  السَّ  َنَفَذ 
ِل ِإَذا َجاَز َعْنَها َوَخَلَص ِمْنَها  Ve َونُُفوًذا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ

 ve [≠nefâ] َنَفاٌذ

ٌْ  Ok dokunduğu nişânın yâhûd [≠nef] َنفإْ
sâ™ir nesnenin içerisine işleyip gerisi he-
nüz içeride olduğu hâlde ucu öte tarafın-
dan çıkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْهُم  َنَفَذ السَّ
ِميَِّة َنَفاًذا َوَنْفًذا ِإَذا َخاَلَط َجْوَفَها َوَخَرَج َطَرُفُه ِمَن  ِمَن الرَّ
ّقِ ْاآلَخِر َوَساِئُرُه ِفيِه  Ve الّشِ

 Nahviyyûn ıstılâhında izmâr [≠nefâ] َنَفاٌذ
için olan hâ-i vaslın harekesinden 
¡ibârettir; işbu ”ِكَساِئِهي ِفي  اْلَمْجنُوُن  َد   “َتَجرَّ
mısra¡ında ِكَساِئِه zamîrinin kesresi gibi. 

Şârih der ki ”أَْحَماَلَها ُغْدَوًة  ُسَميَُّة   “َرَحَلْت 
mısrâ¡ında hâ’nın fethası ”وَبَلٍد َعاِمَيٍة أَْعَماُؤُه“ 
mısrâ¡ında hâ’nın zammesi dahi ٌَنَفاذ [nefâ≠]
dır. Ve bu İmâm A«feş’ten me™sûrdur. Ve 

 ve [≠nufû] نُُفوٌذ

-Bir adam bir cemâ¡âtin ara [nefâz] َنَفاٌذ
lığından ok gibi geçip ileri savuşmak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َنَفَذ ُفالٌَن 
-Kâle’ş-şârih ve fi’n اْلَقْوَم ِإَذا َجاَوَزُهْم َوَتَخلََّفُهْم
Nihâye fî hadîsi İbn Mes¡ûd: ِإنَُّكْم َمْجُموُعوَن“ 
َبَصُر َيْنُفُذ  أَنَُّه  َمْعَناُه  اْلَبَصُر”  َيْنُفُذُكُم  َواِحٍد  َصِعيٍد   ِفي 
َنَفَذِني اْلِكَساِئيُّ  َقاَل  ِهْم  ُكّلِ َعَلْيِهْم  َيْأِتَي  َحتَّى  ْحَمِن   الرَّ

اْلَبالََيا
ُْ َمَناِج  (mîm’in fethiyle) [≠el-menâci] اَلإْ
-mâddesinde zikr olundu ki kös “ج،ل،ذ”
tebeğe denir, zîrâ lafzının gayrından ُجْلٌذ 
[cul≠] kelimesinin cem¡idir.

اُن َْ ُج  hemzenin fethi ve) [el-encu≠ân] اَلَنإْ
cîm’in zammıyla) Bir nev¡ nebât adıdır 
ki sümûma mukâvim ve veca¡-ı mefâsıla 
be-gâyet nâfi¡ ve bevl ve leben ve hayzı 
cezb ve idrârda ¡acîbü’t-te™sîrdir. Onun 
ebyaz nev¡inin kökü uşturgâzdır ki deve 
dikeni dedikleri devâyî ottur; mukattı¡dır, 
ya¡nî letâfeti sebebiyle halt-ı lezc ile sath-ı 
¡uzvun beynine ve nefs-i mâddenin ara-
lıklarına nüfûz ve eczâ-yı sıgâra taksîmle 
dâfi¡dir. Ve mulattiftir, ya¡nî harâret-i 
mu¡tedilesi sebebiyle mâddeyi terkîk 
edicidir. İşbu أَْنُجَذاٌن [encu≠ân] engudân-ı 
Fârisî mu¡arrebidir. Türkîde baldırgan ve 
hiltît ağacı derler; siyâh ve beyâz nev¡i 
olur, beyâzı efdaldir.

]ن خ ذ[
ُة َْ -nûn’un fet) [en-nevâ«i≠et] اَلنََّواِخ
hi ve «â-yı mu¡cemenin kesriyle) ٌَناُخَذاة 
[nâ«u≠ât] lafzından cem¡dir ki nâ«udâ-
yı Fârisî mu¡arrebidir ki müllâk-i sefîne 
ya¡nî gemilerin sâhiblerine denir, yâhûd 
vükelâsına denir ki gemi ashâbının ve-
killeridir, kaptan ta¡bîr ettikleridir; re™îse 
de ıtlâk olunur. Ve ondan fi¡l iştikâkıyla 
ُفالٌَن َذ   vezninde ki “kaptan َتَرأََّس ,derler َتَنخَّ
oldu” ma¡nâsına. Ma¡lûm ola ki nâhudây 
kelimesi vasf-ı terkîbî olan nâv-hudâydan 
muhaffeftir, gemi sâhibi demektir. Fi’l-asl 
hudây-ı nâv idi, ba¡dehu gemi mutasarrı-
fında gâlib olmuştur; ve minhu; “Mevc-i 
hatardan olmadı âsâyişe medâr // Tâ yanı-
na oturmuş idim nâ-hudâların”.



ُْ اَلتََّنقُّ 1703BÂBU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME

yukâlu: أََتى ُفالٌَن ِبَنَفِذ َما َقاَل أَْي ِباْلَمْخَرِج ِمْنُه
ُْ َتَف ُمنإْ  [munte«ab] ُمْنَتَخٌب) [≠el-muntefe] اَلإْ
vezninde) Bolluk, se¡at ma¡nâsına 
müsta¡meldir. Ve bu masdardır; yukâlu: 
ِفيِه ُمْنَتَفٌذ أَْي َسَعٌة
ُْ  Bedende nefs ve [≠en-nevâfi] اَلنََّواِف
zâta ferah yâhûd terah îsâl eden cümle-i 
mesâmmâta ıtlâk olunur. Her bir summe 
ya¡nî deliğe ٌَناِفَذة [nâfi≠et] denir ki اِن  أََصرَّ
[e§arrân] ve ِخنَّاَبَتاِن [«innâbetân] ve َفٌم 
[fem] ve ٌيَجة اِن .ten ¡ibârettir[ibbîcet†] ِطّبِ  أََصرَّ
[e§arrân] kulak delikleridir. Ve ِخنَّاَبَتاِن 
[«innâbetân] burun delikleridir. Ve َفٌم 
[fem] ağızdır. Ve يَجٌة  ,cîm’le [ibbîcet†] ِطّبِ
dübürdür.

ُْ -vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [≠et-tenâfu] اَلتََّناُف
ninde) Müdde¡î ve müdde¡â ¡aleyh, 
hâkime mürâfa¡a ve muhâkeme edişmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَقاِضي  ِإَلى   َتَناَفُذوا 
اْرَتَفُعوا َيْعِني  ِإَلْيِه   Niteki her biri huccet َخَلُصوا 
ve beyyinelerini izhâr ile muhâkemede 
sarf-ı makdûr eyleseler, dâl-ı mühmele ile 
.derler َتَناَفُدوا

]ن ق ذ[
ُْ  nûn’un fethi ve …âf’ın) [≠…en-na] اَلنَّقإْ
sükûnuyla) Kurtarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُاه ِل ِإَذا َخلََّصُه َوَنجَّ  َنَقَذُه ِمْنُه َنْقًذا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
Ve selâmet ve necât ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; ve minhu kavluhum ِلْلَعاِثِر َلَك   َنْقًذا 
Ve bu aslda َنَقَذَك اهللُ َنْقًذا idi. Kâle fi’l-Esâs: 
الََمِة َتُقوُل اْلَعَرُب َنْقًذا َلَك ِإَذا َدَعْوا َلُه ِبالسَّ
َقاُذ نإْ ِ ve (hemzenin kesriyle) [≠el-in…â] اَلإْ

ُْ ِقي ve (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [≠et-ten…î] اَلتَّنإْ

َقاُذ ِتنإْ سإْ ِ ve [≠el-istin…â] اَلإْ

ُْ ٌل) [≠et-tena……u] اَلتََّنقُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bunlar da kurtarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخلََّصُه ِإَذا  َذُه  َوَتَنقَّ َواْسَتْنَقَذُه  َذُه  َوَنقَّ ِمْنُه   أَْنَقَذُه 

 َبَصُرُه َيْنُفُذِني أَْي َبَلَغِني َوَجاَوَزِني َوِقيَل أََراَد َيْنُفُذُهْم َبَصُر
ِعيِد النَّاِظِر اِلْسِتَواِء الصَّ
َفاُذ نإْ ِ  Oku (hemzenin kesriyle) [≠el-infâ] اَلإْ
nişândan öte geçirmek ma¡nâsınadır. Bu 
münâsebetle hükm ve fermânı revâ ve 
icrâ eylemekte müsta¡meldir; yukâlu: أَْنَفَذ 
َقَضاُه ِإَذا  ْاألَْمَر   Ve bir adam bir kavme اْلَواِلي 
varıp onlardan olmak, ¡alâ-kavlin yol-
da giderken aralıklarını yarıp ortalarında 
yürüyüp gitmek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َخَرَقُهْم أَْو  ِمْنُهْم  َصاَر  ِإَذا  اْلَقْوَم  ُفالٌَن   أَْنَفَذ 
 Ve bir kavmin aralığından َوَمَشى ِفي َوَسِطِهْم
ok gibi savuşup ileriye geçmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ِإَذا اْلَقْوَم  ُفالٌَن   أَْنَفَذ 
َجاَوَزُهْم َوَتَخلََّفُهْم
ُْ  dan ism-i[≠nufû] نُُفوٌذ [≠en-nâfi] اَلنَّاِف
fâ¡ildir, işleyip öte geçer olan şey™e de-
nir. Bu münâsebetle meslek-i ¡âmm olan 
tarîka vasf olur; yukâlu: َساِلٌك أَْي  َناِفٌذ   َطِريٌق 
َيْسُلُكُه ُكلُّ أََحٍد  Ve cemî¡-i umûrunda َيْعِني َعامٌّ 
burgu gibi mâzî ve mü™essir olan adama 
ıtlâk olunur; yukâlu: ِفي َماٍض  أَْي  َناِفٌذ   َرُجٌل 
 Ve mutâ¡ olan hükm ve fermâna َجِميِع أُُموِرِه
vasf olur; yukâlu: أَْمٌر َناِفٌذ أَْي ُمَطاٌع
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [≠en-nefû] اَلنَُّفوُذ
ve

اُذ اٌد) [≠en-neffâ] اَلنَّفَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Bunlar da cemî¡-i umûrunda be-gâyet 
mâzî ve cârî ve nâfiz olan adama ıtlâk 
olunur.

ُْ  Bu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [≠en-nefî] اَلنَِّفي
dahi mutâ¡ olan hükm ve fermâna ıtlâk 
olunur; yukâlu: أَْمٌر َنِفيٌذ أَْي ُمَطاٌع
ُْ  İnfâz (fethateynle) [≠en-nefe] اَلنََّف
ma¡nâsına ismdir; yukâlu: أََمَر ِبَنَفِذِه أَْي ِبِإْنَفاِذِه 
ve yukâlu: ِبِإْنَفاِذ أَْي  اْلِكَتاِب  ِبَنَفِذ  اْلُمْسِلُموَن   َقاَم 
ِفيِه  Ve menfez ve mahrec ve mahlas َما 
ma¡nâsınadır ki fa¡al bi-ma¡nâ mef¡ûldür; 
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FASLU’L-VÂV 
)َفْصُل اْلَواِو(

]ل ب ذ[
اُن َْ َْ ُمو ve [el-mûbe≠ân] اَلإْ

ُْ َْ ُمو  mîm’in zammı ve bâ’nın) [≠el-mûbe] اَلإْ
fethiyle) Fakîhü’l-Fürs ve hâkimü’l-
Mecûs olan kimseye denir. Cem¡i ٌَمَواِبَذة 
[mevâbi≠et]tir; âhirinde olan hâ™, ¡ucme 
için ya¡nî ism-i a¡cemiyy-i mu¡arreb oldu-
ğunu iş¡âr için ilhâk olunmuştur. Mütercim 
der ki Mecûsun kâdi’l-kudât makâmında 
olanına ُموَبَداٍن  ُموَبُذ derler, ta¡rîble ُموَبُد 
اْلَمُجوِس dediler. Ve mü™ellifin ُموَبَذاٍن  َحاِكُم 
kavli ¡atf-ı tefsîrdir, zîrâ Fürs’ten murâd 
Fürs-i kadîmdir ki âteş-perest Mecûslar 
idi, ¡âlimleri hâkim olurlar, niteki hâlâ 
Yehûdun ¡âlim ve hâkimine ¡Arabîde ِحْبٌر 
[√ibr] ve lisânlarında َخاَخاٌم [«â«âm] ve 
Na§ârâ’nın patrik ve papaz dedikleri gibi. 
Ve kaldı ki âhir-i َمَواِبَذُة [mevâbi≠et]e ilhâk 
olunan hâ-i mezkûre münâsebetiyle hafî 
olmaya ki cem¡in âhirine ilhâk olunan 
hâ™ üç mevzi¡de muttaridedir: Evvel ism-i 
a¡cemiyy-i mu¡arrebdir, gerek ta¡vîz için 
olsun أُْسَتاٌذ [ustâ≠] ve ٌأََساِتَذة [esâti≠et] gibi 
ve gerek bilâ-ta¡vîz olsun ُموَبٌذ [mûbe≠] ve 
 َكَياِلَجةٌ ve [keylec] َكْيَلٌج ve [mevâbi≠et] َمَواِبَذةٌ
[keyâlicet] gibi. Sânî müfredde olan yâ-
yı nisbete ta¡vîz için ilhâk olunur, ٌّأَْشَعِثي 
[Eş¡a&iyy] ve أََشاِعَثٌة [Eşâ¡i&et] ve ٌَّقْرَمِطي 
[¢arma†iyy] ve َقَراِمَطٌة […arâmi†at] ve ٌَّمْهَلِبي 
[mehlebiyy] ve َمَهاِلَبٌة [mehâlibet] gibi. 
Sâlis elif-i hâmiseden sonra mu¡avvaz 
olur, َحَبْنَطى [√aben†â] ve َحَباِنَطٌة [√abâni†at] 
ve ٌَّعْفَرِني [¡afreniyy] ve َعَفاِرَنٌة [¡afârinet] 
gibi. Ve muza¡aftan اٌر  َجَباِبَرةٌ ve [cebbâr] َجبَّ
[cebâbiret] gibi kısm-ı evveldendir. Ve 

اُه َوَنجَّ
ُْ -Kurtar (fethateynle) [≠en-na…a] اَلنََّق
dığın şey™e denir. Ve bu fa¡al bi-ma¡nâ 
mef¡ûldür, َقْبٌض […ab∂] ve َنْفٌض [naf∂] gibi; 
yukâlu: ُهَو َنَقُذُه أَْي َما أَْنَقَذُه Ve 

ٌْ  Masdar olur, kurtulmak [≠na…a] َنَق
ma¡nâsına; yukâlu: ُجُل ِمْنُه َنَقًذا ِمَن اْلَباِب  َنِقَذ الرَّ
اِبِع ِإَذا َنَجا  َشَقٌذ kavli َما َلُه َنَقٌذ Ve ¡Arabların الرَّ
mâddesinde zikr olundu.

ُْ َق َنإْ  (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [≠el-en…a] اَلإْ
Kirpiye denir, ُقْنُفٌذ […unfu≠] ma¡nâsına.

ُة َْ ) [en-na…î≠et] اَلنَِّقي  Düşman [a§îdet…] َقِصيَدةٌ
ahz ve temellük eyledikten sonra tahlîs ve 
istircâ¡ olunan ata denir. Ve libâs-ı cenk 
olan zırha ıtlâk olunur; bunda bi-ma¡nâ 
fâ¡ildir. Ve zâtü’z-zevc olan hatuna ıtlâk 
olunur; ٌَمْنُقوَذة [men…û≠et] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْوِج ِإْمَرأَةٌ َنِقيَذةٌ أَْي َذاُت الزَّ
ٌْ ِق  (vezninde [mu√sin] ُمْحِسٌن) [≠Mun…i] ُمنإْ
Bir recül ismidir.

ُة َْ  ¡Bir mevzi (fetehâtla) [Ne…a≠et] َنَق
adıdır.

]ن هـ ذ[
ُْ  İbn (hemzenin fethiyle) [≠enâhî] أََناِهي
¡Abbâd nakli üzere Zühre yıldızının is-
midir. ¡Alâ-kavlin bu dâl-ı mühmele ile 
ve Fârisî-i gayr-i mu¡arrebdir. Bu sûrette 
kelâm-ı ¡Arabîde medhali yoktur. 

Şârih der ki Fârisîde nâhîddir, dâl-ı müh-
mele ile, ba¡dehu ta¡rîb edip َناِهيُذ [nâhî≠] 
ve أََناِهيُذ [enâhî≠] dediler.
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sükûnuyla) Şiddetle pek vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َضَرَبُه َوْقًذا  َيِقُذُه   َوَقَذُه 
 Şârih der ki madrûbun a¡zâsı fersûde َشِديًدا
olup mevte müşrif olmak derecesinde vur-
mak olacaktır. İntehâ. Ve bir kimseyi yere 
çalmak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
َصَرَعُه ِإَذا  -Ve yavaşıtmak ve sâkin ey َوَقَذُه 
lemek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
َنُه  Ve bir adama gâlib َوَقَذُه اْلِحْلُم َواْلَوَرُع ِإَذا َسكَّ
olmak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
َغَلَبُه ِإَذا   Ve bir kimseyi hasta ve ¡alîl َوَقَذُه 
olarak bırakıp terk eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ًَوَقَذُه ِإَذا َتَرَكُه َعِليال
ُْ َوِقي ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [≠el-ve…î] اَلإْ

ُقوَذُة َموإْ -Ağaçla darb olu [el-mev…û≠et] اَلإْ
narak katl olunan koyuna ıtlâk olunur ki 
Câhiliyye ef¡âlinden idi; yukâlu: َوِقيٌذ  َشاةٌ 
ِباْلَخَشِب ُقِتَلْت   fa¡îl [≠ve…î] َوِقيٌذ Ve َوَمْوُقوَذةٌ أَْي 
bi-ma¡nâ mef¡ûl olmakla te¡nîs ve tezkîri 
müsâvîdir. Ve 

ٌْ  [¡arî§] َصِريٌع ,Yere çalınmış [≠ve…î] َلِقي
ma¡nâsınadır. Ve batî™ ve sakîl adama 
ıtlâk olunur; yukâlu: َثِقيٌل َبِطيٌء  أَْي  َوِقيٌذ   َرُجٌل 
Ve şol hastaya ıtlâk olunur ki şiddet-i ma-
razından ölümcül derecesine varmış ola; 
yukâlu: اْلُمْشِرُف اْلَمَرِض  ِديُد  الشَّ أَِي  َوِقيٌذ   َمِريٌض 
َعَلى اْلَمْوِت
ُقوُذ َموإْ  Bu dahi ölümcül [≠el-mev…û] اَلإْ
mertebesine varmış hastaya ıtlâk olunur; 
yukâlu: َمِريٌض َمْوُقوٌذ أَْي َشِديُد اْلَمَرِض ُمْشِرٌف َعَلى 
اْلَمْوِت
يَقاُذ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [≠el-î…â] اَلإْ
dahi bir adamı ¡alîl olarak bırakıp gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ًأَْوَقَذُه ِإَذا َتَرَكُه َعِليال
ُة َْ ُمَوقَّ  ُمَعظََّمٌة) [el-muva……a≠et] اَلإْ
[mu¡a@@amet] vezninde) Şol nâkaya ıtlâk 
olunur ki ِصَراٌر [§irâr] ya¡nî veledi emme-
mek için memesini sardıkları ipler me-

mevâzi¡-i mezkûrenin gayrıda ilhâk-ı hâ™ 
kalîldir, ُفُحوَلٌة [fu√ûlet] ve ٌِحَجاَرة [√icâret] 
gibi. Ve mü™ellif gerçi işbu ُموَبٌذ [mûbe≠] 
mâddesini fasl-ı vâv’da sebt edip lâkin 
vech-i mezkûr üzere mu¡arreb olmakla 
mahalli fasl-ı mîm olduğu nâ-pûşîdedir.

]ل ج ذ[
ُْ  vâv’ın fethi ve cîm’in) [≠el-vec] اَلإَْوجإْ
sükûnuyla) Dağlarda olan Hudâyî oyma 
çukura denir ki onda su irkilir. Ve ha-
vuza ıtlâk olunur. Cem¡i ِوْجَذاٌن [vic≠ân] 
gelir vâv’ın kesriyle ve ِوَجاٌذ [vicâ≠] gelir 
kezâlik vâv’ın kesriyle.

ُْ َوِج  ِوَجاذٌ (vezninde [ketif] َكِتٌف) [≠el-veci] اَلإْ
[vicâ≠]ı çok yere denir; yukâlu: َوِجٌذ  َمَكاٌن 
أَْي َكِثيُر اْلِوَجاِذ
يَجاُذ ِ  (hemzenin kesriyle) [≠el-îcâ] اَلإْ
Bir adamı bir nesneye nâçâr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه اْضَطرَّ ِإَذا  ِإَلْيِه   أَْوَجَذُه 
Ve cebr ve ikrâh eylemek, ya¡nî bir fi¡li 
bir adama zoraki işletmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْوَجَذُه َعَلْيِه ِإَذا أَْكَرَهُه

]ل ذ ذ[
َلَذُة َوذإْ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-ve≠ve≠et] اَلإْ
ninde) Sür¡at ve şitâb ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َوْذَوَذًة ِإَذا أَْسَرَع  :ve yukâlu َوْذَوَذ الرَّ
ْئُب يَُوْذِوُذ أَْي يُْسِرُع َمرَّ الّذِ
َلاُذ َوذإْ -veznin [&a&√â√] َحْثَحاٌث) [≠el-ve≠vâ] اَلإْ
de) Sür¡atle tîz tîz yürür olan adama denir; 
yukâlu: َرُجٌل َوْذَواٌذ أَْي َسِريُع اْلَمْشِي

]ل ر ذ[
ُذ َورإْ -Gecik (vezninde [va¡d] َوْعٌد) [≠el-ver] اَلإْ
mek ve oyalanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَرَذ ِفي َحاَجِتِه َيِرُذ َوْرًذا ِإَذا أَْبَطأَ

]ل ق ذ[
ُْ َوقإْ  vâv’ın fethi ve …âf’ın) [≠…el-va] اَلإْ
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FASLU’L-HÂ™ 
)َفْصُل اْلَهاِء(

]هـ ب ذ[
ُْ َهاإْ  hâ’nın fethi ve bâ’nın) [≠el-heb] اَلإْ
sükûnuyla) Yelmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َعَدا ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َهْبًذا  ُجُل  الرَّ  Ve tîz tîz َهَبَذ 
yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َهَبَذ 
اْلَمْشِي ِفي  أَْسَرَع   Ve kuş sür¡atle uçmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي أَْسَرَع  ِإَذا  الطَّْيُر   َهَبَذ 
الطََّيَراِن
ِتَااُذ هإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [≠el-ihtibâ] اَلإْ
ve

َااُذ هإْ ِ  (vezninde [ikrâm] ِإْكَراٌم) [≠el-ihbâ] اَلإْ
ve

ُة َْ َْ ُمَها  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muhâbe≠et] اَلإْ
vezninde) Bunlar da meşy ve tayerânda 
sür¡at eylemek ma¡nâsınadır.

ُة َْ ِْ َها  Pek cüst ve çâlâk olan [el-hâbi≠et] اَلإْ
nâkaya denir.

]هـ ذ ذ[
ُّْ َه  hâ’nın fethi ve ≠âl’ın) [≠≠el-he] اَلإْ
teşdîdiyle) ve

ُذ َْ َه ve (fethateynle) [≠el-he≠e] اَلإْ

اُذ َْ ُه  Bir (hâ’nın zammıyla) [≠el-hu≠â] اَلإْ
nesneyi çabuk kesmek, ¡alâ-kavlin her 
nesneyi kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه  َهذَّ
أَْو َسِريًعا  َقَطَعُه  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َوُهَذاًذا  َوَهَذًذا  ا   َهذًّ
َشْيٍء ُكّلِ  َقْطُع   Ve çabuk çabuk okumak ُهَو 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: اْلُقْرآَن  َهذَّ 
ِإَذا أَْسَرَع ِفي ِقَراَءِتِه
اُذ َْ ِت هإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [≠el-ihti≠â] اَلإْ
de) Bu dahi sür¡atle kesmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه ُه ِبَمْعَنى َهذَّ ِإْهَتذَّ
لُذ ُْ َه  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [≠el-he≠û] اَلإْ
ve

mesine te™sîr eylemekle berelendirmiş 
ola, ¡alâ-kavlin veledi emip lâkin memesi 
pek büyük olmakla sütü az çıkar olduğun-
dan pek çekmekten ve başıyla vurmaktan 
memesinde ¡illet hâdis olmuş nâkaya de-
nir; yukâlu: َراُر َفي ِإَذا َكاَنْت َقْد أَثََّر الّصِ  َناَقٌة ُمَوقََّذةٌ 
 أَْخالَِفَها أَِو الَِّتي َيْرَضُعَها َوَلُدَها َوالَ َيْخُرُج َلَبنَُها ِإالَّ َنْزًرا
ْرِع َفُيوِقُذَها َذاَك َوَيْأُخُذَها َلُه َداٌء ِلِعَظِم الضَّ
ُْ ِق َموإْ -veznin [menzil] َمْنِزٌل) [≠el-mev…i] اَلإْ
de) Bedende olan üç yere ıtlâk olunur ki 
murâd darb olundukta be-gâyet müte™essir 
olacak yer olacaktır; topuk ve diz ve dir-
sek ve omuz başı gibi. Kâle fi’l-Esâs َضَرَب 
َعَلْيَها َيْشَتدُّ  الَِّتي  اْلَمَواِضُع  َوِهَي  َمَواِقِذِه  ِمْن  َمْوِقٍذ   َعَلى 
َواْلَمْنِكِب َواْلِمْرَفِق  ْكَبِة  َوالرُّ َكاْلَكْعِب  ْرُب   Cem¡i الضَّ
.gelir [≠mevâ…i] َمَواِقُذ

ُْ َوَقاِئ -Döşen (vâv’ın fethiyle) [≠el-ve…â™i] اَلإْ
miş kaldırım taşlarına ıtlâk olunur; müfre-
di, ٌَوِقيَذة [ve…î≠et]tir.

]ل ل ذ[
ُْ َولإْ  vâv’ın fethi ve lâm’ın) [≠el-vel] اَلإْ
sükûnuyla) Çabuk yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َيِلُذ َوْلًذا ِإَذا أَْسَرَع ِفي اْلَمْشِي  Ve َوَلَذ الرَّ
çabuk deprenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َك َسِريًعا ُجُل ِإَذا َتَحرَّ َوَلَذ الرَّ
اٌد) [≠el-vellâ] اَلإَْوالَُّذ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
.ma¡nâsınadır ki zikr olundu [≠melâ] َمالٌَذ

]ل م ذ[
ُة َْ َومإْ  vâv’ın fethi ve mîm’in) [el-vem≠et] اَلإْ
sükûnuyla) Pek hâlis ve sâf olan aklığa de-
nir, kar gibi beyâz, ٌَّنِقي [na…iyy] ma¡nâsına.
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bu ism-i işâret olan َهَذا lafzından mutasar-
rıftır, kelime-i mezbûreyi çok tefevvüh 
eylediklerine mebnîdir.

]هـ ر ب ذ[
ُة َْ ِْ َهَرا  [mevâbi≠et] َمَواِبَذةٌ) [el-herâbi≠et] اَلإْ
vezninde) Hind kavminin ki selefte 
mecmû¡u ve hâlâ ba¡zısı âteş-perestlerdir, 
âteş-gedelerinin kavemesinden ya¡nî 
huddâmından olup umûr ve mühimmâtını 
rü™yet eden kimselere, ¡alâ-kavlin 
¡uzamâsına yâhûd ¡ulemâsına yâhûd âteş-
gedelerde yalnız âteşin huddâmına ya¡nî 
külhanîsine denir. Müfredi, ِهْرِبٌذ [hirbi≠]
dir, ِزْبِرٌج [zibric] vezninde. Ve bu, hirbed 
mu¡arrebidir.

ُة َْ َْ َهرإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-herbe≠et] اَلإْ
vezninde) Devâbba mahsûs bir gûne yü-
rümeye denir ki َخَبٌب [√abeb] dedikleri 
yürüyüşten yavaşça olur. Ve َخَبٌب [√abeb] 
¡alâ-kavlin kurt lingi dedikleri yürüyüştür.

ى َْ ِْ ِهرإْ  hâ’nın ve bâ’nın kesri) [el-hirbi≠â] اَلإْ
ve elifin kasrıyla) Salını bulanı edâ ile yü-
rümeğe denir. Ve yengeç gibi yan yan yü-
rümeğe denir; ve minhu yukâlu: َعَدا اْلَجَمُل 
اْلِهْرِبَذى أَْي ِفي َشّقٍ

Şârih der ki bunlar fi’l-asl ٌَهَراِبَذة [herâbi≠et] 
yürüyüşü gibi yürümek olup ba¡dehu 
vaz¡-ı mezkûrda isti¡mâl olundu.

ُرلَذُة َمهإْ  (mîm’in fethiyle) [el-mehrû≠et] اَلإْ
Bir kelimedir ki hemân bülbül-ı bâg-ı mâ 
ûhiye ¡aleyhi mine’t-tehiyyâti evfâhâ haz-
retlerinin ¡Îsâ b. Meryem ¡aleyhi’s-selâm 
âhir zamânda nâzil olacaklarını mübeyyin 
sâdır olan işbu: ََّشْرِقي اْلَبْيَضاِء  اْلَمَناَرِة  ِعْنَد   “َيْنِزُل 
َمْهُروَذَتْيِن” ِفي  -hadîsinde mesmû¡ ol ِدَمْشَق 
muştur. Muhaddisîn َرَتْيِن  unvânıyla¡ َبْيَن ُمَمصَّ
tefsîr eylediler. Ve ٌر  ism-i [muma§§ar] ُمَمصَّ

اُذ َّْ َه اٌد) [≠el-he≠≠â] اَلإْ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Be-gâyet kesici keskin nesneye denir; 
yukâlu: اٌذ أَْي َقطَّاٌع  Ve َسْيٌف َهُذوٌذ َوَهذَّ

اٌذ َّْ  Şol hayvâna ıtlâk olunur ki [≠he≠≠â] َه
be-gâyet revende olmakla sâ™irlere sebk 
ve takaddüm eder ola; yukâlu: اٌذ أَْي  َجَمٌل َهذَّ
ٌم َساِبٌق ُمَتَقّدِ
َهاُذ إْْ َه -vez [&a&√â√] َحْثَحاٌث) [≠el-he≠hâ] اَلإْ
ninde) Bu dahi be-gâyet kesici, kattâ¡ 
ma¡nâsınadır. Ve sarp ve ba¡îd olan 
mesâfeye, ¡alâ-kavlin serî¡ olan deveye 
denir; yukâlu: أَْو َصْعٌب  َبِعيٌد  أَْي  َهْذَهاٌذ   َقَرٌب 
 suya bir gecelik [arab…] َقَرٌب Burada َسِريٌع
mesâfeye denir ve gâhca suya getirilen de-
veye ıtlâk olunur.

ُْ اِه َْ ُه -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [≠el-he≠âhi] اَلإْ
de) ve

ُّْ ُه  Bunlar (hâ’nın zammıyla) [≠≠el-hu] اَلإْ
da be-gâyet kesici, kattâ¡ ma¡nâsınadır.

اَذيإَْك َْ -tesniye bünyesiy) [he≠â≠eyke] َه
le) َقْطٍع َبْعَد   َهَذاَذْيَك ma¡nâsınadır. İşbu َقْطًعا 
[he≠â≠eyke] َقْطٌع […a†¡] ma¡nâsına ism 
olan َهَذاٌذ [he≠â≠]ın tesniyesidir. َهَجاَجْيَك 
[hecâceyke] ve َلبَّْيَك [lebbeyke] misilli 
tekrâr ve te™kîdi mutazammındır, َبْعَد ا   َهذًّ
 demektir. Ve Muzhir’de َهّذٍ َيْعِني َقْطًعا َبْعَد َقْطٍع
bunlar için bâb-ı mahsûs mevzû¡dur; َدَواَلْيَك 
[devâleyke] ve َحَناَنْيَك [√anâneyke] ve 
 [hecâceyke] َهَجاَجْيَك ve [he≠â≠eyke] َهَذاَذْيَك
ve َلبَّْيَك [lebbeyke] ve َسْعَدْيَك [sa¡deyke] 
gibi. Ve bunlar ¡Arabdan tesniye bünyele-
riyle sâdır olmuştur.

ُْ اِه َْ َه  (hâ’nın fethiyle) [≠el-he≠âhi] اَلإْ
Şol kimselere denir ki her gördükle-
ri şahsa َخَدِمِهْم ِمْن  أَْو  ِمْنُهْم   Ya¡nî “Bu َهَذا 
da onlardandır yâhûd onların etbâ¡ ve 
müte¡allakâtındandır” derler ki ٌُسَعاة [su¡ât] 
ve ٌُوَشاة [vuşât] makûlesi olacaklardır. Ve 
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el-◊anefî’dir.

َهاَذُة  َهاذٌ Bir nev¡ şecerdir. Cem¡i [el-hâ≠et] اَلإْ
[hâ≠]dır.

َيُهوِذيُّ  de[Yehûdiyy] َيُهوِديٌّ [el-Yehû≠iyy] اَلإْ
lügattir.

mef¡ûl bünyesiyle boyası açık sarı olan 
sevbe denir. Ve ba¡zılar dâl-ı mühmele 
ile rivâyet eylemekle ُهْرٌد [herd] ile ya¡nî 
zerde-çâv ile boyanmış câme demek olur. 
Kâle fi’n-Nihâye: َتْيِن َشقَّ ِفي  أَْي  َمْهُروَدَتْيِن   “َبْيَن 
َمْهُروَذَتْيِن َبْيَن  ِعْنَدَنا  اَْلَقْوُل  ْاألَْنَباِري  اْبُن  َقاَل  َتْيِن  ُحلَّ  أَْو 
َرَتْيِن أَْي َبْيَن ُمَمصَّ

]هـ م ذ[
َهَماِذيُّ  (hâ’nın fethiyle) [el-hemâ≠iyy] اَلإْ

Sür¡at ma¡nâsınadır. Ve bu, nisbet üzere 
vârid olan elfâzdandır. Ve nâka-i serî¡aya 
denir. Ve şiddet-i matar ve şiddet-i harr 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِة  َيْوٌم ُذو َهَماِذّيٍ أَْي ُذو ِشدَّ
ِة َحّرٍ َمَطٍر َوَكَذا ُذو ِشدَّ

اِنيُّ َْ َهَم  Çok (fetehâtla) [el-heme≠âniyy] اَلإْ
sözlü, kesîrü’l-kelâm kişiye denir; yukâlu: 
-Ve bir düzeye yü َرُجٌل َهَمَذاِنيٌّ أَِي اْلَكِثيُر اْلَكالَِم
rümeyip ihtilât üzere gûnâgûn yüremeğe 
denir; yukâlu: َيْمِشي َهَمَذاِنيًّا َوُهَو اْخِتالَُط َنْوٍع ِفي 
َنْوٍع
اُن َْ َهَم  Güzel (fetehâtla) [el-heme≠ân] اَلإْ
ve latîf yürümeğe denir, ْيِر السَّ ِفي   َرَسَماٌن 
ma¡nâsına. Ve 

اُن َْ  .Acem’de bir beldedir¡ [Heme≠ân] َهَم
Bânîsi olan Heme≠ân b. Fellûc b. Sâm 
b. Nû√ ¡aleyhi’s-selâm ile müsemmâdır, 
hâlen dâl-ı mühmele ile müte¡âreftir.

]هـ ن ب ذ[
ُة َْ َا َهنإْ -hâ’nın ve bâ’nın fet) [el-henbe≠et] اَلإْ
hiyle) Emr-i şedîd ma¡nâsınadır. Cem¡i 
.dir[≠henâbi] َهَناِبُذ

]هـ ل ذ[
َذُة َهوإْ -veznin [avzet√] َحْوَزةٌ) [el-hev≠et] اَلإْ
de) Bağırtlak kuşuna denir, cem¡-i cin-
si َهْوٌذ [hev≠]dir, ¡alâ-kavlin َهْوَذُة [hev≠et] 
ma¡rîfe olarak başka bir kuştur. Ve bir 
recül adıdır ki sâhibü’l-Yemâme İbn ¡Alî 
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FASLU’L-HEMZE 
)َفْصُل اْلَهْمَزِة(

]أ ب ر[
ُر إْْ َ ve (vezninde [cebr] َجْبٌر) [el-ebr] اَلإْ

َْاُر ِ ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-ibâr] اَلإْ

َْاَرُة ِ  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-ibâret] اَلإْ
Hurmâ ağacını ve ekini ıslâh eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْبًرا ْرَع  َوالزَّ النَّْخَل   أََبَر 
ِل َوالثَّاِني ِإَذا أَْصَلَحُه َوِإَباًرا َوِإَباَرًة ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
Şârih der ki mü™ellif teşvîş eylemiştir, zîrâ 
bu mâdde ِإْبَرة [ibret]ten me™hûzdur ki iğ-
neye denir; mertebe-i ûlâda dişi hurmâ 
ağacını erkek hurmâ tal¡ıyla aşılamak 
ma¡nâsına isti¡mâl olundu, gûyâ ki erkek-
ten bir ٌِإْبَرة [ibret] alıp dişiye idhâl eder, 
bu cihetle dişi hurmâyı ıslâh eylemekle 
meyveye kalır. Ba¡dehu zer¡ ve sâ™ir eşcâr 
ıslâhında isti¡mâl olundu. İntehâ. Ve 

ٌر إْْ  ve [ebr] أَ

َْاٌر  İhlâk için köpeğe ekmekle [ibâr] ِإ
iğne yutturmak ma¡nâsınadır ki ma¡nâ-yı 
mevzû¡dur; yukâlu: ْبَرَة اإْلِ أَْطَعَمُه  ِإَذا  اْلَكْلَب   أََبَر 
اْلُخْبِز  Ve ¡akreb kuyruğu ucunda olan ِفي 
semmiyyetli iğnesiyle bir adamı sokmak 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: أََبَرْتُه 
-Ve bir ada اْلَعْقَرُب ِإَذا َلَدَغْت ِبِإْبَرِتَها أَْي َطَرِف َذَنِبَها
mı fasl ve gıybet ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: اْغَتاَبُه ِإَذا  ُفالًَنا   Ve helâk eylemek أََبَر 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: أََبَر اْلَقْوَم ِإَذا 
أَْهَلَكُهْم
ِْيُر  Bu (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™bîr] اَلتَّأإْ
dahi hurmâ ağacını ve ekini vech-i mezkûr 
üzere ıslâh eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْرَع َتْأِبيًرا ِبَمْعَنى أََبَرُه أَبََّر النَّْخَل َوالزَّ
َرُة إْْ ِ -İğne (hemzenin kesriyle) [el-ibret] اَلإْ
ye denir, اْلَحِديِد  [miselletu’l-√adîd] ِمَسلَُّة 

BÂBU’R-RÂ™ 
اِء( )َباُب الرَّ

ر
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den bir devânın ismidir. Müfredât-ı tıb-
biyyede mersûm olduğu üzere sıfatı yan-
mış kurşun ve yanmış bakır ve ِإْثِمٌد [i&mid] 
ve tûtiyâ-yı hindî-i gayr-i hâdd ve zamk 
ve َكِثيَراُء [ke&îrâ™] sekiz dirhem ve afyon 
ve mürr-i sâf yarımşar dirhem kendir, beş 
dirhem su ile karıştırıp isti¡mâl ederler, 
gözde olan kurhayı onultucudur.

َاُر ِمئإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi™ber] اَلإْ
İğne mevzi¡ine denir ki iğne koydukları 
zarftır, iğne-dân ta¡bîr olunur. Ve bu ِمْنَبٌر 
[minber] gibi âlete müşebbih olan ism-i 
mekândandır. Ve 

َاٌر  Nemîme ve ifsâd ve hurmâ [mi™ber] ِمئإْ
aşısına denir. Ve ince uzun kumluğa ıtlâk 
olunur.

َُْر َ -Salâhiyyet bul (fethateynle) [el-eber] اَلإْ
mak ya¡nî onmak ma¡nâsınadır ki ma¡nâ-
yı mezkûrdan me™hûzdur; yukâlu: ْيُء  أَِبَر الشَّ
اِبِع ِإَذا َصَلَح أََبًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ
ٌر ِْ  Sicistân (vezninde [kâmil] َكاِمٌل) [Âbir] آ
eyâletinde bir karye adıdır; muhaddisînden 
Mu√ammed b. el-◊useyn el-◊âfı@ el-
Âbirî oradandır.

ِتَااُر ئإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i™tibâr] اَلإْ
de) Bir adam bir kimseden kendi hurmâ 
ağacının aşılamasını yâhûd ekininin ıslâh 
eylemesini taleb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َزْرِعِه أَْو  َنْخِلِه  أَْبَر  َسأََلُه  ِإَذا  ُفالًَنا   Ve ِإْئَتَبَر 
bu su™âli mutazammın olmakla ittihâz 
binâsından münşa¡ibdir. Ve 

ِتَااٌر  ;Kuyu kazmak ma¡nâsınadır [i™tibâr] ِإئإْ
yukâlu: ِإْئَتَبَر اْلِبْئَر ِإَذا َحَفَرَها
ٌر َْيإْ  Bir su (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Ubeyr] أُ
adıdır. Ve 

ٌر َْيإْ  ™Esâmîdendir: Ubeyr b. el-¡Alâ [Ubeyr] أُ
muhaddisîndendir ve ¡İ§met b. Ubeyr ve 

ma¡nâsına, Fârisîde sûzen derler. Cem¡i ِإَبٌر 
[iber] gelir hemzenin kesri ve bâ’nın fet-
hiyle ve ِإَباٌر [ibâr] gelir hemzenin kesriyle. 
Ve 

َرِب َعقإْ َرُةالإْ إْْ -sok [Akrebin¡] [ibretu’l-¡a…reb] ِإ
tuğu iğnesidir ki Fârisîde nîş denir. Ve 

ُقوِب ُعرإْ َرُةالإْ إْْ -İnsânın ök [ibretu’l-¡ur…ûb] ِإ
çesi üzere olan kalın sinirden ¡ibârettir ki 
bir ucu baldıra ve bir ucu ökçeye mülâsık 
olur. Ve 

َراِع ِّْ َرُةال إْْ  İnsânın kolunun [¡ibretu’≠-≠irâ] ِإ
ucuna ıtlâk olunur, ¡alâ-kavlin koldan 
parmaklar tarafına doğru mümtedd olup 
bilekçenin ucuyla müsâvî olan incerek ke-
miğe ıtlâk olunur. Ve 

َرةٌ إْْ  At kısmının kıç ayaklarında [ibret] ِإ
eğrice ta¡bîr olunan sinirden topuğa ka-
dar münhadir olan sinire ıtlâk olunur. Ve 
 .ağacının fidanına ıtlâk olunur [mu…l] ُمْقٌل
Cem¡i ِإْبَراٌت [ibrât] gelir hemzenin kesri ve 
bâ’nın sükûnuyla ve ِإَبٌر [iber] gelir hemze-
nin kesri ve bâ’nın fethiyle. Ve 

َرةٌ إْْ  Nemîme ma¡nâsına [ibret] ِإ
müsta¡meldir ki koğ ta¡bîr olunur, ismdir; 
yukâlu: ِإنَُّه َلُذو ِإْبَرٍة أَْي َنِميَمٍة Ve 

َرةٌ إْْ  İncir ağacına şebîh bir şecerin [ibret] ِإ
ismidir.

َّْاُر َ  (vezninde [a††âr¡] َعطَّاٌر) [el-ebbâr] اَلإْ
İğne yapana ve iğne satana denir, ¡alâ-
kavlin hemân iğne yapana denir. İğne sa-
tana ٌِّإْبِري [ibriyy] denir, ٌِّقْبِطي […ib†iyy] vez-
ninde; bunda bâ’nın fethi lahn ve hatâdır. 
Ve 

َّْاٌر  بُْرُغوٌث ,Pireye ıtlâk olunur [ebbâr] أَ
[burπû&] ma¡nâsına.

َْاِر ِ َياُفالإْ اْلِكَباِر) [eşyâfu’l-ibâr] اَشإْ  اَْصَناُف 
[a§nâfu’l-kibâr] vezninde) Göz edviyesin-
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senin fethiyle) Bir nesnenin yerinde kalan 
bakiyyesine denir, meselâ tekûlu: أََثَر  َرأَْيُت 
َتَها َبِقيَّ اِر أَْي   [u&ûr] أُثُوٌر ve [â&âr] آَثاٌر Cem¡i الدَّ
gelir. Ve bu cinstir, vâhidi hâ’yladır. 

Şârihin beyânı üzere asl أََثٌر [e&er] bir nes-
nenin vücûduna delâlet eden nesneye 
mevzû¡dur, o münâsebetle bakiyyesine 
ıtlâk olunup ve birer münâsebetle sâ™ir 
ma¡ânî ondan müteferri¡ olmuştur. İntehâ. 
Ve 

 Haber ve hadîs ma¡nâsına [e&er] أََنٌر
müsta¡meldir ki menkûlü-¡anhtan bakiy-
yedir; tekûlu: اْلَخَبَر أَِي  اأْلََثَر  ِمْنُه   Hadîs َسِمْعُت 
ve sünnete أََثٌر [e&er] ıtlâkı bu ma¡nâdandır; 
tekûlu: نَِّة َوالسُّ اْلَحِديِث  أَِي  اأْلََثِر  ِفي  َذِلَك   َوَجْدُت 
Muhaddisînden ◊useyn b. ¡Abdulmelik 
ve ¡Abdulkerîm b. Man§ûr el-E&eriyyân 
ona mensûblardır. Ve

ve [e&er] أََنٌر

ٌر -Ayağın yer (hemzenin kesriyle) [i&r] ِإنإْ
de kalan nişânına denir ki iz ta¡bîr olu-
nur. Bu münâsebetle sonraca ve َبْعُد [ba¡d] 
ma¡nâsında isti¡mâl olundu; yukâlu: َخَرَج 
 Lisânımızda ِفي ِإْثِر ُفالٍَن َوأََثِرِه أَْي َبْعَدُه َيْعِني َعِقَبُه
ondan izini basarak ile ta¡bîr olunur. Ve 

 Masdar olur, ashâb (fethateynle) [e&er] أََنٌر
ve hem-demleri üzere istîsâr ya¡nî eşyâ-i 
hasene-i ma¡hûdeyi yalnız kendi nefsi için 
ihtiyâr eylemek ma¡nâsınadır ki kendi için 
o nesneleri istibkâ eylemekten ¡ibârettir; 
yukâlu: اِبِع ُجُل َعَلى أَْصَحاِبِه أََثًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ  أَِثَر الرَّ
َمْعُهوَدًة َحَسَنًة  أَْشَياَء  ِلَنْفِسِه  اْخَتاَر  أَِي  ْسِتيَثاَر  اإْلِ َفَعَل   ِإَذا 
أَْصَحاِبِه َوَبْيَن   ,Ve bir nesneye başlamak َبْيَنُه 
şürû¡ ma¡nâsınadır ki onu işlemekle ibkâ 
eylemiş olacaktır; yukâlu: أَْي َكَذا  َيْفَعُل   أَِثَر 
 Ve umûr-ı sâ™ireyi terk edip hâssaten َطِفَق
bir husûsa cezm tarîkiyle ¡azm eylemek 
ma¡nâsınadır ki onu umûr-ı sâ™ireden ba-

¡Uveyf b. el-A∂ba† b. Ubeyr ashâbdandır. 

ٍر َْيإْ َْنُو أُ  [Benû Ubeyr] Bir kabîledir.

ِريُن إْْ  َيْبِريُن (hemzenin fethiyle) [Ebrîn] أَ
[Yebrîn] lafzında lügattir ki bir kumluk 
adıdır.

َْاُر  (hemzenin meddiyle) [el-Âbâr] اَلإْ
Şehr-i Vâsi† kazâlarından bir kazâdır.

َراِب َعإْ َْاُرالإْ  Ecfer ile Feyd [Âbâru’l-A¡râb] آ
beyninde bir mevzi¡ adıdır.

َاَرُة ِمئإْ -vez [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mi™beret] اَلإْ
ninde) َدْوٌم [devm] ağacından ibtidâ sürüp 
çıkan şâha ıtlâk olunur. Ve nemîmeye 
ıtlâk olunur, niteki zikr olundu.

َمأإُْْوُر  İğne yutturulmuşa ve [el-me™bûr] اَلإْ
¡akreb sokmuşa denir. Bu münâsebetle 
bir töhmetle müttehem olmuş adama ıtlâk 
olunur ve minhu kavlu ¡Alî kerremallâhu 
vechehu: َلْسُت ِبَمْأبُوٍر ِفي ِديِني” أَْي ِبُمتََّهٍم ِفي ِديِني“ 
َفاِطَمَة” ِبَتْزِويِجي  الُم  الَُة َوالسَّ َعَلْيِه الصَّ النَِّبيُّ   “َفَيَتأَلََّفِني 
َقاَل رُّ  الشَّ َعْنُه  يُْؤَثُر  ْن  ِممَّ َلْسُت  أَْي  َثِة  اْلُمَثلَّ ِبالثَّاِء   َويُْرَوى 
ُج اْبَنَة َرُسوِل َم اهللُ َوْجَهُه أاَلَ َتَتَزوَّ َهاَيِة ِقيَل ِلَعِلّيٍ َكرَّ  ِفي النِّ
الَُم َفَقاَل “َما ِلي َصْفَراُء َوالَ َبْيَضاُء الَُة َوالسَّ  اهلِل َعَلْيِه الصَّ
َوَلْسُت ِبَمْأبُوٍر ِفي ِديِني”

]أ ت ر[
ُرلُر ُتإْ -hemzenin zammı ve tâ) [el-utrûr] اَلإْ
yı fevkiyyenin sükûnuyla) تُْؤُروٌر [tu™rûr] 
lafzında lügattir, ke-mâ se-yuzkeru.

 (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™tîr] اَلتَّأإِْتيُر
 ma¡nâsınadır ki yaya çile [tevtîr] َتْوِتيٌر
geçirmektir, yayı kurmak ta¡bîr olunur; 
yukâlu: أَتََّر اْلَقْوَس َتْأِتيًرا ِبَمْعَنى َوتََّرَها َتْوِتيًرا Hem-
ze vâv’dan mübeddeledir.

َراُر  (hemzenin zammıyla) [Utrâr] أُتإْ
Türkistân’da bir beldedir.

]أ ث ر[
ََنُر -hemzenin ve &â-yı müselle) [el-e&er] اَلإْ
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müsta¡meldir. Bu dahi tetebbü¡-i ِإْثٌر [i&r] 
ma¡nâsındandır; yukâlu: أََثَر اْلَفْحُل أَْثًرا ِإَذا أَْكَثَر 
النَّاَقِة ِضَراِب  -Ve bir adama ikrâm eyle ِمْن 
mek ma¡nâsınadır; mekrümet ma¡nâsına 
olan ٌَمْأثَُرة [me™&uret]-i âtiyeden me™hûzdur; 
yukâlu: أََثَرُه ِإَذا أَْكَرَمُه
َِنيُر  [e&r] أَْثٌر (hemzenin fethiyle) [el-e&îr] اَلإْ
gibi bu dahi kılıcın yüzünde olan cev-
herine denir. Ve hâlis dosta ıtlâk olu-
nur; yukâlu: ُخَلَصاِئي ِمْن  أَْي  أَِثيِري   Ve bu ُهَو 
hülâsatü’s-simn ma¡nâsına olan ِإْثٌر [i&r]-i 
âtîden me™hûzdur. Ve gâh olur ki أَِثيٌر [e&îr] 
 ;lafzına itbâ¡an zikr olunur [ke&îr] َكِثيٌر
yukâlu: َشْيٌء َكِثيٌر أَِثيٌر َكَما يَُقاُل َكِثيٌر َبِثيٌر
َرُة ُنإْ  (hemzenin zammıyla) [el-u&ret] اَلإْ
Masdardır, niteki zikr olundu. Ve 

َرةٌ  ,dan ism olur[istî&âr] ِإْسِتيَثاٌر [u&ret] أُنإْ
fetehâtla ٌأََثَرة [e&eret] gibi, ke-mâ se-
yuzkeru. Ve eslâftan mütevâris olan 
mekrümete ıtlâk olunur, bakiyye 
münâsebetiyle; yukâlu: أُْثَرةٌ أَْي َمْكُرَمٌة َلُه   ُفالٌَن 
 Ve seleften me™sûr ve menkûl olan ُمَتَواَرَثٌة
¡ilm bakiyyesine ıtlâk olunur ki rivâyet ve 
kitâbetle eseri bâkî kalır; yukâlu: َعَلى  ُهْم 
ِليَن -Ve kıt أُْثَرٍة ِمَن اْلِعْلِم أَْي َبِقيٍَّة ِمْنُه َيْأِثُروَنَها َعِن اأْلَوَّ
lığa ıtlâk olunur, َجْدٌب [cedb] ma¡nâsına; 
şiddeti çok zamân elsinede bâki kaldığına 
mebnî. Ve hâlet-i gayr-i marziyyeye ıtlâk 
olunur. Bu dahi ihtisâs li’n-nefs ma¡nâsına 
olan ِإْسِتيَثاٌر [istî&âr]-ı âtîden ismdir; yukâlu: 
ٍة َلُه أُْثَرةٌ أَْي َحاٌل َغْيُر َمْرِضيَّ
ُر ُنإْ -Beden (hemzenin zammıyla) [el-u&r] اَلإْ
de yara onulduktan sonra yerinde kalan 
eser ve nişâna denir. Ve çehre-i insânîde 
olan âb u tâb u revnaka ıtlâk olunur; kı-
lıcın cevherine ıtlâk ettikleri أَْثٌر [e&r] laf-
zından müteferri¡dir. Ve bu iki ma¡nâda 
&â’nın zammıyla da zebân-zeddir; yukâlu: 

kiyye ¡add eylemiş olur; yukâlu: َعَلى  أَِثَر 
َغ  Ve اأْلَْمِر ِإَذا َعَزَم َوَلُه َتَفرَّ

 ;Alâmet ve nişâna ıtlâk olunur¡ [e&er] أََنٌر
münâsebeti zikr olundu.

يِتَثاُر ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-îti&âr] اَلإْ
ve

ٌل) [et-te™e&&ur] اَلتَّأَنُُّر -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir yere giden adamın izine uymak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتِبَع ِإَذا  َوَتأَثََّرُه  ُفالًَنا   ِإيَتَثَر 
ِإْثَرُه
 Bir (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™&îr] اَلتَّأإِْنيُر
nesnede eser ve nişân komak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَثََّر ِفيِه َتْأِثيًرا ِإَذا َتَرَك ِفيِه أََثًرا Meselâ kılıç 
darîbede yer etmek ve işlemek ma¡nâsında 
olan te™sîr, kezâlik bir söz adama te™sîr ey-
lemek bu ma¡nâdan münşa¡ibdir.

َناُر  ,in cem¡idir[e&er] أََثٌر [el-â&âr] اَلإْ
¡alâmetlere denir; yollarda mesâfe 
¡alâmâtı olan a¡lâm ve emyâle ıtlâkı bu 
münâsebetledir.

ُر َنإْ  vezninde; hemzenin [emr] أَْمٌر) [el-e&r] اَلإْ
kesriyle de lügattir) Kılıcın cevherine de-
nir ki ¡alâmet-i cevdeti olacaktır; yukâlu: 
ِفِرْنَدُه أَْي  ْيِف  السَّ أَْثَر  أَْحَسَن   [u&ûr] أُثُوٌر Cem¡i َما 
gelir. Ve 

ٌر  ve [e&r] أَنإْ

 ve (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [i&âret] ِإَناَرةٌ

َرةٌ -Mas (hemzenin zammıyla) [u&ret] أُنإْ
dar olurlar, bir adamdan bir kelâm ve 
hadîs nakl ve rivâyet eylemek ma¡nâsına; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوأُْثَرًة  َوِإَثاَرًة  أَْثًرا  ِمْنُه  اْلَحِديَث   أََثَر 
َوَرَواُه َنَقَلُه  ِإَذا  ِل  َواأْلَوَّ  ve [e&r] أَْثٌر Fi’l-asl الثَّاِني 
 ma¡nâsına [isr] ِإْثٌر tetebbu¡-i [i&âret] ِإَثاَرةٌ
olmakla gûyâ ki hadîsin yâhûd muhaddi-
sin ِإْثٌر [i&r]ine mütetebbi¡ olur. Ve 

ٌر  Buğur (vezninde [emr] أَْمٌر) [e&r] أَنإْ
deve nâkaya çok aşmak ma¡nâsına 
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ve أَُمَراُء اْلَجْوِر ِباْلَفْيِء

 Me™sûr ve menkûl (fetehâtla) [e&eret] أََنَرةٌ
olan ¡ilm bakiyyesine ıtlâk olunur, ٌأُْثَرة 
[u&ret] gibi, niteki zikr olundu.

َمأإَْنَرُة -mîm’in ve &â’nın fet) [el-me™&eret] اَلإْ
hiyle) ve

َمأإْنَُرُة  أُْثَرةٌ (â’nın zammıyla&) [el-me™&uret] اَلإْ
[u&ret] gibi eslâftan mütevâres olan olan 
mekrümet ve mefharet yâdigârına ıtlâk 
olunur. Cem¡i َمآِثُر [me™â&ir] gelir, َمَفاِخُر 
[mefâ«ir] vezninde; yekûlûne: َمآِثُر اْلَعَرِب أَْي 
َمَكاِرُمَها َوَمَفاِخُرَها الَِّتي تُْؤَثُر َوتُْذَكُر َعْنَها
ََناَرُة  (vezninde [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-e&âret] اَلإْ
-gibi ¡ilm bakiyyesine ıtlâk olu [u&ret] أُْثَرةٌ
nur ki rivâyet ve kitâbetle eseri bâkî ka-
lır. Kâle’ş-şârih ve minhu kavluhu ta¡âlâ:  
ٍة :Kâle’l-Bey∂âvî ﴿أَْو أََثاَرٍة ِمْن ِعْلٍم﴾ اآلية،  أَْو َبِقيَّ
ِليَن ِمْن ِعْلٍم َبِقَيْت َعَلْيُكْم ِمْن ُعُلوِم اأْلَوَّ
َِنيَرُة  (vezninde [vefîret] َوِفيَرةٌ) [el-e&îret] اَلإْ
Yerde yürürken ayağının izi ¡azîm olan 
dâbbeye ıtlâk olunur; yukâlu: أَْي أَِثيَرةٌ   َدابٌَّة 
َعِظيَمُة اأْلََثِر ِفي اأْلَْرِض ِبَحاِفِرَها
ِنُر  Eser (vezninde [fâ¡il] َفاِعٌل) [el-â&ir] اَلإْ
ve hadîs nakl ve rivâyet eden adama de-
nir. Ve şey™-i haseni ashâbı üzere istîsâr 
ya¡nî evvel-i emrden kendi nefsine tahsîs 
eden adama ıtlâk olunur; yukâlu: آِثٌر  َرُجٌل 
اِغِب الرَّ ُمْفَرَداِت  ِفي  َكَما  أَْصَحاِبِه  َعَلى  َيْسَتْأِثُر  َكاَن   ِإَذا 
[Ve bu] ٌأُْثَرة [u&ret]-i mezbûreden fâ¡ildir. 
Ve ٌأُْثَرة [u&ret] bu ¡alâka ile fazl ve takad-
düm ma¡nâlarına müsta¡meldir. Pes آِثٌر 
[â&ir] fâzıl ve ism-i fâ¡il olarak mukaddim 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur ve minhu kavlu-
hum: َفَعَل َذِلَك آِثًرا َما َوآِثَر ِذي أَِثيٍر ِكالَُهَما َعَلى ِبْنَيِة 
َل ِذي أَِثيٍر َوأَِثيَرَة ِذي  اْلَفاِعِل َواأْلَِثيُر َعَلى ِزَنِة اأْلَِميِر َوأَوَّ
 أَِثيٍر َوأُْثَرَة ِذي أَِثيٍر ِبَضّمِ اْلَهْمَزِة ِفي اأْلُْثَرِة َوِإْثَر ِذي أَِثيَرْيِن
أَِثيَرْيِن ِذي  َوأََثَر  التَّْثِنَيِة  ِبِصيَغِة  َواأْلَِثيَرْيِن  اْلَهْمَزِة   ِبَكْسِر 
 ِباْلَفَتَحاِت ِفي اأْلََثِر َوآِثَر َذاِت َيَدْيِن َوآِثَر ِذي َيَدْيِن ِكالَُهَما

 Ve َما أَْحَسَن أََثَر َوْجِهِه أَْي َماَؤُه َوْرَوَنَقُه

ٌر -Bir gûne damga adıdır ki deve [u&r] أُنإْ
nin tabanının iç yüzüne basılır, deve gâ™ib 
oldukta izini sürüp o nişânla bulmak için.

ُر نإْ ِ  ,İze denir (hemzenin kesriyle) [el-i&r] اَلإْ
niteki zikr olundu. Ve 

ٌر  Sâfî yağın hülâsasına denir ki [i&r] ِإنإْ
kere yağı eritilip süzüldükte hülâsa kalan 
yağdan ¡ibârettir; bakiyye münâsebetine 
mebnîdir. Ve bunda hemzenin zammıyla 
da lügattir.

َنُُر  hemzenin fethi ve &ânın) [el-e&ur] اَلإْ
zammıyla َعُجٌز [¡acuz] vezninde) ve

َِنُر  vezninde ki ikisi [ketif] َكِتٌف) [el-e&ir] اَلإْ
de sıfattır) Ashâb ve rüfekâsı üzere eşyâ-ı 
haseneyi istîsâr ya¡nî onlardan dirîg edip 
hemân kendi nefsi için ihtiyâr eder olan 
kimseye denir. Ve bunlar ِإْسِتيَثاٌر [istî&âr]
dan ism olan ٌأُْثَرة [u&ret]ten sıfatlardır; 
yukâlu: َرُجٌل أَثٌُر َوأَِثٌر أَْي َيْسَتْأِثُر َعَلى أَْصَحاِبِه َيْعِني 
َيْخَتاُر ِلَنْفِسِه أَْشَياَء َحَسَنًة
ََنَرُة ve (fetehâtla) [el-e&eret] اَلإْ

َرُة ُنإْ -hemzenin zammıyla; ke) [el-u&ret] اَلإْ
mâ se-yuzkeru) ve

َرُة نإْ ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-i&ret] اَلإْ

ُنإَْرى  (vezninde [usnâ√] ُحْسَنى) [el-u&râ] اَلإْ
Sıfat-ı mezkûreden ki ِإْسِتيَثاٌر [istî&âr]dan-
dır, ismlerdir, bir nesne husûsunda müs-
takil ve müstebidd olmak hâletine denir. 
Kâle’ş-şârih ve minhu’l-hadîs: َسَيُكوُن“ 
ْسِتيَثاُر َواإْلِ َبْعٍض  َعَلى  َبْعُضُكْم  يُْسَتْأَثُر  أَْي  أُْثَرةٌ”   َبْعِدي 
ْيِء ِمْن ُدوِن َغْيِرِه ُد ِبالشَّ  :ve kâle fi’n-Nihâye التََّفرُّ
َلَها” َفاْصِبُروا  أََثَرًة  َبْعِدي  َسَتْلَقْوَن  “ِإنَُّكْم  ِلْلَْنَصاِر   َقاَل 
ِإَذا ِإيَثاًرا  يُْؤِثُر  آَثَر  ِمْن  اْسٌم  َوالثَّاِء  اْلَهْمَزِة  ِبَفْتِح   اَأْلََثَرُة 
ُل َغْيُرُكْم ِفي َنِصيِبِه َفُيَفضَّ يُْسَتْأَثُر َعَلْيُكْم  أَنَُّه   أَْعَطى، أََراَد 
ْيِء ِبالشَّ ْنِفَراُد  اإْلِ ْسِتيَثاُر  َواإْلِ اْلَفْيِء  -ve kâle fi’l ِمَن 
Esâs: َتْسَتْأِثُر أَْي  أََثَرًة”  َبْعِدي  “َسَتَرْوَن  اْلَحِديِث   َوِفي 
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zâbit ve muhtesib hizmet-kârına denir, kul 
uşağı ta¡bîr olunur, kulluk bekçisi ve tü-
fekçi başı serhengleri ve tersâne çavuşları 
ve gümrükçü yasakçıları makûlesidir; iz 
ma¡nâsına olan أََثٌر [e&er]den mutasarrıftır.

َثَرُة ِمئإْ -vez [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mi™&eret] اَلإْ
ninde) ثُْؤثُوٌر [&u™&ûr] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir.

ِتيَثاُر سإْ ِ -Bir şey™i sâ™ire ver [el-istî&âr] اَلإْ
meyip kendi nefsine tahsîs ve ihtiyâr ile 
onda müstebidd ve müteferrid olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيِء ِإَذا اْسَتَبدَّ ِبِه  ِإْسَتْأَثَر ِبالشَّ
ِبُفالٍَن Ve ¡Arablar َوَخصَّ ِبِه َنْفَسُه -der ِإْسَتْأَثَر اهللُ 
ler, o adam vefât edip hakkında magfiret-i 
rabbânî mercû ve me™mûl olsa. Ve bu 
kinâyedir, o adamı gûyâ ki Hak ta¡âlâ 
beyne’l-verâ ihtiyâr ve ıstıfâ ile mütefer-
rid eylediğine tefe™™üldür.

َناِر  Esved-i Nehşelî [u’l-Â&âr±] ُذلالإْ
nâm kimsenin lakabıdır ki meşâhir-i 
şu¡arâdandır. Hicvde pek mâhir olmakla 
bir kavmi hicv eyledikte herkes hicvini 
hıfz eder olmakla o kavm de gûyâ ki âsâr 
terk ve ibkâ eder idi yâhûd sâ™ir şu¡arânın 
eş¡ârına nisbet mezbûrun eş¡ârı sâ™ir sibâ¡ın 
âsârına nisbet arslanın âsârına şebîh oldu-
ğu için telkîb olundu.

ُر َُنيإْ -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [el-U&eyr] اَلإْ
de) Esâmî-i ricâldendir: U&eyr b. ¡Amr 
es-Sekûnî, tabîb-i Kûfî’dir ve Muπîre 
b. Cemîl b. U&eyr, Ebû Sa¡îd el-Eşecc 
şeyhidir.

]أ ج ر[
ُر َجإْ  Âmilin¡ (vezninde [zecr] َزْجٌر) [el-ecr] اَلإْ
¡ameli mukâbili olan ¡ivaz ve cezâya de-
nir. Cem¡i أُُجوٌر [ucûr] ve آَجاٌر [âcâr] gelir.

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre 

َشْيٍء ُكّلِ  َل  أَوَّ ِبَمْعَنى  ُكلَُّها  اْلَفاِعِل  ِصيَغِة   Ya¡nî َعَلى 
“Onun fi¡lini umûr-ı sâ™ire üzere tercîh ve 
ihtiyâr ile cümle-i ef¡âle takdîm eyledim.” 
Vech-i mezkûr üzere أَِثيٌر [e&îr] fazl ve ta-
kaddüm ma¡nâsından me™hûz olmakla 
burada kabl ve mukaddem ma¡nâsınadır. 
Kezâlik ٌأُْثَرة [u&ret] ve ِإْثٌر [i&r] ve أََثٌر [e&er] 
mukaddem ma¡nâsınadır. Ve misâl-i ev-
velde آِثًرا َما kavlinde آِثٌر [â&ir] ism-i fâ¡ildir 
yâhûd آِثٌر [â&ir] ¡âzim ma¡nâsınadır ve َما 
kelimesi zâ™idedir, mahzûftan ¡ivazdır, ni-
teki َا ال  ِإْفَعْل َهَذا ِإْن الَ َيْفَعْل derler ki ِإْفَعْل َهَذا ِإمَّ
-sebkindedir. Ve sâ™irleri zarfiyyet üze َهَذا
re mansûblardır.

َمأإْنُوُر  Şol kılıca ıtlâk olunur [el-me™&ûr] اَلإْ
ki yüzünde cevher ve sâ™ir gûne makbûl 
ve mu¡teberliğine dâ™ir eser ve nişân ola, 
¡alâ-kavlin sırtı dişi demirden ve ağı-
zı pûlâddan çekilmiş ola yâhûd cinn 
tâ™ifesinin ma¡mûlü ola; yukâlu: َسْيٌف َمْأثُوٌر 
َحِديٌد َوَشْفَرتُُه  أَِنيٌث  َحِديٌد  َمْتنُُه  أَْو  أََثٌر  َمْتِنِه  ِفي  َكاَن   ِإَذا 
َعْنُه  َذَكٌر أَْو ُهَو الَِّذي َيْعَمُلُه اْلِجنُّ َوَقْوُل َعِلّيٍ َرِضَي اهللُ 
“َوَلْسُت ِبَمْأثُوٍر ِفي ِديِني” َقْد ُذِكَر ِفي “أ،ب،ر”
يَثاُر ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-î&âr] اَلإْ
nesneyi ihtiyâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu. اْخَتاَرُه ِإَذا  ِإيَثاًرا   Vech-i mezkûr آَثَرُه 
üzere fazl ma¡nâsına müste¡âr olmak-
la ondan ِإيَثاٌر [î&âr] tafaddül ve ihtiyâr 
ma¡nâlarına münşa¡ib olmuştur. Ve 

 ¡Bir nesneyi bir nesneye tâbi [î&âr] ِإيَثاٌر
ve der-pey kılmak ma¡nâsınadır ki iz 
ma¡nâsına olan أََثٌر [e&er]den mehûzdur; 
yukâlu: آََثَر َكَذا ِبَكَذا ِإَذا أَْتَبَعُه ِإيَّاُه
نُوُر -veznin [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [e&-&u™&ûr] اَلثُّؤإْ
de) Şol demir dağlağıya denir ki onunla 
devenin tabanına damga vururlar, tâ ki 
gâ™ib oldukta onunla izi ma¡lûm ola. Ve 

نُوٌر  ma¡nâsınadır ki [cilvâz] ِجْلَواٌز [u™&ûr&] نُؤإْ
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ٌر -Bir nesneyi ücretle kirâya ver [ecr] أَجإْ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَمْمُلوَك  أََجَر 
أَْكَراُه ِإَذا   Ve sevâb ve cezâ hâsıl olmak أَْجًرا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أُِجَر ُفالٌَن ِفي أَْوالَِدِه َعَلى 
َوَثَواَبُه أَْجَرُه  َفَصاُروا  َماتُوا  ِإَذا  اْلَمْفُعوِل   ve kâle ِبَناِء 
fi’l-Esâs: أُِجَر ُفالٌَن َوَلَدُه ِإَذا َماتُوا َفَكانُوا َلُه أَْجًرا Ve 
sınık ¡uzv sarılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أُِجَرْت َيُدُه َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا ُجِبَرْت
َجاَرُة ِ  hemzenin harekât-ı) [el-icâret] اَلإْ
selâsıyla) أَْجٌر [ecr] gibi ¡amel mukâbili ve-
rilen cezâya denir ki ismdir.

يَجاُر ِ  (hemzenin kesriyle) [el-îcâr] اَلإْ
Bu dahi ¡âmile ¡ivaz ve cezâ vermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإيَجاًرا يُْؤِجُرُه   آَجَرُه 
َجَزاُه  Ve bir nesneyi kirâya vermek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُآَجَر اْلَمْمُلوَك ِإَذا أَْكَراه Ve 

 if¡âlinde “َوَجَر” Vâvî olan [îcâr] ِإيَجاٌر
lügattir ki mızrakla ağıza dürtmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْمَح ِإيَجاًرا ِبَمْعَنى  آَجَرُه الرُّ
أَْوَجَرُه أَْي َطَعَنُه ِفي ِفيِه
ُمَؤاَجَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu™âceret] اَلإْ
vezninde) Bu dahi bir şey™i kirâya vermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُمَؤاَجَرًة  اْلَمْمُلوَك   آَجَر 
أَْكَراُه
Şârih der ki Zema«şerî Esâs’ta ُفالٌَن  آَجَرِني 
َخَطأٌ َفِإنَُّه  ُمَؤاِجٌر  َتُقْل  َوالَ  ُموَجٌر  َوُهَو  َفاْسَتْأَجْرتَُها   َداَرُه 
 َقِبيٌح َوَلْيَس آَجَر َهَذا َعَلى َفاَعَل َوَلِكْن أَْفَعَل َوِإنََّما الَِّذي
َشاَهَرُه َكَقْوِلَك  ُمَؤاَجَرًة  اأْلَِجيَر  آَجَر  َقْولَُك  َفاَعَل   ُهَو 
 ُمَؤاَجَرةٌ ibâretiyle ma¡nâ-yı mezbûrda¡ َوَعاَوَمُه
[mu™âceret]i tahti™e eylemiştir. Lâkin İbn 
¢a††â¡ ve sâ™ir ba¡zı e™immeden vürûdu 
me™sûr olmakla mü™ellif dahi onlara ittibâ™ 
eyledi, vâkı¡â Mi§bâ√’ta dahi vürûdu 
mersûmdur. Ve 

 Fâcire ¡avret ve şahs-ı [mu™âceret] ُمَؤاَجَرةٌ
me™bûn kendisine ücretle fi¡l-i şenî¡ et-
tirmek ma¡nâsınadır ki ferc ve dübürü-
nü kirâya vermekten ¡ibârettir; yukâlu: 

 âmile ¡ameli¡ [ucret] أُْجَرةٌ ve [ecr] أَْجٌر
mukâbilinde ¡â™id olan sevâba denir, ge-
rek dünyevî ve gerek uhrevî olsun, lâkin 
 [ecr] أَْجٌر sevâb-ı dünyevîde ve [ucret] أُْجَرةٌ
uhrevîde hâss oldu. Ve أَْجٌر [ecr] ve ٌأُْجَرة 
[ucret] mâddeleri min-¡akdin olan kezâlik 
¡akd mecrâsına cârî olan ¡amele ıtlâk olu-
nur ve اْلَجَزاُء [cezâ™] min-¡akdin ve gayr-i 
¡akdin olana ıtlâk olunur, kezâlik nâfi¡ ve 
dârrada ıtlâk olunur; lâkin أَْجٌر [ecr] ve ٌأُْجَرة 
[ucret] nâfi¡e mahsûstur. Ve gâh olur ki 
-ile mehr-i nikâhtan kinâye olu [ecr] أَْجٌر
nur. İntehâ. Ve 

ٌر -Masdar olur, ¡âmile ¡ame [ecr] أَجإْ
li mukâbilinde hüsn-i mükâfat eylemek 
ma¡nâsına; yukâlu: ِل ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  أَْجًرا   أََجَرُه 
 Ve َوالثَّاِني ِإَذا َجَزاُه

ٌر  Zikr-i hasen ve nîk-nâm [ecr] أَجإْ
ma¡nâsına isti¡mâl olunur, ecr ve hüsn-i 
cezâyı ¡âdetâ müstelzim olduğuna mebnî. 
Kâle’ş-şârih ve minhu kavluhu ta¡âlâ:  
اْلَحَسُن ْكُر  الّذِ ُهَو  ِقيَل  اَآْلَية،  ْنَيا﴾  الدُّ ِفي  أَْجَرُه   ﴿َوآَتْيَناُه 
Ve 

ٌر  Mehre ya¡nî nikâh mukâbilesinde [ecr] أَجإْ
menkûhaya verilen akçeye ıtlâk olunur ki 
kâbîn ta¡bîr olunur. Kâle fi’l-Esâs ve min-
hu kavluhu ta¡âlâ: ﴾َعَلى أَْن َتْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَجٍج﴿ 
-ve kavlu أَْي َتْجَعُلَها أَْجِري َعَلى التَّْزِويِج يُِريُد اْلَمْهَر
hu ta¡âlâ: ِكَناَيٌة َعِن اْلُمُهوِر ﴾  Ve ﴿َوآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ

ٌر  ve [ecr] أَجإْ

 ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [icâr] ِإَجاٌر

-Be (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [ucûr] أُُجوٌر
dende sınık kemik eğri ve ¡ukdeli kaldığı 
hâlde onulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أََجَر 
ِل ِإَذا َبَرأَ َعَلى  اْلَعْظُم أَْجًرا َوِإَجاًرا َوأُُجوًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
 Ve sınık kemiği vech-i mezbûr üzere َعْثٍم
sarıp onultmak ma¡nâsınadır; tekûlu: أََجْرُت 
 Ve اْلَعْظَم أَْي َجَبْرتُُه َعَلى َعْثٍم
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َجُرلُن  hemzenin meddi ve) [el-âcurûn] اَلإْ
cîm ve râ’nın zammeleriyle) Mecmû¡u ٌّآُجر 
[âcurr] ma¡nâsınadır ki hemzenin meddi 
ve cîm’in zammı ve râ’nın teşdîdiyle ki-
remite denir. Ve mecmû¡u mu¡arreblerdir, 
ya¡nî âkûr-ı Fârisî mu¡arrebleridir.

 hemzenin meddi ve cîm’in) [Âcer] آَجُر
fethiyle) Ümm-i İsmâ¡îl ¡alâ-nebiyyinâ 
ve ¡aleyhi’s-selâm ismidir, niteki َهاَجُر 
[Hâcer] ile ma¡rûfedir. Şârih der ki hemze 
hâ’dan mübeddeldir. 

ُب آُجّرٍ رإْ َُ  [Derbu Âcurr] (hemzenin meddi 
ve cîm’in zammıyla) Baπdâd’da iki mev-
zi¡ ismidir.

]أ خ ر[
ُُخُر  hemzenin ve «â-yı) [el-u«ur] اَلإْ
mu¡cemenin zammıyla) ُقُدٌم […udum] lafzı-
nın zıddıdır ki zammeteynle ileri ma¡nâsına 
olmakla أُُخٌر [u«ur] geri ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أُُخًرا َر  َوَتأَخَّ ُقُدًما   Ve her şey™in َمَضى 
sonuna denir, ke-mâ se-yuzkeru. Ve ense 
ve half ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
َشقَّ الثَّْوَب أُُخًرا َوِمْن أُُخٍر أَْي ِمْن َخْلٍف
ُر ٌل) [et-te™e««ur] اَلتَّأَخُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

ve (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™«îr] اَلتَّأإِْخيُر

ِتيَخاُر سإْ ِ  Gerilenmek ve geriye [el-istî«âr] اَلإْ
kalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ َر   َتأَخَّ
َم َر َواْسَتْأَخَر ِضدُّ َتَقدَّ  Ve َوأَخَّ

 Müte¡addî olur, gerilemek [te™«îr] َتأإِْخيٌر
ve geriye komak ma¡nâsına; tekûlu: ْرتُُه  أَخَّ
َر َتْأِخيًرا َفَتأَخَّ
ِخَرُة ve [el-â«iret] اَلإْ

ِخَرُة ُمؤإْ  [mu√sinet] ُمْحِسَنٌة) [el-mu™«iret] اَلإْ
vezninde) Bir şey™in gerisine ıtlâk olu-
nur. Bu ma¡nâdandır ki gözün kuyruğu-
na اْلَعْيِن اْلَعْيِن ve [â«iretu’l-¡ayn] آِخَرُة   ُمْؤِخَرُة 

َنْفَسَها ِبأَْجٍر ِإَذا أََباَحْت  -Ve üc آَجَرِت اْلَمْرأَُة ُمَؤاَجَرًة 
retle ırgat tutmak ve ırgatlığa tutulmak 
ma¡nâlarınadır; tekûlu: ُمَؤاَجَرًة َفآَجَرِني   آَجْرتُُه 
أَْي َصاِر أَِجيِري
َرُة ُجإْ  (hemzenin zammıyla) [el-ucret] اَلإْ
Kirâya denir ki ismdir, Fârisîde müzd de-
nir. َقَدٍم  ayak kirâsıdır[ucretu …adem] أُْجَرُة 
ki ayak teri ta¡bîr olunur.

ئإِْتَجاُر ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i™ticâr] اَلإْ
Ecr ve sevâb talebiyle tasadduk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِإيِتَجاًرا  ُفالٌَن   ِإْئَتَجَر 
اأْلَْجَر َوَطَلَب  َق  -Kâle’ş-şârih ve minhu’l َتَصدَّ
hadîsu fi’l-adâhî: ”َواْئَتِجُروا ِخُروا  َوادَّ  “ُكُلوا 
ِلْلَْجِر َطاِلِبيَن  ُقوا  َتَصدَّ  Ve bunda idgâmla أَْي 
[ecr] أَْجٌر câ™iz değildir, zîrâ bu ِإتَِّجُروا
den me™hûzdur, ٌِتَجاَرة [ticâret]ten me™hûz 
değildir.

ِتيَجاُر سإْ ِ -Bir kimseyi ücret [el-istîcâr] اَلإْ
le ırgatlığa tutmak ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ِإْسَتْأَجْرتُُه أَِي اتََّخْذتُُه أَِجيًرا
َِجيُر -Üc (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-ecîr] اَلإْ
retle tutulan ırgata denir.

اُر جَّ ِ  hemzenin kesri ve cîm’in) [el-iccâr] اَلإْ
şeddesiyle) Dama denir, َسْطٌح [sa†√] 
ma¡nâsına. Cem¡i أََجاِجيُر [ecâcîr] ve ٌأََجاِجَرة 
[ecâciret] gelir, niteki nûn’la ِإْنَجاٌر [incâr] 
dahi lügattir; cem¡i أََناِجيُر [enâcîr] gelir.

يَرى ّجِ ِ يَصى) [el-iccîrâ] اَلإْ -vez [i§§î§â»] ِخّصِ
ninde) De™b ve ¡âdet ma¡nâsınadır; yukâlu: 
يَراُه َكَذا أَْي َعاَدتُُه ِإّجِ
ُجوُر ve (vezninde [fâ¡ûl] َفاُعوٌل) [el-âcûr] اَلإْ

َياُجوُر ve (yâ-ı tahtiyye ile) [el-yâcûr] اَلإْ

َُجوُر ve (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-ecûr] اَلإْ

ُجرُّ  hemzenin meddi ve) [el-âcurr] اَلإْ
cîm’in zammıyla) ve

َجُر ve (vezninde [hâcer] َهاَجُر) [el-âcer] اَلإْ

ِجُر ve (vezninde [â√ib§] َصاِحٌب) [el-âcir] اَلإْ
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النَّاُر﴾ ِإالَّ  اآْلِخَرِة  ِفي  َلُهْم   Ve gâh mevsûf ﴿َلْيَس 
olarak zikr olunur ve minhu kavluhu ta¡âlâ 
اُر اآْلِخَرُة َخْيٌر﴾ اَآْلَية  Arablar “Sana ikinci¡ ﴿َوالدَّ
def¡ada geldim” diyecek yerde آِخَرَة  أََتْيُتُك 
َتْيِن .derler َمرَّ

َِخيُر  Bu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-a«îr] اَلإْ
dahi آِخٌر [â«ir] ma¡nâsınadır ki ل  [evvel] أَوَّ
mukâbilidir. Ve gâ™ib ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur, آِخٌر [â«ir] gibi huzûr-ı fazîletinden 
müte™ahhir olduğu için. Ve her şey™in en 
sonrasına ıtlâk olunur, ke-mâ se-yuzkeru.

َخُر  hemzenin meddi ve «â’nın) [el-â«ar] اَلإْ
fethiyle) Gayr ma¡nâsınadır ki Fârisîde 
dîger mürâdifidir, iki nesnenin birine nis-
betle öbürüdür. Cem¡ آَخُروَن [â«arûn] gelir 
vâv ve nûn’la ve أَُخُر [u«ar] gelir hemzenin 
zammı ve «â’nın fethiyle. Mü™ennesinde 
 denir hemzenin zammıyla ve [u«râ] أُْخَرى
 أُْخَرَياٌت denir hâ’yla; cem¡inde [u«rât] أُْخَراةٌ
[u«reyât] denir, kezâlik أَُخُر [u«ar] denir 
hemzenin zammı ve «â’nın fethiyle.

Şârih der ki آَخُر [â«ar] lafzı ef¡al vez-
ninde ef¡al-i tafdîldir, fi’l-asl ًرا َتأَخُّ  أََشدُّ 
ma¡nâsına olup ba¡dehu gayr ma¡nâsına 
isti¡mâl olundu. Ve أَُخُر [u«ar] lafzı ki 
cem¡-i آَخر [â«ar] ve أُْخَرى [u«râ]dır, şürûh-ı 
Kâfiye’de ma¡dûliyyeti ve cem¡iyyeti 
bâbında kelimât-ı kesîre mebsûtadır. 
Mü™ellif vech-i mezkûr üzere müzek-
kerin dahi cem¡i أَُخُر [u«ar] gelir diye 
resm eylemiştir. Bu cihetle ba¡zıların  
أَُخَر﴾ أَيَّاٍم  ِمْن  ةٌ  -âyet-i kerîmesinde nük ﴿َفِعدَّ
te tetallübü lâ-tâ™il olur. Ve ¡Arablar أََتْيُتَك 
َتْيِن َمرَّ -derler, “İkinci def¡ada sana gel آِخَر 
dim” ma¡nâsına, niteki َتْيِن َمرَّ  dahi bu آِخَرَة 
ma¡nâyadır ki zikr olundu. Ve 

 gibi dâr-ı bekâya [â«iret] آِخَرة [u«râ] أُْخَرى
ki neş™e-i sâniyedir, ıtlâk olunur. Ve 

[mu™«iretu’l-¡ayn] ıtlâk olunur; tekûlu: َنَظَر 
َويَُقاُل الّلَِحاَظ  َوِلَي  ِبَما  أَْي  َوُمْؤِخَرِتَها  َعْيِنِه  ِبآِخَرِة   ِإَليَّ 
اِرُح َوَهَذا َقِليٌل  Ve ِبُمْؤِخِرَها ِبالتَّْثِقيِل َقاَل الشَّ

ِل حإْ  ve [â«iretu’r-ra√l] آِخَرُةالرَّ

ِل حإْ  ve [â«iru’r-ra√l] آِخُرالرَّ

ِل حإْ ِخُرالرَّ  ُمَعظٌَّم) [mu™a««iru’r-ra√l] ُمؤإْ
[mu¡a@@am] vezninde) ve 

ِل حإْ َرُةالرَّ  ُمَعظََّمٌة) [mu™a««aretu’r-ra√l] ُمَؤخَّ
[mu¡a@@amet] vezninde; ve bunlarda 
teşdîd ve tahfîf ve «â’ların fethi ve kes-
ri câ™izdir) Semerin art kaşına denir ki 
râkib ona istinâd eder; َقاِدَمٌة […âdimet] 
mukâbilidir.

ِخَراِن  (tesniye bünyesiyle) [el-â«irân] اَلإْ
Dört memeli hayvânın uylukları cânibinde 
olan iki memelilerine ıtlâk olunur.

ِخُر  Son (vezninde [fâ«ir] َفاِخٌر) [el-â«ir] اَلإْ
ma¡nâsınadır ki ل  ;mukâbilidir [evvel] أَوَّ
yukâlu: لُُه َكَذا َوآِخُرُه َكَذا  َجاَء َعْن :ve yukâlu أَوَّ
آِخِرِهْم
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre آِخٌر 
[â«ir] lafzı ل  ,mukâbili ismdir [evvel] أَوَّ
nihâyete mevzû¡dur, niteki ل  [evvel] أَوَّ
kelimesi bidâyete mevzû¡dur. Ve bu -أََخَر“
 sîgasından neseb üzere ism-i َيْأِخُر-أُُخوًرا”
fâ¡ildir; mü™ennesinde ٌآِخَرة [â«iret] denir 
hâ’yla. Ve 

 ;Gâ™ib ma¡nâsına isti¡mâl olunur [â«ir] آِخٌر
yukâlu: أَْبَعَد اهللُ اآْلِخَر أَِي اْلَغاِئَب Bundan garaz 
hâzırîne du¡âdır.

ِخَرُة  in[â«ir] آِخٌر (hâ’yla) [el-â«iret] اَلإْ
mü™ennesidir. Ve 

 Dârü’l-bekâya ıtlâk olunur ki [â«iret] آِخَرةٌ
sıfat-ı gâlibedir, murâd neş™e-i sâniyedir, 
niteki dâr-ı dünyâ ile neş™e-i ûlâdan 
ta¡bîr olunur. Ve gâh olur ki َداٌر [dâr] 
lâfzı terk olunur, ke-mâ fî kavlihi ta¡âlâ: 
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¡Abbâs b. A√med b. el-Fa∂l oradandır.

]أ ُ ر[
ُر َُ ve (vezninde [âdem] آَدُم) [el-âder] اَلإْ

ُُلُر َمأإْ -vez [maπdûr] َمْغُدوٌر) [el-me™dûr] اَلإْ
ninde) ٌأُْدَرة [udret] ¡illetine mübtelâ olan 
adama denir ki ¡avret yerinde kıl biten 
derinin cevfinde olan ince zar gibi deri 
yırtılıp bağırsaklar hâyenin kabına in-
mekle husyesi kova gibi şişip kabarmış 
olur, Türkîde “debe taşak” ta¡bîr olunur. 
Ve fıtk-ı mezbûr hemân sol taraftan hâdis 
olur. ¡Alâ-kavlin şol kimseye denir ki hus-
yelerinin birine fıtık isâbet eylemiş ola; 
yukâlu: َرُجٌل آَدُر َوَمْأُدوٌر َوُهَو َمْن َيْنَفِتُق ِصَفاُقُه َفَيَقُع 
َمْن أَْو  اأْلَْيَسِر  َجاِنِبِه  ِمْن  ِإالَّ  َيْنَفِتُق  َوالَ  َصْفِنِه  ِفي   ُقْصُبُه 
يُِصيُبُه َفْتٌق ِفي ِإْحَدى ُخْصَيْيِه
ُر َُ َ  ,Masdardır (fethateynle) [el-eder] اَلإْ
bir adam debe taşak olmak ma¡nâsına; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا َصاَر آَدَر ُجُل أََدًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ أَِدَر الرَّ
َرُة إُْ ُ  (hemzenin zammıyla) [el-udret] اَلإْ
İsmdir, debe taşaklığa denir. Ve bunda 
fetehâtla da câ™izdir.

َراُء إُْ َ  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-edrâ] اَلإْ
Şol husyeye ıtlâk olunur ki fıtık eseri ol-
mayarak büyük ola; yukâlu: أَْي أَْدَراُء   ُخْصَيٌة 
َعِظيَمٌة ِبالَ َفْتٍق
يُر ُِ َمآ  un[me™dûr] َمْأُدوٌر [el-me™âdîr] اَلإْ
cem¡idir.

ُر إُْ ُ  آَدُر (hemzenin zammıyla) [el-udr] اَلإْ
[âder]in cem¡idir; yukâlu: َقْوٌم َمآِديُر أَْي أُْدٌر

]أ ذ ر[
 hemzenin ve ≠âl-ı mu¡cemenin) [â≠âr] آَذاُر
meddiyle) İsm-i a¡cemîdir. Ve Şühûr-ı 
Rûmiyyeden şehr-i sâdis ismidir ki hâlen 
mart ta¡bîr olunur; teşrîn-i evvelden ¡add 
etmeleriyle şehr-i sâdis olur.

¡Arablar أُْخَرى أَْفَعُل  َوالَ  اللََّياِلي  أُْخَرى  أَْفَعُلُه   الَ 
 ,ma¡nâsını murâd ederler أََبًدا ,denir اْلَمنُوِن
ْهِر الدَّ آِخِر   َجاَء sebkindedir; ve yekûlûne ِإَلى 
 :ve yekûlune أُْخَرى اْلَقْوِم َيْعِني َمْن َكاَن ِفي آِخِرِهْم
َجاَء ِفي أُْخَرَياِتِهْم أَْي ِفي أََواِخِرِهْم
ََخَرُة  fetehâtla ve hemzenin) [el-a«eret] اَلإْ
zammıyla câ™izdir) ve

َِخيُر  vezninde, niteki [emîr] أَِميٌر) [el-a«îr] اَلإْ
zikr olundu) ve

ُُخُر  zammeteynle, kezâlik zikr) [el-u«ur] اَلإْ
olundu) ve

ِخِريَّا ِ  hemzenin ve râ’nın) [el-i«iriyyâ] اَلإْ
kesri ve yâ’nın teşdîdiyle) ve

ِريَّا ُخإْ  (hemzenin zammıyla) [el-u«riyyâ] اَلإْ
ve 

ِخِرَيا ِ  hemzenin ve râ’nın) [el-i«riyyâ] اَلإْ
kesriyle) ve

ِخِريَّا  (hemzenin meddiyle) [el-â«iriyyâ] اَلإْ
Mecmû¡u her şey™in âhirine ıtlâk olunur; 
yukâlu: َوِإِخِريًّا َوأُُخًرا  َوأَِخيًرا  َوِبأََخَرٍة  أََخَرًة   َجاَء 
َوأُْخِريًّا َوِإْخِريًّا َوآِخِريًّا أَْي آِخَر ُكّلِ َشْيٍء
Şârih der ki mü™ellifin ِبأََخَرٍة kavlinde 
mu¡arref bi’l-lâm olarak müsta¡mel olma-
ması fehm olunup lâkin câr ve mecrûrun 
mecmû¡u hâl olmakla mu¡arrefen dahi 
isti¡mâl olundu.

َِخَرُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-a«iret] اَلإْ
Veresi ma¡nâsına isti¡mâl olunur; tekûlu: 
ِبْعُتُه ِبأَِخَرٍة أَْي ِبَنِظَرٍة
ِمئإَْخاُر -vez [√mi§bâ] ِمْصَباٌح) [el-mi™«âr] اَلإْ
ninde) Şol hurmâ ağacına ıtlâk olunur ki 
meyvesi kışın ve kesimin sonlarına kadar 
kalır ola; yukâlu: َيْبَقى َصاَرْت  ِإَذا  ِمْئَخاٌر   َنْخَلٌة 
َراِم َتاِء َوالّصِ َحْمُلَها ِإَلى آِخِر الّشِ
 Îrân’da (vezninde [ânuk] آنٌُك) [Â«ur] آُخُر
Dehistân eyâletinde bir belde adıdır; 
a¡lâm-ı rüvâttan İsmâ™il b. A√med ve 
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İsti¡câl ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  ِإْئَترَّ 
اْسَتْعَجَل

ِمَئرُّ  mîm’in kesri ve hemzenin) [el-mi™err] اَلإْ
fethiyle) Kesîrü’l-cimâ¡ olan adama denir.

]أ أ ر[
ُر َأإْ  hemzenin fethi ve zâ-yı) [el-ezr] اَلإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Kaplamak, ihâta 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء أَْزًرا ِمَن اْلَباِب  أََزَر الشَّ
 .Ve zor ve kuvvet ma¡nâsınadır الثَّاِني ِإَذا أََحاَطُه
Ve za¡f ve zebûnî îma¡nâsına olmakla zıdd 
olur; yukâlu: أَْي أَْزٍر  َوُذو  ٍة  ُقوَّ أَْي  أَْزٍر  ُذو   َرُجٌل 
َضْعٍف
Şârihin beyânına göre mâdde-i mezkûre 
 mâddesinden me™hûzdur ki bele [izâr] ِإَزاٌر
bağladıkları fûta ve peştemâl makûlesine 
denir. Pes ihâta ma¡nâsı ve şedd-i izârdan 
melhûz kuvvet ma¡nâsı, kezâlik izâr 
zâtında sevb-i za¡îf olmak hasebiyle za¡f 
ma¡nâsı ve ¡avn ve zahr ma¡nâları ondan 
münşa¡ibdir. İntehâ. Ve 

ٌر  Kuvvetlendirmek, takviye [ezr] أَأإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: اُه  Ve أََزَرُه أَْزًرا ِإَذا َقوَّ

ٌر  َشدَّ :Arkaya ıtlâk olunur; yukâlu [ezr] أَأإْ
ِبِه أَْزَرُه أَْي َظْهَرُه
ُر ُأإْ  Belde (hemzenin zammıyla) [el-uzr] اَلإْ
izâr bağlayacak yere denir َزاِر …¡ma] َمْعِقُد اإْلِ
idu’l-izâr] ma¡nâsına.

ُر أإْ ِ  Asl ve (hemzenin kesriyle) [el-izr] اَلإْ
mebnâ ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو ِمْن ِإْزٍر َكِريٍم 
.Ve izâra denir, ke-mâ se-yuzkeru أَْي أَْصٍل

َرُة أإْ ِ  Binâ-i (hemzenin kesriyle) [el-izret] اَلإْ
nev¡dir, bir türlü ve bir hey™etle izâr tu-
tunmak ma¡nâsınadır ki hâlete dâlldir, on-
dan lisânımızda tutunuş ile ta¡bîr olunur; 
yukâlu: ْزَرِة أَْي َهْيَئُة اْئِتَزاِرِه ِإنَُّه َلَحَسُن اإْلِ
َأاُر ِ -Bede (hemzenin kesriyle) [el-izâr] اَلإْ
ne bürünecek çar ve milhafeye denir. Ve 

]أ ر ر[
َرُّ  hemzenin fethi ve râ’nın) [el-err] اَلإْ
teşdîdiyle) Davar sürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َساَقَها ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ا  أَرًّ ابََّة  الدَّ  أَرَّ 
Ve tard ve teb¡îd eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطَرَدُه ِإَذا  ُفالًَنا  -Ve cimâ¡ eyle أَرَّ 
mek ma¡nâsınadır, “er gibi err eylemek” 
letâ™iftendir; yukâlu: َجاَمَعَها ِإَذا  َها   Ve أَرَّ
ishâl sebebiyle yürek sürüp çımkırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْلَح ِإَذا َرَماُه َوأَْسَقَطُه  أَرَّ السَّ
Şârih der ki burada َوُسُقوطُُه nüshaları mu-
harreftir, savâb olan َوِإْسَقاطُُه olmaktır. Ve 

 :Âteş yakmak ma¡nâsınadır; yukâlu [err] أَرٌّ
 Ve أَرَّ النَّاَر ِإَذا أَْوَقَدَها

 Şol çubuğa denir ki dikenli meşe [err] أَرٌّ
ağacından koparılıp ve dikenleri izâle ve 
etrâfı mülâyim olunca kadar yere vurduk-
tan sonra su ile ıslatıp üzerine tuz ekerler 
ve onu rahimi likâh kabûlünden kalan 
nâkanın rahimine idhâl ile devâ eder-
ler ve ona ِإَراٌر [irâr] dahi denir hemzenin 
kesriyle. Ve ٌّأَر [err] kelimesi ma¡nâ-yı 
mezbûrdan masdar olur; yukâlu: ا  أَرَّ النَّاَقَة أَرًّ
َراَر ِإَذا َفَعَل ِبَها اأْلَرَّ َواإْلِ
ُة رَّ ِ ةٌ) [el-irret] اَلإْ  vezninde) Âteşe [hirret] ِهرَّ
denir.

َِريُر -Ku (vezninde [arîr§] َصِريٌر) [el-erîr] اَلإْ
mar oynarken galebe hîninde mâcin ve 
kem-hayâ ve lâübâlî olan kumarcı şevk 
ve cünbüşle çağırıp bağırıp hengâme ey-
lemek, ¡alâ-kavlin mutlakâ seslenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلِقَماِر ِعْنَد  اْلَماِجُن   أَرَّ 
ْوِت  Ve َواْلَغَلَبِة أَِريًرا ِإَذا َصاَت أَْو ُهَو ُمْطَلُق الصَّ

.İsm olur, o savta denir [erîr] أَِريٌر

أَرإْ  Koyun ve (hemzelerin fethiyle) [er er] أَرإْ
keçi kısmını çağıracak asvâttandır.

يِتَراُر ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-îtirâr] اَلإْ
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yukâlu: ُجُل ِبَمْعَنى ِإْئَتَزَر َر الرَّ َتأَزَّ
ُمَؤاَأَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu™âzeret] اَلإْ
vezninde) Bir adamın ihsânla hüznünü 
def¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: آَزَرُه 
َواَساُه ِإَذا  -Ve bir nesneye mukâbil ol ُمَؤاَزَرًة 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: آَزَرُه ِإَذا َحاَذاُه Ve 
bir adama yardım eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: آَزَرُه ِإَذا َعاَوَنُه Ve bu ma¡nâlarda vâv 
ile ٌُمَواَزَرة şâzdır. Ve 

-Ekin kuvvetlenip birbi [mu™âzeret] ُمَؤاَأَرةٌ
rine sarmaşmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َّْرُع يَُؤاِزُر َبْعُضُه َبْعًضا ِإَذا َتالََحَق َواْلَتف اَلزَّ
 Bir (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™zîr] اَلتَّأإِْأيُر
nesneyi bürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َغطَّاُه ِإَذا  َرُه  -Ve kuvvet vermek ve kuvvet أَزَّ
lendirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اُه َرُه ِإَذا َقوَّ  أَزَّ
Ve minhu yukâlu: ٌر أَْي َباِلٌغ َشِديٌد َنْصٌر ُمَؤزَّ
 Ahvâz (vezninde [hâcer] َهاَجُر) [Âzer] آَأُر
ile Râme-Hurmuz beyninde bir nâhiye 
adıdır. Ve selefte bir sanemin ismidir. Ve 
ba¡zı lügât-ı ¡Arabiyyede آَزُر [âzer] keli-
mesi zemm ve düşnâm kelimâttandır. Ve 

 İbrâhîm el-»alîl ¡alâ-nebiyyinâ [Âzer] آَأُر
ve ¡aleyhi selâmu’l-celîl hazretleri-
nin ¡amucaları ismidir. Pederleri ismi 
Târa«’tır. 

Şârih der ki Kur™ân-ı kerîm’de آَزُر [Âzer]
e أٌَب [eb] ıtlâkı ¡âdet-i ¡Arab üzere cârî 
olmuştur. Bey∂âvî’de bu vech üzere 
mersûmdur ki kütüb-i tevârîhte zikr olun-
duğu üzere pederlerinin ismi Târa«’tır, 
¡alâ-kavlin ikisi de ¡alemidir, İsrâ™îl ve 
Ya¡…ûb gibi ve ¡alâ-re™yin Târa« ¡alem 
ve Âzer vasftır, َشْيٌخ [şey«] yâhûd ٌُّمْعَوج 
[mu¡vecc] ma¡nâsına. Ve men¡-i sarfı 
a¡cemî olup mevâzinine mahmûl olduğuna 
mebnîdir. Yâhûd na¡t-ı ¡Arabîdir, أَْزٌر [ezr]
den yâhûd ِوْزٌر [vizr]den müştaktır. Ve ak-

bu müzekkerdir, mü™ennes dahi olur ve 
ba¡zen hâ-i te™nîsle ٌِإَزاَرة [izâret] dahi denir. 

Şârih der ki gerçi mü™ellif mutlakâ ِمْلَحَفٌة 
[mil√afet] ile tefsîr eyledi, lâkin asl izâr 
belden aşağı tutulan fûta ve peştemâl 
makûlesine denir, niteki ِرَداٌء [ridâ™] bel-
den yukarı tutulan sevbe denir, meselâ 
huccâcın belden yukarı tutundukları ihrâm 
ridâ™ ve belden aşağı tutundukları izârdır. 
İntehâ. Ve 

 ,gelir [âziret] آِزَرةٌ Lafzının cem¡i [izâr] ِإَأاٌر
 أُُزٌر gibi ve [a√miret] أَْحِمَرةٌ ve [imâr√] ِحَماٌر
[uzur] gelir, ِحَماٌر [√imâr] ve ُحُمٌر [√umur] 
gibi ve أُْزٌر [uzr] gelir zâ’nın sükûnuyla. Ve 

-Mutlakâ adamı setr eden nesne [izâr] ِإَأاٌر
ye ıtlâk olunur. Onun için bir adamın bey-
tine ِإَزاٌر [izâr] ıtlâk ederler. Ve

 ve ismet ma¡nâsına [afâf¡] َعَفاٌف [izâr] ِإَأاٌر
müsta¡meldir; yukâlu: أَِي َزاِر  اإْلِ أَْهِل  ِمْن   ِإنََّها 
َزاِر :ve yukâlu اْلَعَفاِف اإْلِ َعِفيُف   Ve kişinin ُهَو 
zevcesine ıtlâk olunur, libâs gibi. Ve dişi 
koyuna ıtlâk olunur. Ve dişi koyunu sağ-
mak için çağırdıkları savttan hikâye olur 
ki ِإَزاْر ِإَزاْر diye çağırırlar, sükûn-ı râ ile.

َزُر ِمئإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi™zer] اَلإْ
Bu dahi izâra denir, ِلَحاٌف [li√âf] ve ِمْلَحٌف 
[mil√af] gibi.

يِتَزاُر ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-îtizâr] اَلإْ
İzâr tutunmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْئَتَزَر 
التَّاِء ِفي  اْلَهْمَزِة  ِبِإْدَغاِم  ِإتََّزَر  َتُقْل  َوالَ  َلِبَسُه  ِإَذا  َزاِر   ِباإْلِ
َواِة َوَلَعلَُّه ِمْن َتْحِريِف الرُّ  َوَقْد َجاَء ِفي َبْعِض اأْلََحاِديِث 
Mü™ellifin murâdı işbu hadîstir: Kâle fi’n-
Nihâye ve fi’l-hadîsi: ِنَساِئِه َبْعَض  يَُباِشُر   “َكاَن 
َزاِر َوَقْد  َوِهَي ُمْؤَتِزَرةٌ ِفي َحاَلِة اْلَحْيِض” أَْي َمْشُدوَدُة اإْلِ
أِلَنَّ َخَطأٌ  َوُهَو  ُمتَِّزَرةٌ”  “َوِهَي  َواَياِت  الّرِ َبْعِض  ِفي   َجاَء 
اْلَهْمَزَة الَ تُْدَغُم ِفي التَّاِء
ُر ٌل) [et-te™ezzur] اَلتَّأَأُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi izâr tutunmak ma¡nâsınadır; 
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َعَصَبُه ِإَذا  -Ve insânın halk ve hulku أََسَرُه 
nu muhkem ve kavî kılmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ٍة أَْي َخَلَقُه َذا ُقوَّ  أََسَرُه اهللُ 
ٍة ِفي اْلَخْلِق َواْلُخُلِق  [esr] أَْسٌر Ve bu ma¡nâda َوِشدَّ
ism olur; ve minhu kavluhu ta¡âlâ َوَشَدْدَنا﴿ 
 َفأَْحَكْمَنا َرْبَط :Kâle’l-Beydâvî أَْسَرُهْم﴾ أَْي َخْلَقُهْم
 ﴿َوَشَدْدَنا :Ve kâle’l-mü™ellif َمَفاِصِلِهْم ِباأْلَْعَصاِب
َتِي اْلَبْوِل َواْلَغاِئِط  أَْسَرُهْم﴾ أَْي َمَفاِصَلُهْم أَِو اْلُمَراُد َمَصرَّ
 ِإَذا َخَرَج اأْلََذى َتَقبََّضَتا أَْو َمْعَناُه أَنَُّهَما الَ َيْسَتْرِخَياِن َقْبَل
َراَدِة  Tefsîr-i evvele göre Hazret-i Hak اإْلِ
celle ve ¡alâ buyurur ki “Ben ¡azîmü’ş-şân 
»allâ…-ı bî-çûn onların mefâsılını birbiri-
ne vasl ve şedd ile metîn ve üstüvâr eyle-
dim” ve tefsîr-i sânîye göre “Bevl ve gâ™it 
mecrâlarından her birini hadesler çıktık-
tan sonra büzülüp devşirilir kıldım” yâhûd 
“İhrâc-ı hadesi murâdlarından mukaddem 
sebîllerini gevşeyip müsterhî olmaz eyle-
dim” demektir ki hâsıl-ı ma¡nâ olur.

ُر ُسإْ  Bevl (hemzenin zammıyla) [el-usr] اَلإْ
tutulmak ma¡nâsınadır, niteki hades-i 
dîgerin inkıbâzına ُحْصٌر [√u§r] denir; 
yukâlu: اْلَبْوِل اْحِتَباُس  أَِي  اأْلُْسُر   Şârih der أََخَذُه 
ki أُْسٌر [usr] ismdir, masdarı أََسٌر [eser]dir, 
fethateynle; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  أََسًرا  ُجُل  الرَّ  أَِسَر 
اِبِع ِإَذا اْحَتَبَس َبْولُُه الرَّ
ٍر أُسإْ ُُ ve [ûdu usrin¡] ُعو

ٍر إَْ يُ ُُ  yâ-yı tahtiyye ile) [ûdu yusrin¡] ُعو
yâhûd sânî lahn ve hatâdır) Şol ağaç 
pâresine ıtlâk olunur ki bevli tutulan ada-
mın karnı üzere vaz¡ eylemekle tedbîr 
ve tîmâr ederler; A¡râb edviyesinden-
dir ve o ağaç A¡râb beyninde ma¡rûftur. 
Zâhiren hâlâ tesbîh dizdikleri يُْسٌر [yusr] 
ağacı olmak gerektir ki ma¡rûfedir. Nite-
ki kütüb-i tıbbiyede ¡ûd-ı yüsr ¡unvânında 
mersûmdur. Kâle fi’l-Esâs: ِبُعوِد ُفالٌَن   ُعوِلَج 
 اأْلُْسِر َوُهَو الَِّذي يُوَضُع َعَلى َبْطِن اْلَمْأُسوِر َفَيْبَرأُ َوَتُقوُل

reb olan ¡alem-i a¡cemîdir. Ve ¡inde’l-ba¡z 
 bir sanem adıdır ki mersûm ona [âzer] آَزُر
¡ibâdet eder idi, mülâzemet-i ¡ibâdetine 
mebnî ismiyle müsemmâ olmuştur yâhûd 
hazf-ı muzâfla ona ıtlâk olunmuştur ki َعاِبُد 
 takdîrinde olur yâhûd murâd sanem-i آَزَر
mezbûrdur. آَزُر [âzer] kelimesi mâ-
ba¡dinin müfessir olduğu fi¡l-i muzmer ile 
mansûbdur. İntehâ. Ve 

 أَْحَمُر dan vasf olur[izâr] ِإَزاٌر [âzer] آَأُر
[a√mer] vezninde, şalvarlığı beyâz olup 
ayakları siyâh olan ata ıtlâk olunur. ¡Alâ-
kavlin şalvarlığı ve ayakları beyâz olana 
yâhûd şalvarlığı beyâz olup ayakları ne 
türlü olursa olsun ıtlâk olunur; yukâlu: 
أَْسَوُد َمَقاِديِمِه  َوَلْوُن  اْلَفِخَذْيِن  أَْبَيَض  َكاَن  ِإَذا  آَزُر   َفَرٌس 
 َوَفَرٌس Lâkin Esâs’ta أَْو ُهَما َواِحٌد أَْو أَيُّ َلْوٍن َكاَن
َفُهَو اْلَفِخَذْيِن  ِإَلى  اْلَبَياُض  َنَزَل  َفِإْن  اْلَعُجِز  أَْبَيُض   آَزُر 
َجْمٌع َيْعِني  َكُحْمٍر  أُْزٌر  َوَخْيٌل   unvânında¡ ُمَسْرَوٌل 
mersûmdur.

َرُة ُمَؤأَّ  [mu¡a@@amet] ُمَعظََّمٌة) [el-mu™ezzeret] اَلإْ
vezninde) Şol dişi koyuna vasf olur ki 
ayakları şalvarlığa kadar siyâh olmakla 
gûyâ ki siyâh şalvar giymiş ola; yukâlu: 
َرْت ِبَسَواٍد َرةٌ َكأَنََّها أُِزّ َنْعَجٌة ُمَؤزَّ

]أ س ر[
ُر َسإْ  hemzenin fethi ve sîn’in) [el-esr] اَلإْ
sükûnuyla) Bir nesneyi muhkem bağla-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء أَْسًرا ِمَن  أََسَر الشَّ
ُه اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َشدَّ
Şârih der ki أَْسٌر fi’l-asl ِإَساٌر [isâr] ile ya¡nî 
sırım ile semer ağacını çekip bağlamak 
ma¡nâsına mevzû¡dur, ba¡dehu mutlakâ 
bağlamak ve bu münâsebetle takviye 
vermek ve kavî kılmak ve esîr eylemek 
ma¡nâları müteferri¡ olmuştur. İntehâ. Ve 

ٌر  Bir şey™i sırım ve sâ™ir sargı [esr] أَسإْ
makûlesiyle sarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
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makla maksadından alıkoyup geciktirmek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َعَلْيِه َر   َتأَسَّ
ِإَذا اْعَتلَّ َوأَْبَطأَ
 (hemzenin fethiyle) [esârûn] أََساُرلَن
¡Akâkîrdendir, beyne’l-etıbbâ™ bu ismle 
ma¡rûf nebâttır ki edviyedendir, Türkîde 
kedi otu ta¡bîr olunur.

ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [Esîr] أَِسيٌر

ٌر ve (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Useyr] أَُسيإْ

َرةٌ  (vezninde [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Useyret] أَُسيإْ
Esâmî-i ricâldendir.

َراٌل  Lâm (hemzenin kesriyle) [isrâl] ِإسإْ
bâbında mersûmdur.

ِج رإْ ََّ اْلَفْرِج) [te™âsîru’s-serc] َتآِسيُرال  َتَباِشيُر 
[tebâşîru’l-ferc] vezninde) Atın eyerini 
sardıkları sırımlara denir. Şârihin beyânı 
üzere َتَعاِشيُب gibi müfredi nâ-mesmû¡dur 
yâhûd müfredi َتْأِثيٌر [te™&îr]dir ki َتْمِتيٌن 
[temtîn] gibi ismdir.

]أ ش ت ر[

ُترُّ ُشإْ -şîn-i mu¡ceme ve tâ) [el-Uşturr] اَلإْ
yı fevkiyye ile ٌّطُْرطُب [†ur†ubb] veznin-
de) Kûfe’de ba¡zı ¡Aleviyye’nin lakabı-
dır; murâd Zeyd b. Ca¡fer’dir. Ve lafz-ı 
mezbûr ”ش،ت،ر“ mâddesinde mersûmdur.

]أ ش ر[
ََشُر -Şiddet ve vef (fethateynle) [el-eşer] اَلإْ
ret üzere ferah-nâk olmak ma¡nâsınadır ki 
taşkınlık ve buturluk ta¡bîr olunur; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َمِرَح ُجُل أََشًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ أَِشَر الرَّ
َِشُر ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-eşir] اَلإْ

َُشُر  ve (vezninde [nedus] َنُدٌس) [el-eşur] اَلإْ

ُر َشإْ  vezninde ve [şeks] َشْكٌس) [el-eşr] اَلإْ
fethateynle de lügattir ki vasf bi’l-masdar 
olur) ve

َراُن َشإْ -veznin [sekrân] َسْكَراُن) [el-eşrân] اَلإْ

ُة ُعوُد يُْسٍر َوُهَو َخَطأٌ ِإالَّ أَْن يُْقَصَد ِبِه التََّفأُُّل اْلَعامَّ
ُُسُر -Taht ayak (zammeteynle) [el-usur] اَلإْ
larına denir, ِريِر السَّ  [avâ™imu’s-serîr…] َقَواِئُم 
ma¡nâsına.

ََسُر  ,Sırçaya denir (fethateynle) [el-eser] اَلإْ
.ma¡nâsına [zucâc] ُزَجاٌج

َساُر ِ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-isâr] اَلإْ
Mutlakâ bağa ve sargıya denir, mâ-
yuşeddu bihi ma¡nâsına. Cem¡i أُُسٌر [usur] 
gelir zammeteynle. Şârih bunu esîr-bend 
edecek kayışa tahsîs eylemiştir. Ve 

 lafzında lügattir ki [yesâr] َيَساٌر [isâr] ِإَساٌر
.mukâbilidir [yemîn] َيِميٌن

َِسيُر -Tut (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-esîr] اَلإْ
sağa denir, أَِخيٌذ [a«î≠] ma¡nâsına, gerek 
bağlı olsun ve gerek olmasın. Fi’l-asl ِإَساٌر 
[isâr] ile bağlı olan tutsağa denip ba¡dehu 
tevsî¡ olundu. Ve hâssaten bağlı olanı-
na denir, ُمَقيٌَّد [mu…ayyed] ma¡nâsına. Ve 
mahbûs ve mescûna ıtlâk olunur. Cem¡i 
-veznin [™umerâ] أَُمَراُء ,gelir [™userâ] أَُسَراُء
de ve أَُساَرى [usârâ] gelir ُسَكاَرى [sukârâ] 
vezninde ve أََساَرى [esârâ] gelir hemzenin 
fethiyle َخَباَطى [«abâ†â] vezninde ve أَْسَرى 
[esrâ] gelir َمْرَضى [mer∂â] ve َقْتَلى […atlâ] 
vezninde. Ve 

 Birbirine sarmaşmış nebâta [esîr] أَِسيٌر
ıtlâk olunur; yukâlu: ٌَّنَباٌت أَِسيٌر أَْي ُمْلَتف
َرُة ُسإْ ) [el-usret] اَلإْ  (vezninde [umdet¡] ُعْمَدةٌ
Metîn ve muhkem zırha ıtlâk olunur, dir¡-ı 
hasîne ma¡nâsına; kuvvet ma¡nâsından 
me™hûzdur. Ve bir adamın akreb olan َرْهٌط 
[rah†] ve ¡aşîretine ıtlâk olunur, medâr-ı 
takviyet olduğu için; yukâlu: أُْسَرِة ِمْن   ُهَو 
ُفالٍَن أَْي َرْهِطِه اأْلَْدَنْوَن
ُر ٌل) [et-te™essur] اَلتَّأَسُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir adamı bir bahâne ile oyalandır-
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yeleriyle) Dişleri te™şîr eder olan hatuna 
denir.

ُر ُمَؤشَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu™eşşer] اَلإْ
vezninde) Mutlakâ yufkalanıp keskinlen-
miş nesneye ıtlâk olunur; yukâlu: ٌر  َشْيٌء ُمَؤشَّ
أَْي ُمَرقٌَّق
َشاُر ِمئإْ  vezninde [minşâr] ِمْنَشاٌر [el-mi™şâr] اَلإْ
ve onda lügattir ki bıçkıya denir.

 (vezninde [âşiret¡] َعاِشَرةٌ) [el-âşiret] الِشَرُة
Bıçkı ile kesilmiş nesneye denir. Te™nîsi 
mevsûf i¡tibârıyladır ve bu ﴾َراِضَيٍة  ﴿ِعيَشٍة 
kabîlindendir; yukâlu: ٌَخَشَبٌة آِشَرةٌ أَْي َمْأُشوَرة
 (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™şîr] اَلتَّأإِْشيُر
İsmdir, çekirgenin diş makâmında olan 
nesnesine denir ki onunla ısırır. Cem¡i َتآِشيُر 
[te™âşîr] gelir, َتَباِشيُر [tebâşîr] vezninde.

ِشُر -Çe (vezninde [âşir¡] َعاِشٌر) [el-âşir] اَلإْ
kirgenin baldırlarında olan ince dikenlere 
denir. Kezâlik çekirgenin kuyruğu ucunda 
olan ¡ukdeye denir ki kuş çıynakları şek-
linde olur ve ona ٌأُْشَرة [uşret] dahi denir, 
 [mi™şâr] ِمْئَشاٌر vezninde ve [umdet¡] ُعْمَدةٌ
denir, ِمْنَشاٌر [minşâr] vezninde.

 (vezninde [sefînet] َسِفيَنٌة) [Eşîret] أَِشيَرُة
Maπrib’de bir beldedir; ¡Abdullâh b. 
Mu√ammed el-◊âfı@ en-Na√vî oradandır.

]أ ص ر[
ُر َصإْ -Kır (vezninde [a§r¡] َعْصٌر) [el-a§r] اَلإْ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْصًرا ْيَء  الشَّ  أََصَر 
َكَسَرُه ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب   Ve bir nesneyi bir ِمَن 
cânibe doğru eğmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيَء ِإَذا َعَطَفُه  ,Ve bir kimseyi alıkomak أََصَر الشَّ
habs ma¡nâsınadır; yukâlu: أََصَر ُفالًَنا ِإَذا َحَبَسُه 
Ve çadıra zikri âtî ِإَصاٌر [i§âr] dedikleri ip 
geçirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَبْيَت  أََصَر 
ِإَذا َجَعَل َلُه ِإَصاًرا
ُر صإْ ِ  Ahd¡ (hemzenin kesriyle) [el-i§r] اَلإْ

de) Vefret üzere şâdân olan kişiye denir. 
Cem¡leri أَِشُروَن [eşirûne] gelir şîn’in kes-
riyle ve أَُشُروَن [eşurûne] gelir şîn’in zam-
mıyla ve أُُشٌر [uşur] gelir zammeteynle ve 
 vezninde ve [sekrâ] َسْكَرى ,gelir [eşrâ] أَْشَرى
-veznin [abâ†â»] َخَباَطى ,gelir [eşârâ] أََشاَرى
de ve أَُشاَرى [uşârâ] gelir, ُسَكاَرى [sukârâ] 
vezninde.

ِشيُر ِمئإْ -veznin [mik&îr] ِمْكِثيٌر) [el-mi™şîr] اَلإْ
de ki ebniye-i mübâlagadan) Be-gâyet 
cünbüşlü ve şâtır ve neşât-mend insân 
ve hayvâna denir ki butur ta¡bîr olunur; 
yukâlu: أَْي ِمْئِشيٌر  َوَجَواٌد  ِمْئِشيٌر  َوَناَقٌة  ِمْئِشيٌر   َرُجٌل 
َنِشيٌط
ُُشُر ve (zammeteynle) [el-uşur] اَلإْ

ََشُر  Dişlerde olan (fethateynle) [el-eşer] اَلإْ
keskinliğe ve rikkat ve letâfetine denir ki 
hulkî ve isti¡mâlî olur. Cem¡i أُُشوٌر [uşûr] 
gelir; yukâlu: ُحْسنُُه َوُهَو  َوأََشٌر  أُُشٌر  َثْغِرَها   ِفي 
َوَتْحِزيُز أَْطَراِفِه َيُكوَن ِخْلَقًة َوُمْسَتْعَمالً
ِمنإَْجِل  [zufer] ُزَفُر) [uşeru’l-mincel] أَُشُرالإْ
vezninde) Orak ta¡bîr olunan âletin dişle-
rine denir.

ُر َشإْ -Dişle (vezninde [aşr√] َحْشٌر) [el-eşr] اَلإْ
ri keskin eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َزْتَها َحزَّ ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  أَْشًرا  أَْسَناَنَها  -Ek أََشَرْت 
ser kocakarılar ahdâsa teşebbüh için ba¡zı 
nesneler ile dişlerini tahdîd ve tecliye 
ederler. Ve 

ٌر  Bıçkı ile kereste biçmek [eşr] أَشإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِباْلِمْنَشاِر   أََشَر اْلَخَشَب 
ُه َشقَّ
 Bu (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™şîr] اَلتَّأإِْشيُر
dahi dişleri keskinletmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َزْتَها َرْت أَْسَناَنَها َتْأِشيًرا ِإَذا َحزَّ أَشَّ
َتِشَرُة ُمؤإْ ve [el-mu™teşiret] اَلإْ

َتأإِْشَرُة إَْ ُم -ism-i fâ¡il bün) [el-muste™şiret] اَلإْ
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َصاُر ِ ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-i§âr] اَلإْ

َصاَرُة ِ -Bunlar da çadı (hâ’yla) [el-i§âret] اَلإْ
rın eteklerini bend ettikleri küçük ipe de-
nir. Cem¡i أُُصٌر [u§ur] gelir zammeteynle. 
Ve 

 Çadırın ipini geçirecek kazığa [i§âr] ِإَصاٌر
denir. Ve zenbîle denir. Ve otluğa denir, 
 ma¡nâsına. Ve şol çula ve [aşîş√] َحِشيٌش
kilime denir ki içine biçilmiş otluk vaz¡ 
ederler. Cem¡i أُُصٌر [u§ur] gelir zamme-
teynle ve ٌآِصَرة [â§iret] gelir, أَْفِعَلٌة [ef¡ilet] 
vezninde.

َيإِْصُر  hemzenin fethi ve §âd’ın) [el-ey§ir] اَلإْ
kesriyle) Bu dahi çadırın eteklerini bağla-
dıkları küçük ipe denir. Ve otluğa ve içine 
otluk vaz¡ eyledikleri palâsa denir. Cem¡i 
.gelir [eyâ§ir] أََياِصُر

َمأإِْصُر  َمْرَقٌد ve [mescid] َمْسِجٌد) [el-me™§ir] اَلإْ
[mer…ad] veznlerinden) Habs-hâneye ve 
zindâna denir ki ism-i mekândır, َمْحَبٌس 
[ma√bes] ma¡nâsına. Cem¡i َمآِصُر [me™â§ir] 
gelir, َمَساِجُد [mesâcid] vezninde. Ve ¡âmme 
 derler ¡ayn’la; vezn-i sânî [ma¡â§ir] َمَعاِصُر
şâzdır.

َِصيُر -Birbi (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-a§îr] اَلإْ
rine mütekârib olan nesnelerin her birine 
denir, gûyâ ِإَصاٌر [i§âr]ları mütekârib olan 
çadırların her biri gibi. Ve birbirine sar-
maşıp toplanmış olan saça denir; yukâlu: 

-Ve kesîf ve tavîl olan sa َشْعٌر أَِصيٌر أَْي ُمْلَتفٌّ
çağa denir; yukâlu: ُهْدٌب أَِصيٌر أَْي َكِثيٌف َطِويٌل
ُمَؤاِصُر -vez [mucâvir] ُمَجاِوٌر) [el-mu™â§ir] اَلإْ
ninde) Komşuya denir. Fi’l-asl ِإَصاٌر [i§âr] 
[inâb†] ِطَناٌب [inâb†] ِطَناٌب a ya¡nî[i§âr] ِإَصاٌر
a hem-civâr olana denip ba¡dehu ¡ale’l-
ıtlâk isti¡mâl olundu; tekûlu: ُهَو َجاِري ُمَطاِنِبي 
َوُمَؤاِصِري َوُمَكاِسِري أَْي َجاِري

ve peymân ma¡nâsınadır. Ve bu habs 
ma¡nâsından me™hûzdur ki bu mâddenin 
asl mevzû¡udur; kesr ve ¡atf ma¡nâları dahi 
ondan me™hûzdur, zîrâ her birinde habs 
ma¡nâsı mutasavverdir: Meselâ kesrde tûl 
ve dürüstlük hâletlerinden alıkomak ve 
¡atfta istikâmetten alıkomak melhûzdur 
ve ¡ahd ve peymânda nâkızını sevâb ve 
hayrâttan alıkomak mutasavverdir. Ve ِإْصٌر 
[i§r]in cem¡i آَصاٌر [â§âr] gelir, tekûlu: الَ ِإْصَر 
 َبْيَنُهْم آَصاٌر َيْرَعْوَنَها أَْي ُعُهوٌد :ve yukâlu َبْيِني َوَبْيَنُه
Ve 

ٌر -Günâha ıtlâk olunur, mürte [i§r] ِإصإْ
kibini cennetten alıkomak ¡alâkasıyla; 
yukâlu: َذْنٌب أَْي  ِإْصٌر  …i&] ِثَقٌل ,Ve ağırlık ِبِه 
al] ma¡nâsınadır; yukâlu: ْصَر أَِي  َحَمَل َعْنُهُم اإْلِ
َقَل  Bu ma¡nâlarda hemzenin zammı ve الثِّ
fethiyle de câ™izdir. Ve 

ٌر -Bir adamı bir nesneye meyl et [i§r] ِإصإْ
tiren şey™e denir; yukâlu: أَْي َعَلْيِه  ِإْصُرُه   ُهَو 
َيْعِطُفُه  Ve talâk yâhûd ¡ıtk yâhûd nezr َما 
ile olan yemîne ıtlâk olunur, zîrâ bunlar 
eskal-i eymân olmakla keffâretle halâs 
mutasavver değildir. Kâle fi’n-Nihâye ve 
fi’l-hadîsi: َاَرة  “َمْن َحَلَف َعَلى َيِميٍن ِفيَها ِإْصٌر َفالَ َكفَّ
 Ve َلَها” َوُهَو أَْن َيْحِلَف ِبَطالٍَق أَْو َعَتاٍق أَْو َنْذٍر

ٌر  Kulağın deliğine denir ki küpe [i§r] ِإصإْ
geçirilir. Cem¡i آَصاٌر [â§âr] gelir hemzenin 
meddiyle ve ِإْصَراٌن [i§rân] gelir hemzenin 
kesriyle.

ِصَرُة  (vezninde [nâ§iret] َناِصَرةٌ) [el-â§iret] اَلإْ
Rahim ve karâbete ıtlâk olunur, sebeb-i 
meyelân olduğu için; tekûlu: َوَبْيَنُه َبْيِني   َلْيَس 
 Ve minnet ve ihsâna ıtlâk آِصَرةٌ أَْي َرِحٌم َوَقَراَبٌة
olunur; tekûlu: ِمنٌَّة أَْي  آِصَرةٌ  ِمْنُه   Cem¡i َعَليَّ 
 gelir. Ve [evâ§ir] أََواِصُر

 Çadırın eteklerini kazığa [â§iret] آِصَرةٌ
bend ettikleri küçük ipe denir.
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َغْيِري ِبَذْنِب  أَْي  َغْيِري”  -Ve darlığa de ِبأَِطيِر 
nir; yukâlu: أَْي ِضيٌق أَِطيٌر   ,Ve söze denir ِفيِه 
kelâm ma¡nâsına; tekûlu: َسِمْعُت ِمْنُه أَِطيًرا أَْي 
 ;Ve ıraktan zuhûr eden şerre denir َكالًَما
yukâlu: أََصاَبُه أَِطيٌر أَْي َشرٌّ َقْد أََتى ِمْن َبِعيٍد
َرُة ُطإْ ) [el-u†ret] اَلإْ  (vezninde [umdet¡] ُعْمَدةٌ
Yarılmamak için ok gezinin üzerine sar-
dıkları sinire denir. Ve âlet-i tenâsülün 
başının gird-â-gird çevresine ıtlâk olunur. 
Ve tırnağın etrâfını ihâta eden ete ıtlâk 
olunur. Ve at kısmınnı yancıkları başın-
dan böğürleri nihâyetine kadar أَْبَهٌر [ebher] 
dedikleri damarın ucuna denir. Ve çanak 
ve çömlek kırıklarını kenâd ettikleri şey™e 
denir ki kanla yoğrulmuş külden ¡ibârettir.

َطاُر ِ -Ça (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-i†âr] اَلإْ
dırın kuşağına denir. Ve kalbur ve elek ve 
fıçı makûlesinin kasnağına ve bir nesne-
nin etrâfına çevrilen pervâza ve hâşiyesine 
denir. Ve 

 ile iki [u†ret] أُْطَرةٌ Zikr olunan [i†âr] ِإَطاٌر
ma¡nâ-yı evvelde mürâdiftir. Ve halka ve 
dâ™ire olmuş gürûh-ı insânîye ıtlâk olunur. 
Ve kerevit yapmak için burulup bükülen 
asma çubuklarına denir ki kasnak şeklin-
de ederler. Ve insânın dudağıyla bıyığının 
kılları beynini fasl eden kavsa ıtlâk olunur 
ki sünnet vechi üzere bıyık kesilince zâhir 
olur. Kâle’ş-şârih: َعِن اْلَعِزيِز  َعْبِد  ْبُن  ُعَمُر   ُسِئَل 
َطاُر ُه َحتَّى َيْبُدَو اإْلِ اِرِب َفَقاَل َتُقصُّ نَِّة ِفي َقّصِ الشَّ  Ve السُّ

 Bi’l-cümle her nesneyi ihâta [i†âr] ِإَطاٌر
eden şey™e ıtlâk olunur.

ٌل) [et-te™e††ur] اَلتَّأَطُُّر  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Bir yerde ¡avk olup kalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَحبََّس ِإَذا  ِباْلَمَكاِن  ُجُل  الرَّ -Ve mız َتأَطََّر 
rak makûlesi nesne eğilip iki kat olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَثنَّى ِإَذا  ْمُح  الرُّ  َتأَطََّر 
Ve hatun aslâ bir yere çıkmayıp dâ™imâ 

ُمَتآِصُر  [mutenâ§ir] ُمَتَناِصٌر) [el-mute™â§ir] اَلإْ
vezninde) Birbirine hem-civâr olan adam-
lara denir; yukâlu: َثمَّ َحيٌّ ُمَتآِصُروَن أَْي ُمَتَجاِوُروَن
ئإِْتَصاُر ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-î™ti§âr] اَلإْ
de) Nebât çoğalıp uzamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَكثَُر َطاَل  ِإَذا  النَّْبُت  -Ve ye ِإْئَتَصَر 
rin nebâtları birbirine muttasıl bitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اأْلَْرُض   ِإْئَتَصَرِت 
 Ve bir nesne kesîrü’l-aded olmak اتََّصَل َنْبُتَها
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْئَتَصَر اْلَقْوُم ِإَذا َكثَُر َعَدُدُهْم

]أ ط ر[
َطإُْر  hemzenin fethi ve †â’nın) [el-a†r] اَلإْ
sükûnuyla) Bir nesneyi eğip iki bükmek 
ma¡nâsınadır, meselâ yayı kurmak için eğ-
mek gibi; yukâlu: ِمَن أَْطًرا  َوَغْيَرَها  اْلَقْوَس   أََطَر 
ِل ِإَذا َعَطَفَها  [u†ret] أُْطَرةٌ Ve oka اْلَباِب الثَّاِني َواأْلَوَّ
kılmak ya¡nî okun gezine sinir sarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلُه َجَعَل  ِإَذا  ْهَم  السَّ  أََطَر 
 Ve أُْطَرًة

ٌر  Yayın ve sehâbın mukavves ve [a†r] أَطإْ
münhanî olan yerine denir, اْلَقْوِس  ُمْنَحَنى 
َحاِب -ma¡nâsına. Ve bu tesmiye bi’l َوالسَّ
masdardır. Ve 

ٌر -Çadırın dâ™iresine kasnak tarzın [a†r] أَطإْ
da kuşak eylemek ma¡nâsınadır ki ekserî 
şeritten ederler; yukâlu: َلُه اتََّخَذ  ِإَذا  اْلَبْيَت   أََطَر 
ِإَطاًرا َكاْلِمْنَطَقِة َحْوَلُه
أإِْطيُر  أَْطٌر (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™†îr] اَلتَّ
[a†r] ile iki evvelki ma¡nâlarda mürâdiftir; 
yukâlu: ْهَم َتْأِطيًرا ِبَمْعَنى  أَطََّر اْلَقْوَس َتْأِطيًرا َوأَطََّر السَّ
 Ve أََطَر

 Kız kısmı ere varmayıp [te™†îr] َتأإِْطيٌر
çok zamân atası evinde eskiyip kalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَطََّرِت اْلِبْنُت ِإَذا َبِقَيْت ِفي 
َبْيِت أََبَوْيَها َزَماًنا
َِطيُر  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-a†îr] اَلإْ
Günâha ıtlâk olunur; tekûlu: أََخَذِني“ 
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ümmehât-ı sâ™irede bu resme mersûmdur.

ََفُر  Bu dahi bir (fethateynle) [el-efer] اَلإْ
nesne şiddetle kaynamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َّاِبِع ِإَذا اْشَتد  أَِفَر اْلَحرُّ َواْلِقْدُر أَْفًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ
 Ve deve bî-tâb olup zebûnluktan َغَلَيانُُهَما
sonra vücûd bulup neşât-mend olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَِفَر اْلَبِعيُر ِإَذا َسِمَن َوَنِشَط 
َبْعَد اْلَجْهِد
ِتيَفاُر سإْ ِ  ile ma¡nâ-yı [efer] أََفٌر [el-istîfâr] اَلإْ
sânîde mürâdiftir; yukâlu: ِإْسَتْأَفَر اْلَبِعيُر ِبَمْعَنى 
أَِفَر
َفُر ِمئإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi™fer] اَلإْ
Cüst ve çabuk hizmet-kâra denir.

ُة ُُفرَّ  zammeteynle ve râ’nın) [el-ufurret] اَلإْ
teşdîdiyle) Cemâ¡at ma¡nâsınadır; tekûlu: 
َجَماَعًة أَْي  النَّاِس  ِمَن  ًة  أُُفرَّ  Ve beliyye َرأَْيُت 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ٍة ٍة أَْي َبِليَّ  Ve َوَقَع ِفي أُُفرَّ
karışkanlık, ihtilât ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ٍة أَْي ِفي اْخِتالٍَط  Ve katılık, şiddet َتَرْكُتُهْم ِفي أُُفرَّ
ma¡nâsınadır. Ve 

يإِْف ُةالصَّ -Yaz mevsimi [ufurretu’s-§ayf] أُُفرَّ
nin evveline denir. Ve bu ٌة  [fu¡ullet] ُفُعلَّ
veznindedir ve bunlarda fethateynle de 
lügattir.

َراُن  (vezninde [selmân] َسْلَماُن) [Efrân] أَفإْ
Nesef kazâsında bir karye adıdır.

 hemzenin fethi ve fâ’nın) [Efurr] أَُفرُّ
zammı ve râ’nın teşdîdiyle) ¡Irâ…’ta bir 
beldedir.

]أ ق ر[
 (hemzenin ve …âf’ın zammıyla) [U…ur] أُُقٌر
Bâdiyede bir vâdî ismidir ki deve mer¡âsı 
olan şûr otluklar ile ve sular ile memlû ve 
âbâdândır.

]أ ك ر[
َرُة ُكإْ  hemzenin zammı ve) [el-ukret] اَلإْ

hânesinde ikâmet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبْيِتَها ِفي  أََقاَمْت  ِإَذا  اْلَمْرأَُة   Ve bir َتأَطََّرِت 
nesne eğrilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتأَطََّر 
ْيُء ِإَذا اْعَوجَّ الشَّ
َُاُر ِئ نإْ ِ  (vezninde [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in™i†âr] اَلإْ
Bu dahi eğrilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 

ْيُء ِإَذا اْعَوجَّ ِإْنأََطَر الشَّ
َمأإْطُوُر -veznin [mef†ûr] َمْفطُوٌر) [el-me™†ûr] اَلإْ
de) Şol kuyuya denir ki yanında bir kuyu 
dahi ola. Ve bâdiyede şol suya denir ki 
toprağı yumuşak yerde olmakla çöküp yı-
kılmamak için etrâfı ahşâbla örülüp pekiş-
tirilmiş ola.

َمأإْطُوَرُة -Dâ™iren-mâ (hâ’yla) [el-me™†ûret] اَلإْ
dâr kulplu ve ağızı kasnaklı küleğe denir 
ki ona süt sağılır.

َرُة َريإْ -hemzenin ve râ’ların fet) [A†reyret] أَطإْ
hiyle) Maπrib’de bir belde adıdır.

]أ ف ر[
ُر َفإْ  hemzenin fethi ve fâ’nın) [el-efr] اَلإْ
sükûnuyla) ve

ُُفوُر  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-ufûr] اَلإْ
Seğirtmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  أََفَر 
َعَدا ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  -Ve âhû gibi cün أَْفًرا 
büş ve neşâtından sıçrayıp kalkımak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَثَب ِإَذا  اِطُر  الشَّ  Ve أََفَر 
bir nesne şiddetle kaynamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََفَر اْلَحرُّ َواْلِقْدُر ِإَذا اْشَتدَّ َغَلَيانُُهَما Ve deve 
kısmı zebûn ve bî-tâb olduktan sonra se-
mirip neşât-mend olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََفَر اْلَبِعيُر ِإَذا َنِشَط َوَسِمَن َبْعَد اْلَجْهِد Ve hiz-
mette cüst ve çabuk olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلِخْدَمِة ِفي  َخفَّ  ِإَذا  اْلُغالَُم   Ve tard أََفَر 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَرَد ِإَذا   أََفَر 
Şârih der ki gerçi cümle nüshalarda َطَرَد 
¡unvânıyla müfesserdir, lâkin tahrîftir, 
savâb olan َبَطَر ¡ibâretiyle olmaktır, niteki 
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bu gûne tashîh eylediler ki أَْمٌر [emr] fi’l-
hakîka me™mûrun-bih olmakla mef¡ûl 
fâ¡ile tahvîl olundu, niteki َعاِرٌف  أَْمٌر ve أَْمٌر 
َراِضَيٌة ve َمْعُروٌف  derler. Ba¡dehu kıyâs ِعيَشٌة 
üzere fâ¡il fevâ¡il üzere cem¡lendi. Ve 
¡inde’l-ba¡z hâl ve şân ma¡nâsına olan أَْمٌر 
[emr]den fark için أََواِمُر [evâmîr] üzere 
cem¡lendi, zîrâ أَْمٌر [emr]-i mezkûrun cem¡i 
 dur ve hâl ve şân ve hâdise[umûr] أُُموٌر
ma¡nâsına olan أَْمٌر [emr] ef¡âl ve akvâle 
¡âmm ve şâmildir ve ¡alâ-zâlike kavluhu 
ta¡âlâ: ﴾ُكلُُّه اأْلَْمُر  َيْرِجُع   Ve Mi§bâ√’ın ﴿ِإَلْيِه 
beyânına göre buyurmak ma¡nâsına olan 
 in emr-i hâzırından hemze hazf[emr] أَْمٌر
olunup ِبَكَذا -ke ُخْذ ve ُكْل denir, niteki ُمْرُه 
limeleri dahi böylecedir. Ve eğer harf-i 
¡atfla mezkûr olursa hemze redd olunup 
ve ِبَكَذا -kelime ُخْذ ve ُكْل denir, lâkin َوْاُمْر 
lerinde hemân tahfîfledir ki hemze redd 
olunmaz. İntehâ. Ve 

ٌر  Hâdise ma¡nâsına isti¡mâl olunur [emr] أَمإْ
ki emr ve fermânın lâzımesidir; yukâlu: 
َحاِدَثٍة أَْي  َعِظيٍم  أَْمٍر  ِفي   Bunun cem¡i َوَقُعوا 
 gelir. Şârih der ki hâl ve şân [umûr] أُُموٌر
ma¡nâsı dahi bundandır; yukâlu: أَْمُرُه ُمْسَتِقيٌم 
 İntehâ. Ve أَْي َحالُُه َوَشانُُه

ٌر -Bey ve vâlî olmak ma¡nâsına ge [emr] أَمإْ
lir; yukâlu: أََمَر ُفالٌَن َعَلْيَنا َوأَِمَر َوأَُمَر أَْمًرا ِمَن اْلَباِب 
اِبِع َواْلَخاِمِس ِإَذا َوِلَي ِل َوالرَّ ْاألَوَّ
Şârih der ki mü™ellif bunda iktisâr eyle-
miştir, zîrâ bâb-ı evvel ü râbi¡in masdar-
ları أَْمٌر [emr]dir ve bâb-ı hâmisin masdarı 
 ِإْمَرةٌ tir hemzenin fethiyle ve[emâret] أََماَرةٌ
[imret] ve ٌِإَماَرة [imâret] hemzelerin kesriy-
le ondan ismlerdir. İntehâ.

َرُة مإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-imret] اَلإْ
Ma¡nâ-yı mezbûrdan ismdir, beyliğe de-
nir; yukâlu: َلُه ِإْمَرةٌ َعَلْيَنا أَْي ِوالََيٌة Cevherî’nin 

kâf’ın sükûnuyla) ٌُكَرة [kuret] lafzında 
lügat-ı gayr-i fasîhadır ki topa denir, elde 
oynarlar. Ve şol çukura denir ki onda su 
irkilip durulmakla ondan sâfî ve duru su 
ahz ederler.

ُر َكإْ ve (vezninde [mekr] َمْكٌر) [el-ekr] اَلإْ

ٌل) [et-te™ekkur] اَلتَّأَكُُّر  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Zikr olunan çukur kazmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا َوَتأَكََّر  ِل  اأْلَوَّ اْلَباِب  ِمَن  أَْكًرا  ُجُل  الرَّ  أََكَر 
َحَفَر اأْلُْكَرَة
َكَّاُر اٌد) [el-ekkâr] اَلإْ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Çiftçiye denir, اٌث  ;ma¡nâsına [&arrâ√] َحرَّ
 i mezkûrdan me™hûzdur, saban-[ekr] أَْكٌر
ile yeri söküp kazdığı için tesmiye olun-
du. Ve أَكَّاٌر [ekkâr]ın cem¡i ٌأََكَرة [ekeret] ge-
lir fetehâtla, gûyâ ki takdîren آِكٌر [âkir]in 
cem¡idir, َناِصٌر [nâ§ir] vezninde.

ُمَؤاَكَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu™âkeret] اَلإْ
vezninde) ٌُمَخاَبَرة [mu«âberet] ma¡nâsınadır 
ki tarladan hâsıl olan gılâlin ba¡zı üzere 
¡akd-i müzâra¡atle bi’l-iştirâk zirâ¡at eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُمَؤاَكَرًة ُجُل  الرَّ  آَكَر 
ِإَذا َخاَبَر

]أ م ر[
ُر َمإْ  hemzenin fethi ve mîm’in) [el-emr] اَلإْ
sükûnuyla) ve

َماُر ِ ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-imâr] اَلإْ

ِمَرُة -veznin [âfiyet¡] َعاِفَيٌة) [el-âmiret] اَلإْ
de) Buyurmak ma¡nâsınadır ki, nehy 
mukâbilidir; yukâlu: َوِإَماًرا أَْمًرا  ِبِه  َوأََمَر   أََمَرُه 
ِل ِضدُّ َنَهاُه َوآِمَرًة ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre أَْمٌر 
[emr] vech-i mezkûr üzere masdar olur 
ve ism-i masdar olur ki Fârisîde fermân 
ve Türkîde buyruk ve buyruldu ta¡bîr olu-
nur. Cem¡i أََواِمُر [evâmir] gelir. Ve cem¡-i 
mezkûr hilâf-ı muttaride olmakla ba¡zılar 
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ism ve masdar olduğuna mebnîdir. Mü-
tercim der ki Müstakîm-zâde merhûmun 
beyânına göre “bay” lafzı ki Türkîde 
zengin adama denir, evlâd-ı ¡Arab bunu 
bey ve emîr ma¡nâsında isti¡mâl eder-
ler, ‰umanbay, Yalbay, »ayrbay, ¢ayıt-
bay gibi. Ve أَِميٌر [emîr] seyyid ma¡nâsına 
olmak Türkîde ¡örf olmuştur, eğerçi 
siyâdet-i kavm imâreti müstelzimdir. 
Lâkin ¡Arabîda seyyide َشِريٌف [şerîf] ve 
sâdâta أَْشَراٌف [eşrâf] dedikleri şerefte âl-i 
¡abâdır. İntehâ. Ve 

 A¡mâyı yedip götüren adama [emîr] أَِميٌر
denir. Ve komşuya ıtlâk olunur. Ve 

 ma¡nâsınadır [mu¡âmer] ُمَؤاَمٌر [emîr] أَِميٌر
ki ism-i mef¡ûldür, müşâvir demektir ki 
kendisiyle umûr müşâvere olunan kimse-
den ¡ibârettir ve minhu’l-hadîsu: أَِميِري ِمَن“ 
اْلَمالَِئَكِة ِجْبِريُل” أَْي َصاِحُب َمْشَوَرِتي
ُر ُمَؤمَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu¡emmer] اَلإْ
vezninde) َتْأِميٌر [te™mîr]den ism-i mef¡ûldür, 
emîr nasb olunmuş adama denir; yukâlu: 
ُمَملٌَّك أَْي  َعَلْيَنا  ٌر  ُمَؤمَّ  Ve sınır kesilmiş ُهَو 
mekâna denir, ٌِإَماَرة [imâret]ten me™hûzdur; 
yukâlu: ٌَرة ُمَؤمَّ َوأَْرٌض  ٌد  ُمَحدَّ أَْي  ٌر  ُمَؤمَّ  Ve َمَكاٌن 
¡alâmetlenmiş nesneye denir; yukâlu: َشْيٌء 
َمْوُسوٌم أَْي  ٌر  -Ve temren geçirilmiş kargı ُمَؤمَّ
ya ıtlâk olunur; yukâlu: َصاَرْت ِإَذا  ٌر  ُمَؤمَّ  َقَناةٌ 
َناُن الّسِ ِفيَها  ُجِعَل   Ve musallat ma¡nâsına َقْد 
müsta¡meldir; yukâlu: أَْي َعَلْيِهْم  ٌر  ُمَؤمَّ  ُفالٌَن 
ُمَسلٌَّط
ِر َمإْ  Ya¡nî emr ve fermân [ulu’l-emr] أُللُوالإْ
sâhibleri ki murâd rü™esâ-yı kavm ve 
¡ulemâ-yı ¡izâmdır. 

Mü™ellif bununla اهلَل أَِطيُعوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها   ﴿َيا 
ُسوَل َوأُوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكْم﴾ اَآلَية  kerîmesine َوأَِطيُعوا الرَّ
işâret eylemiştir. Râπıb’ın Müfredât’ta 
beyânına göre bunda akvâl-i ¡adîde var-

 kelimesini masdar demesi [imret] ِإْمَرةٌ
vehmdir. Mütercim der ki Zema«şerî dahi 
 kelimesi gibi masdariyyetine zâhib ِنْشَدةٌ
olmuştur.

يَماُر ِ  Bu (vezninde [îcâb] ِإيَجاٌب) [el-îmâr] اَلإْ
dahi buyurmak, emr ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve آَمَرُه ِإيَماًرا ِبَمْعَنى أََمَرُه أَْمًرا

 Hak ta¡âlâ bir adamın nesl ve [îmâr] ِإيَماٌر
mevâşîsini çok eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَماِشَيَتُه َنْسَلُه  َكثََّر  أَْي  ِإيَماًرا  اهللُ   ve آَمَرُه 
kavluhum: أََمَرُه َكَنَصَرُه لَُغيٌَّة َغْيُر َفِصيَحٍة ve kav-
luhu ¡aleyhi’s-selâm: ٌَمْأُموَرة ُمْهَرةٌ  اْلَماِل   “َخْيُر 
َواأْلَْصُل َوالنَّْسِل  َتاِج  النِّ َكِثيَرُة  ُمْهَرةٌ  أَْي  َمْأبُوَرةٌ”   َوِسكٌَّة 
لَُغيٌَّة أَْو  ْزِدَواِج  ِلْلِ ُهَو  َوِإنََّما  َكُمْكَرَمٍة   Ke-mâ ُمْؤَمَرةٌ 
se-yuzkeru.

يِتَماُر ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-îtimâr] اَلإْ
ninde) Mutâvi¡dir, emri kabûl eylemek 
ma¡nâsınadır ki buyruk tutmak ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: َفْأَتَمَر -Ve müşâvere eyle أََمَرُه 
mek ma¡nâsına müsta¡meldir, zîrâ bir-
birinin emrine imtisâl ederler. Ve bunda 
ifti¡âl iştirâk içindir; yukâlu: ِإْئَتَمَرُه ِفي أَْمِرِه ِإَذا 
 ve hemm ve kasd eylemek ma¡nâsına َشاَوَرُه
müsta¡meldir ve bihi fessere el-¢uteybî 
kavlehu ta¡âlâ: وَن  ﴿ِإنَّ اْلَمَلَ َيْأَتِمُروَن ِبَك﴾ أَْي َيُهمُّ
ِبَك
َرُة َمإْ  hemzenin fethi ve mîm’in) [el-emret] اَلإْ
sükûnuyla) Binâ-i merredir; tekûlu: ََّلُه َعَلي 
أَْمَرةٌ ُمَطاَعٌة أَْي َلُه َعَليَّ أَْمَرةٌ أُِطيُعُه ِفيَها
َِميُر  Bir (vezninde [kebîr] َكِبيٌر) [el-emîr] اَلإْ
kavm üzere fermân-revâ olan adama de-
nir ki ıstılâhımızda bey ta¡bîr olunur; 
yukâlu: اْلَهْمَزِة ِبَكْسِر  َماَرِة  اإْلِ ُن  َبّيِ َمِلٌك  أَْي  أَِميٌر   ُهَو 
 ,tir hâ’yla[emîret] أَِميَرةٌ Mü™ennesi َويُْفَتُح
cem¡i أَُمَراُء [umerâ™] gelir, ُكَرَماُء [kuremâ™] 
vezninde. 

Mü™ellifin ٌِإَماَرة [imâret]te kesr-i hemze ve 
feth dediği sâbıkan zikr olunduğu üzere 
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-Ehad ve ferd ma¡nâsınadır, ke [emr] أََمٌر
mâ se-yuzkeru.

َِمُر  Kesîr (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-emir] اَلإْ
ve firâvân olan şey™e denir; yukâlu: َشْيٌء أَِمٌر 
َكِثيٌر -Ve mübârek ve ferhunde-tâli¡ ada أَْي 
ma ıtlâk olunur; yukâlu: َرُجٌل أَِمٌر أَْي ُمَباَرٌك
ُر مَّ ِ  hemzenin kesri ve mîm-i) [el-immer] اَلإْ
müşeddedenin fethiyle ٌع -vez [¡imma] ِإمَّ
ninde) ve

َرُة مَّ ِ َعٌة hâ’yla) [el-immeret] اَلإْ  [imme¡at] ِإمَّ
vezninde ve hemzelerin fethiyle câ™izdir) 
Şol za¡îfü’r-re™y ve kelîlü’t-tedbîr ve bî-
rüşd ü reviyyet kimseye denir ki umûr ve 
mesâlihinde bi-nefsihi ehl-i hall ü ¡akd 
olmamakla bi’l-cümle emr ve murâdında 
kim ne derse onun re™yine tâbi¡ ve tedbîrine 
muvâfık olur ola; yukâlu: أَْي َرةٌ  َوِإمَّ ٌر  ِإمَّ  َرُجٌل 
ِه ْأِي يَُواِفُق ُكلَّ أََحٍد َعَلى َما يُِريُد ِمْن أَْمِرِه ُكّلِ  َضِعيُف الرَّ
Kâle fi’l-Esâs ِِلُكّل َيُقوُل  َلُه  َرْأَي  أَْي الَ  ٌر  ِإمَّ  َرُجٌل 
أََحٍد ُمْرِني
Mütercim der ki ba¡zı usûlde işbu ٌر  ِإمَّ
[immer] kelimesi menhût olmak üzere 
mezkûrdur, gûyâ ki aslı ِإنِّي ِاْمِرٌئ idi ki “Ben 
yalnız bir kimseyim.” Ya¡nî re™y ve tedbîre 
kudretim yoktur, mu¡âvenete muhtâcım 
demektir. Niteki ٌع  kelimesi dahi [¡imma] ِإمَّ
 lafzlarından menhûttur ki istiklâle ِإنِّي َمَعَك
kudreti olmamakla her kim ne re™y ederse 
ben de seninle bileyim sana kâ™ilim de-
mektir. İntehâ. Ve 

ٌر  ve [immer] ِإمَّ

َرةٌ .Küçük kuzulara denir [immeret] ِإمَّ

ََمَرُة  Yollarda (fetehâtla) [el-emeret] اَلإْ
olan iri taşlara denir. Kezâlik ¡alâmete 
ya¡nî yollarda ve beyâbânlarda nişân için 
nasb olunmuş mîllere denir. Ve minâre 
gibi yüksek tepeye denir, َراِبَيٌة [râbiyet] 

dır: İnde’l-ba¡z murâd zemen-i Hazret-i 
Resûlullâh’ta kâ™in ümerâ-i kirâmdır. Ve 
¡alâ-kavlin e™imme-i ehl-i beyttir yâhûd 
mutlakâ âmirûn-bi’l-ma¡rûftur. Ve İbn 
¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâ fukahâ™ ve 
mutî¡ûn lillâh olan ehl-i dîn ile tefsîr eyle-
miştir. İşbu akvâl-i mezkûrenin mecmû¡u 
sahîhtir, zîrâ mutlakâ nâsın mürtedi¡ olduk-
ları uli’l-emr dört sınftır: Evvel enbiyâ-i 
¡izâmdır. Onların hükmü ¡âmme ve 
hâssanın zâhir ve bâtınlarına müte¡alliktir. 
Sânî vülât-ı kirâmdır. Onların hükmü 
¡âmme ve hâssanın hemân zâhirlerine 
müte¡allaktır, bâtınlarına medhali yoktur. 
Sâlis hukemâ-i be-nâmdır. Onların hük-
mü hâssanın hemân bâtınlarınadır. Râbi¡ 
va¡¡âz ve nussâh-ı zevi’l-ihtirâmdır. On-
ların hükmü ¡âmmenin bâtınlarınadır, 
zâhirlerine ta¡alluku yoktur. Pes ulü’l-emr 
işbu asnâf-ı erba¡anın cümlesi olmakla 
itâ¡atleri vâcibedendir. İntehâ.

ََمُر ve (fethateynle) [el-emer] اَلإْ

ََمَرُة  Bir nesne (hâ’yla) [el-emeret] اَلإْ
kesret ve kemâl bulmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوأََمَرًة  أََمًرا  ْيُء  الشَّ  أَِمَر 

َوَتمَّ  Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına َكثَُر 
göre bu ma¡nâ أَْمٌر [emr] ve ٌأََماَرة [emâret]-i 
mezkûreden me™hûzdur. Fi’l-asl kesret-i 
kavm ü cemâ¡at ma¡nâsına müsta¡meldir, 
zîrâ bir kavm ve cemâ¡at mütekessir ol-
dukta tesviye ve ta¡dîl-i umûrları zımnın-
da elbette bir emîre ve seyise muhtâc olur-
lar, ba¡dehu mutlakâ kesret ve kemâlde 
isti¡mâl olundu. Ve bir husûs şiddet bul-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َّاْشَتد ِإَذا  اأْلَْمُر   أَِمَر 
Ve hâssaten bir adamın mevâşîsi çoğal-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َكثَُرْت  أَِمَر الرَّ
 Ve َماِشَيُتُه
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 Ve yüreğin hayâtına ve ِفي َتْأُموِرَك أَْي ِفي َقْلِبَك
kanına ıtlâk olunur, َدُم اْلَقْلِب [demu’l-…alb] 
ma¡nâsına. 

Kâle’ş-şârih kâle fi’n-Nihâye: َحِديِث  َوِفي 
 أَِبي ُموَسى “َسْعٌد أََسٌد ِفي َتْأُموَرِتِه” اَلتَّْأُموَرُة َهُهَنا َعِريُن
ْوَمَعُة  اأْلََسِد َوُهَو َبْيُتُه الَِّذي َيُكوُن ِفيِه َوِهَي ِفي اأْلَْصِل الصَّ
َوَدُمُه اْلَقْلِب  َعَلَقُة  َوالتَّْأُموُر  َوالتَّْأُموَرُة  ِلْلََسِد   َفاْسَتَعاَرَها 
َوَشَجاَعِتِه. َقْلِبِه  ِة  ِشدَّ ِفي  أََسٌد  أَنَُّه  أََراَد  َيُكوَن  أَْن   َفَيُجوُز 
İntehâ. Ve 

İnde’l-ba¡z َتْأُموٌر [te™mûr] mutlakâ kana 
denir, َدٌم [dem] ma¡nâsına. Ve za¡ferâna 
denir. Ve rahimde olan velede ve veled te-
kevvün eden kaba denir ki ٌَمِشيَمة [meşîmet] 
olacaktır. Ve pâdişâhın vezîrine ıtlâk olu-
nur ki أَْمٌر [emr] mâddesindendir; yukâlu: 
 Ve tâze kızların yâhûd ُهَو َتْأُموُر اْلَمِلِك أَْي َوِزيُرُه
sıbyânın la¡ib ve bâzîçelerine ıtlâk olunur. 
Ve papazların savma¡a ve nâmûslarına 
da denir ki vahdet-hâneleri olacaktır. Ve 
suya denir, َماٌء [mâ™] ma¡nâsına. Ve arslan 
yatağına denir, يَسُة اأْلََسِد  [irrîsetu’l-esed¡] ِعّرِ
ma¡nâsına. Ve bâdeye denir, َخْمٌر [«amr] 
ma¡nâsına. Ve ibrike denir ki su vaz¡ olu-
nur. Ve kutuya denir, hokka gibi. 

Ve işbu dört ma¡nâ-yı ahîrde hâ’yla ٌَتْأُموَرة 
[te™mûret] dahi lügattir ve bunun vezni 
 olmakla mevzi¡-i zikri bu [tef¡ûl] َتْفُعوٌل
makâmdır, Cevherî’nin tevehhümü gibi 
değildir, ya¡nî tâ’yı zâ™idedir. Cevherî 
asliyye i¡tibâr eylemekle veznini fâ¡ûl 
kıyâsıyla ”ت،م،ر“ mâddesinde îrâd ey-
lemiştir. Fi’l-hakîka Esâs’ta dahi َوُهَو 
اأْلَْمِر ِمَن   ,unvânıyla mersûmdur¡ َتْفُعوٌل 
lâkin Nihâye’de Cevherî gibi ”ت،م،ر“ 
mâddesinde müsebbettir.

ve (teşdîd-i yâ’yla) [et-te™mûriyy] اَلتَّأإُْموِريُّ

-tâ’nın fethi ve hem) [et-te™muriyy] اَلتَّأإُْمِريُّ
zenin sükûnu ve mîm’in zammıyla) ve

ma¡nâsına. Cem¡-i cinsi أََمٌر [emer]dir 
hâ’sız.

ََماَرُة ve [el-emâret] اَلإْ

ََماُر  َسَحاٌب ve [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-emâr] اَلإْ
[se√âb] vezninde) Va¡de-gâha denir; 
tekûlu: َمْوِعٌد أَْي  َوأََماٌر  أََماَرةٌ   Ve vakt ve َبْيَنَنا 
sâ¡at ma¡nâsınadır. Ve ¡alem ve nişân 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َوأََماًرا  أََماَرًة   َنَصَب 
 Ba¡dehu mutlakâ ¡alâmet ma¡nâsında َعَلًما
isti¡mâl olundu. Kâle fi’l-Esâs: اِعُر الشَّ  َقاَل 
 “ِإَذا َطَلَعْت َشْمُس النََّهاِر َفِإنََّها || أََماَرُة َتْسِليِمي َعَلْيِك
َفَسّلِِمي”
ُر مإْ ِ  Akl¡ (hemzenin kesriyle) [el-imr] اَلإْ
kabûl eylemeyecek derece ¡acîb ve ¡azîm 
ve münker olan şey™e ıtlâk olunur; yukâlu: 
 ُهَو ِمْن َقْوِلِهْم :Kâle’ş-şârih أَْمٌر ِإْمٌر أَْي ُمْنَكٌر َعَجٌب
 أَِمَر اأْلَْمُر ِإَذا َكثَُر َوَكِبَر َوِمْنُه َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا
ِإْمًرا﴾ أَْي ُمْنَكًرا َعِظيًما
ََمُر  (fethateynle ki zikr olundu) [el-emer] اَلإْ
ve

 (vezninde [tef¡ûl] َتْفُعوٌل) [et-te™mûr] اَلتَّأإُْموُر
ve

ُموُر -vez [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [et-tu™mûr] اَلتُّؤإْ
ninde; ikisinde dahi hemze ile ve hem-
zesiz sâbittir) Ehad ve ferd ma¡nâsınadır 
ki Fârisîde kes ve Türkîde kimse de-
nir; yukâlu: أََحٌد أَْي  َوتُْؤُموٌر  َوَتْأُموٌر  أََمٌر  اِر  ِبالدَّ  َما 
Şârihin beyânına göre fi’l-asl emâre ol-
mak hasebiyle nefs ve kalbe ıtlâk olunup 
ba¡dehu ehad ve ferd ma¡nâsında isti¡mâl 
olundu. Ve 

 [™vi¡â] ِوَعاٌء ,Kaba ıtlâk olunur [te™mûr] َتأإُْموٌر
ma¡nâsına; yukâlu: ِفي أَْي  التَّْأُموِر  ِفي   َوَضَعُه 
 Ve nefs-i nâtıkaya ve hayâtına ıtlâk اْلِوَعاِء
olunur, emmâre bâ¡is-i emr olduğu için. 
Ve yüreğe ıtlâk olunur, kalb ma¡nâsına. Ve 
yürek habbesine ve süveydâya ıtlâk olu-
nur ki dâne-i dil ta¡bîr olunur; tekûlu: أَْجَعُلُه 
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َسَبَق َكَما  لَُغيٌَّة   Ya¡nî fi’l-asl teksîr-i nesl أَْو 
ma¡nâsına olan ِإيَماٌر [îmâr]-ı mezbûrdan 
ism-i mef¡ûl olup ٌَمْأبُوَرة [me™bûret]e 
müşâkele ve izdivâc için ٌَمْأُموَرة [me™mûret] 
¡unvânında îrâd olundu yâhûd َمْأُموٌر 
[me™mûr] vech-i mezkûr üzere أَْمٌر [emr]
den lügat-ı za¡îfe olarak ism-i mef¡ûldür.

ُمَؤاَمَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu™âmeret] اَلإْ
vezninde) ve

ِتيَماُر سإْ ِ  [îtimâr] ِإيِتَمارٌ Bunlar da [el-istîmâr] اَلإْ
gibi meşveret etmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
آَمَرُه ِفي أَْمِرِه َوَواَمَرُه ِباْلَواِو َواْسَتْأَمَرُه ِإَذا َشاَوَرُه
ُر ٌل) [et-te™emmur] اَلتَّأَمُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bu dahi müşâvere ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َر ِإَذا َشاَوَر -Ve bir kimse üzere ta َتأَمَّ
sallut eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir ki 
emîrlik ma¡nâsından me™hûzdur, َعَلى ile 
sılalanır; yukâlu: َر ُفالٌَن َعَلْيِهْم ِإَذا َتَسلََّط َتأَمَّ
َيأإُْموُر  (vezninde [»ye™fû] َيْأُفوٌخ) [el-ye™mûr] اَلإْ
Bir nev¡ dâbbe-i beriyye adıdır, ¡alâ-kavlin 
.ya¡nî dağ keçisi cinsindendir [ev¡âl] أَْوَعاٌل

-veznin [tebâşîr] َتَباِشيُر) [et-te™âmîr] اَلتَّآِميُر
de) Mefâvizde olan a¡lâm ya¡nî beyâbânda 
semt-i tarîk u sâ¡at bilmek için nasb olu-
nan mîllere ve nişânlara denir. Müfredi 
.vezninde [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر ,dur[tu¡mûr] تُْؤُموٌر

ِمِرّيِ ِن الإْ إْْ  َِ َْنُو ِعي  [Benû ¡Îdi’bni’l-Âmiriyy] 
(ki ٌَّعاِمِري [¡âmiriyy] vezninde) ¡Arabdan 
bir kabîledir, Necâ™ib-i ¡Îdiyye onlara 
mensûbdur.

]أ ل ر[
َُلاُر  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-uvâr] اَلإْ
Âteşin ve güneşin ısısına denir ki ismdir; 
tekûlu: ُه ْمِس أَْي َحرُّ  Ve َلَفَحِني أَُواُر النَّاِر َوأَُواُر الشَّ
susuzluğa ıtlâk olunur; yukâlu: يُْغَشى  َكاَد 
ةٌ ,Niteki susuzluğa َعَلْيِه ِمَن اأْلَُواِر أَِي اْلَعَطِش  ِحرَّ
[√irret] dahi ıtlâk olunur; kâle fi’l-Esâs: 

ُمِريُّ  tâ’nın ve mîm’in) [et-tu™muriyy] اَلتُّؤإْ
zammıyla) İnsâna ıtlâk olunur; tekûlu: َما 
َرأَْيُت َتْأُموِريًّا َوَتْأُمِريًّا َوتُْؤُمِريًّا أَْحَسَن ِمْنُه أَْي ِإْنَساًنا
ve (vezninde [âmir¡] َعاِمٌر) [âmir] آِمٌر

َتِمٌر -veznin [mu…tedir] ُمْقَتِدٌر) [mu™temir] ُمؤإْ
de) Eyyâm-ı ¡acûzun ki şiddet-i berd gün-
leridir, en âhir gününe denir. 

Şârih der ki altıncı gününe آِمٌر [âmir] 
ve yedincisine ُمْؤَتِمٌر [mu™temir] derler. 
Mecmû¡u bu tertîb üzeredir: ٌِّصن [§inn] ve 
اْلَجْمِر ve [vebr] َوْبٌر ve [innebr§] ِصنَّْبٌر  ُمْطِفُئ 
[mu†fi™u’l-cemr] ve الظَّْعِن -@mukfi™u] ُمْكِفُئ 
@a¡n] Ve 

 ve [âmir] آِمٌر

َتِمٌر  harf-i ta¡rîfsiz ve harf-i) [mu™temir] ُمؤإْ
ta¡rîfle) Şehr-i muharremü’l-harâmın 
ism-i kadîmidir. Cem¡i َمآِمُر [me™âmir] 
ve َمآِميُر [me™âmîr]gelir, َمَساِجُد [mesâcid]
ve َمَصاِبيُح [me§âbî√] vezninde. Ve bunlar 
gayr-i kıyâs üzeredir.

َرُة َعٌة) [İmmeret] ِإمَّ  (vezninde [imme¡at] ِإمَّ
Bir beldenin ve bir dağın adıdır. Ma¡nâ-yı 
lügavîsi bundan akdemce beyân olundu.

ِر َُمّيِ يالإْ ُِ  musaggar) [Vâdi’l-Umeyyir] َلا
bünyesiyle) Bir mevzi¡ adıdır.

َمأإُْموِر ُمالإْ  &Benu’l-◊âri [yevmu’l-me™mûr] َيوإْ
cemâ¡atine mahsûs bir yevm-i ma¡rûftur.

َمأإُْموَرُة  [ma¡mûret] َمْعُموَرةٌ [el-me™mûret] اَلإْ
vezninde ki işbu ٌة َمْأُموَرةٌ َوِسكَّ ُمْهَرةٌ  اْلَماِل   “َخْيُر 
َتاِج ,hadîsinde vârid olmuştur َمْأبُوَرةٌ”  َكِثيَرُة النِّ
 ma¡nâsınadır ki dölü döşü firâvân َوالنَّْسِل
demektir. ٌُمْهَرة [muhret] at kulununa de-
nir, kürre-i esb ma¡nâsına. Ve ٌة -sik] ِسكَّ
ket] sîn’in kesriyle sıravardı dikilmiş 
nahlistâna denir. Ve ٌَمْأبُوَرة [me™bûret] أَْبٌر 
[ebr]den ism-i mef¡ûldür ki zikr olundu. 
Kâle’l-mü™ellif: َواأْلَْصُل ُمْؤَمَرةٌ َوِإنََّما ُهَو اِلْزِدَواٍج 
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ma¡nâsınadır ki poyraz yelidir; yukâlu: ََّهب 
َماُل :ve yukâlu اأْلَُواُر أَِي اْلَجنُوُب  َهبَّ اأْلَْوُر أَِي الشَّ
Ve 

َحاِب ََّ ُرال  Bulutun beri öte [evru’s-se√âb] أَلإْ
cünbüş ve ıztırâbından ¡ibârettir; tekûlu: 
َحاِب َوَمْوُرَها أَِي اْضِطَرابَُها  Ve أَْعَجَبِني أَْوُر السَّ

ٌر  Masdar olur, cimâ¡ eylemek [evr] أَلإْ
ma¡nâsına; yukâlu: آَر اْلَمْرأََة َيُؤوُر أَْوًرا َوَيِئيُر أَْيًرا 
 mâddesinde “أ،ي،ر” Lâkin mü™ellif ِإَذا َجاَمَعَها
bu ma¡nâdan sükût eylemiştir.

ُر  Âr¡ (hemzenin meddiyle) [el-âr] اَلإْ
ma¡nâsınadır ki neng ve nâmûstur. 
Şârihin beyânına göre hemze ¡ayn’dan 
mübeddeledir.

-Mu (vezninde [sâretu] َساَرُة) [Âretu] آَرُة
zeyne kabîlesi yurdunda bir dağın adıdır.

يآَرَة ُِ -vez [sâret] َساَرة yine) [Vâdî Ârete] َلا
ninde) Endelüs’te bir dere adıdır.

 (vezninde [umâmet&] ثَُماَمٌة) [Uvâret] أَُلاَرُة
Temîm kabîlesi yurdunda bir su yâhûd bir 
dağ adıdır.

-veznin [™bûriyâ] بُوِرَياُء) [™Ûriyâ] أُلِرَياُء
de) Bir recül adıdır. Şârih der ki recül-i 
mezbûr Benî İsrâ™îl’dendir; Dâvûd-ı nebî 
¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-selâm hazret-
lerinin mazhar-ı iftitân oldukları hatunun 
zevcidir.

]أ ه ر[
ََهَرُة -hemzenin ve hâ’nın fet) [el-eheret] اَلإْ
hiyle) Güzel hâle denir; yukâlu: ُهَو ِفي أََهَرٍة 
َحَسَنٍة َحاٍل   Ve hey™et ve şekl ve kıyâfet أَْي 
ma¡nâsınadır. Ve ev esvâbına denir; 
yukâlu: َبْيٍت أََثاُث  أَْي  أََهَرةٌ  َيْبَق  َوَلْم   Cem¡-i َظَعَن 
cinsi أََهٌر [eher]dir hâ’sız. Ve cem¡-i sîgı 
.vezninde [arekât√] َحَرَكاٌت ,tır[eherât] أََهَراٌت

ٌر -Acem¡ (vezninde [a§r…] َقْصٌر) [Ehr] أَهإْ
de Erdebîl ile Tebrîz beyninde bir belde 

 Ve َويَُقاُل َرُجٌل أَُواِريٌّ أَْي َشِديُد اْلَعَطِش

 ُدَخاٌن ,Tütüne ıtlâk olunur [uvâr] أَُلاٌر
[du«ân] ma¡nâsına. Ve âteş yalınına ıtlâk 
olunur; tekûlu: َلِهيُبَها أَْي  النَّاِر  أَُواُر   Ve َلَفَحِني 
cenûb ya¡nî lodos yeline ıtlâk olunur, hârr 
olduğu için. Cem¡i أُوٌر [ûr] gelir hemzenin 
zammıyla.

َِلَرُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-eviret] اَلإْ
Issılığı şedîd olan arza denir; yukâlu: أَْرٌض 
 Kezâlik lodos yeli şiddetle أَِوَرةٌ أَْي َشِديُد اْلَحّرِ
eser olan yere denir; yukâlu: أَْي أَِوَرةٌ   أَْرٌض 
َشِديُد اْلَجنُوِب
ِتيَواُر سإْ ِ -Bir nesneden be [el-istîvâr] اَلإْ
linlemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْأَوَر 
َفِزَع ِإَذا   Ve deve ovada ürküp kaçmak ِمْنُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبُل ِإَذا َنِفَرْت  ِإْسَتْأَوَرِت اإْلِ
َنِفَرْت ِإَذا  اْلَواِو  ِبَتْقِديِم  ِإْسَتْوأََرْت  يَُقاُل  َكَما  الَسْهِل   ِفي 
اْلَحْزِن -Ya¡nî sarp ve dürüşt yerde ür ِفي 
küp kaçsalar ِإْسَتْأَوَرْت denir. Lâkin mü™ellif 
َواِحٍد mâddesinde “و،أ،ر” ِنَفاٍر  َعَلى  َتَتاَبَعْت   ِإَذا 
¡ibâretiyle tefsîr eylemekle bu kelâmı 
münâfî olur. Ve 

ِتيَواٌر  Karanlıkta ¡acele eylemek [istîvâr] ِإسإْ
ya¡nî ¡acele ve şitâbla gitmek ma¡nâsınadır 
ki ¡alev ve duhân ma¡nâlarından 
me™hûzdur; yukâlu: ِفي َعِجَل  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْسَتْأَوَر 
 Lâkin mü™ellif الظُّْلَمِة َكَما يَُقاُل ِاْسَتْوأََر ِبَتْقِديِم اْلَواِو
-mâddesinde bu ma¡nâdan sâkit ol “و،أ،ر”
muştur. Ve 

ِتيَواٌر -Pek hışm ve gazaba gel [istîvâr] ِإسإْ
mek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
 Ve bu harâret ِإْسَتْأَوَر اْلَقْوُم َغَضًبا ِإَذا اْشَتدَّ َغَضُبُهْم
ve ¡alev ma¡nâsındandır. Ve çöküp otur-
muş deve sıçrayıp kalkmağa yâhûd adam-
cıl deve bir kimse üzere atılmağa yapı-
nıp davranmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ِإْسَتْأَوَر اْلَبِعيُر ِإَذا َتَهيَّأَ ِلْلُوثُوِب
ُر َلإْ  Şimâl (vezninde [cevr] َجْوٌر) [el-evr] اَلإْ



أَُياِيُر 1733BÂBU’R-RÂ™ 

[eyr]-i kesîre mâliktir.

َيُر ِمئإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi™yer] اَلإْ
Kesîrü’l-cimâ¡ olan adama denir; yukâlu: 
َرُجٌل ِمْئَيٌر أَْي َنيَّاٌك
 hemzenin zammı ve yâ’nın) [Uyâyir] أَُياِيُر
kesriyle) ◊avrân kazâsında bir mevzi¡dir.

adıdır.

]أ ي ر[
ُر َيإْ  (vezninde [ayr»] َخْيٌر) [el-eyr] اَلإْ
Ma¡lûmdur, ya¡nî âlet-i tenâsüle denir. 
Cem¡i أُيُوٌر [uyûr] gelir ve آَياٌر [âyâr] gelir 
medd ile ve آيٌُر [âyur] gelir ef¡ul vezninde. 
Ve 

ٌر  َهبَّ اأْلَْيُر :Sabâ yeline denir; yukâlu [eyr] أَيإْ
َبا أَْي ِريُح الصَّ
يُر ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-îr] اَلإْ

َيُِّر ve (vezninde [seyyid] َسيٌَّد) [el-eyyir] اَلإْ

ُِلُر ve (hemzenin zammıyla) [el-uvir] اَلإْ

َُللُر  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-evûr] اَلإْ
Bunlar da sabâ yeline denir.

ََياُر  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-eyâr] اَلإْ
Filizzât-ı ma¡deniyyâttan tunca denir, ُصْفٌر 
[§ufr] ma¡nâsına.

اٌد) [eyyâr] أَيَّاٌر  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Şühûr-ı Rûmiyyeden hazîrân ayından 
mukaddem olan ayın ismidir ki mayıs 
dahi ıtlâk olunur. Ba¡zı nüshada َبْعَد َحِزيَراَن 
mersûm olmakla galattır. Şârihin beyânına 
göre lafz-ı mezbûr fi’l-asl Rûmî ve yâ’nın 
tahfîfiyledir.

يَّاُر ِ  hemzenin kesri ve yâ’nın) [el-iyyâr] اَلإْ
şeddesiyle) Havâya denir, anâsırdandır.

يُر ِ  Rîh-i (vezninde [kîr] ِكيٌر) [el-îr] اَلإْ
sabâya denir ki zikr olundu. Ve pamuğa 
denir, ُقْطٌن […u†n] ma¡nâsına. Ve gümüş 
eğintisine denir ki eğelenirken dökülen 
bürâdesidir, ِة اْلِفضَّ  [nu√âtetu’l-fi∂∂at] نَُحاَتُة 
ma¡nâsına. Ve 

.a†afân diyârında bir dağın adıdır∏ [Îr] ِإيٌر

َُياِريُّ -hemzenin zammıy) [el-uyâriyy] اَلإْ
la) ¡Azîmü’l-eyr ya¡nî kîr-i kebîr sâhibi 
adama denir. Tagyîr-i neseble gûyâ ki أَْيٌر 
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mürâdifidir ki çukura denir. Ve âteş ya-
kacak ocağa denir ki sahrâda çukur kazıp 
ocak ederler. Ve zahîreye denir ki iddihâr 
olunan nesnedir.

َرُة ِائإْ ve (bâ™nın kesriyle) [el-bi™ret] اَلإْ

َاِئيَرُة ) [el-be™îret] اَلإْ  (vezninde [a§îret…] َقِصيَرةٌ
Bunlar da zahîreye denir; tekûlu: ِإْبَتأَْرُت 
ِخيَرَة اْلُبْؤَرَة َواْلِبْئَرَة َواْلَبِئيَرَة أَِي الذَّ

]ب ب ر[
ُر َااإْ  (vezninde [abr§] َصْبٌر) [el-bebr] اَلإْ
Sibâ¡dan bir cânver-i ma¡rûf ismidir. Bu 
cânver bu ismle ma¡rûftur ve Hindistân’a 
mahsûstur; arslanın düşmanıdır derler. 
Cem¡i بُُبوٌر [bubûr] gelir. Ve َبْبٌر [bebr] ke-
limesi a¡cemîdir, mu¡arrebdir. Mütercim 
der ki bundan başka َبْبٌر [bebr] bir küçük 
cânverin de ismidir ki kedi kadar olur, de-
risinden kürk ederler.

ِه َرَليإْ َْاإْ  [Bebreveyhi] (َعْمَرَوْيِه [¡amreveyhi] 
vezninde) Esmâ™dandır: Na§r b. Bebre-
veyhi, İs√â… b. Şâ≠ân nâm muhaddisten 
rivâyet-i hadîs eylemiştir.

]ب ت ر[
ُر َاتإْ -bâ’nın fethi ve tâ-i fevkiy) [el-betr] اَلإْ
yenin sükûnuyla) Kesmek, ¡alâ-kavlin 
bir nesneyi dibinden yâhûd bi-tamâmihi 
kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْتًرا ْيَء  الشَّ  َبَتَر 
ِل ِإَذا َقَطَعُه أَْو ُمْسَتْأِصالً  Şârih der ki ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
ümmehât-ı sâ™irede bir nesneyi kable’t-
tamâm kesmek ile müfesserdir ki nâkıs 
bırakmak olur.

َااِتُر ve (vezninde [sâtir] َساِتٌر) [el-bâtir] اَلإْ

َاتَّاُر ve (vezninde [settâr] َستَّاٌر) [el-bettâr] اَلإْ

ُاَتاُر  vezninde ki [πurâb] ُغَراٌب) [el-butâr] اَلإْ
bu dahi sîga-i mübâlagadır) Keskin kılıca 
vasf olur; yukâlu: َسْيٌف َباِتٌر َوَبتَّاٌر َوبَُتاٌر أَْي َقاِطٌع

FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE
َدِة( )َفْصُل اْلَباِء اْلُمَوحَّ

]ب أ ر[
ِائإُْر  ,Ma¡lûmdur (bâ’nın kesriyle) [el-bi™r] اَلإْ
ya¡nî kuyuya denir. Fârisîde çâh derler. 
Ve ِبْئٌر [bi™r] lafzı mü™ennestir. Cem¡i أَْبآٌر 
[eb™âr] gelir hemzenin fethi ve bâ’nın 
sükûnuyla ve آَباٌر [âbâr] gelir ki maklûbdur 
ve أَْبُؤٌر [eb™ur] gelir, أَْفُلٌس [eflus] vezninde 
ve آبٌُر [âbur] gelir, آُمٌل [âmul] vezninde ki 
vezni أَْعُفٌل [a¡ful]dür. Ve cem¡-i kesreti ِبَئاٌر 
[bi™âr] gelir bâ’nın kesriyle. 

َائَّاُر  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [el-be™™âr] اَلإْ
Kuyu kazıcı kimseye denir ki kuyu-
cu ta¡bîr olunur, اْلِبْئِر اُر   [affâru’l-bi™r√] َحفَّ
ma¡nâsına.

آُر إْْ ِ  ِإْحَضاٌر hemzenin kesriyle) [el-ib™âr] اَلإْ
[i√∂âr] vezninde) Bir adam için kuyu kaz-
mak ve kuyu peydâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْبأََر ُفالًَنا ِإَذا َجَعَل َلُه ِبْئًرا
َاأإُْر  Kuyu (vezninde [na§r] َنْصٌر) [el-be™r] اَلإْ
kazmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َبأََر 
اْلِبْئَر َحَفَر  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن   Ve bir nesneyi َبْأًرا 
saklayıp gizlemek, ¡alâ-kavlin iddihâr ey-
lemek ma¡nâsına müsta¡meldir ki ma¡nâ-
yı melzûmudur; yukâlu: َخَبأَُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  َبأََر 
َخَرُه  Ve âhirete hayr ve hasene takdîm أَِو ادَّ
eylemek, ¡alâ-kavlin gizlice hayr ¡amel iş-
lemek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َبأََر 
َمُه أَْو َعِمَلُه َمْسُتوًرا ُجُل اْلَخْيَر ِإَذا َقدَّ الرَّ
ِتآُر إْْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ibti™âr] اَلإْ
Bu dahi kuyu kazmak ve kuyu edinmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبأََر ِبَمْعَنى  ُجُل  الرَّ  ِإْبَتأََر 
Kezâlik َبْأٌر [be™r] ile ma¡ânî-i sâ™irede 
mürâdiftir.

َرُة ُاؤإْ  vezninde ve [ufret√] ُحْفَرةٌ [el-bu™ret] اَلإْ
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ve zürriyyete ve hüsn-i zikr ve mahmidete 
şâmildir. Ve 

َتُر إْْ  Hâsir ve ziyân-dîdeye ıtlâk [ebter] أَ
olunur; yukâlu: َخاِسٌر أَْي  أَْبَتُر  -Ve kulp ُفالٌَن 
suz azık çantasına ve kulpsuz kovaya ıtlâk 
olunur; yukâlu: َلُه ُعْرَوَة  الَ  أَْي  أَْبَتُر  َوَدْلٌو   َمَزاٌد 
Ve mutlakâ hayr ve nef¡den munkatı¡ ve 
bî-behre olan emr ve mâddeye ve kâr ve 
¡amele ıtlâk olunur; yukâlu: أَْمٌر أَْبَتُر أَْي ُمْنَقِطٌع 
اْلَخْيِر  :Kâle’ş-şârih ve minhu’l-hadîsu َعِن 
أَْبَتُر” َفُهَو  اهلِل  ِبَحْمِد  ِفيِه  يُْبَدأُ  الَ  َباٍل  ِذي  أَْمٍر   ve “ُكلُّ 
yukâlu: َتَعاَلى اهلِل  اْسُم  ِفيَها  يُْذَكْر  َلْم  ِإَذا  َبْتَراُء   ُخْطَبٌة 
Ve hayvândan eşek kısmına ve kul cinsine 
-ıtlâk olunur, kıllet-i hayrların [ebter] أَْبَتُر
dan nâşî. Ve ikisine أَْبَتَراِن [ebterân] denir. 
Kâle fi’l-Esâs: َوَعْيُرُه َعْبُدُه  أَْبَتَرْيِه َوُهَما  أََعاَرَنا   َلْيَتُه 
 Ve ِلِقلَِّة َخْيِرِهَما

َتُر إْْ .Muπîre b. Sa¡d’ın lakabıdır [Ebter] أَ

َاَتُر  Hayvânın (fethateynle) [el-beter] اَلإْ
kuyruğu kesilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل َفَبِتَر ُهَو أَْي َقَطَعُه  َبَتَر َذَنُب اْلِحَماِر َبَتًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
َفاْنَقَطَع
ِريَُّة ُاتإْ -vez [kurdiyyet] ُكْرِديٌَّة) [el-Butriyyet] اَلإْ
ninde) Zeydiyye gürûhundan bir tâ™ifenin 
lakabıdır ki zikr olunan Muπîre b. Sa¡d 
mensûblardır. بُْتٌر [butr] أَْبَتُر [ebter]in 
cem¡idir.

َتاُر إْْ ِ -Ver (hemzenin kesriyle) [el-ibtâr] اَلإْ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْعَطاُه ِإَذا   أَْبَتَرُه 
Ve vermeyip dirîg eylemek ma¡nâsına ol-
makla zıdd olur; yukâlu: َسأََلُه َفأَْبَتَر أَْي َمَنَع Bu 
ma¡nâlarda kat¡ ma¡nâsına olan َبْتٌر [betr]
den me™hûzdur. İkisi de kat¡ı müstelzim-
dir. Evvelkide vermekle lisân-ı sâ™ili ve 
sânîde mes™ûl ve ¡atiyyeyi kat¡ etmiş olur. 
Ve 

َتاٌر إْْ  Güneşin şu¡â¡ı şâh-ı şecer gibi [ibtâr] ِإ
mümtedd olduğu vakte ki evvel-i nehâr 

َتُر إْْ َ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [el-ebter] اَلإْ
de) Kuyruğu kesilmiş erkek hayvâna 
denir; yukâlu: َنِب الذَّ َمْقطُوُع  أَْي  أَْبَتُر   َجْحٌش 
Mü™ennesinde َبْتَراُء [betrâ™] ve cem¡inde بُْتٌر 
[butr] denir, ُحْمٌر [√umr] vezninde; yukâlu: 
 Ve َما ُهْم ِإالَّ َكاْلُحْمِر اْلُبْتِر

َتُر إْْ  .Bir nev¡ habîs yılanın ismidir [ebter] أَ
Şârihin beyânına göre kuyruğu küçük 
olur. Ve 

َتُر إْْ  Fenn-i ¡arûzda müsemmen olan [ebter] أَ
bahr-i mütekâribin dördüncü beytine ve 
müseddes olanının ikinci beytine ıtlâk 
olunur ki onlarda َبْتٌر [betr] ¡illeti cârîdir. 

Mü™ellif îcâz eylemiştir. Evvelâ َبْتٌر [betr] 
¡arûziyyûn ıstılâhında kat¡ ile hazfin 
ictimâ¡ından ¡ibârettir. Ve o ¡inde gayri’z-
Zeccâc mütekârib ile medîde mahsûstur. 
Ve mü™ellif Zeccâc kavline zâhib olmuş-
tur. Bahr-i mütekâribin iki ¡arûzu vardır: 
biri sahîha ve biri meczuvve-i mahzûfedir. 
Ve ¡arûz-ı ûlânın dört darbı vardır: evveli 
sahîh, sânî maksûr, sâlis mahzûf, râbi¡ eb-
terdir. Misâli: َخِليِليَّ ُعوًجا َعَلى َرْسِم َداٍر // َخَلْت“ 
 [fa¡ûlun] َفُعولُْن beytidir ki ِمْن ُسَلْيَمى َوِمْن َميَّْه”
 kalmıştır. Ve ¡arûz-ı sâniyenin iki [¡fa] َفْع
darbı vardır: evveli kendisine mümâsildir, 
sânî ebterdir. Misâli: || َتْبَتِئْس  َوالَ  ْف   “َتَعفَّ
َيْأِتيَكا” -beytidir. Ve cumhûr ¡indin َفَما يُْقَض 
de medîdde dahi cereyân eder ki َفاِعالَتُْن 
[fâ¡ilâtün] َفاِعل [fâ¡il] kalır. İntehâ. Ve 

َتُر إْْ -Mu¡dim ve müflis ve müfte [ebter] أَ
kır adama ıtlâk olunur; yukâlu: َرُجٌل أَْبَتُر أَْي 
 Ve ¡akibinden kat¡â nesl ve zürriyyeti ُمْعِدٌم
kalmayan kimseye ıtlâk olunur; yukâlu: 
 Kâle’ş-şârih ve minhu َرُجٌل أَْبَتُر أَْي الَ َعِقَب َلُه
kavluhu ta¡âlâ: ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اأْلَْبَتُر﴾ أَْي ِإنَّ َمْن﴿ 
الَ ِإْذ  َلُه  َعِقَب  الَ  الَِّذي  اأْلَْبَتُر  ُهَو  َلَك  ِلُبْغِضِه   أَْبَغَضَك 
 nesl [a…ib¡] َعِقٌب Pes َيْبَقى ِمْنُه َنْسٌل َوالَ ُحْسُن ِذْكٍر
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Kancık eşeğe denir, أََتاٌن [etân] gibi. ٌبَُتْيَرة 
[buteyret] musaggarıdır.

َراُن  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [Butrân] ُْتإْ
Benî ¡Âmir yurdunda bir mevzi¡ adıdır.

ٌر  Zubâle nâm (bâ’nın zammıyla) [Butr] ُْتإْ
mevzi¡ üzere müşrif ve mümtedd bir niçe 
dağlara ıtlâk olunur. Ve Endelüs ülkesin-
de bir mevzi¡ adıdır.

َِْتيٌر  [Betîr] (أَِميٌر [emîr] vezninde) Endelüs’te 
Mürsiyye kazâsında bir hısn adıdır.

َِْتيَرُة  [Betîret] (َسِفيَنٌة [sefînet] vezninde) 
¢ureyş kabîlesinden İbnu’l-◊âri& b. Fihr 
ismidir.

 (vezninde [kubrâ] ُكْبَرى) [Butrâ] ُْتإَْرى
Esmâdandır: ¡Abdullâh b. A√med b. Butrâ 
ve Mesleme b. Mu√ammed el-Butrâ mu-
haddislerdir. İkinci zikr olunan, Butr nâm 
mevzi¡e mensûbdur.

]ب ث ر[
َاثإُْر -bâ’nın fethi ve &â-yı müsel) [el-be&r] اَلإْ
lesenin sükûnuyla ve fethateynle lügat-
tir) Çok, kesîr ma¡nâsınadır. Ve az, kalîl 
ma¡nâsınadır. Garîbdir ki mü™ellif zıddiy-
yetinden sükût eylemiştir; yukâlu: َبْثٌر  َشْيٌء 
 Ve َشْيٌء َبْثٌر أَْي َقِليٌل :ve yukâlu أَْي َكِثيٌر

ٌر َْثإْ  [be&r] Bedende çıkan hurde sivilce-
ye denir, َصِغيٌر  [urâcun §aπîrun»] ُخَراٌج 
ma¡nâsına. 

Cevherî’nin sîga-i cem¡ ile ِصَغاٌر [§iπâr] 
kavli galattır. Şârih der ki َبْثٌر [be&r] ism-i 
cins olmakla cem¡le tefsîr şâyi¡ ve zâyi¡dir. 
Hattâ mü™ellif ُخَراٌج lafzını mâddesinde 
bünye-i cem¡ olan ُقُروٌح ile tefsîr eylemiş-
tir. Vâkı¡â Esâs’ta َخَرَجْت ِبِه َبْثَرةٌ َفَعَصَرَها َوِبِجْلِدِه 
 ibâretiyle mersûmdur. Ve¡ َبْثٌر َشتَّى

ٌر َْثإْ  [be&r] ve 

olacaktır, kuşluk namâzı kılmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir. Ve bu salât-ı işrâk vaktidir; 
yukâlu: َبِت َحى ِحيَن َتَقضَّ  أَْبَتَر اْلُمَصّلِي ِإَذا َصلَّى الضُّ
ْمُس أَْي َيْمَتدُّ ُشَعاُعَها َكاْلَقِضيِب Kâle fi’l-Esâs الشَّ
ِل النََّهاِر ِلِقلَِّة َضْوِءَها ْمُس ِفي أَوَّ  Ve اَْلُبَتْيَراُء ِهَي الشَّ

َتاٌر إْْ -Hak ta¡âlâ bir adamı ebter kıl [ibtâr] ِإ
mak, ya¡nî nesl ve zürriyyetten ve zikr ve 
senâ ve nâm ve mahmidetten bî-behre ve 
mahrûm teveffâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجَل ِإَذا َجَعَلُه أَْبَتَر أَْبَتَر اهللُ الرَّ
َْاِتُر ُ  (vezninde [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-ubâtir] اَلإْ
Bodur adama ıtlâk olunur; yukâlu: َرُجٌل أَُباِتٌر 
-Ve nesl ve zürriyyeti olmayan ada أَْي َقِصيٌر
ma ıtlâk olunur; yukâlu: ُفالٌَن أَُباِتٌر أَْي الَ َنْسَل َلُه 
Ve kat¡-ı rahim eden kimseye ıtlâk olunur; 
yukâlu: ُهَو أَُباِتٌر ِإَذا َكاَن َيْبُتُر َرِحَمُه
َراُء َاتإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-betrâ] اَلإْ
de) أَْبَتُر [ebter]in mü™ennesidir, mâziye ve 
nâfize olan huccete ve hadîdeye vasf olur; 
yukâlu: ٌٌة َوَحِديَدةٌ َبْتَراُء أَْي َماِضَيٌة َناِفَذة  Ve ُحجَّ

َراُء َْتإْ  [Betrâ™] Tebûk yolunda bir mevzi¡ is-
midir ki kurbünde Mescid-i Nebevî var-
dır. Ve ُخْطَبٌة َبْتَراُء [«u†betun betrâ™] o hutbe-
den ¡ibârettir ki onda besmele ve tasliye 
zikr olunmaya; yukâlu: َبْتَراُء ِإَذا َلْم يُْذَكِر  ُخْطَبٌة 
الَُم اهللُ ِفيَها َوَلْم يَُصّلِ َعَلى النَِّبّيِ َعَلْيِه السَّ
Mütercim der ki ehl-i edeb hemzeye ¡ayn-ı 
betrâ™ ıtlâk ederler, zîrâ kâsesi munkatı¡ 
¡ayn şeklindedir.

َراُء ُاَتيإْ  (musaggar bünyesiyle) [™el-buteyrâ] اَلإْ
Güneşe ıtlâk olunur, lâkin Esâs’ta vech-i 
mezkûr üzere evvel-i nehâra mahsûstur.

ِاَتاُر نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inbitâr] اَلإْ
de) Kesilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَبَتَر 
اْنَقَطَع ِإَذا  ْيُء   Ve seğirtmek ma¡nâsına الشَّ
müsta¡meldir; yukâlu: ُجُل ِإَذا َعَدا ِإْنَبَتَر الرَّ
َرُة َاتإْ  (vezninde [bedret] َبْدَرةٌ) [el-betret] اَلإْ
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cidd ve ikdâmla koşuşmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِت اْلَخْيُل ِإَذا َرَكَضْت ِلْلُمَباَدَرِة ِإْبَثأَرَّ
َراُء َاثإْ -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-Be&râ] اَلإْ
de) Bilâd-ı Becîle’de bir dağın adıdır 
ki Sultânu’z-zâhidîn İbrâhîm b. Edhem 
¡aleyhi rahmetu’r-Rabbi’l-ekrem onda 
ta¡abbüd eylemiştir.

]ب ث ع ر[
َراُر ِثعإْ إْْ ِ -veznin [ib&îrâr] ِإْبِثيَراٌر [el-ib&i¡râr] اَلإْ
de ve mürâdifidir ki ânifen zikr olundu; 
yukâlu: ْت ِت اْلَخْيُل ِبَمْعَنى ِاْبَثأَرَّ ِإْبَثَعرَّ

]ب ج ر[
َرُة ُاجإْ -veznin [ucret√] ُحْجَرةٌ) [el-bucret] اَلإْ
de) Mutlakâ göbeğe denir, ٌة  [surret] ُسرَّ
ma¡nâsına, gerek büyük ve gerek küçük ol-
sun. Ve ba¡zı karında ve yüzde ve boyun-
da düğüm ve ufak bez tarzında zuhûr eden 
yumruca ¡ukdeye denir. Cem¡i بَُجٌر [bucer] 
gelir, ُغْرَفٌة [πurfet] ve ُغَرٌف [πuref] gibi. 
Bu ma¡nâdandır ki “Bir adam mecmû¡-ı 
¡uyûbunu ve gizli ve âşikâra olan cümle-i 
umûr u ahvâlini keşf ve beyân ve zikr 
ve ¡ayân eyledi” diyecek yerde ُعَجَرُه  َذَكَر 
 dahi ¡ukde-i [ucret¡] ُعْجَرةٌ derler. Ve َوبَُجَرُه
mezkûreye denir. Esâs’ta ِإَلْيِه أَْلَقْيُت   َتُقوُل 
 ُعَجِري َوبَُجِري ِإَذا أَْطَلْعَتُه َعَلى َمَعاِئِبَك ِلِثَقِتَك ِبِه َوأَْصُل
ِمْنَها َدْت  َتَعقَّ َما  َواْلُبَجُر  النَّاِتَئُة  َدُة  اْلُمَتَعّقِ اَْلُعُروُق   اْلُعَجِر 
ًة .ibâretiyle mersûmdur¡ َعَلى اْلَبْطِن َخاصَّ

َرَة نُُاجإْ إْْ -Selefte bir mey [İbn Bucret] ِا
hânecidir ki şehr-i ‰â™if’te olur idi. Ve 
¡Abdullâh b. ¡Amr b. Bucre ashâbdandır. 
Ve ¡U…be b. Becere ki fetehâtladır, 
tâbi¡îndendir. Ve Şebîb b. Becere ki 
kezâlik fetehâtladır, bir nâ-merd ve 
habîs idi ki İbn Mulcem nâm la¡în ile 
Emîrü’l-mü™minîn ¡Alî el-Murta∂â 
radıyallâhu ¡anhu hazretlerinin şehâdeti 

 ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [bu&ûr] ُْثُوٌر

ََْثٌر  [be&er] (fethateynle) Masdarlardır, be-
dende hurde sivilce çıkmak ma¡nâsına; 
yukâlu: َبَثَر َوْجُهُه َوَبِثَر َوَبثَُر َبْثًرا َوبُثُوًرا َوَبَثًرا ِمَن اْلَباِب 
اِبِع َواْلَخاِمِس ِإَذا َخَرَجْت ِبِه َبْثَرةٌ ِل َوالرَّ  Ve ْاألَوَّ

ٌر َْثإْ  [be&r] (bâ’nın fethi ve &â’nın sükûnuyla) 
Şol arza denir ki taşları ¡Arabların ٌة  َحرَّ
[√arret] ta¡bîr ettikleri kara taşlığa şebîh, 
lâkin bunun taşları beyâz ola. Vech-i şe-
beh sık ve birbiri üzere yığın taşlık tepe 
olmasıdır. Ve

ٌر َْثإْ  [be&r] Eşme ta¡bîr olunan suyu yakın 
hurde kuyulara denir. ve ±âtu ¡Ir… nâm 
mahalde bir suyun yâhûd bir mevzi¡in 
adıdır.

َاِثُر  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-be&ir] اَلإْ
Mâdde-i merkûmeden vasftır, bedende si-
vilceler çıkmış adama denir.

ٌل) [et-tebe&&ur] اَلتََّاثُُّر -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi bir adam bedeninde sivilceler 
çıkarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوْجُهُه  َتَبثََّر 
ِبَمْعَنى َبِثَر
َاِثيُر  َكِثيٌر (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-be&îr] اَلإْ
[ke&îr] lafzına itbâ¡an zikr olunur; yukâlu: 
َبِثيٌر َكِثيٌر   Ve gâh olur ki müstakillen َشْيٌء 
ma¡nâ-yı merkûmda isti¡mâl olunur, َبْثٌر 
[be&r] kelimesi gibi; yukâlu: َشْيٌء َبِثيٌر أَْي َكِثيٌر
َااِنُر  Şol suya denir ki min gayr-i [el-bâ&ir] اَلإْ
hafr yer yüzünde zâhir ola; yukâlu: َماٌء َباِثٌر 
َحْفٍر َغْيِر  ِمْن  َباٍد   ;Ve hasûd adama denir أَْي 
yukâlu: َرُجٌل َباِثٌر أَْي َحُسوٌد
ثُوُر َماإْ -Hased olunan kimse [el-meb&ûr] اَلإْ
ye denir; yukâlu: ُهَو َمْبثُوٌر أَْي َمْحُسوٌد Ve pek 
zengin adama denir; yukâlu: أَْي َمْبثُوٌر   ُفالٌَن 
ا َغِنيٌّ ِجدًّ
ِثيَراُر إْْ ِ -veznin [i…şi¡râr] ِإْقِشْعَراٌر) [el-ib&îrâr] اَلإْ
de) Bir bölük süvârî müsâbaka için yarışta 
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gelir bâ’nın fethiyle, ٌُّقْمِري […umriyy] ve 

ِمْنُه :gibi; tekûlu [amâriyy…] َقَماِريٌّ  َلِقيُت 
َواِهَي اْلَبَجاِريَّ أَِي الدَّ
ُر ٌل) [et-tebeccur] اَلتََّاجُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Meşrûbu içmekte ifrât ve mübâlaga 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َر النَِّبيَذ ِإَذا  َتَبجَّ
أََلحَّ ِفي ُشْرِبِه
َاِجيُر  َكِثيٌر (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-becîr] اَلإْ
[ke&îr] kelimesine itbâ¡an zikr olunur; 
yukâlu: َكِثيٌر َبِجيٌر
ِجيَراُر إْْ ِ -veznin [ib&îrâr] ِإْبِثيَراٌر) [el-ibcîrâr] اَلإْ
de) Bu dahi bir işten pek fütûr gelmekle 
gevşeyip ağırlaşmak ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ِإْبَجْأَرْرُت َعِن اأْلَْمِر ِإْبِجيَراًرا ِإَذا اْسَتْرَخْيَت َعْنُه َوَتَثاَقْلَت
َراُء َاجإْ -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-becrâ] اَلإْ
de) Arz-ı mürtefi¡aya denir.

َاَجَراُت ve (fetehâtla) [el-becerât] اَلإْ

َراُت ُاَجيإْ  (bünye-i tasgîr ile) [el-buceyrât] اَلإْ
¡A…î…-i Medîne üzere müşrif ve müntehî 
olan cebel civârında bir niçe suya ıtlâk 
olunur.

َااِجُر  (vezninde [bâhir] َباِهٌر) [el-bâcir] اَلإْ
İçerisi şişkin olan adama denir, ُمْسَتْسِقي 
[mustes…î] gibi; yukâlu: ُمْنَتِفُخ أَْي  َباِجٌر   ُفالٌَن 
اْلَجْوِف
َْاَجُر  [bâcer] (َهاَجُر [hâcer] vezninde) Bir sa-
nem adıdır ki Ezd kabîlesi perestiş ederler 
idi. Ve cîm’in kesriyle zebân-zeddir.

ٌر  İbn (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Buceyr] َُْجيإْ
Evs e†-‰â™î’dir. Ve Buceyr b. Zuheyr, 
Ka¡b-ı sahâbî hazretlerinin birâderidir. 
Ve Buceyr b. Becre, َحْمَزُة [√amzet] vez-
ninde ve Buceyr b. Ebî Buceyr ve Bu-
ceyr b.¡İmrân ve Buceyr b. ¡Abdullâh 
ashâbdandır. Ve Mu√ammed b. ¡Ömer b. 
Buceyr el-◊âfı@ ve hafîdi A√med b. ¡Ömer 
ve Mu†ahhar b. Ebî Nizâr el-Buceyriyyân 

mâddesinde hem-dest-i müşâreket olmuş-
tu, la¡anehumallâhu ta¡âlâ.

َجُر إْْ َ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-ebcer] اَلإْ
Göbeği taşra çıkık olan adama denir. Ve 
bu ¡illetten değildir, belki hılkîdir; ona 
asma göbek ta¡bîr olunur, sofrası taşra çı-
kık olur; yukâlu: َرُجٌل أَْبَجُر ِإَذا َكاَنْت َقْد َخَرَجْت 
تُُه  Ve ُسرَّ

َجُر إْْ -Karnı büyük olan adama de [ebcer] أَ
nir; yukâlu: اْلَبْطِن َعِظيُم  -eb] أَْبَجُر Ve َرُجٌل 
cer] kelimesinin cem¡i بُْجٌر [bucr] ve بُْجَراٌن 
[bucrân] gelir, bâ’ların zammı ve cîm’lerin 
sükûnuyla. Ve 

َجُر إْْ  Gemi halatına ve palamarına [ebcer] أَ
denir. Ve ¡Antere b. Şeddâd’ın feresi ismi-
dir. Ve bir recül adıdır.

َاَجُر  Bir adam (fethateynle) [el-becer] اَلإْ
 :olmak ma¡nâsınadır; yukâlu [ebcer] أَْبَجُر
َخَرَجْت َقْد  َكاَن  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َبَجًرا  ُجُل  الرَّ  َبِجَر 
تُُه اْلَبْطِن :ve yukâlu ُسرَّ َعِظيَم  َكاَن  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َبِجَر 
Ve bir adam kanmamak üzere karnı süt 
ile yâhûd su ile tulum gibi dopdolu ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َبِجَر 
َبِن َواْلَماِء َفَلْم َيْرِو َفُهَو َبِجٌر َكَكِتٍف  Ve اْمَتَلَ َبْطنُُه ِمَن اللَّ
bir işe mübâderetten gevşeyip ağırlaşmak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ِإَذا اأْلَْمِر  َهَذا  َعْن   َبِجْرُت 
اْسَتْرَخْيَت َعْنُه َوَتَثاَقْلَت
ُر ُاجإْ  bâ’nın zammı ve cîm’in) [el-bucr] اَلإْ
sükûnuyla) Şerr ve kerîheye denir; yukâlu: 
ّرِ الشَّ أَِي  اْلُبْجِر  أَْهُل   Ve emr-i ¡azîme ve ُهَو 
hatb-ı cesîme, kezâlik ta¡accüb olunacak 
emr-i ¡acîbe denir. Cem¡i أََباِجُر [ebâcir] ve 
cem¡ü’l-cem¡i أََباِجيُر [ebâcîr] gelir; yukâlu: 
أََتى ِبأَْمٍر بُْجٍر أَْي َعِظيٍم َوَكَذا َعَجٍب

ِريُّ ُاجإْ ve [el-bucriyy] اَلإْ

ِريَُّة ُاجإْ ) [el-bucriyyet] اَلإْ  [kurdiyy] ُكْرِديٌّ
ve ُكْرِديٌَّة [kurdiyyet] vezninde) Âfet ve 
dâhiyeye denir. Cem¡i ٌَّبَجاِري [becâriyy] 
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ٌر َْحإْ  [ba√r] Masdar olur, yarmak ma¡nâsına; 
yukâlu: َها  َبَحَر اأْلَْرَض َبْحًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َشقَّ
Ve hâssaten kulak yarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أُُذَنَها َشقَّ  ِإَذا  النَّاَقَة   َبِحيَرةٌ [Ve] َبَحَر 
[ba√îret] bundan me™hûzdur, ke-mâ se-
yuzkeru. Ve 

ٌر َْحإْ  [Ba√r] Esâmî-i ricâldendir.

َاِحيَرُة -veznin [aşîret¡] َعِشيَرةٌ) [el-ba√îret] اَلإْ
de) Şol nâkaya yâhûd dişi koyuna ıtlâk 
olunur ki kulağı ¡alâmet için şakk olun-
muş ola. 

Zamân-ı Câhiliyet’te bir nâka yâhûd ko-
yun on batn ya¡nî on def¡a doğursa kula-
ğını şakk edip tesyîb ve âzâd ve rükûb ve 
zebh ve intifâ¡ı cihetlerinden terk ve mu¡âf 
ederler idi. Eğer hatfe enfihâ helâk olur-
sa lahmini nisvân tâ™ifesine tahrîm edip 
zümre-i ricâl ekl ederler idi; ٌَبِحيَرة [ba√îret] 
dedikleri budur. Ve ¡inde’l-ba¡z ٌَبِحيَرة 
[ba√îret] şol nâkadır ki çobansız tahliye ve 
tesyîb olunmakla kendi başına salma otla-
yıp gezer ola. Ve ¡alâ-kavlin şol nâkadır ki 
beş def¡a doğurup beşincisi erkek olursa 
o nâkayı zebh edip lahminden nisvân ve 
ricâl ekl ederler idi ve eğer beşincisi dişi 
olursa nâkanın kulağını şakk edip lahm 
ve leben ve rükûb ve veberi makûlesini 
nefslerine tahrîmle âzâd ederler idi ve 
hatfe enfihâ helak oldukta lahmi nisvân 
tâ™ifesine helâl olur idi. Ve ¡alâ-re™yin ٌَبِحيَرة 
[ba√îret] ٌَساِئَبة [sâ™ibet]in dişi olan yavrusu-
dur ki onu dahi anası gibi âzâd ve mu¡âf 
ederler idi ve َساِئَبٌة [sâ™ibet] mâddesinde 
beyân olundu. Ve ba¡zılar ¡indinde ٌَبِحيَرة 
[ba√îret] koyun kısmına mahsûstur ki beş 
batn doğurdukta kulağını şakk ve âzâd 
ederler idi. Mü™ellif Ba§â™ir’de hemân 
kavl-i evvele hasr eylemiştir, niteki bura-

muhaddislerdir.

]ب ح ر[
ُر َاحإْ -bâ’nın fethi ve √â-yı müh) [el-ba√r] اَلإْ
melenin sükûnuyla) Mutlakâ çok suya de-
nir, َماٌء َكِثيٌر ma¡nâsına. Ve ¡inde’l-ba¡z fakat 
tuzlu şûr-âb olan çok suya denir. Cem¡i 
 [bi√âr] ِبَحاٌر ve [bu√ûr] بُُحوٌر ve [eb√ur] أَْبُحٌر
gelir; musaggarında أَُبْيِحٌر [ubey√ir] denir, 
 .denmez [bu√ayr] بَُحْيٌر

Şârih der ki bu şevâzz-ı tasgîrdir. Ve 
 gerçi kıyâs üzeredir, lâkin [bu√ayr] بَُحْيٌر
kalîlü’l-isti¡mâldir. Mü™ellifin Ba§â™ir’de 
beyânına göre fi’l-asl َبْحٌر [ba√r] mâ-i kesîri 
câmi¡ olan mekân-ı vâsi¡e mevzû¡dur, 
ba¡dehu gâhca si¡at-i mekâniyyesi i¡tibâr 
olunup meselâ َكَذا  أَْوَسْعُتُه dersin َبَحْرُت 
ma¡nâsına, gûyâ ki “vüs¡at-i bahr gibi onu 
tevsî¡ ettim” demektir; ve minhu َبَحْرُت اْلَبِعيَر 
َواِسًعا ا  َشقًّ أُُذَنُه  َشَقْقَت   [ba√îret] َبِحيَرةٌ [Ve] ِإَذا 
ıtlâk olunan nâka bu ma¡nâdandır. Ve bu 
münâsebetle mutlakâ vâsi¡ ve bir nesne-
de mütevessi¡ olan şey™e َبْحٌر [ba√r] ıtlâk 
olunur, hattâ yüğrük ve vâsi¡ü’l-cery olan 
ata dahi َبْحٌر [ba√r] ta¡bîr olunur. Kezâlik 
¡ulûmda mütevessi¡ olan ِحْبٌر [√ibr]e de َبْحٌر 
[ba√r] ıtlâk ederler. Ve gâhca َبْحٌر [ba√r]
den mülûhati i¡tibâr olunup َبْحٌر  ,derler َماٌء 
 َبْحٌر ma¡nâsına. Ve ¡inde’l-ba¡z [√mil] ِمْلٌح
[ba√r] fi’l-asl tuzlu suya mevzû¡dur. Pes 
işbu ﴾َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َوَهَذا ِمْلٌح أَُجاٌج﴿ 
kerîmesi taglîbe haml olunur. İntehâ. Ve 

ٌر َْحإْ  [ba√r] Kerîm ve civân-merd adama 
ıtlâk olunur. Ve soluklu yüğrük ata ıtlâk 
olunur; yukâlu: َرُجٌل َبْحٌر أَْي َكِريٌم َوَفَرٌس َبْحٌر أَْي 
 ,Ve otlu sulu, âbâdân yere ıtlâk olunur َجَواٌد
ِريٌف  ma¡nâsına. Ve rahim-i nisvânın َمَكاٌن 
¡umkuna ya¡nî oğlan yatağının dibine ıtlâk 
olunur, kesret-i dem sebebiyle. Ve 
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isti¡mâl olunur ve minhu kavluhum: َلِقَيُه 
َناِن -Ya¡nî münev َصْحَرَة َبْحَرَة أَْي ِبالَ ِحَجاٍب َويَُنوَّ
venen mansûb olarak dahi isti¡mâl olunur. 
Ve ٌَصْحَرة [§a√ret] kelimesi dahi bâriz ve 
bî-hâ™il ma¡nâsınadır. Ve terkîb-i mezbûr 
¡inde’l-ba¡z hâl ile mü™evvel ve ¡inde’l-
ba¡z masdarlardır ve evvele göre mürek-
kebdir. Ve 

َرةٌ َْحإْ  [Ba√ret] Tâbi¡iyyeden ~afiyye-i mu-
haddisenin vâlidesi ismidir. Ve şu¡arâdan 
Yemîn b. Mu¡âviye’nin ceddi ismidir. Ve 
Ba√reyn türâbında bir mevzi¡ adıdır. Ve 
‰â™if kazâsında bir karye adıdır.

ٌر  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Bu√ayr] َُْحيإْ
Tihâme’de bir dağın adıdır. Ve Esed 
kabîlesinden bir recül ismidir ki on-
dan Sufyân b. ¡Uyeyne nâm fakîh ve 
zâhid âsâr ve ahbâr hikâyet eylemiş-
tir. Ve ¡Alî b. Bu√ayr muhaddisîn-i 
tabi¡îndendir. Kezâlik ¡Â§ım b. Bu√ayr, 
¡alâ-kavlin bu أَِميٌر [emîr] vezninde İbn 
Bu√ayr’dir. Ve ¡Abdurra√mân b. Bu√ayr 
muhaddisîndendir, ¡alâ-kavlin أَِميٌر [emîr] 
vezninde ve cîm’le Buceyr’dir.

َاَحُر  Havftan nâşî (fethateynle) [el-ba√ar] اَلإْ
seme gibi mütehayyir ve mebhût olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َبَحًرا  ُجُل  الرَّ  َبِحَر 
اْلَفَزِع ِمَن  َتَحيََّر  ِإَذا  اِبِع  الرَّ  Ve pek susamak اْلَباِب 
ma¡nâsına ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َبِحَر الرَّ
 Ve vücûdun eti eriyip zâ™il ve ِإَذا اْشَتدَّ َعَطُشُه
mehzûl olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبِحَر 
ُجُل ِإَذا َذَهَب َلْحُمُه  Ve deve kısmı zebûn ve الرَّ
bî-tâb olup çehresi simsiyâh olunca kadar 
cidd ve ikdâmla seğirtmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبِحَر اْلَبِعيُر ِإَذا اْجَتَهَد ِفي اْلَعْدِو َطاِلًبا أَْو َمْطُلوًبا 
َفَضُعَف َحتَّى اْسَودَّ َوْجُهُه
َاِحُر  Bu (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-ba√ir] اَلإْ
zikr olunan ma¡nâlardan vasftır. Ve ٌِّسل 

da takdîm eylemiştir. Ve minhu kavluhu 
ta¡âlâ َما َجَعَل اهللُ ِمْن َبِحيَرٍة َوالَ َساِئَبٍة﴾ اَآْلَية﴿ Ve 

َِْحيَرةٌ  [ba√îret] Sütü firâvân olan dişi 
hayvâna ıtlâk olunur. Cem¡i َبَحاِئُر [be√â™ir] 
ve بُُحٌر [bu√ur] gelir zammeteynle.

َااِحُر -Ah (vezninde [bâhir] َباِهٌر) [el-bâ√ir] اَلإْ
mak ve bî-magz adama denir; yukâlu: َرُجٌل 
 .Ve hâlisü’l-humret kana denir َباِحٌر أَْي أَْحَمُق
Ve yalancı, kezzâb kimseye denir. Ve fo-
dul ve küstâh ve herze-kâra denir; yukâlu: 

ُفُضوِليٌّ َوَكَذا  اٌب  َكذَّ أَْي  َباِحٌر   Ve hâssaten ُهَو 
rahim kanına denir. Ve seme ve mebhût 
adama denir.

َراِنيُّ َاحإْ  bâ’nın fethi ve) [el-ba√râniyy] اَلإْ
√â’nın sükûnuyla) Bu dahi rahim kanı-
na denir. Nihâye’de gûyâ ki ka¡r-ı rahim 
ma¡nâsına olan ٌَبْحَرة [ba√ret]e mensûb 
yâhûd galîz ve kesîr olduğundan deryâya 
mensûbdur diye mersûmdur. Elif ve nûn 
mübâlaga için ziyâde kılınmıştır. Ve 

َراِنيٌّ َْحإْ  [Ba√râniyy] Ba√reyn nâm belde 
nisbetidir, ke-mâ se-yuzkeru.

َرُة َاحإْ  vezninde ve [beldet] َبْلَدةٌ [el-ba√ret] اَلإْ
mürâdifidir. Ve 

َرةٌ َْحإْ  [ba√ret] Alçak ve obruk yere denir. 
Ve ravza-i ¡azîmeye denir. Ve su irkilecek 
yere denir. Ve 

َرةٌ َْحإْ  [Ba√ret] Medîne-i münevvere’nin 
ismidir. Ve Ba√reyn kazâsında bir karye 
adıdır. Ve mutlakâ şol karyeye ıtlâk olu-
nur ki onda nehr-i cârî ve mâ-i nâkı¡ u sâbit 
ola; ya¡nî otlu sulu, âbâdân ola. Cem¡i َبْحٌر 
[ba√r] gelir hâsız ve ِبَحاٌر [bi√âr] gelir.

َغاِء َرُةالرُّ َْحإْ  [Ba√retu’r-Ruπâ™] (râ’nın zam-
mı ve πayn-ı mu¡ceme ile) ‰â™if türâbında 
bir mevzi¡dir. Ve 

َرةٌ َْحإْ  [ba√ret] Bâriz ve âşikâre ma¡nâsına 
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olan «â-yı mu¡ceme ile olmaktır. Cevherî 
vehmine mebnî √â-yı mühmele ile sebt ey-
lemiştir, lâkin mü™ellif terdîd ile zikr eder-
ken Cevherî’yi tevhîmi nâ-müstakîmdir.

َراُن ُاحإْ -vez [sul†ân] ُسْلَطاٌن) [el-bu√rân] اَلإْ
ninde) Etıbbâ™ ta¡bîrâtındandır, müvel-
lededir. Mütercim der ki beyne’l-etıbbâ™ 
hastaya emrâz-ı hâddede husûsan hummâ 
içre def¡aten ¡ârız olan hiddet ve şiddete 
ıtlâk olunur. Ve lafz-ı Yûnânî olmak üze-
re mersûmdur; yekûlûne َهَذا َيْوُم بُْحَراٍن ُمَضاًفا 
َوَيْوٌم َباُحوِريٌّ َعَلى َغْيِر ِقَياٍس
Bu ıstılâh-ı etıbbâdandır. Leyle-i buhrân 
o gecedir ki maraz tabî¡ata gâlib olup 
tabî¡at maraz ile mukâvemet ve musâra¡at 
eder. Meselâ düşman bir kal¡ayı muhâsara 
edip yürüyüş sadedinde oldukta ehl-i 
kal¡a a¡dâyı redd ve def¡ ve ferîkaynın 
mukâvemet ve mukâteletine teşbîh etmiş-
lerdir. O gece etıbbâ™ marîze devâ ver-
mekten ihtimâ ederler, tâ ki tabî¡at tedbîr-i 
devâya iştigâl sebebiyle maraz ile kemâl-i 
mukâvemetine gaflet ve fütûr gelmeye, 
belki “i≠â «ulliyet ve nefsehâ” bi’l-cümle 
kuvvetini def¡-i maraza tevcîh edip bi-
iznihi ta¡âlâ ola ki marazı def¡ yâ zebûn 
eyleye. Ve leyâlî-i buhrân ibtidâ eyyâm-ı 
marazdan ¡add olunmak üzere birkaç 
leyâlî-i mahsûsadır. Ve ecved-i buhrân 
yedinci gecede olduğu kütüb-i tıbbiyyede 
mezkûrdur. Bir emrin ve cengin yâ gayrı 
havâdisin kemâl-i şiddeti ve fasl-ı tarafey-
ni vaktine dahi mecâzen ıtlâk olunur.

َريإِْن َاحإْ -tesniye bünyesiy) [el-Ba√reyn] اَلإْ
le) Bir belde adıdır: Ba§ra ile ¡Umân 
miyânında bir beldedir. Nisbetinde ٌَّبْحِري 
[Ba√riyy] ve ٌَّبْحَراِني [Ba√râniyy] denir. 
¡Alâ-kavlin ٌَّبْحِري demek mekrûhtur, َبْحٌر 

[sill] marazına uğramış kimseye de َبِحٌر 
[ba√ir] denir. Maraz-ı mezbûr halk içinde 
verem ve kuru hastalık dedikleri ¡illetidir.

َاِحيُر  Bu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-ba√îr] اَلإْ
dahi maraz-ı ٌِّسل [sill]e mübtelâ adama de-
nir; yukâlu: ِّل  Ve َرُجٌل َبِحٌر َوَبِحيٌر أَْي ِبِه الّسِ

َِْحيٌر  [Ba√îr] Dört nefer ashâb ve dört nefer 
tâbi¡î ismleridir. Ve A√med b. Mu√ammed 
b. Ca¡fer ve hafîdi Sa¡îd b. Mu√ammed 
ve Mu†ahhar b. Ba√îr b. Mu√ammed ve 
İsmâ¡îl b. ¡Avn el-Ba√riyyûn muhaddis-
lerdir, cedleri olan Ba√îr’e mensûblardır.

َِْحيَرى  [Ba√îrâ] (bâ’nın fethi ve elifin kas-
rıyla) ve

َحٌر َْيإْ  [Bay√ar] (َصْيَقٌل [§ay…al] vezninde) ve 

َحَرُة َْيإْ  [Bay√arat] (hâ’yla) Esmâ-i 
ricâldendir.

َاُحوُر  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-ba√ûr] اَلإْ
Şol ata ıtlâk olunur ki gittikçe seğirtme-
si ziyâde-i cevdet edip üzerine koya. Bu 
gûne at pek soluklu yüğrük olmakla git-
tikçe artırır olur; yukâlu: َكاَن ِإَذا  َبُحوٌر   َفَرٌس 
َيِزيُدُه اْلَجْرُي َجْوَدًة
َااُحوُر  Aya denir, şakk-ı zulmet [el-ba√ûr] اَلإْ
eylediği için; yukâlu: َطَلَع اْلَباُحوُر أَِي اْلَقَمُر Ve 

َْاُحوٌر  [bâ√ûr] ve 

َْاُحوَراُء  [bâ√ûrâ™] (َعاُشوَراُء [¡âşûrâ™] veznin-
de) Şühûr-ı Rûmiyyeden temmuz ayın-
da olan şiddet-i harârete denir ki murâd 
şehr-i merkûmda ma¡rûf yedi gündür. 
Havânın be-gâyet ıssılığı olur, gûyâ ki 
¡âlemi ıssılıkla yâhûd ıssılığı şakk eder. 
Mütercim der ki İmâm Suyû†î Muzhir’de 
bunu müvelledâttan ta¡dâd eylemiştir.

ٍر ََْناتَُاحإْ  [benâtu ba√r] Şol yufka bulutların 
künyesidir ki mevsim-i sayftan mukad-
demce nümâyân olur. ¡Alâ-kavlin savâb 
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de) Deryâlanmak ma¡nâsınadır ki kesret 
ve vüs¡atte deryâ gibi bî-kerân olmaktan 
¡ibârettir. Bu ¡alâka ile bir adam mâl-ı 
firâvâna mâlik olsa اْلَماِل ِفي  َر   derler َتَبحَّ
ve ¡ilm ve dânişde tevessü¡ ve ta¡ammuk 
peydâ eylese َر ِفي اْلِعْلِم .derler َتَبحَّ

َراَنُة َْحإْ  [Ba√rânet] (bâ’nın fethiyle) 
Yemen’de bir beldedir.

َراُن َْحإْ  [Ba√rân] (bâ’nın fethi ve zammıyla) 
◊icâz’da Fur¡ nâhiyesinde bir mevzi¡dir.

َحُر  İbn (vezninde [¡yemna] َيْمَنُع) [Yeb√ar] َياإْ
¡Âmir’dir ki ashâbdandır. 

ِريَُّة ُاَحيإْ -musaggar bün) [el-Bu√ayriyyet] اَلإْ
yesiyle) Yemâme’de bir mevzi¡ adıdır.

َْاُذ َِْحيرآ  [Ba√îrâbâ≠] (bâ’nın fethiyle) Merv 
kazâsında bir karyedir.

اُر َاحَّ اٌر) [el-ba√√âr] اَلإْ -veznin [neccâr] َنجَّ
de) Gemiciye denir, َمالٌَّح [mellâ√] gibi. 
Cemâ¡atine ٌاَرة  a denir hâ-i[ba√√âret] َبحَّ
cem¡iyyetle; yukâlu: ٌاَرة اٌر َوُهْم َبحَّ ُهَو َبحَّ
َرى َْحإْ َْنُو  [Benû Ba√râ] (َسْلَمى [selmâ] vez-
ninde) Bir batndır.

َِْحاٍر  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [û Bi√âr±] ُذل
Bir dağın yâhûd bir yumuşak ve düz yerin 
ismidir ki etrâfını dağlar ihâta eylemiştir.

َِْحاٌر  [Bi√âr] (bâ’nın kesriyle munsarıf ola-
rak ve men¡-i sarfı dahi câ™izdir) Bir mev-
zi¡ adıdır.

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [Bu√âr] َُْحاٌر
Başka bir mevzi¡de yâhûd zikr olunan 
meksûrede lügattır.

َرُة -veznin [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Bu√ayret] َُْحيإْ
de) On beş mevzi¡ adıdır.

]ب ح ت ر[
ُتُر ُاحإْ  ُقْنُفٌذ tâ-yı müsennât ile) [el-bu√tur] اَلإْ
[…unfu≠] vezninde) A¡zâ ve endamı dir-

[ba√r]e mensûb olana müştebih olmamak 
için. Mu√ammed b. el-Mu¡temir ve ¡Abbâs 
b. Yezîd el-Ba√râniyyân muhaddislerdir.

َااِحَرُة ) [el-bâ√iret] اَلإْ -veznin [bâhiret] َباِهَرةٌ
de) Bir nev¡ dikenli ağaç adıdır. Ve soy 
ve güzîde nâkaya ıtlâk olunur; yukâlu: َناَقٌة 
َباِحَرةٌ أَْي َصِفيٌَّة
 (bâ’nın ve √â’nın zammıyla) [Bu√ur] ُُْحٌر
Esâmîdendir: Bu√ur b. ∞ubu¡ ashâbdandır 
ve ∞ubu¡ dahi zammeteynledir. Ve ¡Ömer 
b. Ma√mûd b. Ba√ar el-Vâ≠inânî ki َجَبٌل 
[cebel] veznindedir ve ¡amm-zâdesi 
Mu√ammed ve Hişâm b. Bu√rân ki ُعْثَماُن 
[¡u&mân] veznindedir, muhaddislerdir.

َحاُر إْْ ِ -hemzenin kesriy) [el-ib√âr] اَلإْ
le) Deryâ seferi eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َرِكَب اْلَبْحَر  [sill] ِسلٌّ Ve أَْبَحَر الرَّ
marazına ya¡nî kuru hastalığa mübtelâ 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  أَْبَحَر 
لُّ الّسِ  Ve bilâ-kasd bir adama müsâdif أََخَذُه 

olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالٌَن  أَْبَحَر 
ِلُرْؤَيِتِه أَْي  َقْصٍد  ِبالَ  ِإْنَساًنا  َصاَدَف  -Ve bir ada ِإَذا 
mın burnu pek kızarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْنِفِه ُحْمَرُة  ْت  اْشَتدَّ ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve أَْبَحَر 
bir yerin su irkilecek mahalleri çok ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْبَحَرِت اأْلَْرُض ِإَذا 
 ;Ve su şûr olmak ma¡nâsınadır َكثَُرْت َمَناِقُعَها
yukâlu: َمُلَح ِإَذا  اْلَماُء   Ve suyu be-gâyet أَْبَحَر 
tuzlu ve şûr bulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل اْلَماَء ِإَذا َوَجَدُه َبْحًرا أَْي ِمْلًحا َلْم َيُسْغ أَْبَحَر الرَّ
َحاُر ِتاإْ سإْ ِ  Deryâ gibi yayılıp [el-istib√âr] اَلإْ
münbasit olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve şâ¡ir ve ِإْسَتْبَحَر َزْيٌد ِفي اْلِعْلِم َواْلَماِل ِإَذا اْنَبَسَط
kıssa-hân ve hatîb makûlesi sözde bahr 
gibi tevessü¡ ile çok söz bulup söylemek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ِإْسَتْبَحَر 
اِعُر ِإَذا اتََّسَع َلُه اْلَقْوُل الشَّ
ُر ٌل) [et-teba√√ur] اَلتََّاحُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
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zammeleriyle) Şol mukarkam ya¡nî süt 
vurmuş çocuğa denir ki büyümez olur; 
Fârisîde şîr-zede derler, Türkîde süt hırası 
ta¡bîr olunur; yukâlu: ُمَقْرَقٌم أَْي  بُْحُدِريٌّ   َصِبيٌّ 
الَ َيِشبُّ

]ب خ ر[
ُر َاخإْ  bâ’nın fethi ve «â-yı) [el-ba«r] اَلإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Fi¡l-i buhardır, 
ya¡nî بَُخاٌر [bu«âr] mâddesinden mas-
dardır, buhârlanmak ya¡nî buğulanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َبْخًرا  اْلِقْدُر   َبَخَرِت 
اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َظَهَر بَُخاُرَها
َاَخُر  Ağızda ve (fethateynle) [el-ba«ar] اَلإْ
sâ™ir nesnede olan bed ve müntin râyihaya 
denir. Şârihin beyânına göre ağız koku-
sunda meşhûrdur ve bu ma¡nâda mas-
dar olur, ağız ve sâ™ir nesne bed kokmak 
ma¡nâsına; yukâlu: َبِخَر اْلَفُم َمَثالً َبَخًرا ِمَن اْلَباِب 
ِريُحُه أَْنَتَنْت  ِإَذا  اِبِع   Ve onunla sâhibi dahi الرَّ
muttasıf olur. Ve َبَخٌر [ba«ar] ¡illettendir, 
esbâbı kütüb-i tıbbiyyede mebsûtadır. Ve 
mutlakâ râyiha-i münteşireye َبَخٌر [ba«ar] 
ıtlâk olunur.

َخُر إْْ َ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-eb«ar] اَلإْ
Ağızı bed kokan kişiye denir. Mü™ennesi 
.dır[™ba«râ] َبْخَراُء

َخاُر إْْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-ib«âr] اَلإْ
adamı bed râyihalı nesne yâhûd maraz أَْبَخُر 
[eb«ar] kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْبَخَرُه 
ْيُء ِإَذا َصيََّرُه أَْبَخَر الشَّ
ُاَخاُر  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-bu«âr] اَلإْ
Issı sudan ve sâ™ir ıssı nesneden neş™et 
eden duhâna denir ki buğ ta¡bîr olunur; 
tekûlu: ٍَرأَْيُت بَُخاًرا َوُهَو ُدَخاٌن ِمْن َحاّر
ُخوُر َماإْ  Mahmûr kimseye ıtlâk [el-meb«ûr] اَلإْ
olunur ki buhâr-ı şarâb dimâgını süst ey-
lemiştir; yukâlu: َشِرَب َفَصاَر َمْبُخوًرا أَْي َمْخُموًرا

nekli tıknaz ve topaç olan bodura denir; 
yukâlu: ُهَو بُْحُتٌر أَْي َقِصيٌر ُمْجَتِمُع اْلَخْلِق Ve 

ُتٌر -Beyne’l-¡Arab bir ma¡rûf bu [bu√tur] ُْحإْ
ğurun adıdır ki ondan develere döl alırlar 
idi, ibil-i buhturiyye ona mensûbdur. Ve 

ُتٌر  .Esmâdandır: Bu√tur b [Bu√tur] ُْحإْ
¡Atûd b. ¡Uneyz, ‰ayyi™ kabîlesinden bir 
tâ™ifenin pederidir; şâ¡ir-i meşhûr Ebû 
¡Ubâde el-Bu√turî onlara mensûbdur. 
Cevherî vehminden nâşî ُعَنْيٌز [¡Uneyz] 
kelimesini ki zâ-yı mu¡ceme ile musag-
gar bünyesindedir, nûn’la ُعَنْيٌن [¡Uneyn] 
¡unvânında resm eylemiştir. Şârih der ki 
ba¡zı usûl-i ~i√â√’ta zâ ile müsebbettir. Ve 

ُتٌر -Şu¡arâ-yı Câhiliyye’den Cu [Bu√tur] ُْحإْ
deyy b. Tedûl nâm kimsenin ceddi ismidir.

ُتُر -vez [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-teba√tur] اَلتََّاحإْ
ninde) Zikr olunan Bu√tur cemâ¡atine 
müntesib olmak ma¡nâsınadır ki onlar-
danım diye iddi¡â eylemekten ¡ibârettir; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا اْنَتَسَب ِإَلى اْلُبْحُتِريَِّة َتَبْحَتَر الرَّ

]ب ح ث ر[
َثَرُة َاحإْ  â-yı müsellese ile&) [el-ba√&eret] اَلإْ
-vezninde) Bir nesne [da√recet] َدْحَرَجٌة
yi saçıp perîşân eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقُه َبَحَثُه َوَفرَّ ِإَذا  ْيَء   Ve mektûm َبْحَثَر الشَّ
ve mestûr nesneyi zâhire keşf ve istihrâc 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  َبْحَثَر 
َوَكَشَفُه اْسَتْخَرَجُه   Ve süt kesilip dâne dâne ِإَذا 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َبُن  اللَّ  َبْحَثَر 
َوَتَحبََّب ٌع :ve yukâlu َتَقطََّع  ُمَتَقطِّ أَْي  ُمَبْحِثٌر   َلَبٌن 
ٌب ُمَتَحّبِ
ثُُر  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-teba√&ur] اَلتََّاحإْ
vezninde) ٌَبْحَثَرة [ba√&eret]ten mutâvi¡dir; 
yukâlu: َق َقُه َفَتَفرَّ ْيَء َفَتَبْحَثَر أَْي َبَحَثُه َوَفرَّ َبْحَثَر الشَّ

]ب ح ُ ر[
ِريُّ َُ ُاحإْ  bâ’nın ve dâl’ın) [el-bu√duriyy] اَلإْ
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nelerin nüfûzunu teshîl eder. Ve müdirr 
ya¡nî bevl ve hayz ve ¡arak ve leben gibi 
mâ™iyyetli agdiye ve fuzûl-i seyyâleyi 
ihrâc eder ve neffâ¡dır. Bu nebât bu ismle 
ma¡rûftur, köküne domuz ağırşağı ta¡bîr 
olunur. Ve bundan mâ-¡adâ اأْلَْكَراِد  َبُخوُر 
[ba«ûru’l-ekrâd] ve وَداِن -ba«ûru’s] َبُخوُر السُّ
sûdân] nâm birer nebât dahi vardır.

َراُء َاخإْ -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-Ba«râ] اَلإْ
de) Şâm’da bir arzın ismidir. Ve ◊icâz’da 
¢uley¡a kurbünde bir mâ-i müntinenin 
ismidir. Ve bir nev¡ nebât ismidir ki ٌَبْخَرة 
[ba«ret] dahi derler, mevâşî ¡alefindendir.

 bâ’nın zammı ve elifin) [Bu«ârâ] َُْخاَرا
meddi ve kasrıyla) Bir belde ismidir. Mü-
tercim der ki bilâd-ı Mâverâünnehr’dendir. 
 lügat-ı Fürs-i kadîmde [bu«ârâ] بَُخاَرا
mecma¡-ı ¡ilm ma¡nâsına olan bu«âr’dan 
me™hûzdur, ism-i kadîmi محلث idi.

ُاَخاِريَُّة -Ba§ra’da bir sik [el-Bu«âriyyet] اَلإْ
ke ya¡nî bir sokak ismidir ki Ziyâd nâm 
emîr ondan Bu«âriyyu’l-asl bin nefer ¡abd 
iskân eylemişti.

-vez [πurâb] ُغَراٌب) [Bu«âr] َُْخاٌر
ninde) Esmâdandır: ¡Alî b. Bu«âr 
muhaddisîndendir. Ve A√med b. 
Mu√ammed b. ¡Alî el-Bu«ârî ki muhaddis-
tir, buhâr-ı ¡ûda mensûbdur, zîrâ hânlarda 
onunla halkı tebhîr eder idi. Ve A√med b. 
Bu«âr ve ¡Alî b. el-Bu«ârî muhaddislerdir.

]ب خ ت ر[
َتَرُة َاخإْ  tâ-yı fevkiyye ile) [el-ba«teret] اَلإْ
vezninde) ve [da√recet] َدْحَرَجٌة

ُتُر -vez [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-teba«tur] اَلتََّاخإْ
ninde) Bir gûne güzel yürüyüşle yürümek 
ma¡nâsınadır. Mü™ellif tefsîrde müsâmaha 
eylemiştir, zîrâ hemân ٌِمْشَيٌة َحَسَنة ¡ibâretiyle 

َااِخُر  Ekin (vezninde [bâhir] َباِهٌر) [el-bâ«ir] اَلإْ
suvarıcıya denir, ْرِع .ma¡nâsına َساِقي الزَّ

ٍر ََْناتَُاخإْ  [benâtu ba«r] (َبْحٌر [ba√r] vezninde) 
◊â-yı mühmelede zikr olundu ki kubeyl-i 
mevsim-i sayfta nümâyân olan yufka bu-
lutların künyesidir. 

Mütercim der ki mü™ellif bunu mîm fas-
lında َبَناُت َمْخٍر ¡unvânıyla da sebt eylemiş-
tir. Ve İbn E&îr Mura§§a¡ nâm kitâbında 
َمْخٍر َبَناُت  َويَُقاُل  َبْخٍر   unvânıyla zikr¡ َبَناُت 
ve kubeyl-i sayfta niçe eyyâm ufuklar-
da nümâyân olan ak ve ince bulutlar ile 
tefsîr eyledikten sonra ¡inde’l-ba¡z deryâ 
tarafından bâdiye âfâkında neş™et eden 
bulutlardan ¡ibârettir ve onların ba¡zının 
matarı ba¡zından ekser olur ve ¡alâ-
kavlin mevsim-i sayfta akşamdan sonraca 
nâhiye-i maşrıktan zuhûr eden yufka bu-
lutlardır diye beyân eylemekle َبَناُت َبْحٍر ve 
«â-yı mu¡ceme ile َبَناُت َبْخٍر ve mîm’le َبَناُت 
 şakk [ma«r] َمْخٌر dahi sahîh olur. Ve َمْخٍر
ma¡nâsınadır yâhûd irsâlü’l-mâ™i fi’l-arz 
ma¡nâsına olmakla onlardan me™hûz olur. 
İntehâ.

َاُخوُر  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-ba«ûr] اَلإْ
Tütsüye denir ki onunla buhurlanıp tatay-
yüb olunur, ¡ûd ve ¡anber gibi. Ve 

َُْخوٌر  [ba«ûr] Beyne’n-nâs mî¡a-i sâ™ilede 
müte¡âreftir ki َدْوٌم [devm]-i ◊icâzî ağacı-
nın zamkıdır, ¡asel-i lebenî dahi derler ki 
tahrîfle ¡asel-bend ta¡bîr olunur; yukâlu: 
ُر ِبِه َر ِباْلَبُخوِر َوُهَو َما يَُتَبخَّ َتَبخَّ
َيَم َُْخوُرَمرإْ  [ba«ûru meryem] Bir nev¡ nebât 
adıdır ki celâ¡ ya¡nî mâdde ile sath-ı ¡uz-
vun miyânına girip yapışmış ve kurumuş 
rutûbetleri ziyâdesiyle izâle edicidir. Ve 
müfetttih ya¡nî mecrâda südde îrâs eden 
mâddeyi ihrâc edip nüfûz eyleyecek nes-
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َباَدَرُه ِبَمْعَنى  َوِإَلْيِه   Bu iki bâb iştirâk ِإْبَتَدَرُه 
için de gelir, ُمَساَبَقٌة [musâba…at] ve ِإْسِتَباٌق 
[istibâ…] gibi.

لُر َُ ُا ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-budûr] اَلإْ

ُر إَْ َا -Bun (vezninde [adr…] َقْدٌر) [el-bedr] اَلإْ
lar da bir nesneye sebk-ı gayr için sür¡at 
ve şitâb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَدَر 
 Ve bir adama َغْيَرُه بُُدوًرا َوَبْدًرا َوَبَدَر ِإَلْيِه ِإَذا َعاَجَلُه
bagtaten ¡ale’l-fevr bir iş hâdis ve nâgeh 
zuhûr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَدَرُه 
 Ve اأْلَْمُر َوِإَلْيِه ِإَذا َعِجَل ِإَلْيِه َواْسَتَبَق

ٌر إَْ َْ  [bedr] Nûr ile mümtelî olmuş aya denir 
ki on dört gecelik aydır; yukâlu: اْلَبْدُر  َطَلَع 
َوُهَو اْلَقَمُر َلْيَلَة َكَماِلِه
Mü™ellif Ba§â™ir’de Râπıb’dan nakl eder ki 
 tesmiyesi şemse tulû¡ cihetiyle [bedr] َبْدٌر
mübâderetinden nâşîdir yâhûd imtilâ™ ci-
hetiyle ٌَبْدَرة [bedret]e teşbîh olunmuştur. 
Ve ¡alâ-kile’t-takdîreyn fi’l-asl masdardır, 
fâ¡il ma¡nâsınadır, niteki َباِدٌر [bâdir] dahi 
derler. Lâkin benim vicdânımda akreb 
olan َبْدٌر [bedr] asl-ı mâddedir, ba¡dehu 
ma¡ânî cihetleri i¡tibâr olunmuştur. Ba¡zen 
َكَذا اْلَبْدِر ,derler َبَدَر  طُُلوَع   ma¡nâsına ki َطَلَع 
murâd sebk ve sür¡attir. Ve ba¡zen imtilâ 
cihetini i¡tibâr ederler, kese ma¡nâsına 
olan َبْدٌر [bedr] bundan me™hûzdur, kezâlik 
 dahi bundandır. İntehâ. Ve [beyder] َبْيَدٌر

ٌر إَْ َْ  [bedr] Bir kavmin ser-gerde ve zî-
şânına ıtlâk olunur; yukâlu: أَْي اْلَقْوِم  َبْدُر   ُهَو 
ُدُهْم  Ve hizmette çâlâk ve sebük-pâ olan َسّيِ
tâmmü’l-a¡zâ gulâm-ı bâlige ıtlâk olunur. 
Ve tabağa ıtlâk olunur, cirm-i bedr gibi 
müstedîr olduğu için. Ve 

ٌر إَْ َْ  [Bedr] Bir mevzi¡ adıdır. Ma¡rife ol-
makla mü™ennestir, tezkîri dahi câ™izdir, 
ya¡nî بقعة [bu…¡at] ve موضع [mev∂i¡] 
te™vîlleriyle te™nîs ve tezkîri câ™izdir. 

beyân eylemiştir. Cemî¡-i usûlde mersûm 
olduğu üzere salınarak hırâm ve reftâr ile 
yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َبْخَتَر 
َوَمْشَي ِبالتََّمايُِل  َيْعِني  َحَسَنًة  ِمْشَيًة  َمَشى  ِإَذا   َوَتَبْخَتَر 
ِر اْلُمْعَجِب ِبَنْفِسِه اْلُمَتَكّبِ

َتِريُّ َاخإْ ) [el-ba«teriyy] اَلإْ  [a«teriyy] أَْخَتِريٌّ
vezninde) Dâ™imâ hırâm ve reftâr ile yü-
rür olan adama denir; yukâlu: ٌَّبْخَتِري  َرُجٌل 
 Ve cism ve endâmı hûb ve أَِي اْلَحَسُن اْلَمْشِي
dil-ber olan adama ıtlâk olunur; yukâlu: ُهَو 
اْلِجْسِم َحَسُن  أَْي   Ve mu¡cib ve muhtâl َبْخَتِريٌّ 
ve hod-bîn adama ıtlâk olunur. Ve Ba«ter 
b. Ebi’l-Ba«terî ve Ba«terî b. ¡Ubeyd 
muhaddislerdir.

ِتيُر ِاخإْ  َبْخَتِريٌّ (bâ’nın kesriyle) [el-bi«tîr] اَلإْ
[ba«teriyy] ile iki ma¡nâ-yı ahîrde 
mürâdiftir.

]ب خ ث ر[
َثَرُة َاخإْ  (â-yı müsellese ile&) [el-ba«&eret] اَلإْ
Suda yâhûd sevbde olan bulanıklığa ve 
küdûrete denir ki ismdir; yukâlu: ِفي اْلَماِء أَِو 
 Ve الثَّْوِب َبْخَثَرةٌ أَْي َكَدٌر

َثَرةٌ َْخإْ  [ba«&eret] Masdar olur, dağıtmak ve 
târümâr etmek ma¡nâsına.

ثُُر -vez [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-teba«&ur] اَلتََّاخإْ
ninde) Ondan mutâvi¡dir; yukâlu: َبْخَثَر 
َق َقُه َفَتَفرَّ َدُه َوَفرَّ ْيَء َفَتَبْخَثَر ِإَذا َبدَّ الشَّ

]ب ُ ر[
َرُة َُ ُمَاا  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mubâderet] اَلإْ
vezninde) ve

اُر ََ ِا  Bir (vezninde [itâl…] ِقَتاٌل) [el-bidâr] اَلإْ
nesne bir tarafına gayrıyı sebk için sür¡at 
ve şitâb eylemek ma¡nâsınadır, bi-nefsihi 
ve ِإَلى ile ta¡diye eder; yukâlu: َوِإَلْيِه  َباَدَرُه 
ُمَباَدَرًة َوِبَداًرا ِإَذا َعاَجَلُه
اُر ََ ِت إْْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ibtidâr] اَلإْ
 :ma¡nâsınadır; yukâlu [mubâderet] ُمَباَدَرةٌ
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gelir ve ِبَدٌر [bider] gelir bâ’nın kesriyle ve 
dâl’ın fethiyle. Ve 

َرةٌ إَْ َْ  [bedret] İçinde bin, ¡alâ-kavlin on bin 
dirhem ve ¡alâ-re™yin yedi bin dînâr olan 
keseye ıtlâk olunur. Ve 

َرُة إَْ َْ  [Bedret] Bir mevzi¡ adıdır. Ve 

َرةٌ إَْ نٌَا  Şol göze ıtlâk olunur [ayn bedret¡] َعيإْ
ki hadîdü’l-basar olmakla manzûru cüm-
leden akdem görür ola. ¡Alâ-kavlin ¡il-
let ve noksânı olmayıp bedr gibi tâm ve 
kâmil göze ıtlâk olunur; yukâlu: َعْيٌن َبْدَرةٌ ِإَذا 
ًة َكاْلَبْدِر َكاَنْت َتْبُدُر ِبالنََّظِر أَْو َتامَّ
َرى ََ َا -veznin [cemezâ] َجَمَزى) [el-bederâ] اَلإْ
de) Mübâdir ve müsâbık ma¡nâsına ismi-
dir; tekûlu: ِإْسَتَبْقَنا اْلَبَدَرى أَْي ُمَباِدِريَن
َرُة ُِ َاا  (vezninde [nâdiret] َناِدَرةٌ) [el-bâdiret] اَلإْ
Bir kimseden gazab hâlinde hiddetten nâşî 
sebk ve sudûr eden hatâ ve hefveye ıtlâk 
olunur, gerek kavlî ve gerek fi¡lî olsun; 
tekûlu: َصَدَرْت ِمْنُه َباِدَرةٌ َوأََخاُف َباِدَرَتُه َوُهَو َما َيْبُدُر 
اْلَغَضِب ِتِه ِفي  النََّواِدِر :ve yukâlu ِمْن ِحدَّ  ُفالٌَن َحارُّ 
 Ve َحادُّ اْلَبَواِدِر

َرةٌ ُِ َْا  [bâdiret] Kılıcın ucuna denir ki nam-
lunun sivri olan ucudur; yukâlu: َطَعَنُه ِبَباِدَرِة 
َشَباِتِه أَْي  ْيِف   Ve bedîhe ma¡nâsınadır ki السَّ
hâzırcevâblık şîvesiyle bi’l-bedâhe bî-
tekellüf söylenen kelâmdan ¡ibârettir; 
yukâlu: َبِديَهٍة أَْي  َناِدَرٍة  َباِدَرٍة   Ve “vara…-ı ُذو 
√uvvâ™et”e ya¡nî kına nebâtının yaprağına 
denir ki ibtidâ zuhûr edenidir. Ve mutlakâ 
her nebâtın en evvel yarılıp görünen ucuna 
ıtlâk olunur; yukâlu: َظَهَرْت َباِدَرُة َهَذا النََّباِت أَْي 
ُل َما َيَتَفطَُّر ِمْنُه  ya¡nî Yemen [vers] َوْرٌس Ve أَوَّ
za¡ferânı dedikleri dârûnun pek tâze ve 
ecvedine denir. Ve vücûdda ٌَباِدَرة [bâdiret] 
omuz ile boynun mâ-beyninde olan etçe-
ğize denir; yukâlu: َوِهَي اْلَخْيِل  َبَواِدُر  ْت   ِإْحَمرَّ
 Ve اللَّْحَماُت َبْيَن اْلَمَناِكِب َواْلُعنُِق

¡Alâ-kavlin mevzi¡-i mezbûrda bir ku-
yunun ismidir ki Bedr b. ¢ureyş hafr et-
mekle ismiyle mevsûm oldu; buna göre 
mü™ennestir ve bu beyne’l-◊aremeyn 
vâki¡dir, Bedr gazvesi onda olmuştur. 
Bi-hamdihi ta¡âlâ mütercim-i bî-nevâ 
ziyâretleriyle kâm-revâ olmuştur. Ve 

ٌر إَْ َْ  [Bedr] Yemen mihlâfından bir mihlâf 
ya¡nî bir nâhiye adıdır. Ve Bâhile kabîlesi 
yurdunda bir dağın adıdır. Ve Vâride kur-
bünde başka bir dağın adıdır. Ve bâdiyede 
bir mevzi¡ ismidir. Ve Mu¡âviye b. ◊af§ 
bilâdında bir dağın adıdır. Ve iki nefer 
sahâbî ismidir. Ve 

ِريٌّ إَْ َْ  [Bedriyy] (yâ-yı nisbetle) Bedr 
gazâsına hâzır olan ashâb-ı kirâmdır ki 
ashâb-ı Bedr ta¡bîr olunur. Ammâ Ebû 
Mes¡ûd ¡U…be b. ¡Amr el-Bedrî ki bu dahi 
ashâbdandır, gazve-i Bedr’e hâzır olmayıp 
kable’l-vak¡a Bedr nâm su başına nâzil ol-
makla ona nisbetle Bedrî dediler. Ve Bedr 
b. ¡Amr, Fezâre kabîlesinden bir batndır; 
¡allâme-i ¡asr Tâcuddîn ¡Abdurra√mân b. 
İbrâhîm b. Sibâ¡ el-Bedrî el-Fezârî onlara 
mensûbdur. Ve

ٌر إَْ َْ  [bedr] Mutlakâ tâm ve vâfir ve kâmil 
olan şey™e ıtlâk olunur. Ve 

ِث َغيإْ ِريُّالإْ إَْ َْ  [bedriyyu’l-πay&] (kezâlik yâ-
yı nisbetle) Mevsim-i şitâdan mukaddem 
yağan yağmura ıtlâk olunur, müsâbakati 
için; tekûlu: َقْد أََخَذَنا َبْدِريُّ اْلَغْيِث َوُهَو َما َكاَن َقْبَل 
َتاِء  Ve الّشِ

الَِن ِريُّالإُْفصإْ إَْ َْ  [bedriyyu’l-fu§lân] Semiz ve 
tavlı deve köşeğine ıtlâk olunur. Ve 

ٌر إَْ َْ  [bedr] ve

َرةٌ إَْ َْ  [bedret] (hâ’yla) Tâze kuzu derisinden 
çıkan tuluma ıtlâk olunur; bu ٌَشْكَوة [şek-
vet]ten büyücek olur. Cem¡i بُُدوٌر [budûr] 
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]ب ذ ر[
ُر إْْ َا  bâ’nın fethi ve ≠âl-ı) [el-be≠r] اَلإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Mutlakâ zirâ¡at 
için ¡azl ve ifrâz olunan hubûbâta denir ki 
tohum ta¡bîr olunur. 

Şârih der ki َبْذٌر [be≠r] fi’l-asl masdardır, 
-ma¡nâsınadır yâ tesmi [meb≠ûr] َمْبُذوٌر
ye bi’l-masdardır yâhûd fa¡l bi-ma¡nâ 
mef¡ûldür, اأْلَِميِر اْلَيَمِن ve َضْرُب   .gibi َنْسُج 
Ba¡zılar ¡indinde َبْذٌر [be≠r] hubûbâta 
mahsûstur, ٌِحْنَطة [√in†at] ve َشِعيٌر [şa¡îr] gibi. 
Ve َبْزٌر [bezr] zâ-yı mu¡ceme ile reyâhîn ve 
bukûle mahsûstur ve isti¡mâlde müte¡âref 
olan budur. Lâkin İmâm »alîl ¡indinde 
 zirâ¡at için tehyi™e [bezr] َبْزٌر ve [be≠r] َبْذٌر
olunan her habbeye ıtlâk olunur. Mü™ellif 
kavl-i evvele zâhibdir. İntehâ. Ve 

ٌر إْْ َْ  [be≠r] Henüz yerden çıkıp zâhir olan 
nebâta ıtlâk olunur, ¡alâ-kavlin henüz 
levn-i mahsûsuyla mütelevvin olmağa 
başlamış nebâta denir. Mü™ellif أَْن ُهَو   أَْو 
َن ِبَلْوٍن  unvânıyla resm eylemekle bunda¡ َيَتَلوَّ
dahi müsâmaha eylemiştir. Ve َبْذٌر [be≠r]in 
cem¡i بُُذوٌر [bu≠ûr] gelir ve ِبَذاٌر [bi≠âr] gelir 
bâ’nın kesriyle. Ve 

ٌر إْْ َْ  [be≠r] Masdar olur, yerden tohum 
yarıp nebâtı zuhûr eylemek ma¡nâsına; 
yukâlu: ِإَذا ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َبْذًرا  اأْلَْرُض   َبَذَرِت 
َنْبُتَها َوَظَهَر  َبْذُرَها   Ve yere ekin ekmek َخَرَج 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَذَر اأْلَْرَض ِإَذا َزَرَعَها Ve 

ٌر إْْ َْ  [be≠r] Nesl ve zürriyyete ıtlâk olunur; 
yukâlu: ِإنَّ َهُؤالَِء َلَبْذُر ُسوٍء أَْي َلَنْسُل ُسوٍء Ve sa-
çıp dağıtmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َقُه َوَبثَُّه ْيَء ِإَذا َفرَّ َبَذَر الشَّ
يُر ِْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teb≠îr] اَلتَّاإْ
Bu dahi yere tohum ekmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َزَرَعَها ِإَذا  اأْلَْرَض  َر  -Ve saçıp da َبذَّ
ğıtmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ َر   َبذَّ

اِن ََ نإْ ِ َرُةالإْ ُِ َْا  [bâdiretu’l-insân] Memenin 
yanında ُرَغَثاُء [ruπa&â™] dedikleri sinirin 
üstünde ve meme başının aşağısında olan 
etçeğize denir; iki taraflı olmakla َباِدَرَتاِن 
[bâdiretân] derler. Ve ٌَباِدَرة [bâdiret]in 
cem¡i َبَواِدُر [bevâdir]dir.

ُر ُِ َاا  َبْدٌر (vezninde [bâhir] َباِهٌر) [el-bâdir] اَلإْ
[bedr] ma¡nâsınadır ki on dört gecelik 
aydır.

ُر ََ َايإْ  (vezninde [ay…al§] َصْيَقٌل) [el-beyder] اَلإْ
 ma¡nâsınadır ki dövülmedik [kuds] ُكْدٌس
galle harmanına denir, Türkîde malağma 
ta¡bîr olunur. Ve harman yerine de َبْيَدٌر 
[beyder] denir; yukâlu: اْلَبْيَدِر ِفي  اْلَبْيَدَر   َوَضَع 
أَِي اْلُكْدَس ِفي َمْوِضِعِه الَِّذي يَُداُس ِفيِه
َرُة ََ َايإْ -vez [şay†arat] َشْيَطَرةٌ) [el-beyderet] اَلإْ
ninde) Galleyi yığıp harman eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمُه َبْيَدَر الطََّعاَم ِإَذا َكوَّ
اُر ََ إْْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-ibdâr] اَلإْ
kimse üzere bedr doğmak, ¡alâ-kavlin 
leyle-i bedrde yola gitmek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: أَْبَدْرَنا أَْي َطَلَع َلَنا اْلَبْدُر أَْو ِسْرَنا ِفي َلْيَلِة اْلَبْدِر 
Ve sebk ve mübâderet ma¡nâsınadır; ve 
minhu kavluhum: اْلَيِتيِم َماِل  ِفي  اْلَوِصيُّ   أَْبَدَر 
ِكَبَرُه َباَدَر   Ya¡nî “Yetîm rüşd ve bülûga ِإَذا 
bâlig olunca kadar vasî cenâbları mâlına 
mübâderet eyledi.”

َرى ََ َايإْ -vez [avzelâ»] َخْوَزَلى) [el-beyderâ] اَلإْ
ninde) Râst ve dürüst olan lügate vasf olur 
ki halel ve noksandan pâkîze ve kâmil 
olur ve minhu yukâlu: ُمْسَتِوَيٌة أَْي  َبْيَدَرى   ِلَساٌن 
Ve bunun elifi te™nîs içindir ve te™nîsi lü-
gat i¡tibârıyladır.

ِريَُّة إَْ َا  [adriyyet…] َقْدِريٌَّة) [el-Bedriyyet] اَلإْ
vezninde) Baπdâd’da bir mahalle adıdır; 
Ya√yâ b. el-Mu@affer es-Selâmî el-Bedrî 
ona mensûbdur.
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eder olan adama ıtlâk olunur; yukâlu: ُهَو 
ِه َبُذوٌر َوَبِذيٌر أَْي الَ َيْسَتِطيُع َكْتَم ِسّرِ
ُر ِْ َا ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-be≠ir] اَلإْ

اُر َْ َايإْ  (vezninde [bey†âr] َبْيَطاٌر) [el-bey≠âr] اَلإْ
ve

اَرُة َْ َايإْ ve (hâ’yla) [el-bey≠âret] اَلإْ

اُر َْ اإْ
ve (tâ’nın kesriyle) [et-tib≠âr] اَلّتِ

َراِنيُّ َْ َايإْ ) [el-bey≠erâniyy] اَلإْ  َحْيَدَراِنيٌّ
[√ayderâniyy] vezninde) Çok sözlü pür-
gûy adama ıtlâk olunur; yukâlu: َبِذٌر  َرُجٌل 
 Ve َوَبْيَذاٌر َوَبْيَذاَرةٌ َوِتْبَذاٌر َوَبْيَذَراِنيٌّ أَْي َكِثيُر اْلَكالَِم

ٌر ِْ َْ  [be≠r] Bereketli nesneye ıtlâk olunur; 
yukâlu: ٌَطَعاٌم َبِذٌر أَْي ِفيِه بَُذاَرة
اَرُة َْ اإْ

 Mâlını (tâ’nın kesriyle) [et-tib≠âret] اَلّتِ
bî-vech telef ve isrâf eden kimseye ıtlâk 
olunur; yukâlu: ُر َماَلُه َرُجٌل ِتْبَذاَرةٌ ِإَذا َكاَن يَُبّذِ
َرُة َْ َْيإْ  [Bey≠eret] (bâ’nın fethiyle) 
Esmâ™dandır: ¡Abdullâh b. Bey≠ere ki 
Şâri’l-Fesv ile mülakkabdır, ”ف،س،و 
mâddesinde mezkûrdur.

ى رَّ ُْ ُا  zammateynle ve elifin) [el-bu≠urrâ] اَلإْ
kasrıyla ى  vezninde) Bâtıl ve [kufurrâ] ُكُفرَّ
beyhûde ma¡nâsınadır; mâdde-i َبْذٌر [be≠r]
den me™hûzdur, zîrâ bâzir me™âl-i ¡ame-
linden gâfil olmakla gûyâ ki tohumu-
nu beyhûdeye sarf eder olur; yukâlu: أََتى 
ى أَِي اْلَباِطِل ِباْلُبُذرَّ
ُة ارَّ َْ َا  bâ’nın fethi ve ≠âl’ın) [el-be≠ârret] اَلإْ
tahfîfi ve râ’nın teşdîdiyle ve gâhca râ™ 
tahfîf olunur) ve

َرُة َْ  (nûn’un fethiyle) [en-neb≠eret] اَلنَّاإْ
Tebzîr-i mâl ma¡nâsınadır.

ُر َّْ َْ  [Be≠≠er] (ٌم  (vezninde [ba……am] َبقَّ
Mekke’de bir kuyu adıdır.

ُر ُّْ ٌل) [et-tebe≠≠ur] اَلتََّا -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Suyun levni bozulup sararmak 

َوَبثَُّه َقُه  َفرَّ  Ve tecribe eylemek ma¡nâsına ِإَذا 
müsta¡meldir, tecribe olunağın ahvâlini 
idrâk için taksîm eylemek münâsebetine 
mebnîdir; yukâlu: َبُه َجرَّ ِإَذا  ُفالًَنا  َر   Kâle َبذَّ
fi’l-Esâs َلْو أْي  َرُجالً  َلَوَجْدَتُه  ُفالًَنا  ْرَت  َبذَّ  َوَلْو 
أَْحَواَلُه ْمَت  َوَقسَّ ْبَتُه   Ve mâlı herze ve isrâf َجرَّ
vechiyle perâkende eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َقُه ِإْسَراًفا َر َماَلُه ِإَذا َفرَّ َبذَّ
اَرُة َْ ُا -veznin [umâmet&] ثَُماَمٌة) [el-bu≠âret] اَلإْ
de) Bu dahi nesl ve zürriyyete ıtlâk olunur; 
yukâlu: ُهَو َكِثيُر اْلُبَذاَرِة أَِي النَّْسِل Ve bereket ve 
ziyâde ve fâ™ide ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ٌَطَعاٌم ِفيِه بَُذاَرةٌ أَْي نُُزٌل َيْعِني ِزَياَدةٌ َوَفاِئَدة
يُر ِْ َا  vezninde ve ona [ke&îr] َكِثيٌر [el-be≠îr] اَلإْ
itbâ¡an isti¡mâl olunur; yukâlu: َكِثيٌر َبِذيٌر
ُر َْ َا  Zikr olunan (fethateynle) [el-be≠er] اَلإْ
 [şe≠ere] َشَذَر ,den me™hûzdur[teb≠îr] َتْبِذيٌر
kelimesine mürekkeben isti¡mâl olunur 
ki o dahi teferruk ma¡nâsından masûgdur, 
müteferrik ma¡nâsına müsta¡mellerdir; 
yukâlu: َيْعِني َوْجٍه  ُكّلِ  ِفي  أَْي  َبَذَر  َشَذَر  ُقوا   َتَفرَّ
ِجَهٍة ُكّلِ  ِفي  ِقيَن   Ve terkîb-i mezbûr hâl ُمَتَفّرِ
mevki¡indedir ve cüz™eyni mebnîdir, zîrâ 
cüz™-i sânî harf-i ¡atf-ı takdîrîyi mutazam-
mındır. Ve bunlarda şîn’in ve bâ’nın kes-
riyle de zebân-zeddir. Ve terkîb merkûm 
ve َوَقُعوا َحْيَص َبْيَص Ve َة َوَصْحَرَة َبْحَرَة َة َكفَّ  َلِقيُتُه َكفَّ
ve ُقوا َشَغَر َبَغَر  terkîbleri zikr olunan vech َتَفرَّ
üzeredirler ve gâhca bâ’yı mîm’e ibdâlle 
.dahi derler َشَذَر َمَذَر

لُر ُْ َماإْ -Çok nesneye ıtlâk olu [el-meb≠ûr] اَلإْ
nur; yukâlu: َماٌل َمْبُذوٌر أَْي َكِثيٌر
لُر ُْ َا  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-be≠ûr] اَلإْ
ve

يُر ِْ َا -Ko (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-be≠îr] اَلإْ
vucuya ıtlâk olunur ki neşr-i makâl eder; 
yukâlu: اٌم َنمَّ أَْي  َوَبِذيٌر  َبُذوٌر   Ve kendi َرُجٌل 
râzını ketm ve ihfâ edemeyip sâ™ire ifşâ 
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mersûmdur, musaggarında hazf-ı zevâ™id 
ile بَُرْيِدٌر [bureydir] denir, ُجَعْيِفٌر [cu¡ayfir] 
vezninde.

]ب ر ُ ش ي ر[
ِشيُر َُ َْرإْ  [Berdeşîr] (َزْنَجِبيٌل [zencebîl] veznin-
de) Kirmân eyâletinde bir belde adıdır.

]ب ر ر[

ِارُّ  bâ’nın kesri ve râ’nın) [el-birr] اَلإْ
teşdîdiyle) Sıla ve in¡âm ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلِة الّصِ أَِي  ِباْلِبّرِ   Mü™ellifin َوَصَلُه 
Ba§â™ir’de beyânına göre asl ٌَّبر [berr] 
bâ’nın fethiyle bahr mukâbilinde 
mevzû¡dur, ba¡dehu ondan tevessü¡ 
ma¡nâsı i¡tibâr olunup kesr-i bâ ile ٌِّبر 
[birr] kelimesi ahz ve tevessü¡ fî fi¡li’l-
hayr ma¡nâsında isti¡mâl olundu. Taraf-ı 
ilâhîye nisbet olunduğu gibi ba¡zen ¡ibâda 
dahi nisbet olunur. Meselâ َربَُّه اْلَعْبُد  -der َبرَّ 
ler, َطاَعِتِه ِفي  َع   ma¡nâsına. Pes Cenâb-ı َتَوسَّ
Bârî’den sevâb ve ¡ibâddan tâ¡at murâd 
olur. Ve o dahi iki nev¡dir: biri i¡tikâd ve 
biri a¡mâl cihetiyledir. Ve ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن [birru’l-
vâlideyn] onlara hizmet ve ihsânda teves-
sü¡ eylemekten ¡ibârettir ki ُعُقوٌق [¡u…û…] 
mukabilidir. Ve ٌِّبر [birr] sıdk-ı kelâmda 
dahi isti¡mâl olunur, hayr-ı mütevessi¡den 
olmak hasebiyle. Ve sıdk-ı yemîn bun-
dan münşa¡ibdir. Ve kabûl-i hacc ma¡nâsı 
sevâb-ı ilâhî cümlesindendir. Ve ِحْنَطٌة 
[√in†at]a bâ-i mazmûme ile ٌّبُر [burr] ıtlâkı 
gıdâ™ husûsunda evsa¡u mâ yuhtâcu ileyh 
olmak münâsebetiyledir. İntehâ. Ve 

رٌّ ِْ   [birr] Cennet-i a¡lâya ıtlâk olunur; 
tekûlu: اْلَجنَِّة أَِي  اْلِبّرِ  أَْهِل  ِمْن  اهللُ   Ve hayr َجَعَلَنا 
ve fazl ve hasene ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur; yukâlu: اْلَخْيِر اْلِبّرِ أَِي  أَْهُل   Ve vüs¡at ُفالٌَن 
üzere ya¡nî kesîr ve firâvân ihsân eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  ا  ِبرًّ َيِبرُّ   ُفالٌَن 

ma¡nâsınadır; yer altındaki َبْذٌر [be≠r] gibi 
mahallinde çok durmak münâsebetiyle; 
yukâlu: ََّر اْلَماُء ِإَذا َتَغيََّر َواْصَفر َتَبذَّ
ُر ِْ

َتاإْ إَْ ُم -ism-i fâ¡il bünye) [el-musteb≠ir] اَلإْ
siyle) Sür¡atle güzerân eden şey™e denir; 
tohum saçmaktan me™hûzdur; yukâlu: 
َسَحاٌب ُمْسَتْبِذٌر أَْي ُمْسِرٌع َماٍض

]ب ذ ع ر[
َراُر عإْ ِْ إْْ ِ  [i…şi¡râr] ِإْقِشْعَراٌر) [el-ib≠i¡râr] اَلإْ
vezninde) Bozgun ¡asker gibi kaçıp 
târümâr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
وا ُقوا َوَفرُّ  Ve bir bölük süvârî ِإْبَذَعرَّ اْلَقْوُم ِإَذا َتَفرَّ
şey™-i matlûblarına idrâk için bir uğur-
dan müsâbakatle at sürüp koşuşmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِت اْلَخْيُل ِإَذا َرَكَضْت  ِإْبَذَعرَّ
تَُباِدُر َشْيًئا َتْطُلُبُه

]ب ذ ق ر[
َراُر قإْ ِْ إْْ ِ  [ib≠i¡râr] ِإْبِذْعَرارٌ âf ile…) [el-ib≠i…râr] اَلإْ
vezninde) Her tarafa perâkende olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُدوا َتَبدَّ ِإَذا  اْلَقْوُم   ِإْبَذَقرَّ 
ُقوا  ;ma¡nâsınadır [ib≠i¡râr] ِإْبِذْعَراٌر Ve َوَتَفرَّ
yukâlu: ْت ِت اْلَخْيُل ِبَمْعَنى ِإْبَذَعرَّ  ve minhu ِإْبَذَقرَّ
yukâlu: ْق أَْجَزاُؤُه َيَتَفرَّ َلْم  اْلَماِء أَْي  ُم ِفي  اْبَذَقرَّ الدَّ  َما 
ًزا ِمْنُه  Ya¡nî “Su َفُيْمَتَزَج ِبِه َوَلِكنَُّه َمرَّ ِفيِه ُمْجَتِمًعا ُمَتَمّيِ
içre kanın eczâsı dağılmadı ki su ile ge-
reği gibi mümtezic ola, lâkin suda eczâsı 
müctemi¡ ve sudan ayrıca olarak akıp git-
ti.” Niteki nehr-i Nîl deryâya mülâkî ol-
dukta hayli yere dek karışmayıp öylece 
mütemeyyizen akıp gider. Mü™ellif bunu 
 mâddesinde dahi zikr [im≠i…râr] ِإْمِذْقَراٌر
eylemiştir.

]ب ر ُ ر[
َراَيا َُ َْرإْ  [Berderâyâ] (bâ’nın fethi ve râ’nın 
sükûnu ve dâl-ı meftûha ile) Sîbeveyhi 
rivâyeti üzere bir mevzi¡ adıdır. Şârih der 
ki kelime-i mezbûre Kitâb-ı Sîbeveyhi’de 
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Ve 

رٌّ ِْ  [birr] Koyun ve keçi sürüsü sürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبرَّ اْلَغَنَم ِإَذا َساَقَها Ve 

رٌّ ِْ  [birr] Gönüle ıtlâk olunur; tekûlu: أَُكوُن 
 ُهَو ُمْطَمِئنُّ اْلِبّرِ أَِي :ve yukâlu َمَكاَن اْلِبّرِ ِمْنُه أَِي اْلُفَؤاِد
 Ve tilki eniğine denir, veled-i sa¡leb اْلُفَؤاِد
ma¡nâsına. Ve fâreye denir. Ve ٌُجَرذ [cure≠] 
dedikleri bir nev¡ iri fâreye denir. Ve 

رٌّ ِْ  [birr] Yemînde sâdık olmak 
ma¡nâsınadır; ِحْنٌث [√in&] mukâbilidir, ke-
mâ se-yuzkeru. Ve 

رٌّ ِْ  [Birr] kelimesi tevessü¡an elkâbdandır: 
Mu√ammed b. ¡Alî b. el-Birr el-Luπavî b. 
el-¢a††â¡ nâm imâm ve edîbin şeyhidir. Ve 

رٌّ ِْ  [birr] Esmâ-i ricâldendir ve fi’l-emsâl: 
ُه أَْو الَ ا َيِبرُّ ُه ِممَّ ” أَْي ما يُِهرُّ ا ِمْن ِبّرٍ َيْعِرُف ِهرًّ  “ُفالٌَن الَ 
 َيْعِرُف اْلِقطَّ ِمَن اْلَفْأِر أَْو ُدَعاَء اْلَغَنِم ِمْن َسْوِقَها أَْو ُدَعاَءَها
 ِإَلى اْلَماِء ِمْن ُدَعاِءَها ِإَلى اْلَعَلِف أَِو اْلُعُقوَق ِمَن اللُّْطِف أَْو
ْكَراِه أَْو اْلَهْرَهَرَة ِمَن اْلَبْرَبَرِة اْلَكَراِهَيَة ِمَن اإْلِ
ُر ٌل) [et-teberrur] اَلتََّارُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bu dahi tâ¡at ve inkıyâd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُر َخاِلَقُه أَْي يُِطيُعُه ُفالٌَن َيَتَبرَّ

َارُّ  i-[birr] ِبرٌّ (bâ’nın fethiyle) [el-berr] اَلإْ
mezkûrdan vasftır, cümle-i ¡ibâda birr ve 
¡atûfet ve ihsânı ¡amîm olan Zât-ı celîl-i 
kerîmin esmâ-i hüsnâsındandır. Ve sâdık 
ve râst-gûy adama ıtlâk olunur; yukâlu: ُهَو 
َصاِدٌق أَْي   Ve birr ve ihsânı firâvân olan َبرٌّ 
adama denir ki ٌَّبار [bârr] dahi denir; lâkin 

 :dan eblagdır; yukâlu[bârr] َبارٌّ [berr] َبرٌّ
اْلِبّرِ َكِثيُر  أَْي  َوَبارٌّ  َبرٌّ   ve [ebrâr] أَْبَراٌر Cem¡i َرُجٌل 
 in[berr] َبرٌّ gelir. Şârih der ki [bereret] َبَرَرةٌ
cem¡i أَْبَراٌر [ebrâr] ve ٌَّبار [bârr]ın ٌَبَرَرة [bere-
ret]tir; yukâlu: َرُجٌل َبرٌّ ِمْن َقْوٍم أَْبَراٍر َوَبارٌّ ِمْن َبَرَرٍة 
Ve 

َْرٌّ  [berr] (bâ’nın fethiyle) Masdar olur, 
yemînde sâdık olmak ma¡nâsına ki ِحْنٌث 

ْحَساِن اإْلِ ِفي  َيتَِّسُع  أَْي   Ve hacc eylemek الثَّاِني 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّبرَّ ُفالٌَن ِإَذا َحج Ve hacc 
makbûl olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّبر 
َك ِبَضّمِ َك ِبَفْتِح اْلَباِء أَْي َعَلى اْلِبَناِء ِلْلَفاِعِل َوبُرَّ َحجُّ  َحجُّ
ُه أَْي :ve yukâlu اْلَباِء َفُهَو َمْبُروٌر أَْي َمْقُبوٌل  َبرَّ اهللُ َحجَّ
 kelimesi lâzım ve [birr] ِبرٌّ Pes burada َقِبَلُه
müte¡addî olarak müsta¡meldir. Mi§bâ√’ta 
hemze ile ta¡diyesi dahi mersûmdur, fe-
yukâlu: ُه َحجَّ اهللُ   :ve kâle fi’n-Nihâye أََبرَّ 
 اَْلَحجُّ اْلَمْبُروُر ُهَو الَِّذي الَ يَُخاِلطُُه َشْيٌء ِمَن اْلَمآِثِم َوِقيَل

َوبُرَّ ُه  َحجُّ َبرَّ  يَُقاُل  الثََّواُب  َوُهَو  ِباْلِبّرِ  اْلُمَقاَبُل   اْلَمْقُبوُل 
ُه َوأََبرَّ ُه  َحجَّ اهللُ  َوَبرَّ  ُه   Pes kavl-i evvel ¡abd َحجُّ
tarafından ve kavl-i sânî Hazret-i Bârî 
tarafından sudûra mebnîdir, niteki ânifen 
zikr olundu. Ve 

رٌّ ِْ  [birr] Gerçeklik, sıdk ma¡nâsına 
müsta¡meldir; tekûlu: ِمَن ا  ِبرًّ اْلَقْوِل  ِفي   َبِرْرُت 
ِفيِه َصَدْقَت  ِإَذا  اِبِع  الرَّ  Ve tâ¡at ve inkıyâd اْلَباِب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: يُِطيُعُه أَْي  َيَبرُّ َخاِلَقُه   ُفالٌَن 
Kâle’ş-şârih ve bihi fussire kavluhu ta¡âlâ: 
َواْلِعَباَدِة الطَّاَعِة  أَِي  اَآْلَية،   ﴾ ِباْلِبّرِ النَّاَس   ve ﴿أََتْأُمُروَن 
minhu’l-hadîsu: ”َفِر َياُم ِفي السَّ  “َلْيَس ِمَن اْلِبّرِ الّصِ
Ve ma¡nâ-yı mezbûrda ٌِّبر [birr] kelimesi-
nin ism-i ¡alemi ُة  lafzıdır bâ’nın [berret] َبرَّ
fethi ve âhirde hâ’yla, gerçeklik ve tâ¡at ve 
¡ibâdet ma¡nâsınadır ma¡rife olarak, onun 
için gayr-i munsarıftır ta¡rîf ve te™nîs ¡illet-
lerine mebnî. Ve 

رٌّ ِْ  [birr] ve

ةٌ ) [meberret] َمَارَّ ةٌ  (vezninde [ma∂arrat] َمَضرَّ
Vâlideyne ve sâ™ir hukûkları müteretteb 
olan ehl ve akâribe ihsân ile mihrübânlık 
eylemek ma¡nâsınadır ki ُعُقوٌق [¡u…û…] 
mukâbilidir ki tazyî¡-i hukûktan ¡ibârettir; 
tekûlu: اِبِع ًة ِمَن اْلَباِب الرَّ ا َوَمَبرَّ  َبِرْرُت َواِلَديَّ وَبَرْرتُُه ِبرًّ
 Şârih der ki bâb-ı َوالثَّاِني ِإَذا أَْحَسْنُت ِإَلْيِه َوَوَصْلُتُه
râbi¡den emr-i hâzırı ََّبر gelir bâ’nın fethi 
ve bâb-ı sânîden َِّبر gelir bâ’nın kesriyle. 
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ve tahkîk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
يَُقاُل َكَما  ْدِق  الّصِ َعَلى  أَْمَضاَها  ِإَذا  ُفالٍَن  َيِميَن  ُفالٌَن   أََبرَّ 
 Ve أَْحَنَثَها

َراٌر إْْ  Karaya sefer eylemek [ibrâr] ِإ
ma¡nâsınadır, niteki ِإْبَحاٌر [ib√âr] denize 
sefer eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َّأََبر 
ِفيِه َساَفَر  أَْي  اْلَبرَّ  َرِكَب  ِإَذا   Ve bir adamın ُفالٌَن 
evlâdı çok olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَلُدُه َكثَُر  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve nâs müctemi¡ olup أََبرَّ 
kesret bulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َّأََبر 
 Ve gâlib ve zeber-dest olmak اْلَقْوُم ِإَذا َكثُُروا
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََبرَّ ُفالٌَن َعَلْيِهْم ِإَذا َغَلَبُهْم 
Ve koyunları sudan sahrâya çevirip çı-
karmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اَء  الشَّ  أََبرَّ 
أَْصَدَرَها َيْعِني ِإَلى اْلَبّرِ
َاِريُر  أََراٌك (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-berîr] اَلإْ
[erâk] ağacının henüz zuhûr eden yemişi-
ne denir. Ve 

َِْريٌر  [berîr] Esmâ-i ricâldendir. Ve 

َِْريَرُة  [Berîret] (hâ’yla) Bint ~afvân’dır ki 
sahâbiyyedir.

َاِريَُّة ٌة) [el-beriyyet] اَلإْ -veznin [ra¡iyyet] َرِعيَّ
de) Sahrâ™ ve beyâbâna denir. Ve ٌة  ِريِفيَّ
[rîfiyyet] mukâbilidir ki su ve nebât ese-
ri olmayan kır çöle denir. Cem¡î َبَراِري 
[berârî]dir.

يُت َاّرِ  bâ’nın fethi ve râ-yı) [el-berrît] اَلإْ
müşeddedenin kesriyle) Bu dahi sahrâ 
ve beyâbâna denir. Bunun vezni fa¡lîttir. 
Cem¡i َبَراِريٌت [berârît]tir; yukâlu: يَِّة  َنَزلُوا ِباْلَبّرِ
يِفيَِّة ْحَراِء َوَكَذا ِضدُّ الّرِ يِت أَِي الصَّ َواْلَبّرِ
ُْوُر ُارإْ -Bul (bâ’nın zammıyla) [el-burbûr] اَلإْ
gura denir; tekûlu: أَْطَعَمَنا َطْعًما ِمَن اْلُبْربُوِر َوُهَو 
اْلَحِشيُش ِمَن اْلُبّرِ
ََْرُة َارإْ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-berberet] اَلإْ
ninde) Hâssaten keçi kısmı çağırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَت ِإَذا  اْلَمْعُز   َبْرَبَر 

[√in&] mukâbilidir bâ’nın kesriyle de lü-
gattır. Ve bu ma¡nâdâ بُُروٌر [burûr] dahi 
masdardır, ُقُعوٌد […u¡ûd] vezninde; tekûlu: 
اِبِع ا َوبُُروًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ ا َوَبرًّ  َبِرْرَت ِفي َيِميِنَك َوَبَرْرَت ِبرًّ
 ile müte¡addî olur ِفي Bunda َوالثَّاِني أَْي َصَدْقَت
ve yemîne dahi isnâd olunur, yemîn sâdık 
olmak ma¡nâsına ki yemîn yerini bulmak 
ta¡bîr olunur; yukâlu: ا َوبُُروًرا ا َوَبرًّ ِت اْلَيِميُن ِبرًّ  َبرَّ
 Ve ِإَذا َصَدَقْت

َْرٌّ  [berr] Bahr mukâbilidir ki sahrâ™ 
ma¡nâsınadır, kara ta¡bîr olunur; yukâlu: 
َواْلَبْحَر اْلَبرَّ  َرِكَب  ِمْسَفاٌر   Ve kahr ve galebe ُهَو 
eylemek ma¡nâsına masdar olur; yukâlu: 
ِبِفَعاٍل َقَهَرُه  ِإَذا  ِل  اْلَباِب ْاألَوَّ َيْعِني ِمَن  ا  ُه َمدًّ ا َكَمدَّ َبرًّ ُه   َبرَّ
 Ve أَْو َمَقاٍل

َْرٌّ  [Berr] Esâmîdendir: Berr b. ¡Abdullâh 
ed-Dârî ashâbdandır. Ve Ebû ¡Amr b. ¡Ab-
dulberr, Endelüs ¡ulemâsındandır. Ve edîb 
Ebû Mu√ammed ¡Abdullâh b. Berrî ve ¡Alî 
b. Berrî ve ¡Alî b. Ba√r b. Berrî el-Berrî 
ve hafîdi Mu√ammed b. el-◊asan b. ¡Alî 
ve birâder-zâdesi ◊asan b. Mu√ammed 
b. Ba√r b. Berrî muhaddislerdir. Ammâ 
◊asan b. ¡Alî b. ¡Abdulvâhid ve ¡O&man b. 
Mi…sem el-Burriyyân ki bunlar da muhad-
dislerdir bâ’nın zammıyladır ki ٌّبُر [burr]e 
ya¡nî ِحْنَطٌة [√in†at] bey¡ine mensûblardır.

ُارُّ  Buğdaya (bâ’nın zammıyla) [el-burr] اَلإْ
denir, ِحْنَطٌة [√in†at] ma¡nâsına. Cem¡i أَْبَراٌر 
[ebrâr] gelir.

َاارُّ  ,Birr ve ihsân sâhibine denir [el-bârr] اَلإْ
niteki zikr olundu. Ve 

َْارٌّ  [bârr] Elkâbdandır: İbrâhîm b. el-Fa∂l 
el-Bârr gerçi huffâzdandır, lâkin kezzâb 
olmakla mevsûkun-bih değildir.

َراُر إْْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ibrâr] اَلإْ
Yemîn eden adamın yemînini tasdîk ey-
lemek ya¡nî yemîninde râsttır diye hükm 
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ma¡nâsınadır, kahr ve galebe ma¡nâsından 
me™hûzdur; yukâlu: ِإنَُّه َلُمِبرٌّ ِلَذِلَك أَْي َضاِبٌط َلُه
َراُء ُاَريإْ  [™umeyrâ√] ُحَمْيَراُء) [™el-Bureyrâ] اَلإْ
vezninde) Benû Suleym kabîlesi yurdun-
da niçe cibâla ıtlâk olunur.

ُة َارَّ  Birr ve (bâ’nın fethiyle) [el-berret] اَلإْ
ihsân ma¡nâsından ismdir, niteki zikr 
olundu. Ve bir mevzi¡ adıdır ki onda 
¢âbîl, Hâbîl’i katl eyledi. Ve 

ُة َْرَّ  [berret] Zemzem suyunun ismidir; 
kesret-i menâfi¡i sebebiyle tesmiye olun-
muştur. Ve Berre bint ¡Abdulmu††alib, 
¡ammetü’n-Nebiyyi ¡aleyhi’s-selâmdır. 
Ve Şey« Mu¡â≠ b. Mu¡â≠ olan Rebî¡in 
pederi İbrâhîm b. Mu√ammed e§-~an¡ânî 
ceddinin ismidir. Ve Yemâme’de iki kar-
ye adıdır, birine Berre-i ¡Ulyâ ve birine 
Berre-i Suflâ derler. Ve 

ُة َْرَّ  [Berret] Bir recül adıdır.

ُة  İbn (bâ’nın zammıyla) [Burret] ُْرَّ
Ri™âb’dır ki Ca√ş b. Ri™âb dahi derler, 
ümmü’l-mü™minîn Zeyneb radıyallâhu 
¡anhâ cenâblarının pederleri ismidir.

ُة ةٌ) [Meberret] َمَارَّ  (vezninde [ma¡arret] َمَعرَّ
Medîne-i münevvere kurbünde bir tepenin 
adıdır.

ى ُارَّ ى) [el-burrâ] اَلإْ  vezninde ki [urrâ…] ُقرَّ
bâ’nın zammı ve râ’nın şeddesiyledir) 
Kelime-i tayyibeye denir; yukâlu: ى  أََتى ِباْلُبرَّ
َبِة أَِي اْلَكِلَمِة الطَّّيِ
ُر ِْ ُمَارإْ -ism-i fâ¡il bünyesiy) [el-muberbir] اَلإْ
le) Bu dahi arslana ıtlâk olunur.

ِتَراُر إْْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ibtirâr] اَلإْ
Bir adam hem-demlerinden başkaca diki-
lip durmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  ِإْبَترَّ الرَّ
ِإْبِتَراًرا ِإَذا اْنَتَصَب ُمْنَفِرًدا َعْن أَْصَحاِبِه
ُر ُمَاّرِ ٌر) [el-muberrir] اَلإْ -vez [mukerrir] ُمَكّرِ

Ve mecliste sözü çoğaltmak ve gırîv ve 
feryâd eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْرَبَر 
اْلَقْوُم ِإَذا أَْكَثُروا اْلَكالََم َوَصاُحوا َوَجَلُبوا
َْاُر َارإْ  (vezninde [er&âr&] َثْرَثاٌر) [el-berbâr] اَلإْ
Çok sözlü pür-gû adama ve çağırgan ada-
ma denir; yukâlu: ََبْرَباٌر أَْي َكِثيُر اْلَكالَِم ِبال  َرُجٌل 
 Ve َمْنَفَعٍة َوَرُجٌل َبْرَباٌر أَْي َصيَّاٌح ُذو َجَلَبٍة

َْاٌر َْرإْ  [berbâr] Mutlakâ şedîd âvâzlı şey™e 
denir ve minhu yukâlu: َلَها َكاَن  ِإَذا  َبْرَباٌر   َدْلٌو 
.Ve arslana ıtlâk olunur َصْوٌت

ٌَْر َْرإْ  [Berber] (َعْرَعٌر [¡ar¡ar] vezninde) 
Nâstan bir cîl ya¡nî bir tâ™ife-i mahsûsa 
isimdir. Cem¡i ٌَبَراِبَرة [berâbiret]tir, hâ™ 
izâle-i ¡ucme içindir. Tâ™ife-i mezbûre 
Magrib-zemîn’de olurlar. Ve onlardan 
başka bir tâ™ifeye dahi َبْرَبٌر [Berber] ıtlâk 
olunur ki ◊abeş ile Zengibâr miyânında 
sâkin olurlar. Tezevvüc murâd ettiklerin-
de dest-res oldukları ricâlin âlâtını kat¡ 
edip mahtûbalarına bedel-i nikâh olmak 
üzere ¡arz ve ¡add ederler. Bunların cüm-
lesi ¢ays-ı ¡Aylân neslindendir. ¡Alâ-
kavlin fi’l-asl bunlar ◊imyer kabîlesinden 
iki batn idi ki birine ~inhâce ve birine 
Kutâme derler idi. Afrî…aş nâm pâdişâh, 
Magrib-zemîn’e sefer edip İfrî…iyye nâm 
beldeyi feth eylediği hengâmda mezbûrlar 
mevkib-i şâhide bi’l-ma¡iyye Berber-
zemîn’e ¡azîmet ve müşârün™ileyhin ¡av-
detinden sonra kendiler orada ikâmet 
eylediler. Ebû Sa¡îd Sâbi… ve Meymûn 
Mevlâ ¡Affân ve Mu√ammed b. Mûsâ ve 
¡Abdullâh b. Mu√ammed ve ◊asan b. Sa¡d 
el-Berberiyyûn muhaddislerdir. Ve 

ٌَْر َْرإْ  [Berber] Bir mutrib ve mugannî 
ismidir.

ُمِارُّ ) [el-mubirr] اَلإْ -veznin [mu§irr] ُمِصرٌّ
de ki ِإْبَراٌر [ibrâr]dan ism-i fâ¡ildir) Zâbıt 
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asvâttandır.

]ب أ ر[
ُر َازإْ  bâ’nın fethi ve zâ-yı) [el-bezr] اَلإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Mutlakâ yere 
ekilecek nebâtın tohumuna denir ki murâd 
bukûl ve reyâhîn tohumu olacaktır, nite-
ki َبْذٌر [be≠r] mâddesinde beyân olundu. 
Cem¡i بُُزوٌر [buzûr] gelir. Ve 

ٌر َْزإْ  [bezr] Tencere havâyicine denir, bi-
ber ve nohud ve kemmûn ve sâ™ir gibi, 
 أَْبَزاٌر ma¡nâsına. Bunun cem¡i [tâbel] َتاَبٌل
[ebzâr] ve أََباِزيُر [ebâzîr] gelir, zâhiren 
cem¡ü’l-cem¡dir. Ve bu iki ma¡nâda bâ’nın 
kesriyle de lügattir, pes feth efsahtır. Ve 

ٌر َْزإْ  [bezr] Velede ıtlâk olunur; yukâlu: َما 
 Ve burundan akan sümüğe أَْكَثَر َبْزَرُه أَْي َوَلَدُه
denir, ُمَخاٌط [mu«ât] ma¡nâsına. Ve 

ٌر َْزإْ  [bezr] Masdar olur, vurmak ma¡nâsına; 
yukâlu: َبَزَرُه َبْزًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َضَرَبُه Ve to-
hum ekmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَزَر اْلُبُذوَر 
َبَذَرَها  ;Ve sümkürmek ma¡nâsınadır ِبَمْعَنى 
yukâlu: اْمَتَخَط ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve doldurmak َبَزَر 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَلَُه ِإَذا  َناَء  اإْلِ  Ve َبَزَر 
tencereye havâyic komak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبَزَر اْلِقْدَر ِإَذا أَْلَقى اأْلَْبَزاَر ِفيَها
َزاِريُّوَن إْْ َ -hemzenin fet) [el-Ebzâriyyûn] اَلإْ
hiyle) Muhaddisînden bir cemâ¡attir, 
bey¡-i ebzâr mensûblardır; Mu√ammed b. 
Ya√yâ el-Ebzârî onlardandır.

َاَزَرى -vez [cemezâ] َجَمَزى) [el-bezerâ] اَلإْ
ninde ki) ¡Arabların َبَزَرى ةٌ   kavllerinde ِعزَّ
vâki¡dir, َضْخَمٌة َقْعَساُء ma¡nâsınadır ki ¡azîm 
ve refî¡ ve menî¡ ve üstüvâr demek olur; 
yukâlu: ةٌ َبَزَرى أَْي َضْخَمٌة َقْعَساُء ِعزَّ
Şârih der ki fi’l-asl َبَزَرى [bezerâ] kelime-
si َبْزٌر [bezr]-i mezkûrdan masûg olmakla 
¡aded-i kesîr ma¡nâsında isti¡mâl olundu, 

ninde) Şol koyuna denir ki memesinde ak 
ve kara alacalık ola; yukâlu: ٌر ِإَذا َكاَن  َضْأٌن ُمَبّرِ
ِفي َضْرِعَها لَُمٌع

َْرُّ َ -i tafdîl bünye-[ef¡al] أَْفَعُل) [el-eberr] اَلإْ
siyle) Şol bedevî ¡Araba ıtlâk olunur ki 
yurdu şehristândan pek ba¡îd ola ve min-
hu kavluhum: ُهْم أَْي أَْبَعُدُهْم ِفي  أَْصَلُح اْلَعَرِب أََبرَّ
اْلَعَرِب أَْفَصُح  التَّْهِذيِب  َوِفي  اْلَبَلِد  ِفي  َيْعِني   Zîrâ اْلَبّرِ 
ehl-i hazara ihtilât eylemedikleri hase-
biyle lisânları mazbûtu’l-fesâha kalır. Pes 
 ta¡bîri fesâhat cihetine menûttur ve أَْصَلُح

يٌت kelimesinde ma¡nâ-yı tafdîl [eberr] أََبرُّ  َبّرِ
[berrît] cihetine merbûttur. Şehristâna 
karîb olan bedevîlerden ziyâde berrî olan-
lar demektir.

اِنيُّ َارَّ ) [el-berrânî] اَلإْ -vez [rabbânî] َربَّاِنيٌّ
ninde) gayr-i kıyâs üzere berr ve sahra-
ya mensûb demektir, ba¡dehu bârîz ve 
¡alâniye makâmında isti¡mâl olundu, nite-
ki ٌّاِني  bunun mukâbilidir. Ve [cevvânî] َجوَّ
minhu hadîsu Selmân: اِنيَُّه أَْصَلَح  “َمْن أَْصَلَح َجوَّ
اِنيَُّه” َبرَّ -Ya¡nî “Derûnunu ıslâh eden ada اهللُ 
mın Hudâ-yı müte¡âl bîrûnunu ıslâh eder.”

ُة اِنيَّ َارَّ -bâ’nın fet) [el-Berrâniyyet] اَلإْ
hiyle) Bu«arâ kazâsında bir karyedir; 
fukahâdan Sehl b. Ma√mûd el-Berrânî 
ve muhaddisînden Necîb Mu√ammed 
b. Mu√ammed el-Berrânî oraya 
mensûblardır.

ِْيُر َاَرا -veznin [şa¡ârîr] َشَعاِريُر) [el-berâbîr] اَلإْ
de) Ferîk pilâvına denir ki süt ile tabh 
olunur.

ُُْر ُارإْ  (vezninde [duldul] ُدْلُدٌل) [el-burbur] اَلإْ
Kesîrü’l-asvât olan şıltak adama denir, 
çakçaka-i âsiyâb gibi; yukâlu: أَِي بُْربٌُر   ُهَو 
اْلَكِثيُر اأْلَْصَواِت
ٌر ِْ ِْرإْ  [birbir] (bâ’ların kesriyle) Koyun 
ve keçi kısmı yem yemeğe çağıracak 
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kazâsında bir karye adıdır.

َراُء َازإْ  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-bezrâ] اَلإْ
Veledi çok hatuna ıtlâk olunur; َبْزٌر [bezr]-i 
mezkûrdan vasftır; yukâlu: ُِإْمَرأَةٌ َبْزَراُء أَْي َكِثيَرة 
اْلَوَلِد
ُزلُر َماإْ  َبْزٌر ,Velede ıtlâk olunur [el-mebzûr] اَلإْ
[bezr] gibi; yukâlu: َلُه َمْبُزوٌر َكِثيٌر أَْي َوَلٌد
َرُة َْزإْ  [Bezret] (َحْمَزُة [√amzet] vezninde) Bir 
mevzi¡ adıdır. Ve ¡Alî b. Fa∂lân ve ¡Ömer 
b. Mu√ammed el-◊âfı@ el-Bezriyyân 
muhaddislerdir.

ِه ُرَليإْ َْزإْ  [Bezruveyhi] (bâ’nın fethi ve râ-yı 
mühmelenin zammıyla) Muhaddisînden 
A√med b. Ya¡…ûb el-I§fahânî lakabıdır.

اُر َازَّ اٌر) [el-bezzâr] اَلإْ  (vezninde [cezzâr] َجزَّ
Baπâdide ya¡nî ehl-i Baπdâd lisânında 
bezr-i kettân yağı bey¡ eden adama de-
nir ki bezr yağcı ta¡bîr olunur. Mü™ellif 
َزْيِتِه أَْي  اْلَكتَّاِن  َبْزِر  -ibâretiyle resm eyle¡ َبيَّاُع 
mekle bezr tohumu satana اٌر  [bezzâr] َبزَّ
dendiği gibi lügat-ı Baπdâdiyyûnda ya-
ğını satana اٌر  ıtlâk olunduğuna [bezzâr] َبزَّ
telmîh eylemiştir. Muhaddisînden Dînâr 
Ebû ¡Ömer ve »alef b. Hişâm ve ◊asan 
b. e§-~abbâ√ ve Bişr b. ¿âbit ve İbrâhîm 
b. Merzû… ve Ya√yâ b. Mu√ammed 
ve ¡Ubeyd b. ¡Abdulvâ√id ve sâhibü’l-
Musned A√med b. ¡Amr ve A√med b. 
¡Avf b. Cedîr ve Ca¡fer b. Mu√ammed el-
¡Abdî el-Bezzârûn, اٌر  ı mezkûre-[bezzâr] َبزَّ
mensûblardır.

َزُر إْْ  Fârs (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [Ebzer] أَ
eyâletinde bir belde adıdır. 

]ب أ ع ر[
ُعُر -vez [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-tebez¡ur] اَلتََّازإْ
ninde) Bir kimse bir adama bed-hûyluk 
edip şer-gîr olmak ve tatsızlık eylemek 

ba¡dehu ٌة  e vasfla ¡azîm ve rif¡at[izzet¡] ِعزَّ
ciheti irâde olundu. Niteki işbu: ٌة  “أََتْت ِلي ِعزَّ
َبُزوُخ”  mısrâ¡ında vâki¡ olmuştur. İbn َبَزَرى 
Sîde burada muzâf takdîr edip ٍة َبَزَرى  ُذو ِعزَّ
sebkindedir dedi. İntehâ.

َاَزَرى َْنُوالإْ  [Benu’l-Bezerâ] (kezâlik َجَمَزى 
[cemezâ] vezninde) Benû Ebî Bekr b. 
Kilâb’dır; vâlidelerine mensûblardır.

َاَزَرى  Tâbi¡înden Yezîd [Ebu’l-Bezerâ] أَُْوالإْ
b. ¡U†ârid’in künyesidir. Bunda râ’nın 
kesri lahndır.

ُأ ٌل) [et-teberruz] اَلتََّارُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Zikr olunan Benu’l-Bezerâ cemâ¡atine 
nisbet iddi¡âsında olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َر ُفالٌَن ِإَذا اْنَتَسَب ِإَلى َبِني اْلَبَزَرى َتَبزَّ
َزُر َايإْ  (vezninde [ayder√] َحْيَدٌر) [el-beyzer] اَلإْ
ve

َزُر ِماإْ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mibzer] اَلإْ
de) Çırpıcı tokmağına denir, اِر اْلَقصَّ  ِمَدقَُّة 
[mida……atu’l-…a§§âr] ma¡nâsına.

َزاُر َايإْ  (vezninde [bey†âr] َبْيَطاٌر) [el-beyzâr] اَلإْ
Âlet-i tenâsüle ıtlâk olunur. Şârih der ki 
fi’l-asl َبْيَزٌر [beyzer] ma¡nâsınadır. Ve 

َزاٌر َْيإْ  [beyzâr] Bâz-dâr ve bâz-yâr-i Fârisî 
mu¡arrebidir. Bâz-dâr ve bâz-yâr doğancı 
demektir ki alıcı kuş besleyen kimsedir, 
şâhînci başı ve çakırcı başı gibi. Kezâlik 
bâz-dâr Fârisîde أَكَّاٌر [ekkâr] ya¡nî ekinciye 
de denmekle َبْيَزاٌر [beyzâr] ondan ta¡rîble 
ekinci demek olur. Mü™ellifin tesniye bün-
yesiyle mu¡arreben bâz-dâr ve bâz-yâr 
kavli ona mahmûldür.

َزاَرُة َايإْ  Büyük ve iri (hâ’yla) [el-beyzâret] اَلإْ
değneğe denir, sopa ve toyka gibi; yukâlu: 
َضَرَبُه ِباْلَبْيَزاَرِة أَِي اْلَعَصا اْلَعِظيَمِة
 vezninde yâhûd [πurâb] ُغَراٌب) [Buzâr] َُْزاٌر
 vezninde) Neysâbûr [a§√âb] أَْصَحاٌب
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nük olmazdan akdem nâkaya buğur aş-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَسَر اْلَفْحُل النَّاَقَة ِإَذا 
َبَعِة الضَّ َقْبَل   Ve vakti değil iken hâcet َضَرَبَها 
taleb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَسَر 
أََواِنَها َغْيِر  ِفي  َطَلَبَها  ِإَذا  -Ve hurmâ koru اْلَحاَجَة 
ğunu olmuş hurmâya halt ile ikisinden 
karışık nebîz tertîb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبَسَر التَّْمَر ِإَذا َنَبَذُه َفَخَلَط اْلُبْسَر ِبالتَّْمِر Ve tu-
lumun sütü henüz uyu[yu]p yoğurt yâhûd 
ayran olmazdan evvel içmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َما َيُروَب  أَْن  َقْبَل  ِمْنُه  َشِرَب  ِإَذا  َقاَء  الّسِ  َبَسَر 
 Ve kable hulûli’l-ecel dâyini sıkıştırıp ِفيِه
deyn edâsını taleb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِه ْيَن ِإَذا َتَقاَضاُه َقْبَل َمِحّلِ  Ve َبَسَر الدَّ

ٌر إَْ َْ  [besr] İsm olur, soğuk suya denir; 
yukâlu: َشِرَب اْلَبْسَر أَِي اْلَماَء اْلَباِرَد Ve bir şey™e 
başlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِبِه   َبَسَر 
اْبَتَدأَ ِبِه
اُر ََ إْْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-ibsâr] اَلإْ
dahi yara ve çıban olmazdan mukaddem 
sıkıp deşmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْبَسَر 
َبَسَرَها ِبَمْعَنى   Ve bî-vakt ve bî-mahal اْلَقْرَحَة 
hâcet taleb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve hurmâ ko أَْبَسَر اْلَحاَجَة ِإَذا َطَلَبَها ِفي َغْيِر أََواِنِه
ruğunu hurmâ ile karıştırıp birden nebîz 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: التَّْمَر  أَْبَسَر 
 Ve mahalli olmayan yerde kuyu ِبَمْعَنى َبَسَرُه
kazmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  أَْبَسَر الرَّ
-Ve gemi deryâya gitme َحَفَر ِفي أَْرٍض َمْظُلوَمٍة
yip durmak yâ oturmak ma¡nâsınadır ki 
hemzesi selb içindir; yukâlu: أَْبَسَر اْلَمْرَكُب ِفي 
 Van…ulu bunu müte¡addî olmakاْلَبْحِر ِإَذا َوَقَف
üzere terceme eylemekle gayr-i musîbdir.

اُر ََ ِت إْْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ibtisâr] اَلإْ
Bu dahi dişi hurmâya mevsiminden mu-
kaddem aşı vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َحَها َقْبَل أََواِنِه  Ve bî-vakt hâcet ِإْبَتَسَر النَّْخَلَة ِإَذا َلقَّ
taleb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْبَتَسَر 

ma¡nâsınadır; tekûlu: َساَء أَْي  َعَلْيَنا  ُفالٌَن   َتَبْزَعَر 
ُخُلُقُه
َعٌر َْزإْ  [Bez¡ar] (َجْعَفٌر [ca¡fer] vezninde) Bir 
recül adıdır.

]ب س ب ر[
َاٌر إَْ َْ  [Besber] (َجْعَفٌر [ca¡fer] vezninde) Bir 
karye adıdır, zannederim ki Hemedân 
kazâsındadır. İmâm ~â™inuddîn ¡Abdul-
melik b. Mu√ammed el-Besberî oradandır.

]ب س ر[
ُر إَْ َا  (vezninde [kesr] َكْسٌر) [el-besr] اَلإْ
Bir işte ¡acele eylemek ma¡nâsınadır ki 
te™ennî eylememekten ¡ibârettir; yukâlu: 
َعِجَل ِإَذا  ِل  اأْلَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َبْسًرا  اأْلَْمِر  ِفي  ُجُل  الرَّ  َبَسَر 
 Râπıb’ın Müfredât’ta beyânına göre ِفيِه
mâdde-i mezkûre isti¡câl ma¡nâsına 
mevzû¡dur, ma¡ânî ve müştakkât-ı sâ™ire 
ondan me™hûzdur. Ve Esâs’ın beyânına 
göre hurmâ koruğuna mevzû¡ بُْسٌر [busr] 
mâdde-i terkîbdir. Ve 

ٌر إَْ َْ  [besr] ve 

وٌر َُ ُْ [busûr] (ُقُعوٌد […u¡ûd] vezninde) 
Yüz ekşitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَسَر 
َعَبَس ِإَذا  َوبُُسوًرا  َبْسًرا  ُجُل   Râπıb’ın kavl-i الرَّ
mezbûruna göre ﴾ٌَباِسَرة َيْوَمِئٍذ   âyet-i ﴿ُوُجوٌه 
kerîmesi kable duhûli’n-nâri vukû¡una 
mahmûl olur; sâ™ir mahaller dahi ona 
kıyâs olunur. Ve 

ٌر إَْ َْ  [besr] Kahr eylemek ma¡nâsınadır; 
zikr-i âtî dırâb-ı fahl ma¡nâsından 
münşa¡ibdir; yukâlu: َقَهَرُه ِإَذا  -Ve çı َبَسَرُه 
ban ve yara makûlesini sağalmazdan 
mukaddem sıkıp deşmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: النُّْضِج َقْبَل  َنَكأََها  ِإَذا  َبْسًرا  اْلَقْرَحَة   Ve َبَسَر 
dişi hurmâya mevsiminden mukaddem 
erkek hurmâdan aşı vurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََواِنِه َقْبَل  َحَها  َلقَّ ِإَذا  النَّْخَلَة  -Ve kös َبَسَر 
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dikte بُْسٌر [busr] ba¡dehu ُمَخطٌَّم [mu«a††am] 
ba¡dehu ُمَوكٌَّت [muvekket] ba¡dehu تُْذنُوٌب 
[tu≠nûb] ba¡dehu ُجْمَسٌة [cumset] ba¡dehu 
 [âli¡at»] َخاِلَعٌة ve [¡âli»] َخاِلٌع ve [a¡det&] َثْعَدةٌ
denir, tamâm-ı nuzc buldukta ُرَطٌب [ru†ab] 
ve َمْعٌو [ma¡v] denir ki tâze hurmâdır, en 
sonra َتْمٌر [temr] denir. Ve bunun tafsîlini 
er-Rav∂u’l-Meslûf Fî-mâ Lehu İsmâni 
ile’l-Ulûf nâm te™lîfimizde bast ve beyân 
eylemişizdir, tâlibi olanlar ona mürâca¡at 
ve nazar eyleyeler, inşâ™allâhu ta¡âlâ. 
Şârih der ki Cevherî merâtib-i külliyyeyi 
beyân eylemiştir. İntehâ. Ve 

ُر إَْ ُْ [Busr] Baπdâd kazâsında bir kar-
ye adıdır; a¡lâmdan Ebu’l-¢âsım ¡Alî b. 
Mu√ammed el-Busrî ve zâhid Ebû ¡Ubeyd 
oradandır. Ve 

ٌر إَْ ُْ [Busr] Esmâ-i ricâldendir: Busr b. 
Er†ât ve Busr b. Ci√âş ve Busr b. Râ¡i’l-
¡ayr ve Busr b. Sufyân ve ¡Abdullâh b. Busr 
ashâbdandır. Ve A√med b. ¡Abdurra√mân 
ve ¡amm-zâdesi Mu√ammed b. ¡Abdullâh 
ve A√med b. İbrâhîm ve Mu√ammed b. 
el-Velîd el-Busriyyûn muhaddislerdir. 
Ve Busr b. Mi√cen ve Busr b. Sa¡îd ve 
Busr b. ◊umeyd ve Busr b. ¡Ubeydullâh 
ve ¡Abdullâh ve Suleymân ibnâ Busr 
tâbi¡îndendir. Ve 

ٌر إَْ ُْ [Busr] ◊avrân nâhiyesinde bir karye 
adıdır.

َرُة إَْ ُا -un müf[busr] بُْسٌر Hâ’yla [el-busret] اَلإْ
redidir ki zikr olundu. Ve 

َرةٌ إَْ ُْ [busret] Henüz tulû¡ ederken güneşe 
ıtlâk olunur; yukâlu: ْمُس الشَّ َوِهَي  اْلُبْسَرُة   َبَدِت 
ِل طُُلوِعَها أَوَّ  Ve kazîb-i kelbin ya¡nî kelb ِفي 
âletinin başına ıtlâk olunur. Ve 

َرةٌ إَْ ُْ [busret] Bir nev¡ boncuk adıdır. Ve 
Busret bint Ebî Seleme rebîbe-i Resûl-i 

-Ve bir şey™e baş اْلَحاَجَة ِإَذا َطَلَبَها ِفي َغْيِر أََواِنَها
lamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِبِه   ِإْبَتَسَر 
 Ve bir nesneyi ter ü tâze iken almak اْبَتَدا
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا أََخَذُه َطِريًّا  ِإْبَتَسَر الشَّ
Ve ayak uyuşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve bir şey™in rengi bo ِإْبَتَسَرْت ِرْجُلُه ِإَذا َخِدَرْت
zulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اُْبُتِسَر َلْونُُه َعَلى 
ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا َتَغيََّر
ُر َُّ  Bu dahi bî-vakt hâcet [et-tebessur] اَلتََّا
taleb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِاْبَتَسَرَها ِبَمْعَنى  اْلَحاَجَة  َر   Ve ayak uyuşmak َتَبسَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخِدَرْت ِإَذا  ِرْجُلُه  َرْت   َتَبسَّ
Ve havâ serin olmak ve serinlenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَرَد ِإَذا  النََّهاُر  َر   Ve َتَبسَّ
davar kuru otluk köklerini gelip otlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُعُروَق أََتى  ِإَذا  الثَّْوُر  َر   َتَبسَّ
النََّباِت اْلَياِبِس َفأََكَلَها
ُر إَْ ُا  Her (bâ’nın zammıyla) [el-busr] اَلإْ
şey™in tâzesine denir. Ve tâze suya denir ki 
henüz yağmur sebebiyle peydâ olan sudan 
¡ibârettir. Cem¡i ِبَساٌر [bisâr] gelir bâ’nın 
kesriyle. Ve

ٌر إَْ ُْ [busr] Şâbb ve şâbbeye ya¡nî tâze ve 
nev-civân oğlana ve kıza ıtlâk olunur. 
Ve rutab kertesine varmamış olan hurmâ 
koruğuna denir. Müfredi ٌبُْسَرة [busret]tir 
hâ’yla ve bunda sîn’in zammıyla câ™izdir.

Cevherî hurmânın merâtibini ta¡dâd sa-
dedinde en evvel çiçek iken َخالٌَل [«alâl] 
ba¡dehu َبَلٌح [bela√] ba¡dehu بُْسٌر [busr] 
ba¡dehu ُرَطٌب [ru†ab] ıtlâk olunur demesi 
ceyyid değildir, zîrâ kasr-ı medâric ey-
lemiştir. Belki savâb olan zikr eylediği 
üzere evvel derecede َطْلٌع [†al¡] ve in¡ikâda 
başladıkta ُسيَّاٌب [suyyâb] denir ve ye-
şillenip değirmilendikte َجَداٌل [cedâl] ve 
 denir ve bir [alâl»] َخالٌَل ve [serâd] َسَراٌد
mikdârca büyüdükte َبْغٌو [baπv] ve irilen-
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[mubeşşirât] vezninde) Şol yellere ıtlâk 
olunur ki hübûblarıyla yağmura istidlâl 
oluna, yağmur yeli ta¡bîr olunur. Müfredi 
َرةٌ َراُت :tir; yukâlu[mubessiret] ُمَبّسِ اْلُمَبّسِ  َتُهبُّ 
أَْي ِرَياٌح يُْسَتَدلُّ ِبُهُبوِبَها َعَلى اْلَمَطِر
وُر َُ َا  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-besûr] اَلإْ
Arslana denir, ¡abâsetine mebnî.

َرُة إَْ َا  (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [el-Besret] اَلإْ
Benû ¡U…ayl yurdunda bir suyun adıdır.

ُمَااِسَرُة -ism-i fâ¡il bünye) [el-mubâsiret] اَلإْ
siyle) Şol dişi davara denir ki henüz ge-
reği gibi kızıp kösnük olmaksızın erkeğe 
meyl edip sürünür ola; yukâlu: َوَفَرٌس  َناَقٌة 
ُمَباِسَرةٌ ِإَذا َصاَرْت َتُهمُّ ِباْلَفْحِل َقْبَل َتَماِم ِوَداِقَها
َااِسَرُة -veznin [âsiret»] َخاِسَرةٌ) [el-bâsiret] اَلإْ
de) Zikr olunan َبْسٌر [besr] ve بُُسوٌر [busûr]
dan ism-i fâ¡il-i nesebîdir, ekşi ve burtuk 
vech ve vücûha vasf olur ve minhu kavlu-
hu ta¡âlâ: َبٌة ُمَتَقطِّ َهٌة  ُمَتَكّرِ َباِسَرةٌ﴾ أَْي  َيْوَمِئٍذ   ﴿ُوُجوٌه 
Ke-mâ zukire.

]ب س ك ر[
َكَرُة إَْ ِْ  [Biskeret] (bâ’nın kesri ve fethiy-
le) Maπrib’de bir beldedir ki النَِّخيِل  ِبْسَكَرُة 
[Biskeretu’n-Na«îl] demekle ma¡rûfedir; 
◊âfı@ ¡Alî b. Cubâre Ebu’l-¢âsım el-
Hu≠elî oradandır.

]ب ش ت ر[
ِتيِريُّ ُاشإْ  bâ’nın zammı ve) [el-Buştîriyy] اَلإْ

şîn-i mu¡cemenin sükûnuyla) Şeyhü’l-
İslâm ¡Abdul…âdir b. Ebî ~âli√ el-Cîlî nis-
betidir, hafîdleri ¢â∂î Ebû ~âli√ el-Cîlî 
bu resme nisbet eylemiştir, mûmâileyh 
¡Abdul…âdir-i Geylânî kuddise sırruhu 
hazretleri olacaktır. Şârih der ki mahall-i 
nisbetleri nere olduğunu beyân eyleme-
miştir. Zâhiren bu ٌَّنْشَتْبِري [Neştebriyy] 
musahhafıdır, nûn’un fethiyle ki Baπdâd 

ekrem sallallâhu ¡aleyhi ve sellemdir.

اَرُة ََ ِا  Şol (bâ’nın kesriyle) [el-bisâret] اَلإْ
yağmura denir ki mevsim-i sayfta Sind 
ve Hind ülkelerine muttasıl yağıp bir sâ¡at 
mikdârı münfekk olmaz. 

Şârih der ki bilâd-ı merkûme 
havâssındandır. Beyâsire lisânında o 
eyyâma اْلِبَساِر  ve o [eyyâmu’l-bisâr] أَيَّاُم 
yağmura tahrîfle ٌِبْرَساة [birsât] ta¡bîr eder-
ler ve lügat-ı merkûme Hindî’dir.

َااُسوُر  (vezninde [nâsûr] َناُسوٌر) [el-bâsûr] اَلإْ
Bir ¡illet-i ma¡rûfenin ismidir. Cem¡i َبَواِسيُر 
[bevâsîr] gelir. 

Şârih der ki ¡illet-i mezbûre rîhî ve demevî 
olur, tûl-ı ¡ömre delîldir ve aslâ merâktan 
münfekk olmaz ve ¡ilel-i mühlikeden 
değildir. Ve lafz-ı mezbûr ٌبُْسَرة [busret] 
mâddesinden me™hûzdur ve ¡inde’l-ba¡z 
¡Arabî değildir.

َاَياِسَرُة  [ayâ§iret…] َقَياِصَرة) [el-Beyâsiret] اَلإْ
vezninde) Sind ülkesinde bir ¡askerdir 
ki be-gâyet cengâver olduklarından o 
tarafın gemicileri muhârebe-i a¡dâ için 
mahsûs ¡ulûfe ile onları levend ittihâz 
ederler. Müfredi ٌَّبْيَسِري [Beyseriyy]dir, 

 .vezninde. Ve Yezîd b [ay§eriyy…] َقْيَصِريٌّ
¡Abdullâh el-Beyserî el-Ba§rî muhaddis-
tir. Ve 

ِري ََ َْيإْ  [Beyserî] (âhirin sükûnuyladır) 
Ümerâ-i Mı§riyyeden bir emîr ismidir 
ki ¢âhire-i Mı§r’da ¢a§r-ı Beyserî ona 
mensûbdur, hâliyen harâbedir.

اُر ََ ِماإْ  Şol (mîm’in kesriyle) [el-mibsâr] اَلإْ
hurmâ ağacına denir ki soy ve kerîm ol-
mamakla koruğunu puhte edip yetiştirmez 
ola; yukâlu: َنْخَلٌة ِمْبَساٌر ِإَذا َكاَنْت الَ تُْنِضُج اْلُبْسَر
َراُت َِّ ُمَا َراٌت) [el-mubessirât] اَلإْ  ُمَبّشِ
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Lâkin tef¡îl eblagdır. Ve bir nesne yâ bir 
müjde sebebiyle şâd olup yüz göz gülmek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َبْشًرا ِبِه  ِبِه َوَبَشْرُت   َبِشْرُت 
ِبِه ُسِرْرَت  ِإَذا  َوالثَّاِني  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  -Ve bir ada ِمَن 
ma güler yüz ile buluşmak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َبَشَرِني ُفالٌَن ِبَوْجٍه َحَسٍن أَْي َلِقَيِني ِبِه
َشاُر إْْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-ibşâr] اَلإْ
dahi derinin ve sâ™ir nesnenin yüzünü 
kazıyıp sıyırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبَشَرُه ِبَمْعَنى  اأْلَِديَم   Ve müjde eylemek أَْبَشَر 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْبَشَرُه ِبِه ِبَمْعَنى َبَشَرُه Ve 
ferah-nâk olmak ma¡nâsınadır ki lâzımdır; 
yukâlu: أَْبَشَر ُفالٌَن ِبِه ِإَذا َفِرَح ve minhu kavluke 
 ﴿َوأَْبِشُروا :Ve ¡aleyhi kavluhu ta¡âlâ أَْبِشْر ِبَخْيِر
 Ve ِباْلَجنَِّة﴾ اآلية

َشاٌر إْْ  Yer beşeresini ya¡nî bitecek [ibşâr] ِإ
sebze ve nebâtını zâhire ihrâc eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اأْلَْرُض   أَْبَشَرِت 
َنَباِتَها ِمْن  َظَهَر  َما  أَْي  َبَشَرَتَها   Ve hayvân أَْخَرَجْت 
döl tutup gebe kalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلِقَحْت ِإَذا  النَّاَقُة   Ve bir işi yâ أَْبَشَرِت 
bir nesneyi hûb ve revnak ve letâfetli kıl-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنُه  أَْبَشَر اأْلَْمَر ِإَذا َحسَّ
َرُه َوَنضَّ
ِشيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tebşîr] اَلتَّاإْ
Müjde eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُه  َبشَّ
ِبِه َتْبِشيًرا َفأَْبَشَر
ُاُشوُر  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-buşûr] اَلإْ
Bu dahi müjde eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبَشَرُه ِبِه َبْشًرا َوبُُشوًرا َفَبِشَر ِبِه
َشاُر ِتاإْ سإْ ِ  Sülâsî ma¡nâsınadır [el-istibşâr] اَلإْ
ki müjde eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبَشَرُه ِبَمْعَنى  ِبِه  -Ve beşâretlenip ferah ِاْسَتْبَشَرُه 
nâk olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَشَرُه 
َفاْسَتْبَشَر
ِاَشاَرُة ve (bâ’nın kesriyle) [el-bişâret] اَلإْ

َرى ُاشإْ  (vezninde [ûbâ†] طُوَبى) [el-buşrâ] اَلإْ
İsmlerdir, müjdeye denir. Ve 

nevâhîsinden şehr-i Ebân kurbünde bir 
karyedir.

]ب ش ر[
َاَشُر  (bâ’nın ve şîn’in fethiyle) [el-beşer] اَلإْ
İnsâna denir ki hayvân-ı nâtıktır, zeker 
ve ünsâ ve müfred ve cem¡i müsâvîdir. 
Ve ba¡zen tesniye kılınıp َبَشَرْيِن [beşereyn] 
denir, ferd irâdesiyle ve cem¡lenip أَْبَشاٌر 
[ebşâr] denir. Ve 

ََْشٌر  [beşer] İnsânın zâhir-i cildine ya¡nî de-
risinin taşra yüzüne denir. Ba¡zılar ta¡mîm 
eylediler, ya¡nî sâ™ir hayvânın da zâhir-i 
cildine ıtlâk olunur dediler. Müfredi ٌَبَشَرة 
[beşeret]tir hâ’yla. Cem¡ü’l-cem¡i أَْبَشاٌر 
[ebşâr]dır. 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre 
asl ٌَبَشَرة [beşeret] mutlak zâhir-i cild 
ma¡nâsına mevzû¡ olup ba¡dehu zuhûr-ı 
cildi i¡tibârıyla insâna ıtlâk olundu, zîrâ 
sâ™ir hayvânların sûf ve şa¡ar ve veber ile 
cildleri mestûr olur ve ma¡ânî-i sâ™ire birer 
münâsebetle ondan müteferri¡dir. İntehâ.

ُر َاشإْ  bâ’nın fethi ve şîn’in) [el-beşr] اَلإْ
sükûnuyla) Derinin ve sâ™ir nesnenin 
yüzünü kazıyıp sıyırmak ve soymak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَشَر اأْلَِديَم َوَغْيَرُه َبْشًرا ِمَن 
ِل ِإَذا َقَشَر َبَشَرَتُه  Ve اْلَباِب ْاألَوَّ

ََْشَرةٌ  [beşeret] Zâhir olunca kadar bıyı-
ğı kırkıp yalın eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبَشَرتُُه َتْظَهَر  َحتَّى  أَْحَفاُه  ِإَذا  اِرَب  الشَّ  َبَشَر 
Ve çekirge kısmı yer yüzünde olan nebât 
makûlesini bi’l-cümle ekl edip yeri çıplak 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَشَر اْلَجَراُد ِإَذا 
اأْلَْرِض َوْجِه  َعَلى  َما   Ve bir işi bi-nefsihi أََكَل 
kendi eliyle görmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َباَشَرُه ِإَذا  اأْلَْمَر   Ke-mâ se-yuzkeru. Ve َبَشَر 
bir adama bir nesne ile müjde eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُه َبشَّ ِبَمْعَنى  ِبَمْولُوٍد   َبَشَرُه 
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َاِشيُر  Fa¡îl (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-beşîr] اَلإْ
bi-ma¡nâ fâ¡ildir, müjdeciye denir, mübeş-
şir ma¡nâsınadır. Mü™ellif َبِشيٌر [beşîr] lafzı 
dahi َنِذيٌر [ne≠îr] gibi mübeşşir ma¡nâsına 
olduğundan yâhûd îzâh için mübeşşir ile 
tefsîr eylemiştir. Ve güler yüzlü hûb ve 
cemîl adama ıtlâk olunur ki ٌَبَشاَرة [beşâret]
ten me™hûzdur. Mü™ennesi ٌَبِشيَرة [beşîret]tir 
hâ ile. Ve 

َِْشيٌر  [Beşîr] Selmâ cibâlinden bir küçük 
dağın adıdır. Ve Endelüs’te bir iklîm 
adıdır. Ve yirmi altı nefer ashâb-ı kirâm 
ismidir. Ve muhadisînden bir cemâ¡atin 
ismleridir. Ve A√med b. Mu√ammed ve 
¡Abdullâh b. el-◊akem ve Mu††alib b. Bedr 
el-Beşîriyyûn muhaddislerdir. Ve َقْلَعُة َبِشيٍر 
[¢al¡atu Beşîr], Îrân’da Zevzen eyâletinde 
bir kal¡adır. Ve َبِشيٍر  ,[i§nu Beşîr◊] ِحْصُن 
Baπdâd ile ◊ille miyânında bir hısndır.

ُشوَرُة َماإْ  Hilkat ve endâmı ve [el-mebşûret] اَلإْ
levn ve beşeresi hûb hatuna denir; yukâlu: 
ِإْمَرأَةٌ َمْبُشوَرةٌ أَْي َحَسَنُة اْلَخْلِق َواللَّْوِن
-vez [te¡âşîb] َتَعاِشيُب) [et-tebâşîr] اَلتََّااِشيُر
ninde) بُْشَرى [buşrâ] ma¡nâsınadır ki 
müjde demektir. Şârih der ki bu َتَباِشيُر 
[tebâşîr] kelimesi bünye-i cem¡ üzere 
vârid olan kelimâttandır, َتَعاِشيُب [te¡âşîb] 
ve َتَعاِجيُب [te¡âcîb] ve َتَقاِطيُر [te…â†îr] gibi. 
Mübâlagaten müjde ma¡nâsında isti¡mâl 
olundu ki müfreddir ve bundan fi¡l muta-
sarrıf olmaz.

Esâs’ın beyânına göre َتَباِشيُر [tebâşîr] 
gûyâ ki َتْبِشيٌر [tebşîr]in cem¡idir ki mü-
beşşir ma¡nâsınadır, meselâ اْلَفْجِر  َتَباِشيُر 
[tebâşîru’l-fecr] vakt-i sabâhın evâ™iline 
ıtlâk olunur ki subhun kudûmünü tebşîr 
eder. İntehâ. Ve

ِح اإْ  Vakt-i [√tebâşîru’s-§ub] َتَااِشيُرالصُّ

َِْشاَرةٌ  [bişâret] Mübeşşire verilen ¡atiyyeye 
denir ki müjde-bahâ ta¡bîr olunur. Bu iki 
ma¡nâda bâ’nın zammıyla da câ™izdir.

َاَشاَرُة  Hüsn (bâ’nın fethiyle) [el-beşâret] اَلإْ
ü cemâl ma¡nâsınadır ve minhu kavluhum 
ُهَو أَْبَشُر ِمْنُه أَْي أَْحَسُن َوأَْجَمُل َوأَْسَمُن
ُر ِاشإْ -Güler yüz (bâ’nın kesriyle) [el-bişr] اَلإْ
lülük, talâkat ma¡nâsına; yukâlu: َلِقَيِني َفأَْظَهَر 
 Ve اْلِبْشَر أَِي الطَّالََقَة َواْلَبَشاَشَة

ٌر ِْشإْ  [Bişr] Bir mevzi¡ adıdır. Ve Cezîre’de 
bir dağın ismidir. Ve kabîle-i Taπlib yur-
dunda bir su yâhûd bir vâdî adıdır ki أَْحَراُر 
 أَْحَراُر inbât eder. Ve [a√râru’l-bu…ûl] اْلُبُقوِل
-tere gibi pişmeksi [a√râru’l-bu…ûl] اْلُبُقوِل
zin ekl olunan nebâtâta denir. Ve 

ٌر ِْشإْ  [Bişr] Yirmi yedi nefer ashâb-ı kirâm 
adıdır. Ve Ebu’l-◊asan Sâhib-i Sehl 
b. ¡Abdullâh ve A√med b. Mu√ammed 
b. A√med ve Ebû ¡Amr el-Bişriyyûn 
muhaddislerdir.

ِه َرَليإْ ِْشإْ  [Bişreveyhi] (ِسيَبَوْيِه [sîbeveyhi] 
vezninde) Bir cemâ¡atin ismidir ki 
muhaddislerdir.

ََْشَرى  [Beşerâ] (َجَمَزى [cemezâ] vezninde) 
Mekke-i mükerreme’de Na«le-i Şâmiyye 
türâbında bir karye adıdır.

 أَُرَبى bâ’nın zammıyla) [Buşerâ] َُْشَرى
[urebâ] vezninde) Şâm’da bir karye adıdır.

ُاَشاُر  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-buşâr] اَلإْ
İşe yaramayan kimselere ıtlâk olunur, 
النَّاِس اُط   ma¡nâsına ki [su……âtu’n-nâs] ُسقَّ
insân yongası mesâbesinde olanlardır ve 
 :gibi; yukâlu [uşâr»] ُخَشاٌر ve [uşâr…] ُقَشاٌر
اِطِهْم ُهَو ِمْن بَُشاِر النَّاِس أَْي ُسقَّ
َرُة ِْشإْ  [Bişret] (bâ’nın kesriyle) ¡Avn b. 
¡Abdullâh’ın câriyesi ismidir. Ve Mâviye 
b. ¢ays’ın feresi adıdır.
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beyr] vezninde) ve 

ِليُّ ََ َع ٌراَلإْ  ve [Buşeyru’l-¡Adeviyy] َُْشيإْ

َلِميُّ َُّ ٌراَل -alâ¡) [Buşeyru’s-Sulemiyy] َُْشيإْ
kavlin bu ِبْشٌر [Bişr]dir bâ’nın kesriyle) 
Üçü de sahâbîdir. Ve Buşeyr b. Ka¡b ve 
Buşeyr b. Yesâr ve Buşeyr b. ¡Abdullâh ve 
Buşeyr b. Müslim ve ¡Abdul¡azîz b. Bu-
şeyr muhaddislerdir.

َشُر ُماإْ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم [el-mubşer] اَلإْ
ninde ki ¡Arabların ُمْبَشٌر ُمْؤَدٌم  -kavlin َرُجٌل 
de vâki¡dir, bâb-ı mîm’de ”أ،د،م“ faslında 
mersûmdur; hâzık ve mücerreb adamdan 
kinâyedir.

َااَشٍر  aleb◊ (şîn’in fethiyle) [Tell Bâşer] َتلُّ
kurbünde bir mevzi¡ adıdır; a¡lâmdan 
Mu√ammed b. ¡Abdurra√mân el-Bâşerî 
oradandır. Mevzi¡-i mezbûr maskat-ı 
re™simiz olan ¡Ayntâb kazâsında bir harâbe 
kal¡ayı müştemil bir karyedir ve nâhiye 
başıdır.

َاَشِر  Âdem safiyyullâh [Ebu’l-Beşer] أَُْوالإْ
¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-selâm haz-
retlerinin künyeleridir. Ve ¡Abdullâh b. 
¡Abdul™â«ir nâm muhaddisin künyesidir 
ve rüvât-ı ehâdîs zümresinden Behlevân 
el-Yezdî künyesidir ki deccâldir, ya¡nî 
kezzâbdır ve gayr-i mevsûktur. ve Mekkî 
b. Ebi’l-◊asan b. Beşer muhaddistir.

]ب ص ر[
َاَصُر  (bâ’nın ve §âd’ın fethiyle) [el-ba§ar] اَلإْ
Havâss-ı hams-i zâhirîden bâsıranın hiss 
ve idrâkinden ¡ibârettir ki gözün görme-
si ta¡bîr olunur. Hâsse-i bâsıra ile şey™-i 
manzûru idrâki olacaktır, hissü’l-¡ayn 
ma¡nâsına ismdir. Cem¡i أَْبَصاٌر [eb§âr] gelir. 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre َبَصٌر 
[ba§ar] câriha-i nâzıraya ya¡nî göze ve 

sabâhın evâ™iline ıtlâk olunur; yukâlu: 
ْبِح أَْي أََواِئُلُه  Ve َطَلَعْت َتَباِشيُر الصُّ

 Her şey™in evâ™iline ıtlâk [tebâşîr] َتَااِشيُر
olunur. Ve yer yüzünde hâdis olan yol yol 
tarîkalara ıtlâk olunur ki yel şiddetle do-
kunup sıyırmaktan peydâ olur. Ve davarın 
yanlarında beyâz beyâz vâki¡ olan yağır 
eserlerine ıtlâk olunur. Ve

ِل  Hurmânın [tebâşîru’n-na«l] َتَااِشيُرالنَّخإْ
tâze turfandalarından ¡ibârettir; yukâlu: 
 Ve hurmâ َرأَى النَّاُس ِفي النَّْخِل التََّباِشيَر أَِي اْلَبَواِكيَر
rutab olmaya henüz başladıkta ağacında 
hâdis olan rengârenk elvâna ıtlâk olunur; 
yukâlu: َل َما َتْرطُُب َظَهَرْت َتَباِشيُر النَّْخِل أَْي أَْلَوانَُها أَوَّ
ُمَااَشَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mubâşeret] اَلإْ
vezninde) Bir işe bi’z-zât kişi kendi şürû¡ 
eylemek ma¡nâsınadır ki gayra tefvîz ey-
lememekten ¡ibârettir; ٌَبَشَرة [beşeret]-i 
mezkûreden me™hûzdur; yukâlu: اأْلَْمَر  َباَشَر 
ِبَنْفِسِه َوِلَيُه   Ve cimâ¡ eylemek ma¡nâsına ِإَذا 
müsta¡meldir, ¡alâ-kavlin ikisi sevb-i 
vâhid içre beşereleri birbirine sürüşmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َباَشَر اْلَمْرأََة ِإَذا َجاَمَعَها أَْو 
َصاَرا ِفي َثْوٍب َواِحٍد َفَباَشَرْت َبَشَرتُُه َبَشَرَتَها
ُر -tâ’nın ve bâ’nın zam) [et-tubuşşir] اَلتُُّاّشِ
mı ve şîn-i müşeddedenin kesriyle) Bir 
kuş ismidir ki ona ُصَفاِريٌَّة [§ufâriyyet] dahi 
derler, Türkîde sarı asma dedikleridir. 
Cevherî bâ’nın fethiyle takyîd eylemiştir. 
Müfredi, ٌَرة .tir hâ’yla[tubuşşiret] تُُبّشِ

ٌر ٌث) [Mubeşşir] ُمَاّشِ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) 

اٌر َْشَّ  [Beşşâr] (َكتَّاٌن [kettân] vezninde) 

َِْشاَرةٌ  [Bişâret] (ِكَناَنُة [kinânet] vezninde) 

ٌر ِْشإْ  [Bişr] (ِعْجٌل [¡icl] vezninde) 
Esâmîdendir.

ٌراَلثََّقِفيُّ -zu] ُزَبْيٌر) [Buşeyru’&-¿e…afiyy] َُْشيإْ
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de) Bu dahi bir nesneyi görür müyüm 
diye sarf-ı nazar eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرُه ِإَذا َنَظَر ِإَلْيِه َهْل يُْبِصُرُه -Ve bir nes َتَبصَّ
neyi gereği gibi te™emmül ve mülâhaza ile 
idrâk edip muttali¡ olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َف َل ِفيِه َوَتَعرَّ َرُه ِإَذا َتأَمَّ َتَبصَّ
ُمَااَصَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mubâ§aret] اَلإْ
vezninde) İki adam hangimiz akdem 
görürüz diye bir nesneye bakışmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَظَر ِإَذا  ُمَباَصَرًة   َباَصَرا 
أَيُُّهَما يُْبِصُر َقْبُل
-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tebâ§ur] اَلتََّااُصُر
de) Birbiriyle görüşmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَباَصُروا ِإَذا أَْبَصَر َبْعُضُهْم َبْعًضا
َاِصيُر  َبَصٌر (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-ba§îr] اَلإْ
[ba§ar] ve ٌَبِصيَرة [ba§îret]ten fa¡îldir, görü-
cü, mubsir ve bînâ ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُمْبِصٌر أَْي  َبِصيٌر   [™bu§arâ] بَُصَراُء Cem¡i َرُجٌل 
gelir, ُعَلَماُء [¡ulemâ™] vezninde. Ve bilici, 
¡âlim ve dânâ ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُجٌل 
َعاِلٌم أَْي  أَْي :ve yukâlu َبِصيٌر  ِبالّتَِجاَرِة  َبِصيٌر   ُفالٌَن 
َعاِلٌم ِبَها
َاِصيَرُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-ba§îret] اَلإْ
de) ¡Akîdetü’l-kalb ma¡nâsınadır; ve min-
hu kavluhu ta¡âlâ: ﴾َبِصيَرٍة َعَلى  اهلِل  ِإَلى   ﴿أَْدُعوا 
ٍق َوَتَحقُّ َمْعِرَفٍة  َعَلى   Kâle’ş-şârih ve minhu أَْي 
hadîsu ¡O&mân radıyallâhu ¡anhu: ََّوَلَتْخَتِلُفن“ 
 Ve َعَلى َبِصيَرٍة” أَْي َعَلى َمْعِرَفٍة ِمْن أَْمِرُكْم َوَيِقيٍن

َِْصيَرةٌ  [ba§îret] Fıtnat ve firâset ma¡nâsınadır 
ki kalb gözü küşâd olmakla dikkat-i na-
zar edip bir emrin zâhir ve bâtının ke-mâ 
yenbagî idrâk eder olmaktan ¡ibârettir ve o 
nûr-ı ilâhîdir; yukâlu: َلُه َبِصيَرةٌ َصاِدَقٌة أَْي َفْطَنٌة 
ve yukâlu: َلُه ِفَراَسٌة َذاُت َبِصيَرٍة ُمَباَلَغًة Ve 

َِْصيَرةٌ  [ba§îret] Beytin ya¡nî ¡Arab hayme-
sinin iki şukkası aralığındaki şukkaya ve 
aralığa denir ki içeri yâhûd taşra ondan 
görülür. Şehr hânelerinde iki bölüğünün 

onda olan kuvvet-i hissiyyeye ıtlâk olu-
nur ve mine’l-evveli kavluhu ta¡âlâ: َكَلْمِح﴿ 
 َبِصيَرةٌ Ve kuvvet-i müdrike-i kalbe اْلَبَصِر﴾
[ba§îret] kezâlik َبَصٌر [ba§ar] ıtlâk olunur ki 
mecâzdır, ondan lisânımızda kalb gözüyle 
ta¡bîr olunur. Ve َبَصٌر [ba§ar]ın cem¡i أَْبَصاٌر 
[eb§âr] ve ٌَبِصيَرة [ba§îret]in َبَصاِئُر [ba§â™ir]
dir. Evvelde ya¡nî görmek ma¡nâsında 
mezîd olarak أَْبَصْرتُُه ِإْبَصاًرا denir. Ve sânîde 
ya¡nî ٌَبِصيَرة [ba§îret]te ki murâd bilmektir, 
if¡âlden أَْبَصْرتُُه ve sülâsîden ِبِه  ,denir َبِصْرُت 
bâb-ı hâmis ve râbi¡den َعِلْمُت ma¡nâsına. 
İntehâ. Ve 

ِب َقلإْ ََْصُرالإْ  [ba§aru’l-…alb] Nazar ve 
hâtırından ¡ibârettir ki kalb gözüyle gör-
mek ta¡bîr olunur, murâd ¡ilm ve idrâktir 
nazar ve fikr ile. Ve 

ََْصٌر  [ba§ar] (fethateynle) ve 

ََْصاَرةٌ  [ba§âret] (bâ’nın fethi ve kesriy-
le) Bir adam görür olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِمَن َوَبَصاَرًة  َبَصًرا  ِبِه  َوَبِصَر  ِبِه  ُجُل  الرَّ  َبُصَر 
ُمْبِصًرا َصاَر  ِإَذا  اِبِع  َوالرَّ اْلَخاِمِس   Mü™ellif اْلَباِب 
burada gerçi görmek ma¡nâsına ِإْبَصاٌر 
[ib§âr] sîgâsını zikr eylemeyip lâkin ُمْبِصًرا 
¡unvânıyla işâret eylemiştir. Ve Ba§â™ir’de 
vech-i mezkûr üzere tahsîsi buraya 
münâfîdir ve usûl-i sâ™irede َبَصٌر [ba§ar] 
ve ٌَبَصاَرة [ba§âret] ve ِإْبَصاٌر [ib§âr] görmek 
ve bilmek ma¡nâlarıyla müfesser olmakla 
mü™ellif yine teşvîş eylemiştir.

َصاُر إْْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ib§âr] اَلإْ
Görebilir miyim diye bir şey™e nazar 
edip kuvvet-i bâsırayı ona sarf eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَلْيِه َنَظَر  ِإَذا  ْيَء  الشَّ  أَْبَصَر 
 Ve َهْل يُْبِصُرُه

َصاٌر إْْ  Ba§ra şehrine gelmek [ib§âr] ِإ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َُجُل ِإَذا أََتى اْلَبْصَرة أَْبَصَر الرَّ
ُر ٌل) [et-teba§§ur] اَلتََّاصُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
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de adıdır; târîh-i hicrîden dört yüz sene 
mürûrunda harâb oldu. Ve 

َرةٌ َْصإْ  [ba§rat] Arz-ı galîzaya denir ki por 
yer ta¡bîr olunur, ıraktan parıldar. Ve bir 
nev¡ taşa denir ki gevşek olup ve onda 
beyâzlık olur, ya¡nî hâlîs beyâz olmayıp 
lâkin yer yer beyâzlığı olmakla ıraktan 
parıldayıp görünür, Türkîde küfeki ta¡bîr 
ettikleridir.

َرُة ُاصإْ -Top (bâ’nın zammıyla) [el-bu§rat] اَلإْ
rağı kızıl ve pâkîze ve münbit olan arza 
denir. Ve azca süt bakiyyesine denir ki 
görünür olur.

َرى  (vezninde [ublâ√] ُحْبَلى) [Bu§râ] ُْصإْ
Şâm diyârında bir beldedir. Ve Baπdâd 
kazâsında ¡Ukberâ™ kurbünde bir karyedir; 
Mu√ammed b. »alef eş-Şâ¡ir el-Bu§ravî 
oradandır.

 Mı§ır (bâ’nın zammıyla) [Bû§îr] ُْوِصيُر
ülkesinde dört karye adıdır. Şarih der 
ki ¢a§îde-i Burde sâhibi Şerefuddîn 
Mu√ammed b. Sa¡îd el-Bû§îrî, ~a¡îd 
nâhiyesinde olan Bû§îr’dendir. Ve 

 Bir nev¡ nebât adıdır. Bu [bû§îr] ُْوِصيٌر
nebât Yûnânîde kulumus ve Türkîde sığır 
kuyruğu dedikleri nebâttır ki beş sınf olur.

ُر َاصإْ  (vezninde [na§r] َنْصٌر) [el-ba§r] اَلإْ
Kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَصَرُه 
َقَطَعُه ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن   Ve iki meşin yâ َبْصًرا 
sahtiyân kıt¡asının birbirine dikmek için 
kenârlarını bir araya getirip kavuşturmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّضم ِإَذا  اأْلَِديَمْيِن   َبَصَر 
َحاِشَيَتاُهَما ِلْلِخَياَطِة
ِصيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teb§îr] اَلتَّاإْ
Bu dahi kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقَطَعُه ِإَذا  َتْبِصيًرا  َرُه  -Ve şehr-i Ba§ra’ya gel َبصَّ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ َر   َبصَّ
اْلَبْصَرَة -Ve bir emrin hakîkatini bir ada أََتى 

aralığına meselâ hâriciyye ve dâhiliyye 
miyânında olan fâsılaya ıtlâk olunur. Ve 

َِْصيَرةٌ  [ba§îret] Huccet ve delîl ve burhâna 
ıtlâk olunur; tekûlu: ِتي  ُهَو َبِصيَرِتي َعَلْيِه أَْي ُحجَّ
Kâle’ş-şârih kavluhu ta¡âlâ ْنَساُن َعَلى اإْلِ  ﴿َبِل 
 َنْفِسِه َبِصيَرةٌ﴾ َقاَل اأْلَْخَفُش َجَعَلُه ُهَو اْلَبِصيَرَة َكَما َتُقوُل
ٌة َعَلى َنْفِسَك ُجِل أَْنَت ُحجَّ  Ve ِللرَّ

َِْصيَرةٌ  [ba§îret] Zahm-dâr olan şikâra ken-
disiyle istidlâl olanan kana ıtlâk olunur 
ki bir tarafa firâr eylese onunla izlenir. 
Ve bikr kızın ba¡de’l-izâle bekâreti kanı-
na ıtlâk olunur. Ve kalkana ve zırha ıtlâk 
olunur, leme¡ânlarıyla mubassir oldukla-
rı için. Ve medâr-ı ¡ibret olan şey™e ıtlâk 
olunur ki dikkat ve im¡ânla ondan i¡tibâr 
olunur; tekûlu: أََما َلَك َبِصيَرةٌ ِفيِه أَْي ِعْبَرةٌ َتْعَتِبُر ِبَها 
Ve şehîd ma¡nâsınadır ki şâhid ve güvâh 
demektir. Kâle’l-mü™ellif fi’l-Ba§â™ir ve 
minhu kavluhu ta¡âlâ: َنْفِسِه َعَلى  ْنَساُن  اإْلِ  ﴿َبِل 
َلُه َوَتْشَهُد  تُْبِصُرُه  َبِصيَرةٌ  َجَواِرِحِه  ِمْن  َعَلْيِه  أَْي   َبِصيَرةٌ﴾ 
ْنَساِن ِباإْلِ اْلُمَراَد  أِلَنَّ  اْلَبِصيَرِة  َوَتْأِنيُث  اْلِقَياَمِة  َيْوَم   َوَعَلْيِه 
ُهَنا َجَواِرُحُه َوِقيَل اَْلَهاُء ِلْلُمَباَلَغِة
َااِصُر  (ism-i fâ¡il-i nesebîdir) [el-bâ§ir] اَلإْ
Dikkat ve im¡ân sâhibi demektir. Ve gâh 
olur ki mübâlagaten lemh ve nazara vasf 
olur; yukâlu: َلْمٌح َباِصٌر أَْي ُذو َبَصٍر َوَتْحِديٍق
َرُة َاصإْ  bâ’nın fethi ve §âd’ın) [el-Ba§rat] اَلإْ
sükûnuyla ve bâ’nın kesri ve fetehâtla 
ve §âd’ın kesriyle de zebân-zeddir) Bir 
şehr-i ma¡rûf adıdır ki bender-i ¡Irâ…’tır. 
¡Alâ-kavlin ٌَبْصَرة [ba§rat] “bes râh”-ı Fârisî 
mu¡arrebidir ki çok yollar demektir. Şârih 
der ki ercah olan ٌَبْصَرة [ba§rat] dedikleri 
küfeki taş yerinde çok olup ve onlar ile 
mebnî olduğu bâ¡is-i tesmiyedir. Hilâfet-i 
Fârû…-ı a¡zam zamânında binâ olunmuş-
tur. Ve 

َرُة َْصإْ  [Ba§rat] Maπrib’de dahi bir bel-
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ve âşikâr ma¡nâlarına; ve minhu kavluhu 
ta¡âlâ ِفيِه يُْبَصُر  ُمْبِصًرا﴾ أَْي   ve kavluhu ﴿َوالنََّهاَر 
ta¡âlâ َنًة َواِضَحًة  ve ﴿َوَجَعْلَنا آَيَة النََّهاِر ُمْبِصَرًة﴾ أَْي َبّيِ
kavluhu ta¡âlâ َوآَتْيَنا َثُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة﴾ أَْي آَيًة﴿ 
َنًة ا َجاَءْتُهْم آَياتَُنا ve kavluhu ta¡âlâ َواِضَحًة َبّيِ  ﴿َفَلمَّ
ُرُهْم أَْي َتْجَعُلُهْم بَُصَراَء ُمْبِصَرًة﴾ أَْي تَُبِصّ
َرَة َْصإْ -vez [al√at†] َطْلَحُة ki) [Ebû Ba§rat] أَُْو
nindedir) Cemîl b. Ba§ra el-∏ifârî’dir. Ve 
Ebû Ba§îr أَِميٌر [emîr] vezninde ¡U…be b. 
Useyd e&-¿e…afî ve Ebû Ba§îret el-En§ârî 
sahâbîlerdir.

َْاِصُر َ .Bir mevzi¡ adıdır [el-Ebâ§ir] اَلإْ

َصاُر ِتاإْ سإْ ِ  [istibânet] ِإْسِتَباَنٌة [el-istib§âr] اَلإْ
ma¡nâsınadır ki lâzım ve müte¡addî olur 
vâzıh ve ¡ayân olmak ve bir nesneyi vâzıh 
ve ¡ayân kılmak ma¡nâlarına yukâlu: ِإْسَتْبَصَر 
ُجُل ِإَذا اْسَتَباَنُه  Şârih derاأْلَْمُر ِإَذا اْسَتَباَن َواْسَتْبَصَرُه الرَّ
ki sîn’i taleb için de gelir; taleb-i basîret 
ma¡nâsına olur.

َِْصاٌر  [Bi§âr] (ِكَتاٌب [kitâb] vezninde) Na§r 
b. Duhmân nâm kimsenin ceddi ismidir. 
Mezbûrun menkabesi ”ه،ن،د“ mâddesinde 
zikr olundu.

]ب ض ر[
ُر  bâ’nın fethi ve ∂âd-ı) [el-ba∂r] اَلإَْاضإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) َبْظٌر [ba@r] lafzın-
da lügattır, kız kısmının sünnet olmazdan 
mukaddem lahm-ı zâ™idine denir.

َرُة َاضإْ  (vezninde [na∂rat] َنْضَرةٌ) [el-ba∂ret] اَلإْ
Bir şey™in heder ve bâtıl olmasına denir ve 
minhu kavluhum: ِبَكْسِر ِمْضًرا  ِبْضًرا  َدُمُه   َذَهَب 
اْلَباِء َواْلِميِم أَْي َهَدًرا

]ب ط ر[
َُُر َا  (bâ’nın ve mîm’in fethiyle) [el-ba†ar] اَلإْ
İfrât üzere şâdumân olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنِشَط ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َبَطًرا  ُجُل  الرَّ  َبِطَر 
 Ve bir adamın ni¡met ve mâlı pek َوأَِشَر

ma ta¡rîf ve îzâh eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفُه َوأَْوَضَحُه َرُه اأْلَْمَر ِإَذا َعرَّ -Ve gövde َبصَّ
nin en ve oynak yerlerini ve onlarda olan 
etleri pâre pâre kesip tike tike eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َُّكل َقَطَع  ِإَذا  اللَّْحَم  َر   َبصَّ
اللَّْحِم ِمَن  ِفيِه  َوَما  -Ve yeni doğmuş kö َمْفَصٍل 
pek eniği gözlerini açmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َر اْلِجْرُو ِإَذا َفَتَح َعْيَنْيِه  Ve baş kesmek َبصَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر َرْأَسُه ِإَذا َقَطَعُه َبصَّ
ُر ُاصإْ -Ta (bâ’nın zammıyla) [el-bu§r] اَلإْ
raf ve cânib ma¡nâsınadır. Ve her şey™in 
ucuna denir. Ve pamuğa denir, ُقْطٌن […u†n] 
ma¡nâsına. Ve kabuğa denir ِقْشٌر […işr] 
ma¡nâsına. Ve deriye denir, ِجْلٌد [cild] 
ma¡nâsına; bunda bâ’nın fethiyle de 
câ™izdir. Ve saht ve galîz taşa denir; bunda 
bâ’nın harekât-ı selâsıyla lügattir.

 Bir (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [Bu§ar] َُْصُر
mevzi¡ adıdır.

َااَصُر  Havut (âd’ın fethiyle§) [el-bâ§ar] اَلإْ
ağacının küçüğüne denir, kateb-i sagîr 
ma¡nâsına.

َااُصوُر  [la√m] َلْحٌم ,Ete denir [el-bâ§ûr] اَلإْ
ma¡nâsına. Ve ِقْطٌع […i†¡] dedikleri nihâlîden 
küçükçe olan deve pâlânına denir.

ِصُر ُماإْ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mub§ir] اَلإْ
ninde) Sevbin ve mantık ve kelâmın ve 
meşy ve seyrin vasat ve mu¡tediline denir 
ve yukâlu: َثْوٌب َوَمْنِطٌق َوَمْشٌي ُمْبِصٌر أَْي َوَسٌط Ve 
çadırı kapısına ٌَبِصيَرة [ba§îret] dedikleri 
şukka-i mezbûre ta¡lîk eden hayme-nişîne 
denir ki ِإْبَصاٌر [ib§âr]dan ism-i fâ¡ildir. Ve 
arslana ıtlâk olunur, ıraktan ferîsesini 
ya¡nî şikârını görüp kasd ve hücûm eyle-
diği için. Ve 

ِصٌر  dan[ib§âr] ِإْبَصاٌر Kezâlik [mub§ir] ُماإْ
ism-i fâ¡il olur, görücü ve gösterici ve 
görünücü ve bilinici ve bildirici ve vâzıh 



ٌَُر َْ1764 BÂBU’R-RÂ™ 

َُاُر َايإْ ve (elifle) [el-bey†âr] اَلإْ

ُر إُْ ِاَي ve (vezninde [hizebr] ِهَزْبٌر) [el-biya†r] اَلإْ

ُر ُِ
ُمَايإْ -vez [musay†ir] ُمَسْيِطٌر) [el-mubay†ir] اَلإْ

ninde) Bunlar da na¡l-bende denir. Ve 

ٌر إُْ َي ِْ  [biya†r] (ِهَزْبٌر [hizebr] vezninde) Ter-
ziye ıtlâk olunur, َخيَّاٌط [«ayyâ†] ma¡nâsına.

ََُرُة َايإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ el-bey†arat] اَلإْ
vezninde) Na¡l-bendlik san¡atına denir ki 
murâd baytârlık eylemektir; yukâlu: َبْيَطَر 
ابََّة َبْيَطَرًة الدَّ
َرُة إُْ َي ِْ  [Biya†ret] (bâ’nın kesri ve yâ’nın fet-
hiyle) Maπrib’de üç mevzi¡ adıdır.

ِريُر إُْ ِا  (vezninde […bi†rî] ِبْطِريٌق) [el-bi†rîr] اَلإْ
Dâ™imâ halkın yüzüne çağırıp zebân-
dırâzlık eden kimseye denir; yukâlu: 
َساِن الّلِ َطِويُل  اٌب  أَْي َصخَّ ِبْطِريٌر   Ve gayy ve َرُجٌل 
dalâlette münhemik ve mütemâdî olan 
kem-râha denir; yukâlu: ُمَتَماٍد أَْي  ِبْطِريٌر   َرُجٌل 
 denir [bi†rîret] ِبْطِريَرةٌ Mü™ennesinde ِفي اْلَغّيِ

hâ’yla.

َُاُر إْْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-ib†âr] اَلإْ
kimseyi medhûş ve hayrân eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْبَطَرُه ِإَذا أَْدَهَشُه Ve bir 
sebeble bir adamı sâhib-i batar eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْبَطَرُه اْلَماُل ِإَذا َجَعَلُه َبِطًرا 
َبَطٍر َذا   Ve insân ve hayvâna tâkatinden أَْي 
ziyâde yük tahmîl yâhûd ma¡âşını kat¡ 
eylemekle bedenini zâr u zebûn eyle-
mek ma¡nâsına müsta¡meldir; ma¡nâ-yı 
mezbûrdan me™hûzdur; yukâlu: أَْبَطَرُه َذْرَعُه ِإَذا 
 [Ve] َحَمَلُه َفْوَق َطاَقِتِه أَْو َقَطَع َعَلْيِه َمَعاَشُه َوأَْبَلى َبَدَنُه
 [¡er≠] َذْرٌع ;kelimesi bedel-i iştimâldir َذْرَعُه
burada tâkat ma¡nâsınadır. Ve Esâs’ta َال 
ُه ِبأَْن  تُْبِطَرنَّ َصاِحَبَك َذْرَعُه أَْي الَ تُْقِلْق ِإْمَكاَنُه َوالَ َتْسَتِفزَّ
َفُه َغْيَر اْلُمَطاِق .ibâretiyle mersûmdur¡ تَُكّلِ

ُر إُْ ِا  Heder ve (bâ’nın kesriyle) [el-bi†r] اَلإْ
bâtıl ma¡nâsınadır; yukâlu: َذَهَب َدُمُه ِبْطًرا أَْي 

firâvân olmakla tahammülüne bî-hazm 
ve bî-havsala olduğundan nâşî mest gibi 
medhûş ve hayrân olmak ma¡nâsınadır 
ki nev-devletân ve mest-i mey-i ikbâl 
ü sâmân olanların şîvesidir; yukâlu: َبِطَر 
ْعَمِة ُجُل ِإَذا َحاَر َوُدِهَش ِمْن ِقلَِّة اْحِتَماِل النِّ  Ve mâl الرَّ
ve ni¡met ve ikbâlin vefret ve temâdîsi 
sebebiyle küfrân-ı ni¡metle tugyân eyle-
mek ma¡nâsınadır. Bundan lisânımızda 
buturluk ile ta¡bîr olunur ki ¡Arabiyyeden 
me™hûzdur; yukâlu: ْعَمِة ِبالنِّ ِإَذا َطَغى  ُجُل  الرَّ  َبِطَر 
Râπıb Müfredât’ta ْنَساَن َمَع ُسوِء  َدِهٌش َيْعَتِري اإْلِ
َها َوَصْرِفَها ِإَلى َغْيِر َوْجِهَها ْعَمِة َوِقلَِّة اْلِقَياِم ِبَحّقِ  اْحِتَماِل النِّ
¡ibâretiyle tefsîr eylemiştir. Ve 

ٌَُر َْ  [ba†ar] Bir nesne kerâhet ve istikbâha 
lâyık değil iken onu kerîh ve kabîh gör-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا َكِرَهُه  َبِطَر الشَّ
 Ve ِمْن َغْيِر أَْن َيْسَتِحقَّ اْلَكَراَهَة
َحّقِ َُُرالإْ َْ  [ba†aru’l-√a……] Hak olan nesne-

den tekebbür ve tecebbür sebebiyle ibâ 
ve i¡râz eylemekten ¡ibârettir. Mü™ellif bu-
nunla işbu ”  hadîsine telmîh “اَْلِكْبُر َبَطُر اْلَحّقِ
eylemiştir. Kâle fi’n-Nihâye ve minhu’l-
hadîsu: ُُهَو أَْن َيْجَعَل َما َجَعَلُه اهلل ”  “اَْلِكْبُر َبَطُر اْلَحّقِ
ِعْنَد َر  َيَتَجبَّ أَْن  ُهَو  َوِقيَل  َباِطالً  َوِعَباَدِتِه  َتْوِحيِدِه  ِمْن  ا   َحقًّ
َر َعِن اْلَحّقِ َفالَ َيْقِبَلُه ا َوِقيَل ُهَو أَْن َيَتَكبَّ  اْلَحّقِ َفالَ َيَراُه َحقًّ
Pes mü™ellif kavl-i sâlise zâhib olmuştur.

ُر إُْ َا  bâ’nın fethi ve †â’nın) [el-ba†r] اَلإْ
sükûnuyla) Yarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه ِل َوالثَّاِني ِإَذا َشقَّ َبَطَرُه َبْطًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
يُر ُِ َا -Bi (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-ba†îr] اَلإْ
ma¡nâ mef¡ûldür, yarılmış, َمْشُقوٌق [meş…û…] 
ma¡nâsınadır. Ve bi-ma¡nâ fâ¡il olur, na¡l-
bend ma¡nâsına, davarın tırnağını kesip ve 
davarı fasd eylediği için; yukâlu: َبِطيٌر  ُفالٌَن 
َواّبِ أَْي ُمَعاِلُج الدَّ

َُُر َايإْ  (vezninde [ayder√] َحْيَدٌر) [el-bay†ar] اَلإْ
ve
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Bu dahi üst dudağın vasatında olan sarkık-
ça mercimek dânesi gibi etçeğize denir.

ِريُر ِاإإْ  Yüze (bâ’nın kesriyle) [el-bi@rîr] اَلإْ
çağırıcı zebân-dırâz hatuna denir, اَبٌة  َصخَّ
[§a««âbet] ma¡nâsına. Mü™ellif †â-yı müh-
mele ile ِبْطِريٌر [bi†rîr] اٌب َصخَّ  ile tefsîr َرُجٌل 
edip mü™ennesini hâ’yla takyîd eylemiştir, 
ona kıyâs ile burada ٌاَبة -in hâ[a««âbet§] َصخَّ
yı mübâlagaya haml ile vasf-ı mezkûrda 
olan kişiye ıtlâk olunup mü™ennesinde 
 ,demek olur. Bunda lisân [bi@rîret] ِبْظِريَرةٌ
.a teşbîh olunmuştur[ba@r] َبْظٌر

ُر ِاإإْ  Heder ve (bâ’nın kesriyle) [el-bi@r] اَلإْ
bâtıl ma¡nâsınadır; yukâlu: َذَهَب َدُمُه ِبْظًرا أَْي 
َهَدًرا
َإُر َايإْ -veznin [ay…al§] َصْيَقٌل) [el-bay@ar] اَلإْ
de) َبْظٌر [ba@r] ma¡nâsınadır ki zikr olun-
du ve minhu kavluhum: ِلْلََمِة َشْتٌم  َبْيَظُر   َيا 
Ya¡nî cevârîye mahsûs şetm ve düşnâm 
kelimâtındandır.

َرةٌ ُمَاإِّ َثٌة) [el-mube@@iret] اَلإْ  [mu√addi&et] ُمَحّدِ
vezninde) Sünnetçi karıya denir; yukâlu: 
َرةٌ أَْي َخاِفَضٌة ِهَي ُمَبظِّ
ِإيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teb@îr] اَلتَّاإْ
¡Avreti sünnet eylemek ma¡nâsınadır; 
binâsı izâle içindir; yukâlu: َرُة اْلُمَبظِّ  َبظََّرِت 
َخَفَضْتَها ِإَذا  ُه :ve mine’l-emsâli اْلَمْرأََة  يُِمصُّ  “ُهَو 
َرُه” أَْي َقاَل َلُه اْمُصْص َبْظَر ُفالََنٍة َويَُبظِّ

]ب ع ر[
ُر َاعإْ  bâ’nın fethi ve ¡ayn’ın) [el-ba¡r] اَلإْ
sükûnu ve fethiyle) Zâtu’l-huff ve’z-zilf 
ya¡nî deve ve koyun ve keçi ve âhû kıs-
mının tersine denir ki kığ ta¡bîr olunur. 
Müfredi ٌَبْعَرة [ba¡ret]tir hâ’yla. Cem¡i أَْبَعاٌر 
[eb¡âr]dır. Ve 

ٌر َْعإْ  [ba¡r] (َقْعٌر […a¡r] vezninde) Masdar 
olur, kığlamak ma¡nâsına; yukâlu: َبَعَر اْلَبِعيُر 

َهَدًرا
ُر ُِ َا  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-Ba†ir] اَلإْ
Esmâdandır: Na§r b. A√med b. el-Ba†ir 
muhaddistir.

]ب ظ ر[
َاإإُْر  bâ’nın fethi ve @â-yı) [el-ba@r] اَلإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) ¡Avret fercinin 
iki dudaklarının arasında olan lahm-ı 
zâ™ide denir ki dılak ve dilcik ta¡bîr olunur. 
Cem¡i بُظُوٌر [bu@ûr] gelir. 

َإُر َايإْ  (vezninde [ay…al§] َصْيَقٌل) [el-bay@ar] اَلإْ
ve

ُانإْإُُر  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-bun@ur] اَلإْ
ve

ُاَإاَرُة -bâ’nın zammı ve fet) [el-bu@âret] اَلإْ
hiyle) Bunlar da َبْظٌر [ba@r] ma¡nâsınadır. 
Ve 

-Üst du (bâ’nın zammıyla) [bu@âret] َُْإاَرةٌ
dağın vasatında olan sarkıkça et pâresine 
denir. Ve 

اِة  Koyun kısmının [bu@âretu’ş-şât] َُْإاَرُةالشَّ
ferci ucunda olan küçük et pâresine denir.

َراُء َاإإْ  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-ba@râ] اَلإْ
 :ı uzun olan hatuna denir; yukâlu[ba@r] َبْظٌر
أََمٌة َبْظَراُء أَْي َطِويَلُة اْلَبْظِر
َاَإُر -İsmdir, hatu (fethateynle) [el-ba@ar] اَلإْ
nun َبْظٌر [ba@r]ı uzun olmağa denir. Ve 

ََْإٌر  [ba@ar] َخاِتٌم [«âtim]e denir.

َإُر إْْ َ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-eb@ar] اَلإْ
Sünnetsiz olan adama denir; yukâlu: َرُجٌل 
أَْبَظُر أَْي أَْقَلُف
َرُة َاإإْ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [el-ba@rat] اَلإْ
Koltuk altında olan azca kıllara denir. 
Ve kürsîsiz ya¡nî kaşsız yüzük halkasına 
denir.

َرُة ُاإإْ  (vezninde [πurfet] ُغْرَفٌة) [el-bu@rat] اَلإْ
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denir.

ُاَعاُر  َنِبٌق (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-bu¡âr] اَلإْ
[nebi…] ismidir ki sidr ağacının mevyesi-
dir, ¡Arabistân kirâzı ta¡bîr olunur.

اٌر َْعَّ  [Ba¡¡âr] (اٌد  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Bir mevzi¡ adıdır. Ve bir ma¡rûf recül 
lakabıdır.

َعَرُة َايإْ -vez [ayderet√] َحْيَدَرةٌ) [el-Bey¡aret] اَلإْ
ninde) Bir mevzi¡ adıdır.

ِريُن َْعإْ  [Ba¡rîn] (َيْبِريُن [yebrîn] veznin-
de) Şâm’da bir belde adıdır. Yâhûd 
bu ¡âmmiyyedir, savâb olan elifle َباِريُن 
[Bârîn]dir.

َْاَيا َْاِعرإْ  [Bâ¡irbâyâ] (¡ayn’ın kesri ve bâ-yı 
muvahhade ve yâ-yı tahtiyye ile yâhûd 
 Na§îbîn nâhiyesinde bir ([bâ¡irbây] َباِعْرَباْي
belde adıdır. Ve Mav§il kazâsında bir kar-
ye adıdır.

َعاُر إْْ ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-ib¡âr] اَلإْ

ِعيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teb¡îr] اَلتَّاإْ
Bağırsak içre olan fazalâtı çıkarıp temiz 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلِمَعى  أَْبَعَر 
َرُه ِإَذا َنَثَل َما ِفيِه ِمَن اْلَبْعِر َوَبعَّ

َْايإْ َْاِعرإْ  [bâ¡irbây] (¡ayn’ın kesriyle) İbn 
◊abîb nakli üzere kapılarında kilîd ol-
mayan kimselere denir. Şârih der ki bu 
A¡cemî olmak gâlibdir ve o iki ihtimâle 
mebnîdir, biri ِمْضَياٌف [mi∂yâf] ve biri َديُّوٌث 
[deyyû&] olmaktır.

]ب ع ث ر[
َثَرُة َاعإْ  â-yı müsellese ile&) [el-ba¡&eret] اَلإْ
 vezninde) Bir nesneye [da√recet] َدْحَرَجٌة
dikkat ve ihtimâmla nazar edip teftîş ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَظَر ِإَذا   َبْعَثَرُه 
َوَفتََّشُه  Ve bir nesneyi dağıtıp birbirinin ِإَلْيِه 
üzerine çevirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َدُه َوَقلََّب َبْعَضُه َعَلى َبْعٍض َقُه َوَبدَّ ْيَء ِإَذا َفرَّ  Ve َبْعَثَر الشَّ

َط  Şârih der kiأَِو اْلَمْعُز َبْعًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َتَغوَّ
 .kavli dahi ¡Arabdan mesmû¡dur َبَعَر اأْلَْرَنُب
Ve 

ٌر َْعإْ  [ba¡r] Fakr-ı tâmm ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ُّأَْعَجَزُه اْلَبْعُر أَِي اْلَفْقُر التَّام 
َعُر َماإْ  (vezninde [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-meb¡ar] اَلإْ
ve

َعُر ِماإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mib¡ar] اَلإْ
Mutlakâ çâr-pây kısmının dübürüne ıtlâk 
olunur.

َاِعيُر -bâ’nın fethi ve kalîlen kes) [el-ba¡îr] اَلإْ
riyle) َباِزٌل [bâzil] ¡alâ-kavlin َجَذٌع [ce≠a¡] 
olan erkek deveye denir ve kalîlen nâkaya 
da ıtlâk olunur. َباِزٌل [bâzil] azı dişini yar-
mış ve َجَذٌع [ce≠a¡] beş yaşına girmiş de-
vedir. Ve 

َِْعيٌر  [ba¡îr] Eşeğe denir, ِحَماٌر [√imâr] 
ma¡nâsına. Ve mutlakâ yük götüren 
hayvâna denir. Bu iki ma¡nâ nuhâttan İbn 
»âleveyhi rivâyetidir. Ve َبِعيٌر [ba¡îr]in 
cem¡i ٌأَْبِعَرة [eb¡iret] ve أََباِعُر [ebâ¡ir] ve أََباِعيُر 
[ebâ¡îr] ve بُْعَراٌن [bu¡rân] ve ِبْعَراٌن [bi¡rân] 
gelir, bâ’nın zammı ve kesriyle.

َاَعُر -Deve kıs (fethateynle) [el-ba¡ar] اَلإْ
mı büyüyüp ba¡îr olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا َصاَر َبِعيًرا َبِعَر اْلَجَمَل َبَعًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َرُة َاعإْ  bâ’nın fethi ve ¡ayn’ın) [el-ba¡ret] اَلإْ
sükûnuyla) Bir adama fillâh gazab eyle-
meye denir; yukâlu: َلُه َعَلى ُفالٍَن َبْعَرةٌ أَْي َغْضَبٌة 
ِفي اهلِل
َاَعَرُة -Zekerin başı (fetehâtla) [el-ba¡aret] اَلإْ
na denir, ٌَكَمَرة [kemeret] ma¡nâsına.

َعاُر ِماإْ  Şol (mîm’in kesriyle) [el-mib¡âr] اَلإْ
koyuna denir ki sütünü sağarken kığlar 
ola.

ِاَعاُر  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-bi¡âr] اَلإْ
Ondan ismdir, sütü sağılırken kığlamağa 
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Cem¡i َبَغاَرى [baπârâ] gelir bâ’nın fethi ve 
zammıyla.

ُر َاغإْ  bâ’nın fethi ve πayn’ın) [el-baπr] اَلإْ
sükûnuyla ve fethateynle câ™izdir) Bir-
den yağan pek sağanaklı yağmura denir. 
Ve masdar olur, birden sağanaklı yağmur 
yağdırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَغَرِت 
َماُء َبْغًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْمَطَرْت ُدْفَعًة َشِديَدًة  ve السَّ
yukâlu: بُِغَرِت اأْلَْرُض َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل Ve 

ٌر َْغإْ  [baπr] Yeri suvarmak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َبَغْرَنا اأْلَْرَض أَْي َسَقْيَناَها
ُاُغوُر  (vezninde [uhûr@] ظُُهوٌر) [el-buπûr] اَلإْ
Yağmur zuhûruna delâlet eden kevkeb 
magribe sâkıt olup yağmur ihdâs eylemek 
ma¡nâsınadır ki bu ¡Arabların َنْوٌء [nev™] de-
dikleridir. Niteki mâddesinde beyân olun-
du; yukâlu: ِإَذا الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  بُُغوًرا  النَّْجُم   َبَغَر 
َسَقَط َوَهاَج ِباْلَمَطِر
ََْغَر َمَذَر [şaπara baπara] َشَغَر  gibi feth َشَذَر 
üzere mebnîdir, târümâr ma¡nâsına 
müsta¡meldir ve terkîbi َمَذَر -gibi َشَذَر 
dir, niteki zikr olundu. Ve bu ”ش،غ،ر“ 
mâddesindedir; yukâlu: ُقوا َشَغَر َبَغَر أَْي ِفي  َتَفرَّ
 Ve bunlarda evvellerin kesriyle de ُكّلِ َوْجٍه
zebân-zeddir.

َرُة َاغإْ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [el-baπret] اَلإْ
Şol ekine denir ki yağmur ¡akibinde zer¡ 
olunmakla yapraklanıp filizleninceye dek 
onda nem-nâk toprak eseri bâkî ola, ekin-
ciler beyninde darbızlı ta¡bîr olunur. Ve 

َرةٌ َْغإْ  [baπret] ¡Atâ-i dâ™imîye ıtlâk olu-
nur; sağanaklı yağmur ma¡nâsından 
me™hûzdur; yukâlu: َال أَْي  اْلَعَطاِء  ِمَن  َبْغَرةٌ   َلُه 
َيِغيُض أَْي َداِئُم اْلَعَطاِء
َاَغُر  Şol habîs (fethateynle) [el-baπar] اَلإْ
suya denir ki ondan içen davar َبَغٌر [baπar] 
¡illetine uğraya. Ve suyu pek çok içmeğe 
denir; ¡alâ-kavlin bir ¡illet adıdır ki zikr 

dâhilinde olan nesneyi keşf ve istihrâc 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  َبْعَثَر 
ِفيِه َما  َوأََثاَر  َفَكَشَفُه  اْسَتْخَرَجُه  -Ve havuzu yı ِإَذا 
kıp altını üstüne döndürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْعالَُه أَْسَفَلُه  َوَجَعَل  َهَدَمُه  ِإَذا  اْلَحْوَض   َبْعَثَر 
Ve 

َثَرةٌ َْعإْ  [ba¡&eret] Mi¡de bulanıp dönmek 
ma¡nâsına ism olur; yukâlu: أََخَذْتُه اْلَبْعَثَرُة أَْي 
النَّْفِس  َلْوٌن ,Ve kîrli lekeli renge denir َغَثَياُن 
 ma¡nâsına. İbn Ba¡&er nâm şâ¡ir pek َوِسٌخ
vesah-nâk olmakla onunla tekniye eyledi-
ler. Ve ◊amle ve ~ila ibnâ Ba¡&ere kabîle-i 
Bekr b. ¡Âmir ricâlindendir.

]ب ع ذ ر[
اَرُة َْ ِاعإْ -Dep (bâ’nın kesriyle) [el-bi¡≠âret] اَلإْ
retmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  َبْعَذَر 
َكُه َحرَّ ِإَذا   Ve bir adamı ¡ayblamak ِبْعَذاَرًة 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْعَذَر ُفالًَنا ِإَذا َنَقَصُهŞârih 
der ki savâb olan َنَفَضُه olmaktır ki silkmek 
ma¡nâsınadır.

]ب ع ك ر[
َكَرُة َاعإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-ba¡keret] اَلإْ
vezninde) Kılıçla kesmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيِف ِإَذا َقَطَعُه ِبِه َبْعَكَرُه ِبالسَّ

]ب غ ر[
َاَغُر  bâ’nın ve πayn-ı) [el-baπar] اَلإْ
mu¡cemenin fethiyle) ve

ُر َاغإْ  Deve (πayn’ın sükûnuyla) [el-baπr] اَلإْ
kısmı dâ™imâ suyu içip kanamaz olmakla 
kesret-i şürb sebebiyle maraz peydâ eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبِغَر اْلَبِعيُر َوَبَغَر َبَغًرا 
اِبِع َوالثَّاِلِث ِإَذا َشِرَب َوَلْم َيْرَو َفأََخَذُه  َوَبْغًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ
ْرِب َداٌء ِمَن الشُّ
َاِغُر ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-baπir] اَلإْ

َاِغيُر  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-baπîr] اَلإْ
Zikr olunan ¡illete uğramış deveye denir. 
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gayr-i kıyâs üzere ٌَّبَغِوي [Beπaviyy] de-
nir. Ve bu gev-şûr-ı Fârisî mu¡arrebidir 
ki tuzlu çukur demektir. A¡lâmdan 
¡Alî b. ¡Abdul¡azîz ve birâder-zâdesi 
Ebu’l-¢âsım ki mu¡ammerînden olup 
Mesnedu’d-Dunyâ ile mülakkabdır ve 
İbrâhîm b. Hâşim ve Mu√ammed b. ¡Alî 
ed-Debbâs ve sâhibü’t-tefsîr ve’l-Me§âbî√ 
muhyi’s-sünne İmâm ◊useyn b. Mes¡ûd 
el-Beπavî belde-i merkûmedendir. Şârih 
der ki ta¡rîb-i mezkûr garîbdir. Mütercim 
der ki Fârisîde َبْغ [baπ] kelimesi çukura 
denmekle tekellüf-i ta¡rîbden eslem olmak 
aglebdir.

]ب ق ر[
َاَقَرُة -bâ’nın ve …âf’ın fet) [el-ba…arat] اَلإْ
hiyle) Sığır kısmına denir, Fârisîde gâv 
mürâdifidir. Müzekker ve mü™ennesine 
ıtlâk olunur; hâ’yı vahdet içindir. Cem¡-i 
cinsi َبَقٌر [ba…ar]dır hâ’sız. Ve cem¡-i sîgı 
 gibi ve [arekât√] َحَرَكاٌت tır[ba…arât] َبَقَراٌت
اٌر dur zammeteynle ve[bu…ur] بُُقٌر ……bu] بُقَّ
âr]dır اٌن  أُْبُقوٌر vezninde ve [rummân] ُرمَّ
[ub…ûr]dur hemzenin zammıyla ve َبَواِقُر 
[bevâ…ir]dir. Ammâ َباِقٌر [bâ…ir] ve َبِقيٌر [ba…
îr] ki أَِميٌر [emîr] veznindedir ve َبْيُقوٌر [bay…
ûr] َطْيُفوٌر [†ayfûr] vezninde ve َباُقوٌر [bâ…ûr] 
ve ٌَباُقوَرة [bâ…ûret] ism-i cem¡lerdir.

اُر َاقَّ اٌد) [el-ba……âr] اَلإْ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Sığır sâhibine denir. Ve bir vâdî adıdır. Ve 
Remlu ¡Âlic nâm mevzi¡de bir mahal adı-
dır, onda cinn tâ™ifesi çoktur. Ve 

اٌر َْقَّ  [ba……âr] ¡Arab sıbyânına mahsûs bir 
la¡ib adıdır. La¡ib-i mezbûr ْيَرى ……bu] بُقَّ
ayrâ] dedikleridir, ke-mâ se-yuzkeru. Ve 

اٌر َْقَّ  [ba……âr] Demirciye denir, اٌد  َحدَّ
[√addâd] ma¡nâsına.

olundu, Türkîde ona dolap ve susalık 
ta¡bîr olunur. Ve 

ََْغٌر  [baπar] Susuzluğa denir; tekûlu: أََخَذِني 
اْلَبَغُر أَِي اْلَعَطُش

]ب غ ب ر[
ُاوُر ُاغإْ  Şol (bâ’nın zammıyla) [el-buπbûr] اَلإْ
taşa denir ki putperest tâ™ifesi putları için 
zebh eyleyecek kurbânlarını onun üzerin-
de zebh ederler. Ve 

ُاوٌر  Çin pâdişâhlarının lakab-ı [buπbûr] ُْغإْ
mahsûslarıdır, ٌُفْغُفور [fuπfûr] ile meşhûrdur.

]ب غ ث ر[
َثُر َاغإْ  َجْعَفٌر â-yı müsellese ile&) [el-baπ&er] اَلإْ
[ca¡fer] vezninde) Ahmak ve za¡îfü’l-¡akl 
ve sakîl ve nâ-tırâş kimseye denir. Ve kîrli 
pâslı murdâr adama denir; yukâlu: َرُجٌل َبْغَثٌر 
َوِسٌخ َوَكَذا  َوْخٌم  َثِقيٌل  َضِعيٌف  أَْحَمُق   Ve iri ve أَْي 
dızman erkek deveye denir. Ve Baπ&ar b. 
La…î† şu¡arâ-i Câhiliyye’dendir.

َثَرُة َاغإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-baπ&eret] اَلإْ
ninde) Gönül bulanmak ve mi¡de dönmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخُبَثْت ِإَذا  َنْفُسُه   َبْغَثَرْت 
 Ve karış muruş ve şûrîde olmak َوَغَثْت
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهاُجوا ِإَذا  اْلَقْوُم   َبْغَثَر 
َهْيٍج :ve yukâlu َواْخَتَلطُوا أَْي  َبْغَثَرٍة  ِفي  اْلَقْوُم   َوَقَع 
 :Ve dağıtmak ma¡nâsınadır; yukâlu َواْخِتالٍَط
َقُهْم َبْغَثَرُهْم ِإَذا َفرَّ
ثٌُر  (vezninde [u§fur¡] ُعْصُفٌر) [Buπ&ur] ُْغإْ
Kelb kabîlesinden bir recül adıdır.

ثُُر  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-tebaπ&ur] اَلتََّاغإْ
vezninde) Bu dahi mi¡de bulanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخُبَثْت ِإَذا  َنْفُسُه   َتَبْغَثَرْت 
َوَغَثْت

]ب غ ش ر[
ُشوُر َْغإْ  [Baπşûr] (bâ’nın fethiyle) Herât ile 
Sera«s beyninde bir beldedir. Nisbetinde 
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ُقوُر َماإْ  َمْشُقوٌق ,Yarılmış [el-meb…ûr] اَلإْ
[meş…û…] ma¡nâsınadır; yukâlu: َبِقيٌر  َقِميٌص 
 Ve َوَمْبُقوٌر أَْي َمْشُقوٌق

َِْقيٌر  [ba…îr] ve 

َِْقيَرةٌ  [ba…îret] (hâ’yla) Şol perde ve câmeye 
denir ki ¡Arab nisvânı hemân şakk edip 
yensizce boğazlarına geçirip giyerler. Ve 

َِْقيٌر  [ba…îr] Şol at kulununa denir ki َماِسَكٌة 
[mâsiket] yâhûd َسَلى [selâ] içre tevel-
lüd eylemiş ola. َماِسَكٌة [mâsiket] meşîme 
ve َسَلى [selâ] son ve eş dedikleri deridir. 
Ba¡zen beraber çıkmakla şakk ederler.

َااِقُر  İmâm Mu√ammed b. ¡Alî [el-Bâ…ir] اَلإْ
b. el-◊useyn b. el-Murta∂â radıyallâhu 
¡anhum hazretlerinin lakabıdır; vüs¡at 
ma¡nâsındandır, ¡ilm ve fazîlette tevessü¡ 
ve tebahhuruna mebnîdir ve bu iştikâk-ı 
kebîr cihetiyledir. Ve 

َْاِقٌر  [bâ…ir] Gözün pınarında bir damar adı-
dır. Ve arslana ıtlâk olunur.

ُقُر -veznin [tefey¡ul] َتَفْيُعٌل) [et-tebey…ur] اَلتََّايإْ
de) Bolalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَبْيَقَر 
َع َتَوسَّ ِإَذا  ْيُء  اْلِعْلِم :ve yukâlu الشَّ ِفي  ُجُل  الرَّ  َتَبْيَقَر 
َع ِفيِه ِإَذا َتَوسَّ
ُر ٌل) [et-teba……ur] اَلتََّاقُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bu dahi bolalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َع َر ِإَذا َتَوسَّ َتَبقَّ
َقَرُة َايإْ ) [el-bay…arat] اَلإْ -vez [ bey†arat] َبْيَطَرةٌ
ninde) Helâk olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َهَلَك ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve fâsid ve tebâh ol َبْيَقَر 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيُء  الشَّ  َبْيَقَر 
 Ve mütekebbir kimsenin yürüyüşü َفَسَد
gibi yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْيَقَر 
ُر َكاْلُمَتَكّبِ َمَشى  ِإَذا  ُجُل  -Ve fürû-mânde ol الرَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْعَيا  َبْيَقَر الرَّ
Ve bir nesnede şekk ve şübhe eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي َشكَّ  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َبْيَقَر 

اِر َاقَّ  âf’ın zammı…) [unnetu’l-Ba……âr¢] ُقنَُّةالإْ
ve nûn-ı müşeddede ile) Benî Esed yur-
dunda bir dere adıdır.

اِريٌَّة َْقَّ  Saht ve şedîd [a§â ba……âriyyet¡] َعًصا
soymantıya ıtlâk olunur; yukâlu: اِريٌَّة  َعًصا َبقَّ
أَْي َشِديَدةٌ
َاَقُر  Kelb-i (fethateynle) [el-ba…ar] اَلإْ
mu¡allem bakar-ı vahşîyi gördükte 
kemâl-i ferahından seme gibi hayrân ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبِقَر اْلَكْلُب َبَقًرا ِمَن 
اِبِع ِإَذا َرأَى اْلَبَقَر َفَتَحيََّر َفَرًحا  Ve اْلَباِب الرَّ

ٌر َْقإْ  [ba…r] (bâ’nın fethi ve …âf’ın sükûnuyla) 
ve

ََْقٌر  [ba…ar] (fethateynle) Güneşe yâhûd 
sâ™ir nesneye bakmaktan göz kamaşıp gör-
mez olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َبِقَر الرَّ
 Ve َبْقًرا َوَبَقًرا ِمَن اْلَباِب اْلَمْزبُوِر ِإَذا َحَسَر َفالَ َيَكاُد يُْبِصُر
yorulup fürû-mânde olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْعَيا َبِقَر الرَّ
ُر َاقإْ  bâ’nın fethi ve …âf’ın) [el-ba…r] اَلإْ
sükûnuyla) Yarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه ِل ِإَذا َشقَّ -Gerçi nüshalar َبَقَرُه َبْقًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
da َكَمَنَعُه lafzıyla bâb-ı sâlise işâret olup 
lâkin şârih taglît eylemiştir ve ümmehât-ı 
sâ™irede dahi bâb-ı evvelden mersûmdur. 
Ve 

ٌر َْقإْ  [ba…r] Dar nesneyi bolaltmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعُه َوسَّ ِإَذا   Ve su َبَقَرُه 
yerlerine nazar ve dikkat ederek suyu gör-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَقَر اْلُهْدُهُد اأْلَْرَض 
َفَرآُه اْلَماِء  َمْوِضَع  َنَظَر   ile ُهْدُهٌد Mü™ellifin ِإَذا 
temsîli o bâbda bînâ olduğuna mebnîdir. 
Ve bir mâddeyi cüst ü cû edip muttali¡ ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَقَر ِفي َبِني ُفالٍَن ِإَذا 
 َبَقَر َعِن اْلِعْلِم :Kâle fi’l-Esâs َعَرَف أَْمَرُهْم َوَفتََّشُهْم
ِإَذا َفتََّشُه
َاِقيُر ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-ba…îr] اَلإْ
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mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبيُّ َتْبِقيًرا ِإَذا َر الصَّ  َبقَّ
ْيَرى َلِعَب اْلُبقَّ
َقَراُن َايإْ  [ayzerân√] َحْيَزَراُن) [el-bay…arân] اَلإْ
vezninde) Bir nev¡ nebât adıdır.

اَرى ُاقَّ  bâ’nın zammı ve) [el-bu……arâ] اَلإْ
…âf’ın teşdîdi ve râ’nın fethiyle) Yalan 
söze denir; yukâlu: اَرى أَِي اْلَكِذِب  أََتى ُفالٌَن ِباْلُبقَّ
Ve âfet ve dâhiyeye denir; yukâlu: أَْفَزَعْتُه 
اِهَيُة اَرى أَِي الدَّ اْلُبقَّ
ُاَقُر  Bu (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [el-bu…ar] اَلإْ
dahi dâhiye ma¡nâsınadır; ve minhu’l-
meselu: اَرى قَّ َوالصُّ َواْلُبَقِر  َقِر  ِبالصُّ ُفالٌَن   “َجاَء 
اِهَيِة اَرى” أَِي اْلَكِذِب أَِو الدَّ َواْلُبقَّ
َقُر َايإْ  (vezninde [ay…al§] َصْيَقٌل) [el-bay…ar] اَلإْ
cullâha denir, َحاِئٌك [√â™ik] ma¡nâsına.

ِقُر َْيإْ ُ -Bî (bünye-i tasgîr ile) [el-ubey…ir] اَلإْ
hayr ve bî-menfa¡at kimseye denir ki aslâ 
bir işe yaramaz olur; yukâlu: أَْي أَُبْيِقٌر   َرُجٌل 
الَ َخْيَر ِفيِه
َقَرُة َماإْ -mîm’in ve …âf’ın fet) [el-meb…arat] اَلإْ
hiyle) Yola ıtlâk olunur.

َاَقِر نُالإْ -Akkâ kasabasın¡ [Aynu’l-Ba…ar¡] َعيإْ
da bir çeşme adıdır.

َاَقِر  Sığır gözü ta¡bîr [uyûnu’l-ba…ar¡] ُعُيوُن الإْ
olunan bir nev¡ üzüme denir ki siyâh ve 
iri dâneli ve yuvalak ve halâveti azca olur. 
Ve Files†în diyârında bir gûne eriğe ıtlâk 
olunur.

َاَقَرُة  Bir nev¡ kuş (fetehâtla) [el-ba…arat] اَلإْ
ismidir ki rengi ak ve siyâh alaca olup 
lâkin aklığı boza ma™il olur. Cem¡-i cinsi 
 dır hâ’sız. Ve[ba…ar] َبَقٌر

ََْقٌر  [Ba…ar] Kûfe’ye karîb »afân nâm ma-
hal kurbünde bir mevzi¡ adıdır.

 Benî ¡Âmir [urûnu Ba…ar¢] ُقُرلنَُاَقٍر
diyârında bir mevzi¡ adıdır.

ََْقٍر َصَتا عإْ ُِ  [Di¡§atâ Ba…ar] (dâl’ın kesriyle) 

ْيِء  :Ve ölmek ma¡nâsınadır; yukâlu الشَّ
َماَت ِإَذا  اْلَعُدوُّ   Ve bir mahalle konmak َبْيَقَر 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَزَلَها ِإَذا  اَر  الدَّ  Ve َبْيَقَر 
bedevî kısmından biri kavmini bâdiyede 
terk edip kendisi şehr ve karyeye göç-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَزَل ِإَذا  ُفالٌَن   َبْيَقَر 
ِباْلَباِدَيِة َقْوَمُه  َوَتَرَك  َوأََقاَم  اْلَحَضِر   Ve bir adam ِإَلى 
bî-nâm u nişân olacak semte çıkıp gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَلى َخَرَج  ِإَذا  ُفالٌَن   َبْيَقَر 
 Ve başını yere eğerek sür¡atle َحْيُث الَ يُْدَرى
yürüyüp gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْيَقَر 
َرْأَسُه ُمَطْأِطًئا  أَْسَرَع  ِإَذا  ُجُل  -Ve mâlı bir kim الرَّ
seye vermeyip cem¡ ve iddihârına harîs 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu. ِإَذا ُجُل  الرَّ  َبْيَقَر 
َوَمْنِعِه اْلَماِل  ِبَجْمِع   Ve at kısmı bir elini َحَرَص 
yukarı kaldırıp tırnağının ucuyla basmak 
ma¡nâsınadır, niteki ُصُفوٌن [§ufûn] ayağı-
na mahsûstur; yukâlu: ِبَيِدِه ِإَذا َخاَم  اْلَفَرُس   َبْيَقَر 
Ve Şâm ülkesinden ¡Irâ… diyârına ¡azîmet 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  َبْيَقَر الرَّ
اْلِعَراِق ِإَلى  اِم  الشَّ ِمَن  -Ve mutlakâ bir arz َخَرَج 
dan arz-ı uhrâya nakl ve hicret eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمْن َهاَجَر  ِإَذا  ُفالٌَن   َبْيَقَر 
 Ve bir adamın mâl ve metâ¡ı أَْرٍض ِإَلى أَْرٍض
firâvân olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْيَقَر 
ُجُل ِإَذا َكثَُر َمالُُه َوَمَتاُعُه الرَّ
َرى يإْ ُاقَّ  bâ’nın zammı) [el-bu……ayrâ] اَلإْ
ve …âf-ı müşeddedenin fethiyle ْيَهى  ُسمَّ
[summeyhâ] vezninde) ¡Arab sıbyânına 
mahsûs bir gûne la¡ib adıdır; ¡an-karîb 
zikr olunan اٌر -dahi budur. Ço [ba……âr] َبقَّ
cuklar birkaç küme toprak yığıp nezâketle 
bir kümenin içine bir nesneyi vaz¡ ve ketm 
ederler. Her kim ta¡yîn edip bulursa ödü-
le müstahak olur; toprağa gömme oyunu 
ta¡bîr olunur.

ِقيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teb…îr] اَلتَّاإْ
Zikr olunan ْيَرى -oyunu oyna [bu……ayrâ] بُقَّ
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günün erken vaktinde geldim demek 
murâd olunursa بُْكَرَة  dersin; zurûf-ı أََتْيُتُه 
gayr-i mütemekkineden olmakla tenvîn 
idhâl olunmaz.

َاَكُر -Bu dahi er (fethateynle) [el-beker] اَلإْ
ken, ٌبُْكَرة [bukret] ma¡nâsınadır.

َكاُر إْْ ِ -On (hemzenin kesriyle) [el-ibkâr] اَلإْ
dan ismdir, ِإْصَباٌح [i§bâ√] gibi, erkenleme-
ğe denir. Ve 

َكاٌر إْْ -Masdar olur, bir yere er [ibkâr] ِإ
ken gelmek ma¡nâsına; yukâlu: ِإْبَكاًرا  أَْبَكَرُه 
بُْكَرًة أََتاُه   Ve bir nesneye sür¡at eylemek ِإَذا 
ma¡nâsınadır ve bu ma¡nâ-yı mezbûrdan 
me™hûzdur ve sâ™ir ma¡ânî dahi ondan 
münşa¡ibdir ve sür¡at ne vaktte olursa ol-
sun; yukâlu: أَْبَكَر ِإَلْيِه ِإَذا َباَدَر ِإَلْيِه ِفي أَّيِ َوْقٍت َكاَن 
Ve bir adamı erken varıp kaldırmak için 
bir kimseyi ta¡yîn eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعَلْيِهْم ُر  يَُبّكِ َجَعَلُه  ِإَذا  أَْصَحاِبِه  َعَلى   أَْبَكَرُه 
Ve sebk ve takaddüm eylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َم  Ve أَْبَكَر ُفالٌَن ِإَذا َتَقدَّ
bir adamın develeri erken suya gelmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْبَكَر اْلَقْوُم ِإَذا َوَرَدْت ِإِبُلُهْم 
بُْكَرًة
َرُة َاكإْ  bâ’nın fethi ve kâf’ın) [el-bekret] اَلإْ
sükûnuyla) Türkîde tahrîfle makara ta¡bîr 
olunan kuyu çarhına denir ki değirmi 
haşebe olup ortasında tekerleği olmak-
la ona ip geçirip su çekerler. ¡Alâ-kavlin 
mihâle-i serî¡aya ya¡nî ¡azîm ve serî¡ü’d-
deverân olan makaraya ve çıkrığa denir; 
kâf’ın fethiyle de câ™izdir. Cem¡-i cinsi َبَكٌر 
[beker]dir fethateynle, ٌَحْلَقة [√al…at] ve َحَلٌق 
[√ala…] gibi. Evvele göre َبَكَراٌت [bekerât]tır 
 vezninde. Ve [fete√ât] َفَتَحاٌت

َرةٌ َْكإْ  [bekret] Gürûh ve cemâ¡at 
ma¡nâsınadır. Ve genç nâkaya denir. 
Cem¡i ِبَكاٌر [bikâr]dır bâ’nın kesriyle. Mü-

◊icâz’da Şı……-ı Dehnâ’da iki ٌِدْعَصة [di¡§at] 
ya¡nî kumdan tepenin ismidir.

ََْقٍر -Rebe≠e nâm kasaba ku [û Ba…ar±] ُذل
ruluğunda A«yile dedikleri mevzi¡ aralı-
ğında bir vâdî ismidir.

َااِقَرُة  Şakk ma¡nâsından ism-i [el-bâ…iret] اَلإْ
fâ¡ildir, ayırıcı demektir; te™nîs mevsûf 
i¡tibârıyladır; ve minhu yukâlu: ِفْتَنٌة َباِقَرةٌ أَْي 
َصاِدَعٌة ِلْلُْلَفِة َشاقٌَّة ِلْلَعَصا
َِْقيَرُة  [Ba…îret] (َسِفيَنٌة [sefînet] vezninde) 
Endelüs’te bir hısn adıdır. Ve Endelüs 
şarkîsinde bir belde adıdır.

َرُة -veznin [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Bu…ayret] َُْقيإْ
de) ¡Amr b. ~a«r b. Eşna¡ nâm kimsenin 
feresi ismidir.

ٌر  İbn (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Bu…ayr] َُْقيإْ
¡Abdullâh b. Şihâb ismidir ki muhaddistir.

]ب ق ط ر[
ُُِريَُّة ُاقإْ  bâ’nın ve †â’nın) [el-bu…†uriyyet] اَلإْ
zammıyla) Beyâz ve vâsi¡ olan sevblere 
denir; yukâlu: ِثَياٌب بُْقطُِريٌَّة أَْي ِبيٌض َواِسَعٌة
ٌُُر  (vezninde [u§fur¡] ُعْصُفٌر) [Bu…†ur] ُْقإْ
Bir recül adıdır; siyâb-ı mezbûre ona 
mensûbdur.

]ب ك ب ر[
َاَرُة َْكإْ  [Bekberet] ( -vez [sa«beret] َسْخَبَرةٌ
ninde) Herât ahâlîsinden ¡Abdusselâm 
nâm kimsenin lakabıdır ki hadîs rivâyet 
eylemiştir.

]ب ك ر[
َرُة ُاكإْ  bâ’nın zammı ve kâf’ın) [el-bukret] اَلإْ
sükûnuyla) ٌُغْدَوة [πudvet] ma¡nâsınadır ki 
erken ve çın sabâh ta¡bîr olunur. 

Şârih der ki eğer gününü ta¡yîn eylemeyip 
hemân erken geldim demek murâd olu-
nursa بُْكَرًة  dersin ve eğer müte¡ayyin أََتْيُتُه 
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eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َعَلْيِه   َبكََّر 
َم  Ve namâza evvel vaktinde gelmek َتَقدَّ
ve evvel vaktinde edâ eylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl-i şer¡îdir; yukâlu: َبكََّر اْلُمَصّلِي ِإَذا أََتى 
ِل َوْقِتَها الََة أِلَوَّ  Ve الصَّ

ِكيٌر -Bir kimseyi erken kal [tebkîr] َتاإْ
dırmak için bir adamı ta¡yîn eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا أَْصَحاِبِه  َعَلى   َبكََّرُه 
ُر َعَلْيِهْم َجَعَلُه يَُبّكِ
ِتَكاُر إْْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ibtikâr] اَلإْ
de) Bu dahi erken gelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: بُْكَرًة أََتاُه  ِإَذا  َعَلْيِه   Ve cum¡ada ِاْبَتَكَر 
hutbenin evveline yetişmek ma¡nâsına 
isti¡mâl-i şer¡îdir; yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْدَرَك  ِاْبَتَكَر الرَّ
اْلُخْطَبِة َل   Ve meyvenin turfandasını ekl أَوَّ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  ِإْبَتَكَر 
 Ve hatun ibtidâ™en oğlan ِإَذا أََكَل َباُكوَرَة اْلَفاِكَهِة
doğurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْبَتَكَرِت 
ِل اْلَمْرأَُة ِإَذا َوَلَدْت َذَكًرا ِفي اأْلَوَّ
ُمَااَكَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mubâkeret] اَلإْ
vezninde) Bu dahi bir yere yâ bir kimseye 
erken gelmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َباَكَرُه 
ِإَذا أََتاُه ُمَباَكَرًة َوِمْنُه “اَْلُمَباَكَرُة ُمَباَرَكٌة”
َاُكُر ve (vezninde [nedus] َنُدٌس) [el-bekur] اَلإْ

َاِكُر  بُُكوٌر (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-bekir] اَلإْ
[bukûr]dan vasftır, seher-hîz olan adama 
denir; yukâlu: َرُجٌل َبُكُر َوَبِكٌر أَْي َقِويٌّ َعَلى اْلُبُكوِر
ٌل) [et-tebekkur] اَلتََّاكُُّر -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Sebk ve takaddüm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َم ُجُل ِإَذا َتَقدَّ َتَبكََّر الرَّ
َاَكُر -Acele eyle¡ (fethateynle) [el-beker] اَلإْ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيِء َبَكًرا  َبِكَر ِإَلى الشَّ
اِبِع ِإَذا َعِجَل ِمَن اْلَباِب الرَّ
َااُكوُر  Evvel-i bahârda yağan [el-bâkûr] اَلإْ
yağmura denir; yukâlu: اْلَباُكوَر َماُء  السَّ  أَْمَطَرِت 
اْلَوْسِمّيِ َل  أَوَّ اْلَمَطُر   Ve mutlakâ sâ™irden َوُهَو 

¡acele ve çabuk yetişen nesneye denir, 

zekkeri َبْكٌر [bekr]dir. 

Şârih der ki Ebû ¡Ubeyde dedi ki deveden 
-bek] َبْكَرةٌ insânda genç oğlan ve [bekr] َبْكٌر
ret] genç kız ve َقُلوٌص […alû§] câriye ve َبِعيٌر 
[ba¡îr] insân ve َجَمٌل [cemel] recül ve َناَقٌة 
[nâ…at] imre¡e menzilindedir. İntehâ. 

Ve mine’l-emsâli: ِبَرْفِع َبْكِرِه”  ِسنُّ   “َصَدَقِني 
َعَلْيِه اْنَطَوْت  َوَما  َنْفِسِه  ِفي  ِبَما  َرِني  َخبَّ أَْي  َوَنْصِبِه   “ِسنٍّ
 lafzının ref¡i ve nasbıyla ِسّن Ya¡nî ُضُلوُعُه
mervîdir. Ref¡i sûreti tevessü¡ ve mecâza 
mebnîdir ve nasbı sûretinde َصَدَقِني [§adde…
anî] َفِني -ma¡nâsına haml olun [arrefenî¡] َعرَّ
makla ِسّن kelimesi mef¡ûl-i sânî olur, “َبْكٌر 
[bekr]inin sinnini bana mu¡arrif ta¡rîf ey-
ledi” demek olur. Pes ٌف  hâlı [mu¡arrif] ُمَعّرِ
olur yâhûd muzâf takdîr olunur, َصَدَقِني َخَبُر 
َبْكِرِه -takdîr olun ِفي demek olur yâhûd ِسّنِ 
makla hazf ve îsâl kabîlinden olur. َصَدَقِني 
َبْكِرِه ِسّنِ  ِفي sebkinde olur. Niteki ِفي   َصَدَق 
 .derler اْلَحِديِث َوَصَدَقُه اْلَحِديُث

Mesel-i mezbûrun menşe™i budur ki bir 
adam bir kimseden bir َبْكٌر [bekr] ya¡nî 
bir erkek genç deve iştirâ edecek olup 
sâhibinden yaşını sü™al eyledikte َباِزٌل 
[bâzil]dir dedi ki deve kısmının azıyı ya-
rıp kemâle vardığı kertedir, o hılâlde deve 
bir nesneden ürküp firâr eylemekle sâhibi 
tevkîf için hasbe’l-âdet ِهَدْع ِهَدْع diye çağır-
dıkta müşterî kelâm-ı merkûmu îrâd eyle-
di, zîrâ ِهَدْع lafzı küçük köşekleri teskîn ve 
tevkîf için tekellüm olunur.

ُاُكوُر -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-bukûr] اَلإْ
de) Bir adama yâ bir yere erken gelmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَكَر َعَلْيِه َوِإَلْيِه َوِفيِه بُكُوًرا 
ِل ِإَذا أََتاُه بُْكَرًة ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
ِكيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tebkîr] اَلتَّاإْ
Bu dahi بُكُوٌر [bukûr] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
بُْكَرًة أََتاُه  ِإَذا  َعَلْيِه   Ve sebk ve takaddüm َبكََّر 
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Şârih der ki takaddüm ma¡nâsından 
me™hûzdur. Ve ٌَباِكَرة [bâkiret] ta¡bîri galat-
tır. Ve ِبْكٌر [bikr] müzekker ve mü™ennese 
ıtlâk olunur, ya¡nî henüz tezevvüc eyle-
memiş oğlana da denir. İntehâ. Ve 

ٌر ِْكإْ  [bikr] Şol hatuna, kezâlik şol nâkaya 
ıtlâk olunur ki dûşîze hükmünde olur. 
Ve her şey™in evveline ِبْكٌر [bikr] denir. 
Ve mesbûk bi’l-mesel olmayan ¡amel ve 
san¡ata ıtlâk olunur. Ve henüz hâmil ol-
mamış sığır ineğine, ¡alâ-kavlin gencine 
denir ki dana ta¡bîr olunur. Kâle’ş-şârih 
ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ََوال َفاِرٌض   ﴿الَ 
 Ve yağmuru çok ِبْكٌر﴾ اآلية، أَْي الَ ُمِسنٌَّة َوالَ َفِتيٌَّة
sehâba denir; yukâlu: ٌَسَحاَبٌة ِبْكٌر أَْي َغزيَرة Ve 
ebeveynin en evvelki veledine ıtlâk olu-
nur ki ilk çocuğu ta¡bîr olunur. ve en ibtidâ 
üzüm vermesi olan asmaya ıtlâk olunur; 
yukâlu: َل َحْمِلِه  Ve َكْرٌم ِبْكٌر ِإَذا َحَمَل أَوَّ

ٌر ِْكإْ ٌَْة -Şol kılıç dar [arbatun bikrun∂] َضرإْ
besine ıtlâk olunur ki birde kesip katl ey-
lemekle ikinciye hâcet komaya; yukâlu: 
-Kâle’ş-şârih ve minhu’l َضْرَبٌة ِبْكٌر أَْي الَ تَُثنَّى
hadîsu: ِإنَّ َضْرَبَة َعِلّيٍ َرِضَي اهللُ َعْنُه َكاَنْت ِبْكًرا” أَْي“ 
َقاِطَعًة َقاِتَلًة ِبَواِحَدٍة الَ َيْحَتاُج أَْن يُِعيَدَها
ُر ُاكإْ  bâ’nın zammı ve fethi) [el-bukr] اَلإْ
ve kâf’ın sükûnuyla) Nâkanın veledine, 
¡alâ-kavlin genç nâkaya ve ¡alâ-re™yin ٌَّثِني 
[&eniyy]e denir, َجَذٌع [ce≠a¡] olunca kadar 
yâhûd ِاْبُن َمَخاٍض [ibnu me«â∂]ına denir, ٌَّثِني 
[&eniyy] olunca kadar yâhûd ِاْبُن َلُبوٍن [ibnu 
lebûn]a denir yâhûd henüz َباِزٌل [bâzil] ol-
mayana denir. Cem¡i أَْبُكٌر [ebkur] gelir, 
 gelir [bukrân] بُْكَراٌن gibi ve [eflus] أَْفُلٌس
bâ’nın zammıyla ve ٌَبَكاَرة [bekâret] gelir 
bâ’nın fethi ve kesriyle. 

Ma¡lûm ola ki mü™ellife göre ٌَّثِني [&eniyy] 
beş yaşını bitirip altıya varan ba¡îr ve 

turfanda meyve gibi; mü™ennesinde ٌَباُكوَرة 
[bâkûret] denir. Ve 

َْاُكوَرةٌ  [bâkûret] Meyveye denir, ٌَثَمَرة 
[&emeret] ma¡nâsına ve bu mecâzdır. Ve 
meyvesi sâ™irden mukaddem yetişir olan 
hurmâ ağacına denir; yukâlu: َنْخَلٌة َباُكوَرةٌ ِإَذا 
الً َصاَرْت تُْدِرُك أَوَّ
ِكُر ُماإْ -veznin [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mubkir] اَلإْ
de) ve

َاُكوُر  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-bekûr] اَلإْ
Bunlar da evâ™il-i bahârda yağan yağmura 
ıtlâk olunur. Ve 

َُْكوٌر  [bekûr] Meyvesi sâ™irden akdem yeti-
şir olan hurmâ ağacına ıtlâk olunur. Cem¡i 
 gelir zammeteynle. Mü™ellif [bukur] بُُكٌر
burada yine teşvîş eylemiştir, zîrâ ¡âdeti 
üzere بُُكٌر  َباُكوٌر ibâretindeki zamîr¡ َجْمُعُه 
[bâkûr]a ¡â™id olmak muktezîdir; o ise 
 a râci¡dir. Niteki Mi§bâ√’ta ve[bekûr] َبُكوٌر
sâ™ir ümmehâtta َباُكوٌر [bâkûr]un cem¡i َبَواِكيُر 
[bevâkîr] ve َبُكوٌر [bekûr]un بُُكٌر [bukur] 
dur, َرُسوٌل [resûl] ve ُرُسٌل [rusul] gibi diye 
mansûstur.

َاِكيَرُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-bekîret] اَلإْ
de) ve

َكاُر ِماإْ -veznin [√mi§bâ] ِمْصَباٌح) [el-mibkâr] اَلإْ
de) Bunlar da meyvesi mukaddem idrâk 
eden hurmâ ağacına denir; yukâlu: َنْخَلٌة 
الً  Ve َبُكوٌر َوَبِكيَرةٌ َوِمْبَكاٌر ِإَذا َصاَرْت تُْدِرُك أَوَّ

َكاٌر  Serî¡atü’l-inbât olan soy ve [mibkâr] ِماإْ
kuvvetli arza ıtlâk olunur; yukâlu: أَْرٌض 
ْنَباِت ِمْبَكاٌر أَْي َسِريَعُة اإْلِ
ُر ِاكإْ  Henüz (bâ’nın kesriyle) [el-bikr] اَلإْ
dûşîze olan kıza denir, َعْذَراُء [¡a≠râ™] 
ma¡nâsına. Cem¡i أَْبَكاٌر [ebkâr]dır. Mas-
darı ٌَبَكاَرة [bekâret]tir ki kız bikr olmak 
ma¡nâsınadır; ٌَعِذَرة [¡a≠iret] gibi. 
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¡Abdullâh ve pederi Ebû ¢u√âfe’nin ismi 
¡O&mân’dır. Ricâlde ibtidâ şeref-yâb-ı 
İslâm olan budur. Sebeb-i künyesi ibtidâ 
tekbîr-i İslâm eylediğidir. Nisbetinde 
kezâlik Benî Bekr b. ¡Abdumenât ve Bekr 
b. Vâ™il nisbetlerinde ٌَّبْكِري [Bekriyy] denir 
ve Benî Ebî Bekr b. Kilâb cemâ¡atine nis-
betinde ٌَّبْكَراِوي [Bekrâviyy] denir.

ٌر َْكإْ  [Bekr] (َسْكٌر [sekr] vezninde) ‰ayyi™ 
kabîlesi yurdunda bir mevzi¡dir.

َراُن َاكإْ -veznin [sekrân] َسْكَراُن) [el-Bekrân] اَلإْ
de) ∞ariyye nâhiyesinde bir mevzi¡ ve bir 
karye ismleridir.

ُرلُن َْكإْ  [Bekrûn] (َحْمُدوُن [√amdûn] veznin-
de) Bir recül ismidir.

]ب ك ه ر[
ُهوُر َْكإْ  [Bekhûr] (َتْكُفوٌر [tekfûr] vezninde) 
Mülûk-i Hind’den bir pâdişâhın ismidir.

]ب ل ر[
َالُّوُر ve (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [el-bellûr] اَلإْ

ُر ِالَّوإْ  (vezninde [sinnevr] ِسنَّْوٌر) [el-billevr] اَلإْ
ve

ُر ِاَلوإْ  (vezninde [siba†r] ِسَبْطٌر) [el-bilevr] اَلإْ
Cevher-i ma¡rûf ismidir ki lisânımızda 
dahi billûr denir. Ve 

ٌر ِْلَّوإْ  [billevr] (ِسنَّْوٌر [sinnevr] vezninde) 
¡Azîmü’l-heykel olan bahâdıra denir. Ve 
sâ™ir mülûk-i Hind’den ¡azîmü’ş-şân olan 
pâdişâha ¡alem-i mahsûstur, rây-ı râyân 
demektir.

]ب ل ج ر[
ََْلنإَْجُر  [Belencer] (cîm’le َغَضْنَفٌر [πa∂anfer] 
vezninde) »azer ülkesinde Bâbü’l-Ebvâb 
ensesinde bir belde adıdır. Ve A√med b. 
¡Ubeyd b. Nâ§i√ b. Belencer muhaddis-i 
nahvîdir.

nâkaya denir. Ve َجَذٌع [ce≠a¡] ٌَّثِني [&eniyy] 
haddinden evvel olana denir; أَْجَذاٌع [ec≠â¡] 
bakarda üç yaşına varmak ma¡nâsınadır. 
Ve ِإْبُن َمَخاٍض [ibnu me«â∂] bir yaşını geçip 
ikinciye girmiş olandır. Ve َلُبوٍن  ibnu] ِإْبُن 
lebûn] ikiyi geçip üçüncüye varmış olan-
dır. Ve َباِزٌل [bâzil] dokuzuncuya varandır.

َاَكَراُت -vez [arekât√] َحَرَكاٌت) [el-bekerât] اَلإْ
ninde) Kılıcın zînetleri cümlesinden olan 
halkalara denir. Ve 

ََْكَراٌت  [Bekerât] Benû ±uveyb cemâ¡ati 
yurdunda olan su yanında bir niçe ¡âlî 
dağlara ıtlâk olunur ve o suyun ismi ٌَبْكَرة 
[Bekret]tir bâ’nın fethiyle. Ve 

ََْكَراٌت  [Bekerât] Curcân nâm mevzi¡de 
yâhûd tarîk-i Mekke’de bir niçe siyâh ve 
¡azîm sahralara ıtlâk olunur.

َرَتاِن َاكإْ  [temretân] َتْمَرَتاِن) [el-Bekretân] اَلإْ
vezninde) Benî Ca¡fer yurdunda iki küçük 
dağa denir ve orada bir su vardır ki ona da 
.denir [Bekret] َبْكَرةٌ

َْكَّاٌر  [Bekkâr] (اٌد  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Şîrâz’a karîb bir karye adıdır. Ve bir recül 
ismidir.

 (vezninde […unu¡] ُعنٌُق) [Bukur] ُُْكٌر
Yemen’de bir hısn adıdır.

ٌر  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Bukeyr] َُْكيإْ
Esmâ-i ricâldendir.

َرَة َْكإْ -vez [temret] َتْمَرةٌ) [Ebû Bekret] أَُْو
ninde) Ashâbdan Nufey¡ b. el-◊âri& 
yâhûd Nufey¡ b. Mesrû√ künyesidir, 
‰â™if melhamesinde hisârdan ٌَبْكَرة [bekret 
ile aşağıya nüzûl eylemekle Fahr-i enâm 
¡aleyhi’s-selâm hazretleri أَبُو َبْكَرَة ile tekni-
ye eylediler.

ٍر َْكإْ  Evvel-i hulefâ-i [Ebû Bekr] أَُْو
râşidîndir, radıyallâhu ¡anhum. İsmi 
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parmakla serçe parmak beyninde olan par-
mağa denir ki adsız parmak ta¡bîr olunur, 
Fârisîde bî-nâm derler. Ve ِبْنِصٌر [bin§ir] 
lafzı mü™ennestir. Cevherî’nin bunu 
 mâddesinde zikri vehmdir, ya¡nî “ب،ص،ر”
nûn’u asliyyedir. Şârih der ki Mi§bâ√’da 
§âd’ın kesriyle mansûstur.

]ب ل ر[
ُر َاوإْ  bâ’nın fethi ve vâv’ın) [el-bevr] اَلإْ
sükûnuyla) Zirâ¡at için ıslâh ve i¡mâr 
olunmazdan mukaddem ¡alâ-hâlihâ olan 
ya¡nî sökülüp nadas olunmamış ve saban 
girmemiş arza denir ki arz-ı meyyite ola-
caktır. ¡Alâ-kavlin şol nadas olmuş tarla-
ya denir ki gelecek sene zirâ¡at olunmak 
için dinlendirip bu sene nesne zer¡ olun-
mamış ola, zîrâ beher sene zer¡ olunsa yo-
rulmakla hâsılâtı za¡îf ve kalîl olur. Bizim 
diyârlarda bâ’nın zammıyla por ta¡bîr ve 
ma¡nâ-yı evveli irâde ederler. Ve 

ٌر َْوإْ  [bevr] Masdar olur, bir nesnenin kün-
hüne vâkıf olmak için yoklamak ve sına-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َباَر ُفالًَنا َيُبوُرُه َبْوًرا 
 Ve ِإَذا اْخَتَبَرُه

ٌر َْوإْ  [bevr] ve 

ََْواٌر  [bevâr] (َتَباٌر [tebâr] vezninde) Helâk 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َباَر 
َهَلَك ِإَذا  َوَبَواًرا   Ve pazar kesâda varmak َبْوًرا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَسَدْت ِإَذا  وُق  السُّ  َباَرِت 
Ve 

ٌر َْوإْ  [bevr] َباِئٌر [bâ™ir]in cem¡i olur, hâlik ve 
hâ™ir ma¡nâlarına, َصْحٌب [§a√b] ve َصاِحٌب 
[§â√ib] gibi. Ve 

ٌر َْوإْ  [bevr] Kezâlik masdar olur, nâkayı 
gebe midir değil midir bilmek için buğu-
ra ¡arz eylemek ma¡nâsına. Zîrâ eğer gebe 
ise kendisini buğur istişmâm eyledikte 

]ب ل غ ر[
َغُر  ُقْرَطٌق πayn-ı mu¡ceme ile) [Bulπar] ُْلإْ
[…urta…] vezninde) ~a…âlibe ülkesinde 
kâ¡idetü’l-mülkü olan şehrin ismidir, şimâl 
tarafına düşer, soğuğu be-gâyet şedîd 
olur; ¡âmme بُْلَغاُر [Bulπâr] derler. َصَقاِلَبٌة 
[~a…âlibet] Fatalye-i Yûnânî mu¡arrebidir, 
Rus ve Leh ve Macar vilâyetlerini hâvîdir.

]ب ل ه ر[
َوُر َاَلهإْ -vez [πa∂anfer] َغَضْنَفٌر) [el-belehver] اَلإْ
ninde) Mekân-ı vâsi¡a denir.

]ب ن ر[
َانُوُر  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-benûr] اَلإْ
Her hâli sınanmış mücerreb ve muhteber 
adama denir; yukâlu: ُهَو َبنُوٌر أَْي ُمْخَتَبٌر

]ب ن ُ ر[
َرُة ُِ َاَنا  (bâ’nın fethiyle) [el-benâdiret] اَلإْ
Ma¡denlere mülâzemet eden ticârete de-
nir. ¡Alâ-kavlin pahalı satmak için emti¡a 
ve eşyâyı saklar olan tüccâra denir ki 
madrabaz ta¡bîr olunur, Fârisîde kîse-dâr 
derler. Müfredi بُْنَداٌر [bundâr]dır bâ’nın 
zammıyla; yukâlu: َيْلَزُموَن اٌر  تُجَّ أَْي  َبَناِدَرةٌ   ُهْم 
 Ve اْلَمَعاِدَن أَِو الَِّذيَن َيْخُزنُوَن اْلَبَضاِئَع ِلْلَغالَِء

اٌر ََ  Muhaddisînden Mu√ammed [Bundâr] ُْنإْ
b. Beşşâr’ın lakabıdır, İmâm Mâlik’in 
tahrîc eyledikleri ehâdîsi cem¡ ve zabt ey-
lediği için mülakkab olmuştur.

ُر ََ َانإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-bender] اَلإْ
Gemi yatağı ve gemi limanı olan yere 
denir, َمْرَسى [mersâ] ve ٌ  [™mukelle] ُمَكلَّ
ma¡nâsına. Hâlâ İzmir ve İskenderiyye 
gibi iskele olup bâzirgân makarrı olan şeh-
re َبْنَدٌر [bender] ta¡bîri bu mülâbese iledir.

]ب ن ص ر[
ِانإِْصُر  Orta (bâ’nın kesriyle) [el-bin§ir] اَلإْ
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َااِئَرُة  Bunlar da arz-ı (hâ’yla) [el-bâ™iret] اَلإْ
mezkûreye denir; yukâlu: َوَباِئٌر بُوٌر   أَْرٌض 
 Ve َوَباِئَرةٌ أَْي َمْتُروَكٌة َفَلْم تُْعَمْر

َْاِئٌر  [bâ™ir] Fâsidü’l-akîde olmakla hâlik 
olan kimseye denir. Bu mülâbese ile 
 ;lafzı te™kîd için itbâ¡ olundu [â™ir√] َحاِئٌر
yukâlu: ََوال ِلَشْيٍء  َيتَِّجْه  َلْم  َكاَن  ِإَذا  َباِئٌر  َحاِئٌر   َرُجٌل 
َيْأَتِمُر ُرْشًدا َوالَ يُِطيُع ُمْرِشًدا
ََْواِر  [bevâri] (َقَطاِم […a†âmi] vezninde ki kesr 
üzere mebnîdir) Helâk ismidir; yukâlu: 
َنَزَلْت َبَواِر َعَلى النَّاِس أَِي اْلَهالَُك
َوُر ِماإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mibver] اَلإْ
Şol buğura denir ki nâkanın gebe olup ol-
madığını be-gâyet hiss ve idrâk eder ola; 
yukâlu: َفْحٌل َمُبوٌر أَْي َعاِرٌف ِبالنَّاَقِة أَنََّها الَِقٌح أَْم َحاِئٌل

ُاوِريُّ ve [el-bûriyy] اَلإْ

ُاوِريَُّة ve (bâ’ların zammıyla) [el-bûriyyet] اَلإْ

ِرَياُء َاوإْ  bâ’nın fethi ve medd) [™el-bevriyâ] اَلإْ
ile) ve

َااِريُّ ve [el-bâriyy] اَلإْ

َااِرَياُء  (tahfîf-i yâ™ ve medd ile) [™el-bâriyâ] اَلإْ
ve

َااِريَُّة -Hası (teşdîd-i yâ ile) [el-bâriyyet] اَلإْ
ra denir ki sâzlıktan örülüp ferş olunur, 
bûriyâ-yı Fârisî mu¡arrebidir. Hasırcıya 
ve hasır satana اٌر  denir. İmâm [bevvâr] َبوَّ
Bu«ârî ve İmâm Müslim’in şeyhi ◊asan 
b. er-Rebî¡ el-Bevvârî bey¡ine mensûbdur. 
Ve 

 ve [bûriyy] ُْوِريٌّ

 َطِريٌق ,Yola ıtlâk olunur [™bûriyâ] ُْوِرَياُء
[†arî…] ma¡nâsına.

َْاُر  [Bâr] Neysâbûr kazâsında bir karye-
dir; a¡lâmdan ◊useyn b. Na§r el-Bârî en-
Neysâbûrî oradandır.

َااِر  Yemen’de ber [Sû…u’l-Bâr] ُسوُقالإْ

vechine tebevvül eder; yukâlu: النَّاَقَة  َباَر 
 Ve bir َبْوًرا ِإَذا َعَرَضَها َعَلى اْلَفْحِل ِلَيْنظَُر أاَلَِقٌح أَْم الَ
nesne heder ve bâtıl olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبَطَل ِإَذا  َعَمُلُه   ve minhu kavluhu َباَر 
ta¡âlâ: ﴾َوَمْكُر اُوَلِئَك ُهَو َيُبوُر﴿ Ve 

ٌر َْوإْ  [bevr] Gebe olduğunu bilmek için buğur 
nâkayı istişmâm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِلَقاَحَها ِلَيْعِرَف  َمَها  َتَشمَّ ِإَذا  النَّاَقَة  اْلَفْحُل   َباَر 
ِمْن ِحَياِلَها
ِتَياُر إْْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ibtiyâr] اَلإْ
de) Bu dahi tecribe ve ihtibâr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َُبه  ِإْبَتاَر ُفالًَنا ِإَذا اْخَتَبَرُه َوَجرَّ
Ve cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْبَتاَر اْلَمْرأََة ِإَذا َنَكَحَها أَْي َجاَمَعَها
َْاَرُة ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ibâret] اَلإْ
Helâk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََباَرُه 
اهللُ ِإَباَرًة أَْي أَْهَلَكُه
َاَواُر  Bu dahi (bâ’nın fethiyle) [el-bevâr] اَلإْ
helâk ve kesâd ma¡nâlarınadır, niteki zikr 
olundu. Ve اأْلَيِِّم  bu [bevâru’l-eyyim] َبَواُر 
ma¡nâdandır ki dul hatunun ere varma-
yıp evde çürüyüp kalmasından ¡ibârettir. 
Mü™ellif bununla ”اأْلَيِِّم َبَواِر  ِمْن  ِباهلِل   “َنُعوُذ 
hadîsine telmîh eylemiştir.

ُاوُر -Şol kim (bâ’nın zammıyla) [el-bûr] اَلإْ
seye denir ki niyyet ve ¡akîdesi fâsid ol-
makla hâlik olup onda dünyâ ve âhirete 
müte¡allik hayr ve felâh şâ™ibesi olmaya. 
Ve bunda müfred ve tesniye ve cem¡ ve 
müzekker ve mü™ennes beraberdir, zîrâ 
fi’l-asl masdardır; yukâlu: بُوٌر َواْمَرأَةٌ   َرُجٌل 
 Kâle’ş-şârih َوَقْوٌم بُوٌر أَْي َفاِسٌد َوَهاِلٌك الَ َخْيَر ِفيِه
ve minhu kavluhu ta¡âlâ: َوُكْنُتْم َقْوًما بُوًرا﴾ أَْي﴿ 
 Ve َهاِلِكيَن ِعْنَد اهلِل َتَعاَلى ِلَفَساِد َعِقيَدِتُكْم َوُسوِء ِنيَِّتُكْم

 Kezâlik arz-ı meyteye denir ki [bûr] ُْوٌر
gars ve zirâ¡at için sökülüp ıslâh ve i¡mâr 
olunmamış ola.

َااِئُر ve [el-bâ™ir] اَلإْ



َرُة ُاهإْ اَلإْ 1777BÂBU’R-RÂ™ 

َرُة ُاَويإْ -vez [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [el-Buveyret] اَلإْ
ninde) Bir mevzi¡ ismidir ki Benû Na∂îr’in 
ondan hurmâlıkları var idi.

ُاوِريُّ  (bâ’nın zammıyla) [el-bûriyy] اَلإْ
mekân-ı بُوٌر [bûr]a mensûb demektir. Bu 
ma¡nâdandır ki bir gulâmı kendi başına 
boşlayıp lâübâliyâne revişle istediğini iş-
ler olup te™dîb ve gûş-mâlinden igmâz ve 
müsâmaha olunur olsa ِبُبوِريِِّه  derler أَْرَسَلُه 
ya¡nî تُِرَك َوَرْأَيُه َوَلْم يَُؤدَّْب Bizim diyârlarda bu 
makûle te™dîb ve terbiyesiz neşvü nemâ 
bulan oğlan hakkında buruna körüne bü-
yümüş ta¡bîr ederler.

]ب ه ت ر[
ُتَرُة ُاهإْ -bâ’nın ve tâ’nın zam) [el-buhturet] اَلإْ
mıyla) ve

ُتُر ُاهإْ -Bodur hatuna de (hâ’sız) [el-buhtur] اَلإْ
nir, ٌَمْرأَةٌ َقِصيَرة ma¡nâsına.

َتَرُة َاهإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-behteret] اَلإْ
ninde) Yalan söylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َكَذَب َبْهَتَر الرَّ

]ب ه ُ ر[
ِريُّ َُ ُاهإْ  bâ’nın ve dâl’ın) [el-buhduriyy] اَلإْ

zammı ve yâ’nın şeddesiyle) Süt çalmış 
çocuğa denir ki büyümez olur; ٌّبُْخُدِري 
[bu«duriyy] dahi derler.

]ب ه ر[
ُر ُاهإْ  bâ’nın zammı ve hâ’nın) [el-buhr] اَلإْ
sükûnuyla) ve

َرُة ُاهإْ  ,Geniş yere denir (hâ’yla) [el-buhret] اَلإْ
arz-ı müttesi¡a ma¡nâsına ki gittikçe müt-
tesi¡ ola. Ve derenin vasatına denir ki hayr 
ve atyeb olan mahallidir, yayvan olur, 
onda çayır ve çemen nâbit olur. 

Mü™ellif ِسرُّ اْلَواِدي َوَخْيُرُه ¡ibâretiyle tefsîr ey-
lemekle َخْيٌر [«ayr] mukâbelesiyle ekser-i 

beldedir.

َْاِري  [Bârî] (yâ’nın sükûnuyla) Baπdâd’da 
bir karyedir.

َْاَرُة  [Bâret] Şâm ülkesinde bir sancağın 
adıdır. Ve a¡mâl-i Cezîre’den bir iklîm-i 
¡örfî ismidir. Bunların nisbetlerinde ٌَّباِري 
[Bâriyy] denir.

 Mı§ır’da (bâ’nın zammıyla) [Bûret] ُْوَرُة
bir beldedir, semek-i bûrî dedikleri ba-
lık oraya mensûbdur. Ve ¡ulemâdan 
Hibetullâh b. Ma¡add ve birâder-zâdesi 
Mu√ammed b. ¡Abdul¡azîz ve sâ™ir ba¡zı 
zevât oraya mensûblardır.

 Fârs (vezninde [nûr] نُوٌر) [Bûr] ُْوُر
diyârında bir beldedir. Ve 

 .Esâmî-i ricâldendir: Bûr b [Bûr] ُْوٌر
A∂ram, İmâm Bu«âri şeyhidir. Ve Bûr 
b. Mu√ammed ve Bûr b. ¡Ammâr el-
Bel«iyyân ve Bûr b. Hânî ve sâ™ir ba¡zı 
muhaddislerin ismidir.

-veznin [şûrâ] ُشوَرى) [Bûrâ] ُْوَرى
de) ¡Ukberâ™ kurbünde bir karyedir; 
Mu√ammed b. Ebi’l-Me¡âlî™ b. el-Bûrânî 
nâm muhaddis oradandır.

 [zûrî] ُزوِري râ’nın kesriyle) [Bûrî] ُْوِري
vezninde ki َزاَر [zâre] fi¡linden emrdir) 
A¡lâm-ı ¡ulemâdandır.

ُة ُاوَراِنيَّ -bâ’nın zammıy) [el-bûrâniyyet] اَلإْ
la) Bir nev¡ ta¡âm ismidir ki Me™mûn 
»alîfe’nin halîlesi olan Bûrân bint 
◊asan b. Sehl’e mensûbdur; hâlen bizim 
diyârlarda bûrânî ta¡bîr ederler bir latîf 
ta¡âmdır. Ve ¢â∂î Ebû Bekr el-Bûrânî, 
İbn Cumey¡ e§-~aydâvî şeyhinin şeyhi-
dir. Ve ¡Abdullâh b. Mu√ammed b. Bûrîn 
bâ’nın zammıyla ve Ebû Bekr b. Bûrîn 
muhaddislerdir.
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َبُعَد ِإَذا  ُجُل   ;Ve hâ™ib olmak ma¡nâsınadır الرَّ
yukâlu: َخاَب ِإَذا  ُجُل  الرَّ -nüs َواْلُحبُّ Şârih َبَهَر 
halarını tahti™e edip savâb olan َواْلَخْيَبُة ol-
maktır diye bi’l-istişhâd tansîs eylemiştir. 
Ve gussa ve tasaya uğramak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبَهَرُه اأْلَْمُر ِإَذا َكَرَبُه Ve bir adama kazf 
ve iftirâ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِباْلُبْهَتاِن َقَذَفُه  ِإَذا  ُفالًَنا   Ve vüs¡ ve tâkattan َبَهَر 
zâ™id teklîf eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َطاَقِتِه َفْوَق  َفُه  َكلَّ ِإَذا  ُفالًَنا  -Ve ta¡accüb eyle َبَهَر 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْهًرا َلُه أَْي َعَجًبا ve 
yukâlu: َبْهًرا َلُه أَْي َتْعًسا َيْعِني َهالًَكا Ve bu kahr 
ve galebe ma¡nâsındandır; fi¡l-i muzmer-i 
mehcûr ile mansûbdur, maglûb ve makhûr 
olsun demektir. Kâle fi’l-Esâs ُدَعاٌء َلُه   َبْهًرا 
 Ve َعَلْيِه ِبأَْن يُْغَلَب

ٌر َْهإْ  [behr] Ayın ziyâsı kevâkib-i 
sâ™irenin ziyâsına gâlib olmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َبَهَر اْلَقَمُر ِإَذا َغَلَب َضْوُءُه 
 Ve bir adam emsâl ve akrânına َضْوَء اْلَكَواِكِب
fâ™ik olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالٌَن  َبَهَر 
ِإَذا َبَرَع أَْي َفاَق أَْقَراَنُه
َهُر إْْ َ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-ebher] اَلإْ
Arkaya denir, َظْهٌر [@ahr] ma¡nâsına. Ve ar-
kada bir damar adıdır ki sâ™ir damarlardan 
¡azîm olanıdır. Ve boyun damarına denir ki 
şâh damar dedikleridir, َوِريُد اْلُعنُِق [verîdu’l-
¡unu…] ma¡nâsına. Ve اَْكَحُل [ek√al] dedik-
leri damara denir ki kolda kan alınacak üç 
damarın ortasında olan damardır, ona be-
den damarı ta¡bîr ederler, etıbbâ™ ِعْرُق اْلَحَياِة 
[¡ir…u’l-√ayât] ıtlâk ederler. 

Mütercim der ki İbn E&îr beyânı üzere أَْبَهٌر 
[ebher] dedikleri damar baştan neş™et edip 
ayağa kadar mümtedd olur ve şerâyîn de-
dikleri küçük damarlar ona muttasıl olur. 
Başta iken َناَمٌة [nâmet] ve boğazda َوِريٌد 
[verîd] ve göğüste أَْبَهٌر [ebher] ve arkada 

nüsha şîn-i mu¡ceme ile ٌَّشر [şerr]e sapmış-
lardır, galattır. Zîrâ ٌِّسر [sirr] derenin vasa-
tına ve yayvan yerine denir ki sâ™ir mahal-
lerinden hoş ve hayr ve atyeb olur. Ve 

ٌر  Arz-ı mahdûde-i mu¡ayyeneye [buhr] ُْهإْ
denir ki َبَلٌد [beled] ma¡nâsına. Ve bî-tâb 
olmaktan nâşî nefes kesilip har har solu-
mak ma¡nâsınadır; bunda ism ve masdar 
olur, hattâ solugan ¡illetine ıtlâk olunur.

ُهوُر َماإْ ve [el-mebhûr] اَلإْ

َاِهيُر  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-behîr] اَلإْ
Ma¡nâ-yı mezbûrdan vasflardır, har har 
soluyan ve solugan ¡illetine uğramış kim-
seye denir; yukâlu: ُجُل َعَلى ِبَناِء اْلَمْفُعوِل  بُِهَر الرَّ
ْبُو َفُهَو َمْبُهوٌر َوَبِهيٌر ِإَذا َعَدا َحتَّى َغَلَبُه اْلُبْهُر أَِي الرَّ
َرُة ُاهإْ  بُْهٌر (bâ’nın zammıyla) [el-buhret] اَلإْ
[buhr] ile ma¡nâ-yı evvelde mürâdiftir ki 
zikr olundu. Ve 

َرُة  Medîne nevâhîsinde bir [Buhret] ُْهإْ
mevzi¡ adıdır. Ve Yemâme’de bir mevzi¡ 
adıdır. Ve 

َرةٌ  ;Her şey™in ortasına denir [buhret] ُْهإْ
yukâlu: ْيِل َوبُْهَرُة اْلَواِدي َوبُْهَرُة اْلَفَرِس َوبُْهَرُة  بُْهَرُة اللَّ
اْلَحْلَقِة أَْي َوَسطُُه
ِاَهاُر نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inbihâr] اَلإْ
de) Yorulup nefes kesilmekle har har so-
lumak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  ِإْنَبَهَر 
ْعَياِء اْنَقَطَع َنَفُسُه َوَتَتاَبَع ِمَن اإْلِ
ُر َاهإْ ve (vezninde [ahr…] َقْهٌر) [el-behr] اَلإْ

ُاُهوُر -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-buhûr] اَلإْ
de) Be-gâyet aydın ve tâb-dâr olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْمُس َبْهًرا َوبُُهوًرا  َبَهَرِت الشَّ
 Ve ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أََضاَءْت

ٌر َْهإْ  [behr] Gâlib olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َغَلَبُه ِإَذا   Ve doldurmak َبَهَرُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَلَُه ِإَذا  َناَء  اإْلِ  Ve َبَهَر 
ırak olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَهَر 
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Zencân beyninde vâki¡ bir şehr-i ¡azîme 
tesmiye olundu. 

Mütercim der ki mü™ellif gerçi âb-her 
Fârisîde değirmen suyu demek deyip lâkin 
müfredât-ı Fârisîde zafer-yâb olunma-
mıştır. Mü™ellif elbette a¡lemdir. Zâhiren 
Pehlevî yâhûd Sekzî lisânıdır. Ve 

َهُر إْْ  I§fahân nevâhîsinde bir küçük [ebher] أَ
şehrin dahi ismidir. Ve ◊icâz’da bir dağın 
adıdır.

َراُء َْهإْ  [Behrâ™] (َزْهَراُء [zehrâ™] vezninde) Bir 
kabîle adıdır; elifin kasrıyla da zebân-
zeddir. Nisbetinde ٌَّبْهَراِني [Behrâniyy] ve 

 denir, nûn’la gayr-i [Behrâviyy] َبْهَراِويٌّ
kıyâs üzeredir.

َاَهاُر  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-behâr] اَلإْ
Bir hoş-bû nebât adıdır, papatya nev¡inden 
sığır gözü dedikleri papatyanın küçük ve 
sarı nev¡idir ki sarı papatyaya dedikleridir. 
Ve 

ََْهاٌر  [behâr] Mutlakâ hûb ve münîr ve tâb-
dâr olan şey™e denir, çehre-i mehâbîb gibi. 
Ve atın sînesine denir, َلَبُب اْلَفَرِس [lebebu’l-
feres] ma¡nâsına. Kezâlik sînesinde olan 
beyâza denir ki sîne-bend durduğu yerde 
olan beyâz olacaktır. Ve 

ََْهاٌر  [Behâr] Merv kazâsında bir karye 
adıdır, َبَهاِريُن [Behârîn] dahi derler; mu-
haddisinden Ru…âd b. İbrâhîm el-Behârî 
oradandır.

ُاَهاُر  Puta (bâ’nın zammıyla) [el-buhâr] اَلإْ
denir, َصَنٌم [§anem] ma¡nâsına. Ve kırlagıç 
kuşuna denir, ُخطَّاٌف [«u††âf] gibi. Ve bir 
nev¡ beyâz balık adıdır. Ve hallâclanmış 
pamuğa denir. Ve evzândan üç yüz rıtl 
yâhûd dört yüz yâhûd altı yüz ¡alâ-kavlin 
bin rıtl olan vezn ve mikdâra denir. 

-derler ki yürek damarıdır, yü [vetîn] َوِتيٌن
rek ona muttasıldır, hareket eder ve sâ™ir 
şerâyîn ondan münşa¡ib olur. O damarın 
kesilmesi sebeb-i helâktır ki ödü kop-
tu dedikleri budur. Ve o damara uylukta 
 .derler [âfin§] َصاِفٌن ve baldırda [nesâ] َنَسا
İntehâ. Ve 

َهٌر إْْ -Kuş kanadının cânib-i aksarın [ebher] أَ
da olan yeleğe denir. Cem¡i أََباِهُر [ebâhir]
dir. 

Kuş kanadının yelekleri beş mertebedir: 
Evvelki yeleklere َقَواِدُم […avâdim] denir, 
ba¡dehu َمَناِكُب [menâkib] ba¡dehu َخَواِفي 
[«avâfî] ba¡dehu أََباِهٌر [ebâhir] en sonra ُكَلى 
[kulâ] denir. Ve 

َهٌر إْْ  Siye-i kavsin ya¡nî yayın iki [ebher] أَ
başında olan eğri yerlerin arkasına denir, 
¡alâ-kavlin َطاِئٌف [†â™if] ile ُكْلَيٌة [kulyet] 
aralığına denir. َطاِئٌف [†â™if] yay hânesidir 
ve ُكْلَيٌة [kulyet] ok değdiği ince yerdir. 
Ma¡lûm ola ki tîr-endâzlar yayın başlarına 
kûşe-i kemân ve oraya sardıkları deriye 
-ta¡bîr ederler, tuncu ona geçirir [zâπ] زاٌَغ
ler. Onun birisine ki büküm yeridir, kasan 
ve ondan beriye sal ve el tutacak yere ki 
yayın vasatıdır, kabza ıtlâk ederler. Ve 

َهٌر إْْ  ,Şol pâkîze ve soy arza denir [ebher] أَ
ona sel suyu çıkıp nizâmına halel ve tagyîr 
îrâs etmez ola. Ve 

َهٌر إْْ  ,i yâbis ismidir-[¡arî∂] َضِريٌع [ebher] أَ
 […şibri] ِشْبِرٌق mü™ellife göre [¡arî∂] َضِريٌع
dedikleri ottur ve sâ™ir müfredât beyânına 
göre cevf-i bahrde nâbit olur bir değirmi 
yapraklı ottur ki mevce-i deryâ tarhıyla 
sevâhilde bulunur. Ve 

َهُر إْْ  Âb-her-i Fârisî mu¡arrebidir [ebher] أَ
ki َحى الرَّ  ya¡nî değirmen [mâ™u’r-re√â] َماُء 
suyu demektir. Bu münâsebetle ¢azvîn ile 
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ًة َوُخْبًثا أُْخَرى َمرَّ  ve bir adam seyyide ve َدَماَثًة 
şerîfe hatun almak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َج َبِهيَرًة أَْبَهَر ُفالٌَن ِإَذا َتَزوَّ
ِتَهاُر إْْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ibtihâr] اَلإْ
Bir kimse irtikâb etmediği fücûr makûlesi 
fi¡l-i şenî¡i ettim diye yalandan iddi¡â ey-
lemek ma¡nâsınadır; meselâ filân hatunla 
hem-bezm-i visâl oldum diye iddi¡â ve 
kendi nefsine iftirâ eylemek gibi; yukâlu: 
َيْفُجْر َوَلْم  َفَجْرُت  َوَقاَل  َكِذًبا  َعى  ادَّ ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْبَتَهَر 
Kâle’ş-şârih ve minhu şi¡ru’l-Kumeyt: 
اْبِتَياَرا” ا  َوِإمَّ اْبِتَهاًرا  ا  ِإمَّ  || اْلَفَتاِة  َنْعُت  ِبِمْثِلَي   “َقِبيٌح 
أَْن ْبِتَياُر  َواإْلِ َيْفَعْل  َوَلْم  ِلُفالََنٍة  َفَعْلُت  َيُقوَل  أَْن  ْبِتَهاُر   اَإْلِ
 Ve َيُقوَل َفَعْلُت َوَقْد َفَعَل

ِتَهاٌر إْْ  Bir adam kendi mürtekib [ibtihâr] ِإ
olduğu fi¡l-i kabîhi âher bî-günâh kimse-
ye isnâd ile âlûde kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْبَتَهَر ُفالًَنا ِإَذا َرَماُه ِبَما ِفيِه Ve du¡âyı ta-
zarru¡ ve hulûs ve tezellül üzere eylemek, 
¡alâ-kavlin kat¡â hâmûş olmayarak her 
sâ¡at du¡â eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َعاِء ِإَذا اْبَتَهَل أَْو َيْدُعو ُكلَّ َساَعٍة الَ َيْسُكُت  ِإْبَتَهَر ِفي الدُّ
Ve bir adam hayâline aldığı nesne üzere 
uyumak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  ِإْبَتَهَر 
 Ve bir kimsenin hakkında ِإَذا َناَم َعَلى َما َخيََّل
bezl-i makdûr eylemek ma¡nâsınadır, ge-
rek onun nef¡ ve himâyeti ve gerek zarr ve 
ihâneti zımnında olsun; yukâlu: ِلُفالٍَن  ِإْبَتَهَر 
ا َلُه أَْو َعَلْيِه  Ve bir rûsbî َوِفي ُفالٍَن ِإَذا َلْم َيَدْع َجْهًدا ِممَّ
sebebiyle rüsvây olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبَها ُشِهَر  ِإَذا  اْلَمْفُعوِل  ِبَناِء  َعَلى  ِبُفالََنٍة   اُْبُتِهَر 
Ve bir nesne yarısından kırılıp iki pâre 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيُف  السَّ  ِإْبَتَهَر 
اْنَكَسَر ِنْصَفْيِن
ُر ٌل) [et-tebehhur] اَلتََّاهُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Dolmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َناُء َر اإْلِ  َتَبهَّ
اْمَتَلَ -Ve havâda sehâb ışılayıp parılda ِإَذا 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحاَبُة ِإَذا َرِت السَّ  َتَبهَّ

Şârih der ki ¡Amr b. el-¡Â§ demiştir ki 
‰al√a b. ¡Ubeydullâh vefat eyledikte yüz 
 terk eyledi ki her birinde üçer [buhâr] بَُهاٌر
kantâr altın ve gümüş var idi. Pes ¡Amr [b. 
el-¡Â§], بَُهاٌر [buhâr]ı vezn olunacak zarftan 
¡ibâret eyledi. Ve Ebû ¡Ubeyd dedi ki بَُهاٌر 
[buhâr] üç yüz rıtla ıtlâk olunur kelâm-ı 
¡Arab’da. Ve ben kelime-i mezbûreyi 
¢ıb†iyye zan ederim, lâkin Ezherî, ¡Arabî 
ve lügat-ı Şâm olduğunu tasrîh eylemiştir. 
İntehâ. Ve 

 Deryâ metâ¡ına denir ki [buhâr] َُْهاٌر
deryâdan zuhûr eden emti¡adır, lü™lü™ ve 
sadef ve sâ™irleri gibi. Ve şol yük dengine 
denir ki onda dört yüz rıtl vezninde nesne 
ola. Ve 

 İbrîk tarzında bir gûne kabın [buhâr] َُْهاٌر
ismidir.

َاِهيَرُة ) [el-behîret] اَلإْ  (vezninde [emîret] أَِميَرةٌ
Kavmi beyninde seyyide ve şerîfe olan 
hatuna denir, ٌَعِقيَلة [¡a…îlet] gibi; yukâlu: ِهَي 
َدةٌ َشِريَفٌة  Ve hilkati sagîr ve za¡îf ve َبِهيَرةٌ أَْي َسّيِ
zebûn hatuna denir. Ve şol hatuna denir ki 
sağrısı pek büyük ve sakîl olmakla yürür-
ken çekemeyip sıkletinden har har solur 
ola; yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َبِهيَرةٌ ِإَذا َكاَنْت َثِقيَلَة اأْلَْرَداِف َفِإَذا 
َمَشْت ِاْنَبَهَرْت
َهاُر إْْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ibhâr] اَلإْ
Bir adam bir ¡acîb nesne peydâ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا أََتى ِباْلَعَجِب  أَْبَهَر الرَّ
Ve fakîr iken ganî olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْبَهَر ُفالٌَن ِإَذا اْسَتْغَنى َبْعَد َفْقٍر Ve nısfu’n-
nehâr vaktinin harâretinden yanıp yakıl-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  أَْبَهَر 
بُْهَرِة النَّاِر -Ve bir adam ahlâk ci اْحَتَرَق ِمْن َحّرِ 
hetiyle rengârenk olmak ma¡nâsınadır ki 
gâh nîk-hû ve gâh bed-hûyluk eylemekten 
¡ibârettir; yukâlu: أَْخالَِقِه ِفي  َن  َتَلوَّ ِإَذا  ُفالٌَن   أَْبَهَر 
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kal¡ası kurbünde bir belde adıdır; bu belde 
Furât kenârında hâlen Birecik dedikleridir 
ki Bi™rü’l-Furât dahi derler. Ve 

ِْيَرُة  [Bîret] ¢uds ile Nâbulus beyninde 
bir karye adıdır. Ve ◊aleb ve Kefri†âb 
kazâlarında ve Cezîre-i İbn ¡Ömer’de bi-
rer karye adlarıdır. Ve A√med b. ¡Ubeyd 
b. el-Fa∂l b. Sehl b. Bîrî ki َساَر [sâre] ke-
limesinden emr olan ِسيِري veznindedir, 
muhaddisîndendir.

َياُر إْْ  Mı§ır ile (hemzenin fethiyle) [Ebyâr] أَ
İskenderiyye beyninde bir belde adıdır.

أََضاَءْت
ُمَااَهَرُة  [mufâ«aret] ُمَفاَخَرةٌ [el-mubâheret] اَلإْ
vezninde ve mürâdifidir; yukâlu: ُفالًَنا  َباَهَر 
ِإَذا َفاَخَرُه
ِهيَراُر إْْ ِ -vez [i√mîrâr] ِإْحِميَراٌر) [el-ibhîrâr] اَلإْ
ninde) Gece yarı olmak, ¡alâ-kavlin ka-
ranlığı çöküp basmak yâhûd ekserî geç-
mek yâhûd sülsü mikdârına yakın hissesi 
kalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيُل  اللَّ  ِإْبَهارَّ 
َنْحُو َبِقَي  أَْو  ُتُه  َعامَّ َذَهَبْت  أَْو  َتَراَكَبْت ظُْلَمُتُه  أَْو   اْنَتَصَف 
ثُُلِثِه
َااِهَراُت -Sefînelere ıtlâk olu [el-bâhirât] اَلإْ
nur; suyu galebesinden nâşî şakk ettikleri 
için. Müfredi ٌَباِهَرة [bâhiret]tir.

َااِهُر  Bir damar adıdır ki insânın [el-bâhir] اَلإْ
dimâgından başlayıp kâsesinden َياُفوٌخ 
[yâfû«]a kadar mümtedd olur.

َوُر َاهإْ  (vezninde [cervel] َجْرَوٌل) [el-behver] اَلإْ
Arslana denir.

]ب ه أ ر[
َزُر َاهإْ  َجْعَفٌر zâ-yı mu¡ceme ile) [el-behzer] اَلإْ
[ca¡fer] vezninde) Re™y-i metîn sâhibi 
hasîf ve reşîd ve hûş-mend adama denir. 
Ve şerîf ve zî-şân adama denir; yukâlu: ُهَو 
َبْهَزٌر أَْي َحِصيٌف َعاِقٌل َوَكَذا َشِريٌف
ُزَرُة ُاهإْ ) [el-buhzuret] اَلإْ -vez [unfu≠et…] ُقْنُفَذةٌ
ninde) Cüssesi ¡azîm nâkaya denir. Ve 
uzun hurmâ ağacına, ¡alâ-kavlin meyve-
si el ile devşirilir olanına denir. Bu iki 
ma¡nâda bâ’nın fethiyle de lügattir. Cem¡i 
.gelir [behâzir] َبَهاِزُر

]ب ي ر[
َِْياُر  [Biyâr] (ِكَتاٌب [kitâb] vezninde) Beyha… 
ile Bis†âm beyninde bir belde adıdır. Ve 
Nese™ kazâsında bir karye adıdır.

ِايَرُة  †Sumeysâ (bâ’nın kesriyle) [el-Bîret] اَلإْ
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]ت ب ر[
ُر اإْ

 tâ’nın kesri ve bâ’nın) [et-tibr] اَلّتِ
sükûnuyla) Mutlakâ altına ve gümüşe de-
nir, َذَهٌب [≠eheb] ve ٌة  .ma¡nâsına [fi∂∂at] ِفضَّ
¡Alâ-kavlin henüz siyâgat olunmamış 
ya¡nî eritip bir şey™ yapılmamış altın ve 
gümüş hurdelerine denir. Ba¡de’s-siyâga 
ٌة ve [eheb≠] َذَهٌب  denir. Ve [fi∂∂at] ِفضَّ
¡inde’l-ba¡z ma¡denden müstahrec olanı-
na denir, siyâgat olunmazdan mukaddem 
ki toprakla muhtelit olur. Ve sırça kırık-
larına ve hurdelerine denir, َجاِج الزُّ ُر   ُمَكسَّ
[mukesseru’z-zuccâc] ma¡nâsına. Ve tunç 
ve bakırdan mutlakâ müsta¡mel olup nes-
ne yapılacak filizzâta ıtlâk olunur.

ُر -Kır (vezninde [abr§] َصْبٌر) [et-tebr] اَلتَّاإْ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْبًرا ْيَء  الشَّ  َتَبَر 
َكَسَرُه ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب   Ve helâk eylemek ِمَن 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَبَرُه ِإَذا أَْهَلَكُه
ِايُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tetbîr] اَلتَّتإْ
 ma¡nâsınadır; teşdîdi teksîr ve [tebr] َتْبٌر
mübâlaga içindir; yukâlu: َرُه َكسَّ ِإَذا  َرُه   ve َتبَّ
yukâlu: َرُه ِإَذا أَْهَلَكُه َتبَّ
 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [et-tebâr] اَلتََّااُر
Helâk ma¡nâsına ismdir. Kâle’ş-şârih ve 
minhu kavluhu ta¡âlâ َِّإال الظَّاِلِميَن  َتِزِد   ﴿َوالَ 
َهالًَكا أَْي   Mi§bâ√’ın beyânına göre َتَباًرا﴾ 
َع َوَداًعا den ismdir ki[tetbîr] َتْتِبيٌر  َكلََّم َكالًَما َوَودَّ
derler.

َراُء  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™et-tebrâ] اَلتَّاإْ
Hûb-renk olan nâkaya vasf olur, ِتْبٌر [tibr]
den me™hûzdur; yukâlu: اْلَحَسَنُة أَِي  َتْبَراُء   َناَقٌة 
اللَّْوِن
ُاوُر َمتإْ  [hâlik] َهاِلٌك [el-metbûr] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُجٌل َمْتُبوٌر أَْي َهاِلٌك
ِريُر -Nes (tâ’nın fethiyle) [et-tebrîr] اَلتَّاإْ
ne demektir; isti¡mâli makâm-ı nefye 

FASLU’T-TÂ™İ’L-FEVKİYYE
)َفْصُل التَّاِء اْلَفْوِقيَِّة(

]ت أ ر[
آُر تإْ ِ @i] ِإْظَهاٌر hemzenin kesriyle) [el-it™âr] اَلإْ
hâr] vezninde) Bir nesnenin ardınca ba-
kakalmak ma¡nâsınadır; tekûlu: َوِإَلْيِه  أَْتأَْرتُُه 
ِإيَّاُه أَْتَبْعَتُه  ِإَذا  ِإْتآًرا   Ve değnekle vurmak اْلَبَصَر 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َضَرْبَتُه ِإَذا  ِباْلَعَصا   أَْتأَْرتُُه 
 Ve bir nesneye gereği gibi hiddet ve ِبَها
dikkatle bakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإَلْيِه ُه  أََحدَّ ِإَذا  النََّظَر  ِإَلْيِه   Şârih der ki bu أَْتأََر 
mâdde ma¡ânî-i mezbûrede mezîd olarak 
mesmû¡dur.

 tâ’nın fethi ve hemzenin) [et-te™r] اَلتَّأإُْر
sükûnuyla) Bir adamı âzâr ile kovup 
sürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْأًرا ُفالًَنا   َتأََر 
اْنَتَهَرُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب   ِإْنِتَهاٌر Mü™ellif gerçi ِمَن 
[intihâr]ı mâddesinde beyân eylemeyip 
lâkin şârihin beyânı üzere Esâs’ta mersûm 
ve müfesserdir.

 tâ’nın fethi ve hemzenin) [et-te™ret] اَلتَّأإَْرُة
sükûnuyla) Bir kerre demektir, ٌة -mer] َمرَّ
ret] ma¡nâsına. Fi’l-asl vech-i mezkûr 
üzere mehmûz olup kesret-i isti¡mâlden 
nâşî hemzesi terk olunmuştur. Cem¡i ِتَئٌر 
[ti™er] gelir tâ’nın kesri ve hemzenin fet-
hiyle. Mü™ellif bunu ”ت،و،ر“ mâddesinde 
dahi sebt eylemiştir; yukâlu: َتْأَرًة َذِلَك   َفَعَل 
ٍة ًة َبْعَد َمرَّ َوَتاَرًة َبْعَد َتْأَرٍة أَْي َمرَّ
ُرلُر  (vezninde [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [et-tu™rûr] اَلتُّؤإْ

 ya¡nî subaşı ve muhtesib [şur†iyy] ُشْرِطيٌّ
makûlesi zâbıtların tâbi¡ ve hizmet-kârına 
denir ki serheng ve kul uşağı ta¡bîr olunur. 
Ve pâdişâh ve vâlî-i vilâyet a¡vânına denir 
ki ¡ulûfe-hâr olmayarak hizmetinde ola. 
Cem¡i َتآِريُر [te™ârîr]dir.
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ninde ve اٌر اٌل ,gelir [tuccâr] تُجَّ  [ummâl¡] ُعمَّ
vezninde ve َتْجٌر [tecr] gelir, َصْحٌب [§a√b] 
vezninde ve تُُجٌر [tucur] gelir, ُكُتٌب [kutub] 
vezninde. Ve 

 Mübâşeret eylediği işte hâzık [tâcir] َتاِجٌر
ve üstâz-ı mâhir olan adama ıtlâk olunur; 
yukâlu: ُهَو َتاِجٌر ِباأْلَْمِر أَْي َحاِذٌق Ve satı paza-
ra gelir olan revâclı nâkaya ıtlâk olunur; 
 َناَقةٌ :dahi denir hâ’yla; yukâlu [tâciret] َتاِجَرةٌ
وِق -Ve be َتاِجٌر َوَتاِجَرةٌ أَْي َناِفَقٌة ِفي الّتَِجاَرِة َوِفي السُّ
gâyet soy ve pâkîze-cins olan at kısmına 
ıtlâk olunur; ve minhu yukâlu: ُهَو َعَلى أَْكَرِم 
َتاِجَرٍة أَْي َعَلى أَْكَرِم َخْيٍل ِعَتاٍق
َجَرُة َمتإْ  mîm’in ve cîm’in) [el-metceret] اَلإْ
fethiyle) İsm-i mekândır, ticâret-gâh olan 
yere denir; yukâlu: ِفيَها يُتََّجُر  أَْي  َمْتَجَرةٌ   أَْرٌض 
َوِإَلْيَها
ُر ve (vezninde [zecr] َزْجٌر) [et-tecr] اَلتَّجإْ

-veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [et-ticâret] اَلّتَِجاَرُة
de) Bâzirgânlık eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا ُجُل َتْجًرا َوِتَجاَرًة ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ  َتَجَر الرَّ
َكاَن َيِبيُع َوَيْشَتِري

]ت خ ر[
ُرلُر  â-yı mu¡ceme ile») [et-tu«rûr] اَلتُّخإْ
-vezninde) Celd ve kesîf ol [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر
mayan ya¡nî ne çabuk ve ne sakîl ve künd 
olan adama denir; yukâlu: ُهَو تُْخُروٌر أَِي الَِّذي 
َكِثيًفا َيُكوُن َجْلًدا َوالَ   Ve Mu√ammed b. ¡Alî الَ 
b. el-◊useyn et-Tu«ârî ki ٌّبَُخاِري [bu«âriyy] 
veznindedir, muhaddistir; Medâyinî nâm 
muhaddisten ve kendiden Dâre…u†nî 
rivâyet-i hadîs eylemiştir.

]ت ر ر[

 tâ’nın fethi ve râ’nın) [et-terr] اَلتَّرُّ
teşdîdiyle) ve

-Be (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [et-turûr] اَلتُُّرلُر
dende kemik kesilip birbirinden ayrılmak 

mahsûstur; tekûlu: َما أََصْبُت ِمْنُه َتْبِريًرا أَْي َشْيًئا
ِرَيُة اإْ

 tâ’nın ve râ’nın kesri ve) [et-tibriyet] اَلّتِ
yâ’nın tahfîfiyle) Baş kıllarının diplerin-
de kepek tarzında nesneye denir ki konak 
ta¡bîr olunur.

 Helâk olmak (fethateynle) [et-teber] اَلتََّاُر
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َتَبًرا  ُجُل  الرَّ  َتِبَر 
اِبِع ِإَذا َهَلَك الرَّ
ِتَااُر نإْ ِ  (vezninde [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-intibâr] اَلإْ
Nehy olunduğu nesneden nehy-i kabûlle 
imtinâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَتَبَر 
َعِن اأْلَْمِر ِإَذا اْنَتَهى

]ت ت ر[
 Kavm-ı (tâ’ların fethiyle) [et-Teter] اَلتََّتُر
ma¡rûf ismidir ki ülkeleri Türk ülkesine 
sınırdaştır; hâlen Tatar ta¡bîr olunan tâ™ife 
olacaktır. 

Mütercim der ki kütüb-i tevârîhte bu 
resme mersûmdur ki nevbet-i saltanat-ı 
Türkistân, Türk b. Yâfes hânedânından 
Alunca »ân’a intikâl edip mezbûrun Mo-
ğol ve Tatar nâm iki oğlu olmakla cümle 
memleketi beynlerinde taksîm eyledi. Mo-
ğol ve Tatar oymakları onlardan münşa¡ib 
ve müştehir oldu.

]ت ث ر[
 â-yı müsellese ile&) [et-tevâ&îr] اَلتََّواِنيُر
 [celâvizet] َجالَِوَزةٌ (vezninde [tebâşîr] َتَباِشيُر
ma¡nâsınadır ki subaşı ve şehr zâbitlerinin 
serhenglerine ve a¡vân ve etbâ¡ına denir.

]ت ج ر[
 Alım (vezninde [fâcir] َفاِجٌر) [et-tâcir] اَلتَّاِجُر
satım eden adama denir ki bâzirgân ta¡bîr 
olunur; yukâlu: َوَيْشَتِري َيِبيُع  أَْي  َتاِجٌر   Ve ُهَو 
mey-hâneciye denir ve minhu: َفاِجٌر  اَلتَّاِجُر 
Cem¡i ِتَجاٌر [ticâr] gelir, ِرَجاٌل [ricâl] vez-
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de) Ra¡nâ™ ve hasnâ™ olan kızlara denir. 
Müfredi تُْرتُوٌر [turtûr]dur.

َتَرُة -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [et-terteret] اَلتَّرإْ
de) Irgalamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْرَتَر 
َكُه ْيَء ِإَذا َحرَّ  Ve minhu hadîsu İbn Mes¡ûd الشَّ
fi’r-reculillezî zanne ennehu şeribe’l-
hamre fe-kâle: َوَزْعِزُعوُه ُكوُه  َحّرِ أَْي   “َتْرِتُروُه” 
يُح ِلُيْعَلَم َما َشِرَب  Ve َواْسَتْنِكُهوُه َحتَّى تُوَجَد ِمْنُه الّرِ

َتَرةٌ -Sözü çoğaltmak ve pür [terteret] َترإْ
gûyluk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْرَتَر 
ُجُل ِإَذا أَْكَثَر اْلَكالََم  Ve الرَّ

َتَرةٌ  Bedende kezâlik kelâmda [terteret] َترإْ
olan süstlüğe ve salkılığa denir ve yukâlu: 
ِفي َبَدِنِه أَْو ِفي َكالَِمِه َتْرَتَرةٌ أَِي اْسِتْرَخاٌء
تُوُر -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [et-turtûr] اَلتُّرإْ
de) Şehr zâbitinin serhengine denir, ِجْلَواٌز 
[cilvâz] gibi. Ve 

تُوٌر .Bir kuş adıdır [turtûr] تُرإْ

ُرلُر ُتإْ -Su (hemzenin zammıyla) [el-utrûr] اَلإْ
başının ve şehr zâbitinin gulâmına denir 
ki kul uşağı ta¡bîr olunur. Ve küçük oğla-
na denir. Kâle’ş-şârih ve minhu’l-meselu: 
ِغيُر “ِفيِه َضْعُف ُعْصُفوٍر َوَعْقُل أُْتُروٍر” َوُهَو اْلُغالَُم الصَّ
تُُر  vezninde [tezelzul] َتَزْلُزٌل [et-tetertur] اَلتََّترإْ
ve mürâdifidir ki sarsılmak ve ırgalanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَزْلَزَل ِإَذا  ِريُر  السَّ  َتَتْرَتَر 
َوَتَقْلَقَل
 Mihen ve (tâ’nın fethiyle) [et-terâtir] اَلتََّراتُر
şedâ™id ma¡nâsınadır; yukâlu: التََّراِتُر  أََصاَبْتُه 
َداِئُد أَِي الشَّ
ى  tâ’nın zammı ve râ’nın) [et-turrâ] اَلتُّرَّ
teşdîdiyle ى -vezninde) Kesil [uvvâ¡] ُعوَّ
miş ele denir, yed-i maktû¡a ma¡nâsına. 
Şârihin beyânına göre ُّأََتر [eterr] lafzından 
mü™ennestir, أَْحَسُن [a√sen] ve ُحْسَنى [√usnâ] 
gibi; kat¡ ma¡nâsındandır, yedde gâlib ol-
muştur ve yukâlu: ى أَْي َمْقطُوَعٌة َيٌد تُرَّ

ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َوتُُروًرا  ا  َترًّ اْلَعْظُم   َترَّ 
َواْنَقَطَع َباَن  ِإَذا  َوالثَّاِني  ِل  ْاألَوَّ  Ve mutlakâ اْلَباِب 
bir nesne kesilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُقِطَع ِإَذا  ْيُء  الشَّ  Ve ıraklaşmak ma¡nâsına َترَّ 
müsta¡meldir; yukâlu: َترَّ َعْن َبَلِدِه ِإَذا َتَباَعَد Ve 

 ve [terr] َترٌّ

 ve [turûr] تُُرلٌر

 (vezninde [se√âbet] َسَحاَبٌة) [terâret] َتَراَرةٌ
Beden gereği gibi lahm ve şahmla dolup 
ve sıkalıp kemikler ete ve yağa kanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوتُُروًرا ا  َترًّ ُجُل  الرَّ  َترَّ 
ى َعْظُمُه  Ve َوَتَراَرًة ِإَذا اْمَتَلَ ِجْسُمُه َوَتَروَّ

 Vasf olur, kopuşu ve deprenişi [terr] َترٌّ
at gibi çabuk olan beygire denir; yukâlu: 
ْكِض الرَّ َسِريُع  أَْي  َترٌّ   Ve a¡zâ ve endâmı ِبْرَذْوٌن 
uygun ve mu¡tedil olan ata denir; yukâlu: 
اأْلَْعَضاِء ُمْعَتِدُل  أَْي  َترٌّ   Ve nihâyet-i tâkat َفَرٌس 
u mechûd ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه أَْي  َبَذَل َترَّ
 Ve devekuşu çımkırıp sağnamak َمْجُهوَدُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْلَقى ِإَذا  ا  َترًّ النََّعاَمُة  ِت   َترَّ
َما ِفي َبْطِنِه
َراُر تإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-itrâr] اَلإْ
Kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء الشَّ  أُِترَّ 
ُقِطَع ِإَذا  اْلَمْفُعوِل  ِبَناِء   Ve ırak eylemek َعَلى 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه ِإَذا أَْبَعَدُه أََترَّ

ِترُّ ُمنإْ  dan[intirâr] ِإْنِتَراٌر nûn’la) [el-muntirr] اَلإْ
ism-i fâ¡ildir) Bu dahi kopuşu ve deprenişi 
cüst ve çabuk olan beygire denir; yukâlu: 
ْكِض ِبْرَذْوٌن ُمْنِترٌّ أَْي َسِريُع الرَّ

-Asl ve ¡un (tâ’nın zammıyla) [et-turr] اَلتُّرُّ
sur ma¡nâsınadır; yukâlu: أَِي التُّّرِ  َكِريُم   ُهَو 
 Ve mi¡mârların çırpı ta¡bîr ettikleri اأْلَْصِل
ipe denir ki onunla binâ takdîr ederler.

ُة  (kezâlik tâ’nın zammıyla) [et-turret] اَلتُّرَّ
Hasnâ™ ve ra¡nâ olan kıza denir; yukâlu: 
ةٌ أَْي َحْسَناُء َوَرْعَناُء َجاِرَيٌة تُرَّ
-veznin [şerâşîr] َشَراِشيُر) [et-terâtîr] اَلتََّراِتيُر
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]ت ع ك ر[
َكُر  (vezninde [ta¡lemu] َتْعَلُم) [Ta¡ker] َتعإْ
Yemen’de bir cebel yâhûd bir hısnın 
adıdır.

]ت غ ر[
 πayn-ı mu¡ceme ile) [et-teπarân] اَلتََّغَراُن
 vezninde) Kaynamak [πaleyân] َغَلَياٌن
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَغَرِت اْلِقْدُر َوَتِغَرْت َتَغَراًنا 
َغَلْت ِإَذا  اِبِع  َوالرَّ الثَّاِلِث  اْلَباِب   Ve ¡inde’l-ba¡z ِمَن 
savâb olan nûn’la َنَغَراٌن [neπarân]dır, zîrâ 
tâ-yı fevkiyye ile ¡Arabdan mesmû¡ ol-
madı. Belki bu İmâm »alîl üzere tashîf 
olunup Cevherî ve sâ™irleri ona tâbi¡ oldu-
lar. Şârih der ki mü™ellif kavl-i ahîrde İbn 
Berrî’ye peyrev olup berrânî söylemiştir. 
İbn A¡râbî ve sâ™ir e™imme َتَغَراٌن [taπarân] 
tâ’yla َنَغَراٌن [naπarân] lafzında ki nûn’ladır, 
lügat olduğunu tansîs eylemişlerdir. 

-veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [et-tuπûr] اَلتُُّغوُر
de) Bulut yağmuru çeşme gibi akıtmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا تُُغوًرا  َحاَبُة  السَّ  َتَغَرِت 
ِباْلَماِء اْنَفَجَر :ve yukâlu اْنَفَجَرْت  ِإَذا  اْلَكْلُب   َتَغَر 
ِباْلَبْوِل
يَغاُر  [îfâl…] ِقيَفاٌل tâ’nın kesriyle) [et-tîπâr] اَلّتِ
vezninde) اَنٌة  ismidir ki leğene [iccânet] ِإجَّ
şebîh büyük tasa ve kâseye denir; Türkîde 
tağar ta¡bîri bundan me™hûzdur.

اٌد) [et-taππâr] اَلتَّغَّاُر  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
اٌر  ;ma¡nâsınadır ki zikr olundu [ta¡¡âr] َتعَّ
yukâlu: اٌر ُجْرٌح َتغَّاٌر أَْي َتعَّ
) [et-taππâret] اَلتَّغَّاَرُة -vez [seyyâret] َسيَّاَرةٌ
ninde) Şol nâkaya denir ki seğirtirken ağı-
zı köpürüp ve gittikçe şiddetlenip ve aslâ 
bir cânibe sapar olmaya, ya¡nî râst ok gibi 
gider ola; yukâlu: َناَقٌة َتغَّاَرةٌ ِإَذا َصاَرْت َتَزبَُّد ِعْنَد 
َها اْلَعْدِو َوَتْشَتدُّ َوالَ َتْنَثِني ِفي َمّرِ
ُر  tâ’nın fethi ve πayn’ın) [et-taπr] اَلتَّغإْ

) [et-târr] اَلتَّارُّ  َتَراَرةٌ (vezninde [arr√] َحارٌّ
[terâret]ten ism-i fâ¡ildir, etine dolu, göv-
desi sıkı tıknaz adama denir. Ve 

 Açlıktan yâhûd sâ™ir ¡ârızadan [târr] َتارٌّ
nâşî salkı ve süst-endâm olan kimseye de-
nir; yukâlu: َرُجٌل َتارٌّ أَْي ُمْسَتْرٍخ ِمْن ُجوٍع أَْو َغْيِرِه
َراُر  Bir (hemzenin zammıyla) [Utrâr] أُتإْ
ma¡rûf belde adıdır.

]ت س ت ر[
َتُر إَْ -veznin [cundeb] ُجْنَدٌب) [Tuster] تُ
de) Îrân’da bir belde adıdır. Şîneyn-i 
mu¡cemeteyn ile ُشْشَتُر [Şuşter] ta¡bîri lahn-
dır. Belde-i mezbûrenin sûru ba¡de’t-tûfân 
en evvel tarh olunan sûrdur.

]ت ش ر[
ِريُن  Şühûr-ı (tâ’nın kesriyle) [tişrîn] ِتشإْ
Rûmiyyeden bir ayın adıdır. İkisi ِتْشِريَناِن 
[tişrînân]dır. Bu güz aylarıdır ki evveli 
ُل اأْلَوَّ  ِتْشِريُن ve sânîsi [tişrînu’l-evvel] ِتْشِريُن 
 dir. Re™s-i seneyi [tişrînu’&-&ânî] الثَّاِني
tâ™ife-i Rûm ondan i¡tibâr ederler.

]ت ع ر[
 ays¢ (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [Ti¡âr] ِتَعاٌر
bilâdında bir dağın adıdır. Ve bir niçe 
ricâl ismleridir.

ُر  tâ’nın fethi ve ¡ayn’ın) [et-ta¡r] اَلتَّعإْ
sükûnuyla) Haykırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َتْعًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َصاَح َتَعَر الرَّ
اُر اٌد) [et-ta¡¡âr] اَلتَّعَّ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Kanı durmayan yaraya denir; yukâlu: ُجْرٌح 
اٌر أَْي الَ َيْرَقأُ َتعَّ
 Cenk kızışıp (fethateynle) [et-te¡ar] اَلتََّعُر
âteş-i harb müşte¡il olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َتَعًرا  اْلَحْرُب   َتِعَرِت 
اْشَتَعَلْت



َرُة فإْ 1786اَلّتِ BÂBU’R-RÂ™ 

]ت ف ت ر[
َتُر  vezninde ve [defter] َدْفَتٌر [et-tefter] اَلتَّفإْ
onda lügattir.

]ت ق ر[
-veznin [kelimet] َكِلَمٌة) [et-ta…iret] اَلتَِّقَرُة
de) َكَرْوَيا [kerevyâ] ismidir ki Karaman 
kemmûnu ve tatlıca ot dedikleri nebâttır.

-Ten (vezninde [kelim] َكِلٌم) [et-te…ir] اَلتَِّقُر
cere havâyicine denir, tuz ve biber ve no-
hut gibi َتَواِبٌل [tevâbil] ma¡nâsına.

]ت ك ر[
 ve [et-tukkeriyy] اَلتُّكَِّريُّ

 tâ’ların zammı ve kâf-ı) [et-tukker] اَلتُّكَُّر
müşeddedelerin fethiyle) Gerçi sâ™ir usûl 
nüshalarında bu resme mazbûttur, lâkin 
savâb olan tâ’ların fethi ve kâf-ı müşedde-
delerin zammıyla َجبٌُّل [cebbul] vezninde 
olmaktır. Baπdâd’ın aşağı cânibinde bir 
karye ismidir. Ve 

-Sind ülkesinde ser [Tukkeriy] تُكَِّريٌّ
¡askere ıtlâk olunur. Cem¡inde ٌَتَكاِكَرة 
[tekâkiret] denir.

ُرلُر  (tâ’nın zammıyla) [Tukrûr] تُكإْ
Maπrib’de bir belde adıdır. Tukrûr ¡Arab-
ları ma¡rûftur.

]ت م ر[
ُر  tâ’nın fethi ve mîm’in) [et-temr] اَلتَّمإْ
sükûnuyla) Ma¡rûftur ki hurmâya denir. 
İsm-i cinstir, vâhidi ٌَتْمَرة [temret]tir hâ’yla. 
Cem¡i َتَمَراٌت [temerât]tır fetehâtla ve تُُموٌر 
[tumûr] ve تُْمَراٌن [tumrân]dır tâ’ların zam-
mıyla. Şârih der ki bu iki sîga ile envâ¡ 
murâd olur, zîrâ cins hakîkati üzere cem¡ 
olunmaz, kesîr ve kalîle şümûlu olduğu 
için.

اُر  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [et-temmâr] اَلتَّمَّ

sükûnuyla) Damardan kan fışkırıp akmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْغًرا ِمَن اْلَباِب  َتَغَر اْلِعْرُق 
ِإَذا اْنَفَجَر -Ve kırbanın ve tulumun yır الثَّاِلِث 
tık ve delik yerlerinden su hurûc eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَغَرِت اْلِقْرَبُة ِإَذا َخَرَج اْلَماُء 
ِمْن َخْرٍق ِفيَها

]ت ف ر[
َرُة فإْ  tâ’nın kesri ve zammı ve) [et-tifret] اَلّتِ
fâ’nın sükûnuyla) ve

 (vezninde [kelimet] َكِلَمٌة) [et-tefiret] اَلتَِّفَرُة
ve

 (vezninde [tu™edet] تَُؤَدةٌ) [et-tuferet] اَلتَُّفَرُة
Üst dudağın ortasında olan yive denir, 
Hindîde ona naga denir. Ve 

 Bir (vezninde [kelimet] َكِلَمٌة) [tefiret] َتِفَرةٌ
nebât adıdır. Ve henüz bitmeğe başlayan 
nebâta denir. Ve ağaç altlarında biten 
nebâta, ¡alâ-kavlin şol ota denir ki pek kü-
çük olmakla davar onu otlamağa kudret-
yâb olmaya.

ve [et-tâfir] اَلتَّاِفُر

ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [et-tefir] اَلتَِّفُر

 Kîrli pâslı (fetehâtla) [et-teferân] اَلتََّفَراُن
sifle-kıyâfet olan kişiye denir, müneccim 
ve kimyâger gibi; yukâlu: َوَتِفٌر َتاِفٌر   َرُجٌل 
َوَتَفَراٌن أَْي َوِسٌخ
َفاُر تإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-itfâr] اَلإْ
adamın burnu kılları üst dudağın or-
tasında olan yive kadar çıkıp sarkmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َخَرَج َشْعُر  أَْتَفَر الرَّ
-Ve mugaylân ağacının ibtidâ çi أَْنِفِه ِإَلى ِتْفَرِتِه
çekleri zâhir olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْتَفَر الطَّْلُح ِإَذا َطَلَع ِفيِه َنْشأَتُُه
ِفَرُة ُمتإْ -vez [mu√sinet] ُمْحِسَنٌة) [el-mutfiret] اَلإْ
ninde) Otları henüz küçük iken ra¡y olun-
muş arza denir; yukâlu: أَْرٌض ُمْتِفَرةٌ ِإَذا َصاَرْت 
َقْد أُِكَل َكَلَُها َصِغيًرا
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َرُة َرةٌ tâ’nın zammıyla) [et-tummeret] اَلتُّمَّ  ُقبَّ
[…ubberet] vezninde) yâhûd 

َرَة نُُتمَّ إْْ  Serçeden küçük bir [ibnu tummeret] ِا
kuşun adıdır. Şârih der ki hurmâlıklarda 
olur, ne vakt görülse ağızında elbette 
hurmâ olur.

َمُر  (vezninde [ayder√] َحْيَدٌر) [Teymer] َتيإْ
Şâm’da bir karye adıdır.

َمَرى  Şâm’da bir (kasr ile) [Teymerâ] َتيإْ
mevzi¡ ismidir.

َرى ُكاإْ َمَرُةالإْ  َحْيَدَرةٌ) [Teymeretu’l-Kubrâ] َتيإْ
[√ayderet] vezninde) ve

غإَْرى َمَرُةالصُّ  I§fahân [Teymeretu’§-~uπrâ] َتيإْ
kazâsında iki karye adlarıdır.

 Yemâme’de bir (fethateynle) [Temer] َتَمُر
mevzi¡dir.

ُر  ve (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Tumeyr] تَُميإْ

 Yemâme’de iki (fetehâtla) [Temeret] َتَمَرُة
karye ismleridir.

َرَة َجْمَرَة) [A…î…u Temret¡] َعِقيُقَتمإْ …şa] َشِقيُق 
î…u cemret] vezninde) Tihâme’de bir 
mevzi¡dir.

ِر نُالتَّمإْ  Kûfe kurbünde bir [Aynu’t-Temr¡] َعيإْ
çeşme adıdır.

َراُن  (vezninde [sa√bân] َسْحَباُن) [Temrân] َتمإْ
Bir belde adıdır.

َمارٌ  Bir dağın (tâ’nın fethiyle) [Teymâr] َتيإْ
ismidir.

 (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [et-temiret] اَلتَِّمَرُة
 den me™hûzdur, vasftır; tayyibe[temr] َتْمٌر
ve pâkîze ma¡nâsına müsta¡meldir, te™nîsi 
mevsûf i¡tibârıyladır ve minhu yukâlu: 
َبٌة َطّيِ أَْي  َتِمَرةٌ  َغْيُر :ve tekûlu َنْفٌس  َنْفِسي  ِإنَّ   َدْعِني 
 Ya¡nî “Beni boşla, şimdi mizâcım َتِمَرٍة
nâ-hoştur.”

َرُة  Şol (tâ’nın zammıyla) [et-tumret] اَلتُّمإْ

Hurmâ satan adama denir.

ِريُّ  (yâ-yı nisbetle) [et-temriyy] اَلتَّمإْ
Hurmâyı pek seven adama denir; yukâlu: 
ُه اٌر أَْي َباِئُع التَّْمِر َويَُقاُل َتْمِريٌّ أَْي ُمِحبُّ ُهَو َتمَّ
ُموُر َمتإْ -vez [mu¡mûr] َمْعُموٌر) [el-metmûr] اَلإْ
ninde) Zâd ve zahîresi hurmâ olan adama 
denir.

ِميُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tetmîr] اَلتَّتإْ
Hurmânın tâzesi gereği gibi olup temr 
haddine varmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َطِب الرُّ َحّدِ  ِإَذا َصاَر ِفي  َتْتِميًرا  َطُب  الرُّ َر   Ve ağaç َتمَّ
hurmâ tutmak, ¡alâ-kavlin meyvesi rutab 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َرِت النَّْخَلُة ِإَذا  َتمَّ
ُرَطًبا َعَلْيَها  َما  التَّْمَر أَْو َصاَر   Ve bir adama َحَمَلِت 
hurmâ yedirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َر  َتمَّ
 Ve bir nesneyi kurutmak اْلَقْوَم ِإَذا أَْطَعَمُهُم التَّْمَر
ma¡nâsına müsta¡meldir, zîrâ rutabı kurut-
mayınca temr olmaz; yukâlu: ِإَذا ْيَء  الشَّ َر   َتمَّ
َسُه  Ve eti tike tike doğrayıp kurutmak ve َيبَّ
kadîd eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َفُه َر اللَّْحَم ِإَذا َقطََّعُه ِصَغاًرا َوَجفَّ َتمَّ
َماُر تإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-itmâr] اَلإْ
Bu dahi rutab hurmâ haddine varmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي َصاَر  ِإَذا  َطُب  الرُّ  أَْتَمَر 
 Ve bir adamın hurmâsı çok olmak َحّدِ التَّْمِر
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْتَمَر اْلَقْوُم ِإَذا َكثَُر َتْمُرُهْم
ُر -Mas (vezninde [emr] أَْمٌر) [et-temr] اَلتَّمإْ
dar olur, bir adama hurmâ yedirmek 
ma¡nâsına; yukâlu: َتَمَر ُفالٌَن اَْلَقْوَم َتْمًرا ِمَن اْلَباِب 
ِل ِإَذا أَْطَعَمُهُم التَّْمَر ْاألَوَّ
 Hurmâsı çok olan adama [et-tâmir] اَلتَّاِمُر
denir; yukâlu: َكثَُر ِإَذا  َتاِمُروَن  َوَقْوٌم  َتاِمٌر   َرُجٌل 
َتْمُرُهْم
 mâddesinde zikr “أ،م،ر” [et-tâmûr] اَلتَّاُموُر
olundu.

) [et-tumâriyy] اَلتَُّماِريُّ -vez [πurâbiyy] ُغَراِبيٌّ
ninde) Bir nev¡ bâdiye şecerinin ismidir.
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ta¡âlâ: َوَفاَر التَّنُّوُر﴾ اآلية﴿ Ve su kaynayıp çı-
kan yere denir, اْلَماِء  [™mefceru’l-mâ] َمْفَجُر 
ma¡nâsına, pınar gözü gibi. Ve derenin 
suyu varıp müctemi¡ olacak yere denir, 
 ma¡nâsına. Ve َمْحَفُل َماِء اْلَواِدي

 Şehr-i Ma§î§a kurbünde bir [Tennûr] َتنُّوٌر
dağın adıdır.

اٌد) [et-tennâr] اَلتَّنَّاُر  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Tennûr yapan adama denir, ocakçı ta¡bîr 
olunur.

التََّناِنيِر -Zubâle karşı [âtu’t-Tenânîr±] َذاُت 
sında bir ¡akabe adıdır.

ِنيُر  (musaggar bünyesiyle) [Tuneynîr] تَُنيإْ
»âbûr kazâsında iki karyedir. Birine تَُنْيِنيُر 
 َتَنْيِنيُر ve birine [Tuneynîru’l-¡Ulyâ] اْلُعْلَيا
ْفَلى .derler [Tuneynîru’s-Suflâ] السُّ

 (vezninde [alîmet√] َحِليَمُة) [Tenîret] َتِنيَرُة
Sûdân vilâyetinde bir karye ismidir.

]ت ل ر[
ُر -Ak (vezninde [cevr] َجْوٌر) [et-tevr] اَلتَّوإْ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْوًرا َيُتوُر  اْلَماُء   َتاَر 
 Ve ِإَذا َجَرى

ٌر  [resûl] َرُسوٌل ,Elçiye denir [tevr] َتوإْ
ma¡nâsına. Ve su içecek küçükçe kabın 
ismidir ki topraktan ve tunçtan dahi yapı-
lır, tas ve bardak ve maşraba gibi; yukâlu: 
ِفيِه يُْشَرُب  ِإَناٌء  َوُهَو  ِبالتَّْوِر  أَ   [tevr] َتْوٌر Bunda َتَوضَّ
kelimesi müzekkerdir.

َرُة -Şol kızcağıza de (hâ’yla) [et-tevret] اَلتَّوإْ
nir ki ¡uşşâk miyânında kelâm götürüp ge-
tirmek için irsâl olunur, küçük pezevenk 
olacaktır; yukâlu: َجاِرَيٌة َوِهَي  َتْوَرًة  ِإَلْيِه   أَْرَسَلْت 
اِق اْلُعشَّ َبْيَن   َتاَرةٌ Şârihin beyânına göreتُْرَسُل 
[târet]ten me™hûzdur: َوَتاَرَة َهَذا  ِعْنَد  َتاَرَة   أِلَنََّها 
ِعْنَد َذاَك
 Vakt ve hîn ve hengâm [et-târet] اَلتَّاَرُة
ma¡nâsınadır. Ve ٌة  ma¡nâsınadır [merret] َمرَّ

deri pâresine denir ki ُفوٌق [fû…]un ya¡nî 
zekerin başının yanında olur. Murâd hitân 
yerinde olan dericeğizdir.

َراُر ِمئإْ تإْ ِ  [i†mînân] ِإْطِميَناٌن) [el-itmi™râr] اَلإْ
vezninde) Bir nesne pek ve katı olmak 
ma¡nâsınadır, kuru hurmâ gibi; yukâlu: 
ْمُح ِإَذا َصُلَب  Ve âlet-i tenâsül kazık gibi ِإْتَمأَرَّ الرُّ
kıvâma gelip katılanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكُر ِإَذا اْشَتَد َنْعظُُه ِإْتَمأَرَّ الذَّ

َمِئرُّ ُمتإْ ) [el-mutme™irr] اَلإْ  [mu†ma™inn] ُمْطَمِئنٌّ
vezninde) Âlet-i tenâsüle ıtlâk olunur. Ve 
 dedikleri fârenin sulb ve [cur≠ân] ُجْرَذاٌن
şedîd olanına denir.

 tâ’nın ve mîm’in) [[et-tûmuriyy] اَلتُّوُمِريُّ
zammıyla) Bir kimse demektir, ehad ve 
ferd ma¡nâsına. Ve bu nefy makâmına 
mahsûstur; yukâlu: أََحٌد أَْي  تُوُمِريٌّ  اِر  ِبالدَّ  َما 
Mü™ellif bunu ”أ،م،ر“ mâddesinde insân ile 
tefsîr eylemiştir.

]ت ن ر[
-tâ’nın fethi ve nûn-ı mü) [et-tennûr] اَلتَّنُّوُر
şeddedenin zammıyla) Ekmek pişirecek 
ocağa ve fırına denir, َكانُوُن اْلُخْبِز [kânûnu’l-
«ubz] ma¡nâsına. 

Şârih der ki Mi§bâ√’ın beyânı üzere işbu 
 kelimesi a¡cemî olup ¡Arab [tennûr] َتنُّوٌر
dahi muvâfakat eylemiştir. Ve Ebû ◊âtim, 
¡Arabî-yi sahîh değildir dedi. Cem¡i 
 َتنُّوٌر dir. Ve ¢ur†ubî dedi ki[tenânîr] َتَناِنيُر
[tennûr] ism-i a¡cemîdir, ¡Arab ta¡rîb ey-
lediler, zîrâ asl binâsı ”ت،ن،ر“ dir, kelâm-ı 
¡Arabda ise kable’r-râ™ nûn’u müştemil 
kelime yoktur. Ve Muzhir’de Fârisîden 
me™hûz olmak üzere mersûmdur. İntehâ. 
Ve 

-Yer yüzüne denir, vechü’l [tennûr] َتنُّوٌر
arz ma¡nâsına ve bihi fussire kavluhu 
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tekûlu: أََتْرُت النََّظَر ِإَلْيِه ِبَمْعَنى أَْتأَْرتُُه
 Arz-ı Şâm’da Tebûk (medd ile) [™Târâ] َتاَراُء
kurbünde bir mevzi¡ adıdır. Mescid-i 
Târâ™ onda mescid-i Hazret-i Nebevîdir, 
¡aleyhi’s-selâm.

 ulzum ile kasaba-i Eyle¢ [Târân] َتاَراُن
miyânında bir cezîredir.

 in cem¡idir ki[târet] َتاَرةٌ [et-târât] اَلتَّاَراُت
zikr olundu. Ve ¡Arabların َيا َتاَراِت ُفالٍَن kav-
lindeki َتاَراٌت [târât] َوْتٌر [vetr] maklûbudur, 
ya¡nî أَْوَتاٌر maklûbudur ki intikâm-ı maktûl 
ma¡nâsınadır, َيا أَْوَتاَر ُفالٍَن demek olur.

 Cemî¡-i (tâ’nın zammıyla) [Tûrân] تُوَراُن
Mâverâünnehr ya¡nî nehr-i Cey√ûn 
verâsında olan ülkenin ismidir; pâdişâhına 
Tûrânşâh denir. 

Ma¡lûm ola ki Ferîdûn Şâh’ın üç oğlu var 
idi ki Tûr ve Selem ve Îrec’dir. Îrec’i ki 
küçük oğludur, velî-¡ahd edip büyük oğlu 
Tûr’a âb-ı Cey√ûn’un verâsını ihâle ve 
Selem’e Furât’tan aksâ-yı Maπrib’e dek 
tefvîz eyledi. Ona binâ™en ülke-i mezbûra 
Tûr’a nisbetle Tûrân ıtlâk olundu, niteki 
nehrin beri tarafına Îrec’e nisbetle Îrân 
dediler. Ba¡dehu Tûrânşâh ve Îrânşâh, 
mülûklarına lakab-ı mahsûs kılındı. Ve 

-arrân kazâsında bir kar◊ [Tûrân] تُوَراُن
ye adıdır; Sa¡d b. el-◊asan el-¡Arû∂î 
et-Tûrânî ve Mu√ammed b. A√med el-
¢azzâz et-Tûrânî oradandır.

ُتوَراَن  πayn-ı mu¡cemenin) [πubbu tûrân] ُغاُّ
zammıyla) Sind ülkesinde »avru’d-Debîl 
nâm belde kurbünde bir mevzi¡dir.

-Şol ki (vezninde [â™ir√] َحاِئٌر) [et-tâ™ir] اَلتَّاِئُر
şiye denir ki bir kâr ve ¡amelden fütûr ve 
kelâl geldikten sonra tekrâr ona mübâşeret 
ve müdâvemet eder ola; yukâlu: َرُجٌل َتاِئٌر أَْي 

ki bir kerre demektir. Cem¡i َتاَراٌت [târât] 
ve ِتَيٌر [tiyer]dir tâ’nın kesriyle ve yâ’nın 
fethiyle. 

Mü™ellif bunu mehmûzen dahi zikr ve 
mehmûzü’l-asl olduğunu tansîs eylemiştir. 
Râπıb Müfredât’ta bu ¡Arabların اْلُجْرُح  َتاَر 
kavlinden me™hûzdur ki ِإلَتأََم [ilte™eme] 
ma¡nâsınadır diye beyân-ı me™haz eyle-
miştir ve minhu yukâlu: ًة َوَفَعَلُه  َفَعَلُه َتاَرًة أَْي َمرَّ
َتاَراٍت أَْي َحاالً َبْعَد َحاٍل َوَشْيًئا َبْعَد َشْيٍء
Mütercim der ki Durretü’l-∏avvâ§’ta 
mastûrdur ki ashâb-ı kirâm bir gün ٌَمُؤوَدة 
[me™ûdet] husûsunda ihtilâf eylemele-
riyle bâb-ı medîne-i ¡ilm olan Murta∂â 
kerremallâhu vechehu hazretlerine 
mürâca¡at eylediler. Müşârün™ileyh haz-
retleri bu resme hall-i ¡ukde-i işkâl ey-
lemiştir ki mevlûdenin üstünden târât-ı 
seb¡ güzerân eylemedikçe ٌَمُؤوَدة [me™ûdet] 
ıtlâkı mütehakkak olmaz. Hazret-i Fârû… 
dahi hâzır bi’l-meclis olmakla hemân 
zebân-ı istihsânla َبَقاَءَك -dedi َصَدْقَت أََطاَل اهللُ 
ler. Bu ¡unvânla du¡â ibtidâ onlardan sâdır 
oldu. Ve târât-ı seb¡den murâd işbu: َوَلَقْد﴿ 
ِفي نُْطَفًة  َجَعْلَناُه  ثُمَّ  ِطيٍن  ِمْن  ُسالََلٍة  ِمْن  ْنَساَن  اإْلِ  َخَلْقَنا 
ُمْضَغًة اْلَعَلَقَة  َفَخَلْقَنا  َعَلَقًة  النُّْطَفَة  َخَلْقَنا  ثُمَّ  َمِكيٍن   َقَراٍر 
أَْنَشْأَناُه ثُمَّ  َلْحًما  اْلِعَظاَم  َفَكَسْوَنا  ِعَظاًما  اْلُمْضَغَة   َفَخَلْقَنا 
 kerîmesinde mübeyyen olan َخْلًقا آَخَر﴾ اآلية
tabakât-ı seb¡dir. Pes mevlûd hayyen 
vülûd edip istihlâlinden sonra diri olarak 
defn olunursa ٌَمُؤوَدة [me™ûdet] ıtlâk olunur. 
İntehâ.

َتاَرُة ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-itâret] اَلإْ
nesneyi merreten ba¡de-uhrâ i¡âde ve 
tekrâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََتاَر 
ٍة ًة َبْعَد َمرَّ ْيَء ِإَذا أََعاَدُه َمرَّ  Ve bir nesneye hiddet الشَّ
ve dikkatle nazar eylemek ma¡nâsınadır, 
niteki hemze ile ِإْتآٌر dahi bu ma¡nâyadır; 
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kuru vaz¡ olunan ağaca denir. Mü™ellifin 
 [tîr] ِتيٌر mâddesinde beyânına göre “ج،و،ز”
lafz-ı Fârisîdir ve o ok ve kirişleme ta¡bîr 
olunan kalın direk olacaktır ki bir başını 
beri duvara öbür başını dîger duvara vaz¡ 
ederler, kârgîr binâlarda olur.

ُرِتيَرى -vez [îzâ∂] ِضيَزى) [Nehru Tîrâ] َنهإْ
ninde) Ahvâz türâbında bir ırmak adı-
dır. ◊umeyd b. Tîr e†-‰avîl yâhûd İbn 
Tîreveyhi ki ِشيَرَوْيِه [şîreveyhi] vezninde-
dir, bir muhaddistir ki namâz içre kıyâmda 
iken vefât eyledi. ¡Amr b. Tîrî, ِسيِري [sîrî] 
vezninde ki َساَر fi¡linden emr-i hâzırdır, 
İbn Mubârek’in şeyhidir.

ُمَداِوٌم َعَلى اْلَعَمِل َبْعَد ُفُتوٍر

]ت ه ر[
ُهوُر -vez [ayfûr†] َطْيُفوٌر) [et-teyhûr] اَلتَّيإْ
ninde) Düz ve oturaklı yere denir, arz-ı 
mutma™inne ma¡nâsına. Ve derenin yu-
karısıyla aşağısı beynine denir ki murâd 
tepesiyle dibinin aralığıdır. Kezâlik dağın 
tepesiyle aşağısının aralığına denir ki yö-
resi olacaktır. Ve hod-bîn ve hod-pesend 
ve müdemmig kişiye denir; yukâlu: َرُجٌل 
ٌر ُمَتَكّبِ َتاِئٌه  أَْي   Ve deryânın tepe gibi َتْيُهوٌر 
yüksek dalgasına denir. Ve şol kumluğa 
ve kumdan tepeye denir ki onda cürüf 
ya¡nî sel suyu yardığı yâr ola. Cem¡i َتَياِهيُر 
[teyâhîr] ve َتَياِهُر [teyâhir] gelir.

َهِريُّ ) [et-tevheriyy] اَلتَّوإْ  [cevheriyy] َجْوَهِريٌّ
vezninde) Uzun hörgüce denir, َطِويٌل  َسَناٌم 
ma¡nâsına.

 َسَحاٌب ,Buluta denir [et-tâhûr] اَلتَّاُهوُر
[se√âb] ma¡nâsına.

]ت ي ر[
اٌد) [et-teyyâr] اَلتَّيَّاُر  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Denizin yarılıp saçılan dalgasına denir 
ki kum ta¡bîr olunur, ِتيٌر [tîr] ma¡nâsından 
me™hûzdur; yukâlu: َبْحٌر ُمَتالَِطُم التَّيَّاِر َوُهَو َمْوُجُه 
 Ve الَِّذي َيْنَضُح

-Gâyet-i kibrinden başını yu [teyyâr] َتيَّاٌر
karı kaldıran ser-be-hevâ müdemmig kişi-
ye denir; yukâlu: ٌر َتاِئٌه ُمَتَكّبِ َتيَّاٌر أَْي   Kâle َرُجٌل 
fi’l-Esâs:اْلَمْوِج ِمْن َيْطَمُح طُُموَح  َتيَّاٌه  أَْي  َتيَّاٌر   َرُجٌل 
 Ve ِتيِهِه أَْي ِكْبِرِه

-Kanı çabuk cereyân eden da [teyyâr] َتيَّاٌر
mara vasf olur; yukâlu: َقَطَع ِعْرًقا َتيَّاًرا أَْي َسِريَع 
اْلِجْرَيِة
يُر -Kibr ve nah (tâ’nın kesriyle) [et-tîr] اَلّتِ
vet ve tîh ma¡nâsınadır; yukâlu: يُر الّتِ  أََخَذُه 
يُه الّتِ -Ve hânenin iki duvarı beynine ar أَِي 
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ma¡nâsına olmakla kâtilleri takrî¡ ve tefzî¡ 
ve tasdî¡ ve intikâm husûsunda şiddet-i 
kînelerini i¡lâm ve tasrîh için nidâ olun-
muştur. Ve Zema«şerî vech-i evvele zâhib 
olmuştur ki maktûlün cânib-dârlarını 
ahz-ı kîne vü intikâma hass ve igrâ için 
nida ederler, niteki muhibb-i hânedân 
olanlar Yezîdîlere “dâd-ı ◊useyn” diye 
feryâd ederler. Kezâlik Zema«şerî dedi 
ki ahz-ı intikâm eden adama da َثْأٌر [&e™r] 
ıtlâk olunur, zîrâ tâlib ve matlûbdan her 
biri âherin َثْأٌر [&e™r]idir. Biri َصْيٌد [§ayd] laf-
zı gibidir ki َمْأثُوٌر [me™&ûr] ma¡nâsınadır ve 
biri َعْدٌل [¡adl] gibidir ki fâ¡il ma¡nâsınadır. 
Ve fâ¡il ma¡nâsına olan َثْأٌر [&e™r] َثاِئٌر [&â™ir] 
lafzından mahzûf ya¡nî muhtasar olmak 
câ™izdir, َشاٌك [şâkin] ve َشاِئٌك [şâ™ik] ve اَلٌث 
[lâ&in] ve اَلِئٌث gibi. Pes elifi mehmûz ol-
maz, zîrâ elif fâ¡ildir. İntehâ. Ve 

 Maktûlün kâtilini katl ile [e™r&] َنأإٌْر
intikâmını almak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقاِتَلُه َقَتَل  ِإَذا  َثْأًرا  ِباْلَقِتيِل  َوَثأََرُه  اْلَقِتيَل  -Kâle fi’l َثأََر 
Esâs:ِبِه َقَتْلَتُه  ِإَذا  ِبَحِميِمي  ُفالًَنا   :ve tekûlu َثأَْرُت 
َمْثُؤوٌر َك  َفَعُدوُّ َقاِتَلُه  َقَتْلَت  ِإَذا  َوِبَحِميِمي  َحِميِمي   َثأَْرُت 
ِبِه َوَمْثُؤوٌر  َمْثُؤوٌر   :İntehâ. Ve tekûlu َوَحِميُمَك 
ِمْنَك َثْأِري  ِبِه  أَْدَرْكُت  أَْي  ِبَكَذا   Ve ¡Arablar َثأَْرتَُك 
َيَداُه ُفالًَنا  َثأََرْت  َنَفَعَتاُه ,derler الَ   ma¡nâsına الَ 
ya¡nî َثْأٌر [&e™r]i nef¡ bi’l-yed ma¡nâsında 
isti¡mâl ederler, َحِميِمي  ma¡nâsından َثأَْرُت 
me™hûzdur.

َئاُر نإْ ِ -veznin [i@hâr] ِإْظَهاٌر) [el-i&™âr] اَلإْ
de) Bir kimse kîne ve intikâmını almak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْدَرَك َثْأَرُه أَْثأََر الرَّ
َئاُر ِتثإْ سإْ ِ  İntikâm almak [el-isti&™âr] اَلإْ
için âherden meded taleb eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَقِتيِل  َوِليُّ   ِإْسَتْأَثَر 
اْسَتَغاَث ِلُيْثأََر ِبَمْقُتوِلِه
ُرلُر  vezninde ve [tu™rûr] تُْؤُروٌر [e&-&u™rûr] اَلثُّؤإْ

FASLU’¿-¿Â™İ’L-MÜSELLESE
)َفْصُل الثَّاِء اْلُمَثلََّثة(

]نأ ر[
 ânın fethi ve hemzenin&) [e&-&e™r] اَلثَّأإُْر
sükûnuyla) Kâtil zimmetinde müsta-
karr olan dem ve diyete denir ki ismdir, 
tekûlu: اْلَقِتيِل ِمَن  َوَدِمي  َذْحِلي  أَْي  ُفالٍَن  ِعْنَد   َثْأِري 
Ve maktûlün kâtilden dem ve diyet ve 
kısâsını taleb eylemek ma¡nâsına masdar 
olur; yukâlu: َثأََر ِبِه َوَثأََرُه َثْأًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا 
-Mü™ellif müsâmaha üzere sebt ey َطَلَب َدَمُه
lemiştir. Ve 

 Bir adamın hamîm ve karîbini [e™r&] َنأإٌْر
katl eden kimseye denir ki zimmetinde 
dem ve intikâm sâbit olur; tekûlu: ُفالٌَن َثْأِري 
 [e&™âr] أَْثآٌر Cem¡i الَِّذي ِعْنَدُه َذْحِلي َوُهَو َقاِتُل َحِميِمِه
gelir hemzenin fethi ve &â’nın sükûnuyla 
ve آَثاٌر [â&âr] gelir ki maklûbdur. Bunlar-
dan ism: 

َرةٌ  tir &â’nın zammı ve hemzenin[u™ret&] نُؤإْ
sükûnuyla ve 

-tir &â’nın zammı ve hemze[u™ûret&] نُُؤلَرةٌ
nin zamm ve meddiyle maktûl için kâtil 
zimmetinde sâbit olup ahzı matlûb olan 
kîne ve intikâma denir ki öc ta¡bîr olunur, 
tekûlu: أْي وثُُؤوَرِتي  ثُْؤَرِتي  وأَدَرْكُت  َثْأِري  ِبِه   َقَتْلُت 
 Pes َيا َثاَراِت َزْيٍد أَْي َيا َقَتَلَة َزْيٍد ve yekûlûne َذْحِلي
 lafzından cem¡ olur ki [e™r&] َثْأٌر [ârât&] َثاَراٌت
vech-i mezkûr üzere kâtile denir. 

Şârih der ki cem¡ sadedinde mü™ellif bun-
dan sükût eylemiştir, lâkin ümmehât-ı 
sâ™irede mansûstur ve Nihâye’de işbu 
ُعْثَماَن” َثاَراِت  -hadîsinde iki vech “َيا 
le mersûmdur: Evvelâ hazf-ı muzâfla 
َثاَراِتِه أَْهَل  الطَّاِلُبوَن takdîrindedir ki َيا  أَيَُّها   َيا 
 kâtil [e™r&] َثْأٌر demektir. Sânî burada ِبَدِمِه
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Ve akmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْثَبَجرَّ اْلَماُء 
ِإَذا َساَل
َجاَرُة اإْ

 Şol (ânın kesriyle&) [e&-&ibcâret] اَلثِّ
çukura denir ki oluğun dökülen suyu ka-
zıp çukurlatmış ola.

]ث ب ر[
ُر  Bir (vezninde [abr§] َصْبٌر) [e&-&ebr] اَلثَّاإْ
iş ile bir adamı alıkomak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُِل ِإَذا َحَبَسه ْيِء َثْبًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ  َثَبَر ُفالًَنا ِبالشَّ
 Ve bir husûstan men¡ ve sarf eylemek َعَلْيِه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َثَبَر ُفالًَنا َعِن اأْلَْمِر ِإَذا َمَنَعُه 
 Ve bir adamı bir nesneden hâ™ib ve َوَصَرَفُه
nevmîd eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبُه َخيَّ ِإَذا  ُفالًَنا   Ve la¡n ve nefrîn eylemek َثَبَر 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َثَبَرُه ِإَذا َلَعَنُه Ve kovup 
sürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَرَدُه ِإَذا   َثَبَرُه 
Ve deryâ cezr eylemek ya¡nî sâhilden geri 
çekilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َثَبَر اْلَبْحُر ِإَذا 
َجَزَر
ِايُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te&bîr] اَلتَّثإْ
Bu dahi bir adamı bir iş üzere alıkomak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْثِبيًرا ِإَذا ْيِء  َر ُفالًَنا ِبالشَّ  َثبَّ
َحَبَسُه َعَلْيِه
-veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [e&-&ubûr] اَلثُُّاوُر
de) Helâk olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َهَلَك ِإَذا  ثُُبوًرا  ُجُل  الرَّ  Ve veyl ve ¡azâb َثَبَر 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َواثُُبوَراْه النَّاِر  أَْهُل   َيْدُعو 
َواَوْيالَْه  ;Ve helâk eylemek ma¡nâsınadır أَْي 
yukâlu: َثَبَرُه اهللُ أَْي أَْهَلَكُه
ََْرُة ُمَثا  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu&âberet] اَلإْ
vezninde) Bir nesneye müdâvemet ve 
iştigâl eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َثاَبَرُه 
َعَلى اأْلَْمِر ُمَثاَبَرًة ِإَذا َواَظَب
 (vezninde [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te&âbur] اَلتََّثاُُْر
Sıçraşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقْوُم  َتَثاَبَر 
ِإَذا َتَواَثُبوا
َرُة  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [e&-&ebret] اَلثَّاإْ

mürâdifidir ki tâ™ mâddesinde zikr olundu.

-Mün (vezninde [bâ™ir] َباِئٌر) [e&-&â™ir] اَلثَّاِئُر
takim adama denir ki intikâmını almadık-
ça bir nesne üzere durmaya ya¡nî bir işe 
meşgûl olmaya; yukâlu: َال َكاَن  ِإَذا  َثاِئٌر   َرُجٌل 
َيْبَقى َعَلى َشْيٍء َحتَّى يُْدِرَك َثْأَرُه
نَِّئاُر ِ -hemzenin ve &â-yı mü) [el-i&&i™âr] اَلإْ
şeddedenin kesriyle) İntikâm almak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ِإثَّأَْرُت ِمْن ُفالٍَن أَْي أَْدَرْكُت 
َثْأِري  kelimesinin aslı [i&&i™âr] ِإثَِّئاٌر Ve ِمْنُه 
 idi, ifti¡âlin tâ’yı sâ’ya kalb ve [i&ti™âr] ِإْثِتَئاٌر
idgâm olundu.

ُمِنيُم -mîm’in zam) [e&-&e™ru’l-munîm] اَلثَّأإُْرالإْ
mıyla) Şol intikâma ıtlâk olunur ki onun 
tâlibi ona nâ™il oldukta âsûde ve hoş-dil 
olup hâb-ı râhata vara; yukâlu: الثَّْأَر  أََصاَب 
اْلُمِنيَم َوُهَو الَِّذي ِإَذا أََصاَبُه الطَّاِلُب َرِضَي ِبِه َفَناَم َبْعَدُه

]ث ب ج ر[
َراُر ِاجإْ نإْ ِ -vez [i†mînân] ِإْطِميَناٌن) [el-i&bicrâr] اَلإْ
ninde) Bir nesneden havf eylemekle geri 
durup ondan fârig olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفَزٍع ِمْن  اْرَتَدَع  ِإَذا  َعْنُه  ُجُل  الرَّ …Vanِإْثَبَجرَّ 
ulu titremek ile terceme eylemekle zâhiren 
nüshası ِإْرَتَعَد olmağa mahmûldür. Ve 

َراٌر ِاجإْ  Medhûş ve mütehayyir [i&bicrâr] ِإنإْ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  ِإْثَبَجرَّ 
َتَحيََّر  ;Ve ürküp kaçmak ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: َوَجَفَل َنَفَر  ِإَذا  اْلِحَماُر   Ve bir ِإْثَبَجرَّ 
adam hazm ve rüşd ve tedbîr cihetinde 
za¡îf ve kâsır olmakla re™y-i dürüstle bir 
mâddeyi fasl ve kat¡a bî-kudret olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضُعَف ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْثَبَجرَّ 
َيْصِرْمُه َوَلْم  اأْلَْمِر  -Ve bir adam arkası üze َعِن 
re dönmek ma¡nâsınadır, gerek ¡azîmet ve 
gerek vukûf hâlinde olsun; yukâlu: َِّإْثَبَجر 
َظْهِرِه َعَلى  َرَجَع  ِإَذا  ُجُل  -Ve bir semte gider الرَّ
ken gitmeyip geri dönmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَراَجُعوا وا أَْي  َتَرادُّ ِإَذا  اْلَقْوُم ِفي َمِسيٍر   ِإْثَبَجرَّ 
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ağırlaşıp oyalanmak ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ِإْثَباَرْرُت َعِن اأْلَْمِر ِإَذا َتَثاَقْلَت َعْنُه
َااُر  Bir (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e&-&ibâr] اَلثِّ
husûs husûl-pezîr olmağa yaklaşmağa de-
nir; yukâlu: ِمْن ِإْشَراٍف  َعَلى  أَْي  أَْمٍر  ِثَباِر  َعَلى   ُهَو 
َقَضاِئِه

]ث ج ر[
َرُة  â’nın zammı ve cîm’in&) [e&-&ucret] اَلثُّجإْ
sükûnuyla) Çukur ve alçak yere denir. Ve 
derenin vâsi¡ ve mu¡zam olan yerine denir, 
vasatı gibi; yukâlu: ْيُل ِفي ثُْجَرِة اْلَواِدي  َوَقَف السَّ
 Ve müctema¡-ı a¡la’l-haşâ ya¡nî أَْي ِفي ُمْعَظِمِه
eczâ-yı cevfiyyenin yukarı taraflarının 
cem¡ olduğu yere denir ki göğüs ile gö-
beğin mâ-beyni olan yerdir, ¡alâ-kavlin o 
yerin vasatına denir. Ve göğüs çukurunun 
çevresine denir. Ve اْلَبِعيِر -ucretu’l&] ثُْجَرُة 
ba¡îr] devenin göğüs çukuruna sarkan 
tüylere denir, اْلَبِعيِر  [sebeletu’l-ba¡îr] َسَبَلُة 
ma¡nâsına. Ve nebât ve sâ™ir nesnelerden 
dağınık olan kıt¡alarının her birine denir. 
Cem¡i ثَُجٌر [&ucer]dir, ُغَرٌف [πuref] ve ُغْرَفٌة 
[πurfet] gibi.

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e&-&ecîr] اَلثَِّجيُر
Üzüm ve sâ™ir sıkılır olan nesnenin cibre-
sine ve posasına denir.

ُر  Bir (vezninde [fecr] َفْجٌر) [e&-&ecr] اَلثَّجإْ
nesneyi âher nesnenin posasına katmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َثَجَر التَّْمَر َثْجًرا ِمَن اْلَباِب 
ثُْفِلِه أَْي  اْلُبْسِر  ِبَثِجيِر  َخَلَطُه  ِإَذا  ِل   Şârih der ki ْاألَوَّ
Mi§bâ√’ta ٌب ُمَعرَّ َوُهَو  يُْعَصُر  َشْيٍء  ُكّلِ  ثُْفُل   اَلثِِّجيُر 
ُة َتُقوُل ِبالتَّاِء  َوَقاَل اأْلَْصَمِعيُّ اَلثَِّجيُر ُعَصاَرُة التَّْمِر َواْلَعامَّ
Ve 

ٌر  ;Galîz ve ¡arîz olan şey™e denir [ecr&] َنجإْ
yukâlu: َوَرٌق َثْجٌر أَْي َغِليٌظ َعِريٌض Ve 

ٌر -Necrân kurbünde bir suyun adı [ecr¿] َنجإْ
dır, ¡alâ-kavlin Vâdi’l-¢urâ ile Şâm bey-

Toprağı yumuşak düz yere denir, ٌأَْرٌض َسْهَلة 
ma¡nâsına. Ve bir gûne toprağa denir ki 
-e şebîh olur. Ve yerde olan çu[nûret] نُوَرةٌ
kura denir. Ve 

َرُة  abbe kabîlesi yurdunda bir∞ [ebret¿] َناإْ
dere adıdır.

َرُة  ُصْبَرةٌ ânın zammıyla&) [e&-&ubret] اَلثُّاإْ
[§ubret] vezninde ve mürâdifidir ki) Çeç 
harmanına denir.

ِاَرِة َنإْ -â’nın fet&) [ebîretu’l-E&biret¿] َنِايَرُةالإْ
hiyle) ve 

َراِء  ve [™ebîru’l-»a∂râ¿] َنِايُرالإَْخضإْ

ِع  (nûn’un kesriyle) [¡§ebîru’n-Ni¿] َنِايُرالنِّصإْ
ve 

نإِْج  ve [ebîru’z-Zinc¿] َنِايُرالّزِ

َرِج َعإْ  ve [ebîru’l-A¡rec¿] َنِايُرالإْ

ِب ََ َحإْ  ve [ebîru’l-A√deb¿] َنِايُرالإْ

َناَء  Zâhir-i Mekke’de [™ebîru ∏aynâ¿] َنِايُرَغيإْ
birer dağın ismleridir. Ve 

 Muzeyne yurdunda bir suyun [ebîr¿] َنِايٌر
ismidir ki Şerîs b. ∞amre el-Muzenî’ye 
Resûl-i enâm ¡aleyhi’s-selâm hazretle-
ri iktâ¡ buyurdular. Ve mezbûrun ismi-
ni Şurey√’e tebdîl buyurdular şerr-i ist 
ma¡nâsından istikrâh sebebiyle.

ِاُر َمثإْ  (vezninde [menzil] َمْنِزٌل) [el-me&bir] اَلإْ
Meclis ma¡nâsınadır. Ve makta¡ ve mafsal 
ma¡nâlarınadır ki kesilecek ve ayrılacak 
yerlerdir. Ve şol mevzi¡e denir ki onda 
¡avret yâhûd nâka vaz¡-ı haml eyleye. Ve 
deve boğazlanacak yere denir.

 Yaranın ağızı (fethateynle) [e&-&eber] اَلثََّاُر
açılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقْرَحُة  َثِبَرِت 
اِبِع ِإَذا اْنَفَتَحْت َثَبًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ
ِايَراُر نإْ ِ -vez [i√mîrâr] ِإْحِميَراٌر) [el-i&bîrâr] اَلإْ
ninde) Bir işten kesel ve fütûr sebebiyle 
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yuna ıtlâk olunur; yukâlu: أَْي ةٌ  َثرَّ َشاةٌ  أَْو   َناَقٌة 
 [irâr&] ِثَراٌر gelir ve [urûr&] ثُُروٌر Cem¡i َغِزيَرةٌ
gelir &â’nın kesriyle. Ve 

ةٌ  Zahmının kanı firâvân olan [erret&] َنرَّ
ta¡neye de vasf olur; yukâlu: ُةٌ أَْي َكِثيَرة  َطْعَنٌة َثرَّ
ِم  ;Ve çok sözlü ozan karıya ıtlâk olunur الدَّ
yukâlu: ةٌ أَْي َكِثيَرُة اْلَكالَِم ِإْمَرأَةٌ َثرَّ
) [e&-&erâret] اَلثََّراَرُة  (vezninde [arâret†] َطَراَرةٌ
ve

َناَرُة -vez [selsâlet] َسْلَساَلٌة) [e&-&er&âret] اَلثَّرإْ
ninde) ve

نُوَرُة  (â’nın zammıyla&) [e&-&ur&ûret] اَلثُّرإْ
Bunlar da suyu firâvân olan çeşmeye de-
nir; yukâlu: ٌَغِزيَرة أَْي  َوثُْرثُوَرةٌ  َوَثْرَثاَرةٌ  َثَراَرةٌ   َعْيٌن 
Ve 

َناَرةٌ  Ozan ve pür-gû karıya [er&âret&] َنرإْ
denir.

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [e&-&erûr] اَلثَُّرلُر
Sütü pek çok nâkaya ve koyuna denir; 
yukâlu: اُة َناَقٌة ثُُروٌر ِإَذا َكاَنْت َغِزيَرًة َوَكَذِلَك الشَّ
ُة  Bu dahi çok sözlü karıya [e&-&ârret] اَلثَّارَّ
denir.

) [e&-&arr] اَلثَّرُّ vezninde) ve [arr√] َحرٌّ

ve (â’nın zammıyla&) [e&-&urûret] اَلثُُّرلَرُة

-veznin [arâret√] َحَراَرةٌ) [e&-&erâret] اَلثََّراَرُة
de) ve

-veznin [surûr] ُسُروٌر) [e&-&urûr] اَلثُُّرلُر
de) Ma¡ânî-i mezbûreden masdarlardır; 
yukâlu: َوَثَراَرًة ا َوثُُروَرًة  َثرًّ اُة  اْلَعْيُن َوالنَّاَقُة َوالشَّ ِت   َثرَّ
اِبِع ِإَذا َغُزَرْت ِل َوالثَّاِني َوالرَّ  Ve َوثُُروًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ

 Perâkende kılmak (ânın fethiyle&) [err&] َنرٌّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  ا  َثرًّ ْيَء  الشَّ  َثرَّ 
َقُه َدُه َوَفرَّ  Ve الثَّاِني ِإَذا َبدَّ

 ;Vasf olur, bol nesneye denir [err&] َنرٌّ
yukâlu: َعْيٌن َثرٌّ َوَمَكاٌن َثرٌّ أَْي َواِسٌع Ve çok söz-
lü adama denir; yukâlu: َرُجٌل َثرٌّ أَْي ِمْكَثاٌر Ve 

ninde vâki¡dir.

َنإَْجُر  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-e&cer] اَلإْ
Bu dahi galîz ve ¡arîz olan şey™e denir. Ve 
kısa ve dibi kalın oka denir; yukâlu: َسْهٌم 
أَْثَجُر أَْي َغِليُظ اأْلَْصِل َقِصيٌر
 Bu (vezninde [ketif] َكِتٌف) [e&-&ecir] اَلثَِّجُر
dahi galîz ve ¡arîz şey™e denir.

 (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te&cîr] اَلتَّثإِْجيُر
Bolaltmak ma¡nâsınadır; yu…alu: ِإَذا َرُه   َثجَّ
 :Ve enliletmek ma¡nâsınadır; yukâlu َوَسَعُه
َرُه ِإَذا َعَرَضُه  Ve َثجَّ

 Vücûdda olan gevşekliğe ve [te&cîr] َتثإِْجيٌر
sölpüklüğe denir ki ismdir; yukâlu: ِفي َلْحِمِه 
َتْثِجيٌر أَْي َرَخاَوةٌ
 (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [e&-&ucer] اَلثَُّجُر
Cemâ¡at-i müteferrikaya denir; zikr olu-
nan ٌثُْجَرة [&ucret] in cem¡idir. Ve dipleri 
kalın ve ¡arîz olan oklara denir.

ِثَجاُر نإْ ِ -veznin [inficâr] ِإْنِفَجاٌر [el-in&icâr] اَلإْ
de ve mürâdifidir ki yerden su kaynayıp 
akmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَماُء   ِإْنَثَجَر 
-Ve su vefretinden nâşî pek taşkın ol اْنَفَجَر
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَثَجَر اْلَماُء ِإَذا َفاَض 
َكِثيًرا
ُر ُمَثجَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu&eccer] اَلإْ
vezninde) Boğumları olan dala denir; 
yukâlu: ٌر أَْي ُذو أََناِبيَب َخْيُزَراٌن ُمَثجَّ
 İbn ∏aylân’dır ki Cerîr’in [Me&cûr] َمثإُْجوٌر
hicv-kerdesidir.

]ث ر ر[
ُة ةٌ râ-yı müşeddede ile) [e&-&erret] اَلثَّرَّ  َذرَّ
[≠erret] vezninde) Suyu pek firâvân olan 
pınara ve ayazmaya denir; yukâlu: ٌة  َعْيٌن َثرَّ
 Ve memesinin delikleri vâsi¡ olan أَْي َغِزيَرةٌ
nâkaya yâhûd koyuna ıtlâk olunur ki süt 
firâvân akar; yukâlu: ةٌ أَْي َواِسَعُة َثرَّ  َناَقٌة أَْو َشاةٌ 
ْحِليِل -Ve sütü firâvân olan nâkaya ve ko اإْلِ
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ِجَرُة َعنإْ ُمثإْ -ism-i fâ¡il bün) [el-mu&¡anciret] اَلإْ
yesiyle) Şol çanağa denir ki içine konu-
lan yağı taşıp dökülür ola. Zâhiren dibi 
çukur olmayıp ve darlığından olur; te™nîsi 
mevsûf i¡tibârıyladır; yukâlu: ٌُمْثَعْنِجَرة  َجْفَنٌة 
ِإَذا َكاَنْت َيِفيُض َوَدُكَها
ِجُر َعنإْ ُمثإْ  bu dahi ism-i fâ¡il) [el-mu&¡ancir] اَلإْ
¡unvânıyla) Akıcı nesneye denir; yukâlu: 
َماٌء أَْو َدْمٌع ُمْثَعْنِجٌر أَْي َساِئٌل
َجُر َعنإْ ُمثإْ -ism-i mef¡ûl bün) [el-mu&¡ancer] اَلإْ
yesiyle) Denizin ortasına denir ki pek 
engin yeridir, orada olan suyun kesretine 
sâ™ir mahalleri benzemez olur. Ve kav-
lu İbn ¡Abbâs ve zekere ¡Aliyyen ِعْلِمي“ 
ِعْلِمِه ِإَلى  َمِقيًسا  أَْي  اْلُمْثَعْنَجِر”  ِفي  َكاْلَقَراَرِة  ِعْلِمِه   ِإَلى 
اْلُمْثَعْنَجِر َجْنِب  ِفي  َمْوُضوَعٍة   Ya¡nî İbn َكاْلَقَراَرِة 
¡Abbâs dediler ki “Benim ¡ilmim ¡ilm-i 
Murta∂â’ya kıyâs ve nisbet olunsa, ُمْثَعْنَجٌر 
[mu&¡ancer] cenbine mevzû¡ olan karâre 
ya¡nî gadîr-i sagîr gibidir.” 

Ve Cevherî ve ~aπânî ُمْثَعْنَجٌر [mu&¡ancer] 
kelimesinin musaggarında ُمَثْيِعٌج [mu&ay¡ic] 
ve ُمَثْيِعيٌج [mu&ey¡îc] denir demeleri galat-
tır, savâb olan ثَُعْيِجٌر [&u¡aycir] olmaktır, 
niteki ُمْحَرْنِجٌم [mu√rencim] musaggarında 
 dersin, ya¡nî mîm ve [ureycim√] ُحَرْيِجٌم
nûn’u zâ™iddir.

]ث ع ر[
ُر  â’nın fethi ve ¡ayn’ın&) [e&-&a¡r] اَلثَّعإْ
sükûnuyla ve &â’nın zammıyla ve fet-
hateynle de lügattir) Şol zamka şebîh 
seyyâl nesneye denir ki َسُمٌر [semur] ya¡nî 
mugaylân ağacının kökünden zuhûr eder, 
semm-i kâtildir.

 Bedende siğil (fethateynle) [e&-&e¡ar] اَلثََّعُر
çok olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َثِعَر الرَّ
اِبِع ِإَذا َكثَُرْت َثآِليُلُه َثَعًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ

yağmuru çok buluta denir; yukâlu: َسَحاٌب 
اْلَماِء َكِثيُر  أَْي   Ve deprenişi çabuk olan ata َثرٌّ 
denir, ٌُّمْنَثر [mun&err] dahi denir, ٌُّمْنَجر [mun-
cerr] vezninde; yukâlu: َفَرٌس َثرٌّ َوُمْنَثرٌّ أَْي َسِريُع 
ْكِض الرَّ
َنَرُة -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [e&-&er&eret] اَلثَّرإْ
de) Bu dahi târümâr etmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقُه َدُه َوَفرَّ ْيَء ِإَذا َبدَّ  Ve sözü döne َثْرَثَر الشَّ
döne çok söylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َدُه  Ve çok ta¡âm yemek َثْرَثَر اْلَكالََم ِإَذا أَْكَثَرُه َوَردَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْكَثَر ِإَذا  الطََّعاِم  ِفي   َثْرَثَر 
 Ve ta¡âmı birbirine katıp karıştırmak أَْكَلُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َثْرَثَر الطََّعاَم ِإَذا َخلََّطُه
َناُر  (vezninde [selsâl] َسْلَساٌل) [e&-&er&âr] اَلثَّرإْ
Yâve-gû kimseye denir; yukâlu: َثْرَثاٌر  َرُجٌل 
 :Ve çağırgan adama denir; yukâlu أَْي ِمْهَذاٌر
 Ve َرُجٌل َثْرَثاٌر أَْي َصيَّاٌح

َناٌر  Sincâr ile Tekrît beyninde bir [er&âr¿] َنرإْ
ırmak yâhûd bir büyük derenin ismidir.

َراَرُة نإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i&râret] اَلإْ
 ismidir ki bu ismle [enbirbârîs] أَْنِبْرَباِريُس
ma¡rûf devâyî nebâttır, Türkîde kadın tuz-
luğu ta¡bîr olunur.

نُوُر  (â’nın zammıyla&) [e&-¿ur&ûr] اَلثُّرإْ
Ermîniyye diyârında iki nehrin ismidir, 
birine e&-¿ur&ûru’l-Kebîr ve birine e&-
¿ur&ûru’§-~agîr derler.

ِريُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te&rîr] اَلتَّثإْ
Yeri nem-nâk eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اُه َر ِباْلَمَكاِن ِإَذا َندَّ َثرَّ

]ث ع ج ر[
َجَرُة -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e&-&a¡ceret] اَلثَّعإْ
ninde) Dökmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه ْيَء ِإَذا َصبَّ َثْعَجَر الشَّ
َجاُر ِعنإْ نإْ ِ  [i√rincâm] ِإْحِرْنَجاٌم) [el-i&¡incâr] اَلإْ
vezninde) Dökülmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ََّثْعَجَر اْلَماُء َفاْثَعْنَجَر أَِي اْنَصب
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dir ki bi’l-cümle otlukların güzîdesidir, 
deve kısmının mahbûbudur. Müfredi ٌَثْغَرة 
[&aπret]tir hâ’yla. Ve 

ٌر -Mutlakâ açılmış yırtığa ve ya [aπr&] َنغإْ
rığa yâhûd dağlarda ve ba¡zı yerlerde 
olan gediğe ve rahneye denir. Ve ağıza 
denir, َفٌم [fem] ma¡nâsına. Ve dişlere de-
nir, ¡alâ-kavlin mukaddemlerine ya¡nî ön 
dişlere denir. Kâle’ş-şârih ve fi’l-Mi§bâ√ 
الثََّناَيا َعَلى  أُْطِلَق  ثُمَّ  اَْلَمْبِسُم   Ve ¡inde’l-ba¡z اَلثَّْغُر 
 menbitlerinde sâbit olan dişlere [aπr&] َثْغٌر
denir ki çıktıktan sonra ıtlâk olunmaz. Ve 
dârü’l-harb kurbünde olan serhadde denir 
ki mahall-i havf olmakla oraya muhâfız 
ve merzübân ta¡yîn olunur, düşman ağızı 
ta¡bîr olunan yerler olacaktır. Ve mutlakâ 
fürûc-ı büldândan ya¡nî her belde ve 
memleketin serhaddinde ve dâhilinde olan 
gediklere ve derbendlere denir ki havf-
nâk mahallerdir, düşman yâhûd harâmî 
makûlesinin mürûr-gâhlarıdır ve ona ثُُغوٌر 
[&uπûr] dahi denir, ُزْنُبوٌر [zunbûr] veznin-
de. Ve 

ٌر  Şehr-i Kirmân kurbünde sâhil-i [aπr¿] َنغإْ
Ba√r-ı Hind’de bir belde adıdır. Ve 

ٌر  Masdar olur, gedik açmak ve [aπr&] َنغإْ
rahne eylemek ma¡nâsına; yukâlu: َثَغَر 
ُجُل َثْغًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َثَلَم -Ve gedik tut الرَّ
mak ma¡nâsına olmakla zıdd olur; yukâlu: 
َها َسدَّ ِإَذا  الثُّْلَمَة   Ve bir adamın dişlerini َثَغَر 
şikest eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َثَغَر 
َثْغَرُه َكَسَر  ِإَذا   Ve bir adamın bir hâdise ُفالًَنا 
sebebiyle dişleri ufanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ثُِغَر ُفالٌَن َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا َدقَّ َفُمُه َفُهَو 
-Ve çocuğun dişleri ¡alâ-kavlin ön diş َمْثُغوٌر
leri düşmek ma¡nâsınadır ki sonra yerine 
sâbiti nâbit olur; yukâlu: ِبَناِء َعَلى  ِبيُّ  الصَّ  ثُِغَر 
اْلَمْفُعوِل ِإَذا َسَقَطْت أَْسَنانُُه أَْو َرَواِضُعُه َفُهَو َمْثُغوٌر

ُرلُر  Bodur (ânın zammıyla&) [e&-&u¡rûr] اَلثُّعإْ
kişiye denir; yukâlu: َرُجٌل ثُْعُروٌر أَْي َقِصيٌر Ve 

ُرلٌر  dedikleri [&ur&û†] طُْرثُوٌث [u¡rûr&] نُعإْ
nebâta, ¡alâ-kavlin طُْرثُوٌث [†ur&û&]un ucuna 
denir ki zeker başı gibi olur. Ve 

نُوٌث  .Kolgan dikeni dedikleridir [&ur&û†] طُرإْ
Kâle’ş-şârih [kâle] fi’n-Nihâye ve fi’l-
hadîs ”َيْخُرُج َقْوٌم ِمَن النَّاِر َفَيْنُبُتوَن َكَما َيْنُبُت الثََّعاِريُر“ 
َغاُر َشبَُّهوَها أِلَنَّ اْلِقثَّاَء َيْنِمي  َجْمُع ثُْعُروٍر َوِهَي اْلِقثَّاُء الّصِ
 Ve َسِريًعا َوِقيَل ِهَي ُرُؤوُس الطََّراِثيِث َتُكوُن َبْيَضاَء

ُرلٌر  [u™lûl&] ثُْؤلُوٌل ,Siğile denir [u¡rûr&] نُعإْ
ma¡nâsına. Ve ada soğanının köküne de-
nir. Ve ¡acûr dedikleri sebzenin sagîrine 
denir. Ve ُذْؤنُوٌن [≠u™nûn] dedikleri nebâtın 
yemişine denir, bâdiye nebâtındandır.

َرانِ ve [e&-&u¡rân] اَلثُّعإْ

ُرلَرانِ  â’ların zammı ve&) [e&-&u¡rûrân] اَلثُّعإْ
tesniye bünyesiyle) Şol meme başlarına 
şebîh iki taraflı uzuncu siğillere denir ki 
at kısmının hâyelerinin iki taşra tarafları-
nı ihâta eder, kezâlik koyun kısmının dahi 
memelerinin taşra taraflarını ihâta eder.

-Kuş (cem¡ bünyesiyle) [e&-&a¡ârîr] اَلثََّعاِريُر
konmaz otuna şebîh bir nebât adıdır. Ve 
burunda hâdis olan çatlaklara denir.

َرَرُة -vez [celbebet] َجْلَبَبٌة) [e&-&a¡reret] اَلثَّعإْ
ninde) Burunda çatlaklar zuhûr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفيِه َبَدا  ِإَذا  اأْلَْنُف   َثْعَرَر 
ُق التََّشقُّ
َعاُر نإْ ِ -Yalan (hemzenin kesriyle) [el-i&¡âr] اَلإْ
dan muvâza¡a cihetiyle ahbâr ve havâdis 
tecessüs eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َس اأْلَْخَباَر ِباْلَكِذِب ُجُل ِإَذا َتَجسَّ أَْثَعَر الرَّ

]ث غ ر[
ُر  â’nın fethi ve πayn-ı&) [e&-&aπr] اَلثَّغإْ
mu¡cemenin sükûnu ve fethiyle) Hıyâr-ı 
¡uşbdandır, ya¡nî bir gûne otluk ismi-
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]ث ف ر[
ُر  â’nın fethi ve zammı ve&) [e&-&efr] اَلثَّفإْ
fâ’nın sükûnuyla) Sibâ¡ ve mahâlibenin 
ya¡nî yırtıcı vuhûş ve tuyûrun hâssaten 
fercine denir, hayâ-i nâkaya mahsûs oldu-
ğu gibi, ¡alâ-kavlin ferclerinden meslek-i 
kazîb ya¡nî âlet girecek yerine denir ki 
ahass olur.

 ™fethateynle ve ba¡zen fâ) [e&-&efer] اَلثََّفُر
sâkin olur) At eyerinin gerisinde olan ka-
yışa denir ki kuskun ta¡bîr olunur; semerli 
ve pâlânlı dâbbelerde kuskun olmamakla 
pâldüm ta¡bîr olunur; yukâlu: َوُهَو َثَفَرُه   َشدَّ 
ْرِج ِر السَّ ْيُر ِفي ُمَؤخَّ السَّ
َفاُر نإْ ِ -Eye (hemzenin kesriyle) [el-i&fâr] اَلإْ
re ve pâlâna kuskun ve pâldüm yapmak 
¡alâ-kavlin kuskun ve pâldüm takmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلُه َعِمَل  ِإَذا  ْرَج  السَّ  أَْثَفَر 
ُه ِبِه  Ve dâbbeyi ensesinden sürmek َثَفًرا أَْو َشدَّ
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: اْلَبْغَل  أَْثَفَر 
 Ve bu ma¡nâdandır ki filânın ِإَذا َساَقُه ِمْن َخْلِفِه
dübürüne zekerimi yanaştırıp dayadım 
diyecek yerde َسْوٍء َبْيَعَة   أَْلَزْقُتَها ,derler أَْثَفْرتُُه 
 ten[sil¡at] ِسْلَعٌة [bey¡at] َبْيَعٌة .ma¡nâsına ِباْسِتِه
kinâyedir ki murâd sil¡a-i sû-i bedenîdir. 
Ve 

َفاٌر  Gebe keçi vilâdet ¡alâmetini [i&fâr] ِإنإْ
belirtmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْثَفَرِت اْلَعْنُز 
ِإَذا َبيََّنِت اْلِوالََدَة
َفاُر ِمثإْ -veznin [√mi§bâ] ِمْصَباٌح) [el-mi&fâr] اَلإْ
de) Şol ata ve sâ™ir davara denir ki eyerini 
ve pâlânını dâ™imâ geriye silkip atar ola; 
yukâlu: ِرَها  Ve َدابٌَّة ِمْثَفاٌر أَْي َتْرِمي ِبَسْرِحَها ِإَلى ُمَؤخَّ
me™bûn ve kekez kimseye ıtlâk olunur ki 
müzekker-i semâ¡î ta¡bîr olunur.

َفُر ِمثإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi&fer] اَلإْ
 ُهَو ِمْثَفاٌر :ma¡nâsınadır; yukâlu [mi&fâr] ِمْثَفاٌر
َوِمْثَفٌر أَْي َمْأبُوٌن

َرُة  (vezninde [nu…ret] نُْقَرةٌ) [e&-&uπret] اَلثُّغإْ
İki taraflı boyun çenberlerinin beyninde 
olan boğaz çukuruna denir; yukâlu: َطَعَن 
التَّْرُقَوَتْيِن َبْيَن  الَِّتي  َنْحِرِه  نُْقَرِة  أَْي  ثُْغَرِتِه   ثُْغَرُة Ve ِفي 
 devenin boynunun [uπretu’l-ba¡îr&] اْلَبِعيِر
nihâyetinde olan çukura denir ki oradan 
zebh olur. Ve ثُْغَرُة اْلَفَرِس [&uπretu’l-feres] at 
kısmının göğüsünün üstünde olan çukur-
dan ¡ibârettir. Ve 

َرةٌ  .Arzın bir nâhiyesine denir [uπret&] نُغإْ
Ve düz ve mülâyim yola denir, َسْهَلٌة  َطِريٌق 
ma¡nâsına.

َغاُر نإْ ِ -Ço (hemzenin kesriyle) [el-i&πâr] اَلإْ
cuk dişlerini düşürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu. َثْغَرُه أَْلَقى  ِإَذا  اْلُغالَُم   Ve çocuğun أَْثَغَر 
dişleri bitmek ma¡nâsına olmakla zıdd 
olur; yukâlu: َثْغُرُه َنَبَت  ِإَذا  اْلُغالَُم   Ve bir أَْثَغَر 
adamın dişleri ufanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا ُدقَّ َفُمُه أُْثِغَر الرَّ
نَِّغاُر ِ -hemzenin ve &â-yı mü) [el-i&&iπâr] اَلإْ
şeddedenin kesriyle) Bu dahi çocuğun 
dişleri bitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإثََّغَر 
َغَر  Ve bunların aslı اْلُغالَُم ِإَذا َنَبَت َثْغُرُه َكَما يَُقاُل ِادَّ
.idi ki ifti¡âldendir [i&teπare] ِإْثَتَغَر

َمثإُْغوُر  Dişleri düşmüş olan [el-me&πûr] اَلإْ
çocuğa denir, ke-mâ zukire.

 َثْغٌر (ânın zammıyla&) [e&-&uπûr] اَلثُُّغوُر
[&aπr] kelimesinin müfredidir, dağınık, 
müteferrik ma¡nâsına müsta¡meldir ve 
minhu yukâlu: ِقيَن أَْمَسْوا ثُُغوًرا أَْي ُمَتَفّرِ
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [aπûr¿] َنُغوٌر
Yemen’de ◊imyer kabîlesine mahsûs bir 
hısn adıdır.

َرُة  (vezninde [ubret§] ُصْبَرةٌ) [uπret¿] نُغإْ
 ı Medîne’den bir nâhiyenin-[∂a¡râ] أَْعَراٌض
ismidir. أَْعَراٌض [a¡râ∂] nevâhî-i Medîne’ye 
ıtlâk olunur.
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ْوِط Ve َلَسَنَك -kam [†emeretu’s-sav&] َثَمَرُة السَّ
çının ucunda olan ¡ukdeye ıtlâk olunur, 
meyveye teşbîhen; yukâlu: َسْوٌط َعِظيُم الثََّمَرِة 
 Ve nesl ve zürriyyete ıtlâk أَِي اْلُعْقَدِة ِفي َطَرِفِه
olunur; yukâlu: َنْسَلُه أَْي  ُسْلَطاِنَنا  َثَمَرَة  اهللُ   َكثََّر 
يََّتُه َوَوَلَدُه َوُذّرِ
 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [e&-&emâr] اَلثََّماُر
Bu dahi meyveye ve her nev¡ mâla ıtlâk 
olunur.

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [e&-&umûr] اَلثُُّموُر
Ağaç yemiş tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
الثََّمُر ِفيِه  َصاَر  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ثُُموًرا  َجُر  الشَّ  َثَمَر 
Ve bir adam mâl-dâr olmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َل ُجُل ِإَذا َتَموَّ  Ve َثَمَر الرَّ
davar otlamak için sâhibi ağaç biriktirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَها َجَمَع  ِإَذا  ِلْلَغَنِم   َثَمَر 
َجَر الشَّ
َماُر نإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i&mâr] اَلإْ
dahi ağaç meyve vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجُر ِإَذا َصاَر ِفيِه الثََّمُر  Ve tulumda أَْثَمَر الشَّ
kere yağını çalkayıp yayarken yağ dâne 
dâne olmak ma¡nâsına müsta¡meldir, َثَمٌر 
[&emer]e teşbîh olunmuştur; yukâlu: أَْثَمَر 
ْبِد َقاُء ِإَذا َظَهَر َعَلْيِه َتَحبُُّب الزُّ  ِإنَّ Kâle fi’l-Esâs الّسِ
 َلَبَنَك َلَحَسُن الثََّمِر َوُهَو َما يَُرى َعَلْيِه ِإَذا ُمِخَض ِمْن أَْمَثاِل
-Ve bir adamın mâlı çoğal اْلَحَصِف ِفي اْلَجْلِد
mak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: أَْثَمَر 
ُجُل ِإَذا َكثَُر َمالُُه الرَّ
 dan ism-i[umûr&] ثُُموٌر) [e&-&âmir] اَلثَّاِمُر
fâ¡ildir) ve

ِمُر ُمثإْ  (dan fâ¡ildir[i&mâr] ِإْثَماٌر) [el-mu&mir] اَلإْ
Me™hazları üzere ikisi de meyve tutmuş 
ağaca denir. Ve ¡inde’l-ba¡z َثاِمٌر [&âmir] 
meyvesi henüz zuhûr eden ağaca ve ُمْثِمٌر 
[mu&mir] meyvesi devşirilmek derecesine 
gelmiş ağaca denir; yukâlu: َوُمْثِمٌر َثاِمٌر   َشَجٌر 
 ِإَذا َصاَر ِفيِه الثََّمُر أَْو َشَجٌر َثاِمٌر ِإَذا َخَرَج َثَمُرُه َوُمْثِمٌر ِإَذا
َبَلَغ َثَمُرُه أَْن يُْجَنى

َفاُر ِتثإْ سإْ ِ -Bir adam art ete [el-isti&fâr] اَلإْ
ğini ¡avretlerin don bezi gibi uylukla-
rı arasından ön tarafına çekip getirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْدَخَلُه ِإَذا  ِبِإَزاِرِه   ِإْسَتْثَفَر 
َمْلِويًّا َفِخَذْيِه   Ve köpek kısmı kuyruğunu َبْيَن 
paçası aralığına kıstırıp karnına yapıştır-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْثَفَر اْلَكْلُب ِبَذَنِبِه 
ِإَذا أَْدَخَلُه َبْيَن َفِخَذْيِه َحتَّى يُْلِزَقُه ِبَبْطِنِه
ُر  Davarı (vezninde [afr√] َحْفٌر) [e&-&efr] اَلثَّفإْ
ensesinden sürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َثَفَر اْلِحَماَر َثْفًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َساَقُه ِمْن َخْلِفِه

]ث ق ر[
ُر ٌل âf’la…) [et-te&a……ur] اَلتََّثقُّ  [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
vezninde) Sabırsızlıktan nâşî tereddüd ve 
ıztırâb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َر  َتَثقَّ
َد َوَجِزَع ُجُل ِإَذا َتَردَّ الرَّ

]ث م ر[
-Ağacın ye (fethateynle) [e&-&emer] اَلثََّمُر
mişine denir, Fârisîde mîve denir; yukâlu: 
َجِر أَْي َحْمُلُه  Ve her nev¡ mâla ıtlâk أَْدَرَك َثَمُر الشَّ
olunur; yukâlu: اْلَماِل أَْنَواُع  أَْي  َثَمٌر﴾  َلُه   ﴿َوَكاَن 
İsm-i cins olmakla müfredi ٌَثَمَرة [&eme-
ret]tir hâ’yla ve ٌَثُمَرة [&emuret]tir mîm’in 
zammıyla ٌَسُمَرة [semuret] vezninde. Cem¡i 
 [cibâl] ِجَباٌل ve [cebel] َجَبٌل ,dır[imâr&] ِثَماٌر
gibi. Ve cem¡ü’l-cem¡i ثُُمٌر [&umur]dur 
zammeteynle, ُكُتٌب [kutub] vezninde. Ve 
müntehe’l-cümû¡u أَْثَماٌر [e&mâr]dır, أَْعَناٌق 
[a¡nâ…] vezninde. Ve 

 Filizzâttan altına ve gümüşe [umur&] نُُمٌر
ıtlâk olunur; yukâlu: ٌة  Ve ثُُمٌر أَْي َذَهٌب َوِفضَّ

 Şecereye ıtlâk olunur ki [emeret&] َنَمَرةٌ
mecâz-ı mürseldir. Ve başın derisine denir 
ْأِس الرَّ  ma¡nâsına. Ve [cildetu’r-re™s] ِجْلَدُة 
َساِن الّلِ  dilin ucuna [emeretu’l-lisân&] َثَمَرُة 
ıtlâk olunur; semere-i savttan me™hûzdur. 
Kâle fi’l-Esâs ِإَذا ِبَعَذَبِتِه  أَْي  ِلَساِنِه  ِبَثَمَرِة   َضَرَبِني 
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َر اهللُ َماَلَك :ve tekûlu َوَكثََّرُه َثمَّ
 Meyveli ağaca denir ki [e&-&âmir] اَلثَّاِمُر
niteki zikr olundu. Ve hubûbâttan böğrül-
ceye denir. Ve اٌض  nebâtının [∂ummâ√] ُحمَّ
çiçeğine denir ki kırmızı olur.

نَُثِميٍر إْْ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [ibn &emîr] ِا
Mehtâb gecenin künyesidir.

ٌر  Bir vâdî (vezninde [temr] َتْمٌر) [emr¿] َنمإْ
adıdır.

 Yemen’de bir (fethateynle) [emer¿] َنَمُر
karye adıdır.

ٌر  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [umeyr¿] نَُميإْ
Mu√ammed b. ¡Abdurra√îm nâm muhad-
disin ceddi ismidir.

 (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [e&-&emiret] اَلثَِّمَرُة
 [emir&] َثِمٌر in mü™ennesidir. Ve[emir&] َثِمٌر
fi’l-asl nemâ bulmuş mâl-ı mübâreke ıtlâk 
olunup o ¡alâka ile ٌَثِمَرة [&emiret] nefs-i tay-
yibede isti¡mâl olundu ve minhu tekûlu: َما 
 Mü™ellif َنْفِسي َلَك ِبَثِمَرٍة أَْي َما َلَك ِفي َنْفِسي َحالََوةٌ
hâsıl-ı ma¡nâ ile tefsîr eylemiştir.

]ث ن ج ر[
نإَْجاَرُة  [ibcâret&] ِثْبَجاَرةٌ Nûn’la [e&-&incâret] اَلثِّ
vezninde ve mürâdifidir ki oluk suyuyla 
peydâ olan hufreye denir.

]ث ل ر[
ُر ve (vezninde [cevr] َجْوٌر) [e&-&evr] اَلثَّوإْ

ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [e&-&u™ûr] اَلثُُّؤلُر

 Bir nesne (fetehâtla) [e&-&everân] اَلثََّوَراُن
yerinden tozup kalkımak ma¡nâsınadır, 
tozun ve dalganın kalkıması gibi; yukâlu: 
ِإَذا َهاَج َوَثَوَراًنا  َثْوًرا َوثُُؤوًرا  َيثُوُر  ْيُء  -Ve sıç َثاَر الشَّ
ramak ma¡nâsınadır; yukâlu: َثاَر ِإَلْيِه ِإَذا َوَثَب 
Ve toz tozup havâya ağmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َثاَر اْلُغَباُر ِإَذا َسَطَع Ve hâssaten bağırt-
lak kuşu ve çekirge yerlerinden kalkmak 

َراُء -vez [™amrâ√] َحْمَراُء) [™e&-&emrâ] اَلثَّمإْ
ninde) ٌَثَمَرة [&emeret]in cem¡idir. Gerçi 
mü™ellif cem¡-i ٌَثَمَرة [&emeret] ¡ibâretiyle 
cem¡iyyetini tansîs edip lâkin agreb ol-
makla َشْجَراُء [şecrâ™] gibi ism-i cem¡ olmak 
gâlibdir. Ve 

َراُء  Bi-¡aynihi bir nev¡ ağacın [™emrâ&] َنمإْ
adıdır. Ve şehr-i ‰â™if’in Serât cânibinde 
vâki¡ şıkkında bir küçük dağın ismidir. Ve 

َراُء  :Yemişli ağaca denir; yukâlu [™emrâ&] َنمإْ
 Ve semeri çok َشَجَرةٌ َثْمَراُء ِإَذا َصاَر َقْد َخَرَج َثَمُرَها
arza denir; yukâlu: أَْرٌض َثْمَراُء أَْي َكِثيَرُة الثََّمِر
-veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [e&-&emîret] اَلثَِّميَرُة
de) Bu dahi kesîrü’s-semer olan olan arza 
denir. Ve yayıkta yayılıp çıkarken henüz 
toplanmaksızın dâne dâne zâhir olan yağa 
denir; yukâlu: ْبِد َوِهَي َما َيْظَهُر ِمْنَه  َظَهَرْت َثِميَرُة الزُّ
-Ve kere yağı zuhûr etmiş ¡alâ َقْبَل أَْن َيْجَتِمَع
kavlin henüz yağı ve kaymağı çıkmamış 
süte denir; yukâlu: الَِّذي اللََّبَن  أَِي  الثَِّميَرَة   َشِرَب 
َظَهَر ُزْبُدُه أَِو الَِّذي َلْم َيْخُرْج ُزْبُدُه
 َثِميَرةٌ (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e&-&emîr] اَلثَِّميُر
[&emîret] ile ma¡nâ-yı ahîrde mürâdiftir.

ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [e&-&emir] اَلثَِّمُر

َمثإُْموُر  ;Mâl-ı kesîre denir [el-me&mûr] اَلإْ
yukâlu: َماٌل َثِمٌر َوَمْثُموٌر أَْي َكِثيٌر Ve 

 ;Kesîrü’l-mâl adama denir [me&mûr] َمثإُْموٌر
yukâlu: َرُجٌل َمْثُموٌر َوَقْوٌم َمْثُموُروَن أَْي َكِثيُرو اْلَماِل
ِميُر -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te&mîr] اَلتَّثإْ
de) Tulumda yağ yayar iken dâne dâne 
zuhûr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َر  َثمَّ
ْبِد الزُّ َتَحبُُّب  َعَلْيِه  َظَهَر  ِإَذا  َتْثِميًرا  َقاُء   Ve nebât السَّ
ve eşcâr kısmı çiçeklerini döküp yemiş 
bağlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: النََّباُت َر   َثمَّ
َثَمُرُه َوَعَقَد  َنْوُرُه  َنَفَض   Ve bir adam mâlını ِإَذا 
bereketlendirip neşv ü nemâ ile çoğaltmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اُه َنمَّ ِإَذا  َماَلُه  ُجُل  الرَّ َر   َثمَّ
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 dır ve[πâr] َغاٌر âyetinde mezkûr olan اْلَغاِر﴾
ona ¿evru A†√al dahi denir. أَْطَحُل [A†√al] 
dağın adı olup ¿evr b. ¡Abdumenât ona 
nâzil olmakla kendisine mensûb olmuş-
tur. Lâkin bu sûrette A†√alu ¿evr denmek 
lâzım idi. Ve 

ٌر  Medîne’de dahi bir dağın adıdır [evr¿] َنوإْ
ve minhu’l-hadîsu’s-sahîhu:َما َحَرٌم   ”اَْلَمِديَنُة 
َوَغْيِرِه َسالٍَّم  ْبِن  ُعَبْيِد  أَِبي  َقْوُل  ا  َوأَمَّ َثْوٍر”  ِإَلى  َعْيٍر   َبْيَن 
أُُحٍد ِإَلى  َواُب  َوالصَّ َتْصِحيٌف  َهَذا  ِإنَّ  اأْلَْعالَِم  أََكاِبِر   ِمْن 
ٍد  Ya¡nî “Medîne-i أِلَنَّ َثْوًرا ِإنََّما ُهَو ِبَمكََّة َفَغْيُر َجّيِ
münevvere havzası ¡Ayr nâm dağdan 
¿evr nâm dağa kadar harem-i muhterem-
dir, Ebû ¡Ubeyd ve sâ™ir ekâbir-i a¡lâm 
Medîne-i münevvere’de ¿evr nâm dağ 
yoktur, ¿evr Mekke’de olmakla َثْوٍر  ِإَلى 
kelimesi ِإَلى أُُحٍد kelimesinin musahhafıdır 
ki râvîler tashîf eylemişlerdir” demeleriy-
le bu kelâmları ceyyîd ve be-câ değildir. 
Zîrâ İmâm ve muhaddis ve zâhid Şeyh 
Şucâ¡ el-Ba¡lî, ◊âfı@ Ebû Mu√ammed 
¡Abdusselâm el-Ba§rî nâm muhaddisten 
rivâyet eyleyerek bana bu vech üzere 
haber vermiştir ki Medîne’de U√ud da-
ğının ensesine mâ™il hizâsında bir küçük 
dağ vardır ki ona ¿evr derler. Ve merre-
ten ba¡de-uhrâ arz-ı mezbûreye âgâh olan 
¡Arablardan su™âl eylediğimde bi’l-cümle 
orada ¿evr nâmında bir küçük dağ ol-
duğunu ihbâr eylediler. Bundan başka 
Şeyh ¡Afîfuddîn el-Ma†arî kendi pederi 
olan Mu√ammed’den ki hâfız ve sikadır, 
rivâyet eylemek üzere bana tahrîr eyledi 
ki U√ud dağının şimâlî olan halfinde bir 
değirmi küçük dağ vardır ki ¿evr tesmiye 
olunur, ehl-i Medîne’nin bi’l-cümle hale-
fen ¡an-selef ma¡lûmlarıdır.

ُر ٌل) [et-te&evvur] اَلتََّثوُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi َثْوٌر [&evr] ve َثَوَراٌن [&everân] 

ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َواْلَجَراُد  اْلَقَطا   َثاَر 
 Ve bedenden kan kaynayıp çıkmak َنَهَض
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ُم ِإَذا  َثاَر الدَّ
 Ve َظَهَر

ٌر  ya¡nî keş dedikleri [†a…i] أَِقٌط [evr&] َنوإْ
yoğurt kurusundan kıt¡a-i ¡azîmeye ıtlâk 
olunur. Cem¡i أَْثَواٌر [e&vâr] ve ٌِثَوَرة [&iveret] 
gelir, ِعَنَبٌة [¡inebet] vezninde. Ve 

ٌر  ِإَثاَرةٌ Erkek öküze denir, arzı [evr&] َنوإْ
[i&âret] ettiği için, gûyâ ki masdar ile 
müsemmâdır, َثاِئٌر [&â™ir] ma¡nâsınadır. 
Cem¡i أَْثَواٌر [e&vâr]dır ve ِثَياٌر [&iyâr]dır 
&ânın kesriyle ve ٌِثَوَرة [&iveret] ve ٌِثَيَرة [&iye-
ret]tir, ِعَنَبٌة [¡inebet] vezninde ve ٌِثيَرة [&îret]
tir ve ِثيَراٌن [&îrân]dır, ٌِجَيَرة [ciyeret] ve ِجيَراٌن 
[cîrân] vezninde yâ™ mücâveret-i kesreye 
mebnîdir. Mü™ennesi ٌَثْوَرة [&evret]tir.

ٌر  Bir kavmin seyyid ve mihterine [evr&] َنوإْ
ıtlâk olunur; yukâlu: ُدُهْم  Ve ُهَو َثْوُر اْلَقْوِم أَْي َسّيِ
yosuna denir, طُْحُلٌب [†u√lub] ma¡nâsına. 
Ve tırnağın dibinde olan beyâza denir. 
Ve mutlakâ yosun gibi suyun yüzüne çö-
ken şey™e denir. Ve deliliğe denir; yukâlu: 
 Ve ufkta şafakın neşr ve أََصاَبُه الثَّْوُر أَِي اْلُجنُوُن
heyecânla tâbende olan kızıllığına ıtlâk 
olunur; yukâlu: َفِق أَْي ُحْمَرتُُه الثَّاِئَرُة  َسَقَط َثْوُر الشَّ
-Ve ahmak ve bî-magz adama ıtlâk olu ِفيِه
nur; yukâlu: ُهَو َثْوٌر أَْي أَْحَمُق Ve 

ٌر  Felekte bir burcun adıdır ki onda [evr¿] َنوإْ
kevâkibden َثْوٌر [&evr] sûreti mersûmdur; 
ikinci burc olacaktır. Ve 

ٌر  .Â§ b. Sa¡îd’in feresi ismidir¡ [evr¿] َنوإْ
Ve Mu∂ar’dan bir kabîle pederinin ismi-
dir; imâm ve muhaddis Sufyân b. Sa¡îd 
o kabîledendir. Ve Muzeyne bilâdında 
bir vâdî ismidir. Ve Mekke’de bir dağın 
adıdır ki Tenzîl-i mübîn’de mezkûr olan 
mağara ondadır, murâd: َثاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي﴿ 
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fâ¡ildir, bu münâsebetle hışm ve gazaba 
ıtlâk olunur; yukâlu: َثاَر َثاِئُرُه ِإَذا َهاَج َغَضُبُه
يُر -Gözün perde (â’nın kesriyle&) [e&-&îr] اَلثِّ
sine denir; yukâlu: َعَلى َعْيِنِه ِثيٌر أَْي ِغَطاٌء
ُمِثيَرُة  ten ism-i[i&âret] ِإَثاَرةٌ [el-mu&îret] اَلإْ
fâ¡ildir, tarlayı söküp toprağını koparıp to-
zutan ya¡ni nadas eden çift öküzüne denir; 
yukâlu: َبَقَرةٌ ُمِثيَرةٌ ِإَذا َكاَنْت تُِثيُر اأْلَْرَض
ُمَثاَلَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu&âveret] اَلإْ
vezninde) ve

َواُر -Sıçraş (â’nın kesriyle&) [e&-&ivâr] اَلثِّ
mak ma¡nâsınadır, vâhiden ve fe-sâ¡iden 
için olur; yukâlu: َثاَوَرُه ُمَثاَوَرًة َوِثَواًرا ِإَذا َواَثَبُه
ٌر -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [uveyr¿] نَُويإْ
de) İbn Ebî Fâ√ite Sa¡îd b. ¡İlâ…a’dır ki 
tâbi¡îndendir Ve 

ٌر  Cezîre’de Taπlib kabîlesi [uveyr¿] نَُويإْ
menâzilinden bir menzilin adıdır. Ve 
∞ariyye cibâline karîb bir taşlık ve kumluk 
yerin ismidir ki Ca¡fer b. Kilâb cemâ¡atine 
mahsûstur.

ma¡nâlarınadır; yukâlu: ُجُل ِبَمْعَنى َثاَر َر الرَّ َتَثوَّ
َناَرُة ِ -To (hemzenin kesriyle) [el-i&âret] اَلإْ
zutmak ve toz koparmak ma¡nâlarına 
müte¡addîdir; yukâlu: أََثاَرُه َوأََثَرُه َوَهَثَرُه ِإَذا َهيََّجُه
Şârih der ki burada mü™ellifin أََثَرُه kavli 
maklûbdur, lâkin ona göre medd ile آَثَرُه 
olmak lâzımdır; َهَثَرُه kavli ki hâ™ hemzeden 
bedeldir, ondan âbîdir. Esâs’ta ْيَد  َوأََثْرُت الصَّ
َهيَّْجُتُه أَْي  َواْسَتَثْرتُُه   ibâretiyle mersûm¡ َواأْلََسَد 
olmakla ٌِإَثاَرة [i&âret]ten mütekellimdir. 
Sâ™ir me™hazlarda dahi bu gûne mersûm 
olduğundan zâhiren mü™ellif mütekellim-
den gaybete zeyg ile sülâsî ¡unvânında 
sebt eylemiştir.

ِويُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te&vîr] اَلتَّثإْ
َرُه ِبَمْعَنى :ma¡nâsınadır; yukâlu [i&âret] ِإَثاَرةٌ  َثوَّ
 Ve bir nesnenin iç yüzünden bahs ve أََثاَرُه
teftîş eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َر َعِن اْلُقْرآِن ِإَذا َبَحَث َعْن ِعْلِمِه َثوَّ
ِتَثاَرُة سإْ ِ  [i&âret] ِإَثاَرةٌ Bu dahi [el-isti&âret] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتَثاَرُه ِبَمْعَنى أََثاَرُه
َااِك ُرالّشِ  (şîn’in kesriyle) [evru’ş-Şibâk¿] َنوإْ
ve

ِر َقُةالثَّوإْ  (bâ’nın fethiyle) [Bur…atu’&-¿evr] ُْرإْ
İki mevzi¡lerdir.

َرى -kasr ile ve ba¡zen medd eder) [evrâ¿] َنوإْ
ler) Dimaş… türâbında bir nehrin adıdır.

َريإِْن -tesniye bün) [Ebu’&-¿evreyn] أَُْوالثَّوإْ
yesiyle) Tâbi¡înden Mu√ammed b. 
¡Abdurra√mân künyesidir.

َرُة  (vezninde [devret] َدْوَرةٌ) [e&-&evret] اَلثَّوإْ
Çok nesneye ıtlâk olunur; yukâlu: ِمْن  َثْوَرةٌ 
َماٍل َوِرَجاٍل أَْي َكِثيٌر
 (mübâlaga bünyesiyle) [e&-&evâret] اَلثََّواَرُة
 ma¡nâsına müsta¡meldir ki [avrân»] َخْوَراٌن
hayvânın dübür ve mak¡adına denir.

 den ism-i[everân&] َثَوَراٌن [e&-&â™ir] اَلثَّاِئُر
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humûzata şebîh bir hâlettir ki pek yağlı 
nesne yemekten ¡ârız olur, boğazı ekşiyip 
geğirdikçe ekşi ekşi gelir; tekûlu: أََخَذِني 
أَْكِل ِمْن  ِفيِه  ُحُموَضٍة  ِشْبُه  أَْو  اْلَحْلِق  َحرُّ  َوُهَو   اْلَجاِئُر 
َسِم الدَّ
َجأإُْر  cîm’in fethi ve hemzenin) [el-ce™r] اَلإْ
sükûnuyla) ve

َجئَّاُر ve (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [el-ce™™âr] اَلإْ

ُجَؤُر ve (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [el-cu™er] اَلإْ

) [el-civerr] اَلإِْجوَرُّ -veznin [hiceff] ِهَجفٌّ
de) Pek firâvân yağmura denir; yukâlu: 
 Burada َغْيٌث َجْأٌر َوجئَّاٌر َوُجَؤٌر َوِجَورٌّ أَْي َغِزيٌر َكِثيٌر

 vâv-ı müşeddede ile olmakla [civerr] ِجَورٌّ
zâhiren hemzeden mübeddeledir, ~i√â√’ta 
 mâddesinde mersûmdur. Ve “ج،و،ر”

-Masdar olur, bir adamın içe [ce™r] َجأإٌْر
ri göğüsünde bir nesne tıkanıp kalmak 
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َجْأًرا  ُجُل  الرَّ  َجِئَر 
اِبِع ِإَذا ُغصَّ ِفي َصْدِرِه الرَّ
ُجَؤاُر  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-cu™âr] اَلإْ
İnsâna pek müstevlî olan kay™ ve ishâl 
¡ârızasına ıtlâk olunur, şamâtasına binâ™en; 
yukâlu: الَُح أََخَذُه اْلُجَؤاُر أَِي اْلَقْيُء َوالسُّ

]ج ب ر[
ُر َجاإْ  Hilâf-ı (vezninde [abr§] َصْبٌر) [el-cebr] اَلإْ
kesr ma¡nâsınadır; ya¡nî kırığı bütünlemek 
ma¡nâsınadır, kırık kemiği sarıp bütünle-
mek ve kırık kabı kenâd eylemek gibi; 
yukâlu: ِل ِضدُّ َكَسَرُه  َجَبَر اْلَعْظَم َجْبًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
أَْي أَْصَلَحُه
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre َجْبٌر 
[cebr] mâddesi kahrdan bir gûne şîve 
ile bir nesneyi ıslâh eylemek ma¡nâsına 
mevzû¡dur, gâhca ıslâh-ı mücerredde 
isti¡mâl olunur ve minhu kavlu ¡Aliy-
yin radıyallâhu ¡anhu َوَيا َكِسيٍر  ُكّلِ  َجاِبَر   “َيا 
َعِسيٍر” ُكّلِ  َل  -Ve gâhî kahr-ı mücerred ُمَسّهِ

FASLU’L-CÎM 
)َفْصُل اْلِجيِم(

]جأ ر[
َجأإُْر  cîm’in fethi ve hemzenin) [el-ce™r] اَلإْ
sükûnuyla) ve

ُجَؤاُر  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-cu™âr] اَلإْ
Feryâd ve zârî ile dergâh-ı Hakk’a du¡â ve 
niyâz ve istimdâd eylemek ma¡nâsınadır; 
ma¡nâ-yı âtîden me™hûzdur; yukâlu: َجأََر ِإَلى 
َعاِء  اهلِل َجْأًرا َوُجَؤاًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َرَفَع َصْوَتُه ِبالدُّ
َواْسَتَغاَث َع  َوَتَضرَّ  Ve sığır ve öküz kısmı ِإَلْيِه 
böğürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَبَقَرُة  َجأََر 
َصاَحا ِإَذا  -yaban sı [ba…arat] َبَقَرةٌ [ve] َوالثَّْوُر 
ğırına da şâmildir; hâ™ vahdet içindir. Ve 

 Nebât boy sürüp uzamak [ce™r] َجأإٌْر
ma¡nâsına müsta¡meldir; ref¡-i savt 
ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: َجأََر النََّباُت 
 َكَما يَُقاُل َصاَحِت Kâle fi’l-Esâs َجْأًرا ِإَذا َطاَل َنْبُتَها
َجَرُة ِإَذا َطاَلْت  Ve الشَّ

 Tâze ve firâvân olan otluğa [ce™r] َجأإٌْر
ıtlâk olunur, irtifâ¡ şânından olduğu için; 
yukâlu: ِفي أَْرِضِه َنْبٌت َجْأٌر أَْي َغضٌّ َكِثيٌر Ve tenû-
mend ve dahâmetli adama ıtlâk olunur; 
yukâlu: َرُجٌل َجْأٌر أَْي َضْخٌم ve yukâlu: ُهَو أَْجأَُر 
ِمْنُه أَْي أَْضَخُم
َجئَّاُر ve (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [el-ce™™âr] اَلإْ

َجِئُر -Bun (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-ce™ir] اَلإْ
lar da dahâmetli adama denir.

َجاِئُر -Gö (ism-i fâ¡il bünyesiyle) [el-câ™ir] اَلإْ
nül bulanıp gaseyân gelmek ma¡nâsınadır; 
ref¡-i savtla olduğuna mebnîdir; yukâlu: 
 Ve boğazda nesne أََخَذُه اْلَجاِئُر أَْي َجَيَشاُن النَّْفِس
tıkanmağa denir, َغَصٌص [πa§a§] ma¡nâsına. 
Ve boğaza ¡ârız olan harâret ve yanıklık 
gibi keyfiyyete denir ki gazab makûlesi 
hâlât-ı nefsiyyeden hâdis olur, ¡alâ-kavlin 



َجَاِريَُّة اَلإْ 1803BÂBU’R-RÂ™ 

ِجَااُر نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-incibâr] اَلإْ
de) ve

ُر ٌل) [et-tecebbur] اَلتََّجاُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) َجْبٌر [cebr] ve َتْجِبيٌر [tecbîr]den 
mutâvi¡lerdir; yukâlu: َرُه َر اْلَعْظَم َواْلَفِقيَر َوَجبَّ  َجبَّ
َر  Ve َفاْنَجَبَر َوَتَجبَّ

ٌر  ;Kibirlenmek ma¡nâsınadır [tecebbur] َتَجاُّ
yukâlu: َر َتَكبَّ ِإَذا  ُجُل  الرَّ َر   Ve ağaç yeşerip َتَجبَّ
yapraklanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َر  َتَجبَّ
َجُر ِإَذا اْخَضرَّ َوأَْوَرَق -Ve çayır bir def¡a otlan الشَّ
dıktan sonra tekrâr yeşerip bir mikdârca 
otlanmağa sâlih olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ًَر اْلَكَلُ ِإَذا أُِكَل ثُمَّ َصَلَح َقِليال  Ve hasta َتَجبَّ
ifâkat bulup hoş-hâl olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َر اْلَمِريُض ِإَذا َصَلَح َحالُُه -Ve bir kim َتَجبَّ
se mâla nâ™il olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أََصاَبُه ِإَذا  َماالً  ُجُل  الرَّ َر  -Ve bir adamın elin َتَجبَّ
den giden nesnesi yine eline girmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَلْيِه َعاَد  ِإَذا  ُجُل  الرَّ َر   َتَجبَّ
َما َذَهَب َعْنُه
ِتَااُر جإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ictibâr] اَلإْ
ٌر ve [cebr] َجْبٌر  ;ma¡nâsınadır [tecebbur] َتَجبُّ
yukâlu: َر َفَتَجبَّ -Ve fakîr iken ganî ol ِإْجَتَبَرُه 
mak ma¡nâsınadır ki َجْبٌر [cebr] kelimesine 
mutâvi¡ olur; yukâlu: َجَبَر اْلَفِقيُر َفاْجَتَبَر
َااُر ِتجإْ سإْ ِ  [ictibâr] ِإْجِتَباٌر) [el-isticbâr] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَبَرُه َفاْسَتْجَبَر
َااُر جإْ ِ  َجْبٌر (hemzenin kesriyle) [el-icbâr] اَلإْ
[cebr] gibi bir adamı bir nesneye ikrâh ey-
lemek ve zoraki tutturmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْكَرَهُه ِإَذا  اأْلَْمِر  َعَلى  -Ve bir ada أَْجَبَرُه 
mı cebre nisbet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْجَبَر ُفالًَنا ِإَذا َنَسَبُه ِإَلى اْلَجْبِر
َجَاِريَُّة  cîm’in ve bâ’nın) [el-Ceberiyyet] اَلإْ
fethasıyla) َقَدِريٌَّة [¢aderiyyet] mukâbilidir. 
Bunda bâ’nın sükûnu lahn ve hatâdır 
yâhûd bâ’nın sükûnu savâbdır fethi َقَدِريٌَّة 
[…aderiyyet] lafzına müşâkele ve izdivâca 

de isti¡mâl olunur ve minhu’l-hadîsu: َال“ 
َتْفِويَض” َوالَ   Ve sâ™ir ma¡ânî bundan َجْبَر 
münşa¡ibdir. İntehâ. Ve 

ٌر -Pâdişâha ıtlâk olunur, nâsı ken [cebr] َجاإْ
di murâdı üzere kahr yâhûd ıslâh eylediği 
için ve bu َرُجٌل َعْدٌل kabîlindendir. Ve kula 
ıtlâk olunur, ¡abd ma¡nâsına, pes azdâddan 
olur. Lâkin َجْبٌر [cebr] burada mef¡ûl 
ma¡nâsına olmakla zıddıyyeti gayr-i mü-
sellemdir. Ve 

ٌر  Şecî¡ ve bahâdır adama ıtlâk [cebr] َجاإْ
olunur; yukâlu: َرُجٌل َجْبٌر أَْي ُشَجاٌع Ve 

ٌر -Kader mukâbiline denir. Cebe [cebr] َجاإْ
riyye, Kaderiyye mukâbilidir, ke-mâ se-
yuzkeru. Ve gulâma dahi َجْبٌر [cebr] ıtlâk 
olunur. Ve ¡ûd ya¡nî kırık çıkık saracak 
ağaç pâresine de denir. Ve 

ٌر  .Esmâ-i ricâldendir; Mucâhid b [Cebr] َجاإْ
Cebr muhaddisîndendir. Ve

ٌر ve [cebr] َجاإْ

ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [cubûr] ُجُاوٌر

 (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [cibâret] ِجَااَرةٌ
Masdar olur, kırık kemiği sarıp ıslâh ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َجْبًرا اْلَعْظَم   َجَبَر 
أَْصَلَحُه ِإَذا  اْلَمْجُهوِل  َعَلى  َفُجِبَر  َوِجَباَرًة   Ve َوُجُبوًرا 
fakîre ihsân eylemek, ¡alâ-kavlin fakîr 
iken i¡tâ-i mâl eylemekle zengin eylemek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: اْلَفِقيَر  َجَبَر 
 Ve ِإَذا أَْحَسَن ِإَلْيِه أَْو أَْغَناُه َبْعَد َفْقٍر

ٌر -Bir adamı bir nesne üze [cebr] َجاإْ
re ikrâh eylemek ya¡nî zoraki işletmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اأْلَْمِر  َعَلى  ُفالًَنا   َجَبَر 
أَْكَرَهُه
ِايُر -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tecbîr] اَلتَّجإْ
de) Bu dahi sınık kemiği sarıp onaltmak 
ve fakîri mâl-dâr etmek ma¡nâlarınadır; 
yukâlu: َر اْلَعْظَم َواْلَفِقيَر ِبَمْعَنى َجَبَر َجبَّ
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kimseye denir ki kemâl-i kibrinden bir 
kimse için kendi üzerinde hak ve hukûk 
bilmez ola; herkes kendi ¡indinde lâ-şey™ 
mesâbesinde olup gücü yetiştikte cebren 
ve kahren ve tav¡an ve kerhen dilediğini 
alıp icrâ-yı mezâk eder ola; yukâlu: اٌر  ُهَو َجبَّ
ا ٌر الَ َيَرى أِلََحٍد َعَلْيِه َحقًّ أَْي ُمَتَكّبِ
ِريَُّة ِجاإْ ve [el-cibriyyet] اَلإْ

ِرَياُء ِجاإْ ve (cîm’lerin kesriyle) [™el-cibriyâ] اَلإْ

ِجِارِيَُّة ve (kesreteynle) [el-cibiriyyet] اَلإْ

َجَاِريَُّة ve (fethateynle) [el-ceberiyyet] اَلإْ

ُة َجَاُرلَّ  fethateyn ve) [el-ceberuvvet] اَلإْ
râ’nın zammı ve vâv-ı müşeddedenin fet-
hiyle) ve

َجَاُرلَتى ve (fethateynle) [el-ceberûtâ] اَلإْ

َجَاُرلُت  [a@amût¡] َعَظُموٌت) [el-ceberût] اَلإْ
vezninde) ve

ِريَُّة َجاإْ  [abriyyet§] َصْبِريٌَّة) [el-cebriyyet] اَلإْ
vezninde) ve

ُة ُرلَّ َجاإْ  râ’nın zammı ve) [el-cebruvvet] اَلإْ
vâv’ın teşdîdiyle) ve

َااُر  (vezninde [te≠kâr] َتْذَكاٌر) [et-tecbâr] اَلتَّجإْ
ve

َجاُّوَرُة  cîm’in fethi ve) [el-cebbûret] اَلإْ
bâ’nın teşdîdiyle) ve

ُجاُّوَرُة -cîm’in ve bâ-yı mü) [el-cubbûret] اَلإْ
şeddedenin zammıyla) ve

ُرلُت ُجاإْ  (cîm’in zammıyla) [el-cubrût] اَلإْ
Mecmû¡u on üç masdardır, mübâlagayı 
mutazammındır. Bunlardan fi¡l muta-
sarrıf değildir, kibr ve ¡azâmet ve celâlet 
ma¡nâsınadır.

َراِئيُل  cîm’in fethi ve bâ’nın) [Cebrâ™il] َجاإْ
sükûnuyla) Ferişte-i ma¡rûf ismidir ki 
nâmûs-ı a¡zamdır, ¡Abdullâh demektir, 
 ism-i celâldir. Ve [îl] ِإيٌل abd ve¡ [cebr] َجْبٌر

mebnîdir. Ceberiyye tâ™ifesi ¡ibâddan kud-
reti ve ihtiyârı nefy ederler; insândan sâdır 
olan ef¡âl, ra¡şe-i ıztırârî mesâbesindedir, 
min-tarafillâh cebr ve ikrâhla sâdır olur 
dediler.

اُر َجاَّ اٌر) [el-Cebbâr] اَلإْ  (vezninde [ahhâr…] َقهَّ
¡Ulüvv ve ¡azamet ve kahr ve ¡izzet sâhibi 
Hak celle ve ¡alânın esmâ-i sıfâtiyyesinden 
bir ism-i şerîftir. Ve 

اٌر -Mahlûktan her ¡âtî ve mü [cebbâr] َجاَّ
temerride ıtlâk olunur, niteki يٌر  [cibbîr] ِجّبِ
dahi denir, ِسّكِيٌت [sikkît] vezninde. Ve 
Cevzâ™ burcunun ismidir. 

Mütercim der ki belki Cevzâ™ burcunda 
bir sûretin ismidir, ayak üzere ve elinde 
bir çomak kaldırmış, bir kimseye hışmla 
darb eder hey™etindedir, Nehr-i Ürdün sağ 
tarafına mülâsık cereyân eder. Ve iki pa-
çası aralığında bir tavşan sûreti vardır ve 
sûret-i merkûme mıntakanın cenûbîsinde 
vâki¡dir. Ve 

اٌر  Şol sengîn gönüle vasf olur [cebbâr] َجاَّ
ki aslâ ona rahm ve şefkat eseri dâhil ol-
maya; yukâlu: ْحَمُة اٌر ِإَذا َكاَن الَ َتْدُخُلُه الرَّ  َقْلٌب َجبَّ
Ve dâ™imâ nâ-hak yere katl-i nüfûs eden 
hûnîye ıtlâk olunur; yukâlu: اٌر أَْي َقتَّاٌل  ُهَو َجبَّ
 Ve ¡azîm ve kavî ve bâlâ-bülend ِفي َغْيِر َحّقٍ

olan adama ıtlâk olunur. Ve 

اٌر  Esâmî-i ricâldendir: Cebbâr [Cebbâr] َجاَّ
b. el-◊akem ve Cebbâr b. Sulmâ ve Cebbâr 
b. ~a«r ve Cebbâr b. el-◊âri& ashâbdandır. 
Cebbâr b. ◊âri&’i, Fahr-i enâm ¡aleyhi’s-
selâm hazretleri ¡Abdulcebbâr ile tesmiye 
buyurdular. Ve Cebbâr e†-‰â™î muhaddis-
tir. Ve 

اٌر  Genç ve uzun olan hurmâ [cebbâr] َجاَّ
ağacına ıtlâk olunur; bunda zammıla da 
lügattir. Ve şol hod-bîn ve mütekebbir 
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cebr-i cû¡ eder.

ِجَااَرُة  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-cibâret] اَلإْ
ve

َجِايَرُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-cebîret] اَلإْ
de) َياَرٌق [yâra…] ismidir ki yassı bileziğe 
denir, nisvân-ı ¡Arab bilekçelerine geçirir-
ler. Ve 

 Bedende kırık ve çıkık a¡zâyı [cebîr] َجِايٌر
sardıkları tahtalara denir ve minhu yukâlu: 
َمَسَح َعَلى اْلَجِبيَرِة َوِهَي اْلِعيَداُن الَِّتي تُْجَبُر ِبَها اْلِعَظاُم
 ثَُماَمٌة yâhûd [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [Cibâret] ِجَااَرُة
[&umâmet] vezninde) İbn Zurâre ismidir 
ki ashâbdandır.

َُْر -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [Cevber] َجوإْ
de) Dimaş… türâbında bir nehr yâhûd 
bir karye adıdır, ¡alâ-kavlin ٌَجْوَبَرة [cev-
beret]tir; a¡lâmdan ¡Abdulvehhâb b. 
¡Abdurra√îm ve A√med b. ¡Abdullâh b. 
Yezîd el-Cevberiyyân oradandır. Ve ona 
nisbetinde ٌَّجْوَبَراِني [Cevberâniyy] dahi 
denir; muhaddisînden ¡Abdurra√mân b. 
Mu√ammed b. Ya√yâ el-Cevberânî dahi 
oradandır. Ve 

َُْر  Neysâbûr kazâsında bir [Cevber] َجوإْ
karye adıdır; a¡lâmdan Mu√âmmed b. ¡Alî 
b. Mu√ammed el-Cevberî oradandır. Ve 
Baπdâd sevâdında bir karye adıdır.

َااُر  cîm’in zammı ve yâ’nın) [cûybâr] ُجويإْ
sükûnuyla) ve

َْاُر  ,İkisi de sahîhtir (yâ’sız) [cûbâr] ُجو
lafz-ı Fârisîdir. ُجوْي [cûy] küçük ırmak 
ve َبار [bâr] mesîl-i cûy ma¡nâsına olmakla 
ba¡de’t-terkîb ِغيِر النَّْهِر الصَّ  ;demek olur َمِسيُل 
»orâsân’da Herât kazâsında bir karyeye 
¡alem olmuştur; A√med b. ¡Abdullâh et-
Temîmî el-Va∂∂â¡ ki vaz¡-ı ehâdîb eyler 
idi, oradandır. Ve 

lafz-ı mezbûrda on dört lügat vardır: َجْبَرِئُل 
[cebre™il] hemze ile ve yâ’sız ve َجْبَرِئيُل 
[cebre™îl] yâ’yla َجْبَرِعيُل [cebre¡îl] gibi ve 
 vezninde ve [iz…îl√] ِحْزِقيُل [cibrîl] ِجْبِريُل
 hemze ve teşdîd-i lâm’la [ceber™ill] َجَبَرِئلُّ

ve َجْبِريُل [cebrîl] cîm’in fethiyle َسْمِويُل 
[semvîl] gibi ve َجْبَراِئُل [cebrâ™il] َجْبَراِعُل 
[cebrâ¡il] gibi ve َجْبَراِئيُل [cebrâ™îl] َجْبَراِعيُل 
[cebrâ¡îl] gibi ve َُّجْبَرِئل [cebre™ill] cîm’in 
fethi ve bâ’nın sükûnuyla ve lâm’ın 
teşdîdiyle َُّجْبَرِعل [cebre¡ill] gibi ve َجْبَراُل 
[cebrâl] َخْزَعاٌل [«az¡âl] gibi ve ِجْبَراٌل [cibrâl] 
-hemze [cebreyl] َجْبَرْيُل gibi ve [irbâl†] ِطْرَباٌل
siz yâ-yı sâkine ile ve َجْبَرَيُل [cebreyel] yâ-
yı meftûha ile ve َجْبَرِييُل [cebreyîl] yâ™eynle 
 [cebrîn] َجْبِريُن vezninde ve [selsebîl] َسْلَسِبيٌل
cîm’in fethi ve nûn’la ve ِجْبِريُن [cibrîn] 
cîm’in kesriyledir.

َجَااُر  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-cebâr] اَلإْ
Makbere etrâfında olan ¡arsaya denir, ِفَناُء 
اِن .ma¡nâsına [finâ™u’l-cebbân] اْلَجبَّ

ُجَااُر  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-cubâr] اَلإْ
Heder ve bâtıl ve beyhûde ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ًَوَباِطال َهَدًرا  أَْي  ُجَباًرا  َدُمُه   ُجَباُر Ve َذَهَب 
-diyet ve kısâs olma [cubâru’l-√arb] اْلَحْرِب
yan kana ıtlâk olunur. Ve sel suyuna de-
nir. Ve her müfsid ve mühlik olan şey™e 
-ıtlâk olunur. Ve bir nesne [cubâr] ُجَباٌر
den berî™ü’z-zimmet olan kimseye denir; 
yukâlu: َبِريٌء أَْي  َوُجَباٌر  َخالََوةٌ  ِمْنُه   َخالََوةٌ Ve أََنا 
[«alâvet] َفاِلٌج [fâlic] mâddesinde zikr 
olundu. Ve 

 Sülâsâ™ gününün ism-i [cubâr] ُجَااُر
kadîmidir; cîm’in kesriyle de lügattir. Ve 
Benû »amîs b. ¡Âmir yurdunda bir suyun 
adıdır.

َة نَُحاَّ إْْ ُر ِْ  Nân-ı ¡azîzin [câbiru’bnu √abbet] َجا
ismidir, künyesi َجاِبٍر  ,dir[ebû câbir] أَبُو 
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ehâdîstendir. Ve Cebre bint Ebî ∞ayπam 
el-Beleviyye şâ¡ire-i tâbi¡iyyedir.

ٌر -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Ebû Cubeyr] أَُْوُجَايإْ
de) ve 

 َسِفيَنٌة b. el-◊u§ayn ki [Ebû Cebîret] أَُْوَجِايَرَة
[sefînet] veznindedir, ashâbdandır, Ebû 
Cebîre b. e∂-∞a√√âk sohbetinde ihtilâf 
olundu. Zeyd b. Cebîre muhaddistir ve 
A√med b. ¡Alî b. Mu√ammed b. Cubey-
re ki ُجَهْيَنُة [cuheynet] veznindedir İbn 
¡Asâkir’in şeyhidir.

ِريُّوَن ُجَايإْ  ُزَبْيِريُّوَن) [el-Cubeyriyyûn] اَلإْ
[zubeyriyyûn] vezninde) Ba§ra’da 
muhaddisînden bir cemâ¡attir, Cubeyr b. 
◊ayye b. Mes¡ûd’a mensûblardır. Sa¡îd 
b. ¡Abdullâh b. Ziyâd b. Cubeyr ve oğlu 
İsmâ¡îl ve ¡Abdullâh b. Yûsuf b. ¡Îsâ 
onlardandır.

يِريُن  (vezninde [πislîn] ِغْسِلين) [Cibrîn] ِجاإْ
A¡zâz nâhiyesinde bir karyedir, nisbetin-
de gayr-i kıyâs üzere ٌِّجْبَراِني [Cibrâniyy] 
denir; İbn Nu…†a cîm’in fethiyle zabt ey-
lemiştir; A√med b. Hibetullâh en-Na√vî 
el-Mu…rî oradandır.

ُر ُمَجّاِ ٌث) [el-mucebbir] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Kırık ve çıkık saran adama denir 
ki çıkıkçı ta¡bîr olunur. Ve muhaddisînden 
A√med b. Mûsâ b. el-¢âsım lakabıdır. Ve 

ٌر  (bâ’nın fethiyle) [Mucebber] ُمَجاَّ
¡Abdurra√mân b. ¡Ömer b. el-»a††âb laka-
bıdır. Şârihin beyânına göre sabâvetinde 
bir yüksek mahalden düşüp ba¡zı a¡zâsı şi-
keste olmakla ¡ammesi ◊af§a’ya أُْنظُِري ِإَلى 
ِر اْلُمَكسَّ أَِخيِك   َبِل dediklerinde tefe™™ülen اْبِن 
ِر  demekle min-ba¡d onunla mülakkab اْلُمَجبَّ
oldu.

ٌر ٌم) [Cebber] َجاَّ  (vezninde [ba……am] َبقَّ
Muhaddisînden Mu√ammed b. ¡İ§âm el-

َااُر  Semer…and kazâsında [Cûybâr] ُجويإْ
bir karye adıdır; Ebû ¡Alî el-◊asan b. 
¡Alî es-Semer…andî oradandır. Ve Nesef 
şehrinde bir mahalle adıdır; Mu√ammed 
b. es-Serî b. ¡Abbâd nâm muhaddis ki 
İmâm Bu«ârî râvîsidir, oradandır. Ve 
Merv şehrinde bir karye adıdır; sâhibü’s-
Sem¡ânî ¡Abdurra√mân b. Mu√ammed b. 
¡Abdurra√mân oradandır. Ve I§fahân’da 
bir mahalle adıdır; Mu√ammed b. ¡Alî es-
Simsâr ve ¡Abdulcelîl b. Mu√ammed b. 
Kûtâh el-◊âfı@ oradandır. Ve 

َااُر  Curcân kazâsında bir [Cûybâr] ُجويإْ
mevzi¡ adıdır; a¡lâmdan ‰al√a b. Ebî 
‰al√a oradandır.

ٌر ِْ ve [Câbir] َجا

 (vezninde [umâmet&] ثَُماَمٌة) [Cubâret] ُجَااَرُة
ve 

ve (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [Cibâret] ِجَااَرُة

ٌر ve (vezninde [abr§] َصْبٌر) [Cebr] َجاإْ

اٌر اٌد) [Cebbâr] َجاَّ vezninde) ve [şeddâd] َشدَّ

ٌر ve (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Cubeyr] ُجَايإْ

َرُة ve (vezninde [al√at†] َطْلَحُة) [Cebret] َجاإْ

ِاٌر  (musaggar bünyesiyle) [Cuveybir] ُجَويإْ
Esmâ-i ricâldendir.

ٌر ِْ  Yirmi iki nefer sahâbe-i kirâm [Câbir] َجا
ismidir. 

ٌر  ;vezninde beş nefer [abr§] َصْبٌر [Cebr] َجاإْ
ٌر -vezninde se [zubeyr] ُزَبْيٌر [Cubeyr] ُجَايإْ
kiz nefer ve ِجَباَرُة [Cibâret] ِكَتاَبٌة [kitâbet] 
vezninde bir nefer sahâbî ismleridir. Ve 
¡İmrân b. Mûsâ b. Cibâre ve Mu√ammed 
b. Ca¡fer b. Cibâre muhaddislerdir.

َرُة  (vezninde [al√at†] َطْلَحُة) [Cebret] َجاإْ
Bintu Mu√ammed b. ¿âbit’tir ki etbâ¡-ı 
tâbi¡înden bânû-yı ma¡rûfedir ki rüvât-ı 
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َجِثُر  Şol (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-ce&ir] اَلإْ
mekâna denir ki toprağına çoraklık, ¡alâ-
kavlin taşlık muhtelit ola; yukâlu: َمَكاٌن َجِثٌر 
أَْي ِفيِه تَُراٌب يَُخاِلطُُه َسَبٌخ أَْو ِحَجاَرةٌ

]ج ج ر[
-vez [se√âb] َسَحاٌب cîm’le) [Cecâr] َجَجاُر
ninde) Bu«ârâ kazâsında bir karye adıdır; 
~âli√ b. Mu√ammed b. ~âli√ Ebû Şu¡ayb 
el-Cecârî el-Mu√addi& el-¡Âbid ki erbâb-ı 
kerâmettendir, oradandır.

]ج ح ر[
ُر  cîm’in zammı ve √â-yı) [el-cu√r] اَلإُْجحإْ
mühmelenin sükûnuyla) Haşerât ve sibâ¡ 
makûlesi cânverlerin kendileri yatmak 
için hafr ve ittihâz ettikleri her şey™e ya¡nî 
her yere denir ki in ta¡bîr olunur. Cem¡i 
 vezninde ve [inebet¡] ِعَنَبٌة ,tir[ci√aret] ِجَحَرةٌ
.dır[ac√âr] أَْجَحاٌر

َراُن -vez [u&mân¡] ُعْثَماُن) [el-cu√rân] اَلإُْجحإْ
ninde) Bu dahi ine denir; yukâlu: َدَخَل 
َوُجْحَراَنُه ُجْحَرُه  بُّ   Kâle’ş-şârih ve minhu الضَّ
kavlu ¡Â™işe radıyallâhu ¡anhâ: َحاَضِت  “ِإَذا 
التَّْثِنَيِة َعَلى  النُّوِن  ِبَكْسِر  يُْرَوى  اْلُجْحَراِن”  َحُرَم   اْلَمْرأَُة 
ْثَناِن ِفي اْلُحْرَمِة َبْعَد َما بَُر َيْعِني ِاْجَتَمَع اإْلِ  يُِريُد اْلَفْرَج َوالدُّ
َكاَنِت اْلُحْرَمُة ِفي أََحِدِهَما َويُْرَوى ِبَضّمِ النُّوِن يُِريُد اْلَفْرَج
ُر  cîm’in fethi ve) [el-ca√r] اَلإَْجحإْ
√â’nın sükûnuyla) Cânver ine girmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َجْحًرا  بُّ  الضَّ  َجَحَر 
اْلُجْحَر َدَخَل  ِإَذا  الثَّاِلِث  -Ve cânveri kaçı ْاَلباِب 
rıp ine sokmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَحَر 
بَّ ِإَذا أَْدَخَلُه ِفي اْلُجْحِر  Ve güneş vasat-ı ُفالٌَن الضَّ
semâya doğru yükselmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir, gûyâ ki ُجْحٌر [cu√r]a kaçıp 
gider; yukâlu: اْرَتَفَعْت ِإَذا  ْمُس  الشَّ  Ve َجَحَرِت 
yağmur yağmayıp habs olmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ِبيُع أَْي َلْم يُِصْبَنا  َجَحَر الرَّ
 Ve hayr ve menfa¡at mütehallif olmak َمَطُرُه

I§fahânî lakabıdır.

ٌر ُمَتَجّاِ ٌر) [el-mutecebbir] اَلإْ  [mutekebbir] ُمَتَكّبِ
vezninde) Arslana ıtlâk olunur.

اٍر َْاَُْجاَّ  [Bâbu Cebbâr] (اٌد -vez [şeddâd] َشدَّ
ninde) Ba√reyn kazâsında bir karyedir.

َْاُر  .Esâmîdendir: Mu√ammed b [Câbâr] َجا
Câbâr zâhid-i ma¡rûftur; Şiblî hazretleriy-
le sohbet eylemiştir. Ve Mekkî b. Câbâr 
muhaddisîndendir.

ِِْريُّ َجا  ,Bir muhaddistir [el-Câbiriyy] اَلإْ
¡ilm-i hadîste cüz™-i ma¡rûf sâhibidir. Ve 
Mu√ammed b. el-◊asan el-Câbirî, ¢â∂î 
¡Iyâ∂ râvîsidir. Ve Yûsuf b. Cebreveyhi 
e†-‰ayâlisî, َعْمَرَوْيِه [¡amreveyhi] vezninde 
muhaddisîndendir.

َراُن  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [Cubrân] ُجاإْ
Bir şâ¡irdir.

ُرلُن -veznin [cey√ûn] َجْيُحوُن) [Cebrûn] َجاإْ
de) İbn ¡Îsâ el-Belevî ve Cebrûn b. Sa¡îd 
el-◊a∂ramî ve Cebrûn b. ¡Abdulcebbâr 
ve ¡Abdulvâri& b. Sufyân b. Cebrûn 
muhaddislerdir.

ُاوَرُة ve [el-Mecbûret] اَلإَْمجإْ

َرُة ِْ  aybe’nin ya¡nî Medîne-i‰ [Câbiret] َجا
münevvere’nin esmâsındandır.

ِجَااُر نإْ ِ  (hemzenin fethiyle) [el-incibâr] اَلإْ
Beyne’l-etıbbâ™ bu ismle ma¡rûf bir neffâ¡ 
nebâttır, ondan ¡usâre ittihâz olunur.

]ج ت ر[
َتُر َجيإْ  َحْيَدٌر tâ-yı fevkiyye ile) [el-ceyter] اَلإْ
[√ayder] vezninde) Bodur kişiye denir; 
yukâlu: َرُجٌل َجْيَتٌر أَْي َقِصيٌر

]ج ث ر[
 â-yı müsellese ile İbn İrem&) [Câ&ir] َجاِنٌر
b. Sâm b. Nû√ ¡aleyhi’s-selâm’dır ki Ebû 
¿emûd’dur.
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َجَواِحُر  İnlerine girip gizlenir [el-cevâ√ir] اَلإْ
olan cânverlere denir; yukâlu: َجَواِحُر  َهَوامٌّ 
َواِخُل ِفي اْلِجَحَرِة أَِي الدَّ
 Refîk ve hem-pâlarından [el-câ√ir] اَلإَْجاِحُر
dâ™imâ tahallüf eder olan insân ve hayvâna 
ıtlâk olunur.

َرَمُة  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-ca√remet] اَلإَْجحإْ
vezninde) Bed-hûyluk, sû™u’l-hulk 
ma¡nâsınadır; mîm’i zâ™iddir; yukâlu: ِبِه 
َجْحَرَمٌة أَْي ُسوُء اْلُخُلِق
َحُر -veznin [man@ar] َمْنَظٌر) [el-mec√ar] اَلإَْمجإْ
de) Sığınacak yere ve pusulanacak yere 
denir; melce™ ve mekmen ma¡nâlarınadır. 
Cem¡i َمَجاِحُر [mecâ√ir]dir; yukâlu: َدَخُلوا ِفي 
َمَجاِحِرِهْم أَْي َمالَِجِئِهْم َوَمَكاِمِنِهْم

]ج ح ب ر[
َااُر  cîm’in ve √â’nın) [el-ci√inbâr] اَلإِْجِحنإْ
kesriyle) Bir nebât adıdır. Ve iri ve dız-
man kişiye denir, gemi arslanı gibi; ¡alâ-
kavlin cevfi ¡azîm ve vâsi¡ yâhûd gövde-
sinin vasatı büyük, cevfi vâsi¡ bodur kim-
seye denir ve ona ٌِجِحْنَباَرة [ci√inbâret] de 
denir hâ’yla. İkisinde dahi zamme ile de 
lügattir.

َاَرُة -Bo (fethateynle) [el-ce√anberet] اَلإَْجَحنإْ
dur hatuna denir.

]ج ح ُ ر[
ُر ََ -cîm’in ve dâl’ın fet) [el-ca√der] اَلإَْجحإْ
hiyle) Bodur kişiye denir. Ve 

ٌر ََ .Bir recül adıdır [Ca√der] َجحإْ

َرُة ََ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-ca√deret] اَلإَْجحإْ
vezninde) Yere çalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َصَرَعُه ِإَذا   Ve yuvarlamak َجْحَدَرُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجْحَدَرُه ِإَذا َدْحَرَجُه
ُر َُ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-teca√dur] اَلتََّجحإْ
vezninde) Kuş kısmı yerinden deprenip 

ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َجَحَر اْلَخْيُر 
َتَخلََّف  Ve göz çukurlanıp içeri batmak ِإَذا 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َجَحَرِت 
 Ve اْلَعْيُن ِإَذا َغاَرْت

ٌر  ,Derin mağâraya ıtlâk olunur [ca√r] َجحإْ
vasf bi’l-masdardır; tekûlu: اْلَمَطِر ِمَن   َدَخْلَنا 
ِفي َجْحٍر أَْي َغاٍر َبِعيِد اْلَقْعِر
نإِْجَحاُر ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inci√âr] اَلإْ
de) ve

ُر ٌل) [et-teca√√ur] اَلتََّجحَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) mutâvi¡lerdir; yukâlu: َّب الضَّ ُفالٌَن  َر   َجحَّ
َر أَْي أَْدَخَلُه َفَدَخَل ِفيِه َفاْنَجَحَر َوَتَجحَّ
َحاُر جإْ ِ -hemzenin kesriy) [el-ic√âr] اَلإْ
le) Bu dahi cânveri kaçırıp ine sokmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْدَخَلُه ِإَذا  بَّ  الضَّ  أَْجَحَر 
اْلُجْحِر  Ve bir adamı bir nesneye yâhûd ِفي 
bir kimseye muztarr ve ilcâ eylemek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; tekûlu: أَْجَحْرتُُه أَْي 
 Ve yağmura delâlet eden kevâkib أَْلَجْأتُُه
imsâk eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: أَْجَحَرِت النُُّجوُم ِإَذا َلْم تُْمِطْر Ve nâs kaht 
ve galâya girmek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: أَْجَحَر اْلَقْوُم ِإَذا َدَخُلوا ِفي اْلَقْحِط
ِتَحاُر جإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-icti√âr] اَلإْ
de) Cânver, in edinmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: بُّ َلُه ُجْحًرا ِإَذا اتََّخَذُه Ve ِإْجَتَحَر الضَّ

َرُة  (vezninde [al√at†] َطْلَحُة) [el-ca√ret] اَلإَْجحإْ
Be-gâyet kaht ve şedîd olan seneye ıtlâk 
olunur; √â’nın fethiyle de câ™izdir; yukâlu: 
ِديَدُة اْلَقْحُط َنُة الشَّ أََتْت َعَلْيِهُم اْلَجْحَرُة َوِهَي السَّ
َراُء -vez [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-ca√râ] اَلإَْجحإْ
ninde) İçeri batık çukur göze vasf olur; 
yukâlu: ٌَرة َعْيٌن َجْحَراُء أَْي ُمَتَجّحِ
 [ulâbi†at¡] ُعالَِبَطٌة) [el-cu√âriyet] اَلإُْجَحاِرَيُة
vezninde) Sıkı ve dirnekli, gövdeli tıknaz 
hayvâna ıtlâk olunur; yukâlu: َبِعيٌر ُجَحاِرَيٌة أَْي 
ُمْجَتِمُع اْلَخْلِق
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ninde) Ferci bed-bûy olan hatuna denir; 
yukâlu: أَْي َجَخٌر  ُقُبِلَها  ِفي  َكاَنْت  ِإَذا  َجْخَراُء   ِإْمَرأَةٌ 
 Ve َراِئَحٌة َمْكُروَهٌة

َراُء  Benî Şicne kabîlesine [™Ca«râ] َجخإْ
mahsûs bir belde adıdır. Ve cevfi vâsi¡, 
bedeni bed-bûy olan hatuna denir; yukâlu: 
 Ve dar olup dâ™imâ ِإْمَرأَةٌ َجْخَراُء أَْي َواِسَعٌة َتِفَلٌة
çirk ve çapaklı olan göze vasf olur; yukâlu: 
َقًة َوِفيَها َغَمٌص َوَرَمٌص َعْيٌن َجْخَراُء ِإَذا َكاَنْت َضّيِ
 (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-ce«ir] اَلإَْجِخُر
Kesîrü’l-ekl adama denir. Ve korkak kim-
seye denir; yukâlu: َرُجٌل َجِخٌر أَْي َجَباٌن Ve uy-
luklarının eti azca çelimsiz adama denir. 
Ve fâsidü’l-¡akl, tebâh-magz adama de-
nir ki her nesneden ¡âciz ve kâsır ola. Ve 
çirkîn ve bed-çehre ve bed-kıyâfet adama 
denir; yukâlu: َرُجٌل َجِخٌر أَْي َسِمٌج Ve tîz acı-
kan adama denir; yukâlu: َرُجٌل َجِخٌر أَْي َسِريُع 
اْلُجوِع
 :Bol dereye denir; yukâlu [el-câ«ir] اَلإَْجاِخُر
َواٍد َجاِخٌر أَْي َواِسٌع
ُر -Ku (vezninde [fa«r] َفْخٌر) [el-ca«r] اَلإَْجخإْ
yunun başını tevsî¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َع ُجُل َجْخًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َوسَّ  َجَخَر الرَّ
 Ve َرْأَس ِبْئِرِه

ٌر -Semer…and kazâsında bir kar [Ca«r] َجخإْ
ye adıdır.

َخاُر جإْ ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-ic«âr] اَلإْ

ِخيُر -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tec«îr] اَلتَّجإْ
de) Bunlar da َجْخٌر [ca«r] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َر ِبَمْعَنى َجَخَر ُجُل َوَجخَّ  Ve أَْجَخَر الرَّ

َخاٌر  Kuyu olmayan yerden eşme [ic«âr] ِإجإْ
kazıp çok su peydâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْنَبَع َماًء َكِثيًرا ِمْن َغْيِر َمْوِضِع  أَْجَخَر الرَّ
 Ve bir adam gereği gibi yıkanıp istincâ ِبْئٍر
eylememekle henüz mevzi¡-i istincâda 
râyiha-i kazire kalmağın bed-bûy olmak 

uçmak ma¡nâsınadır; yukâlu: الطَّاِئُر  َتَجْحَدَر 
َك َفَطاَر ِإَذا َتَحرَّ

ِريُّ ُِ -cîm’in zam) [el-cu√âdiriyy] اَلإُْجَحا
mıyla) ¡Azîmü’l-heykel insân ve hayvâna 
denir.

]ج ح ش ر[
 şîn-i mu¡ceme ile) [el-cu√âşir] اَلإُْجَحاِشُر
 vezninde) Gövdesi tıknaz [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط
ve dirnekli ve mafsalları iri, bünyesi ¡azîm 
fîl-hey™et insân ve hayvâna denir. Ve ka-
burgaları kısa olan yuvarlak ata denir. 
Mü™ennesi ٌُجَحاِشَرة [cu√âşiret]tir hâ’yla.

َشُر  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-ca√şer] اَلإَْجحإْ
.ma¡nâlarınadır [cu√âşir] ُجَحاِشُر

ُشٌر  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [Cu√şur] ُجحإْ
Bir recül adıdır.

]ج خ ر[
 cîm’in ve «â-yı) [el-ce«ar] اَلإَْجَخُر
mu¡cemenin fethiyle) Etin râyihası bozul-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجِخَر اللَّْحُم َجَخًرا 
اِبِع ِإَذا َتَغيََّرْت َراِئَحُتُه  Ve ِمَن اْلَباِب الرَّ

-Ba¡zı ¡avret kısmının fercin [ce«ar] َجَخٌر
den gelen râyiha-i mekrûheye denir. Şârih 
der ki bu ma¡nâda masdar dahi olur. Ve 

 Kuyunun içerisi geniş olmak [ce«ar] َجَخٌر
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَخًرا اْلِبْئِر  َجْوُف   َجِخَر 
اتََّسَع ِإَذا  اْلَمْزبُوِر  اْلَباِب   Ve karın ta¡âmdan ِمَن 
boş olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجِخَر اْلَبْطُن 
 Ve davar kısmı içerisi boş iken ya¡nî ِإَذا َخال
aç karnına iken su içmekle mizâcı müte-
gayyir olup ve su karınlarında beri öte çal-
kanıp ıztırâb eylediğinden nâşî şikeste-hâl 
olmakla zebûn ve mehzûl sûretinde gö-
rünmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَغَنُم  َجِخَرِت 
 ِإَذا َشِرَبْت َعَلى َخاَلِء َبْطٍن َفَتَخْضَخَض اْلَماُء ِفي بُطُوِنَها
َفَتَراَها َجَخَرًة َخاِسَفًة
َراُء -vez [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-ca«râ] اَلإَْجخإْ
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mebnî َجُر الشَّ  derler, nohut gibi, hurde َجَدَر 
semeri zuhûr eyledikte. Kezâlik arzdan 
nâtî olan nebâta َجْدٌر [cedr] ıtlâk olunur. 
Ve ْبَياِن  dahi [cuderiyyu’§-§ibyân] ُجَدِريُّ الّصِ
i¡tibâr-ı mezkûr ile semer-i şecere teşbîh 
olunmuştur. Ve َجْيَدٌر [ceyder] kasîre de-
nir, ُجْدَراٌن [cudrân]dan müştaktır, tehekkü-
men bir harf ziyâde olunmuştur. Ve َجِديٌر 
[cedîr] müntehâ ma¡nâsına müsta¡meldir, 
bir şey™in cidâra intihâsı gibi, gûyâ ki o 
dahi müntehâdır, lâyık ve hakîk ma¡nâsı 
buna mebnîdir. İntehâ. Ve 

ٌر إَْ -Kumsa (vezninde [bedr] َبْدٌر) [cedr] َج
la mahsûs bir nebât adıdır. Cem¡i ُجُدوٌر 
[cudûr]dur. Ve 

ٌر إَْ  .a†îm-i Ka¡be’ye ıtlâk olunur◊ [cedr] َج
Ve duvarın dibine denir. Ve duvarın bir 
cânibine denir. Ve

ٌر إَْ -Masdar olur, çocuğun bedenin [cedr] َج
de çiçek çıkmak ve çocuk çiçek çıkarmak 
ma¡nâlarına; yukâlu: َوُجِدَر ِفيِه  اْلُجَدِريُّ   َجَدَر 
ٌر َوُمَجدَّ َمْجُدوٌر  َفُهَو  ُد  َويَُشدَّ اْلَمْجُهوِل  ِبَناِء  َعَلى  ِبيُّ   الصَّ
Ve 

ٌر إَْ  Ağacın yemişi nohut gibi baş [cedr] َج
verip çıkmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ِإَذا ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َجْدًرا  َجُر  الشَّ  َجَدَر 
ِص َكاْلِحّمِ َثَمُرُه  -Ve yerden nebâtın uçla َخَرَج 
rı ٌُّجَدِري [cuderiyy] tarzında çıkmaya baş-
lamak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 

اْلُجَدِريُّ َكأَنَُّه  ُرُؤوُسُه  َطَلَعْت  ِإَذا  النَّْبُت   Ve el َجَدَر 
kesret-i ¡amelden kabarmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َمَجَلْت ِإَذا  اْلَيُد   َجَدَرِت 
Ve bir adamı bir şey™e lâyık ve çesbân kıl-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َلُه  ُجَل  الرَّ  َجَدَر 
ِإَلْيِه َجِديًرا   Ve bir yere duvar çevirmek َجَعَلُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطُه َحوَّ ِإَذا  اْلِجَداَر   َجَدَر 
Ve bir kimse duvarı siperlenip arkasında 
gizlenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َجَدَر الرَّ

ma¡nâsınadır; yukâlu: َغَسَل ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أَْجَخَر 
َنْتنُُه َفَبِقَي  يُْنِق  َوَلْم   olan [™ca«râ] َجْخَراُء Ve ُدبَُرُه 
hatun almak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْخَخَر 
َج اْمَرأًَة َجْخَراَء ُجُل ِإَذا َتَزوَّ الرَّ
ُر ٌل) [et-teca««ur] اَلتََّجخُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Havuzun içinde olan çamurları 
kurumakla yarılıp suyu çekilip gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَفلََّق ِإَذا  اْلَحْوُض  َر   َتَجخَّ
َماُؤُه َوَذَهَب   Ve havuzun suyu kaynayıp ِطينُُه 
akmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَحْوُض َر   َتَجخَّ
ِإَذا اْنَفَجَر َماُؤُه

]ج خ ُ ر[
ُر ََ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-ca«der] اَلإَْجخإْ
ve

ِريُّ ََ ) [el-ca«deriyy] اَلإَْجخإْ -ayde√] َحْيَدِريٌّ
riyy] vezninde) ve

ُر ُِ -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-cu«âdir] اَلإُْجَخا
ninde) Be-gâyet iri ve dahâmetli adama 
denir.

]ج ُ ر[
ُر إَْ َج  cîm’in fethi ve dâl’ın) [el-cedr] اَلإْ
sükûnuyla) ve

اُر ََ ِج -veznin [kitâb] ِكَتاٌب) [el-cidâr] اَلإْ
de) Duvara denir, َحاِئٌط [√â™i†] ma¡nâsına. 
Cem¡i ُجْدٌر [cudr] gelir, cîm’in zammı ve 
dâl’ın sükûnuyla muhaffeftir ve ُجُدٌر [cu-
dur] gelir zammeteynle ve ُجْدَراٌن [cudrân] 
gelir cîm’in zammıyla. Şârihin beyânına 
göre ُجُدٌر [cudur] ِجَداٌر [cidâr]ın cem¡idir, 
 ُجْدَراٌن gibi ve [kutub] ُكُتٌب ve [kitâb] ِكَتاٌب
[cudrân] َجْدٌر [cedr]in cem¡idir, َبْطٌن [ba†n] 
ve بُْطَناٌن [bu†nân] gibi. 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre ِجَداٌر 
[cidâr] ve َحاِئٌط [√â™i†] duvara denip lâkin 
 َحاِئٌط nütüvv ve irtifâ¡ ve [cidâr] ِجَداٌر
[√â™i†] ihâta i¡tibârıyladır. Ve ِجَداٌر [cidâr] 
mâddesinden ma¡nâ-yı nütüvv i¡tibârına 
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boğazda zuhûr eden vereme ve ura dahi 
ıtlâk olunur. Ve eşek kısmının boynunda 
hâdis olan kabarığa ve ısırık eserine de-
nir. Ve ağacın çiçeğinde ibtidâ zâhir ve 
mün¡akid olan habbeye denir. Ve 

ٌر ََ -Masdar olur, insânın bedenin [ceder] َج
de ur yâ yumru çıkmak çıkmak ma¡nâsına; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا َخَرَج ُجُل َجَدًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َجِدَر الرَّ
 Ve asma yapraklanmağa yüz tutmak ِبِه َجَدٌر
ma¡nâsınadır; yukâlu: يَراِق َجِدَر اْلَكْرُم ِإَذا َهمَّ ِباإْلِ
ُر ََ ُج  Bu (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [el-cuder] اَلإْ
dahi gövdede zuhûr eden yumruya denir. 
Vâhidi ٌُجْدَرة [cudret]tir, ُغْرَفٌة [πurfet] ve 
.gibi [πuref] ُغَرٌف

لُر َُ ُج  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-cudûr] اَلإْ
Eşek boynunda ur yâhûd ısırık eseri ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَدَر اْلِحَماُر ُجُدوًرا 
ِل ِإَذا َصاَر ِفي ُعنُِقِه َجَدٌر ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
يُر َِ َج  İki (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-cedîr] اَلإْ
tarafı duvarlı olan yere denir; yukâlu: 
ِجَداٌر َحَواَلْيِه  بُِنَي  َقْد  َصاَر  ِإَذا  َجِديٌر   Ve lâyık َمَكاٌن 
ve halîk ve sezâvâr ma¡nâsınadır; ¡alâkası 
zikr olundu. Cem¡i َجِديُروَن [cedîrûn]dur ve 
-vez [™kuremâ] ُكَرَماُء ,gelir [™cuderâ] ُجَدَراُء
ninde; yukâlu: ُهَو َجِديٌر ِبَكَذا أَْي َخِليٌق
اَرُة ََ َج -veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-cedâret] اَلإْ
de) Lâyık ve sezâvâr olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا اْلَخاِمِس  اْلَباِب  ِمَن  َجَداَرًة  ِبَكَذا   َجُدَر 
 َما أَْجَدَرُه :Kâle’ş-şârih ve yukâlu َكاَن َخِليًقا ِبِه
 Ve ِباْلَخْيِر َوُهَو أَْجَدُر ِبِه

اَرةٌ ََ -cu] ُجَدِريٌّ Nebâtın uçları [cedâret] َج
deriyy] şeklinde görünmeğe başlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َجَداَرًة  النَّْبُت   َجُدَر 
َطَلَعْت ُرُؤوُسُه َكأَنََّها اْلُجَدِريُّ
َرُة ََ  mîm’in ve dâl’ın) [el-mecderet] اَلإَْمجإْ
fethiyle) ve

لُر َُ -Ehl-i liyâkat demek [el-mecdûr] اَلإَْمجإْ

ِإَذا َتَواَرى ِباْلِجَداِر
اُر ََ جإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-icdâr] اَلإْ
yerde َجْدٌر [cedr] dedikleri nebât-ı mezkûr 
olmak ma¡nâsınadır; hemze sayrûret için-
dir; yukâlu: اْلَجْدُر ِفيِه  َصاَر  ِإَذا  اْلَمَكاُن   Ve أَْجَدَر 
ağacın yemişi nohut gibi zuhûr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَرَج ِإَذا  َجُر  الشَّ  أَْجَدَر 
ِص  ُجَدِريٌّ Ve yerden nebâtın uçları َثَمُرُه َكاْلِحّمِ
[cuderiyy] gibi çıkmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُّأَْجَدَر النَّْبُت ِإَذا َطَلَعْت ُرُؤوُسُه َكأَنَُّه اْلُجَدِري

ِريُّ ََ ُج  cîm’in zammı ve) [el-cuderiyy] اَلإْ
fethi ve dâl’ın iki sûrette dahi fethiyle) 
Çiçek ta¡bîr olunan kabarcığa denir ki ço-
cuklarda çıkar.

لُر َُ ve [el-mecdûr] اَلإَْمجإْ

ُر ََّ ُمَج  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mucedder] اَلإْ
vezninde) Çiçek çıkarmış çocuğa denir. 
Biri sülâsîden ve biri tef¡îldendir; yukâlu: 
ٌر َوُمَجدَّ َمْجُدوٌر  َفُهَو  َوُجِدَر  ِبيُّ  الصَّ  Ke-mâ َجَدَر 
zukire.

َرُة ََ -vez [mel¡abet] َمْلَعَبٌة) [el-mecderet] اَلإَْمجإْ
ninde) Çiçek ¡illeti çok olan yere denir; 
yukâlu: ِأَْرٌض َمْجَدَرةٌ أَْي َكِثيَرُة اْلُجَدِرّي
يُر َِ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tecdîr] اَلتَّجإْ
de) Çocuk çiçek çıkarmak ma¡nâsınadır; 
teksîri mutazammındir; yukâlu: ُِّبي الصَّ َر   َجدَّ
Ke-mâ zukire. Ve ِإْجَداٌر [icdâr] ile iki 
ma¡nâ-yı ahîrde mürâdiftir; yukâlu: َر  َجدَّ
َر النَّْبُت ِبَمْعَنى أَْجَدَر َجُر َوَجدَّ  Ve duvarı bülend الشَّ
yapmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َر اْلِجَداَر ِإَذا  َجدَّ
َشيََّدُه
ُر إَْ ِج  Bir nebât (cîm’in kesriyle) [el-cidr] اَلإْ
adıdır. Müfredi ٌِجْدَرة [cidret]tir. 

ُر ََ َج  Yumruya (fethateynle) [el-ceder] اَلإْ
denir ki bedende hılkî yâhûd darbdan yâ 
bir cirâhattan hâdis olur. Vâhidi ٌَجَدَرة [ce-
deret]tir hâ’yla; cem¡i أَْجَداٌر [ecdâr]dır. Ve 
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vezninde) Bodur, kasîrü’l-kâmet kişiye 
denir.

لُر َُ -Bir nesneye lâyık kı [el-mecdûr] اَلإَْمجإْ
lınmış ve yakıştırılmış demektir ki zikr 
olundu. Ve bedeni kalîlü’l-lahm, çelimsiz 
kişiye ıtlâk olunur; yukâlu: أَْي َمْجُدوٌر   َرُجٌل 
َقِليُل اللَّْحِم
ٍر إَْ  (vezninde [bedr] َبْدٌر) [û Cedr±] ُذلَج
Medîne kurbünde bir çırâgâh adıdır.

اُر ََ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-micdâr] اَلإِْمجإْ
ninde) Ekinli tarlalarda vuhûş men¡ ve 
ihâfesi için nasb olunan taştan yapılma 
heykele denir ki oyuk ta¡bîr olunur ve 
minhu yukâlu: َما َوُهَو  ِمْقَداٌر  َلُه  َلْيَس   َكاْلِمْجَداِر 
َباِع ْرِع َمْزَجَرًة ِللّسِ يُْنَصُب ِفي الزَّ
َرَة ََ ُن َج إْْ  (fetehâtla) [Âmir b. Cederet¡] َعاِمُر 
En evvel hatt-ı ¡Arabîyi ketb eden 
kimsedir. 

اِر ََ َجإْ  hemzenin) [Âmiru’l-Ecdâr¡] َعاِمُراَلإْ
fethiyle) Bir cemâ¡atin pederidir; gövde-
sinde yumrular olmakla muzâf olmuştur.

َرُة إَْ  İbn (cîm’in zammıyla) [Cudret] ُج
Sebre’dir ki sahâbidir.

َرُة ََ َجنإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-cenderet] اَلإْ
vezninde) Yazılmış ¡atîk yâhûd âb-zede 
ve fersûde makûlesi hatt üzerine ka-
lem gezdirip tecdîd ve ıslâh eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجْنَدَر اْلِكَتاَب ِإَذا أََمرَّ اْلَقَلَم 
 Ve kumaşın fersûde olan nakş َعَلى َما َدَرَس ِمْنُه
u nigârını i¡âde eylemek ma¡nâsınadır, 
gerek nakşını ıslâhla ve gerek perdâhtla 
olsun. Bu münâsebetle ütülemeğe dahi 
ıtlâk olunur; yukâlu: َجْنَدَر الثَّْوَب ِإَذا أََعاَد َوْشَيُه 
َذَهاِبِه -keli [cenderet] َجْنَدَرةٌ Şârih der kiَبْعَد 
mesi bu ma¡nâda Fârisîden mu¡arreb zann 
olunur. Fi’l-vâki¡ َجْنَدَره [cendere] Fârisîde 
raht-mâl ta¡bîr olunan âlete denir ki onun-
la kumaş perdâht ederler. Bu münâsebetle 

tir; yukâlu: ٌِإنَُّه َلَمْجَدَرةٌ أَْن َيْفَعَل َوَمْجُدوٌر أَْي َمْخَلَقة 
Asl bu sîga bâ¡is ve dâ¡î-i mâdde ma¡nâsına 
mevzû¡dur; meselâ َمْجَنَبٌة [mecnebet] cüb-
ne ve َمْبَخَلٌة [meb«alet] buhle bâ¡is ve dâ¡î 
demektir. Pes ٌَمْجَدَرة [mecderet] ve َمْخَلَقٌة 
[ma«le…at] onda bir haslet ve isti¡dâd var-
dır ki kendisini ¡amel-i merkûmun fi¡line 
liyâkati dâ¡î ve sezâvârlığına bâ¡istir de-
mektir ki me™âli ehl-i liyâkat demektir ve 
 burada fi¡l-i müte¡addîden [mecdûr] َمْجُدوٌر
mef¡ûldür.

يَرُة َِ َج  vezninde [a@îret√] َحِظيَرةٌ [el-cedîret] اَلإْ
ve mürâdifidir ki ağıla ve mandıraya ıtlâk 
olunur. Ve sirişt ve tabî¡at ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبِه َجِديَرةٌ َكِريَمٌة أَْي َطِبيَعٌة
اَرُة ََ ِج -veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-Cidâret] اَلإْ
de) ◊icâz’da bir dere adıdır ki niçe kurâya 
müştemildir.

ُر ََ -im§ ile Se◊ (fethateynle) [Ceder] َج
lemiyye beyninde bir karye adıdır. Nis-
betinde ٌَّجَدِري [cederiyy] denir ve gayr-i 
kıyâs üzere ٌَّجْيَدِري [ceyderiyy] denir, ٌَّحْيَدِري 
[√ayderiyy] gibi.

َرُة ََ َج  Ezd (fetehâtla) [el-Cederet] اَلإْ
kabîlesinden bir cemâ¡at adıdır, Ka¡be-i 
mu¡azzamanın duvarını ¡alâ-kavlin ◊icr 
ve ◊a†îm’i onlar binâ etmeleriyle َجَدَرُة 
[Cederet] ile tesmiye olundular. Ve 

َرُة ََ  u§ayy b. Kilâb’ın vâlidesi¢ [Cederet] َج
lakabıdır.

اُر ََ ِت جإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ictidâr] اَلإْ
de) Duvar yapmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْجَتَدَر اْلَبنَّاُء ِإَذا َبَنى اْلِجَداَر
ُر ََ َجيإْ  (vezninde [ayder√] َحْيَدٌر) [el-ceyder] اَلإْ
ve

ِريُّ ََ َجيإْ ve [el-ceyderiyy] اَلإْ

َراُن ََ َجيإْ  [şay…arân] َشْيَقَران) [el-ceyderân] اَلإْ
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ُر َْ َجيإْ  (vezninde [ayder√] َحْيَدٌر) [el-cey≠er] اَلإْ
ve

-vez [fûfel] ُفوَفٌل vâv ile) [el-cû≠er] اَلإُْجوَذُر
ninde) ve

َذُر -veznin [kevkeb] َكْوَكٌب) [el-cev≠er] اَلإَْجوإْ
de) ve

ِذُر  cîm’in fethi ve ≠âl’ın) [el-cev≠ir] اَلإَْجوإْ
kesriyle) Bakara-i vahşiyye veledine ya¡nî 
sığın ta¡bîr olunan hayvânın yavrusuna 
denir.

ُر ِْ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-muc≠ir] اَلإُْمجإْ
ninde) Yavrulu sığına denir; yukâlu: ٌَبَقَرة 
ُمْجِذٌر أَْي َذاُت ُجْؤَذٍر
اُر َْ ِج نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inci≠âr] اَلإْ
de) Kesilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَذَرُه 
َفاْنَجَذَر أَْي َقَطَعُه َفاْنَقَطَع
يَراُر ِْ جإْ ِ -vez [işmîzâz] ِإْشِميَزاٌز) [el-ic≠îrâr] اَلإْ
ninde) Bir adam bir kimse ile sövüşüp 
muhâsama eylemek için karşısına ¡amûd 
gibi dikilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َِّإْجَذأَر 
َباِب ُجُل َلُه ِإَذا اْنَتَصَب ِللّسِ  Ve nebât bitip lâkin الرَّ
boylanmayıp bodur kalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْجَذأَرَّ النََّباُت ِإَذا َنَبَت َوَلْم َيطُْل
َرُة َْ َجيإْ ) [el-cey≠eret] اَلإْ -vez [ayderet√] َحْيَدَرةٌ
ninde) Bir nev¡ balık ismidir ki iri zengî 
¡Arablar şeklinde siyâh olur, okyânûsun 
kadırga balıklarındandır.

ُر َّْ ُمَج  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-Muce≠≠er] اَلإْ
vezninde) ¡Abdullâh b. Ziyâd el-Belevî 
lakabıdır. Ve ¡Al…ama b. el-Muce≠≠er el-
Kinânî ikisi de ashâbdandır. Ve 

ٌر َّْ  İri tomruk gibi yoğun ve [muce≠≠er] ُمَج
her yanı dızman olan tıknaz bodura denir. 
Ve gövdesinin etleri kemiklerinin iç ta-
rafında az olup etrâfında ve hacmlerinde 
olan deveye denir.

ُر َْ َجيإْ -veznin [ayder√] َحْيَدٌر) [el-cey≠er] اَلإْ

mücellid cenderesine de ıtlâk olunmuştur. 
¡Arab ta¡rîb ve tasarruf eylemek gayr-i 
garîbdir. Ve Ebû ¢ir§âfe Cendere b. »ay-
şene sahâbîdir.

]ج ذ ر[
ُر إْْ َج -cîm’in fethi ve ≠âl) [el-ce≠r] اَلإْ
ı mu¡cemenin sükûnuyla) Kesmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َجْذًرا  ْيَء  الشَّ  َجَذَر 
ِل ِإَذا َقَطَعُه  Ve اْلَباِب ْاألَوَّ

ٌر إْْ  Bir nesnenin köküne ve [ce≠r] َج
bünyâdına denir, اَْصٌل [a§l] ma¡nâsına. 
¡Alâ-kavlin lisânın ve zekerin ve hisâbın 
asl ve esâsına denir ki bunlarda hâss olur. 
Esâs’ta ta¡mîmle mersûmdur; kâle َنَزَلِت 
ُة ِفي َجْذِر َقْلِبِه أَْي أَْصِلِه َوَغُلَظ َجْذُر ِلَساِنِه َوَما أَْغَلَظ  اْلَمَحبَّ
-Ve bunlarda cîm’in kesriy َجْذَر َقْرِن َهَذا الثَّْوِر
le lügattir, ¡alâ-kavlin asl ma¡nâsında kesr 
iledir. Kaldı ki mü™ellifin أَْصُل ِحَساٍب dediği 
meselâ on ¡adedi kendi nefsine darb ey-
lesen yüz olur; on ki asl madrûbdur, َجْذٌر 
[ce≠r]dir, hâsıl olan yüze َمْجُذوٌر [mec≠ûr] 
ve ُجَداٌء [cudâ™] dahi derler. Kezâlik üç 
¡adedi nefsine darb ile dokuz olur, üç َجْذٌر 
[ce≠r] ve dokuz َمْجُذوٌر [mec≠ûr] ve ُجَداٌء 
[cudâ™]dır; yukâlu: َوَمْجُذوُرُه اْلَعَدِد  َهَذا  َجْذُر   َما 
 Ve َوُجَداُؤُه أَْي أَْصُلُه َوَمْبَلُغُه

ٌر إْْ  Bir nesneyi kökünden kesmek [ce≠r] َج
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَذَرُه ِإَذا اْسَتْأَصَلُه Ve 

ٌر إْْ  َمْغِرُز اْلُعنُِق ,Boynun köküne denir [ce≠r] َج
[maπziru’l-¡unu…] ma¡nâsına. Cem¡i ُجُذوٌر 
[cu≠ûr]dur.

اُر َْ جإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-ic≠âr] اَلإْ
dahi bir nesneyi bi-tamâmihi kökünden 
kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  أَْجَذَرُه 
اْسَتْأَصَلُه
ُذُر  [≠unfu…] ُقْنُفٌذ hemze ile) [el-cu™≠ur] اَلإُْجؤإْ
vezninde ve ≠âl’ın fethiyle lügattir) ve
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lemiştir. Ve 

 Çukur ve engebe yere denir. Ve [cerr] َجرٌّ
sırtlan inine denir, ُبِع الضَّ -∂’cu√ru] ُجْحُر 
∂abu¡] ma¡nâsına. Ve tilki inine denir. Ve 
zenbîle denir ki zarf-ı ma¡rûftur. Ve deve 
sinirinin soyuntusundan masnû¡ himyân 
tarzında bir gûne zarfa denir ki seferber 
olan hatunlar ona pişmiş et koyup pâlânın 
gerisine ta¡lîk ederler, gittiği yerde beri 
öte salınıp hareket eder. Ve şol ipe denir 
ki çiftçiler onunla boyunduruk makûlesi 
âlât ve edevâtı sarıp bend ederler. Ve 

 Masdar olur, davarı âhestece [cerr] َجرٌّ
sürmek ma¡nâsına; yukâlu: ِإَذا ا  َجرًّ ِبَل  اإْلِ  َجرَّ 
-Ve deve otlayarak gitmek, ¡alâ َساَقَها ُرَوْيًدا
kavlin râkibi irhâ-yı mihâr etmekle ota-
rarak gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِت  َجرَّ
َتْرَعى َراِكُبَها  َتَرَكَها  ِإَذا  أَْو  َتِسيُر  َوِهَي  َرَعْت  ِإَذا  ِبُل   اإْلِ
Kâle fi’l-Esâs ِبَل َعَلى أَْفَواِهَها ِإَذا َساَر  ُفالٌَن َيُجرُّ اإْلِ
َتْأُكُل َوِهَي  ًنا  َلّيِ َسْيًرا  -Ve deve köşeği anası ِبَها 
nı emmesin için lisânını şakk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه  َجرَّ ِلَساَن اْلَفِصيِل ِإَذا َشقَّ
َيْرَتِضَع  Ve gebe nâka karnında veledini ِلَئالَّ 
senesi tamâmından sonra bir yâ iki ay yâ 
kırk gün dahi vaz¡ eylemeyip çekip götür-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َلْم ِإَذا  النَّاَقُة  ِت   َجرَّ
أَْرَبِعيَن أَْو  َشْهَرْيِن  أَْو  َشْهًرا  َنِة  السَّ َتَماِم  َبْعَد  َوَلَدَها   تُْنِتْج 
 Ve gebe kısrak on bir aydan ziyâde َيْوًما
geçirip vaz¡ eylememekle çekip götürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: تُْنِتْج َلْم  ِإَذا  اْلَفَرُس  ِت   َجرَّ
-Şârih der ki at kısmıَوَلَدَها َبْعَد أََحَد َعَشَر َشْهًرا
nın müddet-i hamli on bir ay mikdârıdır; 
ondan geçerse ٌَّجر [cerr] denir ve bu sûrette 
kulun be-gâyet kuvvetli olur. Ve 

 Kezâlik nisvân kısmı müddet-i [cerr] َجرٌّ
hamlden dokuz ayı geçirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعَلى ِوالََدتَُها  َجاَزْت  ِإَذا  اْلَمْرأَُة  ِت   َجرَّ
أَْشُهٍر  Ve cinâyet eylemek ma¡nâsına ِتْسَعِة 

de) Bu dahi gövdesi yoğun ve her yanı iri 
adama denir, ¡alâ-kavlin bu dâl-ı mühmele 
iledir, Cevherî vehmle burada sebt eyle-
miştir, lâkin bu resme mütereddid olan 
mâddede tevhîm gayr-i müstakîmdir.

]ج أ م ر[
ُموُر إْْ ُج -vez [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [el-cu≠mûr] اَلإْ
ninde) Bir şey™in aslına, ¡alâ-kavlin evve-
line denir. Ve budak dibine denir ki ke-
sildikten sonra ağaç özdeğinde yumruca 
kütük gibi kalır. Cem¡i َجَذاِميُر [ce≠âmîr]
dir, o ¡alâka ile cümle ve cemî¡ ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: ِبُجْذُموِرِه  أََخَذُه 
َوِبَجَذاِميِرِه أَْي ِبَجِميِعِه
َماُر إْْ ِج  ُجْذُموٌر (cîm’in kesriyle) [el-ci≠mâr] اَلإْ
[cu≠mûr] ile ma¡nâ-yı sânîde mürâdiftir.

اِمُر َْ ُج -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-cu≠âmir] اَلإْ
ninde) ¡Ahd ve hukûku pek kat¡ eden kim-
seye denir; yukâlu: َرُجٌل ُجَذاِمٌر أَْي َقطَّاٌع ِلْلَعْهِد

]ج رر[

 cîm’in fethi ve râ’nın) [el-cerr] اَلإَْجرُّ
teşdîdiyle) Bir nesneyi öteden beriye çek-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ا ِمَن ْيَء َجرًّ  َجرَّ الشَّ
ِل ِإَذا َجَذَبُه  Ve اْلَباِب ْاألَوَّ

 icâz’da Eşca¡ kabîlesi diyârına◊ [Cerr] َجرٌّ
karîb bir mevzi¡ adıdır. Ve 

ةٌ [cerr] َجرٌّ -lafzından cem¡-i cin [cerret] َجرَّ
si olur ki büyük destîlere denir. Ve 

اْلَجَبِل ,Dağın dibine denir [cerr] َجرٌّ  أَْصُل 
[a§lu’l-cebel] ma¡nâsına; yâhûd savâb 
olan اْلَجَبُل -ol [el-curâ§ilu’l-cebel] اَْلُجَراِصُل 
maktır, ya¡nî kütüb-i lügatte اْلَجَبُل  اَْلُجَراِصُل 
¡ibâretiyle mersûm olmakla İmâm Ferrâ™ 
-vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط kelimesini ki اَْلُجَراِصُل
ninde cebel ma¡nâsınadır, iltibâs-ı resmîye 
binâ™en اْلَجَبِل أَْصُل   olmak üzere fehm اَْلَجرُّ 
eylemekle musahhafen sebt ve rivâyet ey-
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اْنَجَذَب ِإَذا  ْيُء  الشَّ  gibi deve [cerr] َجرٌّ Ve ِإْنَجرَّ 
otlayarak gitmek, ¡alâ-kavlin râkibi yu-
larını boşlayıp otarak yürüyüp gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْت ِبُل ِبَمْعَنى َجرَّ ِت اإْلِ ِإْنَجرَّ
َراُر جإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-icrâr] اَلإْ
dahi deve yavrusunun anasını emmesin 
diye dilini şakk eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َيْرَتِضَع ِلَئالَّ  ِلَساَنُه  َشقَّ  ِإَذا  اْلَفِصيَل   Ve أََجرَّ 
hayvân geviş getirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِة ِباْلِجرَّ أََتى  ِإَذا  اْلَبِعيُر  -Ve bir nes أََجرَّ 
neyi bir adama çektirip sürttürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْسَحَبُه ِإَذا  َسَن  الرَّ ُه   أََجرَّ
Bu münâsebetle emsâldendir ki ُفالًَنا  “أََجرَّ 
َشاَء ,derler َرَسَنُه” َما  َيْصَنُع   ,ma¡nâsına َتَرَكُه 
ya¡nî “Filân kimseyi mutlaku’l-¡inân edip 
kendi başına terk eyledi, ne işlerse işlesin 
ipini sürüyerek gezip yürüsün” demektir. 
Ve 

َراٌر  Medyûna deyn için bir mikdâr [icrâr] ِإجإْ
mühlet verip vakt-i âhere sürttürmek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ْيَن ُه الدَّ  أََجرَّ
َلُه َرُه  أَخَّ  Ve hânende asvât-ı mütetâbi¡a ِإَذا 
ile tegannî ve sürûd eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir ki kesmeyip peyderpey icrâr 
eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: ُه  أََجرَّ ُفالٌَن أََغاِنيَّ
ِني أََغاِنيَّ ِإَذا َغنَّاَك َصْوًتا Kâle fi’l-Esâs ِإَذا َتاَبَعَها  أََجرَّ
-Ve mızrak vurduğu ada ثُمَّ أَْرَدَفُه أَْصَواًتا ُمَتَتاِبَعًة
mın üzerinden mızrağı geri çekmeyip san-
çılmış olarak terkle sürttürmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َوَتَرَك َطَعَنُه  ِإَذا   أََجرَّ ُفالًَنا 
ُه ْمَح َيُجرُّ  Gûyâ ki o adama mızrağı kendisi الرُّ
sürttürür oldu. Van…ulu merhûmun işbu 
 mâddesi tercemesine çeşm-i [icrâr] ِإْجَراٌر
insâfla nazar oluna.

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-cerûr] اَلإَْجُرلُر
Şol gebe nâkaya denir ki tamâm-ı seneden 
sonra bir yâ iki ay yâhûd kırk gün dahi 
ziyâde geçmiş ola. Ve yedeğe gelmez 

müsta¡meldir ki cerr-i fitne vü günâhtan 
¡ibârettir; yukâlu: َجرَّ ُفالٌَن َعَلى َنْفِسِه َوَعَلى َغْيِرِه 
ِل ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ا  َجرًّ ِباْلَفْتِح  َوَيَجرُّ  ّمِ  ِبالضَّ َيُجرُّ   َجِريَرًة 
ِإَذا َجَنى اِبِع  -ismidir, ke [cerîret] َجِريَرةٌ ve َوالرَّ
mâ se-yuzkeru.

ِتَراُر جإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ictirâr] اَلإْ
ve

َراُر َِ جإْ ِ -tâ-yı dâl’a kalb) [el-icdirâr] اَلإْ
le) Bunlar da bir nesneyi beri çekmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َواْجَدرَّ ْيَء  الشَّ  ِإْجَترَّ 
ُه  Ve ِبَمْعَنى َجرَّ

ِتَراٌر  Geviş getiren hayvân geviş [ictirâr] ِإجإْ
getirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْجَترَّ اْلَبِعيُر ِإَذا 
ِة أََتى ِباْلِجرَّ
َراُر ِتجإْ سإْ ِ  Bu dahi cerr ve cezb [el-isticrâr] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َجرَّ ِبَمْعَنى  ُه   Ve ِاْسَتَجرَّ
çekilmek, incizâb ma¡nâsına gelmekle 
bir adama teslîm-i zimâm-ı inkıyâd ile 
fermân-ber olmak ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur; bundan çektiği yere gitmek ile ta¡bîr 
olunur; tekûlu: ِمْن أَْمَكْنُتُه  أَْي  ِلُفالٍَن   ِإْسَتْجَرْرُت 
َنْفِسي َفاْنَقْدُت َلُه
ِريُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tecrîr] اَلتَّجإْ
Bu dahi cerr ve cezb ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه ْيَء ِبَمْعَنى َجرَّ َر الشَّ َجرَّ
َجّرِ نُالإْ  Şâm’da bir (fethle) [Aynu’l-Cerr¡] َعيإْ
belde adıdır.

ُة -Toprak (cîm’in fethiyle) [el-cerret] اَلإَْجرَّ
tan yapılmış büyük destîye denir ki el ile 
çekip götürmesi kâbil olur. Cem¡-i cin-
si ٌَّجر [cerr]dir hâ’sız ve cem¡-i sîgı ِجَراٌر 
[cirâr]dır cîm’in kesriyle. Ve 

ةٌ  ,gibi [ubz»] ُخْبٌز ,Ekmeğe denir [cerret] َجرَّ
¡alâ-kavlin hâssaten külde pişmiş ekmeğe 
denir.

ِجَراُر نإْ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-incirâr] اَلإْ
ninde) Çekilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
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gûyâ ki tuzak ile müsâleme eyler. Bir 
mikdâr ta¡assub ve muhâlefet edip ba¡dehu 
nâçârî inkıyâd eden hakkında darb olunur. 
İntehâ. Ve 

ةٌ  Şol ölçek tarzında bir gûne [curret] ُجرَّ
kaba denir ki demirden olup ve dibin-
de câ-be-câ süzgü gibi delikleri olmakla 
ekinci kısmı onun içine tohum doldurup 
beri öte gittiği yerde tarlaya tohum ilkâ 
eder, bâgçevân sikâyesi gibi bir kaptır. 
Ve Yezîd b. el-A«nes b. ◊abîb b. Curre 
ashâbdandır.

-cîm’in ve râ-i müşed) [el-cirriyy] اَلإِْجرِّيُّ
dedenin kesriyle) Bir nev¡ balık ismidir ki 
uzun ve emles ya¡nî yılan gibi düz ve pul-
suz olur, Yehûd tâ™ifesi onu ekl eylemez-
ler. Müfredât sâhibleri bunu yayın balığı 
ile beyân ederler. Hattâ Tu√fe mütercimi 
Yûnânîde silevros ve Mı§ır’da silevver 
ve Mâzenderân’da kelîs derler diye tafsîl 
eylemişti. Ve şârih mâr-mâhî ya¡nî yılan 
balığı ile beyân eylemiştir. Ve kâle fi’n-
Nihâye ve fî hadîsi İbn ¡Abbâs: أَنَُّه ُسِئَل َعْن“ 
َمُه اْلَيُهوُد” َوُهَو َنْوٌع ّيِ َفَقاَل ِإنََّما ُهَو َشْيٌء َحرَّ  أَْكِل اْلِجّرِ
ى ِباْلَفاِرِسيَِّة “َماْر َماِهي” َمِك يُْشِبُه اْلَحيََّة َويَُسمَّ ِمَن السَّ
ِجِريَُّة  kesreteyn ve teşdîd-i) [el-ciriyyet] اَلإْ
yâ’yla) ve

يَئُة  kesreteyn ve hemze) [el-cirrî™et] اَلإِْجرِّ
ile) Kursağa denir; yukâlu: أَْلَقاُه ِفي ِجِريَِّتِه َوِفي 
يَئِتِه أَْي َحْوَصَلِتِه .Hemze ile mehmûzdur ِجّرِ

ُة ) [el-cârret] اَلإَْجارَّ ةٌ  (vezninde [ârret√] َحارَّ
Şol develere denir ki yularlarıyla çeki-
lir ola; yukâlu: ِتَها ِبأَِزمَّ تَُجرُّ  أَْي  ةٌ  َجارَّ  Şârihِإِبٌل 
der ki ٌة  [mecrûret] َمْجُروَرةٌ [cârret] َجارَّ
ma¡nâsına olmakla ﴾َراِضَيٍة  ﴿َماٍء ve ﴿ِعيَشٍة 
 :kabîlinden olur ve minhu’l-hadîsu َداِفٍق﴾
َيْت ُسّمِ اْلَعَواِمُل  َوِهَي  َصَدَقٌة”  ِة  اْلَجارَّ ِبِل  اإْلِ ِفي   “َلْيَس 
ِتَها ًة أِلَنَُّه تَُجرُّ ِبأَِزمَّ  Ve َجارَّ

olan serkeş hayvâna denir ki َقُؤوٌد […a™ûd] 
mukâbilidir; yukâlu: َفَرٌس َوَجَمٌل َجُروٌر ِإَذا َكاَن 
اْلِقَياَد  ,Ve pek derin olan kuyuya denir َيْمَنُع 
gûyâ ki derinliğinden ipi kendisine cerr 
ve cezb eder; yukâlu: ٌَبِعيَدة أَْي  َجُروٌر   Ve ِبْئٌر 
kötürüm hatuna denir ki sürünerek gider; 
yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َجُروٌر أَْي َمْقَعٌد
ُة  Binâ-i (cîm’in kesriyle) [el-cirret] اَلإِْجرَّ
nev¡dir ki hey™et ve hâlete delâlet eder; 
yukâlu: ِه َتُه أَْي َهْيَئَة َجّرِ  Ve َما أَْحَسَن ِجرَّ

ةٌ  Geviş dedikleri şey™e denir ki [cirret] ِجرَّ
işkenbesi olan hayvân ekl eylediği nesne-
yi geri çıkarıp sakız gibi çiğneyip yine bel¡ 
eder. Bunda cîm’in fethiyle de câ™izdir; 
yukâlu: اْلَبِعيُر ِبِه  َيِفيُض  َما  َوِهَي  َتُه  ِجرَّ اْلَبِعيُر   َكَظَم 
اْلَغَنُم َوَكَذا  َثاِنَيًة   Batnlarından geri cerr َفَيْأُكُلُه 
ettikleri için ıtlâk olunmuştur. Ve 

ةٌ  Şol çiynemtiye ve lokmaya [cirret] ِجرَّ
ıtlâk olunur ki deve kısmı ¡alef gelince ka-
dar onu ağızında beri öte çiğneyip avunur; 
bu gevişten başkadır; yukâlu: اْلَبِعيُر  َيْجَترُّ 
ِة َوِهَي اللُّْقَمُة الَِّتي َيَتَعلَُّل ِبَها ِإَلى َوْقِت َعَلِفِه  Ve ِباْلِجرَّ

ةٌ  Konup göçer olan haşem-nişîn [cirret] ِجرَّ
obasına denir; tekûlu: ٍة أَْي َجَماَعٍة  أََتْيُت َعَلى ِجرَّ
-Ve Bâb b. ±i’l-Cirre şol kim يُِقيُموَن َوَيْظَعنُوَن
sedir ki Hazret-i ¡O&mân radıyallâhu ¡anhu 
ashâbından olmakla ¡Acem’de Rîşehr nâm 
beldenin fethi husûsunda ehl-i ¡Acem’den 
Suhrek nâm battâlı ki ser-¡asker idi, 
katl eylemişti. Ve Sevm bint Cirre bir 
A¡râbiyyedir.

ُة -cîm’in zammıyla ve fet) [el-curret] اَلإُْجرَّ
hiyle lügattir) Bir zirâ¡ mikdârında bir 
ağaçtır, ucunda ağ ve ortasında bir ip olur, 
onunla âhû şikâr ederler. 

Kâle’ş-şârih ve minhu’l-meselu: َناَوَص“ 
َة ثُمَّ َساَلَمَها” -Ya¡nî “Âhû tuzağa düştük اْلُجرَّ
ten sonra muztarib olup sonra sâkin olur” 
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اِئَك  kezâlik râ’nın) [min cerrâ™ike] ِمنإَْجرَّ
teşdîdi ve tahfîfi ve hemze ile) ve

َجِريَرِتَك -cîm’in fethiy) [min cerîretike] ِمنإْ
le) أَْجِلَك  ma¡nâsınadır ki senin için ve ِمْن 
senden ötürü demektir; tekûlu: َفَعْلُت َذِلَك ِمْن 
َفاِن َوِمْن َجِريَرِتَك أَْي ِمْن أَْجِلَك اِئَك َويَُخفَّ اَك َوِمْن َجرَّ  َجرَّ
Cerr ve cezb ma¡nâsından me™hûzdur.

َجارُّ  lafzına itbâ¡an îrâd [ârr√] َحارٌّ [el-cârr] اَلإْ
olunur ki √â-yı mühmele iledir; yukâlu: 

ْيُء َحارٌّ َجارٌّ َهَذا الشَّ
َجاُر -veznin [ar…âr…] َقْرَقاٌر) [el-cercâr] اَلإَْجرإْ
de) Bir nev¡ nebât adıdır. Ve çağırgan de-
veye denir; yukâlu: ْوِت  ِإِبٌل َجْرَجاٌر أَْي َكِثيُر الصَّ
Ve ra¡d âvâzına denir.

َجاَرُة  Değirmene (hâ’yla) [el-cercâret] اَلإَْجرإْ
denir.

ِجُر  Bu (cîm’lerin kesriyle) [el-circir] اَلإِْجرإْ
dahi çağırgan deveye denir. Ve ِجْرِجيٌر 
[circîr] ma¡nâsınadır, ke-mâ se-yuzkeru.

َجَراِجُر  İri ve (cîm’in fethiyle) [el-cerâcîr] اَلإْ
dahâmetli develere denir; yukâlu: ِإِبٌل َجَراِجُر 
 dur. Ve[curcûr] ُجْرُجوٌر Müfredi أَْي ِضَخاٌم

ُجوٌر  Cemâ¡at ve gürûh [curcûr] ُجرإْ
ma¡nâsınadır. Ve soy ve cinsi pâk deve-
ye denir. Ve tâm ve kâmil ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِمائٌَة ُجْرُجوٌر أَْي َكاِمَلٌة
ُجَراِجُر -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-curâcir] اَلإْ
de) Pek böğürücü deveye denir; yukâlu: 
اٌب  Ve suyu çok içer olan َبِعيٌر ُجَراِجٌر أَْي َضخَّ
deveye denir. Ve çağılgan suya denir; 
yukâlu: ٌت َماٌء ُجَراِجٌر أَْي ُمَصّوِ
َجُر  (vezninde [ar¡ar¡] َعْرَعٌر) [el-cercer] اَلإَْجرإْ
Şol kanlıya denir ki demirden ve ağızı bıç-
kı gibi diş diş tekerlekleri olmakla öküze 
koşup onunla harman döverler, harman 
¡arabası ta¡bîr olunur. Bakla dedikleri seb-
zeye denir; cîm’in kesriyle de câ™izdir.

ةٌ  ;Suya varan yola ıtlâk olunur [cârret] َجارَّ
tekûlu: ٍة أَِي الطَِّريِق ِإَلى اْلَماِء ِإْنَتَهْيُت ِإَلى َجارَّ
َجِريُر  Şol (vezninde [arîr√] َحِريٌر) [el-cerîr] اَلإْ
ipe denir ki devenin başına yulardan baş-
kaca geçirirler, izâr-ı dâbbe menzilesinde-
dir. Ve yulara ıtlâk olunur. Kâle’ş-şârih ve 
fi’l-hadîsi: َُحاَبَة َناَزُعوا َجِريَر ْبَن َعْبِد اهلِل ِزَماَمه  أَنَّ الصَّ
َبْيَن َجِريٍر َواْلَجِريِر” أَْي الَُم “َخلُّوا  َعَلْيِه السَّ  َفَقاَل النَِّبيُّ 
 Ve َدُعوا َلُه ِزَماَمُه

 ile ba¡zı kimseler de tesmiye [Cerîr] َجِريٌر
olunmuştur: Ebû Cerîr ve Cerîr el-E[r]…a† 
ve Cerîr b. ¡Abdullâh b. Câbir el-Becelî ve 
Cerîr b. ¡Abdullâh el-◊imyerî ve Cerîr b. 
Evs b. ◊âri&e ashâb-ı kirâmdandır.

َمَجرُّ ) [el-mecerr] اَلإْ -veznin [meredd] َمَردٌّ
de) Kârgîr binâlar sathında câ™iz dedikleri 
ok ta¡bîr olunan iri direğe denir ki ¡avârız 
ya¡nî kirişleme ve hâtıl ta¡bîr olunan di-
rekleri onun üzerine arkuru vaz¡ ederler.

ُة َمَجرَّ -Bâbu’s (hâ’yla) [el-mecerret] اَلإْ
semâ™ ya¡nî gök kapısına denir, ¡alâ-kavlin 
 ,ya¡nî Fârisîde kehkeşân [şerec] َشَرٌج
Türkîde saman uğrusu dedileri beyâza 
denir ki geceler felekte hurde kevâkib-i 
sehâbiyye ictimâ¡ından yol şeklinde gö-
rünen beyâzdır; bir tarafa doğru çekildiği 
için ıtlâk olundu.

ِش َكاإْ الإْ  Minâ’da bir [Mecerru’l-Kebş] َمَجرُّ
mevzi¡ adıdır.

َجِريَرُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-cerîret] اَلإْ
de) Zenb ve cinâyet ya¡nî suça denir ki 
kendi nefsi yâhûd gayr üzerine cerr ve 
cezb eder; yukâlu: َوَكَذا َجِريَرًة  َنْفِسِه  َعَلى   َجرَّ 
َوِجَناَيًة َذْنًبا  أَْي  َغْيِرِه   fa¡îlet bi-ma¡nâ [Bu] َعَلى 
mef¡ûldür.

اَك  cîm’in fethi ve) [min cerrâke] ِمنإَْجرَّ
râ’nın teşdîdi ve tahfîfiyle) ve 
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Ve su boğaza nüzûl eylediğinde cır cır 
seslenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َجْرَجَر 
َحْلِقِه ِفي  َيْعِني  َت  َصوَّ ِإَذا  َراُب   Ve bir adama الشَّ
bu resme su içirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َفِة َجْرَجَرُه ِإَذا َسَقاُه َعَلى ِتْلَك الّصِ
ُجُر -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-tecercur] اَلتََّجرإْ
ninde) ٌَجْرَجَرة [cerceret] ile iki ma¡nâ-yı 
evvelde mürâdiftir; yukâlu: اْلَبِعيُر  َتَجْرَجَر 
َجْرَجَر ِبَمْعَنى  اْلَماُء   Ve bilâ-fâsıla kunt َوَتَجْرَجَر 
kunt seslendirerek su içmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَجْرَجَر اْلَماَء ِإَذا َجَرَعُه َجْرًعا ُمَتَداِرًكا
ُة ُمَجارَّ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mucârret] اَلإْ
vezninde) Bir adamın hakkını uzatıp sü-
ründürmek ma¡nâsınadır, ¡alâ-kavlin bir 
kimseye cinâyet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ًة ِإَذا َماَطَلُه أَْو َجاَناُه ُه ُمَجارَّ َجارَّ

]ج أ ر[
ُر  cîm’in fethi ve zâ-yı) [el-cezr] اَلإَْجزإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Deryâda ve ır-
makta su sâhile geldikten sonra geri 
çekilmek ma¡nâsınadır ki ٌَّمد [medd] 
mukâbilidir; yukâlu: َجَزَر اْلَبْحُر َجْزًرا ِمَن اْلَباِب 
َخْلٍف ِإَذا  َرَجَع  أَْي  َمدَّ  ِضدُّ   Deryânın cezr الثَّاِني 
ve meddi ma¡lûmdur, Ba√r-i ¢ulzum’da 
meşhûd-ı mütercim-i hakîr olmuştur. 
Kütüb-i cogrâfiyyede gûnâgûn esbâba 
rabt eylemişlerdir, lâkin akvâ ve azheri 
müdâhale-i kamer ile okyânûsun hareke-
tine merbûttur. Ve 

ٌر -Kesmek ma¡nâsınadır ki ma¡nâ [cezr] َجزإْ
yı mevzû¡udur; yukâlu: ِمَن َجْزًرا  ْيَء  الشَّ  َجَزَر 
ِل ِإَذا َقَطَعُه  Ve su yere اْلَباِب الثَّاِني َوَقْد َيْأِتي ِمَن اأْلَوَّ
sıvışıp batmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَزَر 
 Ve اْلَماُء َجْزًرا ِمَن اْلَباَبْيِن اْلَمْزبُوَرْيِن أَْيًضا ِإَذا َنَضَب

ٌر  Deryâya ıtlâk olunur; fâ¡il [cezr] َجزإْ
ma¡nâsına mübâlagadır. Ve arı kovanın-
dan bal sağmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ِتِه  Ve َجَزَر اْلَعَسَل ِإَذا َشاَر ِمْن َخِليَّ

اِن ََجرَّ  (tesniye bünyesiyle) [el-ecerrân] اَلإْ
İns ve cinne ıtlâk olunur, َثَقالَِن [&e…alân] 
gibi.

 Sel suyunun harkında [el-cârûr] اَلإَْجاُرلُر
peydâ olan çaya denir.

اَرُة -mübâlaga bünyesiy) [el-cerrâret] اَلإَْجرَّ
le) Şol ¡askere vasf olur ki pek firâvân 
olmakla seyr ve hareketleri ağır ve âheste 
âheste ola, gûyâ ki pek çok ¡udde ve ¡atâdı 
su¡ûbetle çekip getirirler; yukâlu: ٌاَرة  َكِتيَبٌة َجرَّ
ِلَكْثَرِتَها ْيِر  السَّ َثِقيَلُة  اٌر Kâle fi’l-Esâs أَْي  َجرَّ  َجْيٌش 
اَرُه  Bir cins ¡akreb adıdır َيُجرُّ َعَتاَد اْلَحْرِب َوَجرَّ
ki kuyruğunu sürüyerek gider. Mü™ellif 
tasgîr ile ُعَقْيِرٌب [¡u…ayrib] ¡unvânında îrâd 
eylemekle tasgîr ve teksîre muhtemeldir. 
Bu ¡akreb, ¡Acem’de Ahvâz ülkesinde çok 
olur, pek kattâldir. Ve 

اَرُة  Ba†î√a’da bir nâhiye [Cerrâret] َجرَّ
adıdır.

ِجُر ve [el-circir] اَلإِْجرإْ

ِجيُر  (cîm’lerin kesriyle) [el-circîr] اَلإِْجرإْ
Ma¡rûf sebze adıdır ki su teresi ve su ker-
demesi ta¡bîr olunur.

ُمِجرُّ ) [el-Mucirr] اَلإْ -veznin [mulimm] ُمِلمٌّ
de) ¡Abdurra√mân b. Surâ…a b. Mâlik b. 
Cu¡şum nâm kimsenin kılıcı ismidir.

َمَجّرِ  َمَحطٌّ fethateynle) [u’l-Mecerr±] ُذلالإْ
[ma√a††] vezninde) ¡Uteybe b. el-◊âri& b. 
Şihâb’ın kılıcı adıdır.

َجَرُة ) [el-cerceret] اَلإَْجرإْ  [πarπarat] َغْرَغَرةٌ
vezninde) Deve kısmı âvâzını boğazın-
da terdîd eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َحْنَجَرِتِه ِفي  َصْوَتُه  َد  َردَّ ِإَذا  اْلَبِعيُر   Mü™ellif َجْرَجَر 
müsâmaha üzere tefsîr eylemiştir. Ve 

َجَرةٌ  Boğaza su dökmek [cerceret] َجرإْ
ma¡nâsınadır ki cır cır seslenmeği 
mûcibdir; yukâlu: ُه ِفي َحْلِقِه  َجْرَجَر اْلَماَء ِإَذا َصبَّ
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deveye denir, zeker ve ünsâ müsâvîdir, 
lâkin lafz-ı َجُزوٌر [cezûr] mü™ennestir, 
اْلَجُزوُر  derler. Ba¡zılar boğazlanacak َرَعِت 
nâkaya tahsîs eylemiştir ve ba¡zılar mâ-
ye™ûlu ileyhi i¡tibârıyla mutlakâ deveye 
 ıtlâk eylediler. Mü™ellifin [cezûr] َجُزوٌر
kavli ikisine de muhtemeldir. Ve 

 Zebh olunacak koyunlara da [cezûr] َجُزلٌر
ıtlâk olunur. Müfredi ٌَجْزَرة [cezret]tir, ٌَتْمَرة 
[temret] vezninde.

َزاُر جإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-iczâr] اَلإْ
Bir adama boğazlanacak koyun vermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْعَطاُه ِإَذا  ُفالًَنا   أَْجَزَر 
َيْذَبُحَها -Ve devenin boğazlanacak vak َشاًة 
ti gelip çatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
يُْذَبَح أَْن  َلُه  َحاَن  ِإَذا  اْلَبِعيُر   Ve pîr adamın أَْجَزَر 
vefâtı demleri hulûl eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َلُه َحاَن  ِإَذا  ْيُخ  الشَّ  أَْجَزَر 
 Ve hurmânın kesim vakti çatmak أَْن َيُموَت
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحاَن ِإَذا  النَّْخُل   أَْجَزَر 
ِجَزاُرُه أَْي ِصَراُمُه
اُر اٌد) [el-cezzâr] اَلإَْجزَّ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
ve

يُر ِجّزِ  (vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت) [el-cizzîr] اَلإْ
Deve kassâbına denir.

ِجَزاَرُة  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-cizâret] اَلإْ
deve kassâblığı hirfetine denir.

ِزُر -veznin [meclis] َمْجِلٌس) [el-meczir] اَلإَْمجإْ
de) İsm-i mekândır, deve boğazlanacak 
yere denir.

ُجَزاَرُة  (cîm’in zammıyla) [el-cuzâret] اَلإْ
Boğazlanan devenin kesilen ellerine ve 
ayaklarına ve gerdanına ıtlâk olunur. Ve 
kassâba verilen ücrete denir; ma¡nâ-yı 
evvel bundan me™hûzdur ücret mukâbili 
kassâba verildiği için.

َجِزيَرُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-cezîret] اَلإْ

ٌر  Bâdiyede bir mevzi¡ adıdır. Ve [Cezr] َجزإْ
◊aleb kazâsında bir nâhiye adıdır. Ve 

ٌر  ,ma¡nâsına gelir [cizâr] ِجَزاٌر [cezr] َجزإْ
.vezninde [kitâb] ِكَتاٌب

َجَزُر -Şol arza de (fethateynle) [el-cezer] اَلإْ
nir ki ondan suyun meddi müncezir ve 
munkatı¡ olur. Murâd bahr içre olan arz-
dır ki onda deryânın meddi kesilir, ٌَجِزيَرة 
[cezîret] dahi denir ki onunla meşhûrdur, 
Türkîde ada ta¡bîr olunur. Ve 

 Ma¡rûf bostânî ve yabanî kök [cezer] َجَزٌر
ismidir ki Türkîde havuç ta¡bîr olunur, 
gezer-i Fârisî mu¡arrebidir. Bevli müdirr 
ve cimâ¡ı mukavvî ve dem-i hayzı muhad-
dir; varakının zımâdı oyulmuş yaralara 
nâfi¡dir. Ve bunda cîm’in kesriyle de lü-
gattir. Ve 

 ;Semiz koyuna ıtlâk olunur [cezer] َجَزٌر
boğazlanmağa çesbân olmak melhûzuna 
mebnîdir. Mecmû¡unun müfredi ٌَجَزَرة [ce-
zeret]tir hâ’yla. Ve 

 .Huffâzdan ~âli√ b [Cezeret] َجَزَرُة
Mu√ammed el-Baπdâdî lakabıdır. Ve 

 Şol et pârelerine denir ki vuhûş [cezer] َجَزٌر
ve tuyûr yemek için kıra vaz¡ ederler. 
Câhiliyye’de mizyâf ve hanedân olanlar 
mahsûs deve boğazlayıp bu resme vuhûş 
ve tuyûra ziyâfet ederler idi.

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-cezûr] اَلإَْجُزلُر
Deveye denir, َبِعيٌر [ba¡îr] ma¡nâsına, ¡alâ-
kavlin nâka-i meczûreye mahûstur. Cem™i 
 ُجُزُراٌت ve [cuzur] ُجُزٌر ve [cezâ™ir] َجَزاِئُر
[cuzurât] gelir zammeteynle. 

Mü™ellif اْلَمْجُزوَرِة ِبالنَّاَقِة  َخاصٌّ  أَْو  اْلَبِعيُر   اَْلَجُزوُر 
¡ibâretiyle resm eylemekle o gûne terce-
me olundu. Kaldı ki ümmehât-ı sâ™irenin 
beyânı üzere َجُزوٌر [cezûr] boğazlanacak 
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 ¡Yemâme’de bir mevzi [Cezîret] َجِزيَرةٌ
adıdır. Ve Fus†â†-ı Mı§r’da bir mahalle 
adıdır; Nîl taştıkta etrâfını ihâta eylemekle 
ortasında ada tarzında kalır.

َعَرِب  Ba√r-i Hind [Cezîretu’l-¡Arab] َجِزيَرُةالإْ
ile Ba√r-i Şâm ve bir taraftan nehr-i Dicle 
vü Furât ihâta eden ülkedir. Yâhûd tûlen 
¡Aden-i Ebyen’den etrâf-ı Şâm’a kadar ve 
¡arzan Cidde’den ma¡mûre-i ¡Irâ…’a kadar 
mahdûd olan arzdan ¡ibârettir. 

Mütercim der ki tahdîdeyn müttehiddir ve 
kütüb-i cogrâfiyyedeşarkan Ba√r-i Hur-
muz ki ötesi Ba√r-i Hind’dir ve cenûben 
Ba√r-i Hind ve garben Ba√r-i ¢ulzum 
ile muhât olan arzdır ki cezîre şeklinde-
dir. Cümle sükkânı ¡Arab olmakla onlara 
muzâf olmuştur. 

اُت ََ َخاِل َجَزاِئُرالإْ  ve [el-Cezâ™iru’l-◊âlidât] اَلإْ
ona َعاَداِت  dahi [Cezâ™iru’s-Sa¡âdât] َجَزاِئُر السَّ
derler, Ba√r-i Mu√î†’in cânib-i garbîsinde 
altı cezîreden ¡ibârettir ki ehl-i tencîm 
mebde-i tûl-ı bilâdı oradan i¡tibâr eyledi-
ler. Türâbı be-gâyet atyeb ve havâsı a¡del 
olmakla şarkıyye ve garbiyye olan ecnâs-ı 
fevâkihe vü esmâr ve envâ¡-ı reyâhîn ü 
ezhâr ve bi’l-cümle hubûbât orada bilâ-
zer¡in ve garsin nâbit olur. Bu adalar 
hâlen Kanarya Adaları ta¡bîr ettikleridir 
ki Ba√r-i Mu√î†’e seferber olanlar orada 
solunup giderler. Kanarya dedikleri kuş 
oradan neş™et eylemiştir.

َغَنايإْ َِْني َمرإْ  [Cezâ™iru Benî Merπanây] َجَزاِئُر 
Maπrib’de bir beldedir.

ِجَزاُر  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-cizâr] اَلإْ
Hurmâ kesimine denir ki ismdir. Ve 

 ve [cizâr] ِجَزاٌر

 [cezr] َجْزٌر (cîm’in fethiyle) [cezâr] َجَزاٌر

de) Adaya denir ki karadan munkatı¡ arz-
dan ¡ibârettir. Ve 

 Ba§ra kazâsında bir arzın [Cezîret] َجِزيَرُة
ismidir ki Ba§ra ile Ubulle beynindedir.

 azînetu»] َخِزيَنُة نُوٍر) [Cezîretu ¢ûr] َجِزيَرُةُقوَر
nûr] vezninde) Dicle ile Furât aralığında 
bir mevzi¡-i kebîrdir ki niçe büyük bel-
delere müştemildir. Onun mahsûs tarîh-i 
müdevveni vardır ki Ebû ¡Arûbe el-
◊arrânî te™lîf eylemiştir ve ona nisbette 

.denir [Cezeriyy] َجَزِريٌّ

َراُء َجِزيَرُةالإَْخضإْ -En [™el-Cezîretu’l-»a∂râ] اَلإْ
delüs ülkesinde bir beldedir. Gerçi su ile 
muhât değildir, lâkin letâfet ve nadâret 
cihetiyle etrâfından imtiyâzı bâ¡is-i tesmi-
yedir. Bunun nisbetinde ٌَّجِزيِري [Cezîriyy] 
denir. Ve 

َراُء َجِزيَرُةالإَْخضإْ  [™el-Cezîretu’l-»a∂râ] اَلإْ
Zengibâr’da başka bir cezîredir ki onda 
iki şâh vardır, yekdîgere münkâd değil-
dir, her biri müstakillen şâhlardır. Ve En-
delüs halkı َجِزيَرُة [Cezîret] ıtlâk eyleseler, 
Endelüs şarkîsinde Mucâhid b. ¡Abdullâh 
bilâdını murâd ederler.

َهِب َّْ  Arz-ı [Cezîretu’≠-±eheb] َجِزيَرُةال
Mı§r’da iki mevzi¡dir.

 [zufer] ُزَفُر) [Cezîretu Şuker] َجِزيَرُةُشَكَر
vezninde) Endelüs’te bir beldedir.

ِنُعَمَر إْْ  Mav§il [Cezîretu İbn ¡Ömer] َجِزيَرُةا
şimâlîsinde bir beldedir ki kazâsını nehr-i 
Dicle hilâl hey™etinde ihâta eylemiştir.

 Maπrib’de bir [Cezîretu Şerîk] َجِزيَرُةَشِريٍك
eyâlettir.

ٍر َِْنيَنصإْ  Diyâr-ı [Cezîretu Benî Na§r] َجِزيَرُة
Mı§r’da bir eyâlettir.

َسِنيَّا  Mı§ır [Cezîretu ¢avseniyyâ] َجِزيَرُةَقوإْ
ile İskenderiye beyninde bir nâhiyedir. Ve 
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ve irtifâ¡ mu¡teber olmakla taştan ke-
merli yüksek olanına mahsûstur. Meselâ 
nehr-i Tuna üzere kurdukları köprüye 
 .denmez [an†arat…] َقْنَطَرةٌ denip [cesr] َجْسٌر
Ve Zema«şerî َجْسٌر [cesr]i küçük ve ٌَقْنَطَرة 
[…an†arat]ı büyük köprü ile tefsîr eylemiş-
tir. Ve ¡örf-i fukahâda haşeb ve elvâhtan 
ittihâz ve vaz¡ ve ref¡le mebnî olana َجْسٌر 
[cesr] ve hacer ve âcürden mevzû¡an 
ittihâz olunana ٌَقْنَطَرة […an†arat] ıtlâk olu-
nur, niteki Nihâye-iHidâye’de meşrûhtur. 
Ve 

ٌر إَْ -Azîmü’l-heykel olan deve¡ [cesr] َج
ye ıtlâk olunur; mü™ennesi ٌَجْسَرة [cesret]
tir hâ’yla. Ve bâlâ-bülend bahâdır adama 
ıtlâk olunur. Ve işlek yâhûd uzun erkek 
deveye ıtlâk olunur. Ve mutlakâ dahâmetli 
insân ve hayvâna ıtlâk olunur. Ve 

ٌر إَْ  u∂â¡a kabîlesinden bir¢ [Cesr] َج
cemâ¡at adıdır. Ve Cesr b. ¡Ule ve Cesr 
b. Şey¡ullah ve Cesr b. Mu√ârib ve Cesr 
b. Temîm ki ricâl-i ¡Arabdandır, cüm-
lesi cîm’in fethiyledir. Ve Ebû Cisr el-
Mu√âribî ve Cisr b. Vehb ve hafîdi Cisr b. 
Zehrân ve Cisr b. Fer…ad ve Cisr b. ◊asan 
ve Cisr b. ¡Abdullâh el-Murâdî cîm’lerin 
kesriyledir, niteki ba¡zı muhaddisîn kavli-
dir, lâkin savâb olan bunlar da cîm’in fet-
hiyledir. Ve Cesre bint Decâce bir muhad-
dise kadındır, Hazret-i ¡Â™işe’den rivâyet-i 
hadîs eylemiştir.

وُر َُ َج  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-cesûr] اَلإْ
 ;gibi bâlâ-bülend bahâdıra denir [cesr] َجْسٌر
yukâlu: َرُجٌل َجُسوٌر أَْي ُشَجاٌع َطِويٌل Ve dilîr ve 
mikdâm adama denir ki ٌَجَساَرة [cesâret]-i 
âtiyeden me™hûzdur.

ُر إَْ ُج  cîm’in zammı ve sîn’in) [el-cusr] اَلإْ
sükûnuyla ve zammeteynle) َجُسوٌر [cesûr] 

gibi masdar olur, hurmâ kesiminde hurmâ 
kesmek ma¡nâsına yukâlu: َجْزًرا النَّْخَل   َجَزَر 
ِل ِإَذا َصَرَمُه َوِجَزاًرا َوَجَزاًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َواأْلَوَّ
-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tecâzur] اَلتََّجاُأُر
de) Sövüşmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَجاَزَرا 
ِإَذا َتَشاَتَما
ِتَزاُر جإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ictizâr] اَلإْ
ve

ُر ٌل) [et-tecezzur] اَلتََّجزُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Be-gâyet şiddet üzere cenk ve kıtâl 
eylemek ma¡nâsınadır, şöyle ki lâşeleri 
meydânda vuhûş ve tuyûra ziyâfet için 
terk edeler; yukâlu: ُروا َوَتَجزَّ اْلِقَتاِل   ِإْجَتَزُروا ِفي 
َباِع ِإَذا َتَرُكوُهْم َجَزًرا ِللّسِ
َجِزيُر  Ehl-i (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-cezîr] اَلإْ
Sevâd ya¡nî ¡Irâ… lügatinde şol kimseye 
denir ki ehl-i karye onu ücretle tutarlar tâ 
ki vâlî ve köy ağaları taraflarından vürûd 
edenlerin ve sâ™ir mihmânların mühimmât 
ve hidemâtlarını rü™yet ve idâre ve temşît 
eyleye. Hâlen Anadolu ve vilâyetlerinde 
kizir ta¡bîr ederler, köy kiziri ve mahalle 
kiziri ma¡rûftur. Ve َجِزيٌر [cezîr], gezîr-i 
Fârisî mu¡arrebidir.

َرُة  (vezninde [πurfet] ُغْرَفٌة) [Cuzret] ُجزإْ
Yemâme’de bir mevzi¡ ve Kûfe ile Feyd 
beyninde bir dere adıdır.

]ج س ر[
ُر إَْ َج -cîm’in fethi ve kesriy) [el-cesr] اَلإْ
le) Üzerinden öte yakaya ¡ubûr olunacak 
şey™e denir ki köprü ta¡bîr olunur. Cem¡i 
 .dur[cusûr] ُجُسوٌر dur ve[ecsur] أَْجُسٌر

Gerçi mü™ellif ٌَقْنَطَرة […an†arat]ı dahi َجْسٌر 
[cesr] ile ta¡rîf eylemiştir, lâkin َجْسٌر [cesr] 
isti¡mâlde mutlaktır, gerek taştan ve tahta-
dan ve gerek düz ve gerek yüksek olsun. 
Ve ٌَقْنَطَرة […an†arat]ın mefhûmunda ihkâm 
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¡alâ-kavlin √â-yı mühmele iledir yâhûd 
Celbetûr’dur, yâhûd Cenbetûr’dur. 

Şârih der ki ُموَسى [Mûsâ] lafzı sebk-ı 
kalemdir, zîrâ cemî¡-i usûlde Hazret-i 
»ı∂r’ın katl eylediği gulâm ismi olmak 
üzere mersûmdur ki niteki kıssası Kur™ân-ı 
mübînde meşrûhtur. İntehâ.

-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tecâsur] اَلتََّجاُسُر
ninde) Serkeşlikten yâ hod-bînlikten ba-
şını yukarı tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َتَطاَوَل َوَرَفَع َرْأَسُه ِكْبًرا  Ve dilîrlik َتَجاَسَر الرَّ
izhârıyla bir şedîd nesneye cür™et ve ikdâm 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلْيِه  َتَجاَسَر 
اْجَتَرا -Ve bir adama vurmak kasdıy ِإَذا 
la değneği beri öte depretip oynatmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِباْلَعَصا  ِلُفالٍَن   َتَجاَسَر 
َك َلُه ِبَها َتَحرَّ
ِر يإْ ََ ُج الإْ -zu] ُزَبْيٌر) [Ummu’l-Cuseyr] أُمُّ 
beyr] vezninde) Cemîl-i ¡U≠rî nâm şahs-ı 
ma¡rûfun ma¡şûkası olan Bu&eyne nâm 
nigârın kız karındaşı künyesidir.

]ج س م ر[
ُموُر إَْ ُج -vez [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [el-cusmûr] اَلإْ
ninde) İnsânın arka tarafından cüssesinin 
mahsûs olan kıvâmına ve hüsn-i hey™et ve 
i¡tidâline denir; yukâlu: أَْي  َما أَْحَسَن ُجْسُموَرُه 
ِقَواَم َظْهِرِه َوُجثَِّتِه

]ج ش ر[
ُر  (vezninde [neşr] َنْشٌر) [el-ceşr] اَلإَْجشإْ
Davarı otlamak için otlağa çıkarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َجْشًرا  َوابَّ  الدَّ  َجَشَر 
ْعِي ِللرَّ أَْخَرَجَها  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ -Ve at sürüsü اْلَباِب 
nü bedevî tâ™ifesi obanın önüne çıkarıp 
hemân oralıkta otlatmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبْيِتِه أََماَم  َفَرَعاَها  َنَزاَها  ِإَذا  اْلَخْيَل   Ve َجَشَر 
bir nesneyi terk eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا َتَرَكُه َجَشَر الشَّ

kelimesinin cem¡idir.

وُر َُ ُج  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-cusûr] اَلإْ
ve

اَرُة ََ َج -vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-cesâret] اَلإْ
ninde) Buğur nâkaya aşmağı terk eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَسَر اْلَفْحُل ُجُسوًرا 
َراَب الّضِ َتَرَك  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن   Ve bir َوَجَساَرًة 
adam nâfiz ve dilîr olmak ma¡nâsınadır ki 
yürekli olmakla bir nesneden gözünü sa-
kınmayıp ona saldırır olmaktan ¡ibârettir; 
yukâlu: َوَنَفَذ َمَضى  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve kat¡-ı َجَسَر 
mefâze eylemek ya¡nî beyâbânı köprü gibi 
geçip gitmek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َعَبَرْتَها ِإَذا  اْلَمَفاَزَة  َكاُب  الّرِ  Ve bir َجَسَرِت 
yere köprü kurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َعَقَد َجْسًرا َجَسَر الرَّ
اُر ََ ِت جإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ictisâr] اَلإْ
de) Bu dahi beyâbânı köprü gibi geçip git-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكاُب الّرِ  ِإْجَتَسَرِت 
َجَسَرْتَها ِبَمْعَنى  -Ve gemi deryâ yüzün اْلَمَفاَزَة 
de köprü gibi salınıp gitmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ِفيَنُة اْلَبْحَر ِإَذا  ِإْجَتَسَرِت السَّ
َرِكَبْتُه َوَخاَضْتُه َقاَل ِفي اأْلََساِس ِإَذا َعَبَرْتُه
َرُة إَْ َج  cîm’in fethi ve sîn’in) [el-cesret] اَلإْ
sükûnuyla) ve

ُمَتَجاِسَرُة  İşlek ve revende [el-mutecâsiret] اَلإْ
nâkaya vasf olur; yukâlu: ٌَناَقٌة َجْسَرةٌ َوُمَتَجاِسَرة 
أَْي َماِضَيٌة
يُر َِ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tecsîr] اَلتَّجإْ
de) Bir adama kuvvet-i kalb vermekle 
dilîrlendirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َر  َجسَّ
َعُه ُفالًَنا ِإَذا َشجَّ
ِريُن إَْ  …Dimaş (cîm’in kesriyle) [Cisrîn] ِج
kazâsında bir karye adıdır.

وُر َُ  (vezninde [ayfûr†] َطْيُفوٌر) [Ceysûr] َجيإْ
Mûsâ nebî ¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-
selâm katl eylediği gulâmın ismidir; 
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[ceşer]-i mezkûr gibi masdar olur; yukâlu: 
ُجُل َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل َفُهَو َمْجُشوٌر ِإَذا َخُشَن  ُجِشَر الرَّ
َصْدُرُه َوَغُلَظ َصْوتُُه
ُشوُر  Ma¡nâ-yı mezbûrdan [el-mecşûr] اَلإَْمجإْ
ism-i mef¡ûldür. Ve pek yoğun öksürüklü 
deveye denir; yukâlu: ِبِه َصاَر  ِإَذا  َمْجُشوٌر   َبِعيٌر 
ُسَعاٌل َجافٌّ

َشُر َجإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-ecşer] اَلإْ
Zikr olunan َجَشٌر [ceşer] lafzından sıfattır, 
sadrında huşûnet ve sesinde gılzat olan 
kişiye denir. Mü™ennesinde َجْشَراُء [ceşrâ™] 
denir, َحْمَراُء [√amrâ™] gibi.

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-cuşûr] اَلإُْجُشوُر
Şafak söküp tan yeri açılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َطَلَع ْبُح ُجُشوًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ َجَشَر الصُّ
 Mutlakâ sabâh [el-câşiriyyet] اَلإَْجاِشِريَُّة
vakti içmek, ¡alâ-kavlin hâssaten deve sü-
tünü sabâh deminde içmek ma¡nâsınadır. 
Gerçi masdardır, lâkin ondan fi¡l mutasar-
rıf olmaz. Ve 

 Bir kabîle adıdır. Ve [Câşiriyyet] َجاِشِريٌَّة
bir hatun ismidir. Ve 

 Nısf-ı nehâr vaktine [câşiriyyet] َجاِشِريٌَّة
ve seher vaktine ıtlâk olunur. Ve bir gûne 
ta¡âm adıdır.

-Ya (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-ceşîr] اَلإَْجِشيُر
banda akşamlayan adama denir ki zikr 
olundu. Ve 

 Deriden olan tirkeşe denir. Ve [ceşîr] َجِشيٌر
büyük çuvala denir.

اُر -veznin [kettân] َكتَّاٌن) [el-ceşşâr] اَلإَْجشَّ
de) At yılkısı otlayacak çayırlık sâhibine 
denir.

ُر  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muceşşer] اَلإُْمَجشَّ
vezninde) Ehlinden cüdâ kılınmış adama 
denir; yukâlu: ٌب ٌر أَْي ُمَعزَّ َرُجٌل ُمَجشَّ
َرُة   ُمَعظََّمٌة) [el-muceşşeret] اَلإُْمَجشَّ

ِشيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tecşîr] اَلتَّجإْ
 ile ma¡nâ-yı evvelde ve sâliste [ceşr] َجْشٌر
mürâdiftir; yukâlu: ْيَء الشَّ َر  َوَجشَّ َوابَّ  الدَّ َر   َجشَّ
 ;Ve kabı boşaltmak ma¡nâsınadır ِبَمْعَنى َجَشَر
yukâlu: َغُه َناَء ِإَذا َفرَّ َر اإْلِ َجشَّ
 Şol mâla (fethateynle) [el-ceşer] اَلإَْجَشُر
ya¡nî devâbb ve mevâşîye denir ki yaban-
da otlanıp geceler obaya gelmeye; yukâlu: 
أَْهِلِه ِإَلى  َيْرِجُع  الَ  َمَكاِنِه  ِفي  يُْرَعى  َصاَر  ِإَذا  َجَشٌر   َماٌل 
 Ve develer ile yabanda akşamlayıp ِباللَّْيِل
eve gelmeyen kavm ve cemâ¡ate denir; 
yukâlu: ِبِل اإْلِ َمَع  َيِبيُتوَن  َكانُوا  ِإَذا  َجَشًرا   أَْصَبُحوا 
َبْيِتِهْم ِإَلى  َيْرِجُعوَن  الَ   Ve sâhil-i bahrde َيْعِني 
olan balçıklara denir ki taş gibi tahaccür 
edip huşûnet ve vücûd peydâ eylemiş ola-
lar. Şârih der ki mü™ellifin masdara kas-
rı kâsırdır, zîrâ bu gûne ism dahi olur. 
İntehâ. Ve 

 Ma¡nâ-yı mezbûrda masdar [ceşer] َجَشٌر
olur; yukâlu: اِبِع اِحُل َجَشًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َجِشَر السَّ
 Ve ِإَذا َخُشَن ِطينُُه َوَيِبَس َكاْلَحَجِر

َعَزٌب ,Ergen adama denir [ceşer] َجَشٌر  َرُجٌل 
ma¡nâsına. Ve bahâr mevsiminde yetişen 
sebzelere denir; yukâlu: ِبيِع أَْي  َما أَْنَضَر َجَشَر الرَّ
 Ve بُُقولَُها

 Masdar olur; göğüs soğuk [ceşer] َجَشٌر
te™sîri gibi ¡ârıza sebebiyle huşûnetlenip ve 
ses gılzatlanıp boğuklanmak ma¡nâsına; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا َخُشَن ُجُل َجَشًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َجِشَر الرَّ
َصْدُرُه َوَغُلَظ َصْوتُُه
 Bu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-ceşîr] اَلإَْجِشيُر
dahi develer ile yabanda akşamlayıp eh-
linden ayrıca olan adama denir.

َرُة ) [el-cuşret] اَلإُْجشإْ  (vezninde [umdet¡] ُعْمَدةٌ
İsmdir, göğüse ba¡zı ¡ârıza sebebiyle ¡ârız 
olan huşûnete ve seste olan yoğunluğa de-
nir; tekûlu: أََصاَبْتِني ِمَن اْلَبْرِد ُجْشَرةٌ أَْي ُخُشوَنٌة ِفي 
َصْوِتي ِفي  َوِغْلَظٌة   َجَشٌر Ve bu ma¡nâda َصْدِري 
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cânver terslemek ma¡nâsına; yukâlu: َجَعَر 
ُبُع َجْعًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َخِرَئ الضَّ
 [ca¡r] َجْعٌر Bu dahi [el-câ¡iret] اَلإَْجاِعَرُة
ma¡nâsınadır ki ¡ale’l-ihtilâfi’l-mezkûr 
necise denir. Ve dübüre ¡alâ-kavlin dübür 
halkasına denir.

َعُر -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-mec¡ar] اَلإَْمجإْ
de) Dübüre denir; yukâlu: أَْي َمْجَعَرُه   َضَرَب 
َمْقَعَدُه
َعاُر -vez [√mi§bâ] ِمْصَباٌح] [el-mic¡âr] اَلإِْمجإْ
nide] Yübûset-i tabî¡î gâlib ve kesîr olan 
adama ıtlâk olunur, fazalâtı saht olmak 
münâsebetiyle; yukâlu: َكثَُر ِإَذا  ِمْجَعاٌر   َرُجٌل 
يُْبُس َطِبيَعِتِه
ِجَعاُر نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inci¡âr] اَلإْ
de) َجْعٌر [ca¡r] gibi yırtıcı cânver terslemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْئُب ِبَمْعَنى َجَعَر ِإْنَجَعَر الّذِ
َراُء  (vezninde [™sevdâ] َسْوَداُء) [™el-ca¡râ] اَلإَْجعإْ
Göte denir, ِإْسٌت [ist] ma¡nâsına. Ve 

َراُء  Bel¡anber ya¡nî Temîm [™Ca¡râ] َجعإْ
kabîlesinden Beni’l-¡Anber cema¡âtinin 
lakabıdır. Sebeb-i tesmiye budur ki on-
lardan Duπa bint Maπnec nâm hatunun 
zamân-ı vaz¡-ı hamli hulûl edip o hılâlde 
nev¡an ishâle dahi uğramakla vilâdet bu-
rusunu ishâl tekâzâsı zannıyla sahrâya 
sür¡at ve bir çukura ku¡ûd edip iki buru 
birden hükmünü icrâ eylemekle hemîn 
def¡-i tabî¡î eyledim kıyâsıyla kıyâm ve 
çadıra gelip darresine اْلَجْعُر َيْفَغُر  َهْنَتاْه َهْل   “َيا 
 Ya¡nî “Gâ™it ağızını açar mı?” diye َفاْه”
istiknâh eyledikte darresi ¡âkile olmakla 
mâddeye intikâl edip, “Belî ağızını aç-
mak değil, belki pederini bile çağırır!” 
diye kalkıp o çukurdan çocuğu alıp getir-
di, ona mebnî cemâ¡at-i mezbûreye َجْعَراُء 
[Ca¡râ™] ıtlâk eylediler. Ve merkûme Duπa 
belâhette darb-ı meseldir.

[mu¡a@@amet] vezninde) Çayıra çıkarılan 
at sürüsüne denir; yukâlu: أَْي َرةٌ  ُمَجشَّ  َخْيٌل 
َمْرِعيٌَّة
ُر ُمَجّشِ ٌث) [el-Muceşşir] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Muhaddisînden Sevvâr el-¡İclî 
pederinin ismidir.

ِر -veznin [aşr√] َحْشٌر) [Ebu’l-Ceşr] أَُْوالإَْجشإْ
de) İki kimsenin künyesidir.

َشُر  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-micşer] اَلإِْمجإْ
Şol havuza denir ki onda hayvân suvarıl-
maz ola. 

Ve Cevherî’nin َجْشٌر [ceşr] َحْشٌر [√aşr] 
vezninde süt tulumu kîrli pâslı olmak 
ma¡nâsınadır ve minhu yukâlu: َجِشٌر  َوْطٌب 
َوِسٌخ أَْي   kavli musahhaftır, savâb َكَكِتٍف 
olan √â-yı mühmele ile olmaktır. Şârih 
der ki mü™ellif bu bâbda ◊amza el-
I§bahânî’yi taklîd eylemiştir. Meydânî ve 
sâ™ir e™imme-i lügat ise merkûmu tezyîf ve 
taglît ve savâb olan cîm’le olmaktır diye 
tansîs eylediler. İntehâ.

]ج ظ ر[

َإِئرُّ  â-yı mu¡ceme ve@) [el-muc@a™irr] اَلإُْمجإْ
hemze ile ٌُّمْقَشِعر [mu…şa¡irr] vezninde) Bir 
adama şer-gîr olmağa âmâde olan kimse-
ye denir ki gûyâ ilkâ-yı şerr eylemek için 
dikilip durur ola; tekûlu: ا ا أَْي ُمِعدًّ  َما َلَك ُمْجَظِئرًّ
َك َكأَنََّك ُمْنَتِصٌب َشرَّ

]ج ع ر[
ُر  cîm’in fethi ve ¡ayn’ın) [el-ca¡r] اَلإَْجعإْ
sükûnuyla) Dübürde kalan necis kurusuna 
denir ki çakıldak ta¡bîr olunur, ¡alâ-kavlin 
pençe ve mihleb sâhibi her yırtıcı cânverin 
necisine denir. Ve bu tesmiye bi’l-
masdardır, cem¡i ُجُعوٌر [cu¡ûr]dur; yukâlu: 
ْئُب ِبَجْعِرِه أَْي َنْجِوِه  Ve َرَمى اْلَجَمُل ِبَبْعِرِه َوالّذِ

ٌر  Masdar olur ki asldır, yırtıcı [ca¡r] َجعإْ
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ve (vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [ce¡âri] َجَعاِر

ve [ummu ce¡âri] أُمُّ َجَعاِر

َوٍر -vez [ca¡fer] َجْعَفٌر) [ummu ca¡ver] أَمُّ َجعإْ
ninde) Dişi sırtlana ıtlâk olunur, َجْعٌر [ca¡r]
ı kesîr olduğu için ve mine’l-emsâli: ِتيِسي“ 
َجَعاِر” yâhûd َجَعاِر”  Bu mesel bir “ِعيِثي 
adamı tekzîb ve kelâmını ibtâl eylemek 
ma¡rizinde darb olunur. ”َجَعاِر  kavli “ِتيِسي 
ki emr-i muhâtabadır, ُحْمِقِه ِفي  َكالتَّْيِس   ُكوِني 
َضُبُع -demektir, zîrâ teke kısmı pek ah َيا 
mak olur; kâbil-i tasdîk olmayan kelâm 
mütekellimin hamâkatine dâlldir. Ve ِعيِثي 
kelimesi ifsâd ma¡nâsına olan َعْيٌث [¡ay&]
tan emr-i hâzırdır; yukâlu: اْلَغَنَم ْئُب  الّذِ  َعاَث 
أَْفَسَدَها  Ya¡nî “Yalan sözler ile göreyim ِإَذا 
seni bir fesâd ilkâ eyle” me™âlinde olur. 
Kezâlik emsâldendir ki ”َجَعاِر -der “ُروِعي 
ler, zamm-ı râ-i ُروِعي ile ki bu dahi emr-i 
muhâtabadır, korkak kimse tezellül ve 
firâra ibtidâr eyledikte darb olunur ve 
yukâlu: ُُّروِعي َجَعاِر َواْنظُِري أَْيَن اْلَمَفر
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-Ce¡ûr] اَلإَْجُعوُر
Benû Nehşel cemâ¡atine kezâlik Benû 
¡Abdullâh b. Dârim cemâ¡atine mahsûs bir 
su irkilecek masna¡a gibi yerin ismidir ki 
onları yağmur suyu doldurdukta koyun ve 
keçi kısmının suları husûsundan emîn ve 
fârigü’l-bâl olurlar.

ُرلُر -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-cu¡rûr] اَلإُْجعإْ
de) Bir küçük böcek adıdır. Ve kötü ve 
kemter hurmâya denir.

َراَن  (cîm’in kesriyle) [ebû ci¡rân] أَُْوِجعإْ
Bokböceğinin künyesidir.

َراَن ِجعإْ  Kartal kuşunun [ummu ci¡rân] أُمُّ 
künyesidir.

َراَنُة  cîm’in kesriyle ve) [el-Ci¡rânet] اَلإِْجعإْ
gâh olur ki ¡ayn’ı meksûr ve râ’yı mü-

ى -vez [zimikkâ] ِزِمكَّى) [el-ci¡irrâ] اَلإِْجِعرَّ
ninde) Bu dahi göte denir, ِإْسٌت [ist] 
ma¡nâsına. Ve 

ى  Beyne’l-¡Arab sebb ve [ci¡irrâ] ِجِعرَّ
düşnâm kelimâtındandır ki lü™m ve fürû-
mâyegîye nisbet olunan kimseye tefevvüh 
olunur. Ve etfâle mahsûs bir la¡ib adıdır 
ki iki çocuk birini iki taraflı elleri üzere 
götürüp giderler.

-tesniye bünye) [el-câ¡iretân] اَلإَْجاِعَرَتاِن
siyle) Eşek kısmının dübüründe olan iki 
taraflı kemiklerin mevzi¡ine denir ki at 
kısmında iki yancık ta¡bîr olunur. Ve at 
kısmının iki taraflı uylukları başından 
beri öte kuyruğunu vurduğu yerlere denir 
ki yancık olacaktır, ¡alâ-kavlin iki taraflı 
pöç kemiklerinin uçlarına denir ki tümsek 
olup uylukları üzere müşrif olur; me™âl 
müttehid ve ta¡bîr muhteliftir. Kâle fi’l-
Esâs َكَوى َدابََّتُه ِفي َجاِعَرَتْيِه َوُهَما َمْضِرَبا َذَنِبِه
ِجَعاُر  Bir (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-ci¡âr] اَلإْ
gûne dâg ve damga ismidir ki atın zikr 
olunan ٌَجاِعَرة [câ¡iret]lerine basılır. Ve şol 
ipe denir ki kuyudan su çeken adamın 
düşmemek için beline bend ederler; bir 
ucu taşrada merbût yâhûd bir adamın elin-
de olur.

ُر ٌل) [et-teca¡¡ur] اَلتََّجعُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Kuyudan su çeken adam beline 
 dediği mezbûr ipi bağlanmak [ci¡âr] ِجَعاٌر
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّشد ِإَذا  اْلُمْسَتِقي  َر   َتَجعَّ
َوَسَطُه ِباْلِجَعاِر ِلَئالَّ َيَقَع ِفي اْلِبْئِر
َرُة  (vezninde [umdet¡] ُعْمَدةٌ) [el-cu¡ret] اَلإُْجعإْ
Mezbûr ِجَعاٌر [ci¡âr]ın gövdede yer ettiği 
esere denir. Ve bir nev¡ arpaya denir ki 
dânesi iri ve pek ak olur.

َعُر ve (vezninde [ayder√] َحْيَدٌر) [cey¡ar] َجيإْ
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 vezninde) Biriktirmek [da√recet] َدْحَرَجٌة
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجْعَثَر اْلَمَتاَع ِإَذا َجَمَعُه

]ج ع ج ر[
-vez [a∂âcir√] َحَضاِجُر) [el-ce¡âcir] اَلإَْجَعاِجُر
ninde) ٌَجْعَجَرة [ca¡ceret]in cem¡idir ki َطْرَطَبٌة 
[†ar†abat] veznindedir, şol nesnelere denir 
ki hamîrden gûnâgûn sûretlerle düzüp şıra 
ve reçel makûlesini tabh ederken içine bı-
rakıp beraber tabh olunduktan sonra ekl 
ederler.

]ج ع ُ ر[
ُر ََ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-ca¡der] اَلإَْجعإْ
Bodur, kûtâh-kad kişiye denir.

َرُة ُِ َجَعا  [benâdiret] َبَناِدَرةٌ) [el-Ce¡âdiret] اَلإْ
vezninde) Benû Murre b. Mâlik b. el-Evs 
cemâ¡atine ıtlâk olunur.

]ج ع ذ ر[
ِريُّ َْ  âl-ı mu¡ceme ile≠) [el-ca¡≠eriyy] اَلإَْجعإْ

 vezninde) Ekûl ve inhan [ca¡feriyy] َجْعَفِريٌّ
kimseye denir.

]ج ع ظ ر[
َإِريُّ  â-yı mu¡ceme ile@) [el-ca¡@ariyy] اَلإَْجعإْ

 vezninde) Fazz ve galîz [ca¡≠eriyy] َجْعَذِريٌّ
ya¡nî dürüşt ve bed-hûy ve künde kimse-
ye, ¡alâ-kavlin ekûl ve galîz olan nâ-tırâşa 
denir. Ve şol bodur kişiye denir ki ¡uhde-
sinde olmayan nesne ile tefâhür edip lâf 
u güzâfla körük gibi havâyı puflar ola; 
yukâlu: َرُجٌل َجْعَظِريٌّ أَْي َقِصيٌر ُمْنَتِفٌخ ِبَما َلْيَس ِعْنَدُه
َإاَرُة  (cîm’in kesriyle) [el-ci¡@âret] اَلإِْجعإْ

 ile ma¡nâ-yı ahîrde [ca¡@ariyy] َجْعَظِريٌّ
mürâdiftir. Ve kalîlü’l-¡akl ve sebük-magz 
adama denir.

َإاُر ِجِعنإْ  Köpek (kesreteynle) [el-ci¡in@âr] اَلإْ
gibi ta¡âma harîs olup sığır gibi doymaz 
olan şahsa denir; yukâlu: َرُجٌل ِجِعْنَظاٌر أَْي َشِرٌه 

şedded ederler, lâkin İmâm Şâfi¡î teşdîdi 
tahti¡e eylemiştir) Mekke ile ‰â™if beynin-
de bir mevzi¡ adıdır, ِجْعَراَنُة [Ci¡rânet] ile 
mülakkaba olan Ray†a bint Sa¡d lakabıyla 
müsemmâdır, neste¡îzu billâhi: َتُكونُوا  ﴿َوالَ 
 kerîmesinden murâd َكالََّتي َنَقَضْت َغْزَلَها﴾ اآلية
mezbûre Ray†a’dır; dâ™imâ ipliği eğirip 
ba¡dehu nakz eylemekle hamâkatla mesel 
olmuştu. Ve 

َراَنُة  Arz-ı ¡Irâ… evvelinde [Ci¡rânet] ِجعإْ
bâdiye nâhiyesinden başka bir mevzi¡ 
adıdır.

َراَن -vez [u&mân¡] ُعْثَماُن) [û Cu¡rân±] ُذلُجعإْ
ninde) أَْذَواٌء [e≠vâ™] ta¡bîr olunan أَْقَياٌل [a…
yâl]-i Yemen’den bir َقْيٌل […ayl] ya¡nî bir 
melik lakabıdır.

]ج ع ب ر[
َاُر -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-ca¡ber] اَلإَْجعإْ
de) Bodur, kasîrü’l-kâmet kişiye denir; 
mü™ennesi ٌَجْعَبَرة [ca¡beret]tir. Ve şol kava-
taya denir ki kalın ve duvarları kısa olup 
ve oyumu muhkem olmaya. Ve 

َاٌر  Benî Numeyr’den bir recül [Ca¡ber] َجعإْ
adıdır ki Furât verâsında kal¡a-i Ca¡ber’e 
müstevlî olmakla kendisine nisbet 
olunmuştur.

َاَرُة  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-ca¡beret] اَلإَْجعإْ
vezninde) Bir adamı yere çalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَرَعُه ِإَذا  َفَجْعَبَرُه   َضَرَبُه 
Ve 

َاَرُة -Kezâlik ism olur, bed [ca¡beret] َجعإْ
hilkat ve bed-endâm olan bodur hatuna 
denir.

َاِريَُّة -Bu dahi zikr olu [el-ca¡beriyyet] اَلإَْجعإْ
nan hatuna denir.

]ج ع ث ر[
َثَرُة  â-yı müsellese ile&) [el-ca¡&eret] اَلإَْجعإْ
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mahalle. Ve 

يإُْشو َُ َفِريَُّة  dâl’ın) [Ca¡feriyyetu Deyşû] َجعإْ
fethi ve şîn-i mu¡cemenin zammıyla) ve 

ِة َجاِنيَّ َااِذنإْ َفِريَُّةالإْ -Ca¡feriyyetu’l] َجعإْ
Bâ≠incâniyyet] Mı§ır diyârında iki 
karyedir.

]ج ع م ر[
َمَرُة  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-ca¡meret] اَلإَْجعإْ
vezninde) Erkek eşek kendi kendisini 
kirpi gibi dertop devşirip dişi eşek üzere 
yâhûd ısırıp kapmasını kasd eylediği sâ™ir 
eşek üzere atılıp salmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ََّثم َوَجَراِميَزُه  َنْفَسُه  َجَمَع  ِإَذا  اْلِحَماُر   َجْعَمَر 
َحَمَل َعَلى اْلَعاَنِة أَْو َغْيِرَها ِإَذا أََراَد َكْدَمُه

]ج ف ر[
ُر  Şol (vezninde [afr√] َحْفٌر) [el-cefr] اَلإَْجفإْ
kuzuya denir ki büyüyüp işkenbelenmekle 
memeden kesilip otlamağa i¡tiyâd eyleye, 
¡alâ-kavlin dört aylığa bâlig olan kuzuya 
denir. Cem¡i أَْجَفاٌر [ecfâr] ve ِجَفاٌر [cifâr] 
gelir cîm’in kesriyle ve ٌَجَفَرة [ceferet] gelir 
fetehâtla. 

Şârih der ki mü™ellif ِاء  ve Cevherî ِمْن أَْوالَِد الشَّ
 ibâretiyle îrâd eylemiştir, zîrâ¡ ِمْن أَْوالَِد اْلَمْعِز
ehl-i lügat ihtilâf eylediler. Ekserî Cevherî 
kavline muvâfıktır. İntehâ. Ve 

ٌر  Masdar olur, kuzu zikr olunan [cefr] َجفإْ
kerteye varmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَفَر 
ِل ِإَذا َعظَُم َواْسَتْكَرَش أَْو اِء َجْفًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ  َوَلُد الشَّ
 Ve َبَلَغ أَْرَبَعَة أَْشُهٍر

ٌر  Gövdesinin etleri kabarıp ta¡âm [cefr] َجفإْ
ekl eder olan sabîye ıtlâk olunur. İkisinin 
de mü™enneslerinde ٌَجْفَرة [cefret] denir. 
Kâle fi’l-Esâs: َذَبَح َلُه َجْفَرًة َوِهَي اْلَماِعَزُة اْلَجَذَعُة 
Ve 

ٌر -İçerisi taş ile örülmemiş, ¡alâ [cefr] َجفإْ
kavlin bir mikdârı örülmüş olan kuyuya 

 Ve cüssesi iri ve dızman olan ekûl ve َنِهٌم
inhan kimseye denir.

َإُر َجَعنإْ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [el-ce¡an@ar] اَلإْ
vezninde) ِجِعْنَظاٌر [ci¡in@âr] ma¡nâsınadır.

َإَرُة -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-ca¡@arat] اَلإَْجعإْ
ninde) Şişman adam gibi batî™ü’l-hareke 
olan kimse ağır ağır yelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبِطيًئا َسَعى  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  :ve yukâlu َجْعَظَر 
 Ve َسَعى اْلَجْعَظَرَة ِإَذا َتَثاَقَل ِفي َسْعِيِه

َإَرةٌ  Arka verip kaçmak [ca¡@arat] َجعإْ
ma¡nâsınadır; ُجُل ِإَذا َفرَّ َوَولَّى ُمْدِبًرا َجْعَظَر الرَّ
َإُر  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-ca¡@ar] اَلإَْجعإْ
Şol adama denir ki kıçı pek büyük olmak-
la yürürken karaman koyunu kuyruğunu 
beri öte saldığı gibi bu dahi kıynaklarını 
tahrîk eder ola; tekûlu: َرأَْيُت َجْعَظًرا أَْي َضْخَم 
َكَها ْسِت ِإَذا َمَشى َحرَّ اإْلِ
َإاُر -Gövdesi yoğun olan bo [el-ci¡@âr] اَلإِْجعإْ
dura denir; yukâlu: َرُجٌل ِجْعَظاٌر أَْي َقِصيٌر َغِليٌظ

]ج ع ف ر[
َفُر  Küçük ırmağa (fâ’yla) [el-ca¡fer] اَلإَْجعإْ
denir, nehr-i sagîr ma¡nâsına. Ve büyük ve 
vâsi¡ olan ırmağa da denmekle azdâddan 
olur. Ve su ile toplu olan ırmağa ¡alâ-
kavlin َجْدَوٌل [cedvel] dedikleri küçük çay-
dan ziyâdece olanına denir. Ve pek sütlü 
nâkaya ıtlâk olunur. Ve 

َفٌر  Esâmîdendir: Ca¡fer b. Kilâb [Ca¡fer] َجعإْ
bir kabîle pederinin ismidir. Kâle’ş-şârih 
ve minhu kavluhum: َرأَْيُت َجْعَفًرا َعَلى َجْعَفٍر ِفي 
ِغيِر َوَكَذا اْلَكِبيُر  َجْعَفٍر أَْي َعَلى َناَقٍة َغِزيَرٍة ِفي النَّْهِر الصَّ
اْلَواِسُع َوالنَّْهُر اْلَمْلُن أَْو َفْوَق اْلَجْدَوِل

َفِريُّ  Bir (yâ-yı nisbetle) [el-Ca¡feriyy] اَلإَْجعإْ
kasr ismidir ki Mutevekkil »alîfe, Surre-
men-re™â nâm kasaba kurbünde binâ 
eylemişti.

َفِريَُّة  Baπdâd’da bir [el-Ca¡feriyyet] اَلإَْجعإْ
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yukâlu: َر ِبَمْعَنى َجَفَر اِء َوَتَجفَّ ِإْسَتْجَفَر َوَلُد الشَّ
َرُة ُجفإْ ) [el-cufret] اَلإْ -veznin [ufret√] ُحْفَرةٌ
de) Göğüsün içerisine denir, ْدِر الصَّ  َجْوُف 
[cevfu’§-§adr] ma¡nâsına, ¡alâ-kavlin ka-
rın ile iki yanları kavuşturan yere denir. 
Ve çukur şeklinde vâsi¡ olup değirmi olan 
arza denir. Cem¡i ِجَفاٌر [cifâr]dır. Kâle’ş-
şârih ve minhu hadîsu ‰al√a: ِفي  “َفَوَجْدَناُه 
 َبْعِض ِتْلَك اْلِجَفاِر” َوِهَي َجْمُع ُجْفَرٍة أَِي اْلُحْفَرُة اْلَواِسَعُة
اَْلَفَرِس Ve اْلُمْسَتِديَرُة  at [cufretu’l-feres] ُجْفَرُة 
kısmının beline ıtlâk olunur; yukâlu: َفَرٌس 
 ,gelir [cufer] ُجَفٌر Cem¡i َعِظيُم اْلُجْفَرِة أَْي َوَسِطِه
 gelir cîm’in [cifâr] ِجَفاٌر gibi ve [πuref] ُغَرٌف
kesriyle. Ve 

َرُة  Ba§ra’da bir mevzi¡ adıdır [Cufret] ُجفإْ
ki onda yetmiş târîhinde ki Emeviyye 
¡ahdidir, bir ceng-i ¡azîm vâki¡ olmuş-
tur. Ve ekber-i kurrâ-i Ba§ra’dan Ca¡fer 
b. ◊ayyân el-¡U†âridî el-Cufrî, اْلُجْفَرِة  َعاُم 
[¡âmu’l-cufret]te ya¡nî sene-i mezbûrede 
tevellüd eylemekle ona nisbet olundu.

َفُر -veznin [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mucfer] الإُْمجإْ
de) Ortalığı çok ve vâsi¡ olan ata ve sâ™ir 
hayvâna denir; yukâlu: َواِسُع أَْي  ُمْجَفٌر   َفَرٌس 
اْلُجْفَرِة
َجِفيُر  Şol (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-cefîr] اَلإْ
ok tirkeşine denir ki yalnız deriden olup 
onda ağaç olmaya, ¡alâ-kavlin ağaçtan 
olup derisi olmayanına denir; tekûlu: َُيْمَل 
 اْلَجِفيَر َقْبَل أَْن َيَقَع النَِّفيُر َوُهَو َجْعَبٌة ِمْن ُجُلوٍد الَ َخَشَب
 Ve ِفيَها أَْو ِمْن َخَشٍب الَ ُجُلوَد ِفيَها

-ariyye nâhiyesinde bir mev∞ [Cefîr] َجِفيٌر
zi¡ adıdır.

ٌر  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Cufeyr] ُجَفيإْ
Ba√reyn kazâsında bir karyedir.

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-cufûr] اَلإُْجُفوُر
Buğur nâkaya çok aşmaktan nâşî fütûr ge-
lip süst ve munkatı¡ olmak ma¡nâsınadır; 

ıtlâk olunur; yukâlu: َجَفُروا َجْفًرا أَْي ِبْئًرا َلْم تُْطَو 
 Ve أَْو طُِوَى َبْعُضَها

ٌر  Medîne nevâhîsinden ∞ariyye [Cefr] َجفإْ
nâhiyesinde bir mevzi¡ adıdır, orada Sa¡îd 
b. Suleymân’ın çiftliği olmakla ekserî ora-
ya hurûcundan ٌَّجْفِري [Cefriyy] ile mülak-
kab olmuştur. Ve 

ٌر -Mekke’de Benî Teym b. Mur [Cefr] َجفإْ
re cemâ¡atine mahsûs bir kuyu adıdır. Ve 
Benû Na∂r yurdunda bir suyun ismidir. 
Ve ∏a†afân bilâdında bir su irkilecek ma-
hal adıdır.

َفَرِس ُرالإْ  Bir su adıdır ki [Cefru’l-Feres] َجفإْ
ona bir feres düşüp birkaç gün onda kal-
makla bir kimse vâkıf olmayıp ondan su 
alıp içtikten sonra feres-i mezbûr zinde ve 
dürüst zuhûr eylemiştir.

ِم حإْ ُرالشَّ  Benû ¡Abs [Cefru’ş-Şa√m] َجفإْ
cemâ¡ati yurdunda bir su adıdır.

َاَعِر ُرالإْ  .Benû Ebî Bekr b [Cefru’l-Ba¡ar] َجفإْ
Kilâb yurdunda bir sudur.

الَِك َمإْ ُرالإْ  îre◊ [Cefru’l-Emlâk] َجفإْ
nevâhîsinde bir mevzi¡dir.

َهَااَءِة ُرالإْ  Bir mevzi¡dir [Cefru’l-Hebâ™et] َجفإْ
ki onda Bedr-i Fezârî’nin ferzendleri olan 
◊amel ile ◊u≠eyfe katl olundular.
ٍَ ِل ُخَويإْ َِْني  َرُة   [Cefretu Benî »uveylid] َجفإْ
Benû ¡U…ayl yurdunda bir sudur. 

Mütercim der ki kütüb-i tevârîhte mersûm 
olduğu üzere َجْفٌر [Cefr] ve َجاِمٌع [Câmi¡] iki 
kitâb ismidir ki İmâm ¡Alî kerremallâhu 
vechehu te™lîf buyurdular. Cild-i َجْفٌر 
[cefr]e ketb eyledikleri bâ¡is-i tesmiyedir. 
İntehâ.

َفاُر ِتجإْ سإْ ِ ve [el-isticfâr] اَلإْ

ُر ٌل) [et-teceffur] اَلتََّجفُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bunlar da َجْفٌر [cefr] ma¡nâsınadır; 
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َفُر ve [el-mecfer] اَلإَْمجإْ

َفَرُة  mîm’in ve fâ’nın) [el-mecferet] اَلإَْمجإْ
fethiyle) Cimâ¡ın kat¡ına bâ¡is olacak şey™e 
denir, kesret-i şürb-i kahve gibi; yukâlu: 
-ve min َطَعاٌم َمْجَفٌر َوَمْجَفَرةٌ ِإَذا َكاَن َيْقَطُع َعِن اْلِجَماِع
hu kavluhum: َكاِح ْوُم َمْجَفَرةٌ ِللنِّ اَلصَّ
ُر ُمَجفَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muceffer] اَلإْ
vezninde) Râyiha-i cesedi mütegayyir ol-
makla bed-bûy olan kişiye denir; yukâlu: 
ٌر ِإَذا َصاَر َقْد َتَغيََّرْت َراِئَحُة َجَسِدِه َرُجٌل ُمَجفَّ
ِرَك  cîm’in fethi ve) [min cefrike] ِمنإَْجفإْ
fâ’nın sükûnuyla) ve

َجَفِرَك ve (fethateynle) [min ceferike] ِمنإْ

َرِتَك أَْجِلَك [min cefretike] ِمنإَْجفإْ -min ec] ِمْن 
like] ma¡nâsınadır ki senin için ve senden 
ötürü demektir; yukâlu: َوِمْن َجْفِرَك  ِمْن   َفَعَلُه 
َجَفِرَك َوِمْن َجْفَرِتَك أَْي ِمْن أَْجِلَك
ِر َجفإْ ُم الإْ َِ َه -Kuyusu yı [munhedimu’l-cefr] ُمنإْ
kık demektir, bu münâsebetle ma¡dûmü’l-
¡akl adama ıtlâk olundu; yukâlu: َرُجٌل ُمْنَهِدُم 
اْلَجْفِر أَْي الَ َعْقَل َلُه
ى ى) [el-cufurrâ] اَلإُْجُفرَّ -vez [kufurrâ] ُكُفرَّ
ninde ve elifin meddiyle câ™izdir) Ağacın 
çiçeği kabına denir ki kapçık ta¡bîr olunur.

ِجَفاُر  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-cifâr] اَلإْ
Kuyulara ve eşmelere denir; َجْفٌر [cefr]in 
cem¡idir. Ve 

 Benî Temîm yurdunda bir su [Cifâr] ِجَفاٌر
adıdır. Ve pek sütlü nâkalara ıtlâk olunur.

َفُر َجإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-Ecfer] اَلإْ
»uzeymiyye ile Feyd miyânında bir su 
adıdır.

]ج ك ر[
َرُة ُجَكيإْ -laf [cekeret] َجَكَرةٌ [el-cukeyret] اَلإْ
zının musaggarıdır ki fetehâtla َلَجاَجٌة 
[lecâcet] ma¡nâsınadır ki önegülükten 

yukâlu: ِإَذا ِل  اأْلَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ُجُفوًرا  اْلَفْحُل   َجَفَر 
ِلَكْثَرِتِه َيْعِني  َراِب  الّضِ ِمَن   Ve bolalmak اْنَقَطَع 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اتََّسَع ِإَذا  ْيُء  الشَّ  َجَفَر 
Ve bir adam bir ¡illet ve marazdan çık-
mak ya¡nî kurtulmakla vüs¡at bulmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَفَر ُفالٌَن ِمَن اْلَمَرِض ِإَذا 
َخَرَج َيْعِني َبَرأَ َوَنَجا ِمْنُه
ِتَفاُر جإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ictifâr] اَلإْ
ve

َفاُر جإْ ِ ve (vezninde [if¡âl] ِإْفَعاٌل) [el-icfâr] اَلإْ

ِفيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tecfîr] اَلتَّجإْ
Bunlar da buğur dişiye çok aşmaktan 
süst olup munkatı¡ olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِمَن اْنَقَطَع  ِإَذا  َر  َوَجفَّ َوأَْجَفَر  اْلَفْحُل   ِإْجَتَفَر 
َراِب  Ve الّضِ

َفاٌر  Gâ™ib ve nâ-bedîd olmak [icfâr] ِإجإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِإَذا َغاَب  Ve أَْجَفَر الشَّ
cimâ¡dan kesilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve ahbâbdan dostluğu أَْجَفَر َعِن اْلَمْرأَِة ِإَذا اْنَقَطَع
kesip ziyâretini terk eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َقَطَعُه ِإَذا  َصاِحَبُه   أَْجَفَر 
َوَتَرَك ِزَياَرَتُه
َفُر  vezninde [cevher] َجْوَهٌر [el-cevfer] اَلإَْجوإْ
ve mürâdifidir.

َفُر َجيإْ  (vezninde [ayder√] َحْيَدٌر) [el-ceyfer] اَلإْ
Yavuz arslana denir, şerze-şîr ma¡nâsına. 
Ve 

َفٌر -Esâmîdendir: Ceyfer b. el [ceyfer] َجيإْ
Culendâ milket-i ¡Umân melikinin ismi-
dir ki Sultânu’l-enbiyâ™ ¡aleyhi efdalu’t-
tehâyâ hazretleri tarafından nâme ve 
sefâretle giden ¡Amr b. el-¡Â§ radıyallâhu 
¡anhu yedinde ¡Umân’da oldukları 
hâlde bilâ-rü™yetin merkûm ve birâderi 
¡Abdullâh şeref-yâfte-i İslâm olup yine 
eyâletleri kendilere takrîr olundu. Ve 
∞umayre bint Ceyfer sahâbiyyedendir.



1830اَلإَْجَكُر BÂBU’R-RÂ™ 

sından birkaç dânesini ağızıyla koparıp 
yutsa hitâm-ı seneye dek göz ağrısı gör-
mez ve mücerrebdir diye mersûmdur.

]ج م ر[
َرُة  cîm’in fethi ve mîm’in) [el-cemret] اَلإَْجمإْ
sükûnuyla) Bir dâne âteş koruna denir ki 
köz dahi ta¡bîr olunur, nâr-ı muttakıde 
ma¡nâsına. Cem¡-i cinsi َجْمٌر [cemr]dir. 
Şârihin beyânına göre cem¡-i sîgıَجَمَراٌت 
[cemerât] ve ِجَماٌر [cimâr] gelir cîm’in 
kesriyle; yukâlu: أَْلَقى اللَّْحَم َعَلى اْلَجْمِر أَِي النَّاِر 
 Ve اْلُمتَِّقَدِة

َرةٌ  Bin nefer süvârîye ıtlâk [cemret] َجمإْ
olunur; a¡dâyı âteş gibi sûzân ettikleri için 
yâhûd cem¡iyyet ma¡nâsından me™hûzdur; 
yukâlu: َجْمَرةٌ َكاْلَجْمَرِة أَْي أَْلُف َفاِرٍس َكالنَّاِر اْلُمتَِّقَدِة 
Ve 

َرةٌ  Şol kabîleye ıtlâk olunur ki [cemret] َجمإْ
aslâ bir ferde ve bir kabîleye munzamm 
olmayıp ¡alâ-hidetin hod-ser olalar, şid-
det ve şehâmetlerinden nâşî müzâheretten 
müstagnî olurlar. ¡Alâ-kavlin üç yüz 
süvârîyi hâvî olan kabîleye ıtlâk olunur. 
Ve 

َرةٌ  ,Hurde çakıl taşına denir [cemret] َجمإْ
-gibi ki Fârisîde seng-rîze de [a§ât√] َحَصاةٌ
nir. Ve 

َرةٌ  Menâsik-i hacdan olan [cemret] َجمإْ
 َجْمَرةٌ ın müfredidir ki üç[cemerât] َجَمَراٌت
[cemret]tir. Biribirinin ¡akibince ِجَماٌر 
[cimâr] ya¡nî hurde taşlar atılır, cemre-i 
ûlâ ve cemre-i vustâ ve cemretü’l-¡akabe 
ta¡bîr olunur; vech-i tesmiye ¡an-karîb 
zikr olunur. Mü™ellif burada müsâmaha 
eylemiştir, zîrâ vech-i mezkûr üzere ٌَجْمَرة 
[cemret]in cem¡i َجَمَراٌت [cemerât] ve ِجَماٌر 
[cimâr] gelir, nihâyet َجَمَراٌت [cemerât] 
fi¡l-i mahsûs-ı menâsikte gâlibdir.

¡ibârettir; yukâlu: َما َهِذِه اْلَجَكَرُة أَِي اللََّجاَجُة
 Bir adam (fethateynle) [el-ceker] اَلإَْجَكُر
önegü olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجِكَر 
اِبِع ِإَذا َلجَّ ُجُل َجَكًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ الرَّ
 Bir (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [Cikâr] ِجَكاٌر
recül adıdır.

َكاُر جإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ickâr] اَلإْ
Bir adama yedinde olan mâlını bey¡ ey-
lemesi zımnında ibrâm ve ilhâh eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu. اْلَبْيِع ِفي  ُه  أََلحَّ ِإَذا   أَْجَكَرُه 
Burada cîm’le َّأََلج nüshaları galattır.

]ج ل ب ر[
ُجُلاَّاُر  zammeteyn ve) [el-culubbâr] اَلإْ
teşdîd-i bâ’yla) Kılıcın kabına ya¡nî kılıcı 
gılâfı ve sâ™ir edevâtıyla vaz¡ eyledikleri 
kabına denir, ْيِف السَّ  [irâbu’s-seyf…] ِقَراُب 
ma¡nâsına. ¡Alâ-kavlin kılıcın ağızına 
denir.

َااُر  (vezninde [bu†nân] بُْطَناٌن) [Culbâr] ُجلإْ
I§fahân’da bir mahalle adıdır.

]ج ل ف ر[
َفاُر -vez [bu†nân] بُْطَناٌن fâ’yla) [culfâr] ُجلإْ
ninde) ¡Umân nevâhîsinde bir belde adı-
dır ki yağ ve peynir makûlesi eşyâ™ Ba√r-i 
Hurmuz’de olan ¢ays cezîresine ondan 
celb ve nakl olunur.

]ج ل ن ر[
ُجلََّناُر  cîm’in zammı ve) [el-cullenâr] اَلإْ
lâm-ı müşeddedenin fethiyle) Gül-nâr-ı 
Fârisî mu¡arrebidir ki nâr çiçeğine denir. 

Menkûldür ki bir adam henüz asgar iken 
üç dânesini koparıp yutsa bir seneye ka-
dar göz ağrısı görmemek havâssındandır, 
lâkin kütüb-i tıbbiyyede sâhibi-i remed 
yâhûd gayrı kimse çarşamba günü tulû¡-ı 
âfitâbdan mukaddem açılmamış gonca-
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da bir araya gelip birikmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجَمَر اْلَقْوُم َعَلى اأْلَْمِر َجْمًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني 
وا َواْنَضمُّ ُعوا  َتَجمَّ -Ve ayağı bukağılı at sıç ِإَذا 
rayarak yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلَقْيِد ِفي  َوَثَب  ِإَذا  اْلَفَرُس   Ve bir adama َجَمَر 
âteş közü yâhûd hurde çakıl taşı vermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجْمًرا أَْعَطاُه  ِإَذا   َجَمَرُه 
Ve bir adamı alarga ve bertaraf eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اُه َنحَّ ِإَذا  ُفالًَنا   ve َجَمَر 
minhu; اَْلِجَماُر ِبِمَنى Ya¡nî menâsik-i hacdan 
Minâ’da remy olunan ٌَجْمَرة [cemret]ler 
bundan me™hûzdur, zîrâ Hazret-i İbrâhîm 
¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’t-teslîm şeytânı 
onlar ile tard ve teb¡îd eyledi yâhûd 
isrâ¡ ma¡nâsına olan ِإْجَماٌر [icmâr]dan 
me™hûzdur, zîrâ şeytâna taş attıklarında 
mel¡ûn, Hazret-i İbrâhîm önünden sür¡atle 
firâr eyledi.

َماُر جإْ ِ -hemzenin kesriy) [el-icmâr] اَلإْ
le) Bu dahi nâs bir araya gelip birikmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى اْلَقْوُم   أَْجَمَر 
-Ve hatun saçını ensesine topla َجَمُروا
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَمْرأَُة   أَْجَمَرِت 
َقَفاَها ِفي  َشْعَرَها   Ve sür¡atle yürümek َجَمَعْت 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْسَرَع ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أَْجَمَر 
ْيِر السَّ -Ve bukağılı at sıçrayarak yürü ِفي 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَفَرُس   أَْجَمَر 
اْلَقْيِد ِفي   Ve bir nesneyi buhûrlamak َوَثَب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُه َبخَّ ِإَذا  َثْوَبُه   أَْجَمَر 
Ve âteşe ¡ûd ağacı komak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْجَمَر النَّاَر ُمْجَمًرا ِإَذا َهيَّأََها Ve deve kıs-
mının tabanıyla parmak yerinde olan ke-
mikleri aralarında hutût olmayıp düpdüz 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَبِعيُر   أَْجَمَر 
ُه َفالَ َخطَّ َبْيَن ُسالََمَيْيِه -Ve ağaç üzerin اْسَتَوى ُخفُّ
de olan tâze hurmâların mikdârını tahmîn 
ve takdîr eyledikten sonra tahmînini cem¡ 
ve hisâb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve أَْجَمَر النَّْخَل ِإَذا َخَرَصَها ثُمَّ َحَسَب َفَجَمَع َخْرَصَها

َعَرِب الإْ  Üç [Cemerâtu’l-¡Arab] َجَمَراُت 
gürûhtan ¡ibârettir: Biri Benû ∞abbe b. 
Udd ve biri Benu’l-◊âri& b. Ka¡b ve biri-
si Benû Numeyr b. ¡Âmir’dir, ¡alâ-kavlin 
¡Abs ve ◊âri& ve ∞abbe kabîleleridir. 
Bunlar li-ümm birâderlerdir. Mukaddemâ 
vâlideleri rü™yâsında müşâhede eder ki 
fercinden üç dâne cemre zuhûr eyledi. Bir 
müddetten sonra Ka¡b b. el-Medân nâm 
kimse mezbûreyi tezevvüc edip firâşından 
◊âri& tevellüd eyledi ki bunlar Yemen’in 
eşrâfıdır. Ba¡dehu Baπî∂ b. Reyt nâm ada-
ma varıp ondan ¡Abs tevellüd eyledi ki 
bunlar ¡Arabın silâh-şûr cündîleridir. On-
dan sonra Udd nâm kimse tezevvüc edip 
ondan ∞abbe tulû¡ eyledi. Pes iki ٌَجْمَرة 
[Cemret] ki ¡Abs ile ∞abbe’dir, Mu∂ar’da 
ve bir ٌَجْمَرة [cemret] Yemen’de olur. Ve 
Cemre bint Ebî ¢u√âfe sahâbiyyedir. 
Ve Ebû Cemre e∂-∞abu¡î ki ismi Na§r 
b. ¡İmrân’dır ve ¡Âmir b. Şa…î… b. Cem-
re ve Ebû Bekr b. Ebî Cemre el-Endelüsî 
¡ulemâ™ ve muhaddisîndendir.

ِميُر -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tecmîr] اَلتَّجإْ
de) Biriktirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َجَمَعُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ َر   Ve nâs bir araya gelip َجمَّ
birikmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقْوُم َر   َجمَّ
وا َواْنَضمُّ ُعوا  َتَجمَّ ِإَذا  اأْلَْمِر   Ve hatun saçını َعَلى 
ensesine toplamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقَفاَها ِفي  َشْعَرَها  َجَمَعْت  ِإَذا  اْلَمْرأَُة  َرِت   Ve َجمَّ
hurmâ ağacından hurmâ beynisini kesmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اَر ُجُل ِإَذا َقَطَع ُجمَّ َر الرَّ  َجمَّ
-Ve başbuğ ¡askeri düşman ülkesin النَّْخِل
den geri salıvermeyip ma¡iyyetinde alıko-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َر اْلَقاِئُد اْلَجْيَش  َجمَّ
ِإَذا َحَبَسُهْم ِفي أَْرِض اْلَعُدّوِ َوَلْم يُْقِفْلُهْم
ُر  cîm’in fethi ve mîm’in) [el-cemr] اَلإَْجمإْ
sükûnuyla) Bu dahi nâs bir husûs zımnın-
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اُر اٌن) [el-cummâr] اَلإُْجمَّ -vez [rummân] ُرمَّ
ninde) ve

 Hurmâ göbeği ve hurmâ [el-câmûr] اَلإَْجاُموُر
beynisi dedikleri nesneye denir ki hurmâ 
ağaçlarının tepelerinde olur, ak ve lezîz ve 
ta¡mı süte karîbdir, النَّْخِل -şa√mu’n] َشْحُم 
na«l] dahi derler.

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-cemâr] اَلإَْجَماُر
Gürûh ve cemâ¡at ma¡nâsınadır.

-veznin [cumâdâ] ُجَماَدى) [cumârâ] ُجَماَرى
de ve tenvînle de isti¡mâl olunur) Hep ve 
cümle ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجَماَرى  َجاُؤوا 
َوُجَماًرا أَْي ِبأَْجَمِعِهْم
َجِميُر  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-cemîr] اَلإْ
Nâsın cem¡iyyet-gâhlarına denir; yukâlu: 
َهَذا َجِميُر اْلَقْوِم أَْي ُمْجَتَمُعُهْم
َجِميَرُة -vez [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-cemîret] اَلإْ
ninde) Örülmüş saça denir, ٌَضِفيَرة [∂afîret] 
ma¡nâsına.

َناَجِميٍر إْْ  Leyl ve nehâra ıtlâk [ibnâ cemîr] ِإ
olunur, mevki¡-i ictimâ¡ oldukları için, ni-
teki ِإْبَنا َسِميٍر [ibnâ semîr] derler, müsâmere 
ve muhâkât vâki¡ olduğu için.

ُر ُجَميإْ -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [el-cumeyr] اَلإْ
de) Esâmîdendir: »ârice b. el-Cumeyr 
ehl-i Bedr’dendir, Ensâr’ın halîfidir, ¡alâ-
kavlin «â-yı mu¡ceme iledir yâhûd √â-yı 
mühmele iledir, bir kabîle ismi olan ◊im-
yer gibi yâhûd ◊ummeyr’dir, ِحَماٌر [√imâr]
ın musaggarı gibi yâhûd ismi ◊âri&e’dir 
yâhûd ◊umre b. el-◊umeyr’dir yâhûd 
ismi Câriye’dir, yâhûd Ebû »ârice’dir.

ِمُر ُمَجيإْ  [musay†ir] ُمَسْيِطٌر) [el-Muceymir] اَلإْ
vezninde) Bir dağın adıdır.

َراُن  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [Cumrân] ُجمإْ
Bir beldedir.

ِمُر -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mucmir] اَلإُْمجإْ

yeni ay gece içre görünmeyip nihân olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَلُة ِإَذا اْسَتَتَر ِفيَها  أَْجَمَرِت اللَّ
 Ve bir hâlet cümleye ¡âmm ve şâmil اْلِهالَُل
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبِنى اأْلَْمُر   أَْجَمَر 
ُهْم َعمَّ ِإَذا   Ve ılgara ve çapula gidenler ُفالٍَن 
atları biriktirip yarandırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْجَمَر اْلَخْيَل ِإَذا أَْضَمَرَها َوَجَمَعَها
َماُر ِتجإْ سإْ ِ -Bu dahi nâs bir ara [el-isticmâr] اَلإْ
ya gelip birikmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
وا  Ve ¡asker a¡dâ ِإْسَتْجَمَر اْلَقْوُم ِإَذا اْجَتَمُعوا َواْنَضمُّ
ülkesinde ser-¡asker ma¡iyyetinde ¡avk 
olunup kalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَلْم اْلَعُدّوِ  أَْرِض  ِفي  ُحِبُسوا  ِإَذا  اْلَجْيُش   ِإْسَتْجَمَر 
 Ve çakıl taşlarıyla istincâ eylemek يُْقَفُلوا
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  ِإْسَتْجَمَر 
اْسَتْنَجى ِباْلِجَماِر
ُر ٌل) [et-tecemmur] اَلتََّجمُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi ¡asker diyârlarına ric¡at etme-
yip ülke-i a¡dâda ser-¡asker ma¡iyyetinde 
kalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَجْيُش َر   َتَجمَّ
ِبَمْعَنى اْسَتْجَمُروا
َمُر -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-micmer] اَلإِْمجإْ
de) Buhûr-dâna denir, âlet-i buhûr olmak 
i¡tibârıyla. Ve bu müzekkerdir, mü™ennes 
dahi olur, ٌِمْبَخَرة [mib«aret] ve ِمْدَخَنٌة 
[mid«anet] yâhûd َناٌر [nâr] i¡tibârıyla. Ve 

َمٌر  Ûd ağacına da ıtlâk olunur¡ [micmer] ِمجإْ
ki âlet-i buhûrdur.

َمَرُة -mîm’lerin fet) [el-mecmeret] اَلإَْمجإْ
hiyle) Bu dahi buhûr-dâna denir, ism-i 
mekândır.

َمُر -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mucmer] اَلإُْمجإْ
ninde) Bu dahi buhûr-dâna ve ¡ûd ağacına 
denir.

ِتَماُر جإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ictimâr] اَلإْ
ninde) ِمْجَمٌر [micmer] ile buhûrlanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر َتَبخَّ ِإَذا  ِباْلِمْجَمِر   ِإْجَتَمَر 
ِبَها
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lenmiş yoğurt kurusunu değirmiletmek 
ma¡nâsına; yukâlu: َرَها َجْمَعَر اْلُجْمُعوَرَة ِإَذا َدوَّ
َعُر  Bir (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Cem¡ar] َجمإْ
kabîle adıdır. Ve kuyu kazılırken çıkan 
sarı balçığa denir.

ُعوُر -vez [cumhûr] ُجْمُهوٌر) [el-cum¡ûr] اَلإُْجمإْ
ninde) Cem¡-i ¡azîm ma¡nâsınadır.

ُعوَرُة  Ağırşağa (hâ’yla) [el-cum¡ûret] اَلإُْجمإْ
denir ki ağacın tepesine geçirilmiş ola, ça-
dır direğinin tepesinde olan ağırşak gibi. 
Ve keş dedikleri yoğurt kurusunun küme-
sine denir.

]ج م ه ر[
ُهوُر -vez [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [el-cumhûr] اَلإُْجمإْ
ninde) Şol kum yığınına denir ki pek yük-
sek olmakla etrâfına havâle ve müşrif ola. 
Ve النَّاِس  insândan [cumhûru’n-nâs] ُجْمُهوُر 
gürûh-ı ¡azîme denir, ُجلُّ النَّاِس [cullu’n-nâs] 
gibi. Cem¡i َجَماِهيُر [cemâhîr]dir; yukâlu: 
 َهَذا َقْوُل اْلُجْمُهوِر َوَشِهَد َذِلَك اْلَجَماِهيُر أَْي ُجلُّ النَّاِس
Ve her şey™in mu¡zam ve firâvânına denir. 
Ve 

ُهوٌر -Benî Sa¡d cemâ¡ati yur [Cumhûr] ُجمإْ
dunda bir kara taşlık adıdır. Ve kerîme ve 
pâk-nijâd olan hatuna denir.

َهَرُة  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-cemheret] اَلإَْجمإْ
vezninde) Biriktirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجَمَعُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve kabr ve َجْمَهَر 
mezârı sıva eylemeyip hemân üzeri-
ne toprak biriktirip öylece topraklamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجْمَهَر اْلَقْبَر ِإَذا َجَمَع َعَلْيِه 
ْنُه  Kâle’ş-şârih ve minhu hadîsu التَُّراَب َوَلْم يَُطّيِ
Mûsâ b. ‰al√a: ِإنَُّه َشِهَد َدْفَن َرُجٍل َفَقال َجْمِهُروا“ 
وُه نُوُه َوالَ تَُسوُّ  Ve َقْبَرُه” أَِي اْجَمُعوا َعَلْيِه التَُّراَب َوالَ تَُطّيِ

َهَرةٌ  Bir haberin bir tarafını [cemheret] َجمإْ
söyleyip sâmi¡a müfîd ve maksûd olan ta-
rafını ketm eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 

ninde) ve

َمُر -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mucmer] اَلإُْمجإْ
ninde) Sulb ve metîn olan davar tırnağına 
vasf olur; yukâlu: َحاِفٌر ُمْجِمٌر َوُمْجَمٌر أَْي ُصْلٌب
ِمُر ٌماَلإُْمجإْ  ُمْحِسٌن) [Nu¡aymu’l-Mucmir] نَُعيإْ
[mu√sin] vezninde) Fârû…-ı a¡zâm 
radıyallâhu ¡anhu hazretlerinin kölesi olan 
Nu¡aym olacaktır, Mescid-i Nebevî’yi ça-
kıl taşlarıyla döşediği için telkîb olundu.

]ج م ث ر[
ثُوَرُة  â-yı müsellese ile&) [el-cum&ûret] اَلإُْجمإْ
-vezninde) Yığılmış top [cumhûret] ُجْمُهوَرةٌ
rak kümesine denir, تَُراٌب َمْجُموٌع ma¡nâsına. 
Mütercim der ki bu ثرى -kelimelerin جمر 
den menhût olmak melhûzdur.

]ج م خ ر[
ُخوُر  â-yı mu¡ceme ile») [el-cum«ûr] اَلإُْجمإْ
-vezninde) İçi boş pûç [cumhûr] ُجْمُهوٌر
magz şey™e denir ki kovuk ta¡bîr olunur, 
.ma¡nâsına [ecvef] أَْجَوُف

َخُر -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-cem«ar] اَلإَْجمإْ
de) Kamış gibi içi boş olan kemiğe denir.

]ج م أ ر[
َزَرُة  zâ-yı mu¡ceme ile) [el-cemzeret] اَلإَْجمإْ
 vezninde) Bir nesneden [da√recet] َدْحَرَجٌة
havf eylemekle ikdâm edemeyip izi üzere 
dönüp kaçmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجْمَزَر 
ُجُل ِإَذا َنَكَص َوَهَرَب الرَّ

]ج م ع ر[
َعَرُة  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-cem¡aret] اَلإَْجمإْ
vezninde) ٌَجْمَعَرة [cem¡aret] ma¡nâsınadır 
ki zikr olundu. Ve 

َعَرةٌ  Galîz ve saht ve bülend [cem¡aret] َجمإْ
olan siyâh kayaya denir, ¡alâ-kavlin yük-
sek taşlığa denir. Ve 

َعَرةٌ -Masdar olur, küme [cem¡aret] َجمإْ
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esâmîdendir, Şubeyl b. el-Cinibbâr bir 
şâ¡irdir.

]ج ن ث ر[
َثُر َجنإْ  َجْعَفٌر â-yı müsellese ile&) [el-cen&er] اَلإْ
[ca¡fer] vezninde) ve

ثُُر ُجنإْ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-cun&ur] اَلإْ
de) Dahâmetli semiz erkek deveye denir. 
Cem¡i َجَناِثُر [cenâ&ir]dir.

ثُوَرُة ُجنإْ  [cum&ûret] ُجْمثُوَرةٌ [el-cun&ûret] اَلإْ
vezninde ve mürâdifidir ki zikr olundu.

]ج ن ُ ر[
َرُة ََ َجنإْ  mâddesinde “ج،د،ر” [el-cenderet] اَلإْ
zikr olundu.

]ج ن ُ ي س ا ب ل ر[
اُْوُر ََ يإْ ََ -cîm’in zam) [Cundeysâbûr] ُجنإْ
mı ve dâl’ın fethiyle) Ahvâz eyâletinde 
Tuster nâm belde kurbünde bir belde adı-
dır. Ya¡…ûb b. e§-~affâr nâm şâhın kabri 
oradadır. Kütüb-i cogrâfiyyede Kund-i 
Şâpûr mu¡arrebi ve »ûzistân vilâyetinin 
kâ¡idetü’l-mülkü olmak üzere mersûmdur; 
Şâpûr b. Erdeşîr binâsıdır.

]ج ن س ر[
ُجَناِسِريَُّة -cîm’in zam) [el-cunâsiriyyet] اَلإْ
mıyla) Ba§ra’ya mahsûs bir gûne hurmâ 
ağacıdır ki meyvesi sâ™ir ağaçlardan pek 
geç zuhûr eder.

]ج ن ف ر[
َجَناِفيُر  َجَماِهيُر fâ’yla) [el-cenâfîr] اَلإْ
[cemâhîr] vezninde) Pek eski kabrle-
re denir ki eslâftan kalmış olur, َعاِديٌَّة  ُقُبوٌر 
[…ubûr ¡âdiyyet] ma¡nâsına. Müfredi ُجْنُفوٌر 
[cunfûr]dur, ُجْمُهوٌر [cumhûr] vezninde.

]ج ل ر[
ُر  (vezninde [devr] َدْوٌر) [el-cevr] اَلإَْجوإْ

َجْمَهَر َعَلْيِه اْلَخَبَر ِإَذا أَْخَبَرُه ِبَطَرٍف َوَكَتَم اْلُمَراَد

ُهوِريُّ  (yâ-yı nisbetle) [el-cumhûriyy] اَلإُْجمإْ
Bir nev¡ şarâb-ı müskir adıdır, ¡alâ-kavlin 
üç senelik üzüm şarâbına denir; yukâlu: 
َراُب اْلُمْسِكُر أَْو َنِبيُذ اْلِعَنِب أََتْت  َسَقاُه ُجْمُهوِريًّا َوُهَو الشَّ
 Müfredâtta üzüm şırası nısfı َعَلْيِه َثالَُث ِسِنيَن
kalınca kaynatılıp terk olunana ıtlâk olu-
nur diye mersûmdur.

ِهَرُة ُمَجمإْ -ism-i fâ¡il bün) [el-mucemhiret] اَلإْ
yesiyle) Şol nâkaya denir ki kum yığını 
gibi bünye ve terkîbi sımsıkı ve kunt ve 
dirnekli ola; yukâlu: َكاَنْت ِإَذا  ُمَجْمِهَرةٌ   َناَقٌة 
ْمِل ُمَداَخَلَة اْلَخْلِق َيْعِني َكأَنََّها ُجْمُهوُر الرَّ
ُهُر  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-tecemhur] اَلتََّجمإْ
vezninde) Bir kimseye şer-gîrlikle bâlâ-
pervâzlık edip havâle olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَجْمَهَر ُفالٌَن َعَلْيَنا ِإَذا َتَطاَوَل

]ج ن ر[
 Esterâbâd (cîm’in kesriyle) [Cinâret] ِجَناَرُة
ile Curcân beyninde bir beldedir.

َجنُّوُر  (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [el-cennûr] اَلإْ
Buğday ve arpa dövecek yere denir ki har-
man yeri ta¡bîr olunur.

]ج ن ب ر[
َاُر َجنإْ  bâ-yı muvahhade ile) [el-cenber] اَلإْ
-vezninde) İri ve dızman er [ma…¡ad] َمْقَعٌد
kek deveye denir. Ve bodur ve kasîrü’l-
kâme kimseye denir. Ve toy kuşunun yav-
rusuna denir. Ve 

َاٌر  Ca¡de b. Mirdâs’ın feresi [Cenber] َجنإْ
ismidir.

اُر ِجِناَّ  bâ’nın şeddesiyle) [el-cinibbâr] اَلإْ
vezninde) ve [ci√inbâr] ِجِحْنَباٌر

َااُر ِجنإْ -vez [simsâr] ِسْمَساٌر) [el-cinbâr] اَلإْ
ninde) Bunlar da toy kuşunun yavrusu-
na denir. Ve ِجِحْنَباٌر [ci√inbâr] vezninde 
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Mütercim der ki bir A¡râbînin ¡avreti hâ™id 
olup o hılâlde kırbân eylemek dâ¡iyesine 
düşmekle hâlet-i mezbûreyi müşâhede 
eyledikte ”اْلَجاِر ِبَذْنِب  اْلَجاُر   diyerek “َويُْؤَخُذ 
tahtânîye mübâşeret eylediği menkûldür. 
Ve 

 Mülk ve ¡akârda mukâsim olan [câr] َجاٌر
şerîke ıtlâk olunur. Ve halîfe ıtlâk olu-
nur ki yekdîgere imdâd ve i¡ânet eylemek 
üzere ¡ahd ve yemîn eden adamların her 
birinden ¡ibârettir, ma¡ânî-i mezbûrede 
mütezâyiftir. Ve nâsır ve mu¡în ma¡nâsına 
müsta¡meldir. Cem¡i ِجيَراٌن [cîrân] gelir 
cîm’in kesriyle ve ٌِجَيَرة [ciyeret] gelir, ِعَنَبٌة 
[¡inebet] vezninde ve أَْجَواٌر [ecvâr] gelir. 
Ve 

 Ba√r-i ¢ulzum üzere ya¡nî [Câr] َجاُر
sâhilinde bir belde adıdır, onunla Medîne 
miyânı bir merhale mesâfedir; ¡Abdullâh 
Suveydâ e§-~ahâbî el-Cârî oradandır 
yâhûd bu el-◊âri&î olmakla tashîf olun-
muştur. Ve ¡Abdulmelik b. ◊asan ve ¡Amr 
b. Sa¡d ve ¡Ömer b. Râşid ve Ya√yâ b. 
Mu√ammed el-Câriyyûn muhaddislerdir. 
Ve 

-I§fahân kazâsında bir karye adı [Câr] َجاُر
dır; muhaddisînden ¡Abdulcebbâr b. Fa∂l 
ve ±âkir b. Mu√ammed el-Câriyyân ora-
dandır. Kezâlik Ba√reyn kazâsında bir 
karye adıdır. Ve Mav§il şarkîsinde bir da-
ğın adıdır.

-Şîrâz ül (vezninde [nûr] نُوٌر) [Cûr] ُجوُر
kesinde Fîrûzâbâd eyâletinin medînesi 
ya¡nî kâ¡idetü’l-mülkü olan şehrin adıdır. 
A¡lâ gülü olmakla verd-i Cûrî ona nisbet 
olunur. Ve ona ¡ulemâdan zevât-ı kesîre 
mensûbdur. Ve 

-Neysâbûr’da bir mahalle adı [Cûr] ُجوُر

 nakîzidir ki zulm ve sitem [adl¡] َعْدٌل
ma¡nâsınadır. Bunda َعَلى ile müte¡addî 
olur; yukâlu: َوَلْم َظَلَم  ِإَذا  َجْوًرا  َيُجوُر  َعَلْيِه   َجاَر 
 Ve َيْعِدْل

ٌر  mukâbilidir ki [a§d…] َقْصٌد [cevr] َجوإْ
câdde-i mu¡tedile-i müstakîmeden sap-
maktır, gerek hissî ve gerek ma¡nevî ol-
sun; yukâlu: َجاَر ُفالٌَن ِضدُّ َقَصَد أَْي َماَل َعِن اْلَقْصِد 
ve yukâlu: َجاَر َعِن الطَِّريِق ِإَذا َماَل Ve 

ٌر  ma¡nâsına gelir ki [câ™ir] َجاِئٌر [cevr] َجوإْ
sitem-kâr ve i¡tidâl ve câddeden münha-
rif kimselere denir ve bu mübâlagaten 
vasf bi’l-masdardır; yukâlu: أَْي َجْوٌر   َرُجٌل 
-ceve] َجَوَرةٌ in cem¡i[câ™ir] َجاِئٌر Ve َجاِئٌر
ret] gelir, fethateynle ve ٌُجَوَرة [cuveret] 
gelir cîm’in zammı ve vâv’ın fethiyle ki 
gayr-i kıyâs üzeredir ve ٌَجاَرة [câret] gelir 
ki ism-i cem¡dir yâhûd aslı ٌَجاِئَرة [câ™iret]
tir, cemâ¡at i¡tibârıyladır; yukâlu: ٌَقْوٌم َجَوَرة 
َوُجَوَرةٌ َوَجاَرةٌ أَْي َجاِئُروَن
َجاُر  Komşuya denir, mücâvir [el-câr] اَلإْ
ve hem-sâye ma¡nâsına; tekûlu: َجاِري  ُهَو 
ُمَجاِوٌر أَْي  َبْيَت   Ve şol adama denir ki َبْيَت 
bir zâlim ona zulm ederken birisi dâd ve 
imdâdına yetişip tahlîs ve te™mîn eyle-
miş ola; yukâlu: ِمْن أََجَرُه  الَِّذي  َوُهَو  َجاُرُه   ُهَو 
يُْظَلَم  ,Ve imdâda yetişen adama denir أَْن 
َجاِري :ma¡nâsına; tekûlu [mucîr] ُمِجيٌر  ُهَو 
ُمِجيِري  ;Ve istimdâd eden adama denir أَْي 
tekûlu: اْلُمْسَتِجيَر أَِي  اْلَجاَر   Ve bir adamın أَِجَر 
ticâret ortağına denir; tekûlu: أَْي َجاِري   ُهَو 
الّتَِجاَرِة ِفي   Ve hatunun zevcine ıtlâk َشِريِكي 
olunur, niteki zevcinin hatununa ٌَجاَرة 
[câret] denir; yukâlu: ُهَو َجاُرَها َوِهَي َجاَرتُُه أَْي 
َوَزْوَجُتُه -Ve ¡avretin fercine ıtlâk olu َزْوُجَها 
nur. Ve mesâfesi karîb olan konağa ıtlâk 
olunur. Ve göte ıtlâk olunur, ِإْسٌت [ist] 
ma¡nâsına, niteki ٌَجاَرة [câret] dahi denir. 
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müsâmaha eyledi, zîrâ ِجَواٌر [civâr] vech-i 
mezkûr üzere olan emân ve zinhâra de-
nir; bunda cîm’in zammıyla da câ™izdir; 
tekûlu’l-¡Arabu: ِفي أَْي  َوَجَواِري  ِجَواِري  ِفي   ُهَو 
 İntehâ. Veَعْهِدي َوأََماَنِتي

-Masdar olur, emân taleb ey [civâr] ِجَواٌر
lemek ma¡nâsına; yukâlu: ُجُل ِجَواًرا ِإَذا  َجاَر الرَّ
َطَلَب أَْن يَُجاَر
اُر  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [el-cevvâr] اَلإَْجوَّ
Çiftçiye denir, أَكَّاٌر [ekkâr] ma¡nâsına.

ُمَجاَلَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mucâveret] اَلإْ
vezninde) ve

َجَواُر  cîm’in fethi ve kalîlen) [el-cevâr] اَلإْ
kesriyle ki ism olan ِجَواٌر [civâr]a ¡adem-i 
iltibâs içindir) Bir adama komşu olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجاَوَرُه ُمَجاَوَرًة َوَجَواًرا ِإَذا 
 Ve َصاَر َجاَرُه

-Mescidde i¡tikâf eyle [mucâveret] ُمَجاَلَرةٌ
mek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َجاَوَر 
ِإَذا اْعَتَكَف ِفيِه  mücâveret-i ◊aremeyn اْلَمْسِجَد 
bu ma¡nâdandır.

-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tecâvur] اَلتََّجاُلُر
de) ve

ِتَواُر جإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ictivâr] اَلإْ
de ki müşâreket içindir) Komşulaşmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َواْجَتَوُروا   َتَجاَوُروا 
َجاَوَر َبْعُضُهْم َبْعًضا
Şârih der ki ِإْجَتَوَر [ictevere] kelimesi i¡lâl 
olunmadı َتَجاَوَر ma¡nâsına olduğu için, zîrâ 
 ,kelimesi de i¡lâl olunmadı [tecâvere] َتَجاَوَر
hattâ Sîbeveyhi َتَجاَوُروا ِاْجِتَواًرا َواْجَتَوُروا َتَجاُوًرا 
der idi. Ehadühümâ âher ma¡nâsına oldu-
ğu meşhûr olmakla ihtimâl-i âher meslûb 
olduğundan. Ve nâdiren i¡lâl üzere ِإْجَتاَر 
dahi vârid olmuştur.

ِتَجاَرُة سإْ ِ  Emân verilmek ve [el-isticâret] اَلإْ
hıfz ve himâyet olunmağı niyâz eylemek 

dır; a¡lâmdan Mu√ammed el-Velîd el-
I§bahânî el-Cûrî oradandır. ُجوُر [cûr] 
kelimesi mü™ennes olmakla gayr-i mun-
sarıftır, ٌَبْلَدة [beldet] ve ٌة  ve [ma√allet] َمَحلَّ
¡ucme i¡tibârıyla. Ve ba¡zen müzekker ve 
munsarıf olur. Mütercim der ki َماٌه ve ُجوٌر 
bahsi Kâfiye’de meşrûhtur. Ve 

 Esmâ-i ricâldendir: Mu√ammed [Cûr] ُجوٌر
b. Şucâ¡ b. Cûr ve Mu√ammed b. 
İsmâ¡îl ki İbn Cûr denmekle meşhûrdur, 
muhaddislerdir.

 I§fahân (vezninde [zufer] ُزَفُر) [Cuver] ُجَوُر
kazâsında bir karyedir.

ِجَورُّ -hi] ِهَجفٌّ cîm’in kesriyle) [el-civerr] اَلإْ
ceff] vezninde) Pek tünd-âvâz olan şey™e 
ıtlâk olunur ki haddi mütecâviz olur ve 
minhu yukâlu: ْعِد الرَّ َشِديُد  أَْي  ِجَورٌّ   ve َغْيٌث 
yukâlu. ْوِت َباِزٌل ِجَورٌّ أَْي َشِديُد الصَّ
َجَواُر  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-cevâr] اَلإْ
Çok ve dibi derin olan suya denir; yukâlu: 
َقِعيٌر َكِثيٌر  َماٌء  أَْي  َجَواٌر  أَْرِضِه  اِر Ve ِفي  الدَّ  َجَواُر 
[cevâru’d-dâr] bir hânenin had ve sınırın-
da mümted ve ٌُدوَرة [dûret] hizâsında vâki¡ 
olan ¡arsa ve hâne makûlesinde denir, َطَواٌر 
[†avâr] gibi. Ve 

-lafzında lü [cevârî] َجَواِري [cevâr] َجَواٌر
gattır ki gemilere denir, ُسُفٌن [sufun] 
ma¡nâsına ve bu ~â¡id-i Luπavî’den 
menkûl ve garîbdir.

َجَواِر ُاالإْ -Medîne kurbün [Şi¡bu’l-Cevâr] ِشعإْ
de bir dağ yoludur.

ِجَواُر  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-civâr] اَلإْ
Asl komşuluğa denir, ba¡dehu bir adama 
lede’l-iktizâ™ imdâd ve i¡ânet ve hıfz ve 
himâyet eylemek üzere ¡ahd ve emân ver-
mekte isti¡mâl olundu. Şöyle ki min ba¡d o 
adam o kimsenin zîr-i emân u zinhârında 
me™mûn olur. Şârih der ki mü™ellif bunda 
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kendisine buldurdular. Çadıra girip bu 
hâli gördükte kelâm-ı mezbûru îrâd eyle-
di. Sû-i fi¡liyle mücâzât olunan menkûb 
kimseye şemâtet mevki¡inde darb olunur.

ُر ٌل) [et-tecevvur] اَلتََّجوُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Düşmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َسَقَط ِإَذا  ُجُل  الرَّ َر   Ve yan üzere yatmak َتَجوَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفَراِشِه َعَلى  َزْيٌد  َر   َتَجوَّ
اْضَطَجَع  ;Ve binâ yıkılmak ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: َم َر اْلِبَناُء ِإَذا َتَهدَّ َتَجوَّ

]ج ه ُ ر[
ُر ََ ُجَهنإْ  cîm’in zammıyla ve) [el-cuhender] اَلإْ
hâ’nın ve dâl’ın fethiyle) Bir nev¡ hurmâ 
adıdır.

]ج ه ر[
َرُة  cîm’in fethi ve hâ’nın) [el-cehret] اَلإَْجهإْ
sükûnuyla) İsmdir, zâhir ve âşikâr olan 
şey™e denir ve minhu kavluhu ta¡âlâ: أَِرَنا﴿ 
ُمْسَتِتٍر َغْيَر  َعَياًنا  أَْي  َجْهَرًة﴾   ,Ya¡nî “Hâ™ilsiz اهلَل 
âşikârece irâ™e kıl.” 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre َجْهٌر 
[cehr] mâddesi hâsse-i basarın yâhûd 
hâsse-i sem¡in ifrâtı sebebiyle bir şey™in 
kemâl-i zuhûruna mevzû¡dur. Hâsse-i ba-
sar ile olan meselâ َوِجَهاًرا  gibi ki َرأَْيُتُه َجْهَرًة 
“Onu ¡ayânen gördüm” demektir, ِبْئٍر  َجْهُر 
ve ِإْجِتَهاٌر [ictihâr] bundan müteferri¡dir. Ve 
hâsse-i sem¡ ile olan ِباْلَقْوِل  gibidir ve َجْهٌر 
 ,kelimesi ondan fev¡aldir [cevher] َجْوَهٌر
şol ¡ayna denir ki kendisi bâtıl olunca 
mahmûlü dahi bâtıl olur; hâsseye kemâl-i 
zuhûrundan nâşî tesmiye olunmuştur. 
İntehâ.

ُر ve (vezninde [ahr…] َقْهٌر) [el-cehr] اَلإَْجهإْ

ِجَهاُر  Bir (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-cihâr] اَلإْ
nesne ¡ayân ve âşikâr olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: الثَّاِلِث اْلَباِب  ِمَن  َوِجَهاًرا  َجْهًرا  اأْلَْمُر   َجَهَر 

ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتَجاَر ُفالٌَن ِإَذا َطَلَب أَْن 
يَُجاَر
َجاَرُة ِ  (hemzenin kesriyle) [el-icâret] اَلإْ
Kurtarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أََجاَر ُفالًَنا 
 Ve penâh getireni himâyet eylemek ِإَذا أَْنَقَذُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََجاَرُه ِإَذا أََعاَذُه ve min-
hu yukâlu: َمِن اْسَتَجاَر ِباهلِل أََجاَرُه Ve metâ¡ı zarf 
içre komak ma¡nâsına müsta¡meldir ki hıf-
zı müstelzimdir; yukâlu: َجَعَلُه ِإَذا  اْلَمَتاَع   أََجاَر 
 Ve ِفي اْلِوَعاِء

 ve [icâret] ِإَجاَرةٌ

-gayr-i kıyâs üze (hemzesiz) [câret] َجاَرةٌ
re ki ism-i masdardır, masdar makâmında 
müsta¡meldir, yasakçılık eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَجاَرًة ِإَجاَرًة  ُفالًَنا   أََجاَر 
ِإَذا َخَفَرُه
ِويُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tecvîr] اَلتَّجإْ
Yere çalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُه  َجوَّ
-Ve bir adamı cevr ve siteme nis ِإَذا َصَرَعُه
bet eylemek ya¡nî hakkında َجاِئٌر [câ™ir] ve 
sitem-ger demek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرُه ِإَذا َنَسَبُه ِإَلى اْلَجْوِر  Ve bir nesnenin altını َجوَّ
üstüne ya¡nî tersine çevirmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َر اْلِبَناَء ِإَذا َقَلَبُه َجوَّ
Ve tersine çevrilen şey™e ٌر  [mucevver] ُمَجوَّ
denir, ُمَعظٌَّم [mu¡a@@am] vezninde; yukâlu: 
َمْقُلوٌب ٌر أَْي   “َيْوٌم :ve minhu’l-meselu َثْوٌر ُمَجوَّ
ِر” اْلُمَجوَّ اْلَخَفِض   Ya¡nî “Bugün «afa∂-ı ِبَيْوِم 
mucevver gününün bedelidir.” َخَفٌض 
[«afa∂] fethateynle kıl çadıra ve esvâbına 
denir. Menşe-i mesel budur ki bir pîr ada-
mın bir sagîr birâder-zâdesi var idi. Gâh 
bî-gâh ¡amucasının odasına duhûl ve orta-
lığı tenhâ buldukta içinde bulunan emti¡a 
ve eşyâyı altı üstüne döndürür idi. Ba¡de 
müddetin kendisi dahi ¡amucası merkezi-
ne vardıkta bi-¡aynihi ona birâder-zâdeleri 
dahi müstevlî olup ¡amucasına ettiğini 
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denir; tekûlu: ِقْطَعًة أَْي  َجْهٍر  ُمْذ  َعْسَجًدا  ِمْنُه   ِبْعُت 
ْهِر ِمَن الدَّ
َهاُر جإْ ِ -veznin [i@hâr] ِإْظَهاٌر) [el-ichâr] اَلإْ
de) Bu dahi sözü âşikâre söylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوِباْلَكالَِم اْلَكالََم   أَْجَهَر 
ُمْجِهٌر َفُهَو  أَْعَلَنُه  ِباْلِقَراَءِة :ve yukâlu ِإَذا   Ve أَْجَهَرُه 
bir adamın şaşı oğlu olmak, ¡alâ-kavlin 
mevzûn-kad ve hûb-sûret ve hoş-likâ 
oğulları olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْجَهَر 
ُجُل ِإَذا َجاَء ِباْبٍن أَْحَوَل أَْو ِبَبِنيَن َذِوي َجَهاَرٍة الرَّ
َهُر  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-micher] اَلإِْمجإْ
ve

َهاُر -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-michâr] اَلإِْمجإْ
ninde) Sözü cehr ile söylemek ¡âdeti olan 
adama denir; yukâlu: ِإَذا َوِمْجَهاٌر  ِمْجَهٌر   َرُجٌل 
َكاَنْت َعاَدتُُه أَْن َيْجَهَر اْلَكالََم
ِتَهاُر جإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ictihâr] اَلإْ
Bu dahi ¡askeri çoğaltmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْسَتْكَثَرُهْم ِإَذا  اْلَجْيَش  -Ve hûb ِإْجَتَهَر 
likâ ve hoş-sûret insân ve sâ™ir nesne-
nin hüsn ve hey™eti hâtıra ¡aceb vermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َراَعُه ِإَذا  ْيُء  الشَّ  ِإْجَتَهَر 
َوَهْيَئُتُه -Ve kuyuyu ayırtlayıp pâk ey َجَمالُُه 
lemek ¡alâ-kavlin bi’l-cümle suyunu çek-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلِبْئَر   ِإْجَتَهَر 
اَها أَْو َنَزَحَها  Ve bir şey™in görünüşü büyük َنقَّ
olmak ma¡nâsınadır ki göze büyük görün-
mekten ¡ibârettir; tekûlu: ِإْجَتَهْرتُُه ِإَذا َرأَْيَتُه َعِظيَم 
-Ve bir nesneyi aralıkta hâ™il olmaya اْلَمْرآِة
rak âşikâre görmek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ِإْجَتَهْرتُُه ِإَذا َرأَْيَتُه ِبالَ ِحَجاٍب َبْيَنَك َوَبْيَنُه
َجَهُر -Göz kamaş (fethateynle) [el-ceher] اَلإْ
makla güneşte baktığı nesneyi görmekten 
kelîl olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجِهَرِت 
ْمِس اِبِع ِإَذا َلْم تُْبِصْر ِفي الشَّ اْلَعْيُن َجَهًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َجَهاَرُة -vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-cehâret] اَلإْ
ninde) Bir kimse fahîm olmak ya¡nî göze 
büyük görünür olmak ma¡nâsınadır; 

َعَلَن -Ve bir sözü âşikârece söyle ِإَذا 
mek ma¡nâsınadır, bi-nefsihi ve bâ ile 
müte¡addî olur; yukâlu: َجَهَر اْلَكالََم َوِباْلَكالَِم ِإَذا 
 ;Ve ref¡-i savt eylemek ma¡nâsınadır أَْعَلَن
yukâlu: أَْعالَُه ِإَذا  ْوَت  الصَّ -Ve ¡askeri ço َجَهَر 
ğaltmak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
اْسَتْكَثَرُهْم ِإَذا  اْلَجْيَش   Ve bir arza sülûk َجَهَر 
eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir ki ken-
disini orada izhârı müstelzimdir; yukâlu: 
َسَلَكَها ِإَذا  اأْلَْرَض   Ve bir adamı bî-hâ™il َجَهَر 
âşikârece görmek, ¡alâ-kavlin bir adama 
nazar eyledikte gözüne büyük görün-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجَل  الرَّ  َجَهَر 
َعْيِنِه ِإَلْيِه َوَعظَُم ِفي  َنَظَر  ِحَجاٍب أَْو  -Ve hûb َرآُه ِبالَ 
çehre ve hoş-likâ insânın ve sâ™ir nes-
nenin hey™et-i zîbâ ve cemâl-i dil-ârâsı 
hâtıra bedî¡ ve ¡acîb gelmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َراَعُه ِإَذا  ْيُء  الشَّ  َجَهَرُه 
-Ve yağ çıkmak için yayığı çal َجَمالُُه َوَهْيَئُتُه
kamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َقاَء  الّسِ  َجَهَر 
 Ve ¡ale’l-gafle bir cemâ¡ate şeb-hûn َمَخَضُه
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقْوُم  َجَهَر 
ٍة  Ve kuyuyu ayırtlayıp اْلُقوَم ِإَذا َصبََّحُهْم َعَلى ِغرَّ
pâk eylemek, ¡alâ-kavlin mecmû¡ suyunu 
çekmek yâhûd kuyu kazarken suya yetiş-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: اَها ِإَذا َنقَّ اْلِبْئَر   َجَهَر 
 Ve bir nesneyi keşf edip أَْو َنَزَحَها أَْو َبَلَغ اْلَماَء
zâhire çıkarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَهَر 
ْيَء ِإَذا َكَشَفُه  Ve güneş bir adamın gözünü الشَّ
hîrelendirip kamaştırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْمُس اْلُمَساِفَر ِإَذا أَْسَدَرْت َعْيَنُه  Ve َجَهَرِت الشَّ
bir kimseye ta¡zîm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعظََّمُه ِإَذا  ُفالًَنا   Ve bir nesneyi َجَهَر 
takdîr ve tahmîn eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا َحَزَرُه  Ve َجَهَر الشَّ

ٌر -Toprağı galîz ve dürüşt olan te [cehr] َجهإْ
peye ve yüksek yere denir. Ve yıla denir, 
 َمَضى َعَلْيِه َجْهٌر :ma¡nâsına; yukâlu [senet] َسَنٌة
َسَنٌة  Ve dehr ve zamândan bir mikdâra أَْي 
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eder. Mukâbiline َمْهُموَسٌة  urûfun√] ُحُروٌف 
mehmûset] denir. Şârihin beyânına göre 
hurûf-ı mezkûre telaffuz hâlinde mahrec-
lerine i¡timâdı işbâ¡ ederler, şöyle ki nefesi 
kendiler ile cereyândan men¡ ederler. Bu 
cihetten ٌَمْجُهوَرة [mechûret] ıtlâk olundu. 
Ammâ َمْهُموَسٌة [mehmûset]te nefes bun-
lar ile cereyân eder, zîrâ mahreclerine 
i¡timâdları za¡îftir.

ُر -Bir ada (cîm’in zammıyla) [el-cuhr] اَلإُْجهإْ
mın hey™etine ve hüsn-i manzarına denir 
ki ıstılâhımızda gösteriş ta¡bîr olunur; 
yukâlu: َما أَْحَسَن ُجْهَرُه أَْي َهْيَئَتُه َوُحْسَن َمْنَظِرِه
َهُر َجإْ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [el-echer] اَلإْ
de) Hoş-manzar ve hûb-kıyâfet, a¡zâsı 
mütenâsib ve endâmı tâmm ve mevzûn 
mahbûba denir; yukâlu: َحَسُن أَْي  أَْجَهُر   ُغالٌَم 
ُة التَّامَّ َواْلِجْسِم   Ve şaşılığı bed olmayıp اْلَمْنَظِر 
melâhatli olan şaşıya denir; yukâlu: َرُجٌل 
اْلَحَوَلِة َمِليُح  أَْحَوُل  أَْي   Ve kamaşık gözlü أَْجَهُر 
adama denir ki güneş pertevinde bir nes-
neyi göremez ola; yukâlu: َرُجٌل أَْجَهُر ِإَذا َكاَن 
ْمِس  Ve şol ata denir ki alnında الَ يُْبِصُر ِفي الشَّ
olan sabâhu’l-hayrı bütün yüzüne şâmil 
olmuş ola; yukâlu: َفَرٌس أَْجَهُر ِإَذا َكاَن َقْد َغِشَيْت 
تُُه َوْجَهُه ُغرَّ
َراُء  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-cehrâ] اَلإَْجهإْ
Zikr olunan أَْجَهُر [echer]in mü™ennesidir. 
Ve şol yere denir ki onda ağaç ve tepe ve 
dere ve engebe yerler olmamakla el aya-
sı gibi düpdüz ola; yukâlu: ِإَذا َجْهَراُء   أَْرٌض 
آَكاَم َوالَ  ِفيَها  َشَجَر  ُمْسَتِوَيًة الَ   Ve gürûh ve َكاَنْت 
cemâ¡at ma¡nâsınadır. Ve yumurtası bü-
yük olup taşra uğramış göze vasf olur ki 
sâhibine lokma göz ta¡bîr olunur; yukâlu: 
 Ve َعْيٌن َجْهَراُء أَْي َجاِحَظٌة

َحّيِ َراُءالإْ  Efâdıl-ı [cehrâ™u’l-√ayy] َجهإْ
kabîleye ıtlâk olunur; yukâlu: َهَذا َرْأُي َجْهَراِء 

yukâlu: ِإَذا اْلَخاِمِس  اْلَباِب  ِمَن  َجَهاَرًة  ُجُل  الرَّ  َجُهَر 
اِئي الرَّ َعْيَنِي  َبْيَن  َيْعِني  -Ve savt bülend ol َفُخَم 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْوُت  الصَّ  َجُهَر 
 Ve اْرَتَفَع

 İsm olur, bir adamın kâmet [cehâret] َجَهاَرةٌ
ve kıyâfet ve endâmı hûb ve dil-keş olma-
ğa denir; yukâlu: ِاْلَقّد أَْي ُحْسِن  َجَهاَرٍة  ُذو   َرُجٌل 
َواْلَخّدِ
َجِهيُر ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-cehîr] اَلإْ

َهُر -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mucher] اَلإُْمجإْ
ninde) ve

َوِريُّ  (yâ-yı nisbetle) [el-cehveriyy] اَلإَْجهإْ
Kelâma vasf olur, bülend âvâz ile söy-
lenen söze denir; yukâlu: َوُمْجَهٌر َجِهيٌر   َكالٌَم 
َعاٍل أَْي  -cehve] َجْهَوِريٌّ Şârih der kiَوَجْهَوِريٌّ 
riyy], sâhib-i âvâz-ı bülend dahi vasf olur; 
yukâlu: ٌَّرُجٌل َجْهَوِريİntehâ. Ve 

 Hoş-likâ ve hûb-çehre insâna [cehîr] َجِهيٌر
ıtlâk olunur; yukâlu: ُن اْلُجُهوَرِة  َرُجٌل َجِهيٌر أَْي َبّيِ
َمْنَظٍر ُذو   Ve lutf ve ihsâna sezâvâr َواْلَجَهاَرِة 
olan adama denir; yukâlu: أَْي َجِهيٌر   َرُجٌل 
ِلْلَمْعُروِف  ,gelir [™cuherâ] ُجَهَراُء Cem¡i َخِليٌق 
-vezninde. Ve su karışma [™umerâ] أَُمَراُء
mış hâlis süte denir; yukâlu: َلَبٌن َجِهيٌر أَْي َغْيُر 
َمْمُذوٍق ِباْلَماِء
-cîm’in zammıy) [el-cuhûret] اَلإُْجُهوَرُة
la) ٌَجَهاَرة [cehâret] ma¡nâsınadır ki hoş-
manzarlığa denir; yukâlu: ُجُهوَرٍة ُذو   َرُجٌل 
َوَجَهاَرٍة أَْي َحَسُن اْلَمْنَظِر
َجِهُر  َجِهيٌر (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-cehir] اَلإْ
[cehîr] ma¡nâsınadır ki hoş-manzar ve 
sâhib-i cemâl adama denir.

ُهوَرُة -Ma¡mûr olan kuyu [el-mechûret] اَلإَْمجإْ
ya denir; yukâlu: ٌِبْئٌر َمْجُهوَرةٌ أَْي َمْعُموَرة Ve 

ُهوَرةٌ -İnde’s¡ [urûfun mechûret√] ُحُرلٌفَمجإْ
sarfiyyîn on sekiz harften ¡ibârettir ki işbu: 
ُمِطيٌع” ُجْنٌد  َغَزا  ِإْذ  َرَبٌض  َقّوٍ   ¡kelâmı cem “ِظلُّ 
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Kem-est u keyf u eyne metâ ve muzâf u 
vaz¡
Pes yef¡alest u yenfa¡il u mulk der-vucûd

Ecnâs-i kâ™inât makûlât-i ¡aşr şud
Nî geşt kem ezîn ne berîn dîgerî fuzûd

َهٌر  Cerî™ ve mikdâm ve dilîr [cevher] َجوإْ
adama ıtlâk olunur; yukâlu: أَْي َجْوَهٌر   ُهَو 
َجِريٌء ُمْقِدٌم
ِجَهاُر ve (vezninde [itâl…] ِقَتاٌل) [el-cihâr] اَلإْ

ُمَجاَهَرُة …mu] ُمَقاَتَلٌة) [el-mucâheret] اَلإْ
âtelet] vezninde) Mugâlebe ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َغاَلَبُهْم ِإَذا  َوُمَجاَهَرًة  ِجَهاًرا  ِباأْلَْمِر   َجاَهَرُهْم 
Ve 

 İsm (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [cihâr] ِجَهاٌر
olur, َجْهَرًة [cehret] gibi ¡ayân ve âşikâre 
ma¡nâsına; cîm’in fethiyle de câ™izdir; 
yukâlu: َلِقَيُه َجَهاًرا َوِجَهاًرا أَْي َعَياًنا
َوٌر  Bir (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Cehver] َجهإْ
mevzi¡ adıdır. Ve bir recül adıdır.

َهُر َجيإْ  (vezninde [ayder√] َحْيَدٌر) [el-ceyher] اَلإْ
ve

ُهوُر َجيإْ -veznin [ayfûr†] َطْيُفوٌر) [el-ceyhûr] اَلإْ
de) Ete konup tebâh ve ifsâd eden sineğe 
denir.

-vez [abûr§] َصُبوٌر) [el-cehûr] اَلإَْجُهوُر
ninde) َجْهٌر [cehr]den mübâlagadır. Bu 
münâsebetle ْوِت الصَّ  [cehûru’§-§avt] َجُهوُر 
şol ata ıtlâk olunur ki bülend-âvâz olup 
ve âvâzı genizinden çıkmayıp kişnediği 
hînde gittikçe bülend ve müştedd olup 
meydânlı ve dûr u dırâz gider ola; yukâlu: 
ْوِت أَْي َلْيَس ِبأََجشَّ َوالَ أََغنَّ ثُمَّ َيْشَتدُّ  َفَرٌس َجُهوُر الصَّ
َصْوتُُه َحتَّى َيَتَباَعَد
 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [Cihâr] ِجَهاٌر
Hevâzin kabîlesinde bir sanemin ismidir.

اْلَحّيِ أَْي أََفاِضِلِهْم
َهُر -vez [cevreb] َجْوَرٌب) [el-cevher] اَلإَْجوإْ
ninde) Mutlakâ şol hacere denir ki ken-
disinden intifâ¡ olunacak nesne istihrâc 
olunur ola; murâd cevâhir-i ma¡deniyye 
olan ahcârdır ki filizzâttan ¡ibârettir. Ve 
ْيِء -o nesnenin ci [™cevheru’ş-şey] َجْوَهُر الشَّ
billeti kendisi üzere mevzû¡ olan nesneye 
ıtlâk olunur, ya¡nî o nesnenin asl mâye ve 
mâddesidir ki o nesne ondan sûret-pezîr-i 
husûl ola. Meselâ cevher-i insânî mâye-i 
cibilliyettir ki neşv ü nemâ bi’l-cümle 
evzâ¡ ve atvârının mevzû¡un ¡aleyhidir. 

Mütercim der ki ahcâr-ı ma¡rûfeye 
 ıtlâkı ma¡nâ-yı evvelden [cevher] َجْوَهٌر
me™hûzdur. Ve mü™ellife göre َجْوَهٌر [cev-
her] ¡Arabîdir, َجْهٌر [cehr]den me™hûzdur, 
niteki zikr olundu, lâkin müte¡âref olan 
gevher-i Fârisî mu¡arrebidir. Ve ehl-i hik-
met ıstılâhında َجْوَهٌر [cevher] bi-nefsihi 
kâ™im mevzû¡-ı mukavvimden müstagnî 
mevcûddur. Ve mütekellimîn ¡indinde 
mütehayyiz bi’z-zâttır, mukâbili ¡araz-
dır ve ¡araz kâ™im bi’l-cevherdir. Bu 
münâsebetle Seyyid Şerîf kuddise sırru-
hu hazretlerinin işbu taksîm-i manzûmesi 
fâ™idesi mülâhazasıyla sebt olundu:

Mevcûd munkasim bedu kısmest nezd-i 
¡akl
Yâ vâcibu’l-vucûd veyâ mumkinu’l-vucûd

Lâkin du kısm geşt yakîn cevher u ¡araz
Cevher be-penc kısm şud ey nâzım-ı ¡ukûd

Cism u du asl-ı û ki heyûlâ vu sûretest
Pes nefs u ¡akl în heme-râ yâd gîr zûd

Nuh geşt bâz cins ¡araz în dakîka-râ
Ender hayâl u nazm be-men ¡akl mînumûd
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mevzi¡ adıdır.

ِه -vez [nif†aveyhi] ِنْفَطَوْيِه) [Cîreveyhi] ِجيَرَليإْ
ninde) Esâmîdendir: Yûsuf b. Cîreveyhi 
muhaddisîndendir.

ُمَجيَُّر  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muceyyer] اَلإْ
vezninde) Şol havuza denir ki küçüklen-
miş ¡alâ-kavlin kazılıp derinlenmiş ¡alâ-
re™yin alçı ve horâsân ile sıvanıp badana 
vurulmuş ola; yukâlu: َحْوٌض ُمَجيٌَّر أَْي ُمَصغٌَّر أَْو 
ٌص ٌر أَْو ُمَجصَّ ُمَقعَّ
 I§fahân (cîm’in kesriyle) [Cîrân] ِجيَراُن
kazâsında bir karyedir; muhaddisînden 
Mu√ammed b. İbrâhîm ve A√med b. Sehl 
ve Hu≠eyl b. ¡Abdullâh el-Cîrâniyyûn ora-
dandır. Ve Sîrâf ile ¡Umân beyninde bir 
kazâ adıdır.

ُرلُن -veznin [cey√ûn] َجْيُحوُن) [Ceyrûn] َجيإْ
de) Dimaş… şehri ¡alâ-kavlin câmi¡-i kebîri 
kurbünde olan kapısının adıdır ve bu 
Mu†arrizî kavlidir yâhûd َجْيُروُن [Ceyrûn] 
nâm emîre mensûbdur ki zamânında onun 
hısnı idi ve Bâbu’l-◊i§n hâlen bâkîdir, 
mehîb ve hâ™ildir, lâkin Şâmlı beyninde 
câmi¡in şarkîsinde olan kapı Bâbu Ceyrûn 
demekle müte¡âreftir. Şârih der ki َجْيُروُن 
[Ceyrûn] şol ¡ifrîtin ismidir ki Suleymân 
¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-selâm hazret-
lerinin emriyle hısn-ı mezbûru binâ ey-
ledi, sonra o hısn kilise ve ba¡dehu câmi¡ 
oldu. 

]ج ي ر[
ِر  cîm’in fethi ve yâ’nın sükûnu) [ceyri] َجيإْ
ve râ’nın kesr üzere binâsıyla ve gâh olur 
ki münevven olur ve أَْيَن vezninde lügattir 
ki fethi üzere mebnî olur) ¡İnde’l-¡Arab 
kelime-i yemîndir, ا  ma¡nâsına ki ism َحقًّ
olur; yukâlu: ا َحقًّ أَْي  أَْفَعُل  الَ ve َجْيِر الَ  َجْيِر   الَ 
ا  hurûf-ı [ceyri] َجْيِر Alâ-kavlin¡ أَْفَعُل أَْي الَ َحقًّ
cevâbiyyedendir, َنَعْم [ne¡am] ma¡nâsınadır, 
¡alâ-re™yin أََجْل [ecel] ma¡nâsınadır. أََجْل 
gerçi َنَعْم gibi kelime-i cevâbdır, lâkin 
tasdîkte أََجْل [ecel], َنَعْم [ne¡am]dan ahsen 
ve istifhâmda ¡ale’l-akstir. 

Şârih der ki İbn Hişâm kavl-i sânîye hasr 
eylemiştir ve üstâdım İbn Ebî Rebî¡den 
rivâyet eder ki َجْيِر kelimesi ism-i fi¡ldir 
 ma¡nâsına ve İbn Hişâm bundan gâfil أَْعِرُف
olmuştur. İntehâ.

َجَيُر -Ba¡zı adam (fethateynle) [el-ceyer] اَلإْ
da olan bodurluğa ve bed-endâmlığa ve 
hakîrü’l-cüsseliğe denir; yukâlu: أَْي َجَيٌر   ِبِه 
ِقَصٌر َوَقَماَءةٌ
َجيَّاُر  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [el-ceyyâr] اَلإْ
Alçıya denir, َصاُروٌج [§ârûc] ma¡nâsına, 
lâkin murâd «ırızmadır ki ٌنُوَرة [nûret] 
olacaktır. Ve dargınlıktan yâhûd açlıktan 
nâşî sadra ya¡nî fem-i mi¡deye ¡ârız olan 
yanıksı tatsızlığa denir ki boğazı ve fem-i 
mi¡deyi yakarak bir ekşilik hâletidir ve 
ona َجاِئٌر [câ™ir] dahi denir; tekûlu: أََخَذِني 
 Ve َجيَّاٌر َوَجاِئٌر ِمَن اْلَغَضِب أَِو اْلُجوِع أَْي َحَزاَرةٌ

 Ba√reyn nevâhîsinde bir [Ceyyâr] َجيَّاُر
mevzi¡ adıdır.

ٌم) [Ceyyer] َجيَُّر  (vezninde [ba……am] َبقَّ
Mı§ır’da bir kazânın adıdır.

َرُة َسٌة) [Ceyyiret] َجّيِ  (vezninde [keyyiset] َكّيِ
◊icâz’da Kinâne kabîlesi yurdunda bir 
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اأْلَْحَباِر  ıtlâkından nehy eyledi, lâkin َكْعُب 
 in cem¡i olmakla[ibr√] ِحْبٌر [a√bâr] أَْحَباٌر
اْلُعَلَماِء -ıtlâkı mesmû¡dur. Ebû ¡Ubey َكْعُب 
de ve İbn ¢uteybe ıtlâkına zâhib oldular. 
İntehâ. Ve ِحْبٌر [√ibr] kelimesinin cem¡i 
 gelir. Şârihin [ubûr√] ُحُبوٌر gelir ve أَْحَباٌر
beyânına göre أَْحَباٌر [a√bâr] meksûrenin 
cem¡idir, ِمْثٌل [mi&l] ve أَْمَثاٌل [em&âl] gibi 
ve ُحُبوٌر [√ubûr] meftûhanın cem¡idir, َفْلٌس 
[fels] ve ُفُلوٌس [fulûs] gibi. Ve 

ٌر  Eser ve nişâne (kesr ile) [ibr√] ِحاإْ
ma¡nâsınadır ki ma¡nâ-yı mevzû¡udur; 
tekûlu: أَْنظُُر ِإَلى ِحْبِر َعَمِلِه أَْي أََثِرِه Ve hâssaten 
eser-i ni¡met ve refâh ve sâmâna denir. Ve 
hüsn ü cemâl ma¡nâsınadır. Kâle’ş-şârih 
ve minhu’l-hadîsu: َقْد النَّاِر  ِمَن  َرُجٌل   “َيْخُرُج 
 Ve َذَهَب ِحْبُرُه َوِسْبُرُه” أَْي ُحْسنُُه َوَهْيَئُتُه

ٌر  [veşy] َوْشٌي ,Alacaya denir [ibr√] ِحاإْ
ma¡nâsına ismdir; masdarı √â’nın fethiy-
ledir; yukâlu: بُْرٌد ِفيِه ِحْبٌر أَْي َوْشٌي ve yukâlu: 
اُه  ve َحَبَر اْلُبْرَد ِإَذا َوشَّ

ٌر  Dişlerin beyâzına ¡ârız ve [ibr√] ِحاإْ
muhtelit olan sarılığa denir; yukâlu: َشاَب 
ُصْفَرةٌ أَْي  ِحْبٌر   ِحْبٌر Bu ma¡nâlarda َبَياَضأَْسَناِنِه 
[√ibr]in cem¡i ُحُبوٌر [√ubûr]dur. Ve misl ve 
nazîr ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي ِحْبٌر  َلُه   َلْيَس 
Ve ِمْثٌل َوَنِظيٌر

ٌر .Bir belde adıdır [ibr◊]  ِحاإْ

َاَرُة  mîm’in ve bâ’nın) [el-ma√beret] اَلإَْمحإْ
fethiyle) ِحْبٌر [√ibr]-i mezkûrdan ism-i 
mekândır, mürekkeb koyacak hokkaya ve 
divite denir. 

Mîm’in kesriyle câ™iz değildir. Cevherî ga-
lat edip mîm’in kesriyle takyîd eyledi. Ve 
mîm’in fethi ve bâ’nın zammıyla lügattır, 
 vezninde ve gâh olur ki [ma…buret] َمقُبَرةٌ
zarûret için râ’yı müşedded ederler. Şârih 
der ki İbn Mâlik ve Ebû ◊ayyân iki vec-

FASLU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل اْلَحاِء اْلُمْهَمَلِة(

]ح ب ر[
ُر ِحاإْ -â’nın kesri ve bâ’nın fet√) [el-√ibr] اَلإْ
hiyle) Yazı yazacak mürekkebe denir, ِنْقٌس 
[ni…s] ma¡nâsına.

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre 
 eser-i müstahsen ma¡nâsına [ibr√] ِحْبٌر
mevzû¡dur, cemâl ve bahâ ma¡nâsı ve sâ™ir 
ma¡ânî ondan münşa¡ibdir. Ve ¡âlim ve 
dânâya ِحْبٌر [√ibr] ıtlâkı kulûb-ı nâsta eser-i 
¡ulûmu bâkî kaldığına mebnîdir. Kezâlik 
ef¡âlleri üsve-i âsâr-ı hasenedir. Niteki 
İmâm ¡Alî kerremallâhu vechehu buyur-
dular ki ٌْهُر أَْعَيانُُهْم َمْفُقوَدة   “اَْلُعَلَماُء َباُقوَن َما َبِقَي الدَّ
 İntehâ. Ve َوآَثاُرُهْم ِفي اْلُقُلوِب َمْوُجوَدةٌ”

ٌر  Âlim ve dânâ adama, ¡alâ-kavlin¡ [ibr√] ِحاإْ
sâlih ve perhîz-kâr adama ıtlâk olunur. Bu 
ma¡nâda √â’nın fethiyle de câ™izdir. َكْعٌب 
 bundandır, kesr ile de [Ka¡bu’l-√abr] اَْلَحْبُر
zebân-zeddir, َكْعُب اأْلَْحَباِر lahn olmakla te-
fevvühünden mü™ellif nehy eylemiştir. 

Şârih der ki merhûm Ka¡b ki İbn Mâti¡ el-
◊imyerî’dir, a¡lem-i ¡ulemâ-yı ehl-i kitâb 
idi. Halîfe-i evvel zamânında İslâm’a gel-
mekle tâbi¡îndendir, ¡ilm ve hıfzı müttefak 
ve mevsûkiyyeti muhakkak olmakla katı 
vâfir rivâyet-i muhkemesi vardır. Zamân-ı 
hilâfet-i ±i’n-Nûreyn’de ¡âzim-i sûy-i 
cinân oldular. Ve bunda َحْبٌر [√abr] keli-
mesi iki sûrette dahi ¡âlim ma¡nâsına ol-
makla َكْعٌب lafzı münevven ve mevsûf olur 
ve meksûr olup mürekkeb ma¡nâsı murâd 
olursa bilâ-tenvîn olur ki muzâf olur. 
Vech-i izâfet, kesret-i kitâbet ve kesret-i 
ketb mülâbesesiyledir. Ve mü™ellif gerçi 
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nir ki kat¡ edip kavata ve kersen ve çanak 
makûlesi ba¡zı kaplar düzerler.

ِحِاُر ve (kesreteynle) [el-√ibir] اَلإْ

ِحِاَرُة -Bunlar da dişle (hâ’yla) [el-√ibiret] اَلإْ
re ¡ârız olan sufrete denir.

َحَاُر  Bir adamın (fethateynle) [el-√aber] اَلإْ
dişleri sararmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقِلَحْت ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َحَبًرا  أَْسَنانُُه   Ve َحِبَرْت 
mesrûr ve şâdumân olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َُّجُل ِإَذا ُسر  .Ve eser ma¡nâsınadır َحِبَر الرَّ
Ve eser ve nişâne kalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُضِرَب ِإَذا  اْلَمْجُهوِل  ِبَناِء  َعَلى  ِجْلُدُه   ُحِبِر 
أََثُرُه -Ve mecrûh olan ¡uzvun kemiğin َفَبِقَي 
de ¡ukde kalarak onulmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُحِبَرْت َيُدُه َعَلى اْلَمْجُهوِل ِإَذا َبِرئَْت َعَلى ُعْقَدٍة 
اْلَعْظِم  Ve menbit yerin nebâtı firâvân ِفي 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اأْلَْرُض  َحِبَرِت 
َنَباتَُها َكثَُر  ِإَذا  -Ve yara nüks edip ağı اْلِمْحَباُر 
zı kapanmak ma¡nâsınadır, ¡alâ-kavlin 
onulup yerinde eser ve nişâneleri kalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحِبَر اْلُجْرُح ِإَذا نُِكَس َوَغِفَر 
أَْو َبَرأَ َوَبِقَيْت َلُه آَثاٌر
ُحُاوُر  (vezninde [surûr] ُسُروٌر) [el-√ubûr] اَلإْ
 gibi şâdumân [abret√] َحْبَرةٌ ve [abr√] َحْبٌر
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َحْبًرا  َحَبَر الرَّ

وَحْبَرًة وُحُبوًرا ِإَذا ُسرَّ
َااُر حإْ ِ  Şâd (hemzenin kesriyle) [el-i√bâr] اَلإْ
etmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه أَْحَبَرُه ِإَذا َسرَّ
َحَااُر  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-√abâr] اَلإْ
ve

ِحَااُر  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-√ibâr] اَلإْ
Bunlar da eser ve nişâna denir; tekûlu: 
ْرِب َوِبَيِدِه ِحَباُر اْلَعَمِل أَْي أََثُرُه ِبِجْلِدِه َحَباُر الضَّ
َحِاُر ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-√abir] اَلإْ

َحِايُر  Tâze (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-√abîr] اَلإْ
ve cedîd şey™e denir; yukâlu: َشْيٌء َحِبٌر َوَحِبيٌر 
 Ve أَْي َناِعٌم َجِديٌد

hi dahi hikâyet eylediler. Hattâ Mi§bâ√’ta 
bunda üç lügat vardır: Biri mîm’in ve 
bâ’nın fethiyledir ki ecvedi budur. Sânî 
-vez [me™dubet] َمْأُدَبٌة ve [ma…buret] َمْقُبَرةٌ
nindedir. Sâlis mîm’in kesriyledir.

ِريُّ ِحاإْ -Mü (â’nın kesriyle√) [el-√ibriyy] اَلإْ
rekkeb satana denir ki mürekkebci ta¡bîr 
olunur. اٌر  ,demek câ™iz değildir [abbâr√] َحبَّ
اٌر  vezninde. Şârih der ki vezn-i [cebbâr] َجبَّ
mezbûr mübâlaga için geldiği gibi nisbet 
için ve hirfet ve sanâyi¡e delâlet için ge-
lir, اٌز اٌز ve [bezzâz] َبزَّ اٌر ve [abbâz»] َخبَّ  َنجَّ
[neccâr] gibi. Bu cihetle ıtlâkını ekser-i 
sarfiyyûn tasrîh eylediler. İntehâ.

ُر َحاإْ -Zikr olun (â’nın fethiyle√) [el-√abr] اَلإْ
duğu üzere ¡âlim yâhûd sâlih ma¡nâsınadır, 
meksûre gibi. Ve dişlerin beyâzına ¡ârız 
olan sufrete denir. Ve sevinmek, ferah ve 
sürûr ma¡nâsınadır; ُحُبوٌر [√ubûr] ve ٌَحْبَرة 
[√abret] gibi, ke-mâ se-yuzkeru. Ve ni¡met 
ve vüs¡at-i ¡ayş u refâh ma¡nâsınadır.

َرُة َحاإْ  Bu dahi (â’nın fethiyle√) [el-√abret] اَلإْ
dişlere ¡ârız olan sufrete denir. Ve ferah ve 
meserret ma¡nâsına masdar olur, ke-mâ se-
yuzkeru. Ve ni¡met ve refâh ma¡nâsınadır 
ki masdardır. Ve cennette olan semâ¡ ve 
nagme ve terâneye denir ve minhu kavlu-
hu ta¡âlâ: وَن َوِقيَل  ﴿َفُهْم ِفي َرْوَضٍة يُْحَبُروَن﴾ أَْي يَُسرُّ
َماِع ِفي اْلَجنَِّة اُج ِبالسَّ جَّ َر الزَّ ُموَن َويُْكَرُموَن َوَفسَّ  Ve يَُنعَّ

َرةٌ  Her hûb ve dil-keş nagme [abret√] َحاإْ
ve terâneye denir; tekûlu: أَْي َحْبَرًة   َسِمْعُت 
َحَسَنًة  Ve bir nesneyi vasf-ı cemîlde َنْغَمًة 
mübâlaga eylemek ma¡nâsınadır; ve min-
hu yukâlu: تُْحَبُروَن أَْي تُْكَرُموَن ِإْكَراًما يَُباَلُغ ِفيِه
َرُة ُحاإْ  Bu (â’nın zammıyla√) [el-√ubret] اَلإْ
dahi dişlere ¡ârız olan sufrete denir. Ve 
ba¡zı büyük ağaçlarda şol tomruk gibi 
budak diplerinde olan yumru ¡ukdeye de-
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 â’nın zammı ve elifin√) [el-√ubârâ] اَلإُْحَااَرى
kasrıyla) Toy dedikleri kuşa denir; müzek-
ker ve mü™ennes ve müfred ve cem¡e ıtlâk 
olunur ve âhirinde olan elif te™nîs içindir. 
Cevherî te™nîs için değildir demekle galat 
eylemiştir, zîrâ te™nîs için olmaz ise elbet-
te munsarıf olur, bu ise munsarıf değil-
dir. Mütercim der ki Şihâb, Cevherî’nin 
murâdını bu gûne tahrîr eylemiştir ki elifi 
te™nîsiyye değildir demek te™nîsiyyeti hissî 
değildir, zîrâ müzekkere de ıtlâk olunur, 
 in te™nîsleri[amâmet√] َحَماَمٌة ve [şât] َشاةٌ
gibi olur. Ve çün mukarreredendir ki her 
elif ki te™nîsiyye ola, ona hâ™ lâhık olmaz. 
Lâkin ُحَباَرى [√ubârâ] kelimesinde ٌُحَباَراة 
mesmû¡ olmakla elifi te™nîsiyye olmaz. 
İntehâ. Ve ُحَباَرى [√ubârâ] kelimesinin 
cem¡i ُحَباَرَياٌت gelir.

ُرلُر ُحاإْ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-√ubrûr] اَلإْ
de) ve

ِريُر ِحاإْ ve (â’nın kesriyle√) [el-√ibrîr] اَلإْ

َُْر َحَارإْ -vez [πa∂anfer] َغَضْنَفٌر) [el-√aberber] اَلإْ
ninde) ve

ُْوُر ُحُارإْ ve (zammeteynle) [el-√uburbûr] اَلإْ

ُاوُر َيحإْ -veznin [ya¡fûr] َيْعُفوٌر) [el-ya√bûr] اَلإْ
de) ve

َحاُّوُر -veznin [tennûr] َتنُّوٌر) [el-√abbûr] اَلإْ
de) Toy kuşunun yavrusuna denir. ُحْبُروٌر 
[√ubrûr] ve ِحْبِريٌر [√ibrîr]in cem¡i َحَباِبيُر 
[√abâbîr] ve َحَباِريُر [√abârîr] gelir, َزَناِبيُر 
[zenâbîr] ve َثَعاِريُر [&e¡ârîr] veznlerinde. Ve 

ُاوٌر -Bir kuşun adıdır, ¡alâ [ya√bûr] َيحإْ
kavlin toy kuşunun erkeğine denir.

ِريُل  (vezninde [indîl…] ِقْنِديٌل) [ibrîl◊] ِحاإْ
Ba√reyn türâbında bir dağın adıdır.

ُر ُمَحاَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-Mu√abber] اَلإْ
vezninde) Mâlik b. Nuveyre’nin kâtili 

 Şol sehâba denir ki kaplan [abîr√] َحِايٌر
postu gibi câ-be-câ alaca ola ki yağmuru-
nun kesretinden öylece görünür. Ve alaca 
münakkaş kumaşa denir; yukâlu: َحِبيٌر  بُْرٌد 
ى  َثْوٌب :Ve yeni sevbe denir; yukâlu أَْي ُمَوشَّ
َجِديٌد أَْي   kelimesinin [abîr√] َحِبيٌر [Ve] َحِبيٌر 
cem¡i ُحْبٌر [√ubr] gelir, √â’nın zammıyla. 
Ve 

 Arabdan bir batn adıdır. Ve¡ [abîr◊] َحِايٌر
bir şâ¡ir ismidir. Cevherî َحِبيٌر [√abîr] de-
venin ağızında olan köpüğe de denir diye 
tefsîri galattır, savâb olan onda َخِبيٌر [«abîr] 
olmaktır «â-yı mu¡ceme ile. Şârih der ki 
İbn Sîde ikisini dahi tasrîh eyleyip nihâyet 
i¡câmı tercîh eylemiştir.

ِحَاَرُة  (vezninde [inebet¡] ِعَنَبٌة) [el-◊iberet] اَلإْ
Esâmîdendir.

 Tâbi¡îndendir. Ve [Ebû ◊iberet] أَُْوِحَاَرَة
◊ibere b. Necm muhaddistir. Ve 

-Bir nev¡ kumaş-ı Yemenî is [iberet√] ِحَاَرةٌ
midir. Bunda √â’nın fethiyle de câ™izdir. 
Cem¡i ِحَبٌر [√iber] gelir, ِعَنٌب [¡ineb] gibi 
ve ِحَبَراٌت [√iberât] gelir, ِفَقَراٌت [fi…arât] 
gibi. Şârih der ki kumaş-ı mezbûr pen-
beden ve ketenden muhattat alacadır, بُْرٌد 
ِحَبَرٍة derler, vasf olarak ve ِحَبَرةٌ -der بُْرُد 
ler izâfetle. Burada ٌِحَبَرة [√iberet] veşy-i 
mezkûr ma¡nâsınadır, niteki ِقْرِمٍز -der َثْوُب 
ler izâfetle.

ِحَاِريُّ ) [el-√iberiyy] اَلإْ -vez [inebiyy¡] ِعَنِبيٌّ
ninde) ِحَبٌر [√iber] dedikleri kumaş-ı 
mezkûru satan adama denir; اٌر  [abbâr√] َحبَّ
demek câ™iz değildir.

ٌر  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [ubeyr◊] ُحَايإْ
Esâmîdendir: Mu†arrif b. Ebi’l-◊ubeyr 
ve Ya√yâ b. el-Mu@affer b. el-◊ubeyr 
muhaddislerdir.
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ma¡nâsına olan ِحْبٌر [√ibr]den me™hûzlardır. 
Ve 

ٌَْر -Cüssesi küçük erkek de [aberber√] َحَارإْ
veye denir. Ve 

ََْرةٌ  Bed-çehre ve (hâ’yla) [aberberet√] َحَارإْ
zişt-endâm kûze-hâr karıya denir, َمْرأَةٌ َقِمَئٌة 
ma¡nâsına.

) [ibirr◊] حارٌّ  vezninde) Bir [filizz] ِفِلزٌّ
mevzi¡ adıdır.

َراَن الإْحماني  [Ebû ◊ibrân el-◊immânî] أَُْوحاإْ
 Hüsn ü cemâlle (vezninde [imrân¡] ِعْمَراُن)
mevsûf bir kimse idi. ان  [immân◊] ِحمَّ
√â’nın kesri ve mîm’in teşdîdiyle bir 
kabîledir.

-vez [inebet¡] ِعَنَبٌة) [Ebû ◊iberet] أَُْوِحَاَرَة
ninde) Şî√a b. ¡Abdullâh künyesidir ki 
tabi¡îndendir. Şârih der ki mü™ellif bunu 
tekrâr eylemiştir, karîben zikr olunan Ebû 
◊iberet budur.

َااُر -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mi√bâr] اَلإِْمحإْ
ninde) Toprağı soy ve pâkîze olmakla 
nebâtı tîz inbât eden yere denir; yukâlu: 
ْنَباِت َبٌة َسِريَعُة اإْلِ أَْرٌض ِمْحَباٌر أَْي َطّيِ
َحاُْوُر -Feseka ve süfehâ mecli [el-√âbûr] اَلإْ
sine denir ki murâd bezm-i ¡işrettir; sürûr 
ma¡nâsına olan َحْبٌر [√abr]den fâ¡ûldür; 
yukâlu: اِق َرأَْيُتُه ِفي اْلَحابُوِر أَْي َمْجِلِس اْلُفسَّ
ُر ُرُحاإْ  mükerreren √â’ların) [ubru √ubru√] ُحاإْ
zammıyla) Koyun kısmını sağmak için 
çağıracak savttan hikâyedir.

ِايُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√bîr] اَلتَّحإْ
Bir nesneyi hûb ve latîf ve nâzük eylemek 
ma¡nâsınadır, şi¡r ve kelâm ve kitâbet ve 
sâ™iri olsun; yukâlu: ْعَر َواْلَخطَّ َوَغْيَرُه ِإَذا َر الّشِ  َحبَّ
َنُه َحسَّ
َرُة  Medîne’de (â’nın kesriyle√) [ibret◊] ِحاإْ
bir hisâr-beççe ismidir. Ve ◊ibre bint Ebî 

olan ∞irâr b. Ezver nâm kimsenin feresi 
adıdır. Ve 

ٌر -Şol adama denir ki göv [mu√abber] ُمَحاَّ
desini pireler ekl eylemekle câ-be-câ pîre 
yenikleri kalmış ola; yukâlu: ٌر ِإَذا َصاَر َقْد  ُمَحبَّ
 Ve güzel ve أََكَل اْلَبَراِغيُث ِجْلَدُه َفَبِقَيِفيِه َحَبٌر أَْي أََثٌر
mevzûn yonulmuş oka denir; yukâlu: ِقْدٌح 
َبْريُُه أُِجيَد  َقْد  َكاَن  ِإَذا  ٌر  -Ve şol koyuna de ُمَحبَّ
nir ki gözlerinde ak ve kara alacaları ola; 
yukâlu: ٌر ِإَذا َكاَن فِي َعْيَنْيَها َتْحِبيٌر ِمْن َسَواٍد  َشاةٌ ُمَحبَّ
َوَبَياٍض
ُر ُمَحّاِ ٌث) [el-Mu√abbir] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Şâ¡ir ve fâris olan Rebî¡a 
b. Sufyân’ın lakabıdır. Ve şu¡arâ-yı 
câhiliyyeden ‰ufeyl b. ¡Avf-ı ∏anevî’nin 
lakabıdır, şi¡ri güzel nazm eylediği için.

ى  (vezninde [zimikkâ] ِزِمكَّى) [ibirrâ◊] حارَّ
Bir vâdî adıdır.

ِايٍر ِإحإْ  [kâru iksîr] َكاُرِإْكِسيٍر) [nâru i√bîr] َناُر 
vezninde) َناُراْلَحَباِحِب [nâru’l-√abâ√ib] ola-
caktır ki âteş böceğinin uçarken leme¡ân 
eden şu¡lesinden ¡ibârettir.

َراُن  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [ubrân◊] ُحاإْ
Yemen’de bir kabîle pederinin ismidir; 
tâbi¡înden Ebû Râşid ve muhaddisînden 
bir cemâ¡at onlardandır.

 (vezninde [yu…âtilu] يَُقاِتُل) [yu√âbiru] يحاُْر
Kabîle-i Murâd pederleri olan İbn Mâlik 
b. Uded ismidir.

َحنَاُر  (vezninde [anber…] َقْنَبٌر) [el-√anber] اَلإْ
ve

َُْر َحَارإْ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [el-√aberber] اَلإْ
vezninde) Şey™ ma¡nâsına müsta¡meldir; 
makâm-ı nefye mahsûstur; tekûlu: َما أََصْبُت 
 Ve “başında bir tüy ِمْنُه َحْنَبًرا َوالَ َحَبْرَبًرا أَْي َشْيًئا
yoktur” diyecek yerde ٌَحَبْرَبَرة َرْأِسِه  َعَلى   َما 
derler, ٌَشْعَرة َرْأِسِه  َعَلى   ma¡nâsına; eser َما 
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de) ve

َاِجرُّ ) [el-mu√becirr] اَلإُْمحإْ  [musbekirr] ُمْسَبِكرٌّ
vezninde) Kalın ve galîz olan şey™e denir.

ُجُر ُحاإْ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-√ubcur] اَلإْ
ve

ُحَااِجُر -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-√ubâcir] اَلإْ
de) Toy kuşunun erkeğine denir.

ُجُر  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-te√abcur] اَلتََّحاإْ
vezninde) Karın içre bağırsaklar bir ¡ârıza 
sebebiyle kıvrılıp burulmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَحْبَجَرِت اأْلَْمَعاُء ِإَذا اْلَتَوْت
َراُر ِاجإْ حإْ ِ  [i…şi¡râr] ِإْقِشْعَراُر) [el-i√bicrâr] اَلإْ
vezninde) Dargınlıktan tulum gibi şişip 
kabarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َِّإْحَبَجر 
َغَضًبا اْنَتَفَخ  ِإَذا  ُجُل  -Ve bir nesne yoğunlaş الرَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيُء  الشَّ  ِإْحَبَجرَّ 
َغُلَظ
َجاُر ِانإْ حإْ ِ  [i√rincâm] ِإْحِرْنَجاٌم) [el-i√bincâr] اَلإْ
vezninde) ِإْحِبْجَراٌر [i√bicrâr] ile ma¡nâ-yı 
evvelde mürâdiftir.

]ح ب ق ر[

ُقرُّ -â’nın fethi ve …âf’ın zam√) [ab…urr√] َحاإْ
mı ve râ’nın teşdîdiyle ki ٌَّفْعُلل [fa¡lull] 
veznindedir) Gerçi sarfiyyûn bunu ebni-
ye cümlesinde zikr edip lâkin ma¡nâsını 
tefsîr eylemediler. Kelime-i merkûme 
fi’l-asl ٍُقّر  lafzlarından [abbu …urrin√] َحبُّ 
mürekkebdir ki menhût olur. ٌَّحب [√abb] 
dâne ve ٌُّقر […urr] soğuk ma¡nâsına olmak-
la ba¡de’t-terkîb dolu dânesinde ¡alem 
eylediler; √â’yı ¡ayn’a ibdâlle ٍَعْبُقّر [¡ab…
urr] dahi derler. Pek bârid nesne hakkın-
da: ٍَوَعْبُقّر  ” َحْبُقّرٍ ِمْن   .diye darb ederler “أَْبَرُد 
Bu tevcîhime delîl Ebû ¡Amr b. el-¡Alâ™ 
mesel-i mezbûru ”  unvânıyla¡ “أَْبَرُد ِمْن َعّبِ ُقّرٍ
zikr eylemesidir. ٌُّقر […urr] lafzı َبَرٌد [bered] 
ismidir ki doluya denir.

∞ayπam şâ¡irdir.

ِه َرَليإْ -amde√] َحْمَدَوْيِه) [abreveyhi◊] َحاإْ
veyhi] vezninde) Ley& b. ◊abreveyhi 
muhaddisîndendir.

َااِر َحإْ  hemzenin) [sûretu’l-A√bâr] ُسوَرُةالإْ
fethiyle) Suver-i ¢ur™âniyyeden sûre-i 
Mâ™ideye ıtlâk olunur: ﴾َواأْلَْحَباُر بَّاِنيُّوَن   ﴿َوالرَّ
âyet-i kerîmesine müştemil olduğu için.

ُرلُن  (â’nın fethiyle√) [abrûn◊] َحاإْ
Esâmîdendir. A√med b. ◊abrûn bir şâ¡ir 
adıdır.

َرى ve (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [abrâ√] َحاإْ

ُرلُن  (vezninde [zeytûn] َزْيُتون) [abrûn√] َحاإْ
Beyt-i mu…addes kurbünde İbrâhîm Nebî 
¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-selâm hazret-
lerinin medîneleri ismidir.

]ح ب ت ر[
َتُر َحاإْ  َجْعَفٌر tâ-yı fevkiyye ile) [el-√abter] اَلإْ
[ca¡fer] vezninde) Tilkiye denir, َثْعَلٌب 
[&a¡leb] gibi. Ve bodur adama denir. Ve 
¢ays b. ◊abter tâbi¡îndendir.

َتُر َحَايإْ -vez [abey†ar¡] َعَبْيَطٌر) [el-√abeyter] اَلإْ
ninde) Bodur adama denir.

ُحَااِتُر -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-√ubâtir] اَلإْ
ninde) Kat¡-ı rahim eden kimseye denir; 
yukâlu: ُهَو ُحَباِتٌر أَْي َقاِطٌع َرِحَمُه
َتَرُة َحاإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√abteret] اَلإْ
ninde) Beden zebûn ve lâgar ve nahîf ol-
mağa denir.

َتِريُّ َحاإْ ) [el-√abteriyy] اَلإْ -ayde√] َحْيَدِريٌّ
riyy] vezninde) ¡Âmir b. ∞abb el-Kelbî 
lakabıdır.

]ح ب ج ر[
ُر  [siba†r] ِسَبْطٌر cîm’le) [el-√ibecr] اَلإِْحَاجإْ
vezninde) ve

ُحَااِجُر -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-√ubâcir] اَلإْ
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mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه النََّظَر  َحَتَرُه ِإَذا أََحدَّ
Ve ehl ve ¡ayâlin rızk ve infâkında his-
set ve taksîr eylemek ma¡nâsınadır; ُحُتوٌر 
[√utûr] dahi bu ma¡nâyadır, ُقُصوٌر […usûr] 
vezninde; yukâlu: َوُحُتوًرا َحْتًرا  أَْهَلُه  ُفالٌَن   َحَتَر 
النََّفَقَة َعَلْيِهُم  َقتََّر   Ve pek pek nesne yemek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا أََكَل َشِديًدا  َحَتَر الرَّ
Ve nesne vermek, ¡alâ-kavlin az vermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه أََقلَّ أَْو  أَْعَطاُه  ِإَذا   َحَتَرُه 
Kâle fi’l-Esâs yukâlu: َوِإَذا َقَتَر  أَْنَفَق  ِإَذا   ُفالٌَن 
َحَتَر  ;Ve it¡âm eylemek ma¡nâsınadır أَْعَطى 
yukâlu: َحَتَرُه ِإَذا أَْطَعَمُه Ve 

ٌر  ;Tûlânî olan yüksek arza denir [atr√] َحتإْ
√â’nın kesriyle de câ™izdir. Ve az nes-
neye denir; tekûlu: ًَقِليال َشْيًئا  أَْي  َحْتًرا   أَْعَطاِني 
Ve erkek tilkiye denir. Ve tatmak, zevk 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َما َحَتْرُت اْلَيْوَم َشْيًئا أَْي َما 
ُذْقُت
َتاُر حإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i√târ] اَلإْ
dahi bir nesneyi muhkem bend eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوأَْحَكَمُه ُه  َشدَّ ِإَذا   أَْحَتَرُه 
Ve it¡âm eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْحَتَر ُفالًَنا ِإَذا أَْطَعَمُه
َرُة ُحتإْ -veznin [πurfet] ُغْرَفٌة) [el-√utret] اَلإْ
de) Bu dahi şey™-i kalîle denir; yukâlu: 
َقِليالً َشْيًئا  أَْي  ُحْتَرًة  أَْعَطاُه  -Ve çadırın etekle ما 
ri kısa olup yerden yukarı oldukta vasl 
eyledikleri şukkaya denir. Ve yüzde iki 
avurdun kavuştuğu yere denir. Ve yeni 
binâ bünyâd eden adamın ahbâba tertîb ve 
ihzâr eylediği ta¡âma denir, ٌَوِكيَرة [vekîret] 
ma¡nâsına. Ve çehrede bıyığın kırkılacak 
yerine denir.

ُر ِحتإْ -ut√] ُحْتَرةٌ (â’nın kesriyle√) [el-√itr] اَلإْ
ret] ile ma¡nâ-yı sânîde mürâdiftir ki ça-
dır eteğine vurulan vassâleye denir. Ve 
bahşîşe denir; yukâlu: ًة  Ve أَْعَطاُه ِحْتًرا أَْي َعِطيَّ
çadır eteklerine vasl için şukka edinmek 

]ح ب ك ر[
َكُر َحَاوإْ  [πa∂anfer] َغَضْنَفٌر) [el-√abevker] اَلإْ
vezninde) Şol kumsal yere denir ki onda 
yol ve iz eseri olmamakla misâfir ve 
süllâk veche-i maksûdlarından güm-râh 
olur olalar. Ve âfet ve dâhiyeye denir. Ve 
iri cüsseli gövdesi devşirimli tıknaz ada-
ma denir. Ve bedeni za¡îf ve zebûn olup 
adımlarını sık sık atan adama denir. Cem¡i 
.gelir [abâkir√] َحَباِكُر

َكَرى َحَاوإْ  elif-i maksûre) [el-√abevkerâ] اَلإْ
ile) ve

َكٍر  ve [ummu √abevker] أُمُّ َحَاوإْ

َكَرى  ve [ummu √abevkerâ] أُمُّ َحَاوإْ

َكَراَن َحَاوإْ  Bunlar da [ummu √abevkerân] أُمُّ 
âfet ve dâhiyeye ıtlâk olunur. Ve 

َكَرى -Cenk bertaraf ol [abevkerâ√] َحَاوإْ
duktan sonra cenk vâki¡ olan meydân ve 
ma¡rekeye denir; cenk hengâmında ıtlâk 
olunmaz. Ve cüssesi hurde, cılız çocuğa 
denir ki büyümez olur.

ُحَااِكِريُّ ) [el-√ubâkiriyy] اَلإْ  [ulâbi†iyy¡] ُعالَِبِطيٌّ
vezninde) Bu dahi dahâmetli ve a¡zâsı dir-
nekli topaç adama denir.

َكَرُة َحاإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√abkeret] اَلإْ
vezninde) Biriktirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا َجَمَعُه َحْبَكَر الشَّ
ُكُر  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-te√abkur] اَلتََّحاإْ
vezninde) Hayrân olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َتَحيََّر َتَحْبَكَر الرَّ

]ح ت ر[
ُر َحتإْ -â’nın fethi ve tâ-yı fev√) [el-√atr] اَلإْ
kiyyenin sükûnuyla) Bir nesneyi muh-
kem ve metîn bend eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوالثَّاِني ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َحْتًرا  ْيَء  الشَّ  َحَتَر 
َوأَْحَكَمُه ُه  َشدَّ -Ve bir şey™e kıya kıya bak ِإَذا 
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ِتيُر -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√tîr] اَلتَّحإْ
de) Yeni binâ yaptıran adam ahbâb için 
bakyaz ta¡âmı tertîb ve ziyâfet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِلْلَْحَباِب  ُفالٌَن   َحتََّر 
َوِكيَرًة َلُهْم   Ve çadır eteklerine vassâle اتََّخَذ 
eklemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َحتََّر اْلَبْيَت ِإَذا 
َجَعَلُه َلُه ِحْتًرا

]ح ث ر[
َحَثُر -â’nın ve &â-yı müselle√) [el-√a&er] اَلإْ
senin fethiyle) Bedende hurde hurde si-
vilceler çıkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحِثَر 
َبِثَر ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َحَثًرا  -Ve gözün ka اْلِجْلُد 
pağında kezâlik kızıl kızıl sivilceler peydâ 
olmak, ¡alâ-kavlin ağrıdan nâşî kapaklar 
gılzatlanıp huşûnet bulmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحِثَرِت اْلَعْيُن ِإَذا َخَرَج ِفي أَْجَفاِنَها َحبٌّ ُحْمٌر 
-Ve bir nesne gılzatla أَو َغُلَظْت أَْجَفانَُها ِمْن َرَمٍد
nıp dahâmet peydâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَضُخَم َغُلَظ  ِإَذا  ْيُء  الشَّ  Ve bal ve َحِثَر 
pekmez makûlesi mütegayyir olmağa yüz 
tutmakla dâne dâne olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحِثَر اْلَعَسُل ِإَذا َتَحبََّب ِلَيْفُسَد Ve bolalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِإَذا اتََّسَع  Ve َحِثَر الشَّ

 ine ve[aker¡] َعَكٌر Bir nesnenin [a&er√] َحَثٌر
tortusuna denir; yukâlu: ْيِت أَْي  َما أَْكَثَر َحَثُر الزَّ
 ,Ve misvâk ağacının yemişine denir َعَكُرُه
اْلِعَنِب gibi. Ve [berîr] َبِريٌر -a&eru’l√] َحَثُر 
¡ineb] henüz pek ve ekşi olan üzüm ko-
ruğuna denir. Ve salkımın yenice zuhûr 
eden dânesine denir. Ve bir nev¡ kırmızı 
mantarlara denir ki kumsal yerlerde biter, 
geriden toprak kümesi zann olunur, kazı-
lıp açıldıkta kumluk altında görünür. Müf-
redi ٌَحَثَرة [√a&eret]tir hâ’yla.

ُحَثاَرُة  (â’nın zammıyla√) [el-√u&âret] اَلإْ
Saman ufantısına denir, ُحَثاَلٌة [√u&âlet] 
ma¡nâsına.

َنَرُة  [avma¡at§] َصْوَمَعٌة) [el-√av&eret] اَلإَْحوإْ

ma¡nâsınadır ki bunda masdardır; yukâlu: 
ُجُل ِحْتًرا ِإَذا أََخَذ ِلْلَبْيِت َحَتاًرا َحَتَر الرَّ
َحَتاُر  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-√atâr] اَلإْ
-gibi çadır eteklerine vasl ey [itr√] ِحْتٌر
ledikleri parçaya denir. Ve bir nesneyi 
dâ™iren-mâ-dâr ihâta eyleyen şey™e denir, 
kulağın çevresinde olan zih ve çadır şuk-
kalarının pervâzları ve tırnağı ihâta eden 
et ve kalbur ve elek kasnakları gibi. Ve 

-Dübür halkasına denir, ¡alâ [atâr√] َحَتاٌر
kavlin dübür ile kubul aralığına, ¡alâ-
re™yin hâyeler aralığında olan zih gibi 
uzun çizgiye denir. Ve gözün iç tarafın-
dan kapağın dâ™iren-mâ-dâr zihine denir 
ki gözü ihâta eder. Ve devenin ağızının 
nihâyetinde olan azı dişi hey™etinde olan 
et pâresine denir. Ve şol ipe denir ki kıl 
çadırların arkuru çevresine şerit gibi bend 
ederler ki ona tınâbları bağlanır.

َحِتيَرُة  vezninde [vekîret] َوِكيَرةٌ [el-√atîret] اَلإْ
ve mürâdifidir ki ٌُحْتَرة [√utret] gibi yeni 
binâ için yârâna tertîb olunan bakyaz 
ta¡âmına denir; tekûlu: َواْلُحْتَرَة اْلَحِتيَرَة   أَْطَعَمَنا 
أَِي اْلَوِكيَرَة
َرُة َحتإْ -veznin [arbet∂] َضْرَبٌة) [el-√atret] اَلإْ
de) Bir kere emmek, ra∂¡a-i vâhide 
ma¡nâsınadır. Pes َحْتٌر [√atr] emmek 
ma¡nâsına masdar olup ٌَحْتَرة [√atret] binâ-i 
merre olur.

ُتوُر  Şol süt emer çocuğa [el-ma√tûr] اَلإَْمحإْ
ve yavruya denir ki kaht sebebiyle anası-
nın sütü az olduğundan azca emzirilir ola; 
yukâlu: ًَقِليال َشْيًئا  يُْرَضُع  الَِّذي  َوُهَو  َمْحُتوًرا   َشبَّ 
ِلْلَجْدِب َوِقلَِّة اللََّبِن
ِتُر -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mu√tir] اَلإُْمحإْ
ninde) Ehl ve ¡ayâline terzîk ve infâk 
husûsunda hisset ve taksîr eden nâkese 
denir; yukâlu: َرُجٌل ُمْحِتٌر أَْي ُمَقِتٌّر
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cîm’in sükûnuyla) ve

َراُن -â’nın zammı ve kes√) [el-√ucrân] اَلإُْحجإْ
riyle) Men¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإَذا َمَنَعُه ِل   :ve yukâlu َحَجَرُه ُحْجَراًنا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
ِف ِفي َماِلِه ِغيِر اْلَقاِضي ِإَذا َمَنَعُه ِمَن التََّصرُّ  َحَجَر َعَلى الصَّ
Ve 

ٌر  (â’nın fethi ve kesriyle√) [acr√] َحجإْ
İnsânın kucağına denir, ِحْضٌن [√i∂n] ve 
kenâr ve âgûş ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَشأَ ِفي 
ِحْضِنِه ِفي  أَْي  ُفالٍَن  ِحَضاَنٍة Fukahânın ِحْجِر   ِحْجُر 
[√icru √i∂ânet] ta¡bîrleri bundandır. Ve 
harâm ma¡nâsınadır ki ismdir, şer¡an mu-
harrem olan nesneden ¡ibârettir; yukâlu: 
 ﴿ِحْجًرا :Ve fi’t-Tenzîl’i َهَذا ِحْجٌر َعَلْيَك أَْي َحَراٌم
ًما َوُقِرَئ ِباْلَفْتِح َواْلَكْسِر  ve َمْحُجوًرا﴾ أَْي َحَراًما ُمَحرَّ

ٌر  Beyâz ve pâkîze (hemân fethle) [acr√] َحجإْ
kumluğa denir. Ve gözün hânesine denir; 
 ma¡nâsına. Ve [ma√ciru’l-¡ayn] َمْحِجُر اْلَعْيِن

ٌر  Yemâme eyâletinin kasabası [acr◊] َحجإْ
ya¡nî kâ¡idetü’l-mülkü olan şehrin adıdır. 
Ve Benû ¡U…ayl diyârında bir mevzi¡ is-
midir. Ve ¡U≠re kabîlesi bilâdıyla ∏a†afân 
bilâdı beyninde bir vâdî adıdır. Ve Benû 
Suleym’e mahsûs bir karye adıdır; bun-
da √â’nın kesriyle de zebân-zeddir. Ve 
∏a†afân bilâdında bir dağın adıdır. Ve 
Yemen’de bir mevzi¡ ismidir. Ve bir mev-
zi¡ adıdır ki orada Devs kabîlesiyle Kinâne 
meyânında bir vak¡a olmuştur. Ve 

ٌر  lafzından cem¡-i [acret√] َحْجَرةٌ [acr√] َحجإْ
cinsi olur ki َناِحَيٌة [nâ√iyet] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ى ِفي َحْجَرٍة أَْي َناِحَيٍة َتَنحَّ
ٍن ُر ِذي ُرَعيإْ  Bir kabîle [acru ±î Ru¡ayn◊] َحجإْ
pederinin lakabıdır; tâbi¡înden ¡Abbâs b. 
»uleyd ve muhaddisînden ¡U…ayl b. Bâ…il 
ve ¢ays b. Ebî Zeyd ve Hişâm b. ◊umeyd 
ve bunun zürriyyetleri o kabîledendir.
ُِ َأإْ ُرالإْ  Ezd kabîlesinden [acru’l-Ezd◊] َحجإْ

vezninde) Zekerin başına denir, َحَشَفٌة 
[√aşefet] ma¡nâsına.

َنَرَة َْنُوَحوإْ  [Benû ◊av&eret] ¡Abdul…ays 
kabîlesinden bir batndır. Ve ¡Abdulmu™min 
b. A√med b. ◊av&ere el-◊av&erî el-
Curcânî muhaddisîndendir.

َحِثيَرُة  vezninde [vekîret] َوِكيَرةٌ [el-√a&îret] اَلإْ
ve mürâdifidir ki yeni binâ için ahbâba 
tertîb ve ziyâfet olunan ta¡âma denir.

َثاُر حإْ ِ  (vezninde [i√∂âr] ِإْحَضاٌر) [el-i√&âr] اَلإْ
Hurmâ ağacının çiçeklerinin kapçıkları 
yarılıp hurde sivilceler tarzında dâneleri 
zuhûr eylemek ma¡nâsınadır ki henüz ko-
ruğa başlamazdan evvelce olur; yukâlu: 
َغاِر ُه َكاْلَحَثَراِت الّصِ َق َطْلُعُه َوَكاَن َحبُّ  أَْحَثَر النَّْخُل ِإَذا َتَشقَّ
َقْبَل أَْن َيِصيَر َحَصالً
ِثيُر -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√&îr] اَلتَّحإْ
de) Edviye ve süfûf makûlesini iyice 
tahmîr eylememekle dâne dâne eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُه َواَء َتْحِثيًرا ِإَذا َحبَّ َحثََّر الدَّ

]ح ث ف ر[
ُفُر ُحثإْ -â’nın ve fâ’nın zam√) [el-√u&fur] اَلإْ
mıyla) Dühn makûlesinin çöküntüsüne 
ve posasına denir. Ve mâlın işe yarama-
yıp kemter olanına denir; tekûlu: أََخَذ ُهَو ِمَن 
 Cem¡i اْلَماِل أَْجَوَدُه َوأَْبَقى َلَنا ُحْثُفَرُه أَْي َسَقَطُه َوُرَذاَلُه
 gelir. Ve [a&âfîr√] َحَثاِفيُر

 gibi cümle [a≠âfîr√] َحَذاِفيُر [a&âfîr√] َحَثاِفيُر
ve cemî¡ ma¡nâsınadır; tekûlu: أََخْذُت ِبَحَثاِفيِر 
اأْلَْمِر أَْي ِبآِخِرِه َيْعِني ِبَمْجُموِعِه
ُفَرُة ُحثإْ -vez [unfu≠et…] ُفْنُفَذةٌ) [el-√u&furet] اَلإْ
ninde) Yağ ve bal destîlerinin diplerinde 
kalmış olan tüfle ve tortuya denir; yukâlu: 
ِفي َيْبَقى  َوَقًذى  ُخثُوَرةٌ  أَْي  ُحْثُفَرةٌ  ِة  اْلَجرَّ ِفي  َبِقَي   َقْد 
أَْسَفِلَها

]ح ج ر[
ُر  â’nın harekât-ı selâsı ve√) [el-√acr] اَلإَْحجإْ
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أَِة َمرإْ ُرالإْ  Er ve ¡avretin [icru’l-mer™et√] ِحجإْ
nâ-mahrem yerlerine ıtlâk olunur. Ve 

ٌر  Benû Suleym diyârında [icr◊] ِحجإْ
bir karye adıdır. Bu iki mâddede feth-
le de câ™izdir ve hıfz ve kenf ve himâyet 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ََنَشأ 
ِحْفِظِه ِفي  أَْي  ِباْلَفْتِح  َحْجِرِه  َوِفي  ُفالٍَن  ِحْجِر  ِفي   ُفالٌَن 
  Ve Vehb b. Râşid el-◊icrî ¡ulemâ-i َوَسْتِرِه
Mı§r’dandır.

-Taşa de (fethateynle) [el-√acer] اَلإَْحَجُر
nir, âlet-i men¡ olduğu için. Cem¡i أَْحَجاٌر 
[a√câr] ve cem¡-i kılleti أَْحُجٌر [a√cur]dur 
ve ٌِحَجاَرة [√icâret] gelir √â’nın kesriyle ve 
âhirde hâ’yla ve ِحَجاٌر [√icâr] gelir hâ’sız. 

Mü™ellif burada َحَجٌر [√acer]i ٌَصْخَرة [§a«ret] 
ile tefsîr eylemiştir ki tefsîr bi’l-ahasstır, 
zîrâ ٌَصْخَرة [§a«ret] hacer-i ¡azîme denir ki 
kaya ta¡bîr olunur. Ve Ba§â™ir’de ma¡rûf 
cevher-i sulb ile beyân eylemiştir. Ve 

 Ma¡denden çıkıp henüz zevb [acer√] َحَجٌر
ve siyâgat olunmamış gümüşe ve altına 
ıtlâk olunur. َحَجَراِن [√acerân] altın ile gü-
müştür. Ve 

 [reml] َرْمٌل ,Kuma ıtlâk olunur [acer√] َحَجٌر
gibi. Ve 

ُُ َو َسإْ  Ka¡be-i [el-√aceru’l-esvedu] اَلإَْحَجُرالإْ
mu¡azzama cidârında ma¡rûf seng-i 
es¡addır, kemâline mebnî yalnız َحَجٌر 
[√acer] dahi ıtlâk olunur. Ve 

 Endelüs’te bir şehr-i ¡azîm [acer◊] َحَجٌر
ismidir ki bir cebel üzerinde vâki¡dir; 
muhaddisînden Mu√ammed b. Ya√yâ el-
◊acerî oradandır. Ve bir başka mevzi¡ adı-
dır. Ve 

َهِب َّْ  Dimaş…’ta [aceru’≠-±eheb◊] َحَجُرال
bir mahalle adıdır. Ve 

 şîn-i) [aceru Şuπlâne◊] َحَجُرُشغإْالََن

bir batndır; ◊âfı@ ¡Abdulπanî ve ◊âfı@ ve 
İmâm Ebû Ca¡fer e†-‰a√âvî ondandır.

َجُر -vez [ma§dar] َمْصَدٌر) [el-ma√cer] اَلإَْمحإْ
ninde) ِحْجٌر [√icr] gibi harâm ma¡nâsınadır. 
Ve 

ٌر  ve[icr√] ِحجإْ

َجٌر  :Masdar olurlar; yukâlu [ma√cer] َمحإْ
َمُه -Ve şol çay kı َحَجَرُه َعَلْيِه ِحْجًرا َوَمْحَجًرا ِإَذا َحرَّ
yısına denir ki yüksekçe olmakla suyunu 
taşraya neşf ve seyelândan men¡ ve imsâk 
eyleye.

ُر  َحْجٌر (â’nın kesriyle√) [el-√icr] اَلإِْحجإْ
[√acr]-i mezkûr ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir, niteki zikr olundu. Ve 

ٌر -Akl ve hûş ma¡nâsınadır, nâ¡ [icr√] ِحجإْ
sezâ umûrdan sâhibini men¡ eylediği için; 
yukâlu: ُهَو ِمْن َذِوي اْلِحْجِر أَِي اْلَعْقِل ve

َاِة َكعإْ ُرالإْ  Beyt-i şerîfin [icru’l-Ka¡bet◊] ِحجإْ
cânib-i şimâlîsinde vâki¡ ◊a†îm ile 
müdâr olan mevzi¡den ¡ibârettir ki beyt-i 
şerîftendir, gûyâ ki beyt-i şerîfin kucağı-
dır yâhûd َحَجٌر [√acer] ile muhât olduğu 
mülâhazasına mebnîdir. Ve 

ٌر  Vâdi’l-¢urâ kurbünde ¿emûd [icr◊] ِحجإْ
kavminin diyârı yâhûd bilâdı ismidir ve 
fîhi kavluhu ta¡âlâ: اْلِحْجِر أَْصَحاُب   ﴿َكَذَب 
 √Tâ™ife-i mezbûre Hazret-i ~âli اْلُمْرَسِليَن﴾
kavmidir. Ve 

ٌر  Kısrak ata ıtlâk olunur, erkeği [icr√] ِحجإْ
dirâbdan men¡ eylediği için; bunda hâ’yla 
 ُحُجوٌر demek lahndır. Cem¡i [icret√] ِحْجَرةٌ
[√ucûr] ve ٌُحُجوَرة [√ucûret]tir, zammla. Ve 

ٌر  Hısımlık ve karâbet [icr√] ِحجإْ
ma¡nâsınadır ki bîgâneyi mâni¡dir; tekûlu: 
َقَراَبٌة أَْي  ِحْجٌر  َوَبْيَنُه  -Ve bir adamın kuca َبْيِني 
ğında yâ önünde olan sevbe denir. Ve 

ُجِل ُرالرَّ  ve [icru’r-recul√] ِحجإْ
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 â’nın zammı ve√) [el-√ucerât] اَلإُْحَجَراُت
cîm’in fethiyle) ve

َراُت  (cîm’in sükûnuyla) [el-√ucrât] اَلإُْحجإْ
Bunlar da ُحَجٌر [√ucer] gibi ٌُحْجَرة [√ucret]
in cem¡leridir. Sîga-i ahîre Zema«şerî’den 
menkûldür.

 Şol yüksek arza denir ki [el-√âcir] اَلإَْحاِجُر
ortası alçak ve çukurca ola; yukâlu: أَْرٌض 
 Ve şol dere ve َحاِجٌر أَْي ُمْرَتِفَعٌة َوَوَسطَُها ُمْنَخِفٌض
çay kenârına denir ki yüksekçe ve çaya 
doğru engebe olmakla suyunu tutup taş-
ra seyelânına mâni¡ ola; tekûlu: َيْقُعُد  َرأَْيُتُه 
اْلَماَء تُْمِسُك  الَِّتي  َشَفُتُه  َوُهَو  اْلَواِدي  َحاِجِر   Ve ِفي 
-dedikleri nebâtın dâ™iren-mâ [&rem] َرْمٌث
dâr mu¡zam olan menbitine denir ki ona 
mahsûs havzedir. Cem¡i ُحْجَراٌن [√ucrân] 
gelir √â’nın zammıyla, َحاِئٌر [√â™ir] ve ُحوَراٌن 
[√ûrân] ve ٌَّشاب [şâbb] ve اٌن  [şubbân] ُشبَّ
gibi. Ve

-Bâdiyede huccâc konakla [acir◊] َحاِجٌر
rından bir konak adıdır.

ِريُّ ) [el-√ucriyy] اَلإُْحجإْ -vez [kurdiyy] ُكْرِديٌّ
ninde, √â’nın kesriyle de lügattır) Hak ve 
hürmet ve zimmet ma¡nâsınadır; tekûlu: 
َبْيَنَنا َوَبْيَنُه ُحْجِريٌّ أَْي َحقٌّ َوُحْرَمٌة
ٌر  â’nın zammı ve cîm’in√) [ucr√] ُحجإْ
sükûnu ve zammıyla) İmru™ul…ays nâm 
şâ¡ir-i meşhûrun pederi ve cedd-i a¡lâsı 
ismleridir. Ve ◊ucr b. Rebî¡a ve ◊ucr b. 
¡Adiyy ve ◊ucr b. en-Nu¡ mân ve ◊ucr b. 
Yezîd ashâbdandır ve ◊ucr b. el-¡Anbes 
tabi¡îndendir. Ve 

ٌر  Yemen’de bir karye adıdır ki [ucr◊] ُحجإْ
nevâhî-i Bedr’dendir; a¡lâm-ı ¡ulemâdan 
Ya√yâ b. el-Mun≠ir ve Mu√ammed b. 
A√med b. Câbir el-◊ucrî oradandır.

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-◊acûr] اَلإَْحُجوُر

mu¡cemenin fethiyle) Antâkiyye kurbün-
de bir hısn adıdır. Ve 

-Âfet ve dâhiyeye ıtlâk olu [acer√] َحَجٌر
nur; yukâlu: ِبَداِهَيٍة أَْي  اأْلَْرِض  ِبَحَجِر   Ve ُرِمَي 
ashâbdan Evs hazretlerinin pederi ismidir. 
Ve şu¡arâ-yı Câhiliyye’den dîger Evs nâm 
kimsenin pederi adıdır. Ve muhaddisînden 
Enes cenâbının pederi ismidir, ¡alâ-kavlin 
bu iki َكِتٌف [ketif] veznindedir. Ve Eyyûb 
b. ◊acer ve Mu√ammed b. Ya√yâ b. Ebî 
◊acer hadîs rivâyet eylediler.

 Ezd [u’l-◊acereyn±] ُذلالإَْحَجَريإِْن
kabîlesinden bir kimsenin lakadır; duhteri 
bir taş ile devesine çekirdek kırıp ve bir 
başka taş ile zevci için arpa öğütüp un ey-
lediği için telkîb olundu.

ُجرُّ ُحإْ  hemzenin ve cîm’in) [el-u√curr] اَلإْ
zammı ve râ’nın teşdîdiyle ٌّأُْرُدن [urdunn] 
vezninde) Bu dahi taşa denir, َحَجٌر [√acer] 
gibi.

-veznin [feri√at] َفِرَحٌة) [el-√aciret] اَلإَْحِجَرُة
de) ve

) [el-√acîret] اَلإَْحِجيَرُة -veznin [a@îret√] َحِظيَرةٌ
de) ve

َرُة ُمَتَحّجِ -Taşlık yere de [el-mute√acciret] اَلإْ
nir, Fârisîde senglâh derler; yukâlu: أَْرٌض 
َرةٌ أَْي َكِثيَرُة اْلَحَجِر َحِجَرةٌ َوَحِجيَرةٌ َوُمَتَحّجِ
-Tırna (zammeteynle) [el-√ucur] اَلإُْحُجُر
ğın çevresini zih gibi ihâta eden etçeğize 
denir.

 (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [el-√ucer] اَلإُْحَجُر
 in cem¡idir ki çardağa denir[ucret√] ُحْجَرةٌ
 ma¡nâsına. Ve deve ağılına [πurfet] ُغْرَفٌة
denir ki etrâfı taştan çevrilir. اِر الدَّ  ُحْجَرُة 
[√ucretu’d-dâr] ki odaya denir, bundan 
me™hûzdur.

ve (zammeteynle) [el-√ucurât] اَلإُْحُجَراُت
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na َمْحِجٌر [ma√cir] ve mecmû¡una َمَحاِجُر 
[me√âcir] ıtlâkı bundandır; ِلَهِذِه اْلَقْرَيِة َمْحِجٌر 
ِفيَها ِرْعٌي َكِثيٌر َوُهَو َما َحْوَلَها
َجاُر ِتحإْ سإْ ِ -Sükûn için oda edin [el-isti√câr] اَلإْ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  ِإْسَتْحَجَر الرَّ
ِلَنْفِسِه أَْي  ُحْجَرًة   Ve bir nesneye cür™et اتََّخَذ 
ve ikdâm edip saldırmak ma¡nâsınadır ki 
taş gibi salâbetlenmek lâzımıdır; yukâlu: 
ِإْسَتْحَجَر َعَلْيِه ِإَذا اْجَتَرأَ
ُر ٌل) [et-te√accur] اَلتََّحجُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bu dahi ٌُحْجَرة [√ucret] edinmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اتََّخَذ ِإَذا  ُجُل  الرَّ َر   َتَحجَّ
-Ve bir adama tekâzâ ve tazyîk ey ُحْجَرًة
lemek ma¡nâsına müsta¡meldir; asl ٌر  َتَحجُّ
[te√accur] taş gibi pekişmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقُه َضيَّ ِإَذا  ُفالَِن  َعَلى  َر   :ve yukâlu َتَحجَّ
َعُه اهللُ َتَعاَلى ِإَذا َضيََّقُه َعَلى َنْفِسِه َر َما َوسَّ َتَحجَّ

) [el-◊uceriyy] اَلإُْحَجِريُّ  [cuheniyy] ُجَهِنيٌّ
vezninde) Muhaddisînden Mu@affer b. 
¡Abdullâh b. Bekr nisbetidir.

َجاُر َحإْ -hemzenin fethiy) [el-A√câr] اَلإْ
le) Benî Temîm’den bir niçe batna 
ıtlâk olunur, fi’l-asl ismleri Cendel ve 
Cervel ve ~a«r idi ki hep َحَجٌر [◊acer] 
esmâlarındandır. Ve 

َجاٌر -Hemmâm b. Murre eş [A√câr] أَحإْ
Şeybânî feresinin ismidir. Ve 

ِل َخيإْ َجاُرالإْ -Şol soy kısrak [a√câru’l-«ayl] أَحإْ
lara denir ki hemîn döllerini almak için 
ittihâz ederler. ¡Arablar bunun müfredi-
ni isti¡mâl eylemezler. Şârih, Ezherî’den 
müfreden isti¡mâlini hikâyet eylemiştir ki 
müfredi ِحْجٌر [√icr]dir √â’nın kesriyle.

ِمَراِء َجاُرالإْ -mîm’in kes) [™A√câru’l-Mirâ] أَحإْ
riyle) Medîne hâricinde ¢ubâ™ nâm ma-
halde bir mevzi¡dir.

يإِْت َجاُرالزَّ  Dâhil-i [A√câru’z-Zeyt] أَحإْ

Benû Sa¡d bilâdında bir mevzi¡ adıdır ki 
¡Umân verâsına düşer. Ve Yemen’de bir 
mevzi¡ adıdır.

 gibi suyu [âcir√] َحاِجٌر [el-√âcûr] اَلإَْحاُجوُر
taşra seyelândan men¡ eden çay kıyısına 
denir ve bu mübâlagadır.

وَرُة -vez [tennûret] َتنُّوَرةٌ) [el-√accûret] اَلإَْحجُّ
ninde) ve

 Sıbyâna mahsûs bir [el-√âcûret] اَلإَْحاُجوَرُة
la¡ib adıdır; bir dâ™ire çizip birisi onun 
içinde durur, mâ-¡adâsı mezbûru dâ™ireden 
tutup çıkarmak için etrâfını ihâta ederler, 
Türkîde “dur tut” oyunu ve Fârisîde hir-
sek derler.

ِجُر -veznin [meclis] َمْجِلٌس) [el-ma√cir] اَلإَْمحإْ
de) ve

َجُر -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi√cer] اَلإِْمحإْ
de) Bâgçeye ıtlâk olunur, َحِديَقٌة [√adî…at] 
ma¡nâsına; etrâfında َحاِجٌر [√âcir] ve َحاِجٌز 
[√âciz] yapılmakla bîgâna memnû¡ olur. 
Cem¡i َمَحاِجُر [me√âcir]dir; yukâlu: َقلَّْت ِمَياُه 
 Ve اْلَمَحاِجِر أَِي اْلَحَداِئِق

ِن َعيإْ ِجُرالإْ -Gözün oyu [ma√ciru’l-¡ayn] َمحإْ
muna denir ki Fârisîde hâne-i çeşm denir, 
nikâbın gözlük ta¡bîr olunan deliğinden 
oyumunca görünen dâ™iresinden ¡ibârettir. 
¡Alâ-kavlin nikâbın vech-i mezkûr üze-
re gözlüğüne denir ki ¡Arab nisvânı 
nikâblarının göze gelecek yerlerinde göz 
dâ™iresince birer delik edip taşraya onlar-
dan nazar ederler, yoksa bu diyârın ¡av-
retleri gibi tâ-be-sîne küşâde eylemezler. 
Kâle fi’l-Esâs ِإْمَرأَةٌ َبْيَضاُء اْلَمَحاِجِر َوَبَدا َمْحِجُرَها 
َقاِب  Ve ِمَن النِّ

ِجٌر  Başta sarılmış olduğu [ma√cir] َمحإْ
hâlde sarığa ıtlâk olunur. Ve köyün ve 
çiftliğin çevresine ve havâlîsine denir; 
ümerâ-i  Yemen’in mahsûs korulukları-
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¡ibâretiyle resm eylemekle teşvîş eylemiş-
tir. َجْمُعُه zamîri ٌَحْنَجَرة lafzına râci¡dir ve 
 un cem¡i[uncûr√] ُحْنُجوٌر .ona ma¡tûftur َبَلٌد
 َحَناِجُر in[anceret√] َحْنَجَرةٌ ve [anâcîr√] َحَناِجيُر
[√anâcir] gelir. Kâle fi’l-Ba§â™ir kavluhu 
ta¡âlâ: َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر﴾ اآلية َجْمُع َحْنَجَرٍة﴿ 
َوِهَي َرْأُس اْلَغْلَصَمِة ِمْن َخاِرٍج
ِجيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√cîr] اَلتَّحإْ
Ay incerek ve yufkarak pervâz gibi ağıl-
lanmak, ¡alâ-kavlin yufkaca bulut içre 
olmakla çevresi buluttan hâle şeklinde 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَقَمُر  َر   َحجَّ
 اْسَتَداَر ِبَخّطٍ َدِقيٍق ِمْن َغْيِر أَْن َيْغُلَظ أَْو َصاَر َحْوَلُه َداَرةٌ
-Ve deve kısmının gözlerinin çevre ِفي اْلَغْيِم
si değirmi dâgla dâglanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبِميَسٍم َعْيَنْيِه  َحْوَل  ُوِسَم  ِإَذا  اْلَبِعيُر  َر   َحجَّ
ُمْسَتِديٍر
ِتَجاُر حإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i√ticâr] اَلإْ
ninde) Serhadd ve sınır olan yere sâ™iri 
men¡ için mîl makûlesi nişân nasb eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: اأْلَْرَض  ِإْحَتَجَر 
اْلَغْيِر َعِن  ِبِه  َيْمَنُعَها  أَْي  َمَناًرا  َعَلْيَها   Ve bir ِإَذا َضَرَب 
nesneyi kucağa almak ve kucağa komak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْحَتَجَر اللَّْوَح ِإَذا َوَضَعُه ِفي 
-Ve bir yere yâ bir adama penâh getir ِحْجِرِه
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِبِه ُفالٌَن   ِإْحَتَجَر 
َواْسَتَعاَذُه ِإَلْيِه   Ve develerin karınları bir اْلَتَجأَ 
¡ârıza sebebiyle pekişmek ma¡nâsınadır ki 
o sebeple dolup ve doymamak derecesine 
bâlig olur; yukâlu: َدْت َتَشدَّ ِإَذا  ِبُل  اإْلِ  ِإْحَتَجَرِت 
بُطُونَُها
ي الإِْحَجاَرِة ُِ -Endelüs ser [Vâdi’l-◊icâret] َلا
haddinde bir beldedir; muhaddis ve şâ¡ir 
Mu√ammed b. İbrâhîm b. ◊abbûn el-
◊icârî oradandır.

َوٌر  (vezninde [asver…] َقْسَوٌر) [acver◊] َحجإْ
Bir recül ismidir.

اٌر  İbn (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [Haccâr] َحجَّ

Medîne’de bir mevzi¡dir.

ٌر -vez [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [Mu√accer] ُمَحجَّ
ninde ve ٌث  (veznlerinde [&mu√addi] ُمَحّدِ
Bir suyun yâhûd bir mevzi¡in adıdır.

َراُت -musaggar bünye) [el-◊uceyrât] اَلإُْحَجيإْ
siyle) Evs b. Maπrâ™ nâm kimseye mahsûs 
bir menzil adıdır.

ُحنإُْجوُر -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-√uncûr] اَلإْ
ninde) Küçük sepete denir; yukâlu: َوَضَعُه 
َصِغيٍر َسَفٍط  أَْي  ُحْنُجوٍر   Ve şol şişeye denir ِفي 
ki içine göz otu makûlesi süfûflar korlar. 
Ve ُحْلُقوٌم [√ul…ûm] ma¡nâsınadır. Mü™ellif 
gerçi ُحْلُقوٌم [√ul…ûm]u َحْلٌق [√al…] ile tefsîr 
eylemiştir, lâkin müsâmaha eylemiştir ve 
burada ُحْلُقوٌم [√ul…ûm] ile beyânı ibhâma 
müştemildir. Ba§â™ir’de nûn’un asâletine 
mebnî zâ™id bahsinde îrâd ve re™s-i َغْلَصَمٌة 
[πal§amet] ile beyân eylemiştir. َغْلَصَمٌة 
[πal§amet] boğazda boğurtlağın başındaki 
yumruya denir. Kaldı ki boğazın fezâsında 
iki mecrâ vardır ki biri havâ eğirip ne-
fes alacak mecrâdır buna ُحْنُجوٌر [√uncûr] 
ve ُحْلُقوٌم [√ul…ûm] ve ٌَحْنَجَرة [√anceret] ve 
kasaba-i riyye derler, Türkîde boğurtlak 
ve Fârisîde nây-ı gelû denir; bunun mahal-
li َرَقَبٌة [ra…abet]in önünde vaz¡ olunmuştur 
ki hissen zâhirdir ve dîgeri ta¡âm tenâvül 
olundukta mi¡deye vâsıl olacak mecrâdır 
ki buna َمِريٌء [merî™] ve بُْلُعوٌم [bul¡ûm] der-
ler, Türkîde kızılöyken ve Fârisîde gelûy-ı 
sürh derler, bir ucu fem-i mi¡deye vâsıl 
olur.

َجَرُة َحنإْ -â’nın ve cîm’in fet√) [el-√anceret] اَلإْ
hiyle) Bu dahi ٌُحْنُجور [√uncûr] ma¡nâsınadır 
ki ُحْلُقوٌم [√ul…ûm]dur. ٌَحْنَجَرة [√anceret]
in cem¡i َحَناِجُر [√anâcir] gelir. Ve َحَناِجُر 
[◊anâcir] bir belde adıdır. 

Mü™ellif َوَبَلٌد َجْمُعُه  َواْلَحَناِجِر   َكاْلَحْنَجَرِة 
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ِل ِإَذا َسِمَن ِفي ِغَلٍظ َواْجِتَماِع َخْلٍق  َحْدًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
Ve gözyaşını su akıntısı gibi salıverip 
akıtmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَعْيُن  َحَدَرِت 
ِل َوالثَّاِني ِإَذا َساَلْت ِبِه ْمَع َحْدًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ  Ve الدَّ

ٌر إَْ -Gözde olan şaşılığa ıtlâk olu [adr√] َح
nur, bir tarafa münhadir olduğu için; 
yukâlu: ِفي َعْيِنِه َحْدٌر أَْي َحَوٌل
يُر َِ -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√dîr] اَلتَّحإْ
ninde) Bu dahi bir işte sür¡at eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َواْلَمْشَي  اْلِقَراَءَة  َر   َحدَّ
 Ve darbe sebebiyle gövdenin derisi أَْسَرَع
gılzatlanıp şişmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َر ِجْلَدُه ِبَمْعَنى َحَدَر َحدَّ
اُر ََ حإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i√dâr] اَلإْ
Bu dahi darbeden gövdenin derisi şiş-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِجْلَدُه  أَْحَدَر 
َحَدَر  ;Ve bu ma¡nâdâ müte¡addî olur ِبَمْعَنى 
yukâlu: َمُه َورَّ َحتَّى  َضَرَبُه  ِإَذا  ُفالٍَن  ِجْلَد   أَْحَدَر 
Ve bez makûlesinin saçağını bükmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْحَدَر الثَّْوَب ِإَذا َفَتَل ُهْدَبُه
اَرُة ََ َح -vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-√adâret] اَلإْ
ninde) Bir adamın vücûdu dirnekli ve 
endâmı kalın ve tıknaz olarak semiz ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َحَداَرًة  َحُدَر الرَّ
ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َسِمَن ِفي ِغَلٍظ َواْجِتَماِع َخْلٍق
ُر ََ َح ve (fethateynle) [el-√ader] اَلإْ

لُر َُ َح  (vezninde [abûl…] َقُبوٌل) [el-√adûr] اَلإْ
ve

لُر َُ ُحإْ -veznin [uslûb] أُْسُلوٌب) [el-u√dûr] اَلإْ
de) ve

َراُء إَْ َح -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-√adrâ] اَلإْ
de) ve

ُُلُر َحا  Akıntılı iniş ve engebe [el-√âdûr] اَلإْ
yere denir, Fârisîde neşîb denir. Ve 

ٌر إَْ  Göz yaşı su gibi inip akmak [adr√] َح
ma¡nâsına masdar olur; yukâlu: ْمُع الدَّ  َحَدَر 
ِل َوالثَّاِني ِإَذا َساَل َحْدًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ

Ebcer’dir ki hükkâm-ı ¡Arabdandır.

ٌر -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [uceyr◊] ُحَجيإْ
de) Esâmîdendir: ◊uceyr b. er-Rebî¡ ve 
Hişâm b. ◊uceyr muhaddislerdir. Ve 
◊uceyr b. Suvâ™e, Câbir b. Semure es-
Sahâbî ceddidir.

]ح ُ ر[
ُر إَْ َح ve (vezninde [πadr] َغْدٌر) [el-√adr] اَلإْ

لُر َُ ُح  (vezninde [udûr§] ُصُدوٌر) [el-√udûr] اَلإْ
Yüksek ve engebe yerden iniş aşağı indir-
mek ma¡nâsınadır, dağdan ve tepeden in-
dirmek gibi; yukâlu: ْيَء َحْدًرا َوُحُدوًرا  َحَدَر الشَّ
ِل َوالثَّاِني ِإَذا َحطَُّه ِمْن ُعْلٍو ِإَلى ُسْفٍل  Şârihِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
der ki mutâvi¡i inhidârdır. Ve َحْدٌر [√adr] 
ve ُحُدوٌر [√udûr] lâzım dahi olur; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َهَبَط  İntehâ. Veَحَدَر الرَّ

ٌر إَْ  Bir işte sür¡at eylemek [adr√] َح
ma¡nâsına müsta¡meldir ki o işi tatvîlden 
hatt eder; yukâlu: َحَدَر اْلِقَراَءَة َحْدًرا ِإَذا أَْسَرَع ِفيَها 
Ve darbe yâhûd sadme sebebiyle gövde-
nin derisi şişip gılzatlanmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir ki şişip kabarmak sebebiyle 
kıvâm-ı vücûd münhatt olur; yukâlu: َحَدَر 
ْرِب الضَّ ِمَن  َوَغُلَظ  َوِرَم  ِإَذا  َوُحُدوًرا  َحْدًرا   Ve ِجْلُدُه 
bu ma¡nâda müte¡addî olur; yukâlu: َضَرَبُه 
َمُه َورَّ أَْي  ِجْلَدُه  َحَدَر   Ve bez ve mak¡ad َحتَّى 
makûlesinin saçaklarını ve püskülleri-
ni bükmek ma¡nâsına müsta¡meldir ki 
o sebeple tûlünden hatt ve kasr olunur; 
yukâlu: ُهْدَبُه َفَتَل  ِإَذا  الثَّْوَب   Ve müshil َحَدَر 
devâ içeriyi ishâl edip sürmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir ki esfele inzâl eder; yukâlu: 
أَْمَشاُه ِإَذا  َبْطَنُه  َواُء  الدَّ  Ve bir nesneyi ihâta َحَدَر 
eylemek ma¡nâsınadır ki istitâleden gûyâ 
ki hatt eylemiş olur; yukâlu: ْيَء الشَّ  َحَدَر 
ِبِه أََحاَط  -Ve a¡zâ ve endâm kalın ve dir ِإَذا 
nekli ve sımsıkı olduğu hâlde semirmek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ُجُل  َحَدَر الرَّ



لَرُة َُ ُحنإْ اَلإْ 1855BÂBU’R-RÂ™ 

اْلُمْعَجَمِة اِل  ِبالذَّ َوَحاِذُروَن  َحِذُروَن  َوَغْيُرُه  َعاِصٌم   َوَقَرأَ 
Burada َحاِدٌر [√âdir] tefsîr-i evvele göre si-
men ve gılzat ma¡nâsından ve sânîye göre 
hübût ma¡nâsından me™hûzdur ki kasr-ı 
tûl-ı mesâfeyi müstelzimdir. Ve ُمْؤُدوَن ke-
limesi ”آَدى-يُْؤِدي“ sîgasındandır, kavî ve 
müteheyyi™ü’s-sefer ma¡nâsınadır.

ُر ََ َحيإْ -veznin [ay…al§] َصْيَقٌل) [el-√ayder] اَلإْ
de) ve

َرُة ََ َحيإْ  Bunlar da (hâ’yla) [el-√ayderet] اَلإْ
arslana denir. Ve 

َرةٌ ََ  ve tehlike [heleket] َهَلَكٌة [ayderet√] َحيإْ
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ُاهلل  َرَماُه 
ِباْلَحْيَدَرِة أَِي اْلَهَلَكِة
ُُلُر َحا  Engebe yere denir ki [el-√âdûr] اَلإْ
zikr olundu. Ve küpeye ıtlâk olunur, ُقْرٌط 
[…ur†] ma¡nâsına. Ve müshil dârûya ıtlâk 
olunur; yukâlu: ًَشِرَب َحاُدوًرا أَْي ُمْسِهال
اُر ََ َحيإْ  (vezninde [bey†âr] َبْيَطاٌر) [el-√aydâr] اَلإْ
Pek olan çakıl taşına denir.

َرُة إَْ َح  â’nın fethi ve dâl’ın√) [el-√adret] اَلإْ
sükûnuyla) Bir gûne yaradır ki göz kapa-
ğının iç tarafında hurûc eder. Şârih der ki 
اْلَجْفِن  nüshaları galattır, savâb olan ِبَبَياِض 
.olmaktır ِبَباِطِن اْلَجْفِن

َرُة إَْ ُح -Kes (â’nın zammıyla√) [el-√udret] اَلإْ
ret ve ictimâ¡ ma¡nâsınadır; tekûlu: َهِذِه  َما 
ْجِتَماُع َواإْلِ اْلَكْثَرُة  أَِي  ِفيِهْم  -Ve deve sürü اْلُحْدَرُة 
süne denir.

ُر ُِ ُحَنا -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-√unâdir] اَلإْ
ninde) Basarı keskin olan adama denir ki 
kuvvet-i bâsırası ziyâde olur; yukâlu: َرُجٌل 
ُحَناِدٌر أَْي َحادُّ اْلَبَصِر
ُر َُ ُحنإْ ve [el-√undur] اَلإْ

لُر َُ ُحنإْ ve [el-√undûr] اَلإْ

لَرُة َُ ُحنإْ  (â’ların zammıyla√) [el-√undûret] اَلإْ
ve

لَرُة َُ َح ve (â’nın fethiyle√) [el-√adûret] اَلإْ

لَرُة َُ ُح ve (â’nın zammıyla√) [el-√udûret] اَلإْ

ُُلَرُة َحا  Ma¡nâ-yı mezbûrdan [el-hâdûret] اَلإْ
ismlerdir, bir adamın yukarıdan aşağıya 
doğru inmesine denir. Kezâlik gözyaşının 
akıntılı su gibi akmasına denir.

ُر ََ َحإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-a√der] اَلإْ
Şaşı gözlü kişiye denir; yukâlu: أَْحَدُر  َرُجٌل 
-Ve uylukları ete dolu olup yukarı أَْي أَْحَوُل
ları incerek olan deveye denir; yukâlu: َبِعيٌر 
أَْحَدُر ِإَذا َكاَن ُمْمَتِلَئ اْلَفِخَذْيِن َدِقيَق اأْلَْعَلى
َراُء إَْ َح -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-√adrâ] اَلإْ
de) أَْحَدُر [a√der]in mü™ennesidir, şaşı göz-
lü hatuna denir. Ve yan etleri ve uylukları 
ete dolu olup yukarısı incerek ve nâzükçe 
olan atlara denir ki vasf-ı hasen ve na¡t-ı 
cemîldir. Ve

َراُء إَْ -Bir hatun ismidir ki Ferez [™adrâ◊] َح
da… eş¡ârında onunla teşbîb ve tegazzül 
eder idi.

َرُة إَْ َح  (vezninde [bedret] َبْدَرةٌ [el-√adret] اَلإْ
ve

ى رَّ َُ ُح ى) [el-√udurrâ] اَلإْ -vez [kufurrâ] ُكُفرَّ
ninde) Büyük göze denir, ¡alâ-kavlin ka-
pakları eti sulb ve galîz olanına yâhûd 
hadîdü’n-nazar olanına denir; yukâlu: َعْيٌن 
ُة النََّظِر ى أَْي َعِظيَمٌة أَْو َغِليَظٌة ُصْلَبٌة أَْو َحادَّ َحْدَرةٌ َوُحُدرَّ
ُر ُِ َحا  Arslana ıtlâk olunur, gılzat [el-√âdir] اَلإْ
ve dahâmetinden nâşî. Ve endâmı dirnekli 
semîz, ¡alâ-kavlin hûb-likâ olup gösterişli 
olan dil-ber civâna vasf olur; yukâlu: ُغالٌَم 
 Ve şedîdü’l-batş َحاِدٌر أَْي َسِميٌن أَْو َحَسٌن َجِميٌل
ve zûr-mend olan civâna denir ve minhu 
kavluhu ta¡âlâ: َوِإنَّا َلَجِميٌع َحاِذُروَن﴾ أَْي ُمْؤُدوَن﴿ 
أَْو َلُه  َنِشيطُوَن  أَْقِوَياُء  ِباْلِقَتاِل  اٌق  ُحذَّ الَِح  َوالّسِ  ِباْلُكَراِع 
الَُم َقاَل  َمْعَناُه َساِئُروَن َخاِرُجوَن َطاِلُبوَن ُموَسى َعَلْيِه السَّ
اِرُح َوَهَذا ِقَراَءُة اْبُن َمْسُعوٍد َوَقاَل اأْلَْزَهِريُّ َوُهَو َشاذٌّ  الشَّ



َرُة لإْ ََ ِحنإْ 1856اَلإْ BÂBU’R-RÂ™ 

ِْيُر إَْ ِح  Arık (â’ların kesriyle√) [el-√idbîr] اَلإْ
ve zebûn olan nâkaya denir; tekûlu: َباَع ِمنِّي 
 Ve ِحْدَباًرا َوِحْدِبيًرا أَْي َناَقًة َضاِمَرًة

َْاٌر إَْ  Ziyâdesiyle za¡f ve [idbâr√] ِح
zebûnluğundan yâhûd kesret-i ¡amelden 
hörgücü mahv olmak kertesine varmış 
nâkaya denir. Ve kurak yıla denir, sene-i 
cedbe ma¡nâsına. Ve tepeye ¡alâ-kavlin 
arzdan mürtefi¡ ve tümsek olan yere denir. 
Cem¡i َحَداِبيُر [√adâbîr] gelir.

]ح ذ ر[
ُر إْْ ِح  â’nın kesri ve ≠âl-ı√) [el-√i≠r] اَلإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) ve

ُر َْ َح ve (fethateynle) [el-√a≠er] اَلإْ

لَرُة ُْ  [ma§dû…at] َمْصُدوَقٌة [el-ma√≠ûret] اَلإَْمحإْ
vezninde ki masdardır, sakınmak, perhîz 
ve ihtirâz ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء  َحِذَر الشَّ
اِبِع ِإَذا اْحَتَرَز ِمْنُه ِحْذًرا َوَحَذًرا َوَمْحُذوَرًة ِمَن اْلَباِب الرَّ
اُر َْ ِت حإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i√ti≠âr] اَلإْ
Bu dahi sakınmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْحَتَذَر ِمْنُه ِبَمْعَنى َحِذَر
ve [el-√â≠ûret] اَلإَْحاُذلَرُة

ِرَياُن إْْ ِح  â’nın ve râ’nın√) [el-√i≠riyân] اَلإْ
kesriyle) ve

ُر ِْ َح ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-√a≠ir] اَلإْ

ُر ُْ َح  (vezninde [nedus] َنُدٌس) [el-√a≠ur] اَلإْ
Her nesneden sakınıp ihtirâz eder olan 
müteyakkız ve endîşe-nâk adama denir 
ki aslâ çürük tahtaya basmaz olur. َحِذٌر 
[√a≠ir] kelimesinin cem¡i َحِذُروَن [√a≠irûn] 
gelir ve َحَذاَرى [√a≠ârâ] gelir √â’nın fethi 
ve elifin kasrıyla, َوِجٌع [veci¡] ve َوَجاَعى 
[vecâ¡â] gibi; yukâlu: َوِحْذِرَياٌن َحاُذوَرةٌ   َرُجٌل 
ٌظ َشِديُد اْلَحَذِر َوَحِذٌر َوَحُذٌر أَْي ُمَتَيّقِ
اٍر َْ نُاَحإْ إْْ  (hemzenin fethiyle) [ibnu a√≠âr] ِا
Hazm ve hazer ve ihtiyât sâhibi adama 

َرُة لإْ ََ ِحنإْ  â’nın kesri ve√) [el-√indevret] اَلإْ
dâl’ın fethiyle ِهْرَكْوَلٌة [hirkevlet] vezninde) 
ve

لَرُة َُ ِحنإْ  â’nın kesri ve√) [el-√indûret] اَلإْ
dâl’ın zammıyla) ve

يُر َِ ِحنإْ ve [el-√indîr] اَلإْ

اَرُة ََ ِحنإْ ve (â’ların kesriyle√) [el-√indâret] اَلإْ

ُلُر ََ ِحنإْ  â’nın kesri ve√) [el-√indevur] اَلإْ
dâl’ın fethi ve vâv’ın zammıyla) ve

يَرُة َِ ِحنإْ  (â’nın kesriyle√) [el-√indîret] اَلإْ
Gözün siyâhına denir, َحَدَقٌة [√ada…at] 
ma¡nâsına ve minhu tekûlu’l-¡Arab: ُهَو َعَلى 
 ُحْنُدِر َعْيِنِه َوَعَلى ُحْنُدوَرِة َعْيِنِه أَْي َيْسَتْثِقُلُه َفالَ َيْقِدُر َعَلى
 َجَعْلُتُه َعَلى ِحْنِديَرِة َعْيِني :ve tekûlu النََّظِر ِإَلْيِه َبْعًضا
َوِحْنَدْوَرِتَها أَْي َجَعْلُتُه نُْصَب َعْيِني

رُّ َُ ُح ) [el-√udurr] اَلإْ  (vezninde [utull¡] ُعُتلٌّ
Yoğun ve galîz nesneye denir.

اُر ََ ِح نإْ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in√idâr] اَلإْ
ninde) Bir ¡uzvun derisi darbe sebebiyle 
şişip gılzatlanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَغُلَظ َم  َتَورَّ ِإَذا  ِجْلُدُه   Ve inişe inmek ِإْنَحَدَر 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا اْنَهَبَط ِإْنَحَدَر الرَّ
ُر ََ َح ُمنإْ  mîm’in zammı ve) [el-mun√adar] اَلإْ
√â ve dâl’ın fethiyle ki) ِإْنِحَداٌر [in√idâr]dan 
ism-i mekândır. Ve

ُر َُ َح ُمنإْ  dâl’ın zammıyla ki) [el-mun√adur] اَلإْ
mîm’e itbâ¡ olunmuştur) ve

ُر ََ َح َمنإْ  mîm’in ve √â’nın) [el-men√adar] اَلإْ
ve dâl’ın fethiyle ki mîm dâl’a itbâ¡ olun-
muştur) Mevzi¡-i ِإْنِحَداٌر [in√idâr]a denir.

ُر َُّ ٌل) [et-te√addur] اَلتََّح -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ٌل  :ma¡nâsınadır; yukâlu [tenezzul] َتَنزُّ
َل َر ِمَن اْلَجَبِل ِإَذا َتَنزَّ َتَحدَّ

]ح ُب ر[
َْاُر إَْ ِح ve [el-√idbâr] اَلإْ
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gelir √â’nın fethi ve râ’nın kesriyle ve َحَذاٍر 
[√a≠ârin]gelir ki maklûb ve mahzûftur, 
.gibi َشاٍك ve َذاٍب

ى رَّ ُْ ُح  â’nın zammıyla√) [el-√u≠urrâ] اَلإْ
ى  vezninde) Bâtıl ve beyhûde [kufurrâ] ُكُفرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَِي ى  اْلُحُذرَّ ِفي   َوَقَع 
اْلَباِطِل
َراُن إْْ  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [u≠rân◊] ُح

ٌر يإْ َْ  İki (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [u≠eyr◊] ُح
recülün ¡alemidir.

اِريَّاُت َْ ُح -â’nın zammıy√) [el-√u≠âriyyât] اَلإْ
la) Nâsı tahvîf ve tahzîr eden cemâ¡at ve 
¡askere denir.

يَراُر ِْ حإْ ِ  [i…şi¡râr] ِإْقِشْعَراٌر) [el-i√≠îrâr] اَلإْ
vezninde) Pek hışm ve gazaba gelmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإْحِذيَراًرا ِإَذا  ِإْحَذأَرَّ الرَّ
َغِضَب َوَتَغيََّظ
َرَك َْ ve (fetehâtla) [a≠ereke√] َح

اَريإَْك َْ -â’nın fethi ve tesni√) [a≠âreyke√] َح
ye bünyesiyle) İsm-i fi¡l-i emrdir, sakın, 
müteyakkız ol ma¡nâsınadır; tekûlu: َحَذَرَك 
ُرُه ِمْنُه  İkincide tesniyeَزْيًدا َوَحَذاَرْيَك ِإَذا ُكْنَت تَُحّذِ
tekrâr ve te™kîdi mutazammındır, َبْعَد  َحَذًرا 
-seb ُخْذ ِحْذَرَك sebkindedir ve evvelkide َحَذٍر
kiyle mü™evvel olur.

ٍر َْ  ِحْرَباُء (fethateynle) [ebû √a≠er] أَُْوَح
[√irbâ™] ya¡nî kaya kelerinin künyesidir, 
pek muhteriz olur.

لَرَة ُْ  Mü™ezzin-i [Ebû Ma√≠ûret] أَُْوَمحإْ
Resûl-i ekrem sallallâhu ¡aleyhi ve sellem 
olan Semure b. Mi¡yer’in künyesidir.

ٌر َْ  (vezninde [ayder√] َحْيَدٌر) [ay≠er◊] َحيإْ
Esâmîdendir: ¡Ömer b. Mu√ammed b. ¡Alî 
b. ◊ay≠er muhaddistir; İbn ¡Asâkir bu res-
me zabt eylemiştir.

ُمَحاَذَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu√â≠eret] اَلإْ
vezninde müşâreket içindir) Birbirini 

ıtlâk olunur; yukâlu: ُهَو اْبُن أَْحَذاٍر أَِي اْبُن َحْزٍم 
َوَحَذٍر
لَرُة ُْ  Masdardır, niteki [el-ma√≠ûret] اَلإَْمحإْ
zikr olundu. Ve 

لَرةٌ ُْ  :Korkuya denir; yukâlu [ma√≠ûret] َمحإْ
َفَزٍع اَْي  َمْحُذوَرٍة  ُكّلِ  ِمْن  اهللُ  -Ve hazer olu َوَقاَك 
nacak dâhiyeye ıtlâk olunur; yukâlu: َرَماُه 
َداِهَيٍة أَْي  ِبَمْحُذوَرٍة   Ve cenk ve cidâle ıtlâk اهللُ 
olunur; yukâlu: َوَقَعْت َبْيَنُهْم َمْحُذوَرةٌ أَْي َحْرٌب
اِر َْ اِرَح َْ  َقَطاِم mükerreren) [a≠âri √a≠âri√] َح
[…a†âmi] vezninde ve kalîlen ikinci َحَذار 
münevven olur ki ِمْن takdîriyle ism olur) 
İsm-i fi¡l-i emrdir; ِإْحَذْر ma¡nâsına, niteki 
 ِإْمَنْع [menâ¡i] َمَناِع ve [inzil] ِإْنِزْل [nezâli] َنَزاِل
[imna¡] ma¡nâsınadır; tekrârı te™kîd için-
dir; tekûlu: َحَذاِر َحَذاِر َيا ُفالَُن أَِي اْحَذْر
اٌر َْ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [u≠âr◊] ُح
Esâmîdendir: Rebî¡a b. ◊u≠âr, ◊âtim gibi 
bir cevâd-ı ma¡rûftur.

اٍر َْ  Elhân b. Mâlik [û ◊u≠âr±] ُذلُح
cemâ¡atindendir. Ve ◊abîbe bint 
¡Abdul¡uzzâ b. ◊u≠âr bir şâ¡ire hanım-
dır. Ve Rebî¡a b. ◊u≠âr el-Esedî hakem-i 
¡Arabdandır ki bir mâdde-i müşkilede ona 
tehâküm ederler idi. ¡Alâ-kavlin bu, ِكَتاٌب 
[kitâb] veznindedir.

يُر ِْ َح  vezninde ve [ne≠îr] َنِذيٌر [el-√a≠îr] اَلإْ
mürâdifidir ki korkutucu adama denir, 
tekûlu: ُرَك أََنا َحِذيُرَك ِمْنُه أَْي أَُحّذِ
ِرَيُة إْْ ِح  â’nın kesri ve yâ’nın√) [el-√i≠riyet] اَلإْ
tahfîfiyle ٌِهْبِرَية [hibriyet] vezninde) Arzdan 
bir kıt¡a-i galîzaya denir. Ve Benû Suleym 
kabîlesine mahsûs bir ٌة  ya¡nî [harret] َحرَّ
kara taşlık adıdır. Ve galîz ve dürüşt olan 
tepeye denir. Ve horozun boynu tüyüne 
denir ki birbiriyle döğüştükte kabarıp kal-
kar, ٌِعْفِرَية [¡ifriyet] dahi derler; yukâlu: َنَفَش 
ِعْفِرَيَتُه أَْي  ِحْذِرَيَتُه  يُك   [a≠ârî√] َحَذاِري Cem¡i الّدِ
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 Masdar olur, ıssı olmak [arâret√] َحَراَرةٌ
ma¡nâsınadır; tekûlu: َُّحِرْرَت َيا َيْوُم َكَمِلْلَت َتَحر 
َوَحَرْرَت اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَحَراَرًة  َوُحُروًرا  ا  َحرًّ  ِباْلَفْتِح 
ا ِمَن ِل َوَحَرْرَت َكَفَرْرَت َحرًّ ا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ  َكَمَرْرَت َحرًّ
 Ve اْلَباِب الثَّاِني ِضدُّ َبِرْدَت

 Deve kısmına mahsûs zecr ve [arr√] َحرٌّ
âzâr asvâtındandır, giderken durup yâ 
ağırlaştıkta sevk için îrâd olunur, nite-
ki koyun kısmını اَْلَحْيِه [el-√ayhi] savtıyla 
sevk ederler. Ve 

ةٌ [arr√] َحرٌّ  kelimesinden cem¡-i [arret√] َحرَّ
cinsi olur. Niteki cem¡-i sîgıِحَراٌر [√irâr]dır 
√â’nın kesriyle ve اٌت  tır ki cem¡-i[arrât√] َحرَّ
mü™ennes-i sâlimdir ve يَن  dir ki[arrîn√] َحّرِ
cem¡-i müzekker bünyesi üzeredir ve يَن  أََحّرِ
[e√arrîn] gelir, müfredi ُّأََحر [e√arr] olmak 
tevehhümüne mebnî. Ve 

ةٌ  Şol kara taşlık arza denir ki [arret√] َحرَّ
taşları âteşte yanmış sûretinde çürüyüp 
paralanmağa yüz tutmuş ola. Bâdiyede 
kabâ™il-i ¡Arabdan her birinin bir ٌة  َحرَّ
[√arret]-i mahsûsaları olur ki kış faslında 
çadır ile orada temekkün ve îvâ ederler. 
◊arre-i Benî Suleym ve ◊arre-i Benî ¡U…
ayl dedikleri bu olacaktır. Orada ra¡y ve 
çerâ eden deveye ٌّي -derler yâ [arriyy√] َحِرّ
yı nisbetle. Ve 

-Müte¡addî olur, bir nesneyi ısıt [arr√] َحرٌّ
mak ve germ-nâk eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َسَخَنُه ا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ  Ve َحرَّ اْلَماَء َحرًّ
 dedikleri ta¡âm pişirmek [arîret√] َحِريَرةٌ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ا ِمَن اْلَباِب ُجُل َحرًّ  َحرَّ الرَّ
الثَّاِني ِإَذا َطَبَخ اْلَحِريَرَة

يُّ َحّرِ  (yâ-yı müşeddede ile) [el-√arriyy] اَلإْ
ةٌ  dedikleri yerde ra¡y ve çerâ [arret√] َحرَّ
eden deveye denir; yukâlu: يٌّ ِإَذا َكاَن  َبِعيٌر َحّرِ
ِة َيْرَعى ِفي اْلَحرَّ

ُحرُّ  Kişi-zâde (â’nın zammıyla√) [el-√urr] اَلإْ

korkutmak ve sakındırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َر ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما اآْلَخَر َحاَذَرا أَْي َحذَّ

]ح ذ ف ر[
ُفوُر إْْ ُح -veznin [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [el-√u≠fûr] اَلإْ
de) ve

َفاُر إْْ ِح  Cânib (â’nın kesriyle√) [el-√i≠fâr] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوِحْذَفاٍر ُحْذُفوٍر  ِفي   َقَعَد 
 Ve أَْي ِفي َجاِنٍب

ُفوٌر إْْ -Bir kavmin şerîf ve zî [u≠fûr√] ُح
şânına denir. Ve 

ُفوٌر إْْ  Cem¡-i kesîre denir. Ve [u≠fûr√] ُح

ُفوٌر إْْ  ve [u≠fûr√] ُح

َفاٌر إْْ  ¡Cümle ve mecmû [i≠fâr√] ِح
ma¡nâsınadır. Cem¡i َحَذاِفيُر [√a≠âfîr]dir; 
yukâlu: ْيَء ِبُحْذُفوِرِه َوِبِحْذَفاِرِه َوِبَحَذاِفيِرِه أَْي  أََخَذ الشَّ
 Ve ِبأَْسِرِه أَْو ِبَجَواِنِبِه أَْو ِبأََعاِليِه

اِفيُر َْ -Cenk ve kıtâle mütehey [a≠âfîr√] َح
yi¡ ve âmâde olan ¡askere denir ve minhu 
kavluhum: ْأ أُْشُدْد َحَذاِفيَرَك أَْي َتَهيَّ

]ح ذ م ر[
ِمُر إْْ ِح  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-√i≠mir] اَلإْ
Kısa nesneye denir.

اِميُر َْ َح -vez [a≠âfîr√] َحَذاِفيُر [el-√a≠âmîr] اَلإْ
ninde ve mürâdifidir ki hep ve cümle 
ma¡nâsınadır, müfredi ُحْذُموٌر [√u≠mûr]dur; 
yukâlu: أََخَذُه ِبَحَذاِميِرِه أَْي ِبأَْسِرِه َلْم َيَدْع ِمْنُه َشْيًئا

]ح ر ر[

 â’nın fethi ve râ’nın√) [el-√arr] اَلإَْحرُّ
teşdîdiyle) Issıya denir ki ismdir, َبْرٌد 
[berd] mukâbilidir; tekûlu: َشِديٌد َحرٌّ  ِبِه   َيْوُمَنا 
Cem¡i ُحُروٌر [√urûr] gelir √â’nın zammıyla 
ve أََحاِريُر [e√ârîr] gelir gayr-i kıyâs üzere 
Ve 

 ve [arr√] َحرٌّ

 ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [urûr√] ُحُرلٌر
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َفَرِس الإْ  At kısmının [urru’l-feres√] ُحرُّ
zâhir-i uzuneyninde ya¡nî kulaklarının 
taşra tarafında olan siyâha denir ki ekserî 
doru atlarda olur.

ُلُحّرٍ  ™kalîlen √â) [cumeylu √urr] ُجَميإْ
meksûre olur) Bir kuş adıdır. Şârihin 
beyânına göre ¡Irâ… diyârında olur.

-Kumru kuşunun erkeği [sâ…u √urr] َساُقُحّرٍ
nin adıdır. Mütercim der ki sâ™ir usûlden 
münfehim olduğu üzere bu kuş yabanî 
güvercin nev¡inden hikâye-i savtı olan 
kuskuvuk ta¡bîr olunan kuş olacaktır, 
¡Arablar ٍَساُق ُحّر derler ki bu dahi hikâye-i 
savtıyla müsemmâdır. Bahâr mevsi-
minde bâgçelerde husûsan dağlarda çok 
olur. Zâhiren mü™ellif kumru cinsinden 
¡addeylemiştir.

اُن -â’nın zammıyla tesni√) [el-◊urrân] اَلإُْحرَّ
yedir) ◊urr nâm ma¡rûf kimse ile birâderi 
Ubeyy nâm kimse irâde olunur.

ِحرُّ  Muhaffef (â’nın kesriyle√) [el-√irr] اَلإْ
olan ِحٌر [√ir] kelimesinde lügattır. Bu dahi 
-lafzından muhaffeftir ki ¡avre [√ir√] ِحْرٌح
tin fercine denir.

ُة -Kara taş (â’nın fethiyle√) [el-√arret] اَلإَْحرَّ
lığa denir ki zikr olundu. Ve bedende çıkan 
hurde hurde sivilceye denir. Ve mûlim ve 
mûci¡ işkence ve ¡azâba denir. Ve zulmet-i 
kesîreye denir. Ve bir mevzi¡ ismidir 
ki ◊uneyn vak¡ası onda vâki¡ oldu. Ve 
Tebûk türâbında bir mevzi¡ adıdır. Ve Ta…
de türâbında bir mevzi¡ adıdır. Ve Medîne 
ile ¡A…î… beyninde bir mevzi¡ adıdır. Ve 
Medîne’nin kıble cânibinde bir mevzi¡dir. 
Ve ¡Abs ve Fezâre ve Beni’l-¢ayn 
kabîleleri bilâdında. Ve Dahnâ™ nâm ma-
halde birer mevzi¡ adlarıdır. Ve ◊icâz’ın 
yukarı semtinde bir mevzi¡dir. Ve Feyd 

ve âzâdeye denir, َعْبٌد [¡abd] mukâbilidir; 
yukâlu: ”اَْلَعْبُد ُحرٌّ ِإْن َقَنَع َواْلُحرُّ َعْبٌد ِإْن َطَمَع“ Ve 
her şey™in güzîde ve efdaline ıtlâk olunur; 
tekûlu: ِخَياَرَها أَْي  اْلَفاِكَهِة  ُحرَّ   Ve soy ve أََكْلَنا 
pâk-cins ata ıtlâk olunur; yukâlu: ٌُّحر  َفَرٌس 
َعِتيٌق يِن Ve أَْي  الطِّ  kum ve [urru’†-†în√] ُحرُّ 
taş ve moloz ile muhtelit olmayıp pâkîze 
olan balçığa ıtlâk olunur. Kezâlik ْمِل  ُحرُّ الرَّ
[√urru’r-reml] pâkîze ve tayyibü’n-nebât 
olan kumsala ıtlâk olunur; yukâlu: ٌِّطيٌن ُحر 
َطّيٌِب َطّيُِب :ve yukâlu أَْي  َيْعِني  َطّيٌِب  أَْي   َرْمٌل ُحرٌّ 
 أَْحَراٌر kelimesinin cem¡i [urr√] ُحرٌّ Ve النََّباِت
[a√râr] gelir ve ِحَراٌر [√irâr] gelir √â’nın 
kesriyle. Ve 

 َفْرُخ ,Güvercin palazına denir [urr√] ُحرٌّ
 .ma¡nâsına [ferhu’l-«amâmet] اْلَحَماَمِة
Ve âhû yavrusuna denir. Ve yılan yav-
rusuna denir. Ve güzel iş, fi¡l-i hasen 
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْي ِبُحّرٍ  ِمْنَك  َهَذا   َما 
َحَسٍن  ¡dedikleri bir nev [≠ezâ] أََزاٌذ Ve ِفْعٍل 
hurmânın tâzesine denir. Ve çakır do-
ğana denir. Ve isperi doğana denir, bâzî 
ma¡nâsına ki Fârisîde bâz-ı sepîd derler. 
Ve 

ِه الإَْوجإْ  İnsânın yüzünden [urru’l-vech√] ُحرُّ
zâhir ve manzûr olan yerine denir ki yü-
zün yumru yeri olacaktır, Fârisîde ruhsâr 
denir; yukâlu: َضَرَب ُحرَّ َوْجِهِه َوُهَو َما َبَدا ِمْنُه Ve 

ِل مإْ الرَّ  Kumluğun ortasına [urru’r-reml√] ُحرُّ
denir; yukâlu: ْمِل أَْي َوَسِطَها  Ve َنَزَل ِفي ُحّرِ الرَّ

 .Esâmî-i ricâldendir: ◊urr b [urr◊] ُحرٌّ
Yûsuf e&-¿e…afî o kimsedir ki Mav§il 
diyârında Nehru’-◊urr dedikleri ırmak 
ona mensûbdur, merkûm hafr etmiş-
tir. Ve ◊urr b. ¢ays ve ◊urr b. Mâlik 
ashâbdandır. Ve 

 .Necd ülkesinde bir vâdî adıdır [urr◊] ُحرٌّ
Ve Cezîre’de bir başka vâdî adıdır. Ve
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ةٌ  Masdar olur, susamak [arret√] َحرَّ
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  ًة  َحرَّ ُجُل  الرَّ  َحرَّ 
َعِطَش ِإَذا  اِبِع  َتْحَت :ve yukâlu الرَّ ِة  ِباْلِحرَّ اهللُ   َرَماُه 
ِة  Ya¡nî “Hak ta¡âlâ onu pek bârid günde اْلِقرَّ
üşüttükten sonra ¡ataş derdine uğratsın.” 
Zîrâ yevm-i bâridde susuzluk pek eşedd 
olur. Burada ٌة -â’nın kesriyle te√ [irret√] ِحرَّ
laffuz olunur, ٌة  lafzına müşâkele [irret…] ِقرَّ
ve izdivâc için.

 (â’nın fethiyle√) [el-√arûriyyet] اَلإَْحُرلِريَُّة
ve

ve (â’nın zammıyla√) [el-√urûret] اَلإَْحُرلَرُة

ِحَراُر ve (â’nın kesriyle√) [el-√irâr] اَلإْ

يَُّة ُحّرِ  (â’nın zammıyla√) [el-√urriyyet] اَلإْ
Masdarlardır, bir adam hür olmak ya¡nî 
kişi-zâde ve âzâde olmak ma¡nâsına; 
yukâlu: ُن اْلَحُروِريَِّة َواْلُحُروَرِة َواْلِحَراِر  َرُجٌل ُحرٌّ أَْي َبّيِ
يَِّة َواْلُحّرِ
ُة -Kişi (â’nın zammıyla√) [el-√urret] اَلإُْحرَّ
zâde ve kerîme olan hatuna denir; yukâlu: 
َكِريَمٌة أَْي  ةٌ  ُحرَّ  ve âzâde hatuna denir ki ِإْمَرأَةٌ 
 .mukâbilidir [câriyet] َجاِرَيٌة ve [emet] أََمٌة
Cem¡i َحَراِئُر [√arâ™ir] gelir gayr-i kıyâs üze-
re; yukâlu: ةٌ أَْي ِضدُّ أََمٍة ِهَي ُحرَّ
َرى فإْ ِّْ ُةال  Kulak tozunda [urretu’≠-≠ifrâ√] ُحرَّ
küpenin oynayacağı yere ıtlâk olunur ve 

َحاِب ََّ ُةال -Kesîrü’l [urretu’s-se√âb√] ُحرَّ
matar olan sehâbdır.

َقاِشيُّ َةاَلرَّ  [Ebû ◊urret er-Ra…âşiyy] أَُْوُحرَّ
Bir zât-ı ma¡rûftur ki Ba§rî ve etbâ¡-ı 
tâbi¡îndendir.

ُة َلُةالإُْحرَّ يإْ  Her ayın ibtidâ [el-leyletu’l-√urret] اَللَّ
gecesine ıtlâk olunur. Bu münâsebetle 
dâmâd çelebi, halîlenin ibtidâ leyle-i 
zifâfta dürresini sakb ve hisârını nakb 
ya¡nî bikrini izâle eylememiş ise o halîle 
hakkında ٍة ُحرَّ ِبَلْيَلِة   ,derler izâfetle َباَتْت 

kurbünde ve ‰ayyi™ kabîlesi cibâlinde ve 
arz-ı Bâri…’te ve Necd bilâdında ∞ariy-
ye kurbünde birer mevzi¡dir. Ve Benû 
Murre yurdunda bir mevzi¡dir. Ve »ay-
ber kurbünde bir mevzi¡ adıdır ki النَّاِر ُة   َحرَّ
[◊arretu’n-Nâr] dedikleridir. Ve zâhir-i 
Medîne’de taht-ı Vâ…im’de bir mevzi¡dir 
ki ona sânî-i Emeviyye olan Yezîd-i pelîd 
¡aleyhi mâ-yesta√i……u vaktinde bir vak¡a 
olmuştur. Vak¡a-i ◊arre ma¡rûftur. Mesfûr 
tarafından nehb-i Medîne istîsâl-i ashâb 
için Mesleme b. ¡U…be varıp hasâret-i 
küllîye cesâret eylemiştir. Ve 

ُة  Yemen tarîkinde Bureyk nâm [arret◊] َحرَّ
mahalde bir mevzi¡ adıdır. Ve 

ُةَغالٍَّس  [kettân] َكتَّاٌن) [arretu ∏allâs◊] َحرَّ
vezninde) ve 

ٍن ُةلُاإْ  lâm’ın zammıyla) [arretu Lubn◊] َحرَّ
 vezninde) ve [nufl] نُْفٌل

َلٍف ُةَلفإْ  [πabπab] َغْبَغٌب) [arretu Leflef◊] َحرَّ
vezninde) ve

ُةُشوراَن  [u&mân¡] ُعْثَماُن) [arretu Şûrân◊] َحرَّ
vezninde) ve

ِحَماَرِة ُةالإْ  â’nın√) [arretu’l-◊imâret◊] َحرَّ
kesriyle) ve

ِل ُةالإَْجفإْ -vez [nefl] َنْفٌل) [arretu’l-Cefl◊] َحرَّ
ninde) ve

َُاَن ُةِمي -mîm’in kesriy) [arretu Mî†ân◊] َحرَّ
le) ve 

َشٍر ُةَمعإْ  ve [arretu Ma¡şer◊] َحرَّ

َلى ُةَليإْ  ve [arretu Leylâ◊] َحرَّ
ٍُ ا ُةَعاَّ  [kettân] َكتَّاٌن) [arretu ¡Abbâd◊] َحرَّ
vezninde) ve 

الَِء جإْ ُةالرَّ  ve [™arretu’r-Reclâ◊] َحرَّ

أََة ُةَقمإْ -Medîne’de bi [arretu ¢am™ete◊] َحرَّ
rer mevzi¡lerdir. Ve 
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◊arrî tâbi¡îndendir.

َحِريُر  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-√arîr] اَلإْ
Derûnu pür-harâret olan adama denir, ge-
rek gayz ve gazab ve gerek sâ™ir sebeb ile 
olsun; tekûlu: اْلَحَراَرُة َتَداَخَلُه  َقْد  أَْي  َحِريًرا   َرأَْيُتُه 
 Ve َغْيًظا أَْو َغْيَرُه

 Meymûn b. Mûsâ el-Mer™î [arîr◊] َحِريٌر
nâm kimsenin feresi ismidir. Ve 

 İpekten nesc olunmuş kumaşa [arîr√] َحِريٌر
ve atlasa denir. Şârih der ki َحِريٌر [√arîr] asl 
ipeğe denip ba¡dehu ipekten mensûc olan 
kumaşta isti¡mâl olundu, niteki Mu†arrizî 
Muπrib’de َي الثَّْوُب اْلُمتََّخُذ ْبِريِسيُم اْلَمْطُبوُخ ُسّمِ  اَإْلِ
َحِريًرا  ibâretiyle ta¡rîf eylemiştir. Ve¡ ِمْنُه 
kütüb-i fıkhiyyede ahkâm-ı mahsûsası 
vardır; hürr ve kerîm olduğu için ıtlâk 
olundu.

َحِريِر  al√a b. Mâlik’in‰ [Ummu’l-◊arîr] أُمُّ الإْ
câriyesidir.

ُرلُر -ile ma¡nâ [arîr√] َحِريٌر [el-ma√rûr] اَلإَْمحإْ
yı evvelde mürâdiftir.

َحِريَرُة ) [el-√arîret] اَلإْ  (vezninde [berîret] َبِريَرةٌ
Un ve süt ile yâhûd çerviş yağıyla pişir-
dikleri bulamaç aşına denir. Ve 

 in müfredi olur[arîr√] َحِريٌر [arîret√] َحِريَرةٌ
ki ipekten mensûc kumaşa denir.

-veznin [abûr§] َصُبوٌر) [el-√arûr] اَلإَْحُرلُر
de) Gece vakti esen rîh-i hârreye denir 
ve ba¡zen gündüz dahi eser ve bu bâd-ı 
semûmun gayrıdır. Ve güneşin ısısına 
denir; yukâlu: ْمِس الشَّ َحرُّ  أَْي  اْلَحُروُر   Ve َلَفَحُه 
muttasıl dâ™imî olan ıssılığa denir. Ve 
âteşe ıtlâk olunur.

ٌر  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [ureyr◊] ُحَريإْ
İs√â… b. İbrâhîm el-Mav§ilî şeyhinin is-
midir. Mezbûr İs√â… hulefâ-i  ¡Abbâsiyye 
zamânında ser-âheng-i gürûh-ı mûsîkî-

kezâlik ٍة ُحرَّ  derler vasfiyyetle. Niteki ِبَلْيَلٍة 
âhir-i leyâlî-i şehre َشْيَباُء [şeybâ™] denir. 
İbtidâ gece bikri izâle olunursa, ِبَلْيَلٍة  َباَتْت 
 mâddesinde “ش،ي،ب” derler, niteki َشْيَباَء
beyân olundu. Ve kâle fi’l-Esâs yukâlu: 
ِتَها ِقضَّ ِمْن  َزْوَجَها  ْن  تَُمّكِ َلْم  ِإَذا  ٍة  ُحرَّ ِبَلْيَلٍة   ve َباَتْت 
yukâlu: ْقِتَضاِض ْوُج ِباإْلِ  َباَتْت ِبَلْيَلٍة َشْيَباَء ِإَذا َغَلَبَها الزَّ
َواِئُب الذَّ ِمْنُه  َتِشيُب  َشِديٍد  ِبأَْمٍر  ُدِهَيْت  ةٌ Pes َكأَنََّها   ُحرَّ
[√urret] ya¡nî kerîme olduğu için, gûyâ ki 
maglûbe olmadı, kezâlik o gece kerîme 
olduğu için mezbûreyi maglûbe kılmadı.

اُن (vezninde [a†şân¡] َعْطَشاُن) [el-√arrân] اَلإَْحرَّ
ةٌ  ;ten sıfattır, susuz kişiye denir[urret√] ُحرَّ
yukâlu: َعْطَشاُن أَْي  اُن  َحرَّ  Mü™ennesinde ُهَو 
ى  gibi. Ve [a†şâ¡] َعْطَشى ,denir [arrâ√] َحرَّ

اُن  .Şu¡arâdan A√med b [arrân◊] َحرَّ
Mu√ammed el-Ma§îsî lakabıdır. Ve 
Cezîre-i İbn ¡Ömer’de bir belde adıdır; 
İmâm ◊asan b. Mu√ammed b. Ebî Ma¡şer 
el-◊arrânî oradandır. Ve gâh olur ki nis-
betinde ٌَّحْرَناِني [◊arnâniyy] derler gayr-i 
kıyâs üzere. Şârih der ki fa¡lân ve fa¡¡âl 
olması muhteleftir. Ve 

اُن -Ba√reyn kazâsında iki kar [ârrân◊] َحرَّ
yedir, ◊ârrânu Kubrâ ve ◊ârrânu ~uπrâ 
derler. Ve ◊aleb kazâsında bir karyedir. 
Ve ∏û†â-i Dimaş…’ta bir karyedir. Ve 
bâdiyede bir kumluk adıdır.

 (vezninde [se√âbet] َسَحاَبٌة) [arâret◊] َحَراَرةٌ
Muhaddisînden A√med b. ¡Alî er-Reccâl 
lakabıdır ve Mu√ammed b. A√med b. 
◊arâre el-Berda¡î tahdîs eylemiştir.

اُن اٌن) [urrân◊] ُحرَّ  (vezninde [rummân] ُرمَّ
I§fahân’da bir sokağın adıdır.

يٌّ ) [arriyy◊] َحّرِ يٌّ -veznin [berriyy] َبّرِ
de) Esâmîdendir: Nehşel b. ◊arrî şâ¡ir-i 
ma¡rûftur. Ve Na§r b. Seyyâr b. Râfi¡ b. 
◊arrî etbâ¡-ı tâbi¡îndendir. Ve Mâlik b. 
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Ve Mu√arrer b. Ebî Hureyre tâbi¡îndendir.

اِرٍم َُ ُر ُر izâfetle) [mu√arreru dârim] ُمَحرَّ  ُمَكرَّ
 vezninde) Bir gûne [mukerreru @âlim] َظاِلٍم
yılan ismidir.

َراُر ِتحإْ سإْ ِ  Harb ve kıtâl kızışıp [el-isti√râr] اَلإْ
şiddetlenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َِّإْسَتَحر 
اْلَقْتُل ِإَذا اْشَتدَّ

ََحرُّ  lafzından ef¡al-i [urr√] ُحرٌّ [el-a√arr] اَلإْ
tafdîldir ki √â’nın zammıyladır. Bu 
münâsebetle hüsn ü cemâl cihetinden 
erakk ve eltaf ve nâzük-ter olana ıtlâk olu-
nur; yukâlu: ُهَو أََحرُّ ُحْسًنا ِمْنُه أَْي أََرقُّ ِمْنُه ِرقََّة ُحْسٍن

َحارُّ  Issı nesneye denir. Ve [el-√ârr] اَلإْ
bu ¡alâka ile güç ve mihnet ve zahmetli 
¡amelde isti¡mâl olunur; tekûlu: ا َحارًّ  َكلََّفِني 
 Ve أَْي َعَمالً َشاقًّا َشِديًدا

 Burun deliklerinde olan kıllara [ârr√] َحارٌّ
denir; yukâlu: ُه أَْي َشْعَر َمْنِخَرْيِه َنَتَف َحارَّ
َراُر حإْ ِ  Issı (hemzenin kesriyle) [el-i√râr] اَلإْ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا النََّهاُر   أََحرَّ 
ا -Ve bir adamın develeri susuz ol َصاَر َحارًّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  أََحرَّ 
َصاَرْت ِإِبُلُه ِحَراًرا أَْي ِعَطاًشا
َحاٌر -veznin [er&âr&] َثْرَثاٌر) [ar√âr◊] َحرإْ
de) Cuheyne bilâdında bir mevzi¡dir. 
Ve Mu√ammed b. »âlid el-◊arevverî 
ki ٌَّعَملَِّسي [¡amellesiyy] veznindedir, 
muhaddisîndendir.

]ح أ ب ر[
َزُْوُر َحيإْ  â’nın ve zâ-yı√) [el-√ayzebûr] اَلإْ
mu¡cemenin fethiyle) َحْيَزبُوٌن [√ayzebûn] 
vezninde ve mürâdifidir ki kocakarıya de-
nir, pîre-zen ma¡nâsına.

]ح أ ر[
ُر  â’nın fethi ve zâ-yı√) [el-√azr] اَلإَْحزإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir nesneyi takdîr 

şinâsân idi. Ve ¢ays b. ¡Ubeyd b. ◊ureyr 
ashâbdandır.

يَُّة ُحّرِ  (â’nın zammıyla√) [el-√urriyyet] اَلإْ
Kumsalca olup nerm ve mülâyim olan 
yere denir; yukâlu: ٌة َنٌة َرْمِليَّ يٌَّة اَْي َلّيِ  Ve اَْرٌض ُحّرِ

َعَرِب يَُّةالإْ  eşrâf ve [urriyyetu’l-¡Arab√] ُحّرِ
sâdâtlarına ıtlâk olunur.

َرُة ُحَريإْ -vez [hureyret] ُهَرْيَرُة) [el-◊ureyret] اَلإْ
ninde) Na«le kurbünde bir mevzi¡dir.

يُن -â’nın zammı ve râ-yı mü√) [urrîn◊] ُحّرِ
şeddedenin kesriyle) Âmid şehrine karîb 
bir belde adıdır.

 vezninde [™celûlâ] َجُلوالَُء) [™arûrâ◊] َحُرلَراُء
ve ba¡zen maksûr olur) Kûfe kazâsında bir 
karyedir.

 (â’nın fethiyle√) [el-◊arûriyyet] اَلإَْحُرلِريَُّة
»avâricden bir tâ™ifedir ki re™îsleri Nec-
det nâm kimse idi ◊arûrâ™ nâm karye-i 
mezbûreye mensûblardır.

ِريُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√rîr] اَلتَّحإْ
Kitâb ve sâ™ir nesneyi doğru ve yerli yerin-
de dürüst ve pâkîze yapmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمُه َقوَّ ِإَذا  َوَغْيَرَه  اْلِكَتاَب  َر   Bu fi’l-asl َحرَّ
bir nesneyi ٌُّحر [√urr] ya¡nî hâlis eylemek 
ma¡nâsına olup ba¡dehu yazıyı güzel ve 
doğru yazmak ve sâ™ir işi yakışığıyla gör-
mekte isti¡mâl olundu, ba¡dehu kitâbette 
gâlib oldu. Kâle fi’l-Esâs َنُه َر اْلِكَتاَب ِإَذا َحسَّ  َحرَّ
Ve َوَخلََّصُه ِبِإَقاَمِة ُحُروِفِه َوِإْصالَِح َسْقِطِه

ِريٌر  Kul ve câriye âzâd eylemek [ta√rîr] َتحإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَبَة ِإَذا أَْعَتَقَها َر الرَّ َحرَّ
ٌر -vez [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [Mu√arrer] ُمَحرَّ
ninde) İbn ¡Âmir’dir ki ashâbdandır 
ve Mu√arrer b. ¢atâde şol kimsedir ki 
zamân-ı hilâfet-i ~ıddî…-i Ekber’de Benû 
◊anîfe riddete şurû¡ eyledikte evlâdına 
sebât-ı İslâm’la tavsiye ve igrâ eder idi. 
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râm ve zelûl olan nâkaya denir; tekûlu: 
ُمَذلََّلًة ُمَقتََّلًة  َناَقًة  أَْي  َحْزَوَرًة  -Ve küçük te ِاْشَتَرْيُت 
peye denir, ٌَراِبَيٌة َصِغيَرة ma¡nâsına. Cem¡leri 
 gelir [azâviret√] َحَزاِوَرةٌ ve [azâvir√] َحَزاِوُر
ve َحَزاِويُر [√azâvîr] gelir.

َلاُر  Bu (â’nın kesriyle√) [el-√izvâr] اَلإِْحزإْ
dahi küçük tepeye denir.

ُر  [amelles¡] َعَملٌَّس) [el-√azevver] اَلإَْحَزلَّ
vezninde) Güçlü kuvvetli oğlana denir; 
yukâlu: ٌَّقِوي أَْي  ٌر  َحَزوَّ  Ve zûr-mend ُغالٌَم 
kişiye denir. Ve za¡îf ve bî-dermân kişi-
ye denmekle zıdd olur; yukâlu: ٌر َحَزوَّ  َرُجٌل 
َوَضِعيٌف َقِويٌّ   Ve Mu√ammed b. İbrâhîm أَْي 
b. Ya√yâ b. el-◊akem b. el-◊azevver 
e&-¿e…afî el-◊azevverî el-I§fahânî 
muhaddisîndendir.

ُزلُر -vez [mezbûr] َمْزبُوٌر) [el-ma√zûr] اَلإَْمحإْ
ninde) Türş-rû ve dâ™imâ dargın, sarkık 
çehreli adama denir; yukâlu: َرُجٌل َمْحُزوٌر أَْي 
ٌب ُمَتَغّضِ
َراُء -vez [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-√azrâ] اَلإَْحزإْ
ninde) Pek ekşi süte denir, َحاِمَضٌة  َصْرَبٌة 
ma¡nâsına.

]ح أ ف ر[
َفَرُة -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√azferet] اَلإَْحزإْ
ninde) Doldurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َمَلَُه ِإَذا  َناَء  اإْلِ  Ve yük dengini şerit ile َحْزَفَر 
çekip bağlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه  Ve cenk için sâz ve silâhla َحْزَفَر اْلَمَتاَع ِإَذا َشدَّ
hâzırlanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحْزَفَر 
وا َيْعِني َتَهيَُّؤوا ِلْلَحْرِب  Ve اْلَقْوُم ِإَذا اْسَتَعدُّ

َفَرةٌ -Düz ve hemvâr olan arz [azferet√] َحزإْ
dan şol yere denir kisıyrıncak ve taşlıca 
ola; yukâlu: اأْلَْرِض ِمَن  َمْلَساُء  أَْي  َحْزَفَرةٌ   أَْرٌض 
اْلُمْسَتِوَيُة ِفيَها ِحَجاَرةٌ
ُة َفرَّ -vez [irdebbet] ِإْرَدبٌَّة) [el-√izferret] اَلإِْحزإْ
ninde) Pek ve şedîd olan mekâna denir.

ve tahmîn eylemek ve nazar ile endâzeye 
almak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء َحْزًرا  َحَزَر الشَّ
َرُه ِل َوالثَّاِني ِإَذا َخَرَصُه َوَقدَّ  Ve ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ

ٌر -Necd ülkesinde bir mevzi¡ adı [azr◊] َحزإْ
dır. Ve 

ٌر  Çehre ekşiyip burtulmak [azr√] َحزإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَزَر َوْجَهُه َحْزًرا ِإَذا َعَبَس 
َوَبَسَر َفُهَو َحاِزٌر
َزَرُة  â’nın ve zâ’nın√) [el-ma√zeret] اَلإَْمحإْ
fethiyle ki) Masdar-ı mîmidir, َحْزٌر [√azr] 
ma¡nâsınadır ki takdîr ve tahmîn eylemek-
tir; yukâlu: َرُه َحَزَرُه َحْزًرا َوَمْحَزَرًة ِإَذا َخَرَصُه َوَقدَّ
َرُة -veznin [amzet√] َحْمَزُة) [el-√azret] اَلإَْحزإْ
de) Bir nev¡ şecere-i hâmize ismidir. Ve 
güzîde ve a¡lâ olan mâla ya¡nî deveye de-
nir, ta¡dîd ve takdîr olunur olduğu için; 
yukâlu: َهِذِه َحْزَرُة اْلَماِل أَْي ِخَياُرَها Cem¡i َحَزَراٌت 
[√azerât] gelir fetehâtla. Ve 

َرةٌ ةٌ [azret√] َحزإْ  ya¡nî [nebi…at murret] َنِبَقٌة ُمرَّ
 ,ağacının acı olan meyvesine [sidr] ِسْدٌر
¡alâ-kavlin merâretine denir ki ism olur. 
Ve 

َرُة .Bir vâdî adıdır [azret◊] َحزإْ

َرَة ُرَحزإْ ئإْ ِْ  [Bi™ru ◊azret] Beyne’l-¡Arab bir 
ma¡rûf kuyu ismidir.

َحاِأُر  Ekşi süte (zâ’nın kesriyle) [el-√âzir] اَلإْ
ve ekşi yoğurda denir; yukâlu: َحَزَر اللََّبُن َحْزًرا 
أَْي َحاِمٌض  Ve ekşi şarâb ve nebîze َفُهَو َحاِزٌر 
denir; yukâlu: َحاِمٌض أَْي  َحاِزٌر  َفُهَو  النَِّبيُذ   َحَزَر 
Ve ekşi ve burtuk çehreye ıtlâk olunur; 
yukâlu: َباِسٌر َعاِبٌس  أَْي  َحاِزٌر   Ve râyihası َوْجٌه 
nâ-hoş arpa ununa denir; tekûlu: أَْطَعَمَنا ُخْبًزا 
َبٍة ِعيِر َلُه ِريٌح َلْيَسْت ِبَطّيِ ِمْن َحاِزٍر َوُهَو َدِقيُق الشَّ
 Şühûr-i (â’nın fethiyle√) [azîrân√] َحِزيَراُن
rûmiyyeden bir şehr-i ma¡rûfun ismidir.

َلَرُة ) [el-√azveret] اَلإَْحزإْ -vez [asveret…] َقْسَوَرةٌ
ninde) Kesret-i isti¡mâlden gereği gibi 
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biyle kuvveti münkeşif olduğu için yâhûd 
fâ™it olanı ve kendiden sâdır olan bâdireyi 
tedârükten ¡acz ve i¡yâ ¡urûzuyla ¡uhde-i 
iktidârında olmadığı münkeşif olduğu 
için. İntehâ. Ve 

ٌر إَْ -Bir şey™in kabuğunu soyup gi [asr√] َح
dermek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلُغْصَن  َحَسَر 
 Ve dâbbeyi pek sürüp fürû-mânde ِإَذا َقَشَرُه
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَبِعيَر   َحَسَر 
أَْعَياُه َحتَّى   ;Ve süpürmek ma¡nâsınadır َساَقُه 
yukâlu: َحَسَر اْلَبْيَت ِإَذا َكَنَسُه Ve yorulup bî-tâb 
olmak ma¡nâsınadır ki lâzım olur; yukâlu: 
ُجُل َواْلَبِعيُر َحْسًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أَْعَيا َحَسَر الرَّ
وُر َُ ُح  (vezninde [uhûr@] ظُُهوٌر) [el-√usûr] اَلإْ
Mesdûd ve pûşîde nesne açılıp ¡ayân ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ُحُسوًرا  َحَسَر الشَّ
اْنَكَشَف ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب   Ve göz uzun uzadı ِمَن 
bir düzeye bakmak sebebiyle yorulup fer-
siz olmak ma¡nâsınadır ki donuklanmak 
ta¡bîr olunur; yukâlu: ِمَن ُحُسوًرا  اْلَبَصُر   َحَسَر 
اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َكلَّ َواْنَقَطَع ِمْن طُوِل َمًدى
يُر َِ َح ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-√asîr] اَلإْ

وُر َُ -Uzun uzadı bir dü [el-ma√sûr] اَلإَْمحإْ
zeye bakmak hasebiyle feri gidip donuk-
lanmış basara ve nazara vasf olur; yukâlu: 
 Ve َبَصٌر َحِسيٌر َوَمْحُسوٌر أَْي َكِليٌل ُمْنَقِطٌع

يٌر َِ  Fevt olmuş nesneye dirîg ve [asîr√] َح
te™essüf eden adama denir; tekûlu: ِبِه أََنا   َما 
ٌف ُمَتَلّهِ أَْي  -Ve yorulup fürû-mânde ol َحِسيٌر 
muş insân ve hayvâna denir; yukâlu: َرُجٌل 
 ,gelir [asrâ√] َحْسَرى Cem¡i َوَبِعيٌر َحِسيٌر أَْي ُمْعِي
 gibi. Ve [atlâ…] َقْتَلى ve [atîl…] َقِتيٌل

يٌر َِ -Abdullâh b. ◊ayyân’nın fe¡ [asîr◊] َح
resi ismidir.

اُر ََ حإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i√sâr] اَلإْ
dahi davarı çok sürmekle yorup dermânde 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَبِعيَر  أَْحَسَر 
ِإَذا َساَقُه َحتَّى أَْعَياُه

]ح أ م ر[
َمُر  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-√azmer] اَلإَْحزإْ
Pâdişâha denir, melik ma¡nâsına.

َمَرُة  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√azmeret] اَلإَْحزإْ
vezninde) Mütebassırâne hazm ve ihtiyât 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َحْزَمَر ِفي أَْمَرِه 
 :Ve doldurmak ma¡nâsınadır; yukâlu ِإَذا َحَزَم
-Ve hâssaten pırasanın çi َحْزَمَر اْلِقْرَبَة ِإَذا َمَلََها
çekleri yarılıp uç göstermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اُث ِإَذا َتَفتََّق َنْوُرُه َحْزَمَر اْلُكرَّ
ُموُر -vez [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [el-√uzmûr] اَلإُْحزإْ
ninde) ve

َحَزاِميُر -vez [a≠âfîr√] َحَذاِفيُر) [el-√azâmîr] اَلإْ
ninde) Hep ve cümle ma¡nâsınadır; َحَزاِميُر 
[√azâmîr] ُحْزُموٌر [√uzmûr]un cem¡idir; 
yukâlu: أََخَذُه ِبُحْزُموِرِه َوِبَحَزاِميِرِه أَْي ِبَحَذاِفيِرِه

]ح س ر[
ُر إَْ َح  â’nın fethi ve sîn-i√) [el-√asr] اَلإْ
mühmelenin sükûnuyla) Mesdûd ve 
pûşîde olan nesneyi açıp ¡ayân eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َحْسًرا  ْيَء  الشَّ  َحَسَر 
ِل َوالثَّاِني ِإَذا َكَشَفُه ُه :ve yukâlu اْلَباِب ْاألَوَّ  َحَسَر ُكمَّ
َعْن ِذَراِعِه َوَحَسَرِت اْلَمْرأَُة ِخَماَرَها
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre َكْشٌف 
[keşf] ma¡nâsına mevzû¡dur, ma¡ânî-i sâ™ire 
birer münâsebetle ondan münşa¡ibdir. Ez-
ân cümle ٌِمْحَسَرة [mi√seret] ِمْكَنَسٌة [mikne-
set] ma¡nâsınadır, süpürüntüyü izâle ile 
yeri keşf eylediği için ve ُحُسوٌر [√usûr] 
yorulup fürû-mânde olmak ma¡nâsınadır; 
kuvvet ve tâkati münkeşif olduğu için; 
 .dahi böylecedir [usûru ¡aynin√] ُحُسوُر َعْيٍن
Ve ٌَحْسَرة [√asret] ki fevt olan nesneye dirîg 
ve te™essüf eylemek ma¡nâsınadır, fevti 
sebebiyle mukaddemâ irtikâbına hâmil ve 
bâ¡is olan nesneyi cehl kendiden münkeşif 
ve zâ™il olduğu için yâhûd fart-ı gam sebe-
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يُر َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√sîr] اَلتَّحإْ
Bir adamı hasret ve te™essüfe bırakmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْوَقَعُه ِإَذا  ُفالًَنا  َر   َحسَّ
اْلَحْسَرِة  Ve kuş kısmı tüyünü dökmek ِفي 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْسَقَط ِإَذا  الطَّاِئُر  َر   َحسَّ
-Ve bir adamı rencîde ve tahkîr eyle ِريَشَها
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: آَذاُه ِإَذا  َر ُفالًَنا   َحسَّ
َرُه َوَحقَّ
ُمَحٍَر ُن  إُْ َْ  [Ba†nu Mu√assir] ٌث  ُمَحّدِ
[mu√addi&] vezninde ki Vâdî-i Mu√assir 
ile zebân-zeddir, Müzdelife kurbün-
de bir vâdî adıdır, Minâ ile Müzdelife 
meyânındadır. Mütercim der ki ashâb-ı 
fîlin fîli orada çöküp Ka¡be’ye teveccühten 
ibâ eylediği bâ¡is-i tesmiyedir; ashâbını 
tahsîr eylediğine mebnî yâhûd şeytân 
orada mütehassir olduğuna mebnîdir. Ve 
¢ays b. el-Mu√assir ashâbdandır.

ُر َُّ ٌل) [et-te√assur] اَلتََّح -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Fevt olmuş nesneye dirîg ve te™essüf 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلْيِه َر   َتَحسَّ
َف َتَلهَّ  Ve deve kısmının ifrâd üzere ِإَذا 
fürû-mândeliğinden tüyleri dökülmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر َوَبُر اْلَبِعيِر ِإَذا َسَقَط  َتَحسَّ
ْعَياِء اإْلِ  Ve bir adamın gövdesinin etleri ِمَن 
yerli yerinde uygun olmak ma¡nâsınadır 
ki tenâsübü ¡ayân olur; yukâlu: َرِت  َتَحسَّ
َمَواِضِعِه ِفي  َلْحُمَها  َصاَر  ِإَذا   Kezâlik deve اْلَجاِرَيُة 
kısmını çayır gereği gibi tavlandırıp göv-
desi yağlı ve hörgücü yükselip uzandıktan 
sonra bir müddet rükûb ve i¡mâl olun-
makla hâmlıktan nâşî gövdesinde olan 
sölpüklüğün zâ™il ve salkı ve dağınık olan 
etleri yerli yerine gelip sıkı ve müstahkem 
olmak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
َوَتَمَك َشْحُمُه  َكثَُر  َحتَّى  ِبيُع  الرَّ َنُه  َسمَّ ِإَذا  اْلَبِعيُر  َر   َتَحسَّ
َتَزيََّم َما  َواْشَتدَّ  َلْحِمِه  َرَهُل  َفَذَهَب  أَيَّاًما  ُرِكَب  ثُمَّ   َسَناُمُه 
ِمْنُه ِفي َمَواِضِعِه

َرُة إَْ َح  â’nın fethi ve sîn’in√) [el-√asret] اَلإْ
sükûnuyla) ve

ُر ََ َح  Fevt olmuş (fethateynle) [el-√aser] اَلإْ
nesneye kemâl-i ârzûdan dirîg ve te™essüf 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َحِسَر 
َف َتَلهَّ ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَحَسًرا  َحْسَرًة   Ve َعَلْيِه 
yorulup fürû-mânde olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحِسَر اْلَبِعيُر ِإَذا أَْعَيا
اُر ََ ِتحإْ سإْ ِ -Bu dahi yorulup bî [el-isti√sâr] اَلإْ
tâb olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْحَسَر 
اْلَبِعيُر ِإَذا أَْعَيا
ُر َِ -veznin [meclis] َمْجِلٌس) [el-ma√sir] اَلإَْمحإْ
de ve َمْقَعٌد [ma…¡ad] vezninde lügattır ki 
bâb-ı evveldendir) Bir adamın halka haber 
verip vasf edecek sıfat ve tavr ve kirdârına 
ıtlâk olunur ki bi’l-fi¡l mer™î olmaz; َمْنَظٌر 
[man@ar] mu…âbilidir; yukâlu: َمِليُح  ُفالٌَن 
اْلَمْخَبِر اْلَمْحَسِر أَْي  -Ve insânın yü اْلَمْنَظِر َوَكِريُم 
züne ıtlâk olunur; yukâlu: أَِي اْلَمْحَسِر   َحَسُن 
.Ve hûy ve tabî¡ate ıtlâk olunur اْلَوْجِه

ُر ََّ ُمَح  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu√asser] اَلإْ
vezninde) Îzâ ve tahkîr ve tezlîl olun-
muş kimseye denir ki hasret ve telehhüfe 
mahmûldür; yukâlu: ٌر ٌر أَْي ُمْؤًذى ُمَحقَّ َرُجٌل ُمَحسَّ
اٌر ََ  َحْزَرةٌ (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [asâr√] َح
[√azret] dedikleri nebâta şebîh ¡alâ-kavlin 
hardal nebâtına şebîh bir otluk adıdır, 
mevâşî mer¡âsındandır.

َرُة ََ -vez [mikneset] ِمْكَنَسةٌ [el-mi√seret] اَلإِْمحإْ
ninde ve mürâdifidir ki süpürgeye denir.

 Şol adama ıtlâk olunur [el-√âsir] اَلإَْحاِسُر
ki cenkte başında tolga ve önünde zırhı 
yâhûd cübbe ve cevşeni olmaya; yukâlu: 
َلُه َة  ُجبَّ ِدْرَع أَْو الَ  َلُه َوالَ  ِمْغَفَر   Ve َرُجٌل َحاِسٌر أَْي الَ 
şol aygıra denir ki dişiye aşmaktan ¡udûl 
eder ola ki kuvveti münkeşif ve za¡fı zâhir 
olur; yukâlu: َراِب َفْحٌل َحاِسٌر ِإَذا َكاَن َيْعِدُل َعِن الّضِ
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َبْيِن ِمْن  َكاَنا َضْخَمْيِن  ِإَذا  اْلَمْجُهوِل  ِبَناِء  َبْطِنِه َعَلى   َوِفي 
 Kezâlik bir adamın başı pek büyük َيَدْيِه
ve şedîd olmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ُه َذِلَك َوَكاَن أَْضَخَمُه  ُحِشَر ِفي َرْأِسِه ِإَذا اْعَتزَّ
Ve 

ٌر -Esâmîdendir: Sâlim b. ◊ar [aşr◊] َحشإْ
mele b. ◊aşr ve ¡Attâb b. Ebi’l-◊aşr 
ashâbdandır.

ِتَشاُر حإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i√tişâr] اَلإْ
ninde) Bu dahi bir adamın başı pek iri 
ve şedîd olmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ِبَمْعَنى اْلَمْجُهوِل  ِبَناِء  َعَلى  َرْأِسِه  ِفي   اُْحُتِشَر 
ُحِشَر
ِشُر  َمْقَعٌد ve [meclis] َمْجِلٌس) [el-ma√şir] اَلإَْمحإْ
[ma…¡ad] veznlerinde) İsm-i mekândır, 
haşr ve cem¡ olunacak mevzi¡e denir; 
yukâlu: يَُساُق النَّاُس ِإَلى اْلَمْحَشِر أَِي اْلَمْجَمِع
 ,Esmâ-i  nebeviyedendir [el-◊âşir] اَلإَْحاِشُر
¡aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm. Kale’ş-şârih
ِتِه ُدوَن ِملَِّة َغْيِرِه أِلَنَُّه َيْحُشُر النَّاَس َخْلَفُه َوَعَلى ِملَّ
اُر  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [el-◊aşşâr] اَلإَْحشَّ
Bir mevzi¡ adıdır.

 Hevâmma (fetehâtla) [el-√aşerât] اَلإَْحَشَراُت
ıtlâk olunur ki müteharrik ve muhavvif 
olan küçük cânverlerdir, ¡akreb ve yılan 
ve fâre ve keler gibi. ¡Alâ-kavlin küçük 
böceklere denir, devâbb-ı sıgâr ma¡nâsına, 
karınca ve çekirge gibi. Şârihin beyânı üze-
re müfredi ٌَحَشَرة [√aşeret]tir, ٌَقَصَبة […a§abat] 
ve َقَصَباٌت […a§abât] gibi. Cem¡iyyetleri 
bâ¡is-i tesmiyedir. Pes mü™ellifin َكاْلَحَشَرِة 
kavli müsâmaha olur. Ve 

-Berrânî olan yemişle [aşerât√] َحَشَراٌت
re ıtlâk olunur, ٌّي َبّرِ  [imârun berriyy&] ِثَماٌر 
ma¡nâsına, zamk ve sâ™iri gibi.

 Bu dahi (fetehâtla) [el-√aşeret] اَلإَْحَشَرُة
hevâmma yâhûd devâbb-ı sıgâra ıtlâk olu-

]ح ش ر[
ُر  Latîf (vezninde [neşr] َنْشٌر) [el-√aşr] اَلإَْحشإْ
ve nâzük olan kulağa denir; atta olursa o 
ata kalem kulaklı ta¡bîr olunur. Müfredi 
ve tesniye ve cem¡i müsâvîdir, zîrâ fi’l-asl 
masdardır; yukâlu: َويَُقاُل َلِطيٌف  أَْي  َحْشٌر   أُُذٌن 
أُُذَناِن َحْشٌر َوآَذاٌن َحْشٌر
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre 
 bir cemâ¡ati makarr ve [aşr√] َحْشٌر
me™vâlarından nefîr üzere iz¡âc ve ihrâc 
eylemeğe mevzû¡dur, ba¡dehu cemâ¡at 
mülâsebesiyle cem¡ ma¡nâsında isti¡mâl 
olundu. Ve latîf ve nâzük olan kulağa ve 
ok yeleğine vasf oldu, hiddet ve intişârı 
¡alâkasıyla, ya¡nî ince ve dik olmakla gûyâ 
ki uzunluğuna yerinden münza¡ic olmuş-
tur. İntehâ. Ve 

ٌر  Kezâlik latîf ve nâzük olan ok [aşr√] َحشإْ
yeleğine denir; yukâlu: َلِطيٌف أَْي  َحْشٌر  ةٌ   ُقذَّ
Ve ince ve nâzük olan temrene de vasf 
olur; yukâlu: َدِقيٌق  أَْي  َحْشٌر  ِسَناٌن   Şârih der 
ki mutlakâ vech-i mezkûr üzere latîf ve 
nâzük şey™e َحْشٌر [√aşr] ıtlâk olunur. Ve 

ٌر  Masdar olur, temreni ve sâ™ir [aşr√] َحشإْ
nesneyi ince ve nâzük kılmak ma¡nâsına; 
yukâlu: ِل ِإَذا َناَن َحْشًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َواأْلَوَّ  َحَشَر الّسِ
َوَلطََّفُه  ;Ve cem¡ eylemek ma¡nâsınadır َدقََّقُه 
yukâlu: َحَشَر النَّاَس ِإَذا َجَمَعُه Ve bir adamı va-
tanından iclâ™ ve ib¡âd eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َعْن َجالَُه  ِإَذا  ُفالًَنا   َحَشَر 
 mâddesi müte¡addî ve lâzım َجَلٌ [Ve] َوَطِنِه
gelir. Ve kurak ve kıtlık sene hayvânları 
süpürü kırıp geçirmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ِديَدُة الشَّ َنُة  السَّ  َحَشَرِت 
َوأَْهَلَكْتَها أَْحَجَفْتَها  ِإَذا  -Ve bir adamın ze اْلَماَل 
keri yâhûd karnı pek iri ve büyük ol-
makla önünde dikilip durmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َذَكِرِه ِفي  ُفالٌَن   ُحِشَر 
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ِغيِر َواْلَكِبيِر َبْيَن الصَّ

]ح ص ر[
ُر  Bir (vezninde [a§r…] َقْصٌر) [el-√a§r] اَلإَْحصإْ
adamı bir daracık yere tıkayıp etrâfından 
sıkıştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَصَرُه 
ِل ِإَذا َضيََّق َعَلْيِه  Van…uluَحْصًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َواأْلَوَّ
merhûm dar etmek ve ihâta etmekle ter-
cemesi garîbdir. Cevherî َضيََّق َعَلْيِه َوأََحاَطُه ِبِه 
¡ibâretiyle îrâd eylemekle etrâfını çevirip 
sıkıştırmak demek olur. Ve 

ٌر -Bir adamı seferden yâhûd gay [a§r√] َحصإْ
rı işten alıkomak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَغْيِرِه َفِر  السَّ َعِن  َحَبَسُه  ِإَذا  ُفالًَنا  -Ve deve َحَصَر 
nin üzerine zikri âtî hisâr çekip bağla-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَبِعيَر   َحَصَر 
ِباْلِحَصاِر ُه   Ve kabz olmak ma¡nâsına َشدَّ
müsta¡meldir; yukâlu: ِبَناِء َعَلى  ُجُل  الرَّ  ُحِصَر 
َبْطنُُه اْعُتِقَل  ِإَذا   .Ke-mâ se-yuzkeru اْلَمْجُهوِل 
Ve ihâta ve istî¡âb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْسَتْوَعَبُه ِإَذا  -Ve ¡asker bir ada َحَصَرُه 
mı çepçevre ihâta eylemek ma¡nâsınadır 
ki hisâr etmek ta¡bîr olunur; yukâlu: َحَصَر 
اْلَقْوُم ِبُفالٍَن ِإَذا أََطاُفوا ِبِه
َصاُر حإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i√§âr] اَلإْ
dahi bir adamı seferden yâhûd gayrı işten 
habs edip alıkomak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َعْنُه َحَبَسُه  ِإَذا  َوَغْيِرِه  َفِر  السَّ َعِن   Ve kabz أَْحَصَرُه 
olmak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
َبْطنُُه اْعُتِقَل  ِإَذا  اْلَمْجُهوُل  َعَلى  ُجُل  الرَّ  Ve أُْحِصَر 
nâka َحُصوٌر [√a§ûr] olmak ya¡nî memesi-
nin delikleri daracık olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحُصوًرا َكاَنْت  ِإَذا  النَّاَقُة   Ve bir أَْحَصَرِت 
adamı bir ¡illet yâhûd idrâr zuhûru sıkış-
tırmakla kendi nefsini tazyîk eder kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَبْوُل أَِو  اْلَمَرُض   أَْحَصَرُه 
ِإَذا َجَعَلُه َيْحُصُر َنْفَسُه
ِتَصاُر حإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i√ti§âr] اَلإْ
de) Bu dahi deveye zikri âtî hisâr çekip 

nur, vech-i mezkûr üzere. Bu müfreddir. 

Zema«şerî Mu…âddimetu’l-Edeb’de ٌة  َهامَّ
[hâmet]i “cünbende” ile ya¡nî müteharrik 
olup mûzî ve muhavvif olan küçük cânver 
ile tefsîr eylemiştir, keler ve sûsmâr ve 
¡akreb ve yılan ve fâre ve köstebek gibi 
ve ٌَحَشَرة [√aşeret]i cünbende-i hurd ya¡nî 
müteharrik olan küçük böcekler ile beyân 
eylemiştir, karınca ve ¡ankebût ve çekirge 
ve sülük ve çıyan ve ُخْنَفَساُء [«unfesâ™] gibi. 
Bunlar aslâ arzdan müfârakat eylemeyip 
dâ™imâ arzda müctemi¡ oldukları bâ¡is-i 
tesmiyedir. İntehâ. Ve 

-Hubûbât kısmının iç ka [aşeret√] َحَشَرةٌ
buğuna denir. Zîrâ hubûbâtta iki kabuk 
olur, taşra kabuğuna ٌَقَصَرة […a§arat] ve üze-
rine mukârin olana ٌَحَشَرة [√aşeret] denir. 
Cem¡-i cinsi َحَشٌر [√aşer]dir, hâ’sız. Ve 

 Şikâr olunacak hayvânın [aşeret√] َحَشَرةٌ
mecmû¡una denir, ¡alâ-kavlin ¡azîmine 
yâhûd me™kûl olanına denir, tavşan ve 
ceyran gibi.

-Kepeğe de (fethateynle) [el-√aşer] اَلإَْحَشُر
nir, نَُخاَلٌة [nu«âlet] ma¡nâsına. Ve zamme-
teynle lügat-ı rediyyedir.

َوَرُة  [asveret…] َقْسَوَرةٌ) [el-√aşveret] اَلإَْحشإْ
vezninde) Tavlılıktan iki yanları kabarıp 
kalkmış olan ata denir. Ve şol kocakarı-
ya denir ki zâtında buhl ve le™âmeti olarak 
mutazarrife ola. Ve karnı büyük karıya de-
nir. Ve a¡zâsı dirnekli ve kunt ve sımsıkı 
olan dâbbeye denir, müfredi ُحُشوٌر [√uşûr]
dur, ya¡nî cemâ¡at i¡tibârıyla; ٌَحْشَوَرة [√aş-
veret] ki mü™ennestir, cem¡ i¡tibâr olunur. 

 Şol (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-√aşir] اَلإَْحِشُر
tuluma denir ki ne büyük ve ne küçük; 
orta ve mu¡tedil ola, gûyâ ki iki tarafı da 
cem¡ eylemiş olur; yukâlu: َوْطٌب َحِشٌر ِإَذا َكاَن 
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Türkîde dahi hasır derler; eczâsı birbirini 
tazyîk eylediği için ıtlâk olunur. Ve şol 
damara denir ki davarın yanları üstünden 
karnı tarafına doğru arkuru çekilip uzan-
mıştır, ¡alâ-kavlin mahall-i mezbûrda olan 
etçeğize denir yâhûd kıl biten derinin al-
tında olan deri ile eyegü kemiklerinin ar-
kurudan aralığında olur. Ve 

 َضَرَب :Yana denir; yukâlu [a§îr√] َحِصيٌر
ابَِّة أَْي َجْنَبْيَها -Ve pâdişâha ıtlâk olu َحِصيَرِي الدَّ
nur, nâstan mahsûr ya¡nî muhtecib olduğu 
için yâhûd nâsı her bâr huzûruna vusûl 
ve duhûlden َحاِصٌر [√â§ir] ya¡nî mâni¡ ol-
duğu için; yukâlu: َغِضَب اْلَحِصيُر َعَلى ُفالٍَن أَِي 
 َخلََّدُه :Ve zindâna ıtlâk olunur; yukâlu اْلَمِلُك
ْجِن  اْلَحِصيُر ِفي اْلَحِصيِر َعَلى اْلَحِصيِر أَِي اْلَمِلُك ِفي الّسِ
 Ve meclise ıtlâk olunur. Ve yola َعَلى اْلَباِريَِّة
ve tarîka ıtlâk olunur. Ve suya denir. Ve 
insândan ve sâ™ir nesneden sıra ve tabura 
denir, ٌَّصف [§aff] ma¡nâsına. Ve yer yü-
züne denir. Cem¡i ٌأَْحِصَرة [a√§iret] ve ُحُصٌر 
[√u§ur] gelir zammeteynle. Ve 

 Kılıcın cevherine, ¡alâ-kavlin [a§îr√] َحِصيٌر
iki cânibine denir. Ve bahîl ve nâkese de-
nir. Ve şol ¡ayyâş-meşrebe denir ki buhl 
ve denâ™etinden nâşî şürb-i şarâb eylemez 
ola; yukâlu: َراَب  َرُجٌل َحِصيٌر ِإَذا َكاَن الَ َيْشَرُب الشَّ
 Ve بُْخالً

 Cuheyne kabîlesi yurdunda [a§îr◊] َحِصيٌر
bir dağın ismidir, ¡alâ-kavlin ∏a†afân yur-
dundadır. Ve 

 Mutlakâ ma¡rûf hasır gibi [a§îr√] َحِصيٌر
mensûc olan şey™e denir. Ve şol münakkaş 
ve müzeyyen ve dil-keş sevb ve kumaşa 
denir ki manzaraya hasır gibi yayılıp açıl-
dıkta seyr ve temâşâ edenlerin kulûbunu 
hüsn ü letâfeti cihetiyle kendisine ahz ve 
hasr eder ola; yukâlu: ُمَزْخَرٌف  َثْوٌب َحِصيٌر أَْي 

bağlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْحَتَصَر 
ُه ِباْلِحَصاِر اْلَبِعيَر ِإَذا َشدَّ
ُر  Kabz (â’nın zammıyla√) [el-√u§r] اَلإُْحصإْ
olmaya denir ki ismdir, kabzlık ta¡bîr olu-
nur; masdarı zikr olundu. Şârih der ki ُحْصٌر 
[√u§r] gâ™ite ve أُْسٌر [usr] bevle mahsûstur; 
yukâlu: َبْطٍن اْعِتَقاُل  أَِي  ُحْصٌر  ِمَن ve ِبِه  ِباهلِل   أَُعوُذ 
اْلُحْصِر َواأْلُْسِر
ُصوُر -Münkabız olan ada [el-ma√§ûr] اَلإَْمحإْ
ma denir; yukâlu: ُجُل َعَلى اْلَمْجُهوِل َفُهَو  ُحِصَر الرَّ
َمْحُصوٌر أَْي ُمْعَتَقُل اْلَبْطِن
-Bir gus (fethateynle) [el-√a§ar] اَلإَْحَصُر
sa ve tasa sebebiyle teng-dil olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َحْصًرا  ُجُل  الرَّ  َحِصَر 
اِبِع ِإَذا َضاَق َصْدُرُه  َحِصَر َصْدُرُه :ve yukâlu اْلَباِب الرَّ
Ve bahîl ve nâkes olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبِخَل ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِفي :ve yukâlu َحِصَر 
بُْخٌل أَْي  َحَصٌر  -Ve tekellümde ¡âciz ol َيِدِه 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحِصَر ُفالٌَن ِإَذا َعِيَي 
اْلَمْنِطِق  Ve ¡örf-i şer¡de Kur™ân-ı kerîm ِفي 
tilâvet ederken ilerisi hâtıra gelmemek-
le tutulup dem-beste olmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َماُم ِفي اْلِقَراَءِة ِإَذا  َحِصَر اإْلِ
اْلِقَراَءِة َمْنِطِق  َعَلى  أَْي  َعَلْيِه  َيْقِدْر  َوَلْم   Ve nâka َعِيَي 
 :olmak ma¡nâsınadır; yukâlu [a§ûr√] َحُصوٌر
َحُصوًرا َصاَرْت  ِإَذا  النَّاَقُة  -Ve nisvâna ta َحِصَرِت 
karrüb ve cimâ¡dan imtinâ¡ eder olmak 
ma¡nâsınadır, gerek ¡acz ve ¡anetten ve 
gerek izâle-i şehvete ictihâd ve ¡iffetin-
den nâşî olsun; yukâlu: ُجُل َعِن اْلَمْرأَِة  َحِصَر الرَّ
ِإْتَياِنَها َعْن  اْمَتَنَع   Ve ketm-i râz eylemek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ّرِ ِإَذا َصاَنُه َحِصَر ِبالّسِ
 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-√a§îr] اَلإَْحِصيُر
Gussa ve tasa sebebiyle teng-dil olmuş 
adama denir; yukâlu: أَِي َحِصيًرا  اْلَغمُّ   َجَعَلُه 
ْدِر ُق الصَّ ّيِ  Ve الضَّ

 e denir ki[bâriyyet] َباِريٌَّة [a§îr√] َحِصيٌر
ma¡rûf döşemedir, sâzlıktan işlenir, 
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etçeğize denir ki at kısmının arkuru yanla-
rında olur, arıklıkta zâhire çıkıp görünür. 
Ve 

 .Esmâdandır: ◊âri& b [a§îret◊] َحِصيَرُة
◊a§îre muhaddisîndendir.

 Abdulmelik¡ [u’l-◊a§îreyn±] ُذلالإَْحِصيَريإِْن
b. ¡Abdul™ule nâm kimsenin lakabıdır ve 
 [ulet¡] ُعَلٌة hemzenin zammıyla [ulet] أَُلٌة
veznindedir, hurmâ dallarından mensûc 
ve zift ile endûde iki hasırı olmakla onun-
la mülakkab olmuştu. Ve zâtında bahâdır 
olmakla kabîlesine bir düşman teveccüh 
eyledikte reh-güzerlerinde vâki¡ derbende 
varıp o hasırları pîş ü pesine metres edip 
tîr ile bi-nefsihi düşmanın güzerânını sedd 
ve men¡ eder idi.

 (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-√a§ir] اَلإَْحِصُر
Bahîl ve nâkese denir.

َراُء -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-√a§râ] اَلإَْحصإْ
de) Şol hatuna denir ki ferci bitişik olmak-
la zeker nâfiz olmaya; yukâlu: َحْصَراُء  ِإْمَرأَةٌ 
.O hatuna aslık ta¡bîr olunur أَْي َرْتَقاُء

اُر اٌد) [el-◊a§§âr] اَلإَْحصَّ -vez [şeddâd] َشدَّ
ninde) A¡lâmdan bir cemâ¡at efrâdının 
ismleridir.

ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-√i§âr] اَلإِْحَصاُر

-veznin [se√âb] َسَحاٌب) [el-√a§âr] اَلإَْحَصاُر
de) Şol yastık tarzında mindere denir ki 
devenin üzerine çekip ensesini havutun 
art kaşı gibi yüksek ve ilerisini katık ve 
yün makûlesiyle doldurup ön kaşı gibi 
yükseltip ortasına semer gibi süvâr olur-
lar; yukâlu: َجَعَل َعَلى اْلَبِعيِر ِحَصاًرا َوَحَصاًرا َوُهَو 
ْحِل يُْلَقى َعَلى ُمَها َكالرَّ ُرَها َويُْحَشى ُمَقدَّ  ِوَساٌد يُْرَفُع ُمَؤخَّ
 َبِعيٌر َمْحُصوٌر ِإَذا أُْلِقَي َعَلْيِه :ve yukâlu اْلَبِعيِر َوَيْرَكُب
اْلَحَصاُر
َصُر -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi√§ar] اَلإِْمحإْ

ى ِإَذا نُِشَرْت أََخَذِت اْلُقُلوَب َمآِخَذُه ِلُحْسِنِه  Ve ُمَوشًّ

 Bir vâdî adıdır. Ve Yemen’de [a§îr◊] َحِصيٌر
bir hısn ve hisâr adıdır. Ve Medîne kur-
bünde Nemelâ sularından bir su adıdır.

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-√a§ûr] اَلإَْحُصوُر
Bu dahi gam ve gussadan teng-dil olmuş 
adama denir; yukâlu: ُق َضّيِ أَْي  َحُصوٌر   َرُجٌل 
ْدِر  Ve memesinin delikleri daracık olan الصَّ
nâkaya denir; yukâlu: َقُة ّيِ الضَّ أَِي  َحُصوٌر   َناَقٌة 
ْحِليِل  Ve şol adama ıtlâk olunur ki kudreti اإْلِ
var iken nisvânla cimâ¡a ragbet eylemeye, 
¡alâ-kavlin cimâ¡dan memnû¡ ola; meselâ 
ba¡zı kimse bir gûne ¡illete mübtelâ olur ki 
cimâ¡ ona muzırr yâhûd mühlik olmakla 
etıbbâ™ onu cimâ¡dan men¡ ederler ve ¡alâ-
re™yin َحُصوٌر [√a§ûr] aslâ şehvet ve tevkânı 
olmamakla nisvâna kurbân eylemez olan 
kimseye denir ki ¡innîn olacaktır; yukâlu: 
َساَء َوُهَو َقاِدٌر َعَلى َذِلَك  َرُجٌل َحُصوٌر ِإَذا َكاَن الَ َيْأِتي النِّ

أَِو اْلَمْمنُوُع ِمْنُهنَّ أَْو َمْن الَ َيْشَتِهيِهنَّ َوالَ َيْقَربُُهنَّ
Şârih der ki Ya√yâ Nebî ¡alâ-nebiyyinâ 
ve ¡aleyhi’s-selâm hazretlerine َحُصوٌر 
[√a§ûr] ıtlâkı kudret-i tâmmesi var iken 
lezâ™iz-i dâ™ire-i dünyeviyyeden başka 
nefs-i nefîslerini zabt edip aslâ cimâ¡a 
meyl ve te™ehhüle ragbet eylemediklerine 
mebnîdir. İntehâ. Ve 

 ,Hadım ve tavâşîye denir [a§ûr√] َحُصوٌر
 ma¡nâsına. Ve bahîl ve [mecbûb] َمْجُبوٌب
nâkese denir. Ve şol adama denir ki bir 
nesneden heybet ve dehşetlenmekle ikdâm 
edemeyip geriye çekilmiş ola; yukâlu: ُهَو 
َعْنُه ُمْحِجٌم  َهُيوٌب  أَْي  ِمْنُه   Ve be-gâyet َحُصوٌر 
ketm-i râz eden adama denir; yukâlu: َرُجٌل 
ّرِ َحُصوٌر أَْي َكاِتٌم ِللّسِ
-veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-√a§îret] اَلإَْحِصيَرُة
de) Hurmâyı serip kurutacak yere denir, 
 ma¡nâsına. Ve şol [cerînu’t-temr] َجِريُن التَّْمِر
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ki ٌَوْحَدة [va√det] mâddesinde ”َيِحُد  “َوِحَد – 
dahi o kabîldendir. İntehâ. Ve 

 ve [u∂ûr√] ُحُضوٌر

 Müte¡addî olur, hâzır [a∂âret√] َحَضاَرةٌ
eylemek ma¡nâsına; yukâlu: َجَعَلُه ِإَذا   َحَضَرُه 
 Ve hoş-nişînler suya varmışken َحاِضًرا
başka semte munsarıf olmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; tekûlu: ْلَنا  َحَضْرَنا َعْن َماٍء أَْي َتَحوَّ
-ile sılalandıkta olur, bi َعْن Bu ma¡nâ َعْنُه
¡aynihi َرْغَبٌة [raπbet] mâddesi gibidir, َرِغَبُه 
-der َرِغَب َعْنُه derler, meyl ma¡nâsına ve َوِإَلْيِه
ler, i¡râz ma¡nâsına.

ِتَضاُر حإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i√ti∂âr] اَلإْ
de) ve

ُر ٌل) [et-ta√a∂∂ur] اَلتََّحضُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bunlar da hâzır ve der-pîş olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر َوَتَحضَّ ُجُل  الرَّ  ِإْحَتَضَر 
 Ve ِبَمْعَنى َحَضَر

ِتَضاٌر  Hasta muhtazır olmak [i√ti∂âr] ِإحإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أُْحُتِضَر اْلَمِريُض َعَلى ِبَناِء 
اْلَمْجُهوِل ِإَذا َحَضَرُه اْلَمْوُت
َضاُر حإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i√∂âr] اَلإْ
Hâzır kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْحَضَر 
ًيا ْيَء ِإَذا َجَعَلُه َحاِضًرا أَْو يَُقاُل أَْحَضَرُه ِإيَّاُه َيْعِني ُمَتَعّدِ  الشَّ
 Ve ِباْلَمْفُعوَلْيِن

َضاٌر -At kısmı uzun uzadı se [i√∂âr] ِإحإْ
ğirtmek ma¡nâsına müsta¡meldir, gûyâ ki 
¡uhde-i iktidârında olan seğirtmeyi hâzır 
kılmış olur; yukâlu: اْرَتَفَع ِفي ِإَذا  اْلَفَرُس   أَْحَضَر 
اْلَعْدِو
َرُة  â’nın harekât-ı selâsı√) [el-√a∂ret] اَلإَْحضإْ
ve ∂âd’ın sükûnuyla) ve

ve (fethateynle) [el-√a∂ar] اَلإَْحَضُر

ve (hâ’yla) [el-√a∂aret] اَلإَْحَضَرُة

َضُر -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-ma√∂ar] اَلإَْمحإْ
de) Bir adamın kurb ve pîş-gâhına denir ki 
mahall-i huzûr olcaktır; tekûlu: َفَعْلُتُه ِبَحْضَرِتِه 

de) Bu dahi َحَصاٌر [√a§âr] ma¡nâsınadır, 
¡alâ-kavlin bu küçük deve semerine denir.

َصُر -vez [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-ma√§ar] اَلإَْمحإْ
ninde) Üzerine keş dedikleri yoğurt ku-
rusu serilecek şey™e denir, ٌِإْشَراَرة [işrâret] 
ma¡nâsına.

َتِصُر -ism-i fâ¡il bünye) [el-mu√ta§ir] اَلإُْمحإْ
siyle) Arslana ıtlâk olunur.

ُمَحاَصَرُة ve [el-mu√â§arat] اَلإْ

 (vezninde [itâl…] ِقَتاٌل) [el-√i§âr] اَلإِْحَصاُر
Düşmanın etrâf ve cevânibini ihâta ile 
tazyîk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َضيَُّقوا ِإَذا  َوِحَصاًرا  ُمَحاَصَرًة  اأْلَْعَداَء   َحاَصُروا 
ِبِهْم َوأََحاطُوا   [i§n√] ِحْصٌن Şârih der kiَعَلْيِهْم 
ma¡nâsına olan ِحَصاٌر [√i§âr] sûr ile mü-
sevver olduğu içindir ve kal¡a bârûsuna 
 olduğuna [â§ir√] َحاِصٌر ıtlâkı [i§âr√] ِحَصاٌر
mebnîdir. İntehâ.

ِريُّ ) [el-◊u§riyy] اَلإُْحصإْ  [kurdiyy] ُكْرِديٌّ
vezninde) İmâm Ferrâ™ şeyhi olan ¡Alî 
b. ¡Abdulπanî el-Mu…rî nisbetidir. Ve 
Burhâneddîn Ebu’l-Futû√ Na§r b. Ebi’l-
Ferec ve sâ™ir ba¡zı zevât ve ◊asan b. 
◊abîb el-◊a§â™irî muhaddislerdir.

]ح ض ر[
 â’nın ve ∂âd-ı√) [el-√u∂ûr] اَلإُْحُضوُر
mu¡cemenin zammıyla) ve

-vez [na@âret] َنَظاَرةٌ) [el-√a∂âret] اَلإَْحَضاَرُة
ninde) Hâzır olmak ma¡nâsınadır ki gay-
bet mukâbilidir; yukâlu: َوَحِضَر ُجُل  الرَّ  َحَضَر 
اِبِع ِضدُّ َغاَب ِل َوالرَّ ُحُضوًرا َوَحَضاَرًة ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
Mü™ellif َوَعِلَم -ibâretiyle takyîd eyle¡ َكَنَصَر 
mekle bâb-ı evvelden ve râbi¡den olmak 
üzere beyân olundu, lâkin şârihin tahkîki 
üzere ikisinin de müstakbeli mazmûmü’l-
¡ayn olmakla tedâhülü’l-lügateyn 
kabîlinden olur, ”َيْفُضُل  – -gibi, nite “َفِضَل 
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âncâ bâş” vasiyyetini tutmaktan ¡ibârettir. 
Ve 

ٌر -İnsânın kasığında ve yukarı [a∂r√] َحضإْ
casında olan bez gibi yumruca ete denir.

ُر -At kıs (â’nın zammıyla√) [el-√u∂r] اَلإُْحضإْ
mı uzun uzadı seğirtmeye denir; yukâlu: َما 
أََشدَّ ُحْضَرُه أَِي اْرِتَفاَع َعْدِوِه
ِضيُر -vez [mik&îr] ِمْكِثيٌر) [el-mi√∂îr] اَلإِْمحإْ
ninde) Soluklu yüğrük ata denir; ِمْحَضاٌر 
[mi√∂âr] denmez yâhûd ِمْحَضاٌر [mi√∂âr] 
lügat-ı rediyyedir; yukâlu: أَْي ِمْحِضيٌر   َفَرٌس 
 gelir [me√â∂îr] َمَحاِضيُر Ve cem¡i َشِديُد اْلَعْدِو
ve minhu kavluhum َِّإال اْلَمَضاِميِر  ِفي  ْبُق  السَّ  َما 
ِلْلُجْرِد اْلَمَحاِضيِر
ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-√a∂ir] اَلإَْحِضُر

 (vezninde [nedus] َنُدٌس) [el-√a∂ur] اَلإَْحُضُر
Dalkavuk adama denir ki halkın ta¡âmı 
çıkacak vakti gözetip hemân o vaktte kuz-
gun gibi sofra başına konar; yukâlu: َرُجٌل 
َيَتَحيَُّن َطَعاَم النَّاِس َحتَّى َيْحُضَرُه ِإَذا َكاَن   َحِضٌر َوَحُضٌر 
Ve 

 Aslâ (vezninde [ketif] َكِتٌف) [a∂ir√] َحِضٌر
sefer ve gurbet irâdesinde olmayan ada-
ma denir, ¡alâ-kavlin hazarî ya¡nî şehrî 
ve karavî olan kimseye denir ki bedevî 
mukâbilidir; yukâlu: يُِريُد الَ  أَْي  َحِضٌر   َرُجٌل 
َفَر أَْو َحَضِريٌّ  Ve السَّ

 (vezninde [nedus] َنُدٌس) [a∂ur√] َحُضٌر
Fesâhat ve fıkh ve beyân sâhibi adama de-
nir ki o bâbda melekât-ı kaviyyesi olmak-
la murâd eylediği anda mesâ™il ü ma¡ânî-i 
matlûbeyi istihzâr ve ihzâr eder ola; 
yukâlu: َرُجٌل َحُضٌر أَْي ُذو َبَياٍن َوِفْقٍه َيْعِني َيْسَتْحِضُر 
اْلَمَساِئَل َواْلَمَعاِنَي ِحيَن َما أََراَد
َضُر -vez [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-ma√∂ar] اَلإَْمحإْ
ninde) İsm-i mekândır, suya rücû¡ edecek 
yere denir, merci¡-i miyâh ma¡nâsına. Ve 

َثُة اْلَحاِء َوِبَحَضِرِه َوِبَحْضَرِتِه َوَمْحَضِرِه أَْي ِبُقْرِبِه َوَجْنِبِه  ُمَثلَّ
ُفالٍَن Ashâb-ı tersîlin َوِفَناِئِه  ta¡bîrleri َحْضَرُة 
bundandır ki kemâl-i ta¡zîm için selâm ve 
senâyı onun meclisine îsâl ederler.

 .mukâbilidir [πâ™ib] َغاِئٌب [el-√â∂ir] اَلإَْحاِضُر
Cem¡-i ٌر  [¡rukka] ُركٌَّع ,gelir [u∂∂ar√] ُحضَّ
gibi ve ُحُضوٌر [√u∂ûr] gelir, َشاِهٌد [şâhid] ve 
.gibi [şuhûd] ُشُهوٌد

َرُة  Binâ-i (â’nın kesriyle√) [el-√i∂rat] اَلإِْحضإْ
nev¡dir, huzûr hey™etine ve hâletine dâll 
olur ve isti¡mâli hayr makâmına mahsûstur 
tefe™™ül cihetiyle; yukâlu: اْلِحْضَرِة َحَسُن   َرُجٌل 
ِإَذا َحَضَر ِبَخْيٍر
ve (fethateynle) [el-√a∂ar] اَلإَْحَضُر

َرُة ve (âd’ın sükûnuyla∂) [el-√a∂ret] اَلإَْحضإْ

ve [el-√â∂iret] اَلإَْحاِضَرُة

-â’nın kesri ve fet√) [el-√i∂âret] اَلإِْحَضاَرُة
hiyle) Bâdiye mukâbilidir ki bilâd ve 
kurâ ve kasabât demek olur. Bedevî, 
sahrâyî demektir ki hoş-nişîn tâ™ifesidir. 

-şehrî ve karavî olacak [a∂ariyy√] َحَضِريٌّ
tır; yukâlu: ُهَو ِمْن أَْهِل اْلَحَضِر َواْلَحْضَرِة َواْلَحاِضَرِة 
 Ve َواْلِحَضاَرِة أَْي ِخالَُف اْلَباِدَيِة

 (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة [i∂âret√] ِحَضاَرةٌ
Masdar olur, şehrde ve köyde ikâmet ey-
lemek ma¡nâsına ki şehrî yâhûd karavî 
olmak murâddır; yukâlu: َحَضاَرًة ُفالٌَن   َحَضَر 
اْلَحَضِر ِفي  أََقاَم   [bedâvet] َبَداَوةٌ Ve bu ِإَذا 
mukâbilidir.

ُر  â’nın fethi ve ∂âd’ın√) [el-√a∂r] اَلإَْحضإْ
sükûnuyla) Kûfe kurbünde Meskin nâm 
mahal karşısında bir belde adıdır, Sâ†irûn 
nâm şâh-ı ¡Acem binâ eylemiştir. Ve 

ٌر  Er ve ¡avretin nâ-mahrem [a∂r√] َحضإْ
yerine ıtlâk olunur. Ve َتْطِفيٌل [ta†fîl] 
ma¡nâsınadır ki tufeylî olmaktır, ya¡nî 
dalkavukluk eylemeğe denir ki “her câ âş 
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ِبِهْم يُْغَزى  الَِّذيَن  النََّفُر   Ve ¡asker çarkacısına أَِو 
denir, mukaddimetü’l-ceyş ma¡nâsına. 
Ve veled tevlîd eden hatunun vilâdet kanı 
inkıtâ¡ından sonra ilkâ eylediği nesneye 
denir ki son ta¡bîr olunur; cem¡-i cinsi 
 dir. ¡Alâ-kavlin o koyu kana[a∂îr√] َحِضيٌر
denir ki veled ile beraber çıkıp eş ta¡bîr 
olunan deride olur. Ve yarada müctemi¡ 
olan kan ve irin makûlesi mâddeye denir.

ُمَحاَضَرُة  ُمَفاَعَلٌة) [el-mu√âdaret] اَلإْ
[mufâ¡alet] vezninde) Birbiriyle vuruş-
mak ma¡nâsınadır ki kuvvetlerini ihzâr 
eylemiş olurlar; yukâlu: َجاَلَدُه ِإَذا   َحاَضَرُه 
Vâhid ve iştirâk için olur. Ve selâtîn ve 
kibâr huzûrunda zânû-be-zânû oturmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجاَثا ِإَذا  ْلَطاَن  السُّ  َحاَضَر 
 Ve bir kimse ile berâberce seğirtişip ِعْنَدُه
koşuşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  َحاَضَرُه 
 Ve bir adam kendi hakkı husûsunda َعَدا َمَعُه
bir kimse ile mücâdele ve mugâlebe ey-
ledikten sonra o kimse gâlib gelmekle o 
hakkı alıp götürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِه ِإَذا َغاَلَبُه َفَغَلَب َعَلْيِه َفَذَهَب ِبِه َحاَضَرُه َعَلى َحّقِ
 Bir (vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [a∂âri◊] َحَضاِر
kevkeb adıdır. Bu kevkeb cenûbda Süheyl 
yıldızından mukaddemce tulû¡ eder, hattâ 
nâs bunu Süheyl zann ederler.

ُت َرَموإْ  ™â’nın ve râ√) [a∂ramevt◊] َحضإْ
ve mîm’in fethalarıyla ve gâhca mîm 
mazmûm olur ki َعْنَكُبوٌت [¡ankebût] vez-
ninde olur) Yemen’de bir belde adıdır. 
Kezâlik bir kabîle adıdır. 

Fi’l-asl iki kelime olmakla terkîble ism-i 
vâhid kılınmıştır: ism-i evvel feth üze-
re mebnî ve ism-i sânî gayr-i munsarıf 
i¡râbıyla mu¡arreb olup َحْضَرَمْوُت  denir َهَذا 
ve gâhca muzâf i¡tibârıyla râ’nın zammı 
ve َمْوٌت kelimesinin hafzıyla َحْضُرَمْوٍت  َهَذا 

bir mâdde zımnında tastîr olunan ruk¡anın 
mutazammın olduğu husûsun sıhhatini 
i¡lâm için zeylinde bi-tarîki’ş-şehâde hâzır 
bi’l-meclis ve vâkıf bi’l-mâdde olanların 
resm eyledikleri hutûta ıtlâk olunur ki 
imzâları olacaktır ve hâlen ıstılâhımızda 
dahi َمْحَضٌر [ma√∂ar] ta¡bîr olunur. ِإْعالٌَم 
[i¡lâm] ve َمْحَضٌر [ma√∂ar] ma¡lûmdur, 
gûyâ ki ashâb-ı imzâ o ruk¡aya hâzır 
olmuşlardır. 

Şârih der ki mü™ellif müsâmaha eylemiş-
tir, zîrâ yalnız hutût-ı merkûmeye ya¡nî 
imzâlara َمْحَضٌر [ma√∂ar] ıtlâkı ¡Arabdan 
mesmû¡ değildir, belki o imzâları muta-
zammın ruk¡a-i ma¡hûdeden ¡ibârettir. Ve 

َضٌر  Ehl-i bedâvetten miyâh [ma√∂ar] َمحإْ
üzere nâzil olan kavm ve kabîleye de-
nir, َحُضوٌر -ma¡nâsına. Ve sicil ve def َقْوٌم 
tere ıtlâk olunur; yukâlu: اْلَمْحَضِر ِفي   أَْثَبَتُه 
ِجّلِ الّسِ ِفي   Ve nâsın hâzır olacak mahal أَْي 
ve mevzi¡lerine denir, َمْشَهٌد [meşhed] 
ma¡nâsına. Ve 

َضٌر  Ece™ nâm cebel yanında [Ma√∂ar] َمحإْ
bir karye adıdır. Ve 

َضَرُة  Kûfe ile Ba§ra (hâ’yla) [Ma√∂arat] َمحإْ
yollarının beyninde Mekke cânibine dü-
şer bir su adıdır ki Benî ¡İcl cemâ¡atine 
mahsûstur.

.Bâdiyede bir su adıdır [™â∂ûrâ◊] َحاُضوَراُء

-vez [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-√a∂îret] اَلإَْحِضيَرُة
ninde) Hurmâ vaz¡ olunacak yere denir ki 
murâd hurmâyı serip kurutacak yer ola-
caktır. Ve cemâ¡at-i kavm yâhûd dört yâ 
beş yâ sekiz yâ dokuz yâ on nefer cemâ¡ate 
denir. ¡Alâ-kavlin şol nefere ıtlâk olunur 
ki onlar ile gazv ve cihâda ¡azm olunur; 
yukâlu: َحَضَرِت اْلَحِضيَرُة ِباْلَمْحَضِر أَْي َجَماَعُة اْلَقْوِم 
اْلَعَشَرُة أَِو  ْسَعُة  الّتِ أَِو  الثََّماِنَيُة  أَِو  اْلَخْمَسُة  أَِو  اأْلَْرَبَعُة   أَِو 
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hüsn-i fâ™ik ve cemâl-ı râyıkla meşhûr bir 
kimsedir ve Ebû ◊â∂ir, Bişr b. Ebî ◊azim 
künyesidir.

 ın[â∂irat√] َحاِضَرةٌ [el-√avâ∂ir] اَلإَْحَواِضُر
cem¡idir ki fil kulağına denir ve mutlakâ 
büyük kulaklı nesnelere َحَواِضَر  ıtlâk ُذو 
ederler; yukâlu: ُعسٌّ ُذو َحَواِضَر أَْي ُذو آَذاٍن
ُضوُر  den[a∂ir√] َحاِضٌر [el-ma√∂ûr] اَلإَْمحإْ
ism-i mef¡ûldür, ¡Arablar cinn tâ™ifesinin 
hâzır olacağı nesnede isti¡mâl ederler ve 
minhu kavluhum اآْلَفِة َكِثيُر  أَْي  َمْحُضوٌر   اَللََّبُن 
َتْحُضُرَها أَْي  َمْحُضوَرةٌ  اْلُكنُُف  َوَكَذِلَك  اْلِجنُّ   َتْحُضُرُه 
َياِطيُن َوالشَّ  ﴿َوأَُعوُذ :ve minhu fi’t-Tenzîl اْلِجنُّ 
اْلِجنُّ ]أَِي[  َيْحُضُروِني  أَْي  َيْحُضُروِن﴾  أَْن  َرّبِ   ِبَك 
َويُِصيَبنِي ِبُسوٍء
 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [a∂âr◊] َحَضاٌر
Yemâme ile Ba§ra miyânında bir dağın 
adıdır. Ve ِهَجاٌن [hicân] olan ya¡nî ak tüylü 
yâhûd kızıl tüylü develere denir; √â’nın 
kesriyle de lügattır. Ve bunun müfre-
di yoktur, ¡alâ-kavlin müfred ve cem¡i 
beraberdir.

 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-√i∂âr] اَلإِْحَضاُر
Şol َخُلوٌق [«alû…] dedikleri tîbe denir ki 
kızların çehresinde sürülmüş ola; yukâlu: 
ُع ِحَضاَرَها أَْي َخُلوَقَها الَِّذي ِفي َوْجِهَها  Ve şol َيَتَضوَّ
nâkaya denir ki hem kavî ve tüvânâ ve 
hem güzel yürüyüşlü ola; yukâlu: َناَقٌة ِحَضاٌر 
ًة َوَجْوَدَة َسْيٍر ِإَذا َصاَرْت َقْد َجَمَعْت ُقوَّ

اَرةٌ اَنٌة) [a∂∂âret◊] َحضَّ -veznin [cebbânet] َجبَّ
de) Yemen’de bir belde adıdır.

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-√u∂âr] اَلإُْحَضاُر
Deve kısmına mahsûs bir maraz adıdır.

ُضوَراُء  (medd ve kasr ile) [™Ma√∂ûrâ] َمحإْ
Benî Ebî Bekr b. Kilâb yurdunda bir su 
adıdır.

َراُء -vez [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-√a∂râ] اَلإَْحضإْ

denir ve dilersen sânîyi münevven ey-
lemezsin, niteki أَْبَرُص  dahi َراَمُهْرُمُز ve َساُم 
bu kabîldendir. Musaggarında ُحَضْيَرَمْوٌت 
[◊u∂ayramevt] ve nisbetinde ٌَّحْضَرِمي 
[◊a∂ramiyy] denir; ke-mâ yukâlu: َنْعٌل 
َنٌة -Ya¡nî “uzunca ve latîf” de َحْضَرِميٌَّة أَْي ُمَلسَّ
mektir, zîrâ ◊a∂ramevt’te yapılan ayak-
kabı o hey™et üzere olur. Ve gâh olur ki 
aslı üzere ٌَّحْضَرَمْوِتي [◊a∂ramevtiyy] denir, 
ke-mâ yukâlu: َتاِن َنْعالَِن َحْضَرَمْوِتيَّ
Şârih der ki mü™ellif bu mâddeyi bâb-ı 
mîm’de dahi zikr eyledi. Ve i¡râbında bir 
vech dahi vardır ki iki cüz™ü dahi mebnî 
olmaktır, َعَشَر  kelimesi gibi, harf-i َخْمَسَة 
¡atf ma¡nâsını mutazammın olduğu için. 
Ve vech-i tesmiyesi Ba√r nâm tefsîrde 
mersûm olduğu üzere Hazret-i ~âli√ 
¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-selâm arz-ı 
mezkûreye nüzûl ve huzûrlarında mevt ve 
intikâlleri hâzır olduğu bâ¡is-i tesmiyedir.

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [a∂ûr◊] َحُضوٌر
Yemen’de bir dağın ve bir şehrin adıdır.

 Der-pîş olan şey™e denir [el-√â∂ir] اَلإَْحاِضُر
ki zikr olundu. Ve 

 mukâbilidir ki [bâdî] َباِدي [â∂ir√] َحاِضٌر
şehr ve karye sâkinine denir. Ve ¡azîm 
olan obaya ve kabîle ve cemâ¡ate denir, 
 ma¡nâsına. Ve Dehnâ™ dağlarından َحيٌّ َعِظيٌم
bir dağın adıdır ve ¢innesrîn kazâsında 
bir karye adıdır. Ve ◊aleb hâricinde bir 
mahalle-i ¡azîme adıdır.

 Şehr ve (hâ’yla) [el-√â∂iret] اَلإَْحاِضَرُة
kurâlara denir, َباِدَيٌة [bâdiyet] ma¡nâsına; 
yukâlu: ُهَو ِمْن أَْهِل اْلَحاِضَرِة أَْي ِخالَُف اْلَباِدَيِة Ve 

-Fîl dedikleri hayvânın ku [â∂iret√] َحاِضَرةٌ
lağına denir.

 Ashâbdandır. İsmi [Ebû ◊â∂ir] أَُْوَحاِضٍر
ma¡rûf değildir ve Ebû ◊â∂ir Useydî 
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zîrâ vâhidin ¡alemidir bünye™-i cem¡ üzere. 
Şârih der ki ¡azîmü’l-batn olduğu için tes-
miye olunmuştur. Kâfiye’nin gayr-i mun-
sarıf bahsinde mufassaldır. Ve 

-Şol develere ıtlâk olu [a∂âcir√] َحَضاِجُر
nur ki şûr ot otladıktan sonra üzerine su 
içmeleriyle böğürleri kabarıp kalkmış ola; 
yukâlu: اْلَحْمَض أََكَلِت  َقْد  َصاَرْت  ِإَذا  َحَضاِجُر   ِإِبٌل 
َوَشِرَبْت َفاْنَتَفَخْت َخَواِصُرَها
َرُة  â’nın kesri ve√) [el-√i∂acret] اَلإِْحَضجإْ
∂âd’ın fethiyle) Şol deve sürüsüne denir 
ki kesretinden nâşî çoban biriktiremeyip 
perâkende ra¡y eder olalar.

ُجوُر -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-√u∂cûr] اَلإُْحضإْ
ninde) İri ve dızman şey™e denir; yukâlu: 
َضْخَمٌة أَْي  ُحْضُجوٌر  ةٌ  ةٌ Ve َضرَّ -me [arret∂] َضرَّ
meye ve hayvân sürüsüne edinr.

َجَرُة  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√a∂ceret] اَلإَْحضإْ
vezninde) Doldurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َناَء ِإَذا َمَلَُه َحْضَجَر اإْلِ

]ح ط ر[
إُُْر َح  â’nın fethi ve †â’nın√) [el-√a†r] اَلإْ
sükûnuyla) Cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َحْطًرا  اْلَجاِرَيَة   َحَطَر 
 Ve yaya çile geçirip kurmak َنَكَحَها أَْي َجاَمَعَها
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوتََّرَها ِإَذا  اْلَقْوَس   َحَطَر 
Ve yere çalmak ma¡nâsınadır ki mechûlen 
müsta¡meldir; yukâlu: ُحِطَر ِبِه َعَلى اْلَمْجُهوِل ِإَذا 
ُجِلَد ِبِه اأْلَْرُض
-İşlek keskin kılıca de [el-√â†ûret] اَلإَْحاطُوَرُة
nir; yukâlu: َسْيٌف َحاطُوَرةٌ أَْي َحالُوَقٌة

]ح ط م ر[
َمَرُة إُْ َح  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√a†meret] اَلإْ
vezninde) Doldurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمَلَُه ِإَذا  َناَء  اإْلِ -ve yaya çile ge َحْطَمَر 
çirip kurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحْطَمَر 
اْلَقْوَس ِإَذا َوتََّرَها

ninde) Şol nâkaya ve sâ™ir dâbbeye denir 
ki ekl ve şürb husûsunda dâ™imâ sâ™irlere 
sebk ve takaddüm eder ola; yukâlu: َناَقٌة 
ْرِب َوأََتاٌن َحْضَراُء ِإَذا َكاَنْت تَُباِدُر ِفي اأْلَْكِل َوالشُّ
 (vezninde […unu¡] ُعنٌُق) [el-√u∂ur] اَلإُْحُضُر
Dalkavuk ve uyuntu ta¡bîr olunan şahsa 
denir ki ziyâfete da¡vetsiz varıp hâzır olur; 
yukâlu: َرُجٌل ُحُضٌر أَْي َواِغٌل
ٌر  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [u∂ayr◊] ُحَضيإْ
Esâmîdendir: Useyd b. ◊u∂ayr sahâbîdir, 
pederine ◊u∂ayru’l-Ketâ™ib dahi denir idi.

ِتَضاُر حإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i√ti∂âr] اَلإْ
ninde) Hâzır olmak ma¡nâsına ve minhu 
kavluhu ta¡âlâ: ُكلُّ ِشْرٍب ُمْحَتَضٌر﴾ أَْي َيْحُضُروَن﴿ 
ِمْنُه النَّاَقُة َحظََّها  َوَتْحُضُر  اْلَماِء  ِمَن  -Kâle’l ُحظُوَظُهْم 
Bey∂âvî: ﴾ْئُهْم أَنَّ اْلَماَء ِقْسَمٌة َبْيَنُهْم  َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَنّبِ
الَُم َيْعِني أَنَّ اْلَماَء َمْقُسوٌم ِهْم َصاِلٍح َعَلْيِه السَّ  ِخَطاٌب ِلَنِبّيِ
اْلُعَقالَِء ُكلَّ ِلَتْغِليِب  َوَبْيَنُهْم  َيْوٌم  َوَلُهْم  َيْوٌم  ِللنَّاَقِة   َلَها أَْي 

 ِشْرٍب ُمْحَتَضٌر َيْحَتِضُرُه َصاِحُبُه ِفي َنْوَبِتِه أَْو َيْحُضُر َعْنُه
Ve َغْيُرُه

ِتَضاٌر  Hasta mevte akreb olmak [i√ti∂âr] ِإحإْ
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: أُْحُتِضَر 
اْلَمِريُض َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا َحَضَرُه اْلَمْوُت
ِع ُمَوّأِ الإْ ُن  إْْ -Mu√â∂iru’bnu’l] ُمَحاِضُر 
Muvezzi¡] Muhaddisîndendir. Şemsuddîn 
el-◊a∂â™irî fakîh-i Baπdâdîdir.

]ح ض ج ر[
ُر  â’nın kesri ve ∂âd’ın√) [el-√i∂acr] اَلإِْحَضجإْ
fethiyle) Karnı büyük ve vâsi¡ olan insân 
ve hayvâna denir. Ve süt tulumuna denir, 
 ¡ma¡nâsına, ¡alâ-kavlin vâsi [va†b] َوْطٌب
olanına denir. Cem¡i َحَضاِجُر [√a∂âcir]dir. 
Ve 

 Sırtlan ve yeleli kurt [a∂âcir√] َحَضاِجُر
ta¡bîr olunan cânverin ismidir, ¡alâ-kavlin 
veledine denir. Ve işbu َحَضاِجُر [√a∂âcir] 
kelimesi ma¡rife ve gayr-i munsarıftır, 
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 Şol (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-√a@ir] اَلإَْحِإُر
ağaçlara ve çalılara denir ki onlar ile ağıl 
çevrilir. Ve yaş dikenliklere ıtlâk olu-
nur, ekserî onunla ağıl yaptıkları için. Ve 
bu ma¡nâdandır ki ¡Arablar “filân gücü 
yetişmeyecek ¡uhde-i tâb u tâkatinden 
hâric keyfiyyete uğradı” diyecek yerde 
ْطِب الرَّ اْلَحِظِر  ِفي  ِبِه ,derler َوَقَع  َلُه  َطاَقَة  الَ   ِفيَما 
ma¡nâsınadır. Kezâlik “nemîme ve nakl-i 
makâl ve si¡âyetle ilkâ-yı fitne vü fesâd 
eyledi” diyecek yerde ْطِب الرَّ اْلَحِظِر  ِفي   أَْوَقَد 
derler. Ve kâle fi’l-Esâs yukâlu: َجاَء ِباْلَحِظِر 
اْلَعَداَوِة َناَر  ِبَنَماِئِه  َيْسَتْوِقُد  أِلَنَُّه  اِب  َواْلَكذَّ اِم  ِللنَّمَّ ْطِب   الرَّ
Kezâlik bir adam mâl-ı kesîr yâ nâs-ı kesîr 
yâhûd bir kizb-i şenî¡ ü beşî¡ getirdikte َجاَء 
ْطِب  َجاَء ِبَكْثَرٍة ِمَن اْلَماِل أَِو النَّاِس ,derler ِباْلَحِظِر الرَّ
.ma¡nâsına أَْو ِباْلَكِذِب اْلُمْسَتْبَشِع

ِس إَْ ُق  Cennete [a@îretu’l-…uds√] َحِإيَرُةالإْ
ıtlâk olunur; ٌَحِظيَرة [√a@îret]-i mezkûreden 
me™hûzdur; yukâlu: اْلُقْدِس َحِظيَرِة  ِفي  اهللُ   أََحلَُّه 
اْلَجنَِّة  Ve ¡Arablar bahîl ve kalîlü’l-hayr أَِي 
olan adama اْلَحِظيَرِة  [nekidu’l-√a@îret] َنِكُد 
ıtlâk ederler, َنِكٌد [nekid] sütsüz hayvâna 
denmekle ağılından kimseye feyz ve 
fâ™ide olmadığı hasebiyle; yukâlu: َنِكُد  ُهَو 
 Ve اْلَحِظيَرِة أَْي َقِليُل اْلَخْيِر

-Duceyl a¡mâlinden bir bel [a@îret◊] َحِإيَرُة
de adıdır.

 (yâ-yı nisbetle) [el-◊a@îriyy] اَلإَْحِإيِريُّ
◊a@îret nâm beldeye mensûb demektir; 
Mu√ammed b. A√med b. Mu√ammed el-
Cubbâ™î ve ¡Abdul…âdir b. Yûsuf el-◊a@
îriyyân muhaddislerdir.

َإاُر -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mi√@âr] اَلإِْمحإْ
ninde) Bir nev¡ yeşil sineğe denir. Bu 
sineğin gözleri gök ve cüssesi büyük 
ve kuyruğunda neşteri olur, yollarda 
dâbbelere musallat olup be-gâyet âzürde 

ِمُر إُْ ُمَح -İsm-i fâ¡il bünye) [el-mu√a†mir] اَلإْ
siyle) Dargın ve hışm-nâk adama denir; 
yukâlu: َرُجٌل ُمَحْطِمٌر أَْي َغْضَباُن

]ح ظ ر[
 â’nın fethi ve @â-yı√) [el-√a@r] اَلإَْحإإُْر
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir nesneyi bir 
kimseye vermeyip men¡ ve hacr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلْيِه ْيُء َوَحَظَر   َحَظَرُه الشَّ
َوَحَجَرُه َمَنَعُه  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  -Ve deve َحْظًرا 
ler için ağıl ittihâz eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحَظَر ِلْلَماِل ِإَذا اتََّخَذ َلُه َحِظيَرًة ve devâbb 
ve mevâşîyi ağılda alıkomak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَحِظيَرِة ِفي  َحَبَسُه  ِإَذا  اْلَماَل   Ve bir َحَظَر 
adam bir nesneyi kendisine doğru biriktir-
mek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َحَظَر 
ْيَء ِإَذا َحاَزُه الشَّ
ِتَإاُر حإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i√ti@âr] اَلإْ
de) Bu dahi develer için ağıl edinmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اتََّخَذ ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْحَتَظَر 
َحِظيَرًة
-veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-√a@îret] اَلإَْحِإيَرُة
de) Hurmâ serip kurutacak yere denir; 
yukâlu: اْلَجِريِن أَِي  اْلَحِظيَرِة  التَّْمَر ِفي   Ve bir َنَشَر 
nesneyi dâ™iren-mâ-dâr muhît olan şey™e 
denir, gerek ağaçlıktan ve gerek sâzlıktan 
olsun, içine duhûlden men¡ eylediği için. 
Bu cihetle çalıdan ve sâzlıktan çevrilip 
geceler içinde mevâşî yatırdıkları yere 
ki Türkîde ağıl ta¡bîr olunur, ٌَحِظيَرة [√a@
îret] denir; ism-i hâl ile mahalle tesmiye 
olunmuştur, niteki ِحَظاٌر [√i@âr] dahi denir; 
tekûlu: أَْدَخَل اْلَغَنَم ِفي اْلَحِظيَرِة
 (â’nın kesri ve fethiyle√) [el-√i@âr] اَلإِْحَإاُر
Bir nesnenin çevresine çevrilmiş duva-
ra denir, َحاِئٌط [√â™i†] ma¡nâsına. Ve deve 
kısmını soğuktan muhâfaza için çalıdan 
ve sâzlıktan yaptıkları çevrintiye denir ki 
ağıl ta¡bîr olunur.
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ahvâline ıttılâ¡ için gereği gibi tecessüs ve 
teftîş eyledi” diyecek yerde َحَفَر َثَرى َزْيٍد der-
ler, َعَلْيِه َوَوَقَف  أَْمِرِه  َعْن   ma¡nâsına. Kâle َفتََّش 
fi’l-Esâs tekûlu: َعْن َفتَّْشَت  ِإَذا  َثَرى ُفالٍَن   َحَفْرُت 
 Ve أَْمِرِه ِلْلُوُقوِف

ٌر  Çocuğun dişleri düşmek [afr√] َحفإْ
ma¡nâsına müsta¡meldir ki yeri çukurla-
nır; yukâlu: َرَواِضُعُه َسَقَطْت  ِإَذا  ِبيُّ  الصَّ  Ve َحَفَر 
dişlerin diplerinde hurde hurde sivilceler 
çıkmakla yâhûd fâsid olup sararmakla çü-
rüyüp tebâh olmak ma¡nâsınadır ki min 
ba¡d ufanıp dökülmekle yerleri çukur olur; 
yukâlu: َوَحِفَر َوَحَفَر  اْلَمْجُهوِل  ِبَناِء  َعَلى  ُفوُه   ُحِفَر 
أَْسَناِنِه َفَسَدْت أُُصوُل  ِإَذا  اِبِع  الثَّاِني َوالرَّ اْلَباِب  ِمَن   َحْفًرا 
َتْعُلوَها ِبُصْفَرٍة   ُحِفَرْت :ve yukâlu ِبُسالٍَق يُِصيُبَها أَْو 
 Ve َوَحَفَرْت َوَحِفَرْت أَْسَنانُُه ِإَذا َتأَكََّلْت

ٌر  ¡Bir şey™in ötesine kesb-i ıttılâ [afr√] َحفإْ
eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; ve min-
hu kavluhum: َُغْيٌث الَ َيْحِفُرُه أََحٌد أَْي الَ َيْعَلُم أَْقَصاه
ِتَفاُر حإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i√tifâr] اَلإْ
Bu dahi kazmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْحَتَفَر اأْلَْرَض ِبَمْعَنى َحَفَرَها
َرُة ُحفإْ  (vezninde [πurfet] ُغْرَفٌة) [el-√ufret] اَلإْ
ve

َحِفيَرُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-√afîret] اَلإْ
de) Çukura denir; tekûlu: اَمَك ْر َيا ُمْسِرُع ُقدَّ  َتَبصَّ
 Ve ُحْفَرةٌ وَحفِيَرةٌ أَْي ُمْحَتَفٌر

.bir mevzi¡ adıdır [afîret◊] َحِفيَرُة

َفُر  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi√fer] اَلإِْمحإْ
ve

َفاُر -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mi√fâr] اَلإِْمحإْ
ninde) ve

َفَرُة  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mi√feret] اَلإِْمحإْ
vezninde) Demir bele ıtlâk olunur. Ve 
kazma ta¡bîr olunan âlete denir; yukâlu: 
 َحَفَر اأْلَْرَض ِباْلِمْحَفِر َواْلِمْحَفاِر َواْلِمْحَفَرِة أَْي ِباْلِمْسَحاِة
أَِو اْلَحِديَدِة الَِّتي يُْحَتَفُر ِبَها

eyler, Türkîde büvelek ta¡bîr olunur.

َرُة  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [a@ret◊] َحإإْ
Esâmîdendir: Edhem b. ◊a@ret el-La«mî 
ashâbdandır ve ◊a@ret b. ¡Abbâd onun 
evlâdın[dan]dır ki »âricî idi.

ِإيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√@îr] اَلتَّحإْ
 gibi men¡ ve hacr eylemek [a@r√] َحْظٌر
ma¡nâsınadır; teksîr ve mübâlaga için-
dir. Ve minhu التَّْحِظيِر @√zemenu’t-ta] َزَمُن 
îr] ya¡nî kütüb-i ehâdîs ü siyerde mastûr 
olan zamân-ı َتْحِظيٌر [ta√@îr]den murâd 
Fârû…-ı a¡zam radıyallâhu ¡anhu hazretle-
ri zamân-ı hilâfetlerinde def¡a-i sâniyede 
Yehûd tâ™ifesini arz-ı ◊icâz’dan tard ve 
iclâ eyledikten sonra Vâdi’l-¢urâ havza-
sını müslimîn ile Benî ¡U≠re beynlerinde 
taksîm ve her bir mahalline hadd ve sınır 
hâciz ta¡yîn eyledikleri hengâmdır.

 ¡Yemâme’de bir mevzi [el-◊a@â™ir] اَلإَْحَإاِئُر
adıdır.

إُوُر  .Memnû¡ ma¡nâsınadır [el-ma√@ûr] اَلإَْمحإْ
Bu münâsebetle ٌم  [mu√arrem] ُمَحرَّ
ma¡nâsına müsta¡meldir ki ُمَباٌح [mubâ√] 
mukâbilidir ve minhu kavluhu ta¡âlâ: َوَما﴿ 
 َكاَن َعَطاُء َربَِّك َمْحظُوًرا﴾ أَْي َمْقُصوًرا َعَلى َطاِئَفٍة ُدوَن
أُْخَرى

]ح ف ر[
ُر  â’nın fethi ve fâ’nın√) [el-√afr] اَلإَْحفإْ
sükûnuyla) Mutlakâ bir nesnenin içini eşip 
kazmak ve çukurlatmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اُه َنقَّ ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َحْفًرا  ْيَء  الشَّ  َحَفَر 
ِباْلَحِديَدِة اأْلَْرُض  تُْحَفُر   Ve cimâ¡ eylemek َكَما 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َحَفَر 
َجاَمَعَها ِإَذا   Ve hayvânı kesret-i a¡mâl اْلَمْرأََة 
yâhûd kesret-i halb sebebiyle arıklatmak 
ma¡nâsına müsta¡meldir ki gövdesi çu-
kur çukur olur; yukâlu: أَْهَزَلَها ِإَذا  اْلَعْنَز   َحَفَر 
Ve ¡Arablar meselâ “Zeyd’in umûr ve 
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 Ve kuyu hafr edene i¡ânet eylemek َوُرَباِعَياتُُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََعاَنُه ِإَذا  ِبْئًرا  ُفالًَنا   أَْحَفَر 
َعَلى َحْفِرَها
َحِفيُر -Çu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-√afîr] اَلإْ
kura denir. Ve kabr ve mezâra ıtlâk olu-
nur. Ve 

 bir mevzi¡ adıdır ki Mekke ile [afîr◊] َحِفيٌر
Ba§ra beyninde vâki¡dir ve dîger bir mev-
zi¡ adıdır.

َحاِفُر  Seyr ve (ism-i fâ¡ildir) [el-√âfir] اَلإْ
¡advinde yeri hafr eylediği için dâbbenin 
tırnağına ıtlâk olundu, ba¡dehu rükn-i 
a¡zamı olmak ¡alâkasıyla dâbbenin kendi-
sine ıtlâk olunur, niteki deve kısmına ٌُّخف 
[«uff] ve çatal tırnaklıya ِظْلٌف [@ilf] ıtlâk 
olunur ve minhu yukâlu: َهَذا اْلَبَلُد َمَمرُّ اْلَعَساِكِر 
 dir. Ve[avâfir√] َحَواِفُر Cem¡i َوَمَدقُّ اْلَحَواِفِر

 ve [âfir√] َحاِفٌر

 Bir nesnenin evveline ıtlâk [âfiret√] َحاِفَرةٌ
olunur, dâbbe kısmının tırnağı evvel-i 
seyr ü meşy olmak münâsebetiyle; ve 
minhu kavluhum: أَْي اْلَحاِفَرِة  ِعْنَد  َفاْقَتَتُلوا   ِاْلَتَقْوا 
اْلُمْلَتَقى ِل  -Ya¡nî “Birbirine mülâkî olduk أَوَّ
larında ibtidâ-yı mülâkât anında cenk ve 
kıtâle başladılar.” Ve ¡Arablar “Geldiğim 
yoldan izim üzerine ¡avdet eyledim” diye-
cek yerde َرَجْعُت َعَلى َحاِفَرِتي derler, أَْي َطِريِقي 
 Ve الَِّذي أَْصَعْدُت ِفيِه أَْي ِسْرُت ِفيِه

 Hilkat-ı ûlâya ıtlâk olunur [âfiret√] َحاِفَرةٌ
ki murâd ibtidâ-yı hilkattir; yukâlu: اَآْلَن 
ِخْلَقِتِه ِفي  أَْي  اْلَحاِفَرِة  ِفي  َنِجيًبا  َكاَن  َوَقْد  َف  َتَعسَّ  َقْد 
ِخْلَقِتِه :ve yukâlu اأْلُوَلى ِإَلى  أَْي  َحاِفَرِتِه  ِإَلى   َرَجَع 
 Ve bir nesne âhiri evvele redd اأْلُوَلى َوَحاَلِتِه
olunur haysiyyetiyle bir şey™e ¡avdet eyle-
meğe denir. Kâle’l-musannifu fi’l-Ba§â™ir 
ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ِفي َلَمْرُدوُدوَن   ﴿أَِئنَّا 
ِل َوُهَو اْلَحَياُة َوَقاَل ُمَجاِهٌد  اْلَحاِفَرِة﴾ أَْي ِإَلى أَْمِرَنا اأْلَوَّ
َكَما ْنَيا  الدُّ ِإَلى  أَْي  اأْلَْعَراِبّيِ  اْبُن  َوَقاَل  َجِديًدا  َخْلًقا   أَْي 

َحَفُر  Geniş kuyuya (fethateynle) [el-√afer] اَلإْ
ıtlâk olunur, َعٌة  ma¡nâsına ve fâ’nın ِبْئٌر ُمَوسَّ
sükûnuyla lügattır. Ve kazılmış çukurdan 
çıkan toprağa denir; yukâlu: َعَلى اْلَحْفُر   َكثَُر 
اْلُحْفَرِة تَُراُب  أَْي  ّطِ   ve [a√fâr] أَْحَفاٌر Cem¡i الشَّ
cem¡ü’l-cem¡i أََحاِفيُر [e√âfîr] gelir. Ve 

 Dişlerin diplerinde hâdis olan [afer√] َحَفٌر
sivilceler sebebiyle hudûs eden çürüklüğe 
yâhûd sarılığa denir; fâ’nın sükûnuyla da 
lügattır; yukâlu: أَْي ُسالٌَق َوَحْفٌر  َحَفٌر  أَْسَناِنِه   ِفي 
 Fi¡li ânifen zikr olundu. Ve ِبأُُصوِلَها أَْو ُصْفَرةٌ

 Kûfe’de bir mevzi¡ adıdır ki [afer◊] َحَفٌر
ona müte¡ayyinân-ı ¡Arabdan ¡Amr b. Sa¡d 
el-◊afrî nâzil olur idi. Ve bunda hâ’yla 
 demek sahîh değildir. Ve [aferet◊] َحَفَرةٌ

 Mekke ile Ba§ra meyânında [afer◊] َحَفٌر
bir mevzi¡ adıdır. Ve 

ِْى ُموَسى  Ba§râ’nın [aferu Ebî Mûsâ◊] َحَفُر أَ
Mekke câddesinde vâki¡ eşme kuyulara 
denir ki Ebû Mûsâ el-Eş¡arî hafr ettirmiş-
tir. Ve 

َة  Sevâcin [aferu ∞abbet◊] َحَفُرَضاَّ
nâhiyesinde bir niçe eşmelere ıtlâk olu-
nur. Ve 

َمَناَة  َِ َأيإْ ِن  إْْ  َِ َسعإْ -aferu Sa¡d b. Zey◊] َحَفُر 
di Menât] Dehnâ™ verâsında bir niçe 
eşmelerdir.

َفاُر حإْ ِ -Ço (hemzenin kesriyle) [el-i√fâr] اَلإْ
cuk dişlerini döküşmek ma¡nâsınadır 
ki altlı üstlü dört ön dişleri düşmekten 
¡ibârettir; yukâlu: َلُه َسَقَطْت  ِإَذا  ِبيُّ  الصَّ  أَْحَفَر 
ْفَلَياِن َوالسُّ اْلُعْلَيَياِن  َتاِن  -Kezâlik at kısmı الثَِّنيَّ
nın tay dişlerini döküşmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir ki iki yaşını tamâm edip 
üçüncüye varınca senâyâsını ve beşin-
ciye varınca rubâ¡iyâtını düşürmekten 
¡ibârettir; yukâlu: َثَناَياُه َسَقَطْت  ِإَذا  اْلُمْهُر   أَْحَفَر 
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ağaca denir ki haşem-nişîn olanlar onu 
eğip ortasını delip kıl çadırın orta direği-
nin ucunu ona idhâl ve üstüvâr ederler.

َحَفاِئُر  (â’nın fethiyle√) [el-◊afâ™ir] اَلإْ
Huccâc-ı Kûfe’nin yesârı üzere Benî 
¢uray† cemâ¡atine mahsûs bir suyun 
adıdır.

َرُة ُحَفيإْ -musaggar bünyesiy) [el-◊ufeyret] اَلإْ
le) ¡Irâ…’ta bir mevzi¡ adıdır.

ِريُّ  ُحْفَرةٌ â’nın zammıyla√) [el-◊ufriyy] اَلإُْحفإْ
[√ufret]ye mensûb demektir, a¡lâmdan 
Ya√yâ b. Suleymân el-◊ufrî nâm zâtın 
hânesi ¢ayrevân-ı Maπrib’de bir ٌُحْفَرة 
[√ufret] üzere vâki¡ olmakla ona nisbet 
olunmuştur.

ُفوٌر  Ba√r-i Rûm kenârında [Ma√fûr] َمحإْ
bir belde adıdır. ¡Ayn-ı mühmele ile َمْعُفوٌر 
[Ma¡fûr] lahn ve hatâdır. Onda a¡lâ ve 
fâhir kilimler ve kâlîçeler nesc olunur.

]ح ف ت ر[
َتُر َحَفيإْ  tâ-yı fevkiyye ile) [el-√afeyter] اَلإْ
 vezninde) Bodur, kûtâh [amey&el¡] َعَمْيَثٌل
adama denir.

]ح ق ر[
 Semâ¡-ı (âf’la…) [el-√â…ûret] اَلإَْحاُقوَرُة
râbi¡anın ismidir.

ُر َحقإْ ve (vezninde [fa…r] َفْقٌر) [el-√a…r] اَلإْ

ِريَُّة ُحقإْ  (â’nın zammıyla√) [el-√u…riyyet] اَلإْ
ve

َحَقاَرُة  â’nın harekât-ı√) [el-√a…âret] اَلإْ
selâsıyla) ve 

َقَرُة  mîm’in ve …âf’ın) [el-ma√…aret] اَلإَْمحإْ
fethiyle) Hor ve zelîl olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوُحْقِريًَّة َحْقًرا  َوَحُقَر  ْيُء  َوالشَّ ُجُل  الرَّ  َحَقَر 
 Ve َوَمْحَقَرًة َوَحَقاَرًة ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َواْلَخاِمِس ِإَذا َذلَّ

ٌر  Müte¡addî olur, horlamak ve [a…r√] َحقإْ

 ُكنَّا، يَُقاُل َعاَد ِإَلى َحاِفَرِتِه أَْي َرَجَع ِإَلى َحاَلِتِه اأْلُوَلى َوِإَذا
أَْيًضا ِمْنُه  َجاَء  الَِّذي  الطَِّريِق  ِمَن  -Ve minhu’l َرَجَع 
meselu: ِل أَوَّ ِعْنَد  أَْي  َواْلَحاِفِر”  اْلَحاِفَرِة  ِعْنَد   “اَلنَّْقُد 
 Asl-ı mesel budur ki ¡inde’l-¡Arab at َكِلَمٍة
kısmı ekrem-i emvâl olmakla aslâ vere-
siye bey¡ eylemezler. Bir müşterî zuhûr 
edip ¡akd-i mu¡âmele eyledikte pahası 
bir an te™hîr olunmayıp akçesini teslîm 
eylemedikçe tırnağı durduğu yerden bir 
hatve zâ™il olmaz diyecek yerde îrâd olu-
nur. Istılâhımızda dahi tırnağı dibinde 
ta¡bîri bundan me™hûzdur. ¡Alâ-kavlin َحاِفٌر 
[√âfir] atın tırnağına dendiği gibi, seğirt-
tikte tırnağıyla kazdığı çukura da denir, 
ٌة ve [râ∂iyet] َراِضَيٌة  .gibi [mar∂iyyet] َمْرِضيَّ
Burada murâd yarış müntehâsında tır-
nağını sâ™irden mukaddem bastığı çukur 
olacaktır. Bahsle koşuya gittiklerinde اَلنَّْقُد 
اْلَحاِفَرِة  derler, ya¡nî her kimin atı sebk ِعْنَد 
ederse vaz¡ olunan ödüle müstahak olur. 
Mesel-i mezbûrun aslı budur, ba¡dehu 
mutlakâ evveliyyette isti¡mâl olundu. Ve 
te™nîsle ٌَحاِفَرة [√âfiret]ten murâd zât-ı fe-
restir ki at el-hâletü hâzihi benim yanımda 
iken akçesi teslîm olunmak lâzımdır de-
mek olur.

َراُة ِحفإْ  Bir (â’nın kesriyle√) [el-√ifrât] اَلإْ
gûne nebât adıdır, kumsallarda nâbit olur. 
Cem¡-i cinsi ِحْفَرى [√ifrâ] gelir ki hâ’sızdır. 
Ve 

َراةٌ  Buğday savuracak parmaklı [ifrât√] ِحفإْ
ağaca denir ki yaba ta¡bîr olunur.

يَرُة َحاّفِ  Bir (fâ’nın teşdîdiyle) [el-√âffîret] اَلإْ
nev¡ siyâh balık adıdır.

اُر  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [el-√affâr] اَلإَْحفَّ
Kabr kazıcıya ıtlâk olunur. Ve ashâbdan 
Surâ…a b. Mâlik’in feresi ismidir.

ِحَفاُر  Şol (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-√ifâr] اَلإْ
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lemeyip sû-i ülfet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُفالٌَن َيْحِكُر ُفالًَنا ِإَذا َساَءْت ُمَعاَشَرتُُه Ve 

ٌر  Bal ile muhtelit yağa denir ki [akr√] َحكإْ
küçük çocuklara yalatırlar. Ve küçük ka-
vataya ve ağaç çanağa denir; yukâlu: َوَضَع 
َيْلَعُقُهَما ِباْلَعَسِل  اْلَمْخُلوَط  ْمَن  السَّ أَِي  ِباْلَحْكِر   اْلَحْكَر 
ِغيِر ِبيُّ ِفي اْلَقْعِب الصَّ  Ve الصَّ

ٌر  :Az nesneye denir; tekûlu [akr√] َحكإْ
َقِليالً َشْيًئا  أَْي  َحْكًرا   Bu iki ma¡nâda أَْعَطاِني 
√â’nın zammıyla da lügattır.

-Şol mâla de (fethateynle) [el-√aker] اَلإَْحَكُر
nir ki ağır pahaya çıksın diye sâhibi sat-
mayıp habs ve tevkîf olunmuş ola ve bu 
 [aded¡] َعَدٌد ;ma¡nâsınadır [ma√kûr] َمْحُكوٌر
ve َمْعُدوٌد [ma¡dûd] gibi; yukâlu: ِفي َيِدِه َحَكٌر 
 [uker√] ُحَكٌر Ve ona أَْي َماٌل ُمْحَتَبٌس ِإْنِتَظاًرا ِلَغالَِئِه
dahi denir, ُصَرٌد [§urad] vezninde.

 Lecc ve ¡inâd (fethateynle) [aker√] َحَكٌر
eylemek ma¡nâsına masdar olur; yukâlu: 

َلجَّ ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َحَكًرا  ُجُل  الرَّ -Ve hod َحِكَر 
re™y olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحِكَر ِباأْلَْمِر 
 Ve ِإَذا اْسَتَبدَّ ِبِه

 :Birikmiş suya denir; yukâlu [aker√] َحَكٌر
ِفي النُّْقَرِة َحَكٌر أَْي َماٌء ُمْجَتَمٌع
 (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-√akir] اَلإَْحِكُر
Ziyâde pahaya çıkmak için habs-i mâl 
eden kimseye denir ki madrabaz ta¡bîr 
olunur; yukâlu: ِإنَُّه َلَحِكٌر الَ َيَزاُل َيْحِبُس ِسْلَعَتُه
ٌل) [et-te√akkur] اَلتََّحكُُّر -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

ِتَكاُر حإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i√tikâr] اَلإْ
de) Bunlar da mâl ağır pahaya çıkmak için 
habs eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَحكََّر 
 Ve اْلَماَل َواْحَتَكَرُه ِإَذا اْحَتَبَسُه ِإْنِتَظاًرا ِلَغالَِئِه

 ;Tahassür ma¡nâsınadır [te√akkur] َتَحكٌُّر
yukâlu: ُر ِإنَُّه َلَيَتَحكَُّر َعَلْيِه أَْي َيَتَحسَّ
َرُة  ِإْحِتَكاٌر (â’nın zammıyla√) [el-√ukret] اَلإُْحكإْ

hor görmek ma¡nâsına; yukâlu: ُفالًَنا  َحَقَر 
َحْقًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َذلَُّه
ِقيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√…îr] اَلتَّحإْ
ve

ِتَقاُر حإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i√ti…âr] اَلإْ
de) ve

َقاُر ِتحإْ سإْ ِ  Bunlar da horlamak [el-isti√…âr] اَلإْ
ve hor görmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُه  َحقَّ
 Ve َتْحِقيًرا َواْحَتَقَرُه َواْسَتْحَقَرُه ِإَذا أََذلَُّه

ِقيٌر  Küçültmek, tasgîr ma¡nâsına [ta√…îr] َتحإْ
müsta¡meldir; yukâlu: َر اْلَكالََم ِإَذا َصغََّرُه  ve َحقَّ
minhu kavlu’n-nuhâti: ْسَم أَْي َصغََّرُه َر اإْلِ  ve َحقَّ
َباُب التَّْحِقيِر أَِي التَّْصِغيِر
َقُر َحيإْ  â’nın fethi ve …âf’ın√) [el-√ay…ar] اَلإْ
fethi ve zammıyla) Pek hor ve hakîr, ¡alâ-
kavlin za¡îf ve nâ-tüvân yâhûd fürû-mâye 
olan kimseye denir; tekûlu: َما َرأَْيُت ِمْثَلُه َحْيَقًرا 
أَْي َذِليالً أَْو َضِعيًفا أَْو َلِئيَم اأْلَْصِل
ُقوَرُة  [el-√urûfu’l-ma√…ûret] اَلإُْحُرلُفالإَْمحإْ
Beyne’s-sarfiyyîn ”َجدُّ ُقْطٍب“ harfleridir ki 
beş harften ¡ibârettir, hurûf-ı kalkala dahi 
derler.

َراُت ُمَحقَّ  ism-i mef¡ûl) [el-mu√a……arât] اَلإْ
bünyesiyle) Küçükler demektir, َصَغاِئُر 
[§aπâ™ir] ma¡nâsına.

-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te√â…ur] اَلتََّحاُقُر
de) İzhâr-ı züll ü hakâret yâ izhâr-ı sigar 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َتَحاَقَر 
ِإَذا َتَصاَغَر
َحَقُر  Bir sebeple (fethateynle) [el-√a…ar] اَلإْ
sonradan hor ve hakîr olmak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َحِقْرَت َوَنِقْرَت َيا َرُجُل أَْي ِصْرَت َحِقيًرا َنِقيًرا

]ح ك ر[
ُر  Zulm (vezninde [mekr] َمْكٌر) [el-√akr] اَلإَْحكإْ
ve sitem eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve bir َحَكَرُه اْلَواِلي َحْكًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َظَلَمُه
kimse ile hüsn-i mu¡âşeret ü imtizâc ey-
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Ve 

َمُر  :Esâmî ve elkâbdandır [A√mer] أَحإْ
A√mer Ebû ¡Asîb, Server-i enâm ¡aleyhi’s-
selâm hazretlerinin köleleri ismidir Ve 
Ummu Seleme radıyallâhu ¡anhânın kö-
lesi ismidir. Ve A√mer b. Mu¡âviye b. 
Suleym ve A√mer b. Sevâ™ b. ¡Adiyy ve 
A√mer b. ¢a†an el-Hemedânî ve A√mer 
el-Medenî sahâbelerdir.

َمُر َحإْ الإْ ُت  َموإْ  Ya¡nî [el-mevtu’l-a√mer] اَلإْ
kızıl ölüm ki murâd katldir, sefk-i hûn 
münâsebetiyle. ¡Alâ-kavlin mevt-i 
şedîddir ki sekerât ve sâ™ir şedâ™id zuhûr 
eden mevttir, ne¡ûzu billâhi ta¡âlâ; yukâlu: 
اْلَمْوِت أَِو  اْلَقْتِل  أَِي  اأْلَْحَمِر  ِباْلَمْوِت  َتَعاَلى  اهللُ   َرَماُه 
ِديِد  Bu münâsebetle mutlakâ saht ve الشَّ
şedîd olan hâlette isti¡mâl olundu ve min-
hu kavluhum: ِمْنُه اْلَعاِشُق  َيْلَقى  أَْي  أَْحَمُر   اَْلُحْسُن 
اْلَحْرِب ِمَن  َيْلَقى   Ya¡nî “¡Âşık-ı bî-çâre o َما 
hüsn ü cemâl cihetinden gördüğü şiddet 
ve mihneti cenk ve kıtâl cihetinden gör-
düğü gibidir.”

ََحاِمَرُة  in[a√mer] أَْحَمُر) [el-e√âmiret] اَلإْ
cem¡idir ki zikr olundu. Ve 

 Selefte ¡acemden bir [E√âmiret] أََحاِمَرةٌ
kavm idi ki Ba§ra’ya nâzil olmuşlar idi. 
Ve 

 Cem¡ bünyesiyle zikr [E√âmiret] أََحاِمَرةٌ
olundukta et ve bâde ve َخُلوٌق [«alû…] de-
dikleri tîb murâd olur. Şârih der ki Esâs’ta 
 [za¡ferân] َزْعَفَراٌن yerine […alû»] َخُلوٌق
mersûmdur, kemâ kâle’l-A¡şâ: 

ِإنَّ اأْلََحاِمَرَة الثَّالََثَة أَْهَلَكْت
َماِلي َوُكْنُت ِبَها َقِديًما ُموَلَعا
اَح اْلَعِتيَق َوأَطَِّلى اَللَّْحَم َوالرَّ

َعا ْعَفَراِن َفَلْن أََزاَل ُمَردَّ ِبالزَّ
َراُء  in[a√mer] أَْحَمُر [™el-√amrâ] اَلإَْحمإْ

[i√tikâr]dan ismdir, madrabazlığa denir; 
yukâlu: ْحِتَكاُر  Ve ُفالٌَن ِحْرَفُتُه اْلُحْكَرُة أَِي اإْلِ

َرُة  ,Yemen mihlâflarındandır [ukret◊] ُحكإْ
ya¡nî eyâletlerinden bir eyâlet adıdır.

ُمَحاَكَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu√âkeret] اَلإْ
vezninde) Lecc ve ¡inâd edişmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َحاَكَرُه ِإَذا الَجَّ

]ح م ر[
َمُر َحإْ  hemzenin ve mîm’in) [el-a√mer] اَلإْ
fethiyle) Kırmızı nesneye denir; ٌُحْمَرة 
[√umret]ten sıfattır; yukâlu: ُهَو أَْحَمُر َوُهَو َما 
-Ve üzerinde silâhı olmayan ada َلْونُُه اْلُحْمَرُة
ma ıtlâk olunur; gûyâ ki kızıl eti zâhirdir, 
niteki müsellah adama أَْزَرُق [ezra…] ıtlâk 
olunur; yukâlu: َمَعُه ِسالََح  الَ  أَْي  أَْحَمُر   َرُجٌل 
Ve أَْحَمُر [a√mer]in cem¡i ُحْمٌر [√umr] ve 
 gelir √â’ların zammı ve [umrân√] ُحْمَراٌن
mîm’lerin sükûnuyla. 

Şârih der ki eğer masbûg olur ise cem¡i 
 gelir ve [umrân√] ُحْمَراٌن ve [umr√] ُحْمٌر
eğer اْلُحْمَرِة  أََحاِمُر murâd olur ise cem¡i ُذو 
[a√âmir] gelir. Mü™ellif bundan sükût ey-
lemiştir. Ve 

َمُر -Beyâz olan şey™e denir, ye [a√mer] أَحإْ
şile أَْسَوُد [esved] ve siyâha أَْخَضُر [a«∂ar] 
ıtlâkı gibi. Kâle’ş-şârih ve minhu’l-hadîsu: 
أِلَنَّ َواْلَعَرِب  اْلَعَجِم  أَِي  َواأْلَْسَوِد”  اأْلَْحَمِر  ِإَلى   “بُِعْثُت 
أََراَد َوِقيَل  َواْلَبَياُض  اْلُحْمَرُة  اْلَعَجِم  أَْلَواِن  َعَلى   اْلَغاِلَب 
َحْمَراُء ِإْمَرأَةٌ  َتُقوُل  اْلَعَرَب  َفِإنَّ  ُمْطَلًقا  اأْلَْبَيَض   ِباأْلَْحَمِر 
-İntehâ. Kâle’l-mu™ellif ve minhu’lأَْي َبْيَضاُء
hadîsu: ”َقاَل َعِليٌّ ِلَعاِئَشَة “ِإيَّاِك أَْن َتكوِنيَها َيا ُحَمْيَراُء 
 Ve أَْي َيا َبْيَضاُء َوُهَو َتْصِغيُر اْلَحْمَراِء

َمُر -Altına ve za¡ferâna ıtlâk olu [a√mer] أَحإْ
nur. Ve ete ve bâdeye dahi ıtlâk olunur; 
tekûlu: َنْحُن ِمْن أَْهِل اأْلَْسَوَدْيِن الَ ِمْن أَْهِل اأْلَْحَمَرْيِن 
 Ve أَْي ِمْن أَْهِل التَّْمِر َواْلَماِء الَ ِمْن أَْهِل اْلَخْمِر َواللَّْحِم

َمُر  .Bir gûne hurmânın ismidir [a√mer] أَحإْ
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-Hayvân semerinin ön tara [imâr√] ِحَماٌر
fında olan tahtaya denir ki ön kaşı ondan 
yapılır. Ve mühre tahtasına denir ki üze-
rinde bir nesneye mühre ve saykal vuru-
lur. Ve se-pây ta¡bîr olunan nesneye denir 
ki yere dikilmiş üç ağaç olup üzerlerinden 
arkuru bir ağaç dahi uzattıktan sonra üze-
rinde kereste biçerler. Ve 

 Yemen diyârında bir vâdî [imâr◊] ِحَماٌر
adıdır. Ve 

 .Esâmîdendir: ◊imâr b [imâr◊] ِحَماٌر
Mâlik ¡alâ-kavlin ◊imâr b. Muveyli¡ أَْكَفُر“ 
 meselinin menşe™idir. Aslı budur ِمْن ِحَماٍر”
ki merkûm ehl-i İslâm’dan olup kırk sene 
müddet nâsa cûd ve kerem ve mürû¡etle 
imrâr-ı eyyâm eyledi. Ve sulbünden on 
nefer evlâd-ı zükûrâ nâ™il olmakla bir 
gün mecmû¡u birden şikâra gidip nâgâh 
be-kazâ-yı Hazret-i İlâh cevv-i havâda 
berk ve bârân peydâ ve bir sâ¡ika sad-
mesiyle cümlesi ¡âzim-i savb-ı olmala-
rıyla mersûm bu hâleti istimâ¡ eyledikte 
evlâdımı bu resme nâbûd eden ma¡bûda 
¡ibâdet eylemem diye ne¡ûzu billâhi ta¡âlâ 
mürtedd olmağın hakkında gazab u kahr-ı 
rabbânî zuhûr ve dâr-ı diyârıyla hebâ-i  
mensûr eyledi.

اَْلَعْنِسيُّ [u’l-◊imâr±] ُذلالإِْحَماِر -el] اَأْلَْسَوُد 
Esvedu’l-¡Ansiyy] dedikleri har-ı 
herze-kârdır ki evâ™il-i hilâfet-i ~ıddî…-i 
ekber’de iddi¡â-yı nübüvvet eyledi. Ye-
men halkından ve ¡Ans kabîlesinden idi. 
Bir siyâh eşeği olmakla eşek oynatan-
lar gibi ta¡lîm eylemişti. Rabbına secde 
eyle dedikte der-sâ¡at secdeye varıp ve 
diz üzere otur dese ber-kâ¡ide oturur idi. 
Kıssası mütercim-i hakîrin Siyer-i Nebevî 
kitâbında meşrûhtur. Ba¡zılar اْلِخَماِر  ile ُذو 

mü™ennesidir. Ve 

َراُء  Acem tâ™ifesine ya¡nî¡ [™amrâ√] َحمإْ
¡Arab mukâbili olan cins-i insânîye ıtlâk 
olunur, Fürs ve Rûm ve Türk ve Hindî 
dâhildir. Ve kıtlık yıla ıtlâk olunur, şidde-
tinden nâşî; yukâlu: ٌَشِديَدة أَْي  َحْمَراُء   Ve َسَنٌة 
ıssılığı pek şedîd olan nısf-ı nehâr vaktine 
ıtlâk olunur; yukâlu: َشِديَدُة أَْي  َحْمَراُء   َظِهيَرةٌ 
 Ve اْلَحّرِ

َراُء  Maπrib’de Leble eyâletinin [™amrâ◊] َحمإْ
şehri ismidir. Ve Fus†â†-ı Mı§r’da bir mev-
zi¡ adıdır. Ve ¢uds-i şerîf’te bir mevzi¡ 
adıdır. Ve Yemen’de bir karye adıdır. Ve 
َِ ََس َراُءالإْ  Medîne’ye [amrâ™u’l-Esed◊] َحمإْ
üç mîl mesâfede bir mevzi¡ adıdır. Ve 

َراُء  Mı§ır diyârında üç karye [™amrâ◊] َحمإْ
adıdır. Ve 

َراِء  (izâfetle) [™Mu∂aru’l-◊amrâ] ُمَضُرالإَْحمإْ
¢ureyş kabîlesinden Mu∂ar b. Nizâr ola-
caktır. Pederi vefâtında mîrâsını taksîm 
edip kendisi altın ve birâderi Rebî¡a at-
ları ahz eylemekle ona Mu∂aru’l-◊amrâ™ 
Ve birâderine Rebî¡atu’l-Feres ıtlâk ey-
lediler. ¡Alâ-kavlin cenk hengâmında 
müte¡allâkâtıyla ¡alâmetleri kızıl şukkalı 
bayraklar olduğu bâ¡is-i tesmiyedir.

-Eşe (â’nın kesriyle√) [el-√imâr] اَلإِْحَماُر
ğe denir, şiddet ma¡nâsından me™hûzdur, 
Fârisîde har derler. Ehlî ve vahşî olur. 
Vahşîsine َوْحٌش -denir ki yaban eşe ِحَماٌر 
ği ve dağ eşeği ta¡bîr olunur. Cem¡i ٌأَْحِمَرة 
[a√miret]tir ve ُحُمٌر [√umur]dur zamme-
teynle ve َحِميٌر [√amîr]dir √â’nın fethiy-
le ve ُحُموٌر [√umûr]dur √â’nın zammıy-
la ve ُحُمَراٌت [√umurât]tır zammeteynle 
ki cem¡u’l-cem¡i olacaktır ve َمْحُموَراُء 
[ma√mûrâ™] gelir, َمْشُيوَخاُء [meşyû«â™] gibi. 
Ve 
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olur. Hattâ ¢uhistânî’de: َوَيْقَطُع ِرْجَلُه اْلُيْسَرى 
.ibâreti onu musarrihtir¡ ِمَن اْلَكْعِب

ِحَماِريَُّة  Fenn-i ferâ™izde [el-√imâriyyet] اَلإْ
farîza-i müştereke mes™elesinin lakabıdır. 

Mütercim der ki sûret-i mes™ele budur 
ki bir hatun fevt olup zevcini ve li-ümm 
ihve ve li-ebeveyn ihvesini ve vâlidesini 
terk eylese nısf zevc için ve süds vâlide 
için ve süls li-ümm ihve içindir. Li-
ebeveyn ahaveyn bunlara müşârik olmaz, 
zîrâ mes™ele altıdandır. Üç zevcin ve bir 
vâlidenin ve iki li-ümm ihvenindir. Bu 
mes™eleye ُمْشَتَرَكٌة [muştereket] ve ِحَماِريٌَّة 
[√imâriyyet] ıtlâkının vechi budur ki 
Ebû Bekr radıyallâhu ¡anhu minber üze-
re olduğu hâlde bu mes™eleyi kendilerden 
su™âl ve istiftâ eylediklerinde “Zevc için 
nısf ve li-ümm için süds ve li-ümm ihve 
için süls vardır, li-ebeveyn ihve için nes-
ne yoktur” diye cevâb eylediler. Ba¡dehu 
Hazret-i ¡Ömer’e su™âl eylediler. İbtidâ-yı 
emrde Hazret-i Ebû Bekr’in kavli üzere 
cevâb verdikte, li-ebeveyn ihveden bi-
risi “Yâ emîre’l-mü™minîn, farz edelim 
ki pederimiz ِحَماٌر [√imâr] idi ikimiz hod 
bir vâlideden mütevellid değil miyiz?” 
dedik de Hazret-i ¡Ömer tefekkür edip 
“vâkı¡a bir vâlidedendir” diye sülste teşrîk 
eylediler.

اَن  teşdîd-i bâ ile) [imâru …abbân√] ِحَماُرَقاَّ
 ,vezninde) Bir böcek adıdır [fa¡lân] َفْعالَُن
Fârisîde harek-i zemîn ve Türkîde yer eşe-
ği ve evliyâ devesi ve eşek kurdu dedikle-
ri böcektir ki çekirge gibi uzun ayaklı ve 
kanatları olur ve bu ”ق،ب،ب“ mâddesinde 
dahi zikr olundu.

 (tesniye bünyesiyle) [el-√imârân] اَلإِْحَماَراِن
Şol iki taşa ıtlâk olunur ki yere dikip ve 

zabt eylemiştir ki i¡câmladır, nikâb-pûş 
olduğunu sebeb ıtlâk eylemiştir.

الإِْحَماِر  Bir nev¡ nebât [u≠unu’l-√imâr] أُُذُن 
adıdır, bu nebât kantaryûn olacaktır ki 
Türkîde dahi eşek kulağı ta¡bîr ederler.

ِحَماَرُة -Kancık eşe (hâ’yla) [el-√imâret] اَلإْ
ğe denir, أََتاٌن [etân] gibi. Pes َبَقٌر [ba…ar] 
ve ٌَبَقَرة [ba…arat] kabîlinden olmaz. Ve 
sayyâdın gömeltisi etrâfında çepçevre di-
kili olan metris taşlarına ıtlâk olunur. Ve 
iri ve büyük kayaya ıtlâk olunur. Ve َهْوَدٌج 
[hevdec] ve ٌة  ağacına denir [mi√affet] ِمَحفَّ
ki kalın olur. Ve lahd üzere vaz¡ olunan 
yassı ve enli büyük taşa denir. Cem¡i َحَماِئُر 
[√amâ™ir] gelir. Mütercim der ki Fârisîde 
dahi her iri ve künde olan şey™e har ıtlâk 
olunur, meselâ har-ı batt pek iri kaza de-
nir. İntehâ. Ve 

 Bâdiyede bir kara taşlık [imâret◊] ِحَماَرةٌ
adıdır. Ve 

ِم ََ َق  Ayağın [imâretu’l-…adem√] ِحَماَرُةالإْ
parmaklarının fevkinde olan yumru ve 
tümsek yere ıtlâk olunur. Mü™ellif اَْلُمْشِرَفُة 
أََصاِبِعَها َعْظُمُهَما ibâretiyle ve Râπıb¡ َفْوَق   َظَهَر 
 َما أَْشَرَف Ve sâhib-i Nihâye اْلَقِريُب ِمَن اْلَمْفَصِل
َفْوٍق َمْفَصِلَها َوأََصاِبِعَها ِمْن   unvânıyla beyân¡ َبْيَن 
eylemekle parmaklar ile mafsalın ya¡nî 
topukla kavuştuğu yerin aralığından üst 
tarafta olan tümsek olur ki Şî¡î tâ™ifesi 
oranın kemiğine َكْعٌب [ka¡b] ıtlâkıyla gasl 
husûsunda ehl-i sünnete muhâlefet eder-
ler. Hattâ Nihâye’de َُوِفي َحِديِث َعِلّيٍ َرِضَي اهلل 
اِرُق ِمْن ِحَماَرِة اْلَقَدِم”  ve fî hadîsin َعْنُه “يُْقَطُع السَّ
âhare: ”اْلَقَدِم ِحَماَرِة  ِمْن  ِرْجَلُه  َيْغِسُل  َكاَن   “أَنَُّه 
hadîslerinde vech-i mezkûr üzere beyân 
eylemiştir. Hülâsası incik ile ayağın ön ta-
raftan kavuştuğu oynak yeriyle parmağın 
mâ-beyni olan ortası tümsek yastım yer 
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müşedded oldu, niteki ٌة -ke [ze¡ârret] َزَعارَّ
limesi dahi bu resmedir. Ve bunlar fi’l-asl 
masdarlardır ve bunlardan fi¡l mutasarrıf 
değildir.

َحِميُر ve [el-√amîr] اَلإْ

َحِميَرُة  (â’ların fethiyle√) [el-√amîretu] اَلإْ
 ma¡nâsınadır ki ak tirşeye ve [uşkuzz] أُْشُكزٌّ
sırıma denir, onunla at eyerini sarıp bend 
ederler.

ُر  â’nın fethi ve mîm’in√) [el-√amr] اَلإَْحمإْ
sükûnuyla) Kayışın yüzünü sıyırıp tirşe 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَر السَّ  َحَمَر 
ِل ِإَذا َسَحا ِقْشَرُه  Ve mezbûhun َحْمًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
derisini yüzmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َسَلَخَها ِإَذا  اَة  الشَّ  Ve baş tırâş eylemek َحَمَر 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْأَس ِإَذا َحَلَقُه َحَمَر الرَّ

ِحِمرُّ ) [el-√imirr] اَلإْ  vezninde) Şol [filizz] ِفِلزٌّ
yağmura denir ki gâyet-i şiddetinden ye-
rin yüzünü sıyırıp soya; yukâlu: َغْيٌث ِحِمرٌّ ِإَذا 
 Ve yaz mevsiminin pek saht َكاَن َيْقِشُر اأْلَْرَض
ve şedîd olan ısısına denir. Ve pek şirrîr 
olan kimseye denir.

ى َْنُوِحِمرَّ  [Benû ◊imirrâ] (ِزِمكَّى [zimikkâ] 
vezninde) Bir kabîledir.

َمُر -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi√mer] اَلإِْمحإْ
de) Debbâgların deri kazıyacak âletlerine 
denir, ُِمْحَل [mi√le™] ma¡nâsına. Ve şol 
kimseye denir ki pek mümsik olmakla bir 
nesneyi verir ise de pek güçlük ile verir 
ola; yukâlu: ِإالَّ َعَلى يُْعِطي  الَِّذي الَ  أَِي  ِمْحَمٌر   ُهَو 
 Ve le™îm ve fürû-mâyeye denir, gerek اْلَكّدِ
insân ve gerek hayvân olsun yukâlu: َرُجٌل 
َوَفَرٌس ِمْحَمٌر أَْي َلِئيٌم َيْعِني يُْشِبُه اْلِحَماَر
َحَمُر -At kısmı ar (fethateynle) [el-√amer] اَلإْ
payı çok yemekle arpalamak, ¡alâ-kavlin 
ağızının râyihası bozulmak ma¡nâsınadır; 
tohme olmaktan neş™et eder; yukâlu: َحِمَر 

üzerlerine arkuru bir yassı büyük taş vaz¡ 
edip üzerine keş dedikleri yoğurt kurusu-
nu sererler.

ُحَمُر  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [el-√umer] اَلإْ
Temr-i hindîye denir. Ve bir kuşun ismi-
dir ki ٌر  dahi denir, mîm’in [ummer√] ُحمَّ
teşdîdiyle, Türkîde kaya kuşu dedikleridir, 
başı ve burnu kızıl olur. Müfredleri ٌُحَمَرة 
[√umeret] ve ٌَرة .tir hâ’yla[ummeret√] ُحمَّ

َمُر -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [el-√avmer] اَلإَْحوإْ
de) Bu dahi temr-i hindîye denir.

َرِة الإُْحمَّ اِن  ََ ِل إْْن   [İbnu Lisâni’l-◊ummeret] ِا
َرةٌ)  .vezninde) ¡Abdullâh b [sukkeret] ُسكَّ
◊u§ayn yâhûd Var…â™ b. el-Eş¡ar nâm 
hatîbin künyesidir ki ehl-i belâgat u beyân 
ve ¡ilm-i ensâbda nâdire-i zamân idi.

ُموُر َيحإْ -veznin [ya¡fûr] َيْعُفوٌر) [el-ya√mûr] اَلإْ
de) Pek kırmızı şey™e denir. Ve 

ُموٌر  Bir dâbbe ve bir kuşun [ya√mûr] َيحإْ
ismleridir. Ve yaban eşeğine denir.

اَرُة اَنٌة) [el-√ammâret] اَلإَْحمَّ  [cebbânet] َجبَّ
vezninde) Feres-i hecîn ya¡nî beygire de-
nir ki Fârisîde esb-i pâlânî derler. Ve 

اَرةٌ  Eşek sâhiblerine ya¡nî [ammâret√] َحمَّ
eşekçi ta¡bîr olunan kâfile ve cemâ¡ate de-
nir ve ona ٌَحاِمَرة [√âmiret] dahi denir, ism-i 
fâ¡il-i nesebîdir.

ُر ُمَحمَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu√ammer] اَلإْ
vezninde) Bu dahi beygire denir.

ُة  â’nın fethi ve√) [el-√amârret] اَلإَْحَمارَّ
mîm’in tahfîfi ve râ’nın teşdîdiyle ve 
zarûret-i şi¡r için ba¡zen tahfîf olunur) 
Havâda olan şiddet-i harârete denir; 
yukâlu: ِه ُة َحّرِ ْيِف أَْي ِشدَّ ُة الصَّ أَْحَرَقِت النََّباَت َحَمارَّ
Şârih der ki Kitâb-ı Fa§î√’te mezkûr ol-
duğu üzere işbu ٌة -keli [amârret√] َحَمارَّ
mesi fi’l-asl tahfîfledir, mübâlaga için 
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ٌر  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [umeyr◊] ُحَميإْ
Esâmîdendir: ¡Abdullâh ve ¡Abdurra√mân 
ibnâ ◊umeyr b. ¡Amr, Cemel vak¡asında 
Hazret-i ¡A™işe tarafında olarak katl 
olundular.

َراُن -veznin [u&mân¡] ُعْثَماُن) [umrân◊] ُحمإْ
de) Diyâr-ı Rebâb’da bir suyun adıdır. Ve 
Ra……a’da bir mevzi¡in ismidir.

َراَن ُرُحمإْ  Bâdiyede bir [a§ru ◊umrân¢] َقصإْ
mevzi¡dir. Ve Tekrît kurbünde bir karye 
adıdır.

 ¡Furât üzerinde bir mevzi [âmir◊] َحاِمٌر
adıdır. Ve Semâve tarafında bir vâdî ismi-
dir. Ve Yebrîn verâsında bir vâdî adıdır. 
Ve Benû Zuheyr b. Cenâb yurdunda bir 
vâdî adıdır. Ve kabîle-i ∏a†afân yurdunda 
bir mevzi¡ adıdır.

َماُر حإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i√mâr] اَلإْ
Bir adamın kızıl benizli veledi olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا ُوِلَد َلُه َوَلٌد  أَْحَمَر الرَّ
 Ve davara ağızının râyihâsını tagyîr أَْحَمُر
edince kadar yem vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ابََّة ِإَذا َعَلَفَها َحتَّى َتَغيََّر ُفوَها أَْحَمَر الدَّ
ِميُر -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√mîr] اَلتَّحإْ
ninde) Bir kimseye behey eşek demek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َُر ُفالًَنا ِإَذا َقاَل َلُه َيا ِحَمار  َحمَّ
Ve bir nesneyi et tikeleri gibi kesip doğ-
ramak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيَء  الشَّ َر   َحمَّ
 Ve ◊imyer kabîlesinin lisânı َقَطَعُه َكَهْيَئِة اْلَهْبِر
üzere tekellüm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َتَكلََّم ِباْلِحْمَيِريَُّة َر الرَّ َحمَّ
Men…ûldur ki bir gün emîr-i kabîle-i 
◊imyer ki Yemen’de a¡zam-ı mülûk 
idi, havâss ve nüdemâsıyla şikâra çıkıp 
bir yalçın kaya üzere vâki¡ dağ başın-
da sâye-bân içre ku¡ûd ve etrâfı seyr ve 
temâşâ ederken bir a¡râbî gelip mülâkat 
için ba¡de’l-istîzân pîş-gâh-ı emîre müsûl 

ِعيِر أَْو اِبِع ِإَذا َسِنَق ِمْن أَْكِل الشَّ  اْلَفَرُس َحَمًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ
 Ve bir adam ifrât-ı gazabdan َتَغيََّرْت َراِئَحُتُه ِفيِه
pür-âteş olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحِمَر 
َق َغَضًبا ُجُل ِإَذا َتَحرَّ  Ve davar beslenip gereği الرَّ
gibi tavlanmak sebebiyle eşek gibi belîd 
ve künd-pây olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َمِن َكاْلِحَماِر َبالََدًة ابَُّة ِإَذا َصاَرْت ِمَن الّسِ َحِمَرِت الدَّ
-veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [U√âmir] أَُحاِمُر
de) Bir dağın ismidir. Ve Medîne’de bir 
mevzi¡in adıdır ki بَُغْيِبَغٌة [Buπaybiπat]a 
izâfetle بَُغْيِبَغٍة  [U√âmiru Buπaybiπat] أَُحاِمُر 
ile müte¡âreftir.

 Bir su irkilecek (hâ’yla) [U√âmiret] أَُحاِمَرةٌ
çukurun ismidir.

َرُة -Kır (â’nın zammıyla√) [el-√umret] اَلإُْحمإْ
mızılığa denir ki reng-i ma¡rûftur, ismdir. 
Ve bir ağacın adıdır ki eşek kısmı ondan 
pek hoşlanırlar. Ve 

َرةٌ  Vebâ™ nev¡inden bir verem [umret√] ُحمإْ
adıdır; beyne’l-etıbbâ™ yine ٌُحْمَرة [√umret] 
ile müte¡âreftir. Ve 

َرةٌ  Esâmîdendir: ◊umre [umret◊] ُحمإْ
b. Yeşra√ b. ¡Abdukulâl tâbi¡îndendir. 
Ve ◊umre b. Mâlik neseb-i rical-i 
Hemdân’dandır. Ve ◊umre b. Ca¡fer b. 
¿a¡lebe, Temîm kabîlesi nesebindedir. Ve 
Mâlik b. ◊umre ashâbdandır. Ve Mâlik b. 
Ebî ◊umre el-Kûfî ve ∞a√√âk b. ◊umre 
ve ¡Abdullâh b. ¡Alî b. Na§r b. ◊umre 
za¡îfü’r-rivâyelerdir. Ve 

َرةٌ  Pek tatlılığa denir ki şiddet [umret√] ُحمإْ
ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: ُذو  ُرَطٌب 
ُحْمَرٍة أَْي ُحْلَوةٌ
ٌر يإْ  (teşdîd-i mîm’le) [ummeyr◊] ُحمَّ
(gûyâ ki اٌر  ın musaggarıdır[ummâr√] ُحمَّ
اٌن  :vezninde) Esâmîdendir [rummân] ُرمَّ
◊umeyr b. Eşca¡ ashâbdandır ve ◊umeyr 
b. ¡Adiyy el-¡Âbid muhaddistir.
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yukâlu: َِّإْحَمرَّ اْلَبْأُس ِإَذا اْشَتد

َمرُّ ) [el-mu√merr] اَلإُْمحإْ -vez [mu∂†arr] ُمْضَطرٌّ
ninde) Şol gebe nâkaya denir ki karnında 
yavrusu burulup pîçîde olmakla helâk ol-
mayınca hurûc eylemeye; yukâlu: ٌَّناَقٌة ُمْحَمر 
َحتَّى َيْخُرُج  َفالَ  َوَلُدَها  َبْطِنَها  ِفي  اْلَتَوى  َقِد  َصاَرْت   ِإَذا 
َيُموَت
َرُة ُمَحّمِ َثٌة) [el-Mu√ammiret] اَلإْ  ُمَحّدِ
[mu√addi&et] vezninde) »urremiyye 
tâ™ifesinden bir fırkadır ki Mubayyi∂a 
tâ™ifesine muhâlefet ederler. Müfredi ٌر  ُمَحّمِ
[Mu√ammir]dir; hâ™ cemâ¡at i¡tibârıyladır. 
Mubayyi∂a tâ™ifesi ¿eneviyye’den bir fır-
kadır ki dâ™imâ beyâz bayrak ve beyâz 
esvâb telebbüs ederler idi ve Mu√ammire 
dâ™imâ kırmızı isti¡mâl ederler idi. Ve ٌِميَّة  ُخرَّ
[»urremiyyet] Mecûs’tan bir fırkadır.

َيُر  (vezninde [dirhem] ِدْرَهٌم) [imyer◊] ِحمإْ
Yemen’de ~an¡â nâm şehrin garbîsinde 
bir mevzi¡ adıdır. Ve bir kabîle pederinin 
ismidir ki ◊imyer b. Sebe™ b. Yeşcub b. 
Ya¡rub b. ¢a√†ân’dır; kabîle-i mezkûre 
onunla müştehirdir. Ve »ârice b. ◊imyer 
sahâbîdir, ¡alâ-kavlin bu ُحَمْيٌر [◊umeyr]
dir ki ِحَماٌر [√imâr]ın musaggarıdır yâhûd 
cîm’ledir, niteki mâddesinde zikr olundu.

ve (â’nın kesriyle√) [imâr◊] ِحَماٌر

َراُن  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [umrân◊] ُحمإْ
ve

َراُء ve [™amrâ◊] َحمإْ

َراُء  (musaggar bünyesiyle) [™umeyrâ◊] ُحَميإْ
Esâmîdendir.

َحِميَراُء  (â’nın fethiyle√) [™el-◊amîrâ] اَلإْ
Medîne kurbünde bir mevzi¡ adıdır.

]ح م ت ر[
َتَرُة  â’nın zammı ve√) [umeyteret◊] ُحَميإْ
mîm’in ve tâ-yı fevkiyyenin fethiyle) 

eyledikte emîr o a¡râbîye ِثْب [&ib] diye 
emr eyledi ki ُوثُوٌب [vu&ûb]dan emr-i 
hâzırdır, ◊imyer lügatinde ُجُلوٌس [culûs] 
ma¡nâsınadır. A¡râbî, ¡Arabiyye-i fasîha 
üzere sıçramak ma¡nâsını fehm eylemekle 
imtisâlen li’l-emr hemân o yüksek kaya-
dan aşağıya pertâb edip bünyâd-ı vücûdu 
harâb u yebâb oldu. Emîr, huzzârdan bu 
keyfiyyetin sebebini istifsâr eyledikte 
onlar dahi mâddeyi tefhîm eylemeleriyle 
emîr-i müşârün™ileyh َلْيَس ِعْنَدَنا َعَرِبيَّْت َمْن َدَخَل 
ْر َفْلُيَحّمِ أَْي  َر  َحمَّ -ara¡] َعَرِبيَّْت dediler. Ve َظَفاِر 
biyyet] lafzını vakfla tekellüm eylemekle 
tâ-yı tavîle ile mersûm olur. Ve 

ِميٌر  Deriyi fenâ ve nâ-hoş [ta√mîr] َتحإْ
dibâgat eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َر اْلِجْلَد ِإَذا َدَبَغُه َرِديًئا َحمَّ
ُيُر  [ta¡a&yur] َتَعْثُيٌر) [et-te√amyur] اَلتََّحمإْ
vezninde) ◊imyerlenmek ya¡nî َتْحِميٌر 
[ta√amîr] gibi ◊imyer kabîlesinin lüga-
ti üzere tekellüm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َتَكلََّم ِباْلِحْمَيِريَِّة  Şârih derَتَحْمَيَر الرَّ
ki ◊imyer kabîlesi ez-cümle harf-i ta¡rîfi 
mîm’e tebdîl ederler, niteki lisân-ı mezbûr 
üzere ”اْمَسَفِر ِفي  اْمِصَياُم  اْمِبّرِ  ِمَن   hadîsi “َلْيَس 
sâdır olmuştur. Ve 

ُيٌر  Bed-hûy olmak [te√amyur] َتَحمإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُُجُل ِإَذا َساَء ُخُلُقه َتَحْمَيَر الرَّ
ِمَراُر حإْ ِ -vez [i§firâr] ِإْصِفَراٌر) [el-i√mirâr] اَلإْ
ninde) ve

ِميَراُر حإْ ِ  [işhîbâb] ِإْشِهيَباٌب) [el-i√mîrâr] اَلإْ
vezninde) Evzân-ı mübâlagadandır, pek 
kızarmak ma¡nâsınadır, sülâsîsi bâb-ı 
hâmistendir ve if¡îlâl eblag olmakla ahmer 
katı olmak olur; yukâlu: ََّواْحَمار ْيُء  الشَّ  ِإْحَمرَّ 
 Ve ِإَذا َصاَر أَْحَمَر

ِمَراٌر  Cenk ve mihnet makûlesi [i√mirâr] ِإحإْ
kızışıp müştedd olmak ma¡nâsınadır; 
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َاَرُة َحنإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√anberet] اَلإْ
ninde) Soğuk şedîd olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ََّحْنَبَر اْلَبْرُد ِإَذا اْشَتد

]ح ن ب ت ر[
ُر َاتإْ ِحنإْ  tâ-yı fevkiyye ile) [el-√inbetr] اَلإْ
 vezninde) Şiddet ve sahtî [cirda√l] ِجْرَدْحٌل
ma¡nâsınadır.

]ح ن ت ر[
َتَرُة َحنإْ  (tâ-yı fevkiyye ile) [el-√anteret] اَلإْ
Darlık, ِضيٌق [∂î…] ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفيِه 
َحَنْتَرةٌ أَْي ِضيٌق
َتاُر ِحنإْ  (vezninde [in†âr…] ِقْنَطاٌر) [el-√intâr] اَلإْ
Cüce adama denir ki cüssesi sagîr ve kasîr 
olur; yukâlu: ُهَو ِحْنَتاٌر أَْي َقِصيٌر َصِغيٌر

]ح ن ث ر[
َثَرُة َحنإْ  (â-yı müsellese ile&) [el-√aı&eret] اَلإْ
Dar şey™e denir, ٌق  .ma¡nâsına […ayyi∂] َضّيِ
Ve Benû ¡U…ayl yurdunda bir suyun 
adıdır.

َثُر ِحنإْ  (vezninde [dirhem] ِدْرَهٌم) [el-√in&er] اَلإْ
ve

َثِريُّ ِحنإْ -Ah (yâ-yı nisbetle) [el-√in&eriyy] اَلإْ
mak ve sebük-magz kişiye denir; yukâlu: 
َرُجٌل ِحْنَثٌر َوِحْنَثِريٌّ أَْي أَْحَمُق

]ح ن ج ر[
َحنإَْجَرُة  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√anceret] اَلإْ
vezninde) Boğazlamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َذَبَحُه ِإَذا   Ve göz çukurlanıp َحْنَجَرُه 
içeri batmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحْنَجَرِت 
 Ve اْلَعْيُن ِإَذا َغاَرْت

َجَرةٌ  “ح،ج،ر” Boğaza denir ki [anceret√] َحنإْ
mâddesinde zikr olundu.

ِجُر ُمَحنإْ -ism-i fâ¡il bünye) [el-mu√ancir] اَلإْ
siyle) Bir gûne ¡illet adıdır ki karına ¡ârız 
olur.

 ¡sahrâsında bir mevzi [Ay≠âb¡] َعْيَذاُب
adıdır.

]ح م ط ر[
ََُرُة  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√am†arat] اَلإَْحمإْ
vezninde) Doldurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحْمَطَر اْلِقْرَبَة ِإَذا َمَلََها Ve yay kurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحْمَطَر اْلَقْوَس ِإَذا َوتََّرَها
ََُرُة ُمَحمإْ  ism-i mef¡ûl) [el-mu√am†arat] اَلإْ
bünyesiyle) Ayak üzere kalkmış yüklü 
develere denir; yukâlu: َقاِئَمٌة أَْي  ُمَحْمَطَرةٌ   ِإِبٌل 
ُموَقَرةٌ أَْي َمْحُموَلٌة

]ح ن ر[
َحِنيَرُة  [sefînet] َسِفيَنٌة nûn’la) [el-√anîret] اَلإْ
vezninde) Kemer-i binânın çatısı kavu-
şan muhaddeb yerine denir. Ve yaya ¡alâ-
kavlin kiriş geçirilmemiş yaya denir. Ve 
çatısı yassı olmayıp hörgüç gibi mukav-
ves olan kemere denir. Kâle’ş-şârih ve 
kâle fi’n-Nihâye: َوِفي َحِديِث أَِبي َذّرٍ َرِضَي اهللُ َعْنُه 
ْيُتْم َحتَّى َتُكونُوا َكاْلَحَناِئِر َلْم َيْنَفْعُكْم َحتَّى تُِحبُّوا  “َلْو َصلَّ
الَُم” اَْلَحَناِئُر َجْمُع اَلُة َوالسَّ  آَل َبْيِت َرُسوِل اهلِل َعَلْيِه الصَّ
 َحِنيَرٍة َوِهَي اْلَقْوُس ِبالَ َوَتٍر أَِو الطَّاُق اْلَمْعُقوُد َوُكلُّ َشْيٍء
 hallâc yayına [anîr√] َحِنيٌر Ve ُمْمَتَحٌن َفُهَو َحِنيَرةٌ
denir ki nisvân onunla pamuk hallâclarlar.

َرُة ِحنَّوإْ ) [el-√innevret] اَلإْ  [sinnevret] ِسنَّْوَرةٌ
vezninde) Bir böcek adıdır.

ُر َحنإْ  â’nın fethi ve nûn’un√) [el-√anr] اَلإْ
sükûnuyla) ٌَحِنيَرة [√anîret] ya¡nî kemer-i 
binâ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبَناَها ِإَذا  اْلَحِنيَرَة  -Şârih der ki ger َحَنَر 
çi nüsah-ı ¢âmûs’ta &â-yı müsellese 
ile َثَناَها ¡unvânında mersûm olup lâkin 
ümmehât-ı sâ™irede bâ-yı muvahhade ile 
.ibâretiyle müsebbettir¡ َبَناَها

]ح ن ب ر[
َاُر َحنإْ  (vezninde [anber…] َقْنَبٌر) [el-√anber] اَلإْ
Bodur adama denir. Ve bir recül ismidir.
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vezninde) Bir adam bir mâdde zımnında 
o yana bu yana devr ve tereddüd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِفي اأْلَْمِر ِإَذا  َتَحْنَطَر الرَّ
َد َواْسَتَداَر َتَردَّ

]ح ل ر[
ُر vezninde) ve [devr] (َدْوٌر) [el-√avr] اَلإَْحوإْ

َمَحاُر  ve [el-me√âr] اَلإْ

َمَحاَرُة  (mîm’lerin fethiyle) [el-me√âret] اَلإْ
ve

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-√u™ûr] اَلإُْحُؤلُر
Geri dönmek, rücû¡ ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإَذا َوُحُؤوًرا  َوَمَحاَرًة  َوَمَحاًرا  َحْوًرا  َيُحوُر  ُجُل  الرَّ  َحاَر 
 ;Ve eksilmek, noksân ma¡nâsınadır َرَجَع
yukâlu: ْيُء ِإَذا َنَقَص  Ve َحاَر الشَّ

ٌر  Başta sarılan sarığın görünen [avr√] َحوإْ
ya¡nî dolamının en alt dolamına denir, 
zîrâ sarık çözüldükte ona rücû¡ olunur ve 
bu tesmiye bi’l-masdardır. Kâle’ş-şârih 
ve minhu’l-hadîsu: َبْعَد اْلَحْوِر  ِمَن  ِباهلِل   “َنُعوُذ 
اأْلُُموِر َفَساِد  ِمْن  أَْو  َياَدِة  الّزِ َبْعَد  النُّْقَصاُن  َمْعَناُه   اْلَكْوِر” 
َها  Ve َبْعَد َصالَِحَها َوأَْصُلُه ِمْن َنْفِض اْلِعَماَمِة َبْعَد َلّفِ

ٌر  ;Hayrân olmak ma¡nâsınadır [avr√] َحوإْ
yukâlu: ُجُل َحْوًرا ِإَذا َتَحيََّر  Ve su ve kuyu َحاَر الرَّ
makûlesinin derinliğine ve dibine denir; 
yukâlu: ِبْئٌر َبِعيَدُة اْلَحْوِر أَِي اْلَقْعِر َواْلُعْمِق ve min-
hu yukâlu: َبِعيُد َبِعيُد اْلَحْوِر أَْي َعاِقٌل َكَما يَُقاُل   ُهَو 
 ُفالٌَن َما َيُحوُر َوَما َيُبوُر أَْي َما َيْزُكو :ve yukâlu اْلَغْوِر
 ¡Ya¡nî “neşv ü nemâ hâletine rücû َوَما َيْنُمو
eylemez.” Ve َما َيُبوُر kelimesi itbâ¡dır, zîrâ 
itbâ¡ ve izdivâc vâv ile de vardır. Ve 

ٌر  Kassârlık eylemek ya¡nî bezi [avr√] َحوإْ
çırpıp ağartmak ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ُحْرُت الثَّْوَب َحْوًرا أَْي َغَسْلُتُه َوَبيَّْضُتُه
 Helâk (â’nın zammıyla√) [el-√ûr] اَلإُْحوُر
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَِي اْلُحوِر  َوْرَطِة  ِفي   َرأَْيُتُه 
 ;ma¡nâsınadır [§…na] َنْقٌص ,Ve eksilme اْلَهالَِك
yukâlu: ُفالٌَن َقْد أََصاَبُه ُحوٌر ِفي َمَحاَرٍة أَْي نُْقَصاٌن ِفي 

]ح ن ُ ر[
ُر ُِ ُحَنا -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-√unâdir] اَلإْ
ninde) Kuvvet-i bâsırası ziyâde olmakla 
nazarı hiddetli olan adama denir; yukâlu: 
َرُجٌل ُحَناِدُر اْلَعْيِن أَْي َحِديُد النََّظِر
لَرُة َُ ُحنإْ  (â’nın zammıyla√) [el-√undûret] اَلإْ
.mâddesinde zikr olundu “ح،د،ر”

ُر َُ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [undur◊] ُحنإْ
de) ¡As…alân kazâsında bir karye adı-
dır; muhaddisînden Selâme b. Ca¡fer ve 
Mu√ammed b. A√med el-◊unduriyyân 
oradandır.

]ح ن أ ر[
َزَرُة َحنإْ  â’nın ve zâ-yı√) [el-√anzeret] اَلإْ
mu¡cemenin fethiyle) Dağın bir şu¡besine 
denir; tekûlu: َنَزْلَنا ِفي اْلَحْنَزَرِة أَْي ِفي ُشْعَبِة اْلَجَبِل

]ح ن أ ق ر[
َرُة َزقإْ ِحنإْ  ِجْرَدْحَلٌة âf’la…) [el-√inza…ret] اَلإْ
[cirda√let] vezninde) ve

ُر َزقإْ ِحنإْ -vez [cirda√l] ِجْرَدْحٌل) [el-√inza…r] اَلإْ
ninde ki hâ’sızdır) Yakışıksız taslak bo-
dura denir. Ve 

َرةٌ َزقإْ  ,Yılana denir (hâ’yla) [inza…ret√] ِحنإْ
ٌة  ِحْنَزْقَراٌت ma¡nâsına. Cem¡i [ayyet√] َحيَّ
[√inza…rât] gelir.

]ح ن ص ر[
ِحنإَْصاُر  [in†âr…] ِقْنَطاٌر âd ile§) [el-√in§âr] اَلإْ
vezninde) Kemikleri hurde ve ince olup 
karnı büyük olan adama denir; yukâlu: 
ِقيُق اْلَعْظِم َعِظيُم اْلَبْطِن َرُجٌل ِحْنَصاٌر أَِي الدَّ

]ح ن ط ر[
َُِريَرُة َحنإْ  â’nın ve †â’nın√) [el-√an†arîret] اَلإْ
fethiyle) Buluta denir; yukâlu: َماِء السَّ  َما ِفي 
َحاِب َحْنَطِريَرةٌ أَْي َشْيٌء ِمَن السَّ
 [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-ta√an†ur] اَلتََّحنإُُُْر
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ve at eyeri makûlesi nesneler kaplanır. 
Cem¡i ُحوَراٌن [√ûrân] gelir √â’nın zammıy-
la. Kâle’ş-şârih ve minhu’l-hadîsu: ِكَتابُُه 
ْلُب َوالنَّاُب َدَقِة الثِّ الَُم “ِلَوْفِد َهْمَداَن َلُهْم ِمَن الصَّ  َعَلْيِه السَّ
” أَْي َمْنُسوٌب ِإَلى  َواْلَفِصيُل َواْلَفاِرُض َواْلَكْبُش اْلَحَوِريُّ
ُحْمًرا َتِصيُر  ْأِن  الضَّ ُجُلوِد  ِمْن  تُتََّخُذ  ُجُلوٌد  َوِهَي   اْلَحَوِر 
الَُل ى ِبَها الّسِ  Ve تَُغشَّ

 [™bey∂â] َبْيَضاُء Beyâzlığı için [aver√] َحَوٌر
dedikleri haşebeye denir. Ve 

-Benât-ı Na¡ş-ı ~ugrâ dedikle [aver◊] َحَوٌر
ri kevâkib-i şimâliyye-i seb¡adan üçüncü 
kevkebe denir, niteki ”و،ق،د“ mâddesinde 
tafsîl olundu. Ve kırmızıya boyanmış 
sahtiyâna denir; iç astarı ondan olan çiz-
meye ٌر ُمَحوَّ  .derler, ke-mâ se-yuzkeru ُخفٌّ 
Ve 

 .gibi [ba…ar] َبَقٌر ,Sığıra denir [aver√] َحَوٌر
Cem¡i أَْحَواٌر [a√vâr]dır. Ve bir nev¡ nebât 
adıdır, müfredâtta kehrübâ ağacıyla beyân 
olunmuştur. Ve şol nesneye denir ki yan-
mış kalaydan masnû¡ olup nisvân tâ™ifesi 
onunla yüzlerine tılâ ederler. Bu isfîdâc-ı 
Rûmî dedikleridir ki bir nev¡i kalaydan ve 
bir nev¡i kurşundan ma¡mûl olur. Ve 

 َما :Şey™ ma¡nâsınadır; tekûlu [aver√] َحَوٌر
أََصْبُت ِمْنُه َحَوًرا أَْي َشْيًئا
َوُر َحإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-a√ver] اَلإْ
Gözü zikr olunan َحَوٌر [√aver] sıfatıyla 
muttasıf olan kişiye denir. Mü™ennesinde 
-de [ûr√] ُحوٌر ve cem¡lerinde [™avrâ√] َحْوَراُء
nir. Ve 

َوُر  Bir yıldız ¡alâ-kavlin Müşterî [A√ver] أَحإْ
yıldızına denir. Ve 

َوُر  Akl ve hûş ma¡nâsına¡ [a√ver] أَحإْ
müsta¡meldir, safvet ve nekâ™ ve hulûs 
¡alâkasıyla; yukâlu: أَْي ِبأَْحَوَر  ُفالٌَن  َيِعيُش   َما 
النَّاِصِع اأْلَْحَوِر  اْلَعْيِن  أَِي  َكالطَّْرِف  َصاٍف  َيْعِني   ِبَعْقٍل 
َواِد  Ve اْلَبَياِض َوالسَّ

 ke-mâ se-yuzkeru. Ve َنْقٍص

 [™avrâ√] َحْوَراُء ve [a√ver] أَْحَوُر [ûr√] ُحوٌر
kelimelerinden cem¡ olur ki siyâh-çeşm 
mahbûb ve mahbûbeye denir, ke-mâ se-
yecî™u; yukâlu: ُغالٌَم أَْحَوُر َوَجاِرَيٌة َحْوَراُء َوِغْلَماٌن 
 Ve َوَجَواٍر ُحوٌر

 ,Esâmîdendir: ◊ûr b. »ârice [ûr◊] ُحوٌر
‰ayyi™ kabîlesinden bir kimsedir. Ve 

 kelimesinden ki [i√âret] ِإَحاَرةٌ [ûr√] ُحوٌر
redd eylemek ma¡nâsınadır, ism olur, redd 
ve i¡âde ma¡nâsına; tekûlu: ْر ِلي ُحوُرُه  َلْم َيَتَيسَّ
ُه  ِإنَُّه ِفي ُحوٍر َوبُوٍر أَْي ِفي :ve tekûlu’l-¡Arab أَْي َردُّ
 Ya¡nî “Filân adam َغْيِر َصْنَعٍة َوالَ ِإَتاَوٍة أَْو ِفي َضالٍَل
bir iş ile güçle mukayyed değildir, bî-kâr 
ve herze-gerddir yâhûd güm-râhtır.”

َحَوُر  Bir adamın (fethateynle) [el-√aver] اَلإْ
gözünün siyâhı değirmi ve kapakları ince 
ve nâzük ve etrâfı berg-i semen gibi ak ol-
duğu hâlde gözünün beyâzının beyâzlığı 
ve siyâhlığının siyâhlığı koyu ve şedîd 
olmak ya¡nî akı ak ve karası kara olmak 
ma¡nâsınadır. ¡Alâ-kavlin bedeni sîm-i 
sâfî gibi pek beyâz olarak gözünün beyâz 
ve sevâdı pek koyu olmak ma¡nâsınadır. 
Ve ¡alâ-re™yin âhû gözü gibi bütün siyâh-
çeşm olmak ma¡nâsınadır. İşbu kavl-i sâlis 
benî-âdem gözünde olmayıp âhû ve câmûs 
gözlerinin vasfı olmakla ba¡zı eş¡ârda ber-
vech-i isti¡âre isti¡mâl olunur; yukâlu: َحِوَر 
َبَياُض اْشَتدَّ  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َحَوًرا  َواْلَجاِرَيُة   اْلُغالَُم 
َوَرقَّْت َحَدَقُتَها  َواْسَتَداَرْت  َسَواِدَها  َوَسَواُد  َعْيِنِه   َبَياِض 
 ُجُفونَُها َواْبَيضَّ َما َحَواَلْيَها أَِو اْشَتدَّ َبَياُضَها َوَسَواُدَها ِفي
َباِء الظِّ ِمْثَل  ُكلَُّها  اْلَعْيُن  ِت  اْسَودَّ أَِو  اْلَجَسِد  َبَياِض  ِة   ِشدَّ
َلَها يُْسَتَعاُر  َبْل  آَدَم  َبِني  ِفي  َيُكوُن    havrâ-i [Ve] َوالَ 
cinânın vech-i tesmiyeleri vasf-ı mezkûre 
mebnîdir. Ve 

 Şol gül-i şeftâlû kırmızı [aver√] َحَوٌر
sahtiyâna denir ki onunla sandık ve sepet 
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-ensâr-ı ¡Îsâ ¡aleyhi’s [avâriyyûn√] َحَواِريُّوَن
selâm’dır, hulûs-ı ¡akîde ve nekâ-yı 
¡alâkaları bâ¡is-i tesmiyedir. ¡Alâ-kavlin 
cemâ¡at-i merkûme اٌر  lar idi[a§§âr…] َقصَّ
ve ¡alâ-re™yin َصيَّاٌد [§ayyâd]lar idi, igfâl-i 
sayd için sayyâdlar beyâz esvâb telebbüs 
ederler. Ve ¡inde’l-ba¡z dâ™imâ ifâde-i ¡ilm 
ve ta¡lîm-i emr-i dînle nüfûs-ı nâsı tathîr 
ve tenkıye eyledikleri bâ¡is-i tesmiye-
dir ki sebeb-i ma¡nevî olur ve kassârlık 
isnâd edenlerin murâdları dahi budur. 
Ve sayyâdlık ¡azv edenlerin murâdları 
mütehayyir-i emr-i dîn ü âhiret olan 
nüfûs-ı nâsı ıstıyâd ve tarîk-i hakka kavd 
ettiklerine mebnîdir ve ¡alâ-kavlin onlar 
mülûk idi, dâ™imâ beyâz giyerler idi. Kal-
dı kı َحَواٌر [√avâr] vech-i mezkûr üzere َزَماٌن 
[zamân] gibi ismdir ve ٌَّحَواِري [√avâriyy] 
munsarıftır, zîrâ َحَواٌر [√avâr]a mensûbdur, 

 cem¡leri [kursiyy] ُكْرِسيٌّ ve [bu«tiyy] بُْخِتيٌّ
olan َُّبَخاِتي [be«âtiyy] ve َُّكَراِسي [kerâsiyy] 
kabillerinden değildir. 

Şârih der ki ba¡zılar ٌَّحَواِري [√avâriyy] 
cem¡den cinse menkûldür dediler, zîrâ 
müfred ve cem¡e ıtlâk olunur. Ve mu-
hakkık Teftâzânî, aslı َحَوٌر [√aver] idi fet-
hateynle ve nisbetinde ٌَّحَواِري [√avâriyy] 
dediler tagyîr-i neseb için mübâlagaten 
elif ziyâde olundu diye tahkîk eylemiştir. 
İntehâ.

اَرى  â’nın zammı ve√) [el-√uvvârâ] اَلإُْحوَّ
vâv’ın teşdîdi ve elifin kasrıyla) Be-gâyet 
beyâz ve hâlis una ıtlâk olunur ki hâs un 
ta¡bîr olunur. Ve mutlakâ ağartılmış una 
denir.

اُرلَن  â’nın fethi ve vâv’ın√) [avvârûn◊] َحوَّ
teşdîdiyle) Bir belde adıdır.

َراُء -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-√avrâ] اَلإَْحوإْ

َوُر  .Yemen’de bir mevzi¡ adıdır [A√ver] أَحإْ
Ve ¡Abdurra√mân b. Şemmâse b. ±i™b b. 
A√ver tâbi¡îndendir.

َوِريُّ َحإْ  Kar (yâ-yı nisbetle) [el-a√veriyy] اَلإْ
gibi ter ve be-gâyet ak olan şey™e denir; 
mübâlagaten nefsine mensûbdur; yukâlu: 
َثْوٌب أَْحَوِريٌّ أَْي أَْبَيُض َناِعٌم
ِوَراُر حإْ ِ -vez [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [el-i√virâr] اَلإْ
ninde) Bir adam mübâlaga vechile أَْحَوُر 
 ;olmak ma¡nâsınadır [a√veru’l-¡ayn] اْلَعْيِن
yukâlu: ُجُل ِإْحِوَراًرا ِإَذا َحِوَر ُمَباَلَغًة  Ve bir ِإْحَورَّ الرَّ
nesne pek ağarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 

ِإْحَورَّ الثَّْوُب ِإَذا اْبَيضَّ
ُر ُمَحوَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu√avver] اَلإْ
vezninde) Astarı zikr olunan َحَوٌر [√aver] 
ya¡nî kırmızı sahtiyân olan çizmeye denir; 
yukâlu: ٌر ِإَذا َكاَنْت ِبطاَنُتُه ِمَن الَحَوِر ُخفٌّ ُمَحوَّ
َحَواِريَّاُت -â’nın fethiy√) [el-√avâriyyât] اَلإْ
le) Şehr hatunlarına ıtlâk olunur çehreleri 
beyâz olduğu için, zîrâ َحَواٌر [√avâr] aklığa 
denir. Ve 

 ,Nâsır ve meded-kâra [avâriyy√] َحَواِريٌّ
¡alâ-kavlin hâssaten enbiyâ-yı ¡izâm 
¡aleyhi’s-selâm hazretlerinin infâz-ı 
ahkâm-ı şer¡iyyeleri bâbında yârî ve nus-
ret edenlere ıtlâk olunur, hulûs ve nekâ-yı 
¡azm münâsebetiyle. Ve 

اٌر ,Çırpıcıya denir [avâriyy√] َحَواِريٌّ  َقصَّ
[…a§§âr] ma¡nâsına, bezleri ağarttığı 
için. Ve hâlis ve dürüst dosta denir, َحِميٌم 
[√amîm] ma¡nâsına. 

Mütercim der ki mü™ellif Ba§â™ir’de  
اآلية اْلَحَواِريُّوَن﴾   َحَواِريُّوَن kerîmesinde ﴿قاََل 
[√avâriyyûn] cem¡dir. Ve َحَواٌر [√avâr] 
beyâz ma¡nâsınadır ki ismdir; mü™ennesi 
-tır ki nisvân-ı hazariy[havâriyyât] َحَواِريَّاٌت
yeye ıtlâk olunur. Ve âyet-i merkûmede 
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mu¡ceme ile ٌَّخظ [«a@@] mersûm olmak-
la behre ve nasîb demek olur. Mâddenin 
buna nev¡an mülâyemeti vardır. Ve 

 Nâhiye ma¡nâsınadır. Ve [me√âret] َمَحاَرةٌ
noksân ma¡nâsınadır ve minhu’l-meselu: 
نُْقَصاٍن ِفي  نُْقَصاٌن  أَْي  َمَحاَرٍة”  ِفي  -Ânen-fe “َحْوٌر 
ân naks ve idbârda olan yâhûd aslâ salâh 
bulmayan yâhûd ba¡de’s-salâh fâsid olan 
hakkında söylenir.

-vez [sekârâ] َسَكاَرى) [el-◊avârâ] اَلإَْحَواَرى
ninde) Elkâbdandır: A√med b. Ebi’l-
◊avârâ ve Ebi’l-◊uvvârâ ki اَنى  ُسمَّ
[summânâ] veznindedir ve Ebu’l-¢âsım 
el-◊uvvârâ iki zâhid-i ma¡rûftur. 

ُحَواُر  â’nın zammı ve ba¡zen√) [el-√uvâr] اَلإْ
kesriyle) Deve kısmını doğurduğu anda 
yavrusuna denir, ¡alâ-kavlin anasından 
munfasıl ya¡nî memeden münfatim olunca 
kadar ıtlâk olunur. Cem¡i ٌأَْحِوَرة [a√viret] ve 
 ُحوَراٌن gelir √â’nın kesriyle ve [îrân√] ِحيَراٌن
[√ûrân] gelir √â’nın zammıyla.

ُمَحاَلَرُة -mîm’in zammıy) [el-mu√âveret] اَلإْ
la) ve

َوَرُة  mîm’in ve vâv’ın) [el-ma√veret] اَلإَْمحإْ
fethiyle) ve 

-vez [ma…ûlet] َمُقوَلٌة) [el-ma√ûret] اَلإَْمُحوَرُة
ninde) ve

َحِويُر ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-√avîr] اَلإْ

َحَواُر  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-√avâr] اَلإْ
ve

ِحيَرُة ve (vezninde [sîret] ِسيَرةٌ) [el-√îret] اَلإْ

َرُة ُحَويإْ -musaggar bünyesiy) [el-√uveyret] اَلإْ
le) Cevâb ma¡nâsınadır, sâ™ile idâre olun-
duğu ¡alâkasıyla. ٌُمَحاَوَرة [mu√âveret] gerçi 
mufâ¡aletten masdardır, lâkin ism menzi-
line münezzeldir. Ve 

 Asl masdar olarak [mu√âveret] ُمَحاَلَرةٌ

de) أَْحَوُر [a√ver]in mü™ennesidir ki zikr 
olundu. Ve değirmi olan dâga ve yakıya 
denir, keyye-i müdevvere ma¡nâsına. Ve 

َراُء  Medîne kurbünde bir [™avrâ◊] َحوإْ
mevzi¡ adıdır ki Ba√r-i ¢ulzum’da Mı§ır 
cânibinde vürûd eden sefînelerin iskelesi-
dir, hâlen metrûktur. Ve 

َراُء  Benû Nebhân yurdunda bir [™avrâ◊] َحوإْ
su adıdır.

َراِء  Kunût du¡âsı [™Ebu’l-◊avrâ] أَُْوالإَْحوإْ
hadîsinin râvîsi olan muhaddisin künyesi-
dir ve ferddir, ya¡nî o künyede sânîsi yok-
tur. Kâle’ş-şârihْبِن اْلَحَسِن  َعِن  َقاَل  َرِبيَعُة   ِاْسُمُه 
ي َرُسوُل اهلِل  َعِلّيٍ َرِضَي اهللُ َعْنُهَما َقاَل َعلََّمِني أَِبي أَْو َجّدِ
الَُم أَْن أَُقوَل ِفي ُقنُوِت اْلِوْتِر “أَللَُّهمَّ اْهِدِني ِفيَمْن  َعَلْيِه السَّ
 َهَدْيَت َوَعاِفِني ِفيَمْن َعاَفْيَت َوَتَولَِّني ِفيَمْن َتَولَّْيَت َوَباِرْك
َوالَ َتْقِضي  ِإنََّك  َقَضْيَت  َما  َشرَّ  َوِقِني  أَْعَطْيَت  ِفيَما   ِلي 
يُْقَضى َعَلْيَك ِإنَُّه الَ َيِذلُّ َمْن َواَلْيَت َتَباَرْكَت َوَتَعاَلْيَت”
َمَحاَرُة  mîm’in fethiyle ism-i) [el-me√aret] اَلإْ
mekândır) Rücû¡ eyleyecek ve rücû¡ olu-
nacak mekâna denir. Ve kulağın içine de-
nir, اأْلُُذِن  .ma¡nâsına [cevfu’l-u≠un] َجْوُف 
Ve bedende omuz başı dönecek yere de-
nir, َمْرِجُع اْلَكِتِف [merci¡u’l-ketif] ma¡nâsına. 
Ve َصَدَفٌة [§adefet]e ya¡nî a¡zâda olan ke-
miklerden pazının nihâyet bulup omuz ile 
kavuştuğu yerde olan yumruca kemiklere 
ıtlâk olunur. Ve sâ™ir o makûle kemikle-
re denir ki oynak yerlerinde olan burgaç 
kemiklerden ¡ibârettir. Ve َهْوَدٌج [hevdec] 
tarzında bir nev¡ merkebe ıtlâk olunur 
ki nisvân rükûb ederler. Ve َنْسٌر [nesr] ile 
-mâ-beynine ya¡nî at kısmı [sunbuk] ُسْنُبٌك
nın tırnağı içre çekirge hey™etinde yâbis et 
pâresiyle tırnağı ucunun aralığına denir. 
Ve 

 [††a»] َخطٌّ ,Çizgiye denir [me√âret] َمَحاَرةٌ
ma¡nâsına. Ve ba¡zı nüshalarda @â-yı 
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َوَحَوْرَوًرا أَْي َشْيًئا
ِريُت  (vezninde [tekrît] َتْكِريُت) [avrît◊] َحوإْ
Bir mevzi¡ adıdır. 

َحاِئُر  Zebûn ve mehzûl olan [el-√â™ir] اَلإْ
hayvâna ve insâna denir; yukâlu: َرُجٌل 
 .Ve çerviş yağına denir َوَفَرٌس َحاِئٌر أَْي َمْهُزوٌل
Ve ¡Irâ…’ta bir mevzi¡ adıdır ki meşhed-i 
İmâm ◊useyn radıyallâhu ¡anhu ondadır; 
a¡lâmdan Na§rullâh b. Mu√ammed el-Kûfî 
ve ¡Abdul√amîd b. Fa√√âr el-◊â™iriyyân 
oradandır. 

َحاِئَرُة -Aslâ kocamak bilme [el-√â™iret] اَلإْ
yen dişi koyuna ve hatuna ıtlâk olunur, 
gûyâ ki döne döne gençlenip tâzelenirler; 
yukâlu: اِن أََبًدا  Ve َشاةٌ َوَمْرأَةٌ َحاِئَرةٌ ِإَذا َكاَنْت الَ َتِشبَّ
kat¡â hayr ve menfa¡at me™mûl olmayan 
şey™e denir; yukâlu: َما ُهَو ِإالَّ َحاِئَرةٌ ِمَن اْلَحَواِئِر 
أَْي الَ َخْيَر ِفيِه
َرُة …Ra (â’nın fethiyle√) [avret◊] َحوإْ
…a ile Bâlis beyninde bir karyedir; 
muhaddisînden ~âli√ el-◊avrî oraya 
mensûbdur. Ve ¢abeliyye’de bir vâdî 
ismidir.

ِريُّ  Duceyl (râ’nın kesriyle) [avriyy◊] َحوإْ
muzâfâtından bir karyedir; zühhâddan 
◊asan b. Muslim ve Suleym b. ¡Îsâ 
oradandır.

َراُن  (vezninde [selmân] َسْلَماُن) [avrân◊] َحوإْ
Dimaş…-ı Şâm kûrelerinden bir kûre adı-
dır. Ve Necd türâbında bir su adıdır. Ve 
bâdiye-i Semâve’de bir mevzi¡ adıdır. Ve 

َراُن .Fîl derisine denir [avrân√] َحوإْ

َحاَرُة ِ -veznin [idâret] ِإَداَرةٌ [el-i√âret] اَلإْ
de ve mürâdifidir ki geri döndürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَما الطَّاُحوَنُة   َطَحَنِت 
ِقيِق الدَّ ِمَن  َشْيًئا  ْت  َردَّ َما  أَْي  َشْيًئا   Ma¡nâ-yı أََحاَرْت 
mezbûrdan ُحوٌر [√ûr] zammıla ismdir, ni-

karşılıklı cevâb döndürmek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َحاَوْرتُُه ُمَحاَوَرًة أَْي َراَجْعُتُه اْلَكالََم
-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te√âvur] اَلتََّحاُلُر
ninde) Muhâvere edişmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبْيَنُهْم اْلَكالََم  َتَراَجُعوا  ِإَذا   Ve َتَحاَوُروا 
cevâblaşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَحاَوُروا 
ِإَذا َتَجاَوبُوا
َوُر -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi√ver] اَلإِْمحإْ
de) İsm-i âlettir, şol demir iğe denir ki ٌَبَكَرة 
[bekeret] ile ُخطَّاٌف [«u††âf] dedikleri de-
mirin beynlerini cem¡ eder ya¡nî ikisi de 
onun üzerinde olur. Kezâlik şol ağaç oka 
denir ki çarh onun üzerinde deverân eder, 
murâd makaranın ve çarhın okları ola-
caktır ki onun üzerinde deverân ederler. 
Ve kuşak ve kolan makûlesinin uçlarında 
olan tokaların deverân eyledikleri küçük 
demir iğceğize denir. Ve dağlağıya denir, 
 ma¡nâsına. Ve ekmekçilerin [mikvât] ِمْكَواةٌ
hamur açacak ağaçlarına denir ki oklava 
ve merdâne ta¡bîr olunur.

ِويُر -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√vîr] اَلتَّحإْ
de) Ekmekçi hamuru oklava ile açıp 
hâzırlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََر اْلُخْبَزة  َحوَّ
-Ve devenin gö ِإَذا َهيَّأََها َوأََداَرَها ِلَيَضَعَها ِفي اْلَملَِّة
zünün çevresini dâglamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِميَسًما َحْوَلَها  أََداَر  ِإَذا  اْلَبِعيِر  َعْيَن  َر   Ve َحوَّ
geri döndürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َعُه ْيَء إذا َرجَّ َر الشَّ  Ve hâ™ib ve hâsir kılmak َحوَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُه َخيَّ أَْي  َتَعاَلى  اهللُ  َرُه   َحوَّ
Mü™ellif ma¡nâ-yı sânîyi tekrâr eylemiştir.

َحِويُر  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-√avîr] اَلإْ
¡Adâvet ve ٌة  ma¡nâsındır [mu∂ârret] ُمَضارَّ
ki tarafeynden dâ™irdir; yukâlu: َحِويٌر  َبْيَنُهَما 
ةٌ أَْي َعَداَوةٌ َوُمَضارَّ
َلُر -sefer] َسَفْرَجٌل) [el-√averver] اَلإَْحَورإْ
cel] vezninde) َحَوٌر [√aver] gibi nesne 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َحَوًرا ِمْنُه  أََصْبُت   َما 
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ninde) Bir nesneye bir düzeye pek çok 
bakmak sebebiyle gözü donuklanmak 
ma¡nâsınadır ki o hâlet savuşmadıktan 
sonra bir şey™i göremez olur. Asl ma¡nâ-yı 
mevzû¡u budur; yukâlu: ُجُل َيَحاُر َحْيَرًة  َحاَر الرَّ
ْيِء اِبِع ِإَذا َنَظَر ِإَلى الشَّ  َوَحْيًرا َوَحَيًرا َوَحَيَراًنا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َعَلْيِه  Ve bir adam ser-geşte ve deng َفُغِشَي 
ve mank olmak ma¡nâsına müsta¡meldir 
ki nereye gideceğini ve ne yapacağını bil-
mez olur; yukâlu: ِلَسِبيِلِه َيْهَتِد  َلْم  ِإَذا  ُجُل   َحاَر الرَّ
Ve bir yerde su bir tarafa akmayıp beri öte 
çalkanıp dönmek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َيْدِري َكْيَف َد َيْعِني َكأَنَُّه الَ  ِإَذا َتَردَّ  َحاَر اْلَماُء 
َيْجِري
َراُن َحيإْ -veznin [sekrân] َسْكَراُن) [el-√ayrân] اَلإْ
de) ve

َحاِئُر  Mâdde-i merkûmeden [el-√â™ir] اَلإْ
vasftır, ser-geşte ve deng ve mank adama 
denir. Mü™ennesinde َحْيَراُء [√ayrâ™] denir, 
 َحَياَرى vezninde. Cem¡inde [™amrâ√] َحْمَراُء
[√ayârâ] denir √â’nın fethi ve zammıyla. 
Ve 

 .Su müctemi¡ olacak yere denir [â™ir√] َحاِئٌر
Ve şol havuza denir ki ona yağmur suyu 
akacak mecrâ ve mesîl tesyîb ve tesyîl 
olunmuş ola. Ve mürtefi¡ yerler aralığın-
da olan düz ve oturaklı mekâna denir. Ve 
bostâna denir; elifi tarhla َحْيٌر [√ayr] dahi 
denir. Cem¡i ُحوَراٌن [√ûrân] gelir √â’nın 
zammıyla ve ِحيَراٌن [√îrân] gelir √â’nın 
kesriyle. Ve et yağına denir, َوَدٌك [vedek] 
ma¡nâsına. Ve Kerbelâ™ çölüne ıtlâk olu-
nur. Ve Kerbelâ’da bir mevzi¡ adıdır.

َراُء َحيإْ -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-◊ayrâ] اَلإْ
de) Bu dahi Kerbelâ™ çölüne ıtlâk olunur.

ِر هإْ ََّ ِرّيَ ال يإْ  â’nın fethi√) [ayriyye’d-dehr√] حَ
ve kesri ve âhirde yâ’nın teşdîd ve nasbıy-
la) ve 

teki zikr olundu. Ve 

 dedikleri [uvâr√] ُحَواٌر Nâka [i√âret] ِإَحاَرةٌ
yavru sâhibi olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve cevâb dön أََحاَرِت النَّاَقُة ِإَذا َصاَرْت َذاَت ُحَواٍر
dürmek ma¡nâsınadır; tekûlu: َكلَّْمُتُه َفَما أََحاَر 
ِإَليَّ َجَواًبا أَْي َما َردَّ
َمَحاِلُر -mîm’in fethiy) [el-me√âvir] اَلإْ
le) ِمْحَوٌر [mi√ver]in cem¡idir ki maka-
ra ve çarh oklarına ve iğlerine denir. Bu 
münâsebetle ¡Arablar “Filânın işi be-gâyet 
süst ve muztarib oldu” diyecek yerde َقِلَقْت 
.ma¡nâsına ِإْضَطَرَب أَْمُرُه ,derler َمَحاِوُرُه

ِحيَراِن َرُْالإْ  Kış vaktinde [a…rebu’l-√îrân¡] َعقإْ
zuhûr eden ¡akrebe ıtlâk olunur, devenin 
 dedikleri yavrularını ledg [uvâr√] ُحَواٌر
edikleri için.

َلَرُة -seferce] َسَفْرَجَلٌة) [el-√aververet] اَلإَْحَورإْ
let] vezninde) Pek beyâz çehreli hatuna 
denir; tekûlu: َبْيَضاَء َمْرأًَة  أَْي  َحَوْرَوَرًة   Ve َرأَْيُت 
bu sülâsiyyü’l-asl olup humâsîye mülhak 
olmuştur.

َرُة ُمَحوَّ  ُمَعظََّمٌة) [el-mu√avveret] اَلإْ
[mu¡a@@amet] vezninde) Devenin hörgücü 
yağıyla ağartılmış ağaç çanağa ve kavata-
ya denir; yukâlu: َناِم ٌة ِبالسَّ َرةٌ أَْي ُمْبَيضَّ َجْفَنٌة ُمَحوَّ
ِتَحاَرُة سإْ ِ  Muhâtabdan redd-i [el-isti√âret] اَلإْ
cevâb taleb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْسَتَحاَرُه ِإَذا اْسَتْنَطَقُه
َتِحيَرِة إَْ ُم  Bir belde [â¡u’l-Muste√îret¢] َقاُع الإْ
adıdır.

]ح ي ر[
َرُة َحيإْ ve [el-√ayret] اَلإْ

ُر َحيإْ  â’ların fethi ve yâ’ların√) [el-√ayr] اَلإْ
sükûnuyla) ve

َحَيُر ve (fethateynle) [el-√ayer] اَلإْ

َحَيَراُن -vez [ayerân†] َطَيَراٌن) [el-√ayerân] اَلإْ
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ile ma¡nâ-yı evvel ve sânî ve sâliste 
mürâdiftir. Esâs’ın kavline göre 
mecmû¡uyla mürâdiftir; yukâlu: ِاْسَتَحاَر 
َباُب ِبَمْعَنى ُجُل َواْسَتَحاَر اْلَمَكاُن ِباْلَماِء َواْسَتَحاَر الشَّ  الرَّ
َتَحيََّر
ُر َحّيِ -veznin [keyyis] َكّيٌِس) [el-√ayyir] اَلإْ
de) Kaplayı buluta denir, َغْيٌم [πaym] 
ma¡nâsına.

ِحَيُر ve (vezninde [ineb¡] ِعَنٌب) [el-√iyer] اَلإْ

َحَيُر  Mâl-ı kesîre (fethateynle) [el-√ayer] اَلإْ
ve ehl ü müte¡allakât-ı kesîreye denir.

ِحيَرُة  (â’nın kesriyle√) [el-◊îret] اَلإْ
Neysâbûr’da bir mahalle adıdır. ¢â∂î-i 
Neysâbûr Mu√ammed b. A√med b. ◊af§ 
oradandır. Ve Kûfe kurbünde bir belde 
adıdır; nisbetlerinde ٌِّحيِري [◊îriyy] de-
nir, kıyâs üzere ve ٌَّحاِري [◊âriyy] dahi 
mesmû¡dur, gayr-i kıyâs üzere; Ka¡b b. 
¡Adiyy el-◊îrî bu ◊îre’dendir. Ve Fârs 
ülkesinde bir karye ve ¡Âne kurbünde bir 
belde adıdır. A¡lâmdan Mu√ammed b. 
Mukârim oradandır.

ِحيَرَتاِن  (tesniye bünyesiyle) [el-◊îretân] اَلإْ
◊îre ile Kûfe murâd olunur.

َتِحيَرُة إَْ ُم  .Bir belde adıdır [el-Muste√îret] اَلإْ
Ve et yağıyla dopdolu olan kavataya ve 
çanağa vasf olur.

َتِحيُر إَْ ُم  Beyâbânın (hâ’sız) [el-muste√îr] اَلإْ
arkuru tarafına sâlik olan yola ıtlâk olunur 
ki nereye mûsıl olacağı ma¡lûm olmaz. Ve 
şol sakîl ve kesîf sehâba ıtlâk olunur ki bir 
tarafa sevk eder yel olmamakla mütered-
did olarak mütevakkıf ola.

ِحَياَراِن  Bir (â’nın kesriyle√) [el-◊iyârân] اَلإْ
mevzi¡dir.

َرُة َسٌة) [ayyiret◊] َحّيِ  (vezninde [keyyiset] َكّيِ
Yemâme’de cebel-i Ni†â¡da bir beldedir.

ٍر هإْ َُ ِري   yâ-yı ahîrenin tahfîf) [ayrî dehr√] حيإْ
ve sükûnuyla)

ٍر هإْ َُ ِرَي   yâ’nın tahfîf ve) [ayriye dehr√] حيإْ
nasbıyla)

ٍر هإْ َُ  yâ’nın teşdîd ve) [âriyye dehr√] حاِريَّ 
nasbıyla)

ٍر هإْ َُ -veznin [ineb¡] ِعَنٌب) [iyere dehrin√] ِحَيَر
de) ْهِر الدَّ َة   ma¡nâsına [muddete’d-dehr] ُمدَّ
müsta¡meldir, ٌَحْيَرة [√ayret]ten nâşî müte-
vakkıf kimseye teşbîhe mebnîdir; tekûlu: 
ْهِر َوَحْيِرَي َدْهٍر َوَحْيِري ْهِر َوِحيِريَّ الدَّ  الَ آِتيِه َحْيِريَّ الدَّ
َوَدَواَمُه ْهِر  الدَّ َة  ُمدَّ أَْي  َدْهٍر  َوِحَيَر  َدْهٍر  َوَحاِريَّ   َدْهٍر 
Ya¡nî “Zamân durdukça ben ona varmam 
demektir.” Ve yekûlûne: ُربََّما أَْي  ُقْلُتُه  َما   َحْيَر 
[Ve] َُّرب burada teksîr içindir, ma¡nâ-yı 
mezbûrdan münşa¡ibdir.

ٌل) [et-te√ayyur] اَلتََّحيُُّر -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bu dahi ٌَحْيَرة [√ayret] gibi hayrân 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َتَحيََّر 
َحاَر  Ve su bir yerde irkilip beri öte ِبَمْعَنى 
çalkanıp dönmek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َواْجَتَمَع َداَر  ِإَذا  اْلَماُء  -Ve bir ma َتَحيََّر 
hal su ile dopdolu olmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir, gûyâ ki bir tarafa cereyânı 
bilmez olur; yukâlu: ََتَحيََّر اْلَمَكاُن ِباْلَماِء ِإَذا اْمَتَل 
Ve delikanlının civânlığı gâyet ve kemâle 
resîde olmakla a¡zâ™ ve endâmında kat¡â 
noksân şâ™ibesi kalmayıp tâmmü’ş-şebâb 
olmak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
َيْعِني َمْأَخٍذ  ُكلَّ  اْلَجَسِد  ِمَن  آِخًذا  َتمَّ  ِإَذا  َباُب  الشَّ  َتَحيََّر 
َجَسُدُه َوَتمَّ  اْلَغاَيَة  َوَبَلَغ   Ve havâ yüzünde اْمَتَلَ 
sehâb bir tarafa teveccüh eylemeyip oldu-
ğu yerde durmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ِجَهًة َيتَِّجْه  َلْم  ِإَذا  َحاُب  السَّ  Ve kap َتَحيََّر 
bir nesne ile dopdolu olmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َتَحيََّرِت اْلَجْفَنُة ِإَذا اْمَتَلَْت 
َدِسًما َوَطَعاًما
ِتَحاَرُة سإْ ِ  [te√ayyur] َتَحيٌُّر [el-isti√âret] اَلإْ
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FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME 
)َفْصُل اْلَخاِء اْلُمْعَجَمِة(

]خ ب ر[
َخَاُر ٌ (fethateynle) [el-«aber] اَلإْ  [™nebe] َنَبأ
ve َحِديٌث [√adî&] ma¡nâsınadır ki nakl ve 
tahdîs olunan kelâmdan ¡ibârettir, Fârisîde 
peyâm ve peygâm ve Türkîde salık ta¡bîr 
olunur. Cem¡i أَْخَباٌر [a«bâr] ve cem¡ü’l-
cem¡i أََخاِبيُر [e«âbîr]dir.

ُر ِْ َخا ve [el-«âbir] اَلإْ

َخِايُر ve [el-«abîr] اَلإْ

َخِاُر ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-«abir] اَلإْ

ُر ُخاإْ -Sıfat (vezninde [cu√r] ُجْحٌر) [el-«ubr] اَلإْ
lardır, haber bilen kimseye denir; yukâlu: 
ُهَو َخاِبٌر َوَخِبيٌر َوَخِبٌر َوُخْبٌر أَْي َعاِلٌم ِباْلَخَبِر
َااُر خإْ ِ -Ha (hemzenin kesriyle) [el-i«bâr] اَلإْ
ber vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْخَبَرُه 
ْيِء ِإَذا أَْنَبأَُه ِبِه  Ve sütlü nâkayı pek sütü çok ِبالشَّ
bulmak ma¡nâsınadır; tekûlu: ْقَحَة الّلِ  أَْخَبْرُت 
أَْي َوَجْدتَُها َغِزيَرًة
ُر ِخاإْ ve [el-«ibr] اَلإْ

َرُة ِخاإْ -â’ların kesri ve zam√) [el-«ibret] اَلإْ
mıyla) ve

َاَرُة  mîm’in ve bâ’nın) [el-ma«beret] اَلإَْمخإْ
fethiyle) ve

ُاَرُة  mîm’in fethi ve) [el-ma«buret] اَلإَْمخإْ
râ’nın zammıyla) Bir nesneyi künh ve 
hakîkati üzere bilmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيِء َوَخِبَرُه َوَخَبَرُه ِخْبًرا َوِخْبَرًة ُجُل ِبالشَّ  َخِبَر الرَّ
ِل ِإَذا َعِلَمُه َيْعِني اِبِع َواأْلَوَّ  َوَمْخَبَرًة َوَمْخُبَرًة ِمَن اْلَباِب الرَّ
َوَحِقيَقِتِه  Ve bunlar ism olarak isti¡mâl ِبُكْنِهِه 
olunur ve minhu tekûlu: ٌَوِخْبَرة ِخْبٌر  ِبِه   ِلي 
ِعْلٌم أَْي  َوَمْخُبَرةٌ   أَلَْخَبُرنَّ ُخْبَرَك :Ve tekûlu َوَمْخَبَرةٌ 
Ve ِبَضّمِ اْلَخاِء أَْي أَلَْعَلَمنَّ ِعْلَمَك

ٌر  ve (â’nın zammıyla») [ubr»] ُخاإْ

ُر َحيإْ  (vezninde [πayr] َغْيٌر) [el-√ayr] اَلإْ
Mevâşî ağılına yâhûd çayır koruluğuna 
şebîh olan yere denir. Ve 

ٌر  Surre-men-re™â nâm kasabada [ayr◊] َحيإْ
bir kasr ismidir.

َرُة َحيإْ -veznin [meyret] َمْيَرةٌ) [el-√ayret] اَلإْ
de) Çayırlı çemenli sebzezâr yere denir; 
yukâlu: ًة ُمْبِقَلًة أَْصَبَحِت اأْلَْرُض َحْيَرًة أَْي ُمْخَضرَّ
َقاِع َقعإْ َِْنيالإْ  ِكَتاٌب) [¡iyâru Beni’l-¢a¡…â◊] ِحَياُر
[kitâb] vezninde) ¢innesrîn beriyyesinde 
bir nâhiyedir.

َحاَرُة  Hâneleri birbirine karîb ve [el-√âret] اَلإْ
sıkça olan şehr mahallesine denir; yukâlu: 
َداُرُه ِفي َحاَرِة ُفالٍَن َوِهَي ُكلُّ َمَحلٍَّة َدَنْت َمَناِزلُُهْم
َرُة ُحَريإْ  [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [el-◊ureyret] اَلإْ
vezninde) Dimaş… şehrinde bir mahalle-
dir; muhadisînden İbrâhîm b. Mes¡ûd el-
◊uveyrî oradandır.

ِْيَر  â’nın ve bâ’nın kesri ve√) [îre bîre√] ِحيَر
râ’ların feth üzere binâsıyla) ve

ِْيٍر  ُحوٌر (cerr ve tenvînle) [îrin bîrin√] ِحيٍر
َوِفي :ma¡nâsınadır; yukâlu بُوٌر ِبيَر  ِحيَر  ِفي   ِإنَُّه 
.ke-mâ tekaddeme ِحيٍر ِبيٍر أَْي ِفي ُحوٍر بُوٍر
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ninde) Bu dahi bir nesneyi bi’l-hakîka 
bilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى َرُه   َتَخبَّ
َعِلَمُه َيْعِني  -Ve bir adamdan haber sor ِإْخَتَبَرُه 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َر ُفالًَنا ِإَذا َسأََلُه  َتَخبَّ
 Ve birkaç kimseler kendi beynlerinde اْلَخَبَر
koyun iştirâ ve zebh edip etini bölüşmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر اْلَقْوُم ِإَذا اْشَتَرْوا َشاًة  َتَخبَّ
َبْيَنُهْم َفَذَبُحوَها َواْقَتَسُموا َلْحَمَها
ُر َخاإْ  â’nın fethi ve bâ’nın») [el-«abr] اَلإْ
sükûnuyla) Büyük azık çantasına denir, 
tûşe-dân-ı büzürg ma¡nâsına; «â’nın kes-
riyle de câ™izdir. Cem¡i ُخُبوٌر [«ubûr] gelir. 
Bu ma¡nâdandır ki ¡Arablar “Filân bildiği 
haberi aslâ ketm eylemeyip mecmû¡unu 
filâna nakl ve ihbâr eyledi” diyecek yerde 
 ma¡nâsına. Ve أَْنَبأَُه َما ِعْنَدُه ,derler أَْخَبَرُه ُخُبوَرُه

ٌر  ;Sütü pek çok nâkaya denir [abr»] َخاإْ
«â’nın kesriyle de lügattır. Bunun da 
cem¡i ُخُبوٌر [«ubûr] gelir. Ve 

ٌر  ;Şîrâz’da bir karye adıdır [abr«] َخاإْ
sâhibü’l-Musned Fa∂l b. ◊ammâd el-
»abrî oradandır. Ve Yemen’de bir karye 
adıdır. Ve 

ٌر  .ma¡nâsına [¡zer] َزْرعٌ ,Ekine denir [abr»] َخاإْ
Ve dağlarda su irkilecek yere denir. Ve 
-ağacına denir ki ¡Arabistân ki [sidr] ِسْدٌر
razı ta¡bîr olunur.

َراُء َخاإْ -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-«abrâ] اَلإْ
de) Bu dahi büyük azık çantasına denir, 
mezâde-i ¡azîme ma¡nâsına. Ve ِسْدٌر [sidr] 
ağacının menbiti olan ovaya denir. Cem¡i 
-gelir «â’nın ve râ’nın fet [abârâ»] َخَباَرى
hiyle ve َخَباِري [«abârî] gelir râ’nın kes-
riyle ve َخْبَراَواٌت [«abrâvât] gelir, َخْضَراَواٌت 
[«a∂râvât] gibi ve ِخَباٌر [«ibâr] gelir «â’nın 
kesriyle. Ve 

َراُء -ağacının diplerin [sidr] ِسْدٌر [™abrâ»] َخاإْ
de olan küçük havuz gibi su irkilecek yere 

َرةٌ  Bir şey™i (â’nın kesriyle») [ibret»] ِخاإْ
gereği gibi bilmek için yoklayıp sınamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َوِخْبَرًة  ُخْبًرا   َخَبَرُه 
َبالَُه ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ -Ve minhu kavlu Ebi’d اْلَباِب 
Derdâ™ radıyallâhu ¡anhu: َوَجْدُت النَّاَس اُْخُبْر“ 
ِإالَّ أََحٍد  ِمْن  َما  أَْي  َهَذا  ِفيِهْم  َمُقوالً  َوَجْدتُُهْم  أَْي   َتْقَلْه” 
اْلِخْبَرِة ِعْنَد  اْلِفْعِل  َمْسُخوُط   Gerçi mü™ellif َوُهَو 
kelâm-ı mezbûrun kâ™ilin sükût edip lâkin 
kütüb-i ehâdîste Ebu’d-Derdâ™ hazretleri-
ne ma¡züvv olmakla işâret olundu. Bun-
da أُْخُبْر kelimesi emr-i hâzırdır, sûret-i 
emrde haberdir ve َتْقَلُه kelimesi َقْلٌي […aly] 
lafzından müstakbeldir, meczûmdur. َقْلٌي 
[…aly] bugz ma¡nâsınadır ve hâ™ sektiyye-
dir, ِإَذا َخَبْرَتُهْم َقَلْيَتُهْم sebkindedir. Nâsın pek 
bevâtın-ı ahvâline im¡ân eyleme ki zîrâ 
hakâyık-ı ef¡âl ve dekâyık-ı atvârlarına 
muttali¡ olduğunda ekserî zâhirlerine küllî 
muhâlefet olmakla elbette onlara bugz 
ve ¡adâvete mecbûr olacağın derkârdır, 
husûsan fî zemâninâ selâm verecek 
adam bulamazsın. Kendi nefsimiz dahi 
o makûledendir, ¡asamenallâhu ta¡âlâ ve 
tahherenâ min ednâsi’s-sum¡ati ve’n-
nifâki ve’r-riyâ™i. Ve 

ٌر  ve [ubr»] ُخاإْ

َرةٌ  Ta¡âmı yağlı yapmak [ibret»] ِخاإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوِخْبَرًة ُخْبًرا  الطََّعاَم   َخَبَر 
َمُه ِإَذا َدسَّ
ِتَااُر خإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i«tibâr] اَلإْ
de) Bu dahi bir şey™i gereği gibi bilmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعِلَمُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  ِإْخَتَبَر 
 Ve bir nesneyi gereği gibi bilmek için ِبُكْنِهِه
yoklayıp sınamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-mer [tecribet] َتْجِرَبةٌ Şârih der kiِإْخَتَبَرُه ِإَذا َباَلَُه
reten ba¡de-uhrâ sınamak olmakla ِإْخِتَباٌر 
[i«tibâr] ile farkı olmuştur.

ُر ٌل) [et-te«abbur] اَلتََّخاُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
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tahsîs eylemektir; yukâlu: َخاَبَرُه ِإَذا آَكَرُه
ُر ِخاإْ  ُمَخاَبَرةٌ (â’nın kesriyle») [el-«ibr] اَلإْ
[mu«âberet]nin ma¡nâ-yı evvelinden ism-
dir; yukâlu: ِإْنَعَقَد َبْيَنُهَما ِخْبٌر أَْي َعْقُد اْلُمَزاَرَعِة َعَلى 
النِّْصِف َوَنْحِوِه
َخِايُر  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-«abîr] اَلإْ
Ekinciye denir, أَكَّاٌر [ekkâr] ma¡nâsına. Ve 
hâssaten ¡âlim-billâh olan merd-i âgâha 
denir; yukâlu: َرُجٌل َخِبيٌر أَْي َعاِلٌم ِباهلِل َتَعاَلى Ve 
deve tüyüne denir, َوَبٌر [veber] ma¡nâsına. 
Ve ¡uşb ve nebâta denir. Ve devenin ağı-
zı köpüğüne denir. Ve kılların ve tüylerin 
döküntüsüne denir, ْعِر الشَّ -nusâletu’ş] نَُساَلُة 
şa¡ar] ma¡nâsına. Ve 

 .Muhaddisînden A√med b [abîr«] َخِايٌر
¡İmrân’ın pederinin ceddi ismidir.

َخِايَرُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-«abîret] اَلإْ
de) Bedenden dökülen kılların ve tüylerin 
bir tâ™ifesine ya¡nî bir külçesine ve bir tu-
tamına denir. Hâ-i vâhdet tahsîs içindir. 
Ve bir niçe kimseler beynlerinde iştirâ ve 
zebh olunup eti taksîm olunacak koyuna 
denir. Ve şol koyun yününe denir ki ibtidâ 
kırkmada kırkılmış olmakla pek iyi ve gü-
zel ola.

َرُة ُخاإْ  Bu (â’nın zammıyla») [el-«ubret] اَلإْ
dahi etini bölüşmek için birkaç adamla-
rın beynlerinde müştereken iştirâ ve zebh 
olunan koyuna denir. Ve kap içre irice bir 
küme tiride denir; yukâlu: ُخْبَرةٌأَْي اْلَجْفَنِة   ِفي 
َضْخَمٌة  Ve şol hisseye denir ki hîn-i َثِريَدةٌ 
kısmette ahz olunur, et ve balık ve sâ™ir 
nesne olsun. Ve ehl ve ¡ayâl için iştirâ olu-
nan şey™e denir, ekmek ve ta¡âm ve et gibi. 
Ve takdîm olunan şey™e denir. Ve misâfir 
kısmının sofra içre yola götürdüğü ta¡âma 
denir. Ve şol çanağa ve kavataya denir ki 
içinde dört yâhûd beş beyninde et ve ek-

denir.

َخِاُر  Bu (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-«abir] اَلإْ
dahi ِسْدٌر [sidr] ağacına denir.

َخِاَرُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-«abiret] اَلإْ
Bu dahi ِسْدٌر [sidr] ağacının menbiti olan 
ovaya denir.

َخَااُر -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [el-«abâr] اَلإْ
de) Şol arza denir ki toprağı yumuşak ve 
gevşek ola, şöyle ki dâbbe giderken gâh 
gömülüp ve gâh sarsılır ola; ve minhu’l-
meselu: ”اْلَعَثاَر أَِمَن  اْلَخَباَر  َتَجنََّب   Ya¡nî “َمْن 
 dedikleri arz-ı mezkûreden [abâr»] َخَباٌر“
bertaraf olup onda gezmeyen adam töke-
ziyip yıkılmaktan emîn olur.” Ve 

 ma¡nâsınadır [cerâ&îm] َجَراِثيُم [abâr»] َخَااٌر
ki ُجْرثُوٌم [cur&ûm] cem¡idir, eşcâr diplerin-
de müctemi¡ olan toprağa denir. Ve tarla 
sıçanının yuvasına denir.

َخَاُر  Peyâm (fethateynle) [el-«aber] اَلإْ
ma¡nâsınadır ki zikr olundu. Ve 

 َخَباٌر Masdar olur bir yerin [aber»] َخَاٌر
[«abâr]ı ya¡nî sıçan delikleri çok olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َخَبًرا  اأْلَْرُض   َخِبَرِت 
اِبِع ِإَذا َكثَُر َخَباُرَها اْلَباِب الرَّ
َخَااِر َفاُءالإْ  yâhûd [Feyfâ™u’l-»abâr] َفيإْ

َخَااِر ُفالإْ -fâ’ların fethiy) [Feyfu’l-»abâr] َفيإْ
le) ¡Akîk-i Medîne nevâhîsinde bir mevzi¡ 
adıdır.

ََْرُة ُمَخا  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu«âberet] اَلإْ
vezninde) Tarladan hâsıl olan galle-
nin nısfı yâhûd süls ve rub¡u gibi hisse-i 
mu¡ayyene üzere ¡akd-i müzâra¡atla 
ekin ekmek ma¡nâsınadır. Kâle’ş-şârih 
ve minhu’l-hadîsu: َعِن “َنَهى  الَُم  السَّ َعَلْيِه   أَنَُّه 
Ve اْلُمَخاَبَرِة” َوِهَي اْلُمَزاَرَعُة َعَلى النِّْصِف َوَنْحِوِه

ََْرةٌ  [mu™âkeret] ُمَؤاَكَرةٌ [mu«âberet] ُمَخا
ma¡nâsınadır ki zirâ¡at için bir adama tarla 
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Haber vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُه  َخبَّ
َتْخِبيًرا ِبَمْعَنى أَْخَبَرُه
ِريُن  (vezninde [azvîn…] َقْزِويُن) [abrîn«] َخاإْ
Bust kazâsında bir karye adıdır.

ُاوُر  Katıklığı hoş olan [el-ma«bûr] اَلإَْمخإْ
yiyeceğe denir; yukâlu: أَْي َمْخُبوٌر   ِإَداٌم 
 Şarihin beyânına göre tayyibü’l-idâmَطّيٌِب
olan adama da denir.

َخُاوُر  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-«abûr] اَلإْ
Arslana denir.

 (vezninde [nebi…at] َنِبَقٌة) [abiret«] َخِاَرُة
Benû Taπlib yurdunda bir su adıdır.

ِق إْْ ِع َراُءالإْ  âl-ı mu¡ceme≠) […≠abrâ™u’l-¡İ«] َخاإْ
ile ْزِق الّرِ  (vezninde […πabrâu’r-riz] َغْبَراُء 
Sâmân türâbında bir mevzi¡ adıdır.

َخَااِئُر  î Cebele b. Sevâd± [el-»abâ™ir] اَلإْ
evlâdından bir kimsedir ki Kulâ¡ 
kabîlesinden bir batnın pederidir; 
muhaddisînden Ebû ¡Alî el-»abâ™irî ve 
tâbi¡înden Suleym b. ¡Âmir el-»abâ™irî ve 
muhaddisînden ¡Abdullâh b. ¡Abdulcebbâr 
el-»abâ™irî o batndandır. Ve Mu√ammed 
b. ¡Alî el-»âbirî ki ٌَّناِصِري [nâ§iriyy] vez-
nindedir, muhaddisîndendir.

]خ ب ج ر[
َجُر َخاإْ  [ca¡fer] َجْعَفٌر cîm’le) [el-«abcer] اَلإْ
vezninde) ve

ُخَااِجُر -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-«ubâcir] اَلإْ
de) Karnı büyük, vücûdu sölpük adama 
denir.

]خ ت ر[
ُر َختإْ -â’nın fethi ve tâ-yı fevkiy») [el-«atr] اَلإْ
yenin sükûnuyla) ve

ُخُتوُر  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-«utûr] اَلإْ
Bir adamı aldayıp gadr ve hayf eylemek, 
¡alâ-kavlin akbeh ve eşna¡ vechile gadr 

mek ola.

َاَرُة ) [el-ma«beret] اَلإَْمخإْ  [man@arat] َمْنَظَرةٌ
vezninde) Memşâ ve kenîfe denir, ٌَمْخَرأَة 
[ma«re™et] ma¡nâsına. Ve ٌَمْرآة [mer™ât] 
ve ٌَمْنَظَرة [man@arat]ın nakîzine denir ki 
insânın haber verip tavsîf eyleyecek sı-
fatından ¡ibârettir; yukâlu: اْلَمْنَظَرِة َمِليُح   ُفالٌَن 
َوَكِريُم اْلَمْخَبَرِة
َخاُْوُر -veznin [kâfûr] َكاُفوٌر) [el-«âbûr] اَلإْ
de) Bir nebât adıdır. Ve Re™su ¡Ayn ile 
Furât beyninde bir nehrin ismidir ki 
Ra……a kazâsındadır. Ve Dicle-i Mav§il 
şarkîsinde bir nehr-i dîgerin ismidir. Ve 
bir vâdî adıdır.

 ¡Bir mevzi (medd ile) [™âbûrâ«] َخاُْوَراُء
adıdır.

َاُر  (vezninde [ayder√] َحْيَدٌر) [ayber«] َخيإْ
Medîne kurbünde hısn-ı ma¡rûf adıdır. 
Şârih der ki »ayber vilâyetinin adıdır, yedi 
hısnı müştemildir. A¡lâmdan A√med b. 
¡Abdul…âhir ve Mu√ammed b. ¡Abdul¡azîz 
el-»ayberiyyân gûyâ ki »ayber’de tevel-
lüd eylemişlerdir, ya¡nî »ayberiyyü’l-asl 
olmaları muhakkak değildir. Ve 

َاُر  Esmâdandır: ¡Alî [ayber«] َخيإْ
b. Mu√ammed b. el-»ayber 
muhaddisîndendir.

َاِريُّ َخيإْ  yâ-yı nisbetle ve) [el-«ayberîyy] اَلإْ
ba¡zı nüshada maksûren vâki¡dir) Mutla-
kan kara yılana denir.

ََْراُن  Îrân’da (bâ’nın fethiyle) [âberân«] َخا
Sera«s ile Ebîverd beyninde bir nâhiye 
adıdır. Ve bir mevzi¡ ismidir.

َااُر ِتخإْ سإْ ِ -Bir kimseden bir ha [el-isti«bâr] اَلإْ
ber sormak ma¡nâsınadır: yukâlu: ِإْسَتْخَبَرُه 
ِإَذا َسأََلُه اْلَخَبَر
ِايُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta«bîr] اَلتَّخإْ
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]خ ت ع ر[
َعَرُة َختإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-«at¡aret] اَلإْ
vezninde) Muzmahil olmak, izmihlâl 
ma¡nâsınadır.

َتُعوُر َخيإْ  [ayzebûn√] َحْيَزبُوٌن) [el-«ayte¡ûr] اَلإْ
vezninde) Bed-hûy ve bed-mizâc karıya 
denir; yukâlu: َئُة اْلُخُلِق ّيِ  Ve ِإْمَرأَةٌ َخْيَتُعوٌر أَِي السَّ
serâba denir ki ıssı günlerde ıraktan ova-
da su gibi görünür. Ve mutlakan hâlet-i 
vâhide üzere karâr eylemeyip sür¡at-i 
zevâl ü izmihlâlde olan şey™e denir, müte-
levvin eşhâsın tab¡ ve tavrı gibi ve zıll ve 
ikbâl-i dünyâ gibi. Ve şol nesneye denir 
ki be-gâyet ıssı günlerde hâne-i ¡ankebût 
hey™etinde cevv-i havâdan iplik iplik nâzil 
olur gibi tahayyül olunur ve bu kesâfet-i 
havâdan neş™et eder ve ona َخْيٌط َباِطٌل [«ay-
tun bâ†il] ve ْمِس  ve [lu¡âbu’ş-şems] لَُعاُب الشَّ
ْيَطاِن الشَّ  dahi ta¡bîr [mu«âtu’ş-şey†ân] ُمَخاُط 
olunur. Ve 

َتُعوٌر  Dünyâya ıtlâk olunur. Ve [ayte¡ûr»] َخيإْ
kurda denir, ِذْئٌب [≠i™b] ma¡nâsına. Ve gûl-ı 
beyâbânîye ve dâhiye ve âfete ve şeytâna 
ve arslana ıtlâk olunur. Ve uzun uzadı fir-
kate ve cüdâlığa denir. Ve 

َتُعوٌر -Bir böcek adıdır ki su yü [ayte¡ûr»] َخيإْ
zünde gezip aslâ ârâm ve karâr eylemez, 
müteharrik bi’z-zarûrettir.

]خ ث ر[
َخثإُْر -â’nın fethi ve &â-yı müsel») [el-«a&r] اَلإْ
lesenin sükûnuyla) ve

ُخثُوُر ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-«u&ûr] اَلإْ

َخَثاَرُة -veznin [asâret»] َخَساَرةٌ) [el-«a&âret] اَلإْ
de) ve

ُخثُوَرُة ve (â’nın zammıyla») [el-«u&ûret] اَلإْ

َخَثَراُن -vez [ayerân†] َطَيَراٌن) [el-«a&erân] اَلإْ
ninde) Süt ve bal makûlesi sıvık nes-

eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َخْتًرا  َخَتَرُه 
ِل ِإَذا َغَدَرُه َوَخَدَعُه أَْو أَْقَبَح  َوُخُتوًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َواأْلَوَّ
 Ve bir adamın gönlü dönüp mi¡desi اْلَغْدَر
bulanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَتَرْت َنْفُسُه 
ِإَذا َخُبَثْت َوَفَسَدْت
َخاِتُر ve [el-«âtir] اَلإْ

َختَّاُر  (vezninde [mekkâr] َمكَّاٌر) [el-«attâr] اَلإْ
ve

َخِتيُر ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-«atîr] اَلإْ

َخُتوُر  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-«atûr] اَلإْ
ve 

يُر ِخّتِ  (vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت) [el-«ittîr] اَلإْ
Ma¡nâ-yı evvelden vasflardır; tefâvütleri 
bünye cihetiyledir. Dâ™imâ nâsa dubara ve 
hud¡a ile gadr ve hayf eder olan mekkâr ve 
gaddâra denir.

َخَتُر -Şol uyuşuk (fethateynle) [el-«ater] اَلإْ
luk hâletine denir ki bir mü™essir devâ 
yâhûd zehr tenâvül olundukta vücûda ¡ârız 
olur, a¡zâ™ hiss ve hareketten kalır; yukâlu: 
ِبِه َخَتٌر َوُهَو َخَدٌر َيْحُصُل ِعْنَد ُشْرِب َدَواٍء أَْو َسّمٍ
ٌل) [et-te«attur] اَلتََّختُُّر  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Vücûd kırıklık peydâ edip uyuşuk ve süst 
ve fâtir olmak ma¡nâsınadır; yukâlu. َتَختََّر 
ُجُل ِإَذا َتَفتََّر َواْسَتْرَخى َوَكِسَل -Ve mahmûm ol الرَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َُّجُل ِإَذا ُحم  َتَختََّر الرَّ
Ve bir adamın derûnu süt makûlesi nes-
neyi çok içmekten bulanıp şûrîde olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَختََّر ُفالٌَن ِإَذا اْخَتَلَط ِذْهنُُه 
َوَنْحِوِه َبِن  اللَّ ُشْرِب   Ve fâtir ve mütekâsil ِمْن 
kimse gibi yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َمَشى ِمْشَيَة اْلَكْسالَِن َتَختََّر الرَّ
ِتيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta«tîr] اَلتَّخإْ
Bir nesne bir adamın derûnunu tagyîr ve 
ifsâd eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَتَرُه 
َراُب ِإَذا أَْفَسَد َنْفَسُه الشَّ
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tekûlu: َرأَْيُت َخاِثَرًة ِمَن النَّاِس أَْي ِفْرَقًة َوَجَماَعًة Ve 
bir mikdârca derd ve veca¡ı olan hatuna 
ıtlâk olunur ki vücûdunda süstlük ve gev-
şeklik olur; yukâlu: َتِجُد َكاَنْت  ِإَذا  َخاِثَرةٌ   ِإْمَرأَةٌ 
ْيَء اْلَقِليَل ِمَن اْلَوَجِع الشَّ
َنإُْفِس  ُكَرَماُء) [u&erâ™u’l-enfus»] ُخَثَراُءالإْ
[kuremâ™] vezninde) ve

َنإُْفِس َرىالإْ  [sekrâ] َسْكَرى) [a&ra’l-enfus»] َخثإْ
vezninde) Her cinsten karışık cemâ¡ate 
ıtlâk olunur; yukâlu: َقْوٌم ُخَثَراُء اأْلَْنُفِس َوَخْثَرى 
اأْلَْنُفِس أَْي ُمْخَتِلطُوَن

]خ ج ر[
-â’nın ve cîm’in fethiy») [el-«acer] اَلإَْخَجُر
le) Mak¡ad tarafının bed ve müntin olan 
râyihasına denir; yukâlu: َما أَْكَرَه َخَجَرُه َوُهَو َنْتُن 
ِفَلِة  [acer»] َخَجٌر Şârih der ki bu ma¡nâdaالسَّ
masdar dahi olur.

) [el-«icirr] اَلإِْخِجرُّ  (vezninde [filizz] ِفِلزٌّ
Şedîdü’l-ekl olup korkak olan kişiye de-
nir. Cem¡i وَن .gelir [icirrûn»] ِخِجرُّ

-Dağın yukarısından dibi [el-«âcir] اَلإَْخاِجُر
ne doğru cereyân eden suyun çağıltısına 
denir.

]خ ُ ر[
ُر إَْ ِخ ve (â’nın kesriyle») [el-«idr] اَلإْ

لُر َُ ُخإْ -veznin [uslûb] أُْسُلوٌب) [el-u«dûr] اَلإْ
de) Şol perdeye denir ki hatun kısmı gö-
rünmemek için çadırın bir tarafına çekilir. 
Ve 

ٌر إَْ  ,Mutlakan setr eden şey™e denir [idr»] ِخ
çadır ve perde ve sâ™ir sitâre gibi. Cem¡i 
 ;gelir [a«dâr] أَْخَداٌر gelir ve [udûr»] ُخُدوٌر
cem¡u’l-cem¡i أََخاِديُر [e«âdîr] gelir. Ve 

ٌر إَْ -Şol tahtalardan düzülmüş nes [idr»] ِخ
neye denir ki devenin semeri üstüne nasb 
olunup sevb makûlesi nesneler ile üzeri 

ne kıvâmlanıp ve koyulanıp katılanmak 
ma¡nâsınadır, sütün yoğurt olması gibi; 
yukâlu: َوَخَثاَرًة َوُخثُوًرا  َخْثًرا  َوَخثَُر  َوَخِثَر  اللََّبُن   َخَثَر 
َواْلَخاِمِس اِبِع  َوالرَّ ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَخَثَراًنا   َوُخثُوَرًة 
َغُلَظ  Ve mi¡de bulanıp gaseyân gelmek ِإَذا 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َخَثَرْت َنْفُسُه 
ِإَذا َغَثْت َواْخَتَلَطْت
َثاُر خإْ ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-i«&âr] اَلإْ

ِثيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta«&îr] اَلتَّخإْ
Sıvık nesneyi koyulatmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْغَلَظُه ِإَذا  َوَخثََّرُه  -Ve kere yağı أَْخَثَرُه 
nı eritmeyip gılzatı üzere terk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَرَكُه َخاِثًرا ِإَذا  ْبَد   أَْخَثَر الزُّ
 “َما َيْدِري :ve minhu’l-meselu َوَذِلَك ِإَذا َلْم يُِذْبُه
يُِذيُب” أَْم   Ya¡nî “Yağı ne hâli üzere أَيُْخِثُر 
koyu olarak terk edeceğini ve ne erite-
ceğini bilmiyor.” Aslı budur ki bir hatun 
tâze yağı tabh ve ıslâh eyledikten sonra 
galîzini rakîka karıştırmakla safvet bulup 
durulmadığı hasebiyle tasfiye için altına 
âteş yaksa muhterik olmasından havf eder 
ve âteş yakmasa kendiliğinden durulup 
matlûbu üzere sûret bulmaz. Bu cihetle 
mütehayyir olmakla kelâm-ı mezbûru îrâd 
eylediler. Ba¡dehû mutlakan bir husûsta 
mütereddid ve mütehayyir olan kimse 
hakkında darb olunur.

ُخَثاَرُة -vez [umâmet&] ثَُماَمٌة) [el-«u&âret] اَلإْ
ninde) Koyulanmış nesnenin bakiyyesine 
denir; yukâlu: َذَهَب َصْفُوُه َوَبِقَيْت ُخَثاَرتُُه
َخَثُر  Utanmak (fethateynle) [el-«a&er] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َخَثًرا  ِمْنُه   َخِثَر 
اِبِع ِإَذا اْسَتْحَيا  Ve bir adam kavmiyle zahîre الرَّ
getirmeğe bilece gitmeyip obada kalmak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َخِثَر 
ُجُل ِإَذا أََقاَم ِفي اْلَحّيِ َوَلْم َيْخُرْج َمَع اْلَقْوِم ِإَلى اْلِميَرِة الرَّ
َخاِنَرُة -Fırka-i insânîye ıtlâk olu [el-«â&iret] اَلإْ
nur, tecemmü¡ ve kesâfeti münâsebetiyle; 
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لَرُة َُ ve [el-ma«dûret] اَلإَْمخإْ

َرُة َُ  [mekrumet] َمْكُرَمٌة) [el-ma«duret] اَلإَْمخإْ
vezninde) ve

َرُة ََّ ُمَخ  ُمَعظََّمٌة) [el-mu«adderet] اَلإْ
[mu¡a@@amet] vezninde) Ehl-i perde olan 
kıza denir.

ُر ََ َخ -A¡zâ uyuş (fethateynle) [el-«ader] اَلإْ
mak ma¡nâsınadır ki rûh hassâs ve müte-
harrik bir mertebe galîz olur ki ¡uzv hiss 
ve hareketten mu¡attal olur; yukâlu: َخِدَرْت 
َواْسَتْرَخْت اْفَتَرْت  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َخَدًرا   ِرْجِلي 
اْلَحَرَكَة تُِطيُق   Ve göz bir ¡ârıza sebebiyle َفالَ 
hîre ve fâtir olmak, ¡alâ-kavlin göze toz 
ve hâr u hâşâk makûlesi isâbet eylemek-
le ovuşturmaktan sıklet peydâ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخِدَرِت اْلَعْيُن ِإَذا اْفَتَرْت أَْو 
 Ve üşeniklik, kesel ve tehâvün َثُقَلْت ِمْن َقًذى
ma¡nâsınadır; tekûlu: َكَسٌل أَْي  َخَدٌر  اْلَيْوِم   ِفي 
 Ve َوُفُتوٌر

ٌر ََ -Yağmura ıtlâk olunur; per [ader»] َخ
de ma¡nâsından me™hûzdur. Ve gecenin 
zulmetine ıtlâk olunur; «â’nın kesriyle 
de câ™izdir. Ve mübâlagaten pek karanlık 
olan geceye ıtlâk olunur; tekûlu َخَدُر  َغِشَيَنا 
 ِسْرَنا ِفي َلْيٍل َخَدٍر أَْي ُمْظِلٍم :ve tekûluاللَّْيِل أَْي ظُْلَمُتُه
Ve mekân-ı muzlime ıtlâk olunur. Ve ıs-
sının ve soğuğun saht ve şedîd olmasına 
denir; yukâlu: ََّخِدَر اْلَحرُّ َواْلَبْرُد ِإَذا اْشَتد
ُر َِ َخ  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-«adir] اَلإْ
Uyuşuk ¡uzva denir; yukâlu: َخِدٌر  ُعْضٌو 
 ;Ve muzlim geceye denir َوِرْجٌل َخِدَرةٌ أَْي َفاِتَرةٌ
yukâlu: ٌَلْيٌل َخِدٌر أَْي ُمْظِلٌم َوَلْيَلٌة َخِدَرة
ُر ََ َخإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-a«der] اَلإْ
ve

اِريُّ ََ ُخ ) [el-«udâriyy] اَلإْ  [πurâbiyy] ُغَراِبيٌّ
vezninde) Bunlar da pek karanlık geceye 
denir; yukâlu: َلْيٌل أَْخَدُر َوُخَداِريٌّ أَْي ُمْظِلٌم

setr olunur. İçinde olanı setr eylediği için 
ıtlâk olundu. Ondan murâd hevdec ve mi-
haffe ve şebüriyye makûlesidir. Ve 

ٌر إَْ  Arslan yatağı olan büke ve [idr»] ِخ
mîşeye ıtlâk olunur. 

ُر ُِ َخا  inde ya¡nî[idr»] ِخْدٌر [el-«âdir] اَلإْ
dâ™imâ yatağında olan arslana denir ki 
gezmesi kalîl olanıdır; yukâlu: أََسٌد َخاِدٌر أَْي 
ُمِقيٌم ِفي ِخْدِرِه أَْي أََجَمِتِه
ُر إَْ َخ -veznin [πadr] َغْدٌر) [el-«adr] اَلإْ
de) Yetişmiş kıza perde ve çar tutun-
durmak ma¡nâsınadır ki bu diyârlarda 
ferâcelendirmek olur; yukâlu: اْلِبْنَت  َخَدَر 
ِل ِإَذا أَْلَزَمَها اْلِخْدَر -Ve bir ma َخْدًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
halde dâ™imî mukîm olmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: أََقاَم ِإَذا  ِباْلَمَكاِن   َخَدَر 
 Ve sürüden bir âhû tahallüf eylemek ِبِه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَخلََّف ِإَذا  الظَّْبُي   َخَدَر 
اْلَقِطيِع  Ve ser-geşte ve hayrân olmak َعِن 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َتَحيََّر َخَدَر الرَّ
اُر ََ خإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i«dâr] اَلإْ
Bu dahi tâze kıza perde ve çar tutundur-
mak ve ferâcelendirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخَدَرَها ِبَمْعَنى  اْلِبْنَت  -Ve bir yer أَْخَدَر 
de mukîm olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِبِه أََقاَم  ِإَذا  ِباْلَمَكاِن  -Ve bir ¡uzvu uyuş أَْخَدَر 
turmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلُعْضَو  أَْخَدَر 
َخِدًرا َجَعَلُه   Ve fırtınalı güne girmek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْخَدَر اْلَقْوُم ِإَذا َدَخُلوا ِفي 
َوِريٍح َوَغْيٍم  َمَطٍر   Ve arslan dâ™imâ mîşede َيْوِم 
yatağında yatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve arslanı yatağı setr أَْخَدَر اأْلََسُد ِإَذا َلِزَم اأْلََجَمَة
ve pinhân eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْخَدَر اْلَعِريُن اأْلََسَد ِإَذا َسَتَرُه
يُر َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta«dîr] اَلتَّخإْ
Bu dahi tâze kıza perde ve çar tutundur-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى اْلِبْنَت  َر   َخدَّ
أَْخَدَرَها
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ninde) Siyâh eşeğe ıtlâk olunur.

اٌر ََ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [udâr«] ُخ
Kilâb kabîlesinden ¢a††âl nâm kimsenin 
feresi ismidir.

اٌر ََ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [idâr«] ِخ
Yemen’de şehr-i ~an¡â™ kazâsında bir 
kal¡a adıdır.

ِريَُّة ََ َخإْ  أَْخَدُر Zikr olunan [el-a«deriyyet] اَلإْ
[A«der] nâm aygırın döllerinden olan at 
sürüsüne denir; yukâlu: أَْخَدِريٌَّوَخْيٌل  َفَرٌس 
أَْخَدِريٌَّة
َنى رإْ ََ َخ  fethateynle ve kasr) [el-«adernâ] اَلإْ
ile) Örümceğe denir, perde-sâz olduğu 
hasebiyle.

لَراُء َُ -veznin [™arûrâ√] َحُروَراُء) [™adûrâ«] َخ
de) Bel√âri& b. Ka¡b bilâdında bir mevzi¡ 
adıdır.

ُر َُّ ٌل) [et-te«addur] اَلتََّخ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

اُر ََ ِت خإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i«tidâr] اَلإْ
ninde) Perdelenmek ve perde tutunmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر َواْخَتَدَر ِإَذا اْسَتَتَر َتَخدَّ
ُر ََ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mu«der] اَلإُْمخإْ
ninde) ve

ُر َِ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mu«dir] اَلإُْمخإْ
ninde) Mîşe içre dâ™imâ yatağında olan 
arslana denir, mîşe kendini setr ve kendi-
si mîşeye mülâzemet eylediği için; niteki 
zikr olundu.

ِريُّ ََ ُخ ) [el-«uderiyy] اَلإْ -vez [zuferiyy] ُزَفِريٌّ
ninde) Pek siyâh olan deveye ıtlâk olunur; 
yukâlu: َواِد َبِعيٌر ُخَدِريٌّ أَْيَشِديُد السَّ
َرُة َِ َخ -vez [zeni«at] َزِنَخٌة) [el-«adiret] اَلإْ
ninde) Henüz nuzc ve kemâl bulmaksı-
zın ağacından sâkıt olan hurmâya denir; 
yukâlu: َتْمَرةٌ َخِدَرةٌ ِإَذا َكاَنْت َتَقُع َقْبَل أَْن َتْنَضَج

ِريُّ ََ َخإْ  (yâ-yı nisbetle) [el-a«deriyy] اَلإْ
Hımâr-ı vahşîye denir. 

Mü™ellifin beyânına göre أَْخَدُر [A«der] 
şâhân-ı ¡Acemden Erdeşîr b. Bâbek at-
larından bir aygırın ismi olup bir gün 
tavîlesinden tavahhüş ve nefret ve 
beyâbâna firâr eyledi. Kâ@ime sahrâsında 
hımâr-ı vahşîler ile muhtelit olup bir dişi 
hımâra aşmakla ondan bir veled hâsıl olup 
gittikçe tenâsül eylediler. Ona mensub 
olana ٌّأَْخَدِري [a«deriyy] dediler. Kâle: َوُهَو 
ِحَصاٍن أَْخَدَر  ِإَلى  نُِسَبْت  اْلُحُمُر  َوِهَي  ْاألَْخَدِريَّاِت   ِمَن 
ِفي َتُقوُل  ِفيَها  َفَضَرَب  َش  َتَوحَّ َباَبْك  ْبِن  أِلَْرَدِشيَر   َكاَن 
َوُهَو أَْكَدَر  َبَناِت  ِمْن  أَْو  أَْخَدَر”  َبَناِت  ِمْن   اأْلَْحَمِق”ُهَو 
َفْحٌل ِمْن ُحُمِر اْلَوْحِش
ُر َُ َخ  (vezninde [nedus] َنُدٌس) [el-«adur] اَلإْ
Bu dahi muzlim geceye denir.

اِريَُّة ََ ُخ ٌة) [el-«udâriyyet] اَلإْ  [πurâbiyyet] ُغَراِبيَّ
vezninde) Tavşancıl kuşuna ıtlâk olunur, 
tesettür ederek şikâra tarassud ve hücûm 
eylediği için.

َرُة إَْ ُخ  (â’nın zammıyla») [el-«udret] اَلإْ
Zulmet-i şedîdeye denir. Ve 

َرُة إَْ -Bir ma¡rûf kancık eşeğin is [udret«] ُخ
midir. Ve Ensâr’dan bir cemâ¡atin ismidir. 
Ve »udret b. Kâhil, Beliyy kabîlesindendir 
ve ◊abîb b. »udre tâbi¡înden muhaddistir.

َرُة إَْ  .Amr b¡ (â’nın kesriyle») [idret«] ِخ
±uhl b. Şeybân nâm kimsenin lakabıdır.

َرُة إَْ ) [adret«] َخ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ
¡Abîde nâm kimsenin câriyesi ismidir ki 
muhaddisedir. Ve ¡Â§im b. »adre rivâyet-i 
hadîs eylemiştir.

ِريُّ ََ َخ  (fethateynle) [el-»adâriyy] اَلإْ
Mu√ammed b. ◊asan nâm muhaddisin 
nisbetidir. 

ِريُّ إَْ ُخ ) [el-«udriyy] اَلإْ -vez [kurdiyy] ُكْرِديٌّ
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.Yemâme’de bir mevzi¡ adıdır [arîr«] َخِريٌر

َخُر -veznin [zemzem] َزْمَزُم) [el-«ar«ar] اَلإَْخرإْ
de) ismdir, su çağıltısına ve yel ve kuş fı-
şıltısına denir.

َخَرُة -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-«ar«aret] اَلإَْخرإْ
ninde) Uykuda horuldamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ََّخْرَخَر النَّاِئُم ِإَذا َغط Ve kaplan ve kedi 
mırıldamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َخْرَخَر 
نَّْوُر ِإَذا َصاَت ِباْلَخْرَخِر النَِّمُر َوالّسِ

َخرُّ ) [el-«arr] اَلإْ vezninde) ve [cerr] َجرٌّ

 (vezninde [πurûr] ُغُروٌر) [el-«urûr] اَلإُْخُرلُر
Mutlakan düşmek, ¡alâ-kavlin yüksekten 
aşağıya düşmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّخر 
ِل ِإَذا َسَقَط أَْو ا َوُخُروًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َواأْلَوَّ ُجُل َخرًّ  الرَّ
 Ve ِمْن ُعْلٍو ِإَلى ُسْفٍل

 :Yarmak ma¡nâsınadır; yukâlu [arr»] َخرٌّ
ُه َشقَّ ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve bir adam üzere ¡akl ve َخرَّ 
zihnine gelmez yerden ansızın hücûm 
eylemek ve varıvermek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َبِني ِمْن  َناٌس  َعَلْيَنا   َخرَّ 
 Ve ölmek ُفالٍَن أَْي َهَجُموا َعَلْيَنا ِمْن َمَكاٍن الَ َنْعِرُف
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َخرَّ ُفالٌَن ِإَذا 
َماَت

ُخرُّ ve [el-«urr] اَلإْ

يُّ ُخّرِ  (â’ların zammıyla») [el-«urriyy] اَلإْ
Değirmenin ağızına ya¡nî boğaz dedikle-
ri deliğine ıtlâk olunur ki oradan buğday 
vaz¡ olunur. Ve 

-Hubûbâttan bir nev¡ habbe is [urr»] ُخرٌّ
midir ki müdevver olur. Türkîde hürle ve 
geleçeri (?) dedikleri galle olacaktır. Ve 
kulağın dibine denir; yukâlu: أَْي ُه  ُخرَّ  َضَرَبُه 
-Ve sel suyu yardığı yara ve hen ِفي أَْصِل أُُذِنِه
değe denir. Cem¡i ٌِخَرَرة [«ireret] gelir, ِعَنَبٌة 
[¡inebet] vezninde.

ُة  (â’nın zammıyla») [urret«] ُخرَّ
Esâmîdendir: Ya¡kûb b. »urre ed-Debbâπ 

]خ ُ ف ر[
اِفُر ََ ُخ  [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط fâ’yla) [el-«udâfir] اَلإْ
vezninde) Eski esvâba denir, ُخْلَقاٌن  ِثَياٌب 
ma¡nâsına. Şârihin beyânına göre müfredi 
.olmak mümkindir [adferet»] َخْدَفَرةٌ

]خ ذ ر[
َرُة إْْ ُخ  â’nın zammı ve ≠âl-ı») [el-«u≠ret] اَلإْ
mu¡cemenin sükûnuyla) ُخْذُروٌف [«u≠rûf] 
ma¡nâsınadır ki Türkîde etfâlin tırıl ta¡bîr 
ettikleri oyuncağa denir.

َخاِذُر  Dâ™imâ sultân ve vâlîden [el-«â≠ir] اَلإْ
yâhûd borçludan benim gibi müstetir ve 
nihân olan adama denir; yukâlu: َرُجٌل َخاِذٌر 
أَْي ُمْسَتِتٌر ِمْن ُسْلَطاٍن أَْو َغِريٍم

]خ ذ ف ر[
َفَرُة إْْ َخ  â’nın ve fâ’nın») [el-«a≠feret] اَلإْ
fethiyle) Bez pâresine denir, الثَّْوُب  ِقْطَعُة 
[…i†¡atu’&-&evb] ma¡nâsına.

َفَرُة نإْ َْ َخ  َغَضْنَفَرةٌ) [el-«a≠enferet] اَلإْ
[πa∂anferet] vezninde) Şol hatuna denir ki 
tekellüm ederken savtı gûyâ ki burnunun 
deliklerinden çıkar ola, Türkîde fan fan 
ta¡bîr olunur; yukâlu: َخَذْنَفَرةٌ أَْي َخْفَخاَفُة  ِإْمَرأَةٌ 
ْوِت َكأَنَُّه َيْخُرُج ِمْن ُمْنُخَرْيَها الصَّ

]خ ر ر[
 Su (vezninde [arîr§] َصِريٌر) [el-«arîr] اَلإَْخِريُر
akarken çağlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َصاَت ِإَذا  ِل  َواأْلَوَّ الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َخِريًرا  اْلَماُء   َخرَّ 
Kezâlik yel eserken ve tavşancıl kuşu 
uçarken fışıldamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْت ِإَذا َصاَتْت ِحيَن َحفَّ َواْلُعَقاُب  يُح  الّرِ ِت  -Ve uy َخرَّ
kuda horuldamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
Ve َخرَّ النَّاِئُم ِإَذا َغطَّ

 İki yüksek tepelerin beyninde [arîr»] َخِريٌر
olan düz ve oturaklı yere denir. Cem¡i ٌة  أَِخرَّ
[e«irret]tir. Ve 
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Ferci pek sulu olan hatuna denir; yukâlu: 
Ve ِإْمَرأَةٌ َخُروٌر أَِي اْلَكِثيَرُة َماِء اْلُقُبِل

 ârezm ülkesinde bir kasaba« [arûr«] َخُرلٌر
adıdır. Ve 

 Kaplanın ve kedi kısmının [arûr»] َخُرلٌر
mırıldamasına denir. Şârihin beyânına 
göre bu ma¡nâda masdar ve vasf olur; 
yukâlu: ِة َخُروٌر ةٌ َخُروٌر َوِلْلِهرَّ ِهرَّ

ِخِريُّ ve [el-«ir«iriyy] اَلإِْخرإْ

ِخِريَُّة  (â’ların kesriyle») [el-«ir«iriyyet] اَلإِْخرإْ
Za¡îf ve zebûn baldıra vasf olur; yukâlu: 
َساٌق ِخْرِخِريٌّ َوِخْرِخِريٌَّة أَْي َضِعيَفٌة
ُخُر -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-te«ar«ur] اَلتََّخرإْ
ninde) Karnı büyük olan kimsenin karnı 
tulum gibi beri öte oynamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَخْرَخَر َبْطنُُه ِإَذا اْضَطَرَب َمَع اْلِعَظِم
ِخَراُر نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in«irâr] اَلإْ
de) Salkı ve sölpük olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َواْنَخرَّ َبْطنُُه ِإَذا اْسَتْرَخى ِإْنَخرَّ الرَّ

ِريُّ ُخَريإْ ) [el-«ureyriyy] اَلإْ  [zubeyriyy] ُزَبْيِريٌّ
vezninde) Ece™ nâm cebel yanında bir su-
vat ismidir.

َراُر خإْ ِ -Dü (hemzenin kesriyle) [el-i«râr] اَلإْ
şürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َيَدُه  َضَرَب 
ُهأَْي أَْسَقَطُه ْيِف َفأََخرَّ ِبالسَّ

]خ أ ر[
 â’nın ve zâ-yı») [el-«azer] اَلإَْخَزُر
mu¡cemenin fethiyle) Bir adamın gözleri 
hılkî olarak kaypak olmak ma¡nâsınadır ki 
“kirpik sıra bakar” olmaktır. ¡Alâ-kavlin 
göz dar ve küçük olmak yâhûd bir tara-
fıyla bakar şeklinde olmak ya¡nî yâ kuy-
ruğu yâ pınarıyla akar gibi olmak yâhûd 
tîz tîz gözlerini açıp kapayarak bakar 
olmak yâhûd gözünün birisi şaşı olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َخَزًرا  ُجُل  الرَّ  َخِزَر 
اِبِع ِإَذا َكاَن َتْكِسُر َعْينُُه َبَصَرَها ِخْلَقًة أَْو َصاَرْت  اْلَباِب الرَّ

muhaddisînden za¡îfü’r-rivâyettir. Ve 
A√med b. Mu√ammed b. ¡Ömer b. »urre 
muhaddistir. Ve Bahâ™uddevle »urre 
Feyrûz b. ¡A∂ududevle ed-Deylemî’dir ki 
Deyâlime’den bir şâh idi.

اَرُة  â’nın fethi ve râ’nın») [el-«arrâret] اَلإَْخرَّ
şeddesiyle) Etfâl la¡iblerinden bir la¡ib adı-
dır ki nısf-ı na¡l kadar bir tahta-i masnû¡a 
bir ip bağlayıp bir ucunu parmağına geçir-
dikten sonra o ipi ona dolayıp kendi taraf-
larına doğru çektikçe cığış cığış seslenir, 
Türkîde çakşağı ve ba¡zı yerde pırlagıç 
ta¡bîr ederler. Ve 

اَرةٌ  Bir kuş adıdır ki göçegen [arrâret»] َخرَّ
kuşundan büyük olur. Cem¡i ِخَراٌر [«irâr] 
gelir «â’nın kesriyle. Ve 

اَرُة  ¡Kûfe kurbünde bir mevzi [arrâret«] َخرَّ
adıdır.

اُر اٌد) [el-»arrâr] اَلإَْخرَّ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Cu√fe’ye karîb bir mevzi¡ adıdır.

َياُن ِخّرِ َياٌن) [el-«irriyân] اَلإْ -vez [illiyân§] ِصّلِ
ninde) Korkak, cebân adama denir.

َخاُر  (vezninde [er&âr&] َثْرَثاٌر) [el-«ar«âr] اَلإَْخرإْ
Çağlayarak akan suya denir ki çağılgan 
ta¡bir olunur.

ُخوُر -vez [sursûr] ُسْرُسوٌر) [el-«ur«ûr] اَلإُْخرإْ
ninde) ve 

ِخيُر  (vezninde [circîr] ِجْرِجيٌر) [el-«ir«îr] اَلإِْخرإْ
Çok sütlü nâkaya denir. Ve 

ُخوٌر  Mat¡ûmât ve meşrûbât ve [ur«ûr»] ُخرإْ
melbûsât ve mefrûşâtı husûsunda tena¡¡um 
ve nezâket ve nezâhet eden adama denir.

ِخُر  ُخْرُخوٌر (â’ların kesriyle») [el-«ir«ir] اَلإِْخرإْ
[«ur«ûr] ile ma¡nâ-yı sânîde mürâdiftir; 
yukâlu: َطَعاِمِه ِفي  َناِعٌم  أَْي  َوِخْرِخٌر  ُخْرُخوٌر   َرُجٌل 
َوِلَباِسِه َوِفَراِشِه
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-«arûr] اَلإَْخُرلُر
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ُر  â’nın fethi ve zâ’nın») [el-«azr] اَلإَْخزإْ
sükûnuyla) Göz ucuyla bakmak 
ma¡nâsınadır ki hod-bîn ve ¡adû bakışı-
dır; yukâlu: ِإَذا ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َخْزًرا  ُجُل  الرَّ  َخَزَر 
اْلَعْيِن ِبَلْحِظ   Ve bir kimse yâ bir nesne َنَظَر 
dâhiyelenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَزَر 
 :Ve kaçmak ma¡nâsınadır; yukâlu ِإَذا َتَداَهى
ُجُل ِإَذا َهَرَب َخَزَر الرَّ
ِزيُر ِخنإْ  (â’nın kesriyle») [el-«inzîr] اَلإْ
Hayvân-ı ma¡rûftur ki Fârisîde hûk ve 
Türkîde domuz ta¡bîr ederler. Şârih der ki 
-den me™hûzdur, dar gözlü oldu[azer»] َخَزٌر
ğu için ıtlâk eylediler. Pes vezni fin¡îl olur. 
Ve ¡inde’l-ba¡z rubâ¡îdir, nûn’u asliyedir, 
buna göre vezni fi¡lîl olur. Mü™ellif bu 
ihtilâfa mebnî rubâ¡î zeylinde dahi işâret 
eylemiştir. İntehâ. Ve 

ِزيٌر  Yemâme’de bir mevzi¡ yâ [inzîr«] ِخنإْ
bir cebel adıdır.

َخَناِأيُر  in[inzîr»] ِخْنِزيٌر [el-«anâzîr] اَلإْ
cem¡idir. Ve 

-Türkîde sıraca ve domuz [anâzîr»] َخَناِأيُر
başı ta¡bîr olunan marazlara denir. Müf-
redi ِخْنِزيٌر [«inzîr]dir. Ve o bir katı şiştir, 
gâhca çakma çakma bir yerde birkaç yum-
ru olur, ekserî boyunda zuhûr eder. 

َخَزَرُة ve (fetehâtla) [el-«azeret] اَلإْ

ُخَزَرُة  ُهَمَزةٌ â’nın zammıyla») [el-«uzeret] اَلإْ
[humezet] vezninde) Bir gûne veca¡ ismi-
dir ki insânın arkasında hâdis olur.

َزَرى َخيإْ ve [el-«ayzerâ] اَلإْ

َأَرى  â’ların fethi ve») [el-«avzerâ] اَلإَْخوإْ
eliflerin kasrıyla) Tefekkük ile ya¡nî kol-
ları salarak ve etekleri dağıtarak yürüyü-
şe denir ki sıkı sıkı yürümekten ¡ibârettir; 
yukâlu: ِمْشَيَة َيْمِشي  أَْي  َواْلَخْوَزَرى  اْلَخْيَزَرى   َيْمِشي 
ِبَتَفكٍُّك

ْيِن أَْو َيْفَتُح قَّ َقًة َوَصِغيَرًة أَْو َكاَن َيْنظُُر َكأَنَُّه ِفي أََحِد الّشِ  َضّيِ
Ve َعْيَنْيِه َويُْغِمُضُهَما أَْو أَْحَوَل أََحِد اْلَعْيَنْيِن

 Cins-i insânîden bir tâ™ifenin [azer«] َخَزٌر
ismidir ki Ba√r-i »azar dedikleri Ba√r-i 
Şirvân o tâ™ifeye muzâftır; sevâhilinde 
mukîm olurlar. Gözleri dar ve küçük ol-
makla mübâlagaten ıtlâk olundu. Bunlar 
fi’l-asl kefere-i Etrâk’tan idi. Ve 

 Yağlı çorbaya denir. Ve [azer»] َخَزٌر
Yûsuf b. el-Mubârek el-Mu…rî lakabıdır. 
Ve Mu√ammed b. ¡Ömer e§-~ûfî ceddinin 
lakabıdır ki muhaddislerdir. Ve ¢âsım b. 
¡Abdurra√mân b. »azer muhaddistir.

َزُر َخإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-a«zer] اَلإْ
-i mezkûrdan vasftır, ¡ale’l-[azer»] َخَزٌر
ihtilâf gözleri vasf-ı mezkûr üzere olan 
kişiye denir. Mü™ennesi َخْزَراُء [«azrâ™]dır 
ki göze de vasf olur. Cem¡i ُخْزٌر [«uzr]dur, 
.gibi [umr√] ُحْمٌر

َخِزيَرُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-«azîret] اَلإْ
de) َخَزٌر [«azer] gibi yağlı çorbaya denir Ve 

 Un ve ufak kıyılmış et ile [azîret»] َخِزيَرةٌ
olan bulamaç aşına denir. Ve eğer et ol-
mazsa ٌَعِصيَدة [¡a§îdet] denir. ¡Alâ-kavlin 
et suyuna ayrıca un ıslağını karıştırmakla 
olan çorbaya denir. 

Mütercim der ki Elfiyye-i ¡Irâ…î şerhinde 
Se«âvî merhûmun tasrîhî üzere ~ıddî…-i 
Ekber hazretlerini bu ta¡âm ile tesmîm 
eylediler. Etıbbâ-yı ashâbdan ◊âri& b. 
Kelede ile ekle mübâşeret ve birer lok-
ma tenâvül ¡akibinde ◊âri& feryâd edip 
“Yâ halîfe, semm-i sene ¡ale’t-tahkîk bu 
ta¡âmda mevcûddur!” dedikte terk olu-
nup fi’l-vâki¡ sene tamâmında ikisi dahi 
şehîden rıhlet eylediler. İntehâ. Ve ta¡âm-ı 
mezbûre َخِزيٌر [«azîr] dahi derler hâ’sız.
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) [el-«azeriyy] اَلإَْخَزِريُّ  [aceriyy√] َحَجِريٌّ
vezninde) Şol dülbendlere ve sarıklara 
denir ki eski ipeği bozup yeniden eğirip 
büğürdükten sonra hâsıl olan iplikle nesc 
olunmuş ola.

-Ne (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [uzâr«] ُخَزاٌر
sef kurbünde Va«ş nâm kasabaya karîb bir 
mevzi¡ adıdır.

َخَناِأيِر اَرُةالإْ َُ  [Dâretu’l-»anâzîr] ve

َزٍر اَرُةَخنإْ َُ  [Dâretu »anzer] (َجْعَفٌر [ca¡fer] 
vezninde) ve 

ِزيَريإِْن ِخنإْ اَرُةالإْ َُ  [Dâretu’l-»inzîreyn] ki 
ِن َزَرَتيإْ َخنإْ اَرُةالإْ َُ  [Dâretu’l-»anzereteyn] dahi 
derler, birer mevzi¡ ismleridir.

َزُر َخَزنإْ -vez [sefercel] َسَفْرَجٌل) [el-«azenzer] اَلإْ
ninde) Bed-hûy kimseye denir; yukâlu: ُهَو 
ُء اْلُخُلِق ّيِ َخَزْنَزٌر أَِي السَّ
ِزيُر -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta«zîr] اَلتَّخإْ
de) Bir nesneyi daraltmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقُه َرُه َتْخِزيًرا ِإَذا َضيَّ َخزَّ
-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te«âzur] اَلتََّخاُأُر
de) Bir nesneye dikkat ve hiddetle bak-
mak için göz kapaklarını kısıp kıpmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضيََّق ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َتَخاَزَر 
َد النََّظَر َجْفَنُه ِلُيَحّدِ

]خ س ر[
ُر إَْ َخ ve (vezninde [kesr] َكْسٌر) [el-«asr] اَلإْ

ُر ََ َخ ve (fethateynle) [el-«aser] اَلإْ

ُر إَْ ُخ ve (â’nın zammıyla») [el-«usr] اَلإْ

ُر َُ ُخ ve (zammeteynle) [el-«usur] اَلإْ

َراُن إَْ ُخ -veznin [fur…ân] ُفْرَقاٌن) [el-«usrân] اَلإْ
de) ve

اَرُة ََ َخ ve [el-«asâret] اَلإْ

اُر ََ َخ  Bir (â’ların fethiyle») [el-«asâr] اَلإْ
kimse yolundan azmak ve dâll ve güm-
râh olmak ma¡nâsınadır, yukâlu: ُجُل  َخِسَر الرَّ

ُزَراُن َخيإْ  â’nın fethi ve») [el-«ayzurân] اَلإْ
zâ’nın zammıyla) Bir nev¡ şecer-i Hindî 
ismidir ki tahrîfle hezârân dedikleridir, 
dallarından çevgân ve iskemle ve taht-ı 
revân yaparlar. Ve 

ُزَراٌن  Eşcârın derûn-ı arza [ayzurân»] َخيإْ
mümtedd olan ¡urûkuna ve şu¡belerine 
denir. Ve kargıya ve kamışa da denir. Ve 
mutlakan ter ü tâze ve nerm olan nihâle 
ıtlâk olunur. Ve mızraklara ıtlâk olunur. 
Ve gemicilerin gönder ta¡bîr ettikleri sı-
rığa denir ki onunla kayığı kenârdan ve 
sığ yerlerden def¡ ederler, ٌُّمْرِدي [murdiyy] 
dahi denir. Ve geminin dümenine denir, 
sükkân-ı sefîne ma¡nâsına. Müfredi َخْيُزَراَنٌة 
[«ayzurânet]tir.

ُزَراِن َخيإْ اُرالإْ َُ  [Dâru’l-»ayzurân] Mekke-i 
mükerreme’de bir hâne-i ma¡rûftur ki 
¡Abbâsiyyeden bir halîfenin ki Reşîd ola-
caktır, câriyesi »ayzurân binâ eylemiş idi. 

Mütercim der ki mezbûre üdebâ™ ve 
şu¡arâdan olmakla halîfeye münâdemet 
eyler idi. Miyânlarında mutâyebât-ı 
kesîre vâki¡ olmuştur. Ez-cümle bir gün 
hammâmdan çıkıp aynaya nazar eyledikte 
ruhsârı berg-i gül gibi jâle-dâr-ı ¡arak ol-
makla safha-i dîvâra işbu اَحُة اْلَحْمَراُء  “أََنا التُّفَّ
 .mısrâ¡ını nakş edip gitti َعَلْيَها الطَّلُّ َمْرُشوُش”
Reşîd ber-takrîb mısra¡-ı merkûmu gör-
dükte tahtına: اْلِعْهُن َعَلْيَها  ِشْبٌر  َعْرِضَها   “َوَفْرُج 
 mısrâ¡ını terkîm eylemekle haylice َمْنُفوُش”
mülâtafeye bâdî olmuştur.

َخاِأُر  Be-gâyet zîrek ve dâhiye [el-«âzir] اَلإْ
adama denir; yukâlu: َرُجٌل َخاِزٌر أَْي َداِهَيٌة Ve 

 Mav§il ile İrbil beyninde bir [âzir«] َخاِأٌر
nehrin ismidir.

َزِريُّ َخإْ ) [el-a«zeriyy] اَلإْ  [a√meriyy] أَْحَمِريٌّ
vezninde) ve
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َخَناِسيُر -vez [anâzîr»] َخَناِزيُر) [el-«anâsîr] اَلإْ
ninde) َخْنَسَرى [«anserâ] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َواْلَخَساَرِة َواْلَخاِسِر  اْلَخْنَسَرى  ِفي   َوَقُعوا 
اْلَهالَِك أَِو  الَِل  الضَّ ِمْن :ve yukâluَواْلَخَناِسيِرأَِي   ُهَو 
أَْهِل اْلَخْنَسَرى َواْلَخَساِر َواْلَخَساَرِة أَِي اللُّْؤِم

ُرَلاِنيُّ إَْ ُخ -â’nın zam») [el-«usruvâniyy] اَلإْ
mıyla) Bir nev¡ şarâb adıdır. Ve bir tür-
lü kumaş adıdır. Şârihin beyânına göre 
Nûşirevân’ın oğlu »usrev-i Pervîz’e 
mensûbdur, hum-ı Husrevânî gibi.

َراِليٌَّة إَْ  (â’nın zammıyla») [usrâviyyet«] ُخ
Vâsi† kazâsında bir karye adıdır.

يُر َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta«sîr] اَلتَّخإْ
Helâk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرُه َتْخِسيًرا ِإَذا أَْهَلَكُه َخسَّ
َخَناِسَرُة  Zu¡afâ-yı nâsa ıtlâk [el-«anâsiret] اَلإْ
olunur; yukâlu: َقْوٌم َخَناِسَرةٌ أَْي ِضَعاٌف Ve ehl-i 
gadr u hıyânet olan eşhâsa denir; yukâlu: 
َقْوٌم َخَناِسَرةٌ أَْي أَْهُل اْلِخَياَنِة
يُر َِ ِخنإْ  (vezninde [inzîr»] ِخْنِزيٌر) [el-«insîr] اَلإْ
Le™îm ve fürû-mâyeye denir; yukâlu: ُهَو 
ِخْنِسيٌر أَْي َلِئيٌم
ُر ََ َخنإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-«anser] اَلإْ
ve

ِريُّ ََ َخنإْ  Dâ™imâ (yâ’yla) [el-«anseriyy] اَلإْ
mevzi¡-i hüsrânda olan adama denir.

َخَناِسيُر -vez [anâzîr»] َخَناِزيُر) [el-«anâsîr] اَلإْ
ninde) Dalâl ve helâk ma¡nâsınadır ki 
zikr olundu; cem¡iyyeti mübâlagaya 
mahmûldür. Ve 

-Dağ keçilerinin ba¡zı ot [anâsîr»] َخَناِسيُر
luk ve eşcâr üzere olan bevlleri eserine de-
nir, kütüb-i tıbbiyyede kurusunu dârûdan 
¡add ederler.

]خ ش ر[
ve [el-«uşâr] اَلإُْخَشاُر

 َوَخَسَر َخْسًرا َوَخَسًرا َوُخْسًرا َوُخُسًرا َوُخْسَراًنا َوَخَساَرًة
اِبِع َوالثَّاِني ِإَذا َضلَّ  Ve bey¡ ü َوَخَساًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ

şirâda ziyân eylemek ¡alâ-kavlin aldan-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا التَّاِجُر   َخِسَر 
Ve ُوِضَع ِفي ِتَجاَرِتِه أَْو ُغِبَن

ٌر إَْ  ve (vezninde [kesr] َكْسٌر) [asr»] َخ

َراٌن إَْ  Bir nesneyi eksiltmek [usrân»] ُخ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخْسًرا ْيَء  الشَّ  َخَسَر 
َوُخْسَراًنا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َنَقَصُه
ve [el-«âsir] اَلإَْخاِسُر

يُر َِ َخ ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-«asîr] اَلإْ

َرى ََ َخيإْ  elif-i maksûre) [el-«ayserâ] اَلإْ
ile) Dâll ve güm-râh olan adama denir; 
yukâlu: ٌَّرُجٌل َخاِسٌر َوَخِسيٌر َوَخْيَسَرى أَْي َضال Ve 

-Ticârette zarar ve ziyâna uğra [âsir»] َخاِسٌر
mış kimseye denir, ism-i fâ¡il-i nesebîdir; 
yukâlu: َتاِجٌر َخاِسٌر ِإَذا َصاَر َقْد ُوِضَع ِفي ِتَجاَرِتِه Ve 
gâh olur ki ef¡âl ve ahvâle vasf ve isnâd 
olunur ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ِإًذا  ﴿ِتْلَك 
ةٌ َخاِسَرةٌ﴾ أَْي َغْيُر َناِفَعٍة  Ve َكرَّ

 Şu¡arâdan Selem b. ¡Amr’ın [âsir«] َخاِسٌر
lakabıdır, pederinden mevrûs Mushaf-ı 
şerîfini fürûht ve akçesine Ebû Nuvâs 
dîvânı iştirâ eylediği, ¡alâ-kavlin yedine 
emvâl-i kesîre girmişken tebzîr ve itlâf 
eylemesi bâ¡is-i telkîbdir.

اُر ََ خإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i«sâr] اَلإْ
dahi bir nesneyi eksiltmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْخَسَر اْلِميَزاَن ِإَذا َنَقَصُه
َرى ََ َخنإْ  â’nın fethi ve») [el-«anserâ] اَلإْ
nûn’un sükûnu ve elifin kasrıyla) Dalâl ve 
helâk ve gadr ma¡nâlarınadır. Ve lü™m ve 
fürû-mâyegî ma¡nâsınadır.

اُر ََ َخ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-«asâr] اَلإْ
ve

اَرُة ََ َخ -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-«asâret] اَلإْ
ninde) ve



اَلإَْخاِصَرُة 1907BÂBU’R-RÂ™ 

yukâlu: َُدقَّ َخْصُرُه أَْي َوَسطُه Ve insânın tabanı-
nın kemerine ıtlâk olunur ki ortasında yere 
değmeyen yeridir, düz tabanlarda olmaz, 
اْلَقَدِم  .ma¡nâsına [a«ma§u’l-…adem] أَْخَمُص 
Ve şol yola ıtlâk olunur ki kumluğun yu-
karısıyla aşağısı beyninde ola ki böğürün-
den gider olur. Ve okta gezin dibiyle yele-
ğin aralığına ıtlâk olunur. Ve bâdiye-nişîn 
olanların hâneleri mevzi¡ine denir ki yurt 
yerleri olacaktır. Ve َخْصٌر [«a§r] kelimesi-
nin cem¡i ُخُصوٌر [«u§ûr] gelir.

 Üşümek (fethateynle) [el-«a§ar] اَلإَْخَصُر
ve soğuk olmak ma¡nâlarınadır; yukâlu: 
ْت َقرَّ ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َخَصًرا  َيُدُه   ve َخِصَرْت 
tekûlu: َخِصَر َيْوُمَنا ِإَذا َبُرَد Mü™ellif burada pek 
îcâz eylemiştir.

 Pek (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-«a§ir] اَلإَْخِصُر
soğuk şey™e denir; yukâlu: َيْوٌم َخِصٌر أَْي َباِرٌد
ُر  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu«assar] اَلإُْمَخصَّ
vezninde) İnce belli adama denir. Ve bele 
ve böğüre de vasf olur; yukâlu: ٌر  َرُجٌل ُمَخصَّ
ٌر أَْي :ve yukâlu أَْي َدِقيُق َضاِمِر َخْصِرِه  َكْشٌح ُمَخصَّ
 ;Ve ortası ince olan papuca vasf olur َدِقيٌق
yukâlu: اْلَوَسِط ُمْسَتِدقَُّة  أَْي  َرةٌ  ُمَخصَّ  Ve düz َنْعٌل 
taban olmayıp tabanı kemerli olan adama 
vasf olur; yukâlu: َكاَن ِإَذا  اْلَقَدَمْيِن  ُر  ُمَخصَّ  َرُجٌل 
َمَع أَْخَمَصَها  ي  َويَُخّوِ َوَعِقِبَها  ِمَها  ُمَقدَّ ِمْن   َيَمسُّ اأْلَْرَض 
ِفيِه  Veşol ele vasf olur ki bilekçesinin ِدقٍَّة 
keffe kavuştuğu yerde pek incelik olmakla 
gûyâ ki sonradan merbût gibi ola; yukâlu: 
َرةٌ ِإَذا َكاَن ِفي ُرْسِغَها َتْخِصيٌر َكأَنَُّه َمْربُوٌط أَْو ِفيِه  َيٌد ُمَخصَّ
ُمْسَتِديٌر  Ya¡nî “Yâhûd onda bilezik yeriَمَحزٌّ 
şeklinde kesintilik ola.”

 ,Boş böğüre denir [el-«â§iret] اَلإَْخاِصَرُة
…ar√] َحْرَقَفٌة ma¡nâsına. Ve [şâkilet] َشاِكَلٌة
afat] ile ya¡nî yanbaşında olan kemik ile 
-ya¡nî kısa eyegünün mâ [u§ayrâ…] ُقَصْيَرى
beynine denir. Zâhir ikisi bir şey™ olmakla 

 Her (â’nın zammıyla») [el-«uşâret] اَلإُْخَشاَرُة
şey™in kötüsüne ve kemterine denir, sofra 
silkintisi ve dökecek ve atılacak nesneler 
gibi; yukâlu: ٌَما َبِقَي َعَلى اْلَماِئَدِة ِإالَّ ُخَشاٌر َوُخَشاَرة 
ِفيِه َخْيَر  َما الَ  أَْي :ve yukâlu أَْي  التَّْمِر  ُخَشاَرُة   َهِذِه 
 Ve sefile ve edânî-i nâsa ıtlâk olunur َرِديئُُه
ki adam molozu ta¡bîr olunur; yukâlu: ُهَو 
 Ve ِمْن ُخَشاَرِة النَّاِس أَْي َسِفَلِتِه

 Özü olmayan arpaya ıtlâk [uşâret»] ُخَشاَرةٌ
olunur; yukâlu: ِعيِر أَْي َما الَ لُبَّ ِفيِه َهِذِه ُخَشاَرُة الشَّ
 Bu dahi hırvat makûlesi [el-«âşir] اَلإَْخاِشُر
sefile-i nâsa denir; yukâlu: أَْي َخاِشٌر   َرُجٌل 
َدِنيٌء
ُر  (vezninde [aşr√] َحْشٌر) [el-«aşr] اَلإَْخشإْ
Ba¡de’t-ta¡âm sofrada ve tepside döküntü 
ve silkinti komak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل َخْشًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أَْبَقى َعَلى اْلَماِئَدِة  َخَشَر الرَّ
[uşâret»] ُخَشاَرةٌ Ve bir nesnenin اْلُخَشاَرَة
ini izâle ile temyîz ve pâkîze kılmak 
ma¡nâsına olmakla zıdd olur; yukâlu: َخَشَر 
ى َعْنُه ُخَشاَرَتُه ْيَء ِإَذا َنقَّ  Ve ta¡âm makûlesine الشَّ
hırs ve izhâr-ı fart-ı iştihâ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َشِرَه َخَشَر الرَّ
 Bir kimse bir (fethateynle) [el-«aşer] اَلإَْخَشُر
nesneden korkup kaçmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َهَرَب ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن   َخِشَر ُفالٌَن َخَشًرا 
ُجْبًنا
 (â’nın zammıyla») [uşâveret«] ُخَشاَلَرُة
Neysâbûr’da bir sokak adıdır.

َراَن -vez [selmân] َسْلَماُن) [û»aşrân±] ُذلَخشإْ
ninde) Mülûk-i Yemen’den أَْذَواٌء [e≠vâ™] 
ta¡bîr olunan meliklerden Elhân b. Mâlik 
neslinden bir melikin lakabıdır.

]خ ص ر[
ُر  â’nın fethi ve §âd’ın») [el-«a§r] اَلإَْخصإْ
sükûnuyla) İnsânın vasatına denir ki 
bel ta¡bîr olunur, Fârisîde miyân denir; 



َمَخاِصُر 1908اَلإْ BÂBU’R-RÂ™ 

 Ve kelâmı mûciz ve muhtasar أََخَذ اْلِمْخَصَرَة
kılmak ma¡nâsınadır; gûyâ ki kelâmı va-
satından bed™ eylemiş olur; yukâlu: ِإْخَتَصَر 
أَْوَجَزُه ِإَذا  -Ve Kur™ân-ı kerîm’de sec اْلَكالََم 
de âyetini tilâvet ederken secde eyleme-
mek için secde âyetini terk edip geçmek 
ma¡nâsına isti¡mâl-i şer¡îdir; yukâlu: ِإْخَتَصَر 
ْجَدَة ِإَذا َقَرأَ ُسوَرَتَها َوَتَرَك آَيَتَها َكْي الَ َيْسُجَد -Alâ¡ السَّ
kavlin secde eylemek için yalnız secde 
âyetini tilâvet eylemek ma¡nâsınadır ki 
ikisinden de nehy-i şer¡î sâdır olmuştur; 
yukâlu: ْجَدَة ِإَذا أَْفَرَد آَيَتَها َفَقَرأَ ِبَها ِلَيْسُجَد  ِإْخَتَصَر السَّ
 Ve ِفيَها

ِتَصاٌر -Eli böğür üzerine ko [i«ti§âr] ِاخإْ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  ِإْخَتَصَر 
َخاِصَرِتِه َعَلى  َيَدُه  َوَضَع   Ve namâzda âhir-i ِإَذا 
sûreden hemân bir yâhûd iki âyet okumak 
ma¡nâsına hakîkat-i şer¡iyyedir; yukâlu: 
وَرِة ِفي  ِإْخَتَصَر اْلُمَصّلِي ِإَذا َقَرأَ آَيًة أَْو آَيَتْيِن ِمْن آِخِر السُّ
اَلِة  Ve bir nesneden fuzûlî ve beyhûde الصَّ
olanı hazf ve izâle eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيِء ِإَذا َحَذَف اْلُفُضوَل ُجُل ِفي الشَّ  ِإْخَتَصَر الرَّ
 Ve yolun pek yakın olanına gitmek ِمْنُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَلَك ِإَذا  الطَِّريَق   ِإْخَتَصَر 
 Ve bir nesneyi istîsâl üzere kesmeyip أَْقَرَبُه
hemân bir mikdârca kesmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْخَتَصَر ِفي اْلَحّزِ أَْي َما اْسَتْأَصَلُه
ُر ٌل) [et-te«a§§ur] اَلتََّخصُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Eli böğür üzere komak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َوَضَع َيَدُه َعَلى َخاِصَرِتِه َر الرَّ  ve َتَخصَّ
minhu’l-ha∂îsu: َعَلى اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ُروَن   “اَْلُمَتَخّصِ
ْيِل َفِإَذا َتِعُبوا َوَضُعوا  َوُجوِهِهُم النُّوُر” أَِي اْلُمَصلُّوَن ِباللَّ
أَْيِدَيُهْم َعَلى َخَواِصِرِهْم
َرى  musaggar bünyesi) [el-«u§ayrâ] اَلإُْخَصيإْ
ve elifin kasrıyla) Bir nesneden hazf ve 
izâle oluna zâid ve fuzûlî şey™e denir, iskât 
olunan harf-i zâ™id gibi.

ُمَخاَصَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu«â§arat] اَلإْ

sânî ¡atf-ı tefsîr olur.

َمَخاِصُر  (mîm’in fethiyle) [el-me«â§ir] اَلإْ
Yakın yollara denir; yukâlu: ِبَمَخاِصِر  َسَلُكوا 
.dır[ma«§ar] َمْخَصٌر Müfredi الطَِّريِق أَْي أََقاِرِبَها

َصَرُة  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mi«§arat] اَلإِْمخإْ
vezninde) İsm-i âlettir, mutlakan ittikâ™ 
olunacak şey™e denir, َعَصا [¡a§â] ve ٌُعكَّاَزة 
[¡ukkâzet] ve koltuk yastığı gibi. Ve emîr 
ve hâkimlerin ellerinde tutup nâsa hitâp 
ettiklerinde beri öte onunla işâret eyle-
dikleri ser-deste makûlesine denir ve gâh 
olur ki hatîb-i kavm hitâbet ederken o 
makûle çöpü ellerinde tutarlar, çavuş dûr-
bâşları gibi ve hâlen çavuşbaşı makûlesi 
zâbıtların ellerinde kullandıkları ¡asâlar 
gibi.

َصَرِة  Ashâbdan [u’l-Mi«§arat±] ُذلالإِْمخإْ
¡Abdullâh b. Uneys lakabıdır. Makbûl 
be-dergâh olan bir hizmeti mukâbilinde 
Resûl-i ekrem sallallâhu ¡aleyhi ve sellem 
hazretleri kendilerine bununla cennette 
bana mülâkat edersin tebşîriyle bir ٌِمْخَصَرة 
[mi«§arat] ¡inâyet buyurdukları bâ¡is-i 
telkîb olmuştur.

َيَماِميُّ ُخَويإِْصَرِةاَلإْ  u’l-»uvey§iret±] ُذلالإْ
el-Yemâmiyy] Ashâbdandır ki bâ™il 
bi’l-mesciddir.

ُخَويإِْصَرِةاَلتَِّميِميُّ -u’l-»uvey§iret et±] ُذلالإْ
Temîmiyy] ◊ur…û§ b. Zuheyr’dir ki 
Havâric’in asl ve menşe™i olan kimsedir. 
İmâm Bu«ârî Sahîh’inde bir kerre ُذو  َفأََتاُه 
اللِهِإْعِدْل َرُسوَل  َيا  َفَقاَل   ibâretiyle ve¡ اْلُخَوْيِصَرِة 
bir mahallinde اْلُخَوْيِصَرِة ِذي  ْبُن  اهلِل  َعْبُد   َفأََتاُه 
¡unvânıyla sebt olunmakla ta¡bîr-i sânî 
vehm olunması aglebdir, vallâhu a¡lemu.

ِتَصاُر خإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i«ti§âr] اَلإْ
de) Bir kimse elinde ٌِمْخَصَرة [mi«§arat] tut-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  ِإْخَتَصَر 
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müsta¡meldir; yukâlu: ْرُع ِإَذا أَْنَعَم Ve َخِضَر الزَّ

 Hurmâ ağacının yeşil ve ter ü [a∂ar»] َخَضٌر
tâze dalına denir; tesmiye bi’l-masdardır.

ِضَراُر خإْ ِ  [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [el-i«∂irâr] اَلإْ
vezninde) Bir nesne pek yeşil olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخِضَر ِإَذا  ْيُء  الشَّ  ِإْخَضرَّ 
 Ve çayır ve otluk makûlesi henüz ُمَباَلَغًة
yeşil iken biçilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve gece pek ِإْخَضرَّ اْلَكَلُ ِإَذا اْنَجزَّ َواْنَقَطَع َوُهَو أَْخَضُر
karanlık olmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َّْيُل ِإَذا اْسَود ِإْخَضرَّ اللَّ
ِضيَضاُر خإْ ِ  [i¡şîşâb] ِإْعِشيَشاٌب) [el-i«∂î∂âr] اَلإْ
vezninde) Bu dahi bir nesne pek yeşil ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء الشَّ  ِإْخَضْوَضَر 

ِبَمْعَنى اْخَضرَّ
َضُر َخإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-a«∂ar] اَلإْ
ten vasftır. Ve[u∂ret»] ُخْضَرةٌ

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-«a∂ûr] اَلإَْخُضوُر
ve

ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-«a∂ir] اَلإَْخِضُر

ِضيُر َيخإْ ve [el-ya«∂îr] اَلإْ

ُضوُر َيخإْ ve (yâ’ların fethiyle) [el-ya«∂ûr] اَلإْ

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-«a∂îr] اَلإَْخِضيُر
Bunlar da yeşil renkli şey™e denir. Ve 

َضُر  :Siyâh nesneye denir; yukâlu [a«∂ar] أَخإْ
َشْيٌء أَْخَضُر أَْي أَْسَوُد

َرةٌ  Beyâzla siyâh beyninde [u∂ret»] ُخضإْ
siyâha akreb olan levn olduğundan siyâha 
da ıtlâk olunur. Mü™ellif gerçi zıddıyyetine 
kâ™il olmuştur, lâkin vech-i mezkûr üzere 
zıddıyyeti nâ-mülâyimdir. Ve 

َضُر .â™if’te bir dağın adıdır‰ [A«∂ar] أَخإْ

 (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-«a∂ir] اَلإَْخِضُر
Vasftır, niteki zikr olundu. Ve 

 Ter ü tâze ve yeşil nihâle ıtlâk [a∂ir»] َخِضٌر
olunur. Ve tâze ekine ve tâze sebzeye ve 

vezninde) Bir adamın elini eline alıp gez-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالًَنا   َخاَصَر 
اْلَمْشِي ِبَيِدِه ِفي   Ve iki refîkin her biri bir أََخَذ 
yola gidip yol kavuştuğu yerde buluşmak 
¡alâ-kavlin yanı tarafına doğru yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََخَذ ِإَذا  ُجالَِن  الرَّ  َخاَصَر 
ُكلٌّ ِفي َطِريٍق َحتَّى َيْلَتِقَيا ِفي َمَكاٍن أَْو َمَشى ِإَلى َجْنِبِه
-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te«â§ur] اَلتََّخاُصُر
ninde) Bu dahi bir adamın elini eline alıp 
gezmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقْوُم  َذَهَب 
َيَتَخاَصُروَن ِإَذا َكاَن َبْعُضُهْم أََخَذ ِبَيِد َبْعٍض
 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-«i§âr] اَلإِْخَصاُر
İzâra denir ki böğürden tutunulan fûtaya 
ve peştemâle denir.

]خ ض ر[
َرُة -â’nın zammı ve ∂âd») [el-«u∂ret] اَلإُْخضإْ
ı mu¡cemenin sükûnuyla) Levn-i ma¡rûfa 
denir ki Fârisîde sebz ve Türkîde yeşil 
ta¡bîr olunur. Cem¡i ُخَضٌر [«u∂ar] gelir, 
 gelir [u∂r»] ُخْضٌر vezninde ve [urad§] ُصَرٌد
«â’nın zammı ve ∂âd’ın sükûnuyla. Ve 

َرةٌ -At kısmında siyâhla karı [u∂ret»] ُخضإْ
şık bozluktur ki gökçül olur, mora karîb 
bir levndir, Türkîde konur ta¡bîr olunur; 
yukâlu: ُدْهَمٌة َخاَلَطْتَها  ُغْبَرةٌ  أَْي  ُخْضَرةٌ  اْلَفَرِس   َلْوُن 
Ve 

َرةٌ  Terliğe ve tâzeliğe ıtlâk [u∂ret»] ُخضإْ
olunur; yukâlu: ُغْصٌن ِفيِه ُخْضَرةٌ أَْي نُُعوَمٌة Ve 

ٌر  kelimesinden [a«∂ar] أَْخَضُر [u∂r»] ُخضإْ
cem¡ olur ki yeşil nesneye denir ve o 
münâsebetle hısb ve rehâsı olan nesne-
ye ıtlâk olunur ve minhu yukâlu: ُخْضُر  ُهْم 
اْلَمَناِكِب أَْي ِفي ِخْصٍب َعِظيٍم
-Bir nes (fethateynle) [el-«a∂ar] اَلإَْخَضُر
ne yeşil olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْخَضَر َصاَر  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َخَضًرا  ْيُء  الشَّ  َخِضَر 
Ve bir nesne ter ü tâze olmak ma¡nâsına 
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َراُء -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-«a∂râ] اَلإَْخضإْ
de) أَْخَضُر [a«∂ar]ın mü™ennesidir; yukâlu: 
َخْضَراُء  ™Ve feleke ıtlâk olunur, semâ َبْقَلٌة 
ma¡nâsına; kebûd-renk olduğu için ıtlâk 
olundu, zîrâ ٌُخْضَرة [«u∂rat]a akreb renktir; 
yukâlu: َماِء السَّ ِمْنُهأَِي  أَْكَرُم  اْلَخْضَراِء  َتْحَت   Ve َما 
¡askerin sevâd ve mu¡zamına ıtlâk olu-
nur ve minhu kavluhum: أََباَد اهللُ َخْضَراَءُهْم أَْي 
 أَْي َشَجَرَتُهُم ve kâle fi’l-Esâs َسَواَدُهْم َوُمْعَظَمُهْم
ُعوا  Ve sebzevâta denir, pırasa ve الَِّتي ِمْنَها َتَفرَّ
soğan ve ıspanak gibi. 

Şârih der ki bunun cem¡i َخْضَراَواٌت 
[«a∂râvât] gelir ve minhu ِفي  “َلْيَس 
َصَدَقٌة”  Kıyâs olan gerçi cem¡i اْلَخْضَراَواِت 
 ve [™amrâ√] َحْمَراُء ,olmaktır [u∂r»] ُخْضٌر
-gibi, lâkin bunda ismiyyet ta [umr√] ُحْمٌر
rafı galebe eylemekle ism gibi cem¡lendi, 
 .gibi [a√râvât§] َصْحَراَواٌت ve [™a√râ§] َصْحَراُء
İntehâ. Ve 

َراُء  Adiyy b. Cebele b. ¡Arekî¡ [™a∂râ«] َخضإْ
ve Sâlim b. ¡Adiyy ve ¢u†be b. Zeyd el-
¢aynî nâm kimselerin feresleri ismidir. 
Ve 

َراُء  İki cezîre ismidir ki [™a∂râ«] َخضإْ
 mâddesinde beyân olundu. Ve “ج،ز،ر”
¡azîm ve kesîr olan ¡asker alayına ıtlâk 
olunur; yukâlu: ِلُخْضَرِة َعِظيَمُة  أَْي  َخْضَراُء   َكِتيَبٌة 
 Veşol kovaya ıtlâk kolunur ki çok اْلَحِديِد
zaman onunla su çekilmekle rengi bozu-
lup yemyeşil olmuş ola; yukâlu: َدْلٌو َخْضَراُء 
ْت  Ve hânegî ِإَذا َكاَن َقْد اْسُتِقَي ِبَها َزَماًنا َحتَّى اْخَضرَّ
güvercinlere ıtlâk olunur; yukâlu: َحَماٌم 
Ve َخْضَراُء أَْي َدَواِجُن

َراُء  Yemen’de Zebîd [™a∂râ«] َخضإْ
a¡lâmından bir kal¡a adıdır. Ve Yemâme’de 
bir mevzi¡ adıdır. Ve ¡U†ârid kabîlesi yur-
dunda bir arzın ismidir.

 (â’nın zammıyla») [el-«u∂âret] اَلإُْخَضاَرُة

çayıra ve çemene denir; ٌَخِضَرة [«a∂iret] 
dahi denir hâ’yla. Ve çemen-zâra ve 
sebze-zâra denir; yukâlu: َكِثيُر  َمَكاٌن َخِضٌر أَْي 
Ve اْلُخْضَرِة

 ten ya¡nî kökü[cenbet] َجْنَبٌة [a∂ir»] َخِضٌر
derin olmakla yaz mevsiminde tâzelenen 
nebâttan bir gûneye denir. Müfredi ٌَخِضَرة 
[«a∂iret]tir hâ’yla.

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-«a∂îr] اَلإَْخِضيُر
Vasftır, niteki zikr olundu. Ve 

-Tâze ve yeşil sebzeye ve ça [a∂îr»] َخِضيٌر
yıra denir.

ُضوُر َيخإْ -veznin [ya¡fûr] َيْعُفوٌر) [el-ya«∂ûr] اَلإْ
de) أَْخَضُر [a«∂ar] ma¡nâsınadır ki beyân 
olundu. Ve 

ُضوٌر  Sebze-zâra ve çemen-zâra [ya«∂ûr] َيخإْ
denir.

َضَرُة  mîm’in ve ∂âd’ın) [el-ma«∂arat] اَلإَْمخإْ
fethiyle) Bu dahi sebze-zâra denir.

ِتَضاُر خإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i«ti∂âr] اَلإْ
de) Çayır ve sebze ter ü tâze iken biçil-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلى اْلَكَلُ   اُْخُتِضَر 
ا  Ve bir adam tâze ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا أُِخَذ َطِريًّا َغضًّ
nev-civân iken vefât eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ِإَذا ابُّ  الشَّ  اُْخُتِضَر 
َفِتيًّا  Ve yük götürmek ma¡nâsına َماَت 
müsta¡meldir, sebzevâtı yüklenmek 
¡âdetine mülâyemetledir; yukâlu: ِإْخَتَضَر 
اْحَتَمَلُه ِإَذا   Ve kızın bikrini bozmak اْلِحْمَل 
¡alâ-kavlin henüz nâ-bâliga iken bekâretini 
bozmak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
اْلُبُلوِغ َقْبَل  أَْو  اْفَتَرَعَها  ِإَذا  اْلَجاِرَيَة  -Ve çayı ِإْخَتَضَر 
rı ve sebzevâtı henüz yeşil ve tâze iken 
biçmek ma¡nâsınadır ki ma¡nâ-yı evvelin 
¡aynı olur; nihâyet o mechûl bünyesi ve 
ahz ¡unvânıyla mu¡abberdir; yukâlu: ِإْخَتَضَر 
ُه َوُهَو أَْخَضُر اْلَكَلَ ِإَذا َجزَّ
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mek şer¡an câ™iz olmaz.

ُر ُرَلالإِْمضإْ  â’nın ve») [el-«i∂r ve’l-mi∂r] اَلإِْخضإْ
mîm’in kesreleriyle) ve

َمِضُر  َكِتٌف) [el-«a∂ir ve’l-ma∂ir] اَلإَْخِضُرَلالإْ
[ketif] veznlerinde) Heder ve bâtıl ve müft 
ve meccâne ma¡nâlarına müsta¡meldir. 
Fi’l-asl henüz salâha resîde olmayan pek 
tâze sebzevâta denir. Ve ِمْضٌر [mi∂r] pek 
ekşi yoğurda ve süte denir ki tenâvüle 
kâbil olmaya; ba¡dehu heder ve müft 
ma¡nâlarında isti¡mâl olundu ve minhu 
kavluhum: َوَخِضًرا ِمْضًرا  ِخْضًرا  ُفالٍَن  َدُم   َذَهَب 
 أََخَذُه ِخْضًرا ِمْضًرا َوَخِضًرا :ve yukâlu َمِضًرا أَْي َهَدًرا
ا َطِريًّا  ُهَو َلَك :ve yukâlu َمِضًرا أَْي ِبَغْيِر َثَمٍن أَْو َغضًّ
َمِريًئا َهِنيًئا  أَْي  ِمْضًرا   Cümlesi ter ü tâze ِخْضًرا 
ma¡nâsından i¡tibâr olunmuştur. Ve ِمْضًرا 
kelimesi li-ecli’t-te™kîd itbâ¡ ve müzâvece 
i¡tibâr olunur.

 vezninde bâ’nın [kebid] َكِبٌد) [a∂ir«] َخِضٌر
kesriyledir ve ِكْبٌد [kibd] vezninde ki 
bâ’nın sükûnuyladır) Ebu’l-¡Abbâs en-
Nebî ¡aleyhi’s-selâm hazretleridir. 

Şârih der ki ismi A√med yâhûd Belyâ 
idi, seyr ve ku¡ûd eylediği mahaller yeşil 
çemen-zâr olur olmakla َخِضٌر [»a∂ir] ile 
telkîb olundu. Ekser-i muhakkikîn hâlen 
zinde olmasına câzimlerdir ve ¡alâmeti 
müsebbiha parmağı orta parmağıyla 
beraberdir.

-veznin [feri√at] َفِرَحٌة) [a∂iret«] َخِضَرُة
de) »ayber kal¡asının ¡alemidir. Ve ba¡zı 
ehâdîste vârid olmuştur ki Sultânu’l-
enbiyâ ¡aleyhi efdalü’t-tehâyâ hazretleri 
bir arzdan güzerân eylediler ki oraya َعِثَرُة 
[¡a&iret] &â-yı müsellese ile yâhûd َعِفَرُة 
[¡afiret] fâ’yla yâhûd َعِذَرُة [¡a≠iret] derler 
idi ≠âl’le ki üçü de ٌَفِرَحة [feri√at] vezninde-
dir, muhibb-i fâl olduklarından tefe™™ülen 

Bu dahi bostân sebzevâtına denir, ُخَضٌر 
[«u∂ar] gibi ki ُغَرٌف [πuref] veznindedir, 
gûyâ ki ٌُخْضَرة [«u∂ret]in cem¡idir, ُغْرَفٌة 
[πurfet] gibi. Ve 

-Deryâya denir ki ¡alemi [u∂âret»] ُخَضاَرُة
dir; ma¡rife olmakla gayr-i munsarıftır; 
yukâlu: َهِذِه ُخَضاَرُة َطاِمَيًة
-veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-«a∂îret] اَلإَْخِضيَرُة
de ) Şol hurmâ ağacına denir ki koruğu 
yeşil iken dökülür ola.

) [el-«u∂âriyy] اَلإُْخَضاِريُّ  [πurâbiyy] ُغَراِبيٌّ
vezninde) Bir kuş adıdır. Şârihin beyânına 
göre أَْخَيُل [a«yel] dedikleridir ki Türkîde 
boyunburan kuşu dedikleridir. Ba¡zılar arı 
kuşu dahi derler.

اَرى  â’nın zammı ve») [el-«u∂∂ârâ] اَلإُْخضَّ
∂âd’ın teşdîdiyle اَرى -veznin [şu……ârâ] ُشقَّ
de) Bir nebât adıdır.

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-«a∂âr] اَلإَْخَضاُر
Şol süte denir ki su karıştırılmakla suyu 
sütünden çok ola. Ve en evvel biten seb-
zeye denir.

اٌر اٌن) [u∂∂âr»] ُخضَّ  (vezninde [rummân] ُرمَّ
Bir kuş adıdır.

 Bir (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [u∂âr«] ُخَضاٌر
mevzi¡ adıdır ki be-gâyet eşcârı firâvândır. 
Ve Yemen’de Şi√r kurbünde bir belde 
adıdır.

ُمَخاَضَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu«â∂aret] اَلإْ
vezninde) Ağacında olan meyvele-
ri salâhı zâhir olmaksızın bey¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َماَر َقْبَل  َخاَضَرُه ِإَذا َباَعُه الثِّ
بُُدّوِ َصالَِحَها
Şârih der ki bundan nehy-i şer¡î sâdır ol-
muştur ve bu hükmde bostân sebzevâtı 
dahi dâhildir. Pes bâg ve bâgçeyi ve 
bostânı vaktinden mukaddem zımâna ver-
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¡Abdullâh b. Ca¡fer el-»u∂arî ki bu dahi 
muhaddisîndendir, ُصَرٌد [§urad] vezninde-
dir. Ve Merv şehrinde şeyhü’ş-Şâfi¡iyye 
olan Ebû ¡Abdullâh Mu√ammed b. 
A√med b. el-»i∂r el-Mervezî ve İbrâhîm 
b. Mu√ammed b. »alef ve ¢â∂i’l-◊arem 
¡O&mân b. ¡Abdeveyh el-»i∂riyyûn 
ki fukahâ ve muhaddislerdir, «â’nın 
kesriyledir.

ِريَُّة -zubey] ٌزَبْيِريٌَّة) [el-»u∂ayriyyet] اَلإُْخَضيإْ
riyyet] vezninde) Baπdâd’da bir mahalle 
adıdır; a¡lâmdan Mu√ammed b. e†-‰ayyib 
e§-~abbâπ el-»u∂ayrî oradandır. Ve 

ٌر  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [u∂ayr«] ُخَضيإْ
Esmâdandır: Mubârek b. ¡Alî b. »u∂ayr 
ve »u∂ayr b. Zuray… a¡lâmdandır. 
Ve ُخَضْيٌر [»u∂ayr] İbrâhîm b. Mu§¡ab 
b. ez-Zubeyr’in lakabıdır, kezâlik 
¡Alî b. Rebâ√’ın şeyhi lakabıdır. Ve 
¡Abdurra√mân b. »u∂ayr el-Ba§rî ve 
»u∂ayr es-Sulemî muhaddislerdir yâhûd 
bu √â-i  mühmele iledir.

]خ ط ر[
 İnsânın (â’nın kesriyle†) [el-«â†ir] اَلإَْخاِطُر
derûnuna lâyih olup cevelân eden şey™e 
denir, re™y ve fikr ve tedbîr ve vesvese gibi, 
 َخَواِطُر ma¡nâsınadır. Cem¡i [hâcis] َهاِجٌس
[«avâ†ir] gelir ki hevâcis-i nefs demektir. 
Ve bu zikri âtî hareket ma¡nâsından ism-i 
fâ¡ildir. Kâle fi’l-Esâs َخَطَر َذاَك ِبَباِلي َو[ َعَلى[  
ُك ِفي اْلَقْلِب ِمْن َرْأٍي أَْو  َباِلي َوَلُه َخَواِطُر َوِهَي َما َيَتَحرَّ
 Pes halkın mahall-i hutûr olan kalbe َمْعًنى
 ıtlâkı mecâza mahmûl olur. Ve [â†ir»] َخاِطٌر

 Hırâm ve reftâr ile yürüyen [â†ir»] َخاِطٌر
adama denir; yukâlu: َرُجٌل َخاِطٌر أَْي ُمَتَبْخِتٌر
ُر ُِ َخ  َخاِطٌر (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-«a†ir] اَلإْ
[«â†ir] ile ma¡nâ-yı sânîde mürâdiftir.

 ,ile tesmiye eylediler. Bu [a∂iret«] َخِضَرُة
»ayber’den başkadır.

َراُء -musaggar bünye) [™el-«u∂ayrâ] اَلإُْخَضيإْ
siyle) Bir yeşil kuşcağız adıdır.

ُر  Bir (â’nın zammıyla») [el-»u∂r] اَلإُْخضإْ
kabîledir ki cümlesi tîr-endâz idi.

ِريَُّة  [kurdiyyet] ُكْرِديٌَّة) [el-«u∂riyyet] اَلإُْخضإْ
vezninde) Bir cins hurmâ ağacıdır ki 
hurmâsı be-gâyet tayyib ve hoş-meze ve 
evrâkı pek yeşil olur.

-uradiy§] ُصَرِديٌَّة) [el-»u∂ariyyet] اَلإُْخَضِريَُّة
yet] vezninde) Baπdâd’da bir mevzi¡dir.

ََخاِضُر  (hemzenin fethiyle) [el-e«â∂ir] اَلإْ
Altına ve ete ve bâdeye ıtlâk olunur.

 Bir su (â’nın fethiyle») [™a∂ûrâ«] َخُضوَراُء
adıdır.

ِضيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta«∂îr] اَلتَّخإْ
Bir nesneyi yeşilletmek ma¡nâsınadır. 
Levn-i mezbûr mübârek ve mu¡teber 
olmak münâsebetiyle tebrîk ve is¡âd 
ma¡nâsında isti¡mâl olundu; ve minhu 
yukâlu: ْيِء أَْي بُوِرَك َلُه ِفيِه َر ِلُفالٍَن ِفي َذِلَك الشَّ ُخّضِ
ِضُر َُخيإْ  (tasgîr bünyesiyle) [el-u«ay∂ir] اَلإْ
Bir nev¡ yeşil küçük sineğe denir. Ve göz 
¡illetlerinden bir ¡illetin adıdır. Ve Medîne 
ile Şâm beyninde bir derenin ismidir.

ُر  â’nın fethi ve ∂âd’ın») [el-«a∂r] اَلإَْخضإْ
sükûnuyla) Ağacı ve otu kesmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َخْضًرا  النَّْخَل   َخَضَر 
ِل ِإَذا َقَطَعُه اْلَباِب ْاألَوَّ
ِضيُر خإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-İ«∂îr] اَلإْ
Tebûk ile Medîne meyânında bir mescid-i 
nebevî adıdır, ¡aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm.

ِر َْنُوالإُْخضإْ  [Benu’l-»u∂r] («â’nın zam-
mıyla) ¢ays b. ∏aylân kabîlesinden bir 
batn ismidir; muhaddisînden Ebû Şey-
be el-»u∂rî ondandır. Ve Ebu’l-¡Abbâs 
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ًةَوَوَضَعُه أُْخَرى ُجُل ِبَسْيِفِه َوُرْمِحِه َخَطَراًنا ِإَذا َرَفَعُه َمرَّ  الرَّ
Ve kollarını kaldırıp indirerek yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَفَع ِإَذا  ِمْشَيِتِه  ِفي   َخَطَر 
َوَوَضَعُهَما  Ve elde kargı mızrak tir tir َيَدْيِه 
titremek ma¡nâsınadır ki yumuşak kargı 
hâletidir; yukâlu: َّْمُح ِإَذا اْهَتز َخَطَر الرُّ
َُّاَرُة َخ ) [el-«a††âret] اَلإْ -vez [mekkâret] َمكَّاَرةٌ
ninde) Kuyruğunu sağa sola vurur olan 
nâkaya denir. Ve deve ağılına denir. Ve 
¢âhire-i Mı§r kurbünde bir mevzi¡ adıdır.

َُّاُر َخ اٌد) [el-«a††âr] اَلإْ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Kargısı pek nerm ve nâzük olduğundan 
tir tir titreyici mızrağa denir; yukâlu: ُرْمٌح 
ُمْهَتزٌّ أَْي   Ve bir nev¡ dühn ismidir ki َخطَّاٌر 
zeytûn yağına ba¡zı dârû-yı tîb mezc et-
mekle terkîb olunur. Ve 

َُّاٌر  u≠eyfe b. Bedr el-Fezârî ve◊ [a††âr«] َخ
◊an@ala b. ¡Âmir en-Numeyrî nâm kimse-
lerin feresleri ismidir. Ve muhaddisînden 
¡Amr b. ¡O&mân’ın lakabıdır. Ve 

َُّاٌر  [¡mi…lâ] ِمْقالٌَع ,Sapana denir [a††âr»] َخ
ma¡nâsına. Ve arslana denir. Ve mancı-
nık dedikleri âlet-i harbiyyeye denir. Ve 
şol adama denir ki ok atmağa idmân ve 
meşk için ok atar hey™etinde elini kaldırıp 
ölçümlenir ola. Ve ¡attâra denir. Ve mız-
rak sançmakta yed-i tûlâsı olan nîze-bâzâ 
denir; yukâlu: ْمِح اٌن ِبالرُّ Ve َرُجٌل َخطَّاٌر أَْي َطعَّ

َُّاٌر  Elkâbdandır; Ebu’l-»a††âr [a††âr«] َخ
el-Kelbî şâ¡irdir.

ُر إُْ ِخ  Bir nebât (â’nın kesriyle») [el-«i†r] اَلإْ
adıdır, onunla ِخَضاٌب [«i∂âb] olunur, ¡alâ-
kavlin vesmedir ki çivit otu dedikleridir; 
müfredi, ٌَخِطَرة [«a†iret]tir hâ’yla. Ve suyu 
çok olan süte denir. Ve ağacın tâze dalına 
ıtlâk olunur, ُغْصٌن [πu§n] gibi. Ve çokluk 
develere ¡alâ-kavlin kırk yâhûd iki yüz 
yâhûd bin mihâr deveye denir; «â’nın fet-

 (vezninde [uhûr@] ظُُهوٌر) [el-«u†ûr] اَلإُْخُُوُر
Bir nesne unutulduktan sonra derûna gel-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَباِلِه اأْلَْمُر   َخَطَر 
َذَكَرُه ِإَذا  ِل  َواأْلَوَّ الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  ُخطُوًرا  َباِلِه   َوَعَلى 
ِنْسَياٍن  Şârih der ki ümmehât-ı kesîrede َبْعَد 
ıtlâk üzeredir, ya¡nî gerek evvel-i emrden 
ve gerek ba¡de’n-nisyân olsun. Ve bu, ha-
reket ma¡nâsından me™hûzdur; fe-yukâlu: 

ْيُء ِبَباِلي ِإَذا َمرَّ َخَطَر الشَّ
َُاُر خإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-i«†âr] اَلإْ
nesneyi hâtıra getirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْذَكَرُه أَْي  ِبَباِلي  َتَعاَلى  اهللُ   Ve bir أَْخَطَرُه 
adama nefsini kendi hemtâsıyla miyânede 
ödül edip uğraşmak ma¡nâsınadır ki ha-
tar ve tehlikeye ilkâ-yı nefs eylemekten 
¡ibârettir; yukâlu: َنْفَسُه َجَعَل  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أَْخَطَر 
َفَباَرَزُه ِلِقْرِنِه   Ve mübâhasede miyâneye َخَطًرا 
ödül komak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْخَطَر 
اْلُمَتَراِهَنْيِن َبْيَن  َخَطًرا  َجَعَلُه  ِإَذا   Ve bir adam اْلَماَل 
bir âher adamın kadr ve menzilet cihetin-
de hemtâsı olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلَقْدِر ِفي  ِمْثَلُه  َصاَر  ِإَذا  ُفالًَنا  ُفالٌَن   Ve bir أَْخَطَر 
bahste ödül ta¡yîn edişmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَراَهنَّا أَْي  َلُه  أََنا  َوأَْخَطْرُت  ِلي  ُفالٌَن   أَْخَطَر 
Pes ِإْخَطاٌر [i«†âr] burada ٌُمَخاَطَرة [mu«â†arat] 
ma¡nâsına olur.

ُر إُْ َخ  â’nın fethi ve †â’nın») [el-«a†r] اَلإْ
sükûnuyla) ve

ََُراُن َخ ve (fetehâtla) [el-«a†arân] اَلإْ

يُر ُِ َخ  Buğur (â’nın fethiyle») [el-«a†îr] اَلإْ
deve kuyruğunu sağına ve soluna vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخْطًرا ِبَذَنِبِه  اْلَفْحُل   َخَطَر 
َيِميًنا ِبِه  َضَرَب  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َوَخِطيًرا   َوَخَطَراًنا 
Ve َوِشَماالً

ََُراٌن -Ehl-i meydân olan dil [a†arân»] َخ
âver kılıcını yâ mızrağını yukarı aşağı 
oynatmak ma¡nâsınadır ki meydânda 
mübâriz-i mu¡cib şîvesidir; yukâlu: َخَطَر 
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refî¡ ve ¡âlî ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْمٌر َخِطيٌر 
َرِفيٌع  [zimâm] ِزَماٌم ,Ve yulara denir أَْي 
ma¡nâsına. Ve َقاٌر […âr] mürâdifidir ki kara 
sakız dedikleridir, ¡Irâ… diyârında ba¡zı ıssı 
sulardan kaynayıp çıkar. Ve ipe denir, َحْبٌل 
[√abl] ma¡nâsına. Ve ْمِس -lu¡âbu’ş] لَُعاُب الشَّ
şems] ismidir ki harâret-i havâ vaktinde 
şa¡şa¡a-i âfitâbdan cevv-i havâda örümcek 
ağı gibi tel tel tahayyül olunur, ¡avâmm-ı 
nâs şeytân örümceği ta¡bîr ederler. Ve 

يٌر ُِ  Gecenin zulmetine denir. Ve [a†îr»] َخ
va¡îd ma¡nâsınadır. Ve neşât ve şatâret 
ma¡nâsınadır.

-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te«â†ur] اَلتََّخاطُُر
de) İki taraftan bir bahs üzere ödül vaz¡ 
ve ta¡yîn edişmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَخاَطُروا َعَلى اأْلَْمِر ِإَذا َتَراَهنُوا
 ¡Refî (zammeteynle) [el-«u†ûret] اَلإُْخُُوَرُة
ve bülend olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ُخطُوَرًة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َصاَر َرِفيًعا َخطَُر الرَّ
ُمَخاَطَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu«â†aret] اَلإْ
vezninde) Bir adam kendi nefsini bir meh-
lekeye yâhûd bir mülk ve devlete takrîb ve 
ilkâ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َخاَطَر 
ُفالٌَن ِبَنْفِسِه ِإَذا أَْشَفاَها َعَلى َخَطِر َهَلٍك أَْو َنْيِل ُمْلٍك
َرُة إُْ َخ  (vezninde [a†ret…] َقْطَرةٌ) [el-«a†ret] اَلإْ
Bir nev¡ otluk adıdır. Ve deve kısmına 
mahsûs bir gûne damga adıdır ki baldı-
rına basılır. Ve ٌَخْطَرة [«a†ret] ُخطُوٌر [«u†ûr]
dan vahdettir, def¡a-i vâhide ma¡nâsına 
müsta¡meldir. Bu münâsebetle hînen 
ba¡de-hîn ma¡nâsına da isti¡mâl olunur 
ve minhu tekûlu: َما َلِقيُتُه ِإالَّ َخْطَرًة أَْي أَْحَياًنا ve 
tekûlu: َما َذَكْرتُُه ِإالَّ َخْطَرًة َبْعَد َخْطَرٍة Ve gâh olur 
ki َخْطَرة [«a†ret] ile mess-i cin irâde olunur; 
yukâlu: ٌّأََصاَبْتُه َخْطَرةٌ ِمَن اْلِجّنِ أَْي َمس
ََُراُت َخ  َخْطَرةٌ (fetehâtla) [el-«a†arât] اَلإْ
[«a†ret]in cem¡idir, ٌَقْطَرة […a†ret] ve 

hiyle de lügattır. Cem¡i أَْخَطاٌر [a«†âr]dır.

ُر إُْ َخ  Bir (vezninde [sa†r] َسْطٌر) [el-«a†r] اَلإْ
nev¡ iri ve büyük ölçek adıdır. Şârih der ki 
ehl-i Şâm beyninde müte¡âreftir. Ve 

ٌر إُْ -Deve kısmının butları üze [a†r»] َخ
re bevl ve ba¡rlarında keçe gibi yapışıp 
mün¡akid olan çakıldağa denir; bunda 
«â’nın kesriye de câ™izdir. Ve ufk üzere 
arkuru zuhûr edip duran buluta denir. Ve 

ٌر إُْ -Şeref ve şân ve menzi [a†r»] َخ
let ma¡nâsınadır; bunda fethateynle de 
câ™izdir; yukâlu: أَِي َواْلَخَطِر  اْلَخْطِر  أَْهِل  ِمْن   ُهَو 
َرِف الشَّ
ُر إُْ ُخ  Şeref ve (â’nın zammıyla») [el-«u†r] اَلإْ
şân sâhibi adamlara denir. Müfredi, َخِطيٌر 
[«a†îr]dir; yukâlu: أَْي ُخْطٌر  َوَقْوٌم  َخِطيٌر   َرُجٌل 
َشِريٌف َوأَْشَراٌف
َُُر َخ  Helâke (fethateynle) [el-«a†ar] اَلإْ
müşrif olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو 
َهَلَكٍة َعَلى  ِإْشَراٍف  أَْي  َعِظيٍم  َخَطٍر  -Ve ödül َعَلى 
lü olan bahse ve yarışa ve koşuya denir. 
Şârih der ki belki bi-¡aynihi ödüle denir; 
yukâlu: َخَطًرا َوأَْحَرُزوا  َخَطًرا  َلُهْم   Ve bu َوَضُعوا 
ma¡nâ hakîkîdir, işrâf ¡ale’l-helâk ma¡nâsı 
bundan me™hûzdur. İntehâ. Ve َخَطٌر [«a†ar]
ın cem¡i ِخَطاٌر [«i†âr] gelir «â’nın kesriyle 
ve cem¡ü’l-cem¡i ُخَطٌر [«u†ar] gelir «â’nın 
zammıyla Ve 

ٌَُر -Bir adamın kadr ve mertebesi [a†ar»] َخ
ne denir; yukâlu: ِإنَُّه َلَعِظيُم اْلَخَطِر أَِي اْلَقْدِر Ve 
¡uluvv-i şân ve rif¡at cihetiyle olan misl ve 
nazîre denir; yukâlu: ُفالٌَن َلْيَس َلُه َخَطٌر أَْي ِمْثٌل 
َوِعْدٌل ِفي اْلُعُلّوِ
يُر ُِ َخ -Şe (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-«a†îr] اَلإْ
ref ve şân sâhibi adama denir; yukâlu: َرُجٌل 
 gibi rif¡at ve [a†ar»] َخَطٌر Ve َخِطيٌر أَْي َشِريٌف
şân ve rütbe cihetiyle olan misl ve hemtâya 
denir; yukâlu: ِاْلُعُلّو ِفي  ِمْثٌل  أَْي  َخِطيٌر  َلُه   Ve َما 
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ُر ٌل) [et-te«afur] اَلتََّخفُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi o ma¡nâyadır; yukâlu: َرِت  َتَخفَّ
 Ve bir adama yasakçılık اْلَجاِرَيُة ِبَمْعَنى َخِفَرْت
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِبِه  َر   َتَخفَّ
 Ve bir adama istiğâse edip أََجاَرُه َوَمَنَعُه َوآَمَنُه
kendisine yasakçılık eylemesini niyâz ey-
lemek ma¡nâsınadır, yukâlu: ِإَذا ِبُفالٍَن  َر   َتَخفَّ
اْسَتَجاَر ِبِه َوَسأََلُه أَْن َيُكوَن َلُه َخِفيًرا
َخِفَرُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-«afiret] اَلإْ
ve

َخِفُر ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-«afir] اَلإْ

َفاُر -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mi«fâr] اَلإِْمخإْ
ninde) Be-gâyet utancak olan hatuna de-
nir; yukâlu: َشِديَدُة أَْي  َوِمْخَفاٌر  َوَخِفٌر  َخِفَرةٌ   ِإْمَرأَةٌ 
.gelir [afâ™ir»] َخَفاِئُر Cem¡i اْلَحَياِء

ُر َخفإْ  Bir (vezninde [afr√] َحْفٌر) [el-«afr] اَلإْ
adama yasakçılık eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َخْفًرا  َعَلْيِه  َوَخَفَر  ِبِه  َوَخَفَر   َخَفَرُه 
َوآَمَنُه َوَمَنَعُه  أََجاَرُه  ِإَذا   Ve yasakçı yasak الثَّاِني 
paha almak ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَفَر ُفالًَنا 
Ve ِإَذا أََخَذ ِمْنُه ُجْعالً ِلُيِجيَرُه

ٌر  ve [afr»] َخفإْ

 Mün¡akid olan ¡ahde [ufûr»] ُخُفوٌر
vefâ eylemeyip nakz ve gadr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َوُخُفوًرا  َخْفًرا  ِبِه   َخَفَر 
َنَقَض َعْهَدُه َوَغَدَرُه
ِفيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta«fîr] اَلتَّخإْ
Bu dahi bir adama yasakçılık eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُه َتْخِفيًرا ِبَمْعَنى َخَفَرُه  َخفَّ
Ve bir beldeye yâhûd bir mahalle sûr ve 
hisâr çevirmek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َنُه َرُه َوَحصَّ َرُه ِإَذا َسوَّ َخفَّ
َرُة ُخفإْ ) [el-«ufret] اَلإْ  (vezninde [ufret√] ُحْفَرةٌ
ve

َخَفاَرُة  â’nın harekât-ı») [el-«afâret] اَلإْ
selâsıyla) İsmdir, yasakçılığa denir. Ve 
-kezâlik harekât-ı selâsla ya [afâret»] َخَفاَرةٌ

 gibi, harekât ve defe¡ât [a†arât…] َقَطَراٌت
ma¡nâsınadır. Bu münâsebetle otlakta 
kuruyup ba¡dehu üzerine bahâr yağmu-
ru yağmakla aralık aralık tâzelenen ça-
yır kıt¡alarına ٍَوْسِمّى  ;ıtlâk olunur َخَطَراُت 
yukâlu: ِمَن اللَُّمَع  أَِي  اْلوْسِمّيِ  َخَطَراِت  َتْرَعى  ِبُل   اَإْلِ
اْلَمَراِتِع
َُُر -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mu«†ar] اَلإُْمخإْ
ninde) ¡Ahd ve devr ve zamân ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: آِخُر أَْي  ِمْنُه  ُمْخَطٍر   آِخُر 
َعْهٍد
ِنَيُة َُرإْ -vez [bulehniyet] بَُلْهِنَيُة) [u†arniyet«] ُخ
ninde) Bâbil diyârında bir karye adıdır.

ٌر َُيإْ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [u†ayr«] ُخ
¡Abdulmelik b. ∏âfil el-»avlânî nâm kim-
senin kılıcı adıdır.

َرِة إُْ َخ ) [le¡ibu’l-«a†ret] َلِعُاالإْ -vez [a†ret…] َقْطَرةٌ
ninde) Turayı elde fırıldatıp oynatmaya 
ıtlâk olunur.

ُُُّر ٌل) [et-te«a††ur] اَلتََّخ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir muhâtaraya uğrayıp öte savuş-
mak ma¡nâsınadır ki muhâtara atlamak 
ta¡bîr olunur; yukâlu: َتَخطََّر َشرُّ ُفالٍَن ِإَذا َتَخطَّاُه 
 unvânında¡ َتَخْطَرى Ve ba¡zı nüshada َوَجاَزُه
mersûmdur.

]خ ع ر[
َعَرُة َخيإْ -vez [ bey†arat] َبْيَطَرةٌ) [el-«ay¡aret] اَلإْ
ninde) Hiffet ve َطْيٌش [†ayş] ma¡nâsınadır 
ki hafîf ve sebük-bâr olmaktan ¡ibârettir; 
yukâlu: ٌة َوَطْيٌش ِبِه َخْيَعَرةٌ أَْي ِخفَّ

]خ ف ر[
 (â’nın ve fâ’nın fethiyle») [el-«afer] اَلإَْخَفُر
ve 

َخَفاَرُة ) [el-«afâret] اَلإْ -veznin [sefâret] َسَفاَرةٌ
de) Pek utanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإَذا اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَخَفاَرًة  َخَفًرا  اْلَجاِرَيُة   َخِفَرِت 
َة اْلَحَياِء اْسَتْحَيْت ِشدَّ
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ki burçak ta¡bîr olunur yâhûd َماٌش [mâş] 
ismidir ki ma¡rûf dânedir.

اٌن) [ullâr«] ُخالَُّر  (vezninde [rummân] ُرمَّ
Fârs diyârında bir mevzi¡ adıdır; onda a¡lâ 
ve latîf bal hâsıl olmakla a¡lâsı oraya nis-
bet olunur.

]خ م ر[
ُر  â’nın fethi ve mîm’in») [el-«amr] اَلإَْخمإْ
sükûnuyla) Adamı sarhoş eden üzüm şıra-
sıne denir ki Fârisîde bâde ve Türkîde süci 
ta¡bîr olunur. ¡Alâ-kavlin ¡âmmdır, ya¡nî 
mutlakan müskir olup sarhoş eden şıra-
ya denir, gerek üzüm ve gerek hurmâ ve 
sâ™irlerinin olsun; ٌَخْمَرة [«amret] dahi denir 
tâ-i  vahdetle ki َخْمٌر [«amr]dan ahasstır, 
 َخْمٌر gibi. Ve [temret] َتْمَرةٌ ve [temr] َتْمٌر
[«amr] kelimesi mü™ennestir, ba¡zen mü-
zekker olur; yukâlu: َخْمٌر ِصْرٌف َوَخْمٌر َصاِفَيٌة
Ve ¡umûm üzere ıtlâkı ya¡nî mutlakan 
müskire ıtlâkı asahh ve asvebdir, zîrâ َخْمٌر 
[«amr] hakkında âyet-i muharrime nâzil 
olup isti¡mâlinden ehl-i İslâm memnû¡ ol-
duklarında Medîne’de üzüm şırası olma-
makla şarâbları hemân nebîz-i hurmâya 
münhasır idi. Pes üzüm şırasıne mahsûs 
olsa, vech-i mezkûr üzere tenâvül eyledik-
leri nebîz-i hurmâdan müntehî olmamak 
lâzım idi. 

Ve ona َخْمٌر [«amr] tesmiyesi ¡aklı َخْمٌر 
[«amr] ya¡nî setr eylediği için yâhûd َخِميٌر 
[«amîr] gibi mâyalanıp şarâb derecesi-
ne bâlig olunca kadar terk olunduğu için 
yâhûd ¡aklı şûrîde ve muhtelit eylediği için. 
Şârih der ki yâhûd istihyâ ma¡nâsına olan 
-dandır, şâribi nâstan hayâ eyle[amr»] َخْمٌر
diği için ola yâhûd galeyân ma¡nâsına olan 
 dan ola yâhûd tagayyür-i[i«timâr] ِإْخِتَماٌر
râyiha ma¡nâsına olan ِإْخِتَماٌر [i«timâr]dan 

sak pahaya denir.

َخِفيُر -Ya (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-«afîr] اَلإْ
sakçı ile himâyet olunmuş kimseye denir 
ki bi-ma¡nâ mef¡ûldür. Ve yasakçıya denir 
ki bi-ma¡nâ fâ¡ildir; yukâlu: ُهَو َخِفيٌر أَْي ُمَجاٌر 
ve yukâlu: َرُجٌل َخِفيٌر أَْي ُمِجيٌر
ُخَفَرُة  ُهَمَزةٌ â’nın zammıyla») [el-«uferet] اَلإْ
[humezet] vezninde) Bu dahi yasakçıya 
denir.

 (vezninde [kâfûr] َكاُفوٌر) [el-«âfûr] اَلإَْخاُفوُر
Buğday ُزَواٌن [zuvân]ına şebîh bir nebât 
adıdır. Bu nebât ُهْرطَُماٌن [hur†umân] de-
dikleridir ki burçağa şebîh dânelerdir. 
¡İnde’l-ba¡z ُخلٌَّر [«uller] envâ¡ından َبِسيَلٌة 
[besîlet] dedikleridir.

َفاُر خإْ ِ -hemzenin kesriy) [el-i«fâr] اَلإْ
le) Bu dahi ¡ahdi bozup gadr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْهَدُه َنَقَض  ِإَذا   أَْخَفَرُه 
-Ve bir adamın bilesince yasakçı yol َوَغَدَرُه
lamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَعَث ِإَذا   أَْخَفَرُه 
َمَعُه َخِفيًرا
ِخَفاَرُة -veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-«ifâret] اَلإْ
de) Hurmâyı ağacında fâsid ve tebâh ol-
maktan sakınmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلَفَساِد ِمَن  َحَفَظَها  ِإَذا  ِخَفاَرًة  النَّْخَلَة   Ve ekin َخَفَر 
kısmını gözetip hıfz ve himâye eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْرَع ِإَذا َشَرَجُه َخَفَر الزَّ

]خ ف ت ر[
َتاُر  (vezninde [reftâr] َرْفَتاٌر) [el-«aftâr] اَلإَْخفإْ
Cezîre’nin ¡alâ-kavlin ◊abeşe mülkünün 
pâdişâhı ismidir yâhûd savâb olan ِحيَقاٌر 
[√î…âr]dır √â’nın kesri ve …âf’la yâhûd 
.dır cîm ve fâ’yla[cîfâr] ِجيَفاٌر

]خ ل ر[
ُخلَُّر  (vezninde [sukker] ُسكٌَّر) [el-«uller] اَلإْ
Bir nebât adıdır, ¡alâ-kavlin ُفوٌل [fûl] ya¡nî 
bakla ve ¡alâ-re™yin ُجْلَباٌن [culbân] ismidir 
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tutmak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
 Ve bir adama أَْخَمَر ُفالٌَن ِلُفالٍَن ِإَذا َحَقَد َوَدَحَل َلُه
bir nesne vermek yâhûd temlîk eylemek 
ma¡nâsına müsta¡meldir ki saky-ı şarâb 
gibi keyif bağışlamış olur; yukâlu: أَْخَمَر 
ِإيَّاُه َمَلَكُه  أَْو  أَْعَطاُه  ِإَذا  ْيَء  الشَّ -Ve igfâl eyle ُفالًَنا 
mek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: أَْخَمَر 
ْيَء ِإَذا أَْغَفَلُه ْيء Burada zâhiren الشَّ  kelimesi اَلشَّ
tahrîf-i nâsihtir, savâb olan ُجل  olmaktır اَلرَّ
yâhûd َشْيٌء insân ve hayvândan e¡ammdır. 
Ve bir mâddeyi kalbde muzmer eylemek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: أَْخَمَر اأْلَْمَر 
أَْضَمَرُه -Ve bir yerin gizlenecek ve kuy ِإَذا 
tulanacak yerleri çok olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْخَمَرِت اأْلَْرُض ِإَذا َكثَُر َخَمُرَها Ve ekmek 
hamuruna mâye katmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْخَمَر اْلَعِجيَن ِبَمْعَنى َخَمَرُه
ِميُر -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta«mîr] اَلتَّخإْ
ninde) Hamur ve balçık makûlesini 
mâyelendirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َر  َخمَّ
َخَمَرُه ِبَمْعَنى  َوَنْحَوُه  يَن  َوالطِّ -Ve bir nes اْلَعِجيَن 
neyi bürüyüp setr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َر َوْجَهُه ِإَذا َغطَّاُه َخمَّ
َخِميُر  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-«amîr] اَلإْ
Mâye katılmış hamura denir. َعِجيٌن [¡acîn] 
yoğrulup henüz mâye katılmamış ola-
nına denir. Ve mâyeye dahi denir, ٌَخِميَرة 
[«amîret] dahi derler hâ’yla. Ve 

 .Esâmîdendir: »amîr b [amîr«] َخِميٌر
Mu√ammed e≠-±ekvânî ve Mu√ammed b. 
»amîr el-»ârezmî ve belediyyuhu ~â¡id b. 
Man§ûr b. »amîr muhaddislerdir.

ِتَماُر خإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i«timâr] اَلإْ
de) Hamur ve balçık makûlesi mâyelenip 
özlenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْخَتَمَر 
يُن ِإَذا َصاَر َخِميًرا  Ve şarâb küp içre اْلَعِجيُن َوالطِّ
kaynayıp derecesini bulmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu. َوأَْدَرَك َغَلى  ِإَذا  اْلَخْمُر   Ve hatun ِإْخَتَمَر 

ola yâhûd hafâ ma¡nâsına olan َخْمٌر [«amr]
dan ola, zîrâ bâde-nûş olan yârana ahvâl 
ve eşyâ muhtefî olup kendi ¡âleminde 
olur yâhûd mâye-i hamîr ismi olan َخْمٌر 
[«amr]dan ola, zîrâ şarâb ümm-i habâ™is 
ve mâye-i fesâddır yâhûd mülâzeme 
ma¡nâsına olan ٌُمَخاَمَرة [mu«âmeret]ten ola, 
zîrâ ¡işrete şürû¡ eden bir müddet nefsini 
alamayıp ona idmân ve müdâvemet eder, 
belki ba¡zılar aslâ ferâgat edemez olur. 
İntehâ. Ve 

ٌر  Üzüme ıtlâk olunur ki mecâz-ı [amr»] َخمإْ
evveli olur, ke-mâ fi’t-Tenzîl: أََراِني  ﴿ِإنِّي 
 Ve أَْعِصُر َخْمًرا﴾ أَْي ِعَنًبا

ٌر  Masdar olur, setr eylemek [amr»] َخمإْ
ma¡nâsına ki ma¡nâ-yı mevzû¡udur; 
yukâlu: ِل ِإَذا ْيَء َخْمًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َواأْلَوَّ  َخَمَر الشَّ
 Ve bir husûsu tınmayıp ketm eylemek َسَتَرُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَتَمَها ِإَذا  َهاَدَة  الشَّ  َخَمَر 
Ve bir adama bâde içirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَخْمَر َسَقاُه  ِإَذا  ُفالًَنا   Ve utanmak َخَمَر 
ma¡nâsınadır ki utandığı adamdan ken-
di nefsini setr eylemeyi müstelzimdir; 
yukâlu: ِمْنه اْسَتْحَيا  ِإَذا  ِمْنُه   Ve hamuru َخَمَر 
ve balçık makûlesini mâyelendirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: يَن َوالطِّ اْلَعِجيَن   َخَمَر 
 Ve gâh olur ki hamr َوَنْحَوُه ِإَذا َتَرَكُه َحتَّى َيُجوَد
ile şerr ve şûr irâde olunur, niteki ٌَّخل [«all] 
ile hayır ve menfa¡at kasd olunur ve min-
hu yukâlu: ِعْنَدُه َخْيَر  الَ  أَْي  َخْمّرٍ  َوالَ  ِبَخّلٍ  ُهَو   َما 

َوالَ َشرَّ
َماُر خإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i«mâr] اَلإْ
dahi setr ve ketm eylemek ma¡nâlarınadır; 
yukâlu: أَْخَمَرُه ِإَذا َسَتَرُهve yukâlu: أَْخَمَرُه ِإَذا َكَتَمُه 
Ve bir nesne ile gizlenip tesettür eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَواَرى ِإَذا  ِبِه  ُفالٌَن   أَْخَمَر 
ve tekûlu: أَْي َوَعَليَّ  َوِمنِّي  َعنِّي  اأْلَْرُض   أَْخَمَرْتُه 
 Ve bir adam derûnunda hıkd ve kîne َواَرْتُه
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ği için yâhûd hurmâ çöpleri dikiş iplerini 
setr eylediği için ıtlâk olundu. Ve 

َرةٌ -ismidir ki Ye [vers] َوْرٌس [umret»] ُخمإْ
men za¡ferânı dedikleri dârûdur. Ve tîb 
kısmından bîr gûne terkîbe denir ki ha-
tunlar tahsîn-i cemâl için yüzlerine sü-
rünürler, kızılca gibi. Ve insâna muhâlit 
olan râyihaya denir. Ve mutlakan râyiha-i 
tayyibeye denir ve bunda «â’nın harekât-ı 
selâsıyla câ™izdir. Ve bâdenin neş™e ve 
keyfiyyeti geçtikten sonra ¡ârız olan fütûr 
ve inkisâr ve girânlık hâletine denir ki ُخَماٌر 
[«umâr] ile ma¡rûftur, ke-mâ se-yuzkeru. 
¡Alâ-kavlin sarhoşluk ve şûrîde-dimâglık 
hâletine denir; yukâlu: أََلُم أَْي  اْلُخْمَرُة   أََخَذْتُه 
اْلَخْمِر َوُصَداُعَها َوأََذاَها أَْو َما َخاَلَط ِمْن ُسْكِرَها
َخِمُر  Şol (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-«amir] اَلإْ
arza denir ki gizlenecek ve kuytulanacak 
yerleri çok ola, ağaçlı ve kayalı yerler gibi.

-veznin [kitâb] ِكَتاٌب) [el-«imâr] اَلإِْخَماُر
de) Bu dahi müzdahim ve galebe olan 
cemâ¡at-i insânîye denir. Ve hatun kıs-
mının tesettür için başlarına örttükleri çar 
ve yaşmak makûlesine denir, َنِصيٌف [na§îf] 
ma¡nâsına. Ve mutlakan bir şey™ setr eden 
nesneye denir. Cem¡i ٌأَْخِمَرة [a«miret] ve 
 ُخُمٌر gelir «â’nın zammıyla ve [umr»] ُخْمٌر
[«umur] gelir zammeteynle. Ve ma¡nâ-yı 
evveldendir ki ¡Arablar َما َشمَّ ِخَماَرَك derler 
 ma¡nâsına, ya¡nî َما أََصاَبَك ve َما َغيََّرَك َعْن َحاِلَك
“Sana ne uğradı ve eski hâlinden seni 
ne şey™ böylece tagyîr eyledi?” Çünkü 
nisvân-ı ¡Arablar hımârlarını tîble âlûde 
ederler, muhadderâtının hımârlarını ba¡zı 
zen-dostlar istişmâm eyledikte elbette 
infi¡âl ederler.

َخَمَرُة  Bu dahi (fetehatla) [el-«ameret] اَلإْ
insâna muhâlit olan râyihaya denir.

başına çar ve yaşmak makûlesi örtü örtün-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْخَتَمَرِت اْلَمْرأَُة ِإَذا 
َلِبَسِت اْلِخَماَر
ُر -Müz (â’nın kesriyle») [el-«imr] اَلإِْخمإْ
dahim olan ¡askere ve cemâ¡at-i vefîreye 
ıtlâk olunur. Ve derûnda muzmer olan 
hıkd ve kîneye ıtlâk olunur.

َخَمُر -Bir ada (fethateynle) [el-«amer] اَلإْ
mı setr ve pinhân eden şey™e denir, gerek 
şecer ve gerek sâ™ir nesne olsun, tekûlu: 
ْيُد َعنِّى ِفي َخَمِر اْلَواِدي أَْي ُسْتَرِتُه Ve َتَواَرى الصَّ

 uds türâbında bir dağın¢ [amer«] َخَمٌر
adıdır. Ve 

 Masdar olur, gizlenmek ve [amer»] َخَمٌر
duldalanmak ma¡nâsına; yukâlu: ُفالٌَن  َخِمَر 
اِبِع ِإَذا َتَواَرى  Ve َعنِّي َخَمًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ

 Müzdahim olan cemâ¡at-i [amer»] َخَمٌر
insânîye ıtlâk olunur; bunda «â’nın zam-
mıyla da câ™izdir. Ve

-Bir nesne olduğu hâlden mü [amer»] َخَمٌر
tegayyir olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َخِمَر 
ا َكاَن َعَلْيِه ْيُء َخَمًرا ِمَن اْلَباِب اْلَمْزبُوِر ِإَذا َتَغيََّر َعمَّ  Ve الشَّ
dağarcığın ve azık çantasının sahtiyânının 
iki tarafını birbirine dikdikten sonra üze-
rine bir dikiş dahi çekmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبَخْرٍز َوَعلَّى  َناِحَيَتْيَها  َخَرَز  ِإَذا  اْلَمَزاَدَة   َخِمَر 
Ve آَخَر

-Sır ve hufye ve gaf [amer»] َخَمٌر
let ma¡nâsına müsta¡meldir, ke-mâ 
se-yuzkeru.

َرُة -veznin [πurfet] ُغْرَفٌة) [el-«umret] اَلإُْخمإْ
de) Bu dahi müzdahim olan ¡askere ve 
cemâ¡ate ıtlâk olunur. Ve hamura katılan 
mâyeye denir. Ve nebîz ve bâdenin tor-
tusuna ve çöküntüsüne denir. Ve hurmâ 
çöplerinden örülmüş küçük hasıra ıtlâk 
olunur ki seccâde ederler, yeri setr eyledi-
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yaşmak örtünmüş gibi olur; yukâlu: ٌَشاة 
ْأِس َوَفَرٌس ُمْخَتِمَرةٌ أَِي اْلَبْيَضاُء الرَّ
ُموُر َيخإْ -veznin [ya¡fûr] َيْعُفوٌر) [el-ya«mûr] اَلإْ
de) Şol içi kavuk şey™e denir ki muztarib 
ve müteharrik ola; yukâlu: أَْي َيْخُموٌر   َشْيٌء 
 َوَدٌع Ve katır boncuğuna denir أَْجَوُف ُمْضَطِرٌب
[veda¡] ma¡nâsına.

َمٌر  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [Mi«mar] ِمخإْ
Bir recül adıdır.

ٌر  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [umayr«] ُخَميإْ
Yemen’de Sa¡de’den yukarıda bir su adı-
dır. Ve 

ٌر  .Esâmîdendir: »umeyr b [umeyr«] ُخَميإْ
Ziyâd ve »umeyr er-Re√abî ve Yezîd b. 
»umeyr muhaddislerdir. Ve Ebû »umeyr 
b. Mâlik tâbi¡îndendir. Ve »ârice b. el-
»umeyr cîm mâddesinde güzerân eyledi.

َمٍر -vez [minber] ِمْنَبٌر) [û Mi«mar±] ُذلِمخإْ
ninde) ¡Alâ-kavlin ُذو ِمْخَبٍر [±û Mi«ber]dir. 
Melik-i ◊abeşe olan Necâşî’nin birâder-
zâdesidir ki hizmet-i Nebevî ¡aleyhi’s-
selâm ile şeref-yâfte idi.

-vez [kitâb] ِكَتاٌب) [âtu’l-»imâr±] َذاتُالإِْخَماِر
ninde) Tihâme’de bir mevzi¡dir.

-vez [kitâb] ِكَتاٌب) [u’l-»imâr±] ُذلالإِْخَماِر
ninde) ¡Avf b. er-Rebî¡ b. ±i’r-Rim√ayn 
lakabıdır, zevcesinin hımârına bürünüp 
cenk ve kıtâl eder idi ve zâtında bahâdır 
ve nîze-güzâr olmakla a¡dâdan katı vâfir 
kimseleri nîze ile zahm-dâr edip hatta hir 
kime ki “Seni böylece nîze ile kim mecrûh 
eyledi?” diye su¡âl eyleseler, “±u’l-»imâr 
eseridir” derler idi. Ve 

 .Mâlik b [u’l-»imâr±] ُذلالإِْخَماِر
Nuveyre’nin kezâlik Zubeyr b. ¡Avvâm’ın 
feresleri adıdır. Zubeyr vak¡a-i cemelde o 
ata süvâr olmuş idi.

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-«umâr] اَلإُْخَماُر
Bâdenin neş™e ve keyfiyyeti geçtikten son-
ra ¡ârız olan hamyâzeye ve sıklet ve ser-
girânlığa denir ve minhu kavlu’ş-şâ¡ir: ِإَذا“ 
 ُقْلَت أَْهالً ِلْلُكُؤوِس َوَمْرَحًبا || َفَصْبًرا َعَلى َخْيِر اْلُخَماِر
ِه” َوُهَو ُصَداُع اْلَخْمِر َوأََذاَها َوَشّرِ
ُر ُمَخّمِ ٌث) [el-mu«ammir] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) َخْمٌر [«amr] ittihâz eden ya¡nî 
bâde basıp çıkarır olan adama denir.

اُر -veznin [kettân] َكتَّاٌن) [el-«ammâr] اَلإَْخمَّ
de) َخْمٌر [«amr] satıcıya denir, mey-fürûş 
ma¡nâsına lisânımızda mey-hâneci ta¡bîr 
olunur.

ِخِمرُّ ) [el-«imirr] اَلإْ  (vezninde [imirr†] ِطِمرٌّ
-gibi bu dahi nisvânın baş ör [imâr»] ِخَماٌر
tülerine denir, Fârisîde bâşâme derler.

َرُة -Binâ (â’nın kesriyle») [el-«imret] اَلإِْخمإْ
yı nev¡dir, nisvânın baş örtüsünü örtün-
mek hey™etine denir ki örtü tutunuşu ta¡bîr 
olunur; yukâlu: َهْيَئِة أَْي  اْلِخْمَرِة  َلَحَسَنُة   ِإنََّها 
 Niteki lihâfın nev¡ ve hey™etinde اْخِتَماِرَها
 :derler ve minhu’l-meselu [li√fet] ِلْحَفٌة
-mü [avân¡] َعَواٌن [Ve] “اَْلَعَواُن الَ تَُعلَُّم اْلِخْمَرَة”
cerribe ve ¡ârife hatuna denmekle “dânişli 
hâzıka hatuna örtü tutunmayı ta¡lîme hâcet 
yoktur”, “mücerrib ve ¡ârif ve kâr-âgâh 
olan adam ta¡rîf ve irşâd ve delâletten 
müstagnîdir” diyecek yerde darb olunur. 
Ve َخَمٌر [«amer] gibi sır ve hufye ve gaflet 
ma¡nâsına müsta¡meldir; tekûlu: َعَلى  ِجْئَنا 
ِخْمَرٍة َوَخَمٍر أَْي ِفي ِسّرٍ َوَغْفَلٍة َوُخْفَيٍة
ُر ٌل) [et-ta«ammur] اَلتََّخمُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Hatun başına kisâyı tutunmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِباْلِخَماِر اْلَمْرأَُة  َرِت   َتَخمَّ
ِإَذا َلِبَسْتُه
َتِمَرُة  ُمْعَتِمَرةٌ) [el-mu«temiret] اَلإُْمخإْ
[mu¡temiret] vezninde) Başı beyâz olan 
koyuna ve ata ıtlâk olunur, gûyâ ki beyâz 
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Mu&ennâ b. ◊asan b. ¡Alî b. Ebî ‰âlib 
radıyallâhu ¡anhum hazretlerinin merkad-
leri ondadır.

َراُن  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [umrân«] ُخمإْ
»orâsân eyâletinde bir nâhiye adıdır.

]خ م ج ر[
َجُر  [ca¡fer] َجْعَفٌر cîm’le) [el-«amcer] اَلإَْخمإْ
vezninde) ve

-veznin [†ulebi¡] ُعَلِبٌط) [el-«umecir] اَلإُْخَمِجُر
de) ve

-vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-«umâcir] اَلإُْخَماِجُر
ninde) ve

َجِريُر  [zemherîr] َزْمَهِريٌر) [el-«amcerîr] اَلإَْخمإْ
vezninde) Deniz suyu gibi şûr suya, ¡alâ-
kavlin pek acılık derecesine varmayıp 
devâbb kısmı içer olan şûrca suya denir. 
Ve ¡alâ-re™yin َخْمَجِريٌر [«amcerîr] acı suya 
denir ki devâbb dahi içemez ola. Ziyâde-i 
mebnâ ziyâde-i ma¡nâya dâll olduğu için 
ba¡zılar bunu mübâlagada isti¡mâl eyledi.

َجِريَرُة  َزْمَهِريَرةٌ) [el-«amcerîret] اَلإَْخمإْ
[zemherîret] vezninde) Fitne ve şûriş ve 
kavgaya denir; yukâlu: أَْي َخْمَجِريَرةٌ   َبْيَنُهْم 
َتْهِويٌش

]خ م ش ت ر[
َتُر  şîn-i mu¡ceme ve) [el-«ameşter] اَلإَْخَمشإْ
tâ-yı fevkiyye ile َغَضْنَفٌر [πa∂anfer] veznin-
de) Le™îm ve fürû-mâye kimseye denir.

]خ م ط ر[
َُِريُر  [am†arîr…] َقْمَطِريٌر) [el-«am†arîr] اَلإَْخمإْ
vezninde) َخْمَجِريٌر [«amcerîr] ma¡nâsınadır 
ki zikr olundu.

]خ ن ت ر[
َتاُر ِخنإْ ve (â’nın kesriyle») [el-«intâr] اَلإْ

ُتوُر ُخنإْ  Pek (â’nın zammıyla») [el-«untûr] اَلإْ

ُمَخاَمَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu«âmeret] اَلإْ
vezninde) Bir mahalde müdâmî ikâmet 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َبْيَتُه   َخاَمَر 
َيْبَرْحُه َوَلْم  َوَلِزَمُه  ِبِه   Ve hürrü ¡abd diyerek أََقاَم 
satmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجَل ِإَذا  َخاَمَر الرَّ
ا َعَلى أَنَُّه َعْبٌد -Ve bir nesneye yakın ol َباَع ُحرًّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َخاَمَرُه ِإَذا َقاَرَبُه Ve 
bir nesneye katılıp karışmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجْوَفُه َخاَلَط  ِإَذا  اُء  الدَّ -Ve gizlen َخاَمَرُه 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َخاَمَر ِبِه ِإَذا اْسَتَتَر ِبِه 
Ve minhu: ”َخاِمِري أُمَّ َعاِمِري“ ve bu meseldir. 
َعاِمٍر  dişi sırtlanın künyesidir, sayyâdlar أُمُّ 
cânver-i mezbûrun deliğine bu kelâmı di-
yerek duhûl edip ayaklarını bend ederler. 
O dahi aslâ hareket eylemeyip râm olur; 
sırtlan be-gâyet ahmak cânverdir. Kezâlik 
-derler, “Ey sırt “َخاِمِري َحَضاِجٌرأََتاِك َما تَُحاِذُر”
lan, sen pinhân ol ki hazer eylediğin nes-
ne sana geldi” demektir. Mü™ellif der ki 
mesel-i sânîyi kütüb-i emsâlde gerçi bu 
üslûb üzere buldum, lâkin evceh ve en-
seb olan yâ’nın hazfiyle َخاِمْر َحَضاِجٌر yâhûd 
isbât-ı nûn’la تَُحاِذِريَن olmaktır, zîrâ َحَضاِجٌر 
[√a∂âcir] bünye-i cem¡ üzere müfred oldu-
ğu mâddesinde beyân olundu.

َماُر ِتخإْ سإْ ِ -Bir adamı kul edin [el-isti«mâr] اَلإْ
mek ma¡nâsınadır, yukâlu: ِإَذا ُفالًَنا   ِإْسَتْخَمَر 
اْسَتْعَبَدُه
ِمُر َتخإْ إَْ ُم -ism-i fâ¡il bün) [el-musta«mir] اَلإْ
yesiyle) يٌب  ma¡nâsınadır ki [şirrîb] ِشّرِ
müdmin-i hamr olan bekrîye ve şürbü’l-
Yehûda mübtelâ olan Müslümâna denir; 
yukâlu: يٌب َرُجٌل ُمْسَتْخِمٌر أَْي ِشِرّ
ُمُر  (vezninde [tan§uru] َتْنُصُر) [Ta«muru] َتخإْ
Nisvân a¡lâmındandır.

َرى َْاَخمإْ  [Bâ«amrâ] (bâ-yı muvahhade ile 
 vezninde) Kûfe kurbünde [sekrâ] َسْكَرى
bir karye adıdır ki İbrâhîm b. ◊asan el-
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َجَرُة َخنإْ ve (hâ’yla) [el-«anceret] اَلإْ

ُخنإُْجوَرُة  (â’nın zammıyla») [el-«uncûret] اَلإْ
Bunlar da sütü firâvân olan nâkaya denir; 
yukâlu: َناَقٌة َخْنَجَرةٌ َوُخْنُجوَرةٌ أَِي اْلَغِريَزُة اللََّبِن Ve

 İri ve ¡âzîmü’l-heykel [uncûret»] ُخنإُْجوَرةٌ
nâkaya denir; yukâlu: َناَقٌة ُخْنُجوَرةٌ أَْي َضْخَمٌة
َجِريُر َخنإْ  [amcerîr»] َخْمَجِريٌر [el-«ancerîr] اَلإْ
vezninde ve mürâdifidir ki zikr olundu.

]خ ن ر[
 Sıdk ve safvet (nûn’la) [el-«ânir] اَلإَْخاِنُر
ve ihlâs üzere olan dosta denir ki sânî-i 
kimiyâdır. Cem¡i ُخنٌُر [«unur] gelir zamme-
teynle, yukâlu: َرُجٌل َخاِنٌر أَْي َصِديٌق ُمَصاٍفŞârih 
der ki savâb olan cem¡i ُركٌَّع [rukka¡] vez-
ninde olmaktır.

ُر َخَنوَّ  fetehâtla ve teşdîd-i) [el-«anevver] اَلإْ
vâv ile ٌر vezninde) ve [a≠evver¡] َعَذوَّ

َخنُّوُر  (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [el-«annûr] اَلإْ
Okçuların ok yonup perdâht eylecek ka-
mışlarına denir ki ¡Arablar bıçak gibi kes-
kin kamış ile yonup perdâht ederler. Ve 
her gevşek ve rehâvetli şecere denir. Ve 
ni¡met-i zâhireye denir.

ُر  ِعلَّْوٌص â’nın kesriyle») [el-«innevr] اَلإِْخنَّوْ
[¡illev§] vezninde) ve

ُر َخَنوَّ ٌر) [el-«anevver] اَلإْ  [a≠evver¡] َعَذوَّ
vezninde) Dünyâya ıtlâk olunur; dâhiye 
ma¡nâsındandır.

َرةٌ) [unneret»] ُخنََّرُة  (vezninde [sukkeret] ُسكَّ
Esâmîdendir: İsmâ¡îl b. İbrâhîm b. »unne-
re muhaddisîndendir, ~aπâniyyu’l-asldır.

-vez [tennûr] َتنُّوٌر) [ummu «annûr] أُمُّ َخنُّوٍر
ninde) ve

ٍر -vez [billevr] ِبلَّْوٌر) [ummu «innevr] أُمُّ ِخنَّوإْ
ninde) Dişi sırtlanın ve dişi sığırın kün-
yesidir. Ve âfet ve dâhiyenin künyesidir. 

açlığa denir, ُجوٌع َشِديٌد ma¡nâsına.

]خ ن ث ر[
َخَنِثُر  â’nın ve nûn’un fethi») [el-«ane&ir] اَلإْ
ve &â-yı müsellesenin kesriyle) ve

َثُر َخنإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-«an&er] اَلإْ
ve

ِثُر ِخنإْ ve (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-«in&ir] اَلإْ

ثُُر ُخنإْ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-«un&ur] اَلإْ
Şol işe yaramaz hakîr ve hasîs ve kemter 
eşyâ döküntüsüne denir ki bir mahalle 
nakl olundukta yurtta ve evde kalır.

َخَناِنيُر  (cem¡ bünyesiyle) [el-«anâ&îr] اَلإْ
Dâhiyelere ıtlâk olunur. Ve ev esbâbına 
denir, kumaşu’l-beyt ma¡nâsına ki murâd 
hırt mırt makûlesi esâs ve resâstır.

َثٌر  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [an&er«] َخنإْ
Temîm kabîlesinin silsile-i neseble-
rinden bir kimsedir. Kezâlik »uzeyme 
ve ¢ays-ı ¡Aylân kabîlelerinin neseb-
leri ricâlindendir. Ve ¡Amr b. »an&er 
Câhiliyye şüc¡ânından bir dil-âverdir ki 
Ümmü’l-mü™minîn »adîcetü’l-Kübrâ 
radıyallâhu ¡anhâ cenâblarının li-ümm 
cedleri idi.[خ ن ج ر]

َجُر َخنإْ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-«ancer] اَلإْ
de) Bıçağa denir, يٌن  ,ma¡nâsına [sikkîn] ِسّكِ
¡alâ-kavlin ¡azîm olanına denir ki hâlen 
o nev¡ine lisânımızda dahi hançer ta¡bîr 
olunur; «â’nın kesriyle ِدْرَهٌم [dirhem] 
vezninde dahi lügattır. Ve ¡Arablar sa-
kalı bed-hey™et olan adama ْحَيِة الّلِ  َخْنَجِريُّ 
[«anceriyyu’l-lihyet] ıtlâk ederler ki 
murâd sakalının etrâfı az ve uzun ve söbü 
olanıdır, hançer şeklinde olur; yukâlu: 
ْحَيِة أَْي َقِبيُحَها  Ve َرُجٌل َخْنَجِريُّ الّلِ

َجٌر  Sütü firâvân olan nâkaya [ancer»] َخنإْ
denir.
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[«insîr]dir, ِخْنِزيٌر [«inzîr] gibi.

َخَناِسَرُة  [ayâ§iret…] َقَياِصَرةٌ) [el-«anâsiret] اَلإْ
vezninde) Korkak kimselere denir; 
yukâlu: ُهَو ِمَن اْلَخَناِسَرِة أَْي ِمْن أَْهِل اْلَجَباَنِة
ُر ََ َخنإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-«anser] اَلإْ
ve

ِريُّ ََ َخنإْ ) [el-«anseriyy] اَلإْ  [ca¡feriyy] َجْعَفِريٌّ
vezninde) Mevki¡-i hüsrânda olan ada-
ma denir, yukâlu: ِفي أَْي  َوَخْنَسِريٌّ  َخْنَسٌر   َرُجٌل 
 .gelir [anâsiret»] َخَناِسَرةٌ Cem¡i َمْوِضِع اْلُخْسَراِن
Mü™ellif bunu “خ،س،ر“ mâddesinde zikr 
eylemekle nûn’unun zâ™id olduğunu iş¡âr 
eylemiş idi, burada zikri muhâlif olur.

]خ ن ش ف ر[
َشِفيُر َخنإْ  şîn-i mu¡ceme) [el-«anşefîr] اَلإْ
ile َقْنَدِفيُر […andefîr] vezninde) Âfet ve 
dâhiyeye denir; yukâlu: ِباْلَخْنَشِفيِرأَِي اهللُ   َرَماُه 
اِهَيِة الدَّ

]خ ن ص ر[
ِخنإِْصُر -â’nın ve §âd’ın kes») [el-«in§ir] اَلإْ
riyle ve §âd’ın fethiyle de lügattır) İsba¡-ı 
sugrâya ya¡nî küçük parmağa denir ki ser-
çe parmak ta¡bîr olunur, Fârisîde kâlûc de-
nir, ¡alâ-kavlin orta parmağa denir. Ve bu 
müzekkerdir, mü™ennes dahi olur; yukâlu: 
ْغَرى أَِو اْلُوْسَطى ْصَبُع الصُّ َقَطَع ِخْنِصَرُه َوُهَو اإْلِ
 (â’nın zammıyla») [unâ§iret«] ُخَناِصَرُة
Şâm diyârında ◊aleb a¡mâlinden bir bel-
de adıdır; bânîsi olan »unâ§ire b. ¡Urve b. 
el-◊âri& ismiyle müsemmâdır, Cirânu’l-
¡Avd nâm şâ¡ir etrâf ve havâlîsi i¡tibârıyla 
işbu ”ِبُخَناِصَراٍت َوُصْحَبِتي   mısrâ¡ında “َنَظْرُت 
cem¡ olarak îrâd eylemiştir, َشاَماٌت dedik-
leri gibi.

-Bir ada (kesreteynle) [in§irânu«] ِخنإِْصَراُن
mın ¡alemîdir.

Ve ni¡metin künyesi olmakla azdâddan 
olur. Ve Mı§ır memleketinin künyesidir 
ve minhu’l-hadîsu: أُمُّ َخنُّوٍر يَُساُق ِإَلْيَها اْلِقَصاُر“ 
 Şârih der ki dünyâ ma¡nâsından اأْلَْعَماِر”
yâhûd ni¡met ma¡nâsından me™hûzdur. 
Evvele göre ْنَيا الدُّ  [ummu’d-dunyâ] أُمُّ 
ta¡bîri mülâyimdir ve ba¡zılar dâhiye 
ma¡nâsından me™hûzdur, hadîs-i mezkûrda 
ِإَلْيَها -ibâreti makâm-ı ta¡lîldedir dedi¡ يَُساُق 
ler. Ve 

َخنُّوٍر  Ba§ra şehrinin [ummu «annûr] أُمُّ 
künyesidir; ni¡met ve ticâretinin vefretine 
mebnîdir. Ve götün ve mak¡adın dahi kün-
yesidir; dâhiyeden me™hûzdur.

]خ ن أ ر[
َزَرُة َخنإْ  (zâ-yı mu¡ceme ile) [el-«anzeret] اَلإْ
Yoğunluk ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفيِه َخْنَزَرةٌأَْي 
-Ve taşçıların taş kırdıkları büyük bal ِغَلٌظ
taya denir ki varsak ta¡bîr olunur.

َزٍر اَرُةَخنإْ َُ  [Dâretu »anzer] (َجْعَفٌر [ca¡fer] 
vezninde) ve 

ِن َزَرَتيإْ َخنإْ اَرُةالإْ َُ  [Dâretu’l-»anzereteyn] 
 ve (vezninde [ma¡§areteyn] َمْعَصَرَتْيِن)

ِزيَريإِْن ِخنإْ اَرُةالإْ َُ  [Dâretu’l-»inzîreyn] 
Bâdiyede ma¡rûf mevzi¡lerin ismleridir.

ِزيُر ِخنإْ  mâddesinde zikr “خ،ز،ر« [el-«inzîr] اَلإْ
olundu ki nûn’u zâ™iddir.

]خ ن س ر[
ُر َِ ِخنإْ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-«insir] اَلإْ
Le™îm ve nâkes ve fürû-mâye şahsa denir. 
Ve âfet ve dâhiyeye denir.

َخَناِسيُر -veznin [tebâşîr] َتَباِشيُر) [el-«anâsîr] اَلإْ
de) Helâk ma¡nâsınadır. Şârihin beyânına 
göre müfredi yoktur. Ve zu¡afâ-yı nâsa 
denir. Ve dağ keçilerini ba¡zı otluklar ve 
ağaçlar üzere tebevvül eyledikleri bevl 
eserlerine denir. Bunların müfredi ِخْنِسيٌر 
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َراُن  â’nın fethi ve vâv’ın») [el-«avrân] اَلإَْخوإْ
sükûnuyla) Dâbbe kısmının meb¡arına 
ya¡nî fışkı çıkacak yerine denir ki omur-
gaları uçlarına dâ™iresi oraya müctemi¡ ve 
orayı müştemil olur. Murâd dübürü ile 
işkenbesi aralığında fışkılık dedikleri yer 
olacaktır. ¡Alâ-kavlin meb¡arının başı-
na yâhûd dübür olan yerine ya¡nî dübürü 
müştemil olan yerine denir. Cem¡i َخْوَراَناٌت 
[«avrânât] gelir ve َخَواِريُن [«avârîn] gelir.

 Reyb (vezninde [nûr] نُوٌر) [el-«ûr] اَلإُْخوُر
ve töhmetleri çok olan nisvâna denir. Fî-
zâtihâ ehl-i fesâd ve habâ™is olduklarına 
binâ™en doğru yürüseler de yine mazinne-i 
töhmet olalar. İşbu ُخوٌر [«ûr] kelimesi 
cem¡dir, müfredi mesmû¡ değildir. Ve 

اَرةٌ [ûr»] ُخوٌر  ¡lafzından cem [avvâret»] َخوَّ
olur ki sütü bol ve firâvân olan nâkaya 
denir; yukâlu: اللََّبِن اْلَغِزيَرُة  أَِي  اَرةٌ  َخوَّ  ve َناَقٌة 
yukâlu: نُوٌق ُخوٌر
َخَوُر  Za¡îf ve (fethateynle) [el-«aver] اَلإْ
zebûn ve bî-tâb olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا َضُعَف ُجُل َخَوًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ َخِوَر الرَّ
 (vezninde [uhûr@] ظُُهوٌر) [el-«u™ûr] اَلإُْخُؤلُر
Bu dahi o ma¡nâyadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َخاَر 
َيُخوُر ُخُؤوًرا ِإَذا َضُعَف
ِويُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta«vîr] اَلتَّخإْ
َر :ma¡nâsınadır; yukâlu [u™ûr»] ُخُؤوٌر  َخوَّ
َتْخِويًرا ِبَمْعَنى َخاَر ُخُؤوًرا
اُر  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [el-«avvâr] اَلإَْخوَّ
ve

َخاِئُر  Süst ve za¡îf ve nizâr olan [el-«â™ir] اَلإْ
insân ve hayvâna ve sâ™ir nesneye denir. 
Evvel mübâlagadır; yukâlu: اٌر  َرُجٌل َوَشْيٌء َخوَّ
 Ve َوَخاِئٌر أَْي َضِعيٌف

اٌر  ;Pek âteşli çakmağa denir [avvâr»] َخوَّ
yukâlu: اٌح اٌر أَْي َقدَّ  Ve bünye ve endâmı َزْنٌد َخوَّ

]خ ن ط ر[
يُر ُِ ِخنإْ  ِقْنِديٌل â-yı mühmele ile†) [el-«in†îr] اَلإْ
[…indîl] vezninde) Şol kocakarıya denir ki 
pîrlikten gözlerinin kapakları ve yüzünün 
etleri sölpüklenip boş deri gibi salkı ve 
sarkık ola.

]خ ن ف ر[
-vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط fâ’yla) [unâfir«] ُخَناِفٌر
ninde) Bir recül adıdır.

]خ ل ر[
 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-«uvâr] اَلإُْخَواُر
Hayvândan sığır kısmının âvâzına denir ki 
böğürme ta¡bîr olunur. Ve koyun ve keçi 
âhû kısmında âvâzlarına denir ki meleme 
ta¡bîr olunur. Ve yaydan çıkarken okun 
dahi âvâzına ıtlâk olunur. 

Şârih der ki ُخَواٌر [«uvâr] sığır âvâzında 
hakîkî ve sâ™irinde tevessü¡e mebnîdir. Ve 
-fi’l-asl masdardır, ism ola [uvâr»] ُخَواٌر
rak dahi isti¡mâl olundu; yukâlu: اْلَبَقُر  َخاَر 
 :ve minhu kavluhu ta¡âlâ َيُخوُر ُخَواًرا ِإَذا َصاَت
َصْوٌت أَْي  ُخَواٌر﴾  َلُه  َجَسًدا   َلُه :ve yukâlu ﴿ِعْجالً 
.İntehâ َصْوٌت َكُخَواِر الثَّْوِر

ُر  [πavr] َغْوٌر â’nın fethiyle») [el-«avr] اَلإَْخوإْ
vezninde) İki yüksek yerin aralığında olan 
alçak düzce yere ve deniz körfezine de-
nir, اْلَبْحِر  .ma¡nâsına [alîcu’l-ba√r»] َخِليُج 
Ve cereyân eden suyun denize döküldü-
ğü yere denir, اْلَماِء  [™ma§abbu’l-mâ] َمَصبُّ 
ma¡nâsına. Ve 

ٌر  ¡Necd ülkesinde bir mevzi [avr«] َخوإْ
yâhûd bir cebel verâsında bir vâdî adıdır. 
Ve 

ٌر  َخْوَراٌن Masdar olur, dâbbenin [avr»] َخوإْ
[«avrân]ına vurmak ma¡nâsına, ke-mâ se-
yuzkeru; yukâlu: َطَعَنُه َفَخاَر َيُخوُر َخْوًرا ِإَذا أََصاَب 
َخْوَراَنُه
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Mu√ammed b. ¡Abdullâh b. ¡Abdul√akem 
oradandır. Ve Esterâbâd kazâsında bir 
karye adıdır ki َجْعَفٌر [ca¡fer] vezninde 
َسْفَلَق lafzına izâfetle […Sefla] َسْفَلُق  ُخوُر 
[»ûru Sefla…] demekle müte¡âreftir; 
muhaddisînden Ebû Sa¡îd Mu√ammed b. 
A√med el-»ûru Sefla…î oradandır.

يإِْف ََّ ُرال  â’nın fethi ve») [avru’s-Seyf«] َخوإْ
vâv’ın sükûnuyla) ve 

ُاِل يإْ ََّ ُرال  dâl’ın fethi) [avru’d-Deybul«] َخوإْ
ve bâ’nın zammıyla) ve 

َفٍل ُرَفوإْ -vez [fedfed] َفْدَفٌد) [avru Fevfel«] َخوإْ
ninde) ve 

ُرُفكَّاٍن اٌن) [avru Fukkân«] َخوإْ  [rummân] ُرمَّ
vezninde) ve 

َلَص َْرإْ ُر  [cevher] َجْوَهٌر) [§avru Berva«] َخوإْ
vezninde) yâhûd 

َلَج َْرإْ ُر  ¡Birer mevzi [avru Bervec«] َخوإْ
adlarıdır.

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [uvâr«] ُخَواُر
Rey şehrinin kazâsında bir karye adıdır; 
a¡lâmdan ¡Abdulcebbâr b. Mu√ammed 
ve Zekeriyyâ b. Mes¡ûd el-»uvâriyyân 
oradandır. Ve »uvâr b. e§-~adif, ◊imyer 
mülûkundan bir melikin ismidir.

) [el-«ûret] اَلإُْخوَرُة  (vezninde [πûret] ُغوَرةٌ
Güzîde ve müntehab deveye denir; tekûlu: 
َنَحْرَنا ُخوَرَةِإِبِلَنا أَْي ِخيَرَتَها

]خ ي ر[
ُر َخيإْ  â’nın fethi ve yâ’nın») [el-«ayr] اَلإْ
sükûnuyla) Ma¡rûftur, cem¡i ُخُيوٌر [«uyûr] 
gelir. 

Şârih der ki ٌَّشر [şerr] mukâbilidir. Ba¡zılar 
 ı mutlakan halkın meyl ve ragbet[ayr»] َخْيٌر
ve muhabbet eylediği nesne ile ta¡rîf eyle-
diler, ¡akl ve ¡ilm ve mâl ve ¡adl ve ihsân 
gibi. Ve mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına 

nâzük ve hoş ve tenâsüb-i a¡zâsı tâm olan 
erkek deveye denir; yukâlu: أَِي اٌر  َخوَّ  َجَمٌل 
اْلَحَسُن ِقيُق  ٌة Burada الرَّ  nezâket [ri……at] ِرقَّ
ma¡nâsınadır. Cem¡i اَراٌت  .tır[avvârât»] َخوَّ
Ve 

اٌر  Selefte ¡ilm-i ensâbda mâhir [avvâr«] َخوَّ
bir adam ismidir.

ِعَناِن اُرالإْ -Boynu yumu [avvâru’l-¡inân»] َخوَّ
şak ve dizgini elde ve yüğrük ve soluklu 
olan ata ıtlâk olunur; yukâlu: اُر َخوَّ  َفَرٌس 
اْلِعَناِن أَْي َسْهُل اْلَمْعِطِف َكِثيُر اْلَجْرِي
اَرُة ) [el-«avvâret] اَلإَْخوَّ -vez [seyyâret] َسيَّاَرةٌ
ninde) Göte denir, ِإْسٌت [ist] ma¡nâsına. Ve 
çok yemiş tutmuş hurmâ ağacına denir; 
yukâlu: اَرةٌ أَْي َغِريَزُة اْلَحْمِل َنْخَلٌة َخوَّ
ِتَخاَرُة سإْ ِ  Bir adamdan [el-isti«âret] اَلإْ
şefkat ve mihrübânlık niyâz eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  ِإْسَتَخاَرُه 
 ُخَواٌر Şârihin beyânına göre buاْسَتْعَطَفُه
[«uvâr] kelimesinden me™hûzdur ki savt 
ma¡nâsınadır. Sayyâdlar âhû yavrusunu 
yatağında buldukta kulağını burarlar, tâ 
ki feryâd eylemekle anası işitip gelmekle 
kurdukları tuzağa giriftâr ola. Ve 

ِتَخاَرةٌ  Sayyâd önüne tuzak [isti«âret] ِإسإْ
nasb olunan deliğinden çıkmakla tuzağa 
düşmek için sırtlanın asl yatağının ağızını 
ağaçlar ile kapamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُبَعِإَذا َجَعَل َخَشَبًة ِفي َثْقِب َبْيِتَها َحتَّى َتْخُرَج  ِإْسَتَخاَر الضَّ
eV آَخَر  َمَكاٍن   hâneyi silip süpürüp pâk ِمْن 
ve pâkîze kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْسَتَخاَر اْلَمْنِزَل ِإَذا اْسَتْنَظَفُه
َخاَرُة ِ  (vezninde [icâret] ِإَجاَرةٌ) [el-i«âret] اَلإْ
Bir nesneyi bir semte sarf ve imâle ey-
lemek ma¡nâsınadır, yukâlu: َصَرَفُه ِإَذا   أََخاَرُه 
َوَعَطَفُه
 »Bel (vezninde [nûr] نُوٌر) [ûr«] ُخوُر
kazâsında bir karye adıdır; a¡lâmdan 
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Tefsîru’l-¡Uyûn’da İbn ¡Abbâs hazretle-
rinden mervîdir ki َخْيٌر [«ayr] mâddesinin 
ma¡nâsı ¡ilmullâha muhavveldir, zîrâ 
ihâtası mümkin değildir. İntehâ. Ve 

ٌر  Esâmîdendir: Man§ûr b. »ayr [ayr«] َخيإْ
el-Mâli…î ve Ebû Bekr b. »ayr el-İşbîlî 
muhaddislerdir. Kezâlik Sa¡du’l-»ayr 
muhaddistir. Ve 

ٌر  Masdar olur, bir adam sâhib-i [ayr»] َخيإْ
hayr olmak ma¡nâsına; yukâlu: ُجُل الرَّ  َخاَر 
 َخاَر اهللُ َلَك ِفي :ve tekûlu َيِخيُر َخْيًرا ِإَذا َصاَر َذا َخْيٍر
Ve اأْلَْمِر أَْي َجَعَل َلَك ِفيِه اْلَخْيَر

ٌر  Ef¡al-i tafdîl olarak isti¡mâl [ayr»] َخيإْ
olur; tekûlu: ِمْنَك أَْخَيُر  َتُقوُل  َكَما  ِمْنَك  َخْيٌر   ُهَو 
Hemze ile isti¡mâli Benû ¡Âmir lügatidir, 
niteki zikr olundu. Ve 

ٌر  Ef¡al-i tafdîl olduğu gibi fi¡l-i [ayr»] َخيإْ
ta¡accüb dahi olur; yukâlu: َكَما اللََّبَن  َخْيَر   َما 
ُه أََشرَّ َما  يَُقاُل  َكَما  ُه  َشرَّ َما  َويَُقاُل  أَْخَيَرُه  َما  -Ge يَُقاُل 
rek tafdîl ve gerek ta¡accübde hemzelerin 
hazf ve isbâtları lügâta mebnîdir, niteki 
zikr olundu. Ve tekûlu’l-¡Arab: ِإنََّك َما َوَخْيًرا 
َخْيًرا َسُتِصيُب  أَْي  َخْيٍر  َمَع  َما Bunun aslı أَْي   ِإنََّك 
 ,ma¡nâsınadır َمَع ,idi ki vâv َتْلَبُث َتُكوُن َوَخْيًرا
kesret-i isti¡mâlden fi¡ller hazf olundu. 

Şârih der ki burada َما ta¡zîm içindir ve َخْيًرا 
lafzının tenvîni dahi ta¡zîm içindir, tenvî¡ 
için dahi olur, kezâlik َما lafzı mübâlaga-i 
fi¡le haml olunmak dahi mümkindir, zîrâ 
¡Arablar bir kimsenin kesret-i fi¡linden 
ihbâr murâd ettikte ona َما kelimesini idhâl 
ederler. Meselâ َيْكُتُب ا  ِممَّ َزْيًدا   ِمْن ;derler ِإنَّ 
-de ُمْخُلوٌق ِمَن اْلِكَتاَبِة ma¡nâsına, gûyâ أَْمِر ِكَتاَبٍة
mektir. Pes burada mübâlaga muhâtabın 
dâ™imâ hayr semtinde olmasına mahmûl 
olur. İntehâ.

ُر َخّيِ  (vezninde [keyyis] َكّيٌِس) [el-«ayyir] اَلإْ
Sıfattır, hayrı çok adama denir; yukâlu: 

göre َخْيٌر [«ayr] vech-i meşrûh üzere cüm-
lenin ragbet eylediği nesneden ¡ibârettir ve 
iki nev¡ üzeredir: Biri hayr-ı mutlaktır ki 
fî-külli hâlin ve ¡inde külli ehadin mergûb 
ve mahbûb olandır, cennet gibi; kezâlik 

 .dahi bu gûnedir, cehennem gibi [şerr] َشرٌّ
Sânî hayr-ı mukayyeddir ki bir adam ¡in-
dinde hayr olan ¡inde’l-âher şerr olur, 
mâl-ı kesîr gibi. Ve َخْيٌر [«ayr] ve ٌَّشر [şerr] 
kelimeleri iki gûne isti¡mâl olunur: Biri 
ism olurlar, niteki zikr olundu. Sânî vasf 
olup ef¡al-i tafdîl ile mukadder olurlar; 
yukâlu: َهَذا َخْيُر ِمْنُه َوَشرٌّ ِمْنُه أَْي َيْفُضُلُه َيْعِني َتْقِديُرُه 
 Ve ism-i fâ¡il ma¡nâsına müsta¡mel أَْفَعُل ِمْنُه
olurlar ki tafdîl murâd olmaz, nahvu: ُالَة  اَلصَّ
 َخْيٌر ِمَن النَّْوِمأَْي ِهَي َذاُت َخْيٍر َوَفْضٍل َيْعِني َجاِمَعٌة ِلَذِلَك
Ve Benû ¡Âmir lügatinde hemze ile ef¡al-i 
tafdîl olarak müsta¡meldir; yukâlu: َهَذا أَْخَيُر 
 İntehâ. Veِمْن َهَذا أَْو أََشرُّ ِمْنُه

ٌر  َخْيٌر :Mâla ıtlâk olunur; yukâlu [ayr»] َخيإْ
َكِثيٌر َماٌل  أَْي   ,Ve at kısmına ıtlâk olunur َكِثيٌر 
hattâ cebhesindeki ٌة  َصَباُح e[πurret] ُغرَّ
 ta¡bîr olunur. Ve [abâ√u’l-hayr§] اْلَخْيِر
kesîrü’l-hayr ve’n-nef¡ olan adama ıtlâk 
olunur, niteki ٌر  ,dahi denir [ayyir»] َخّيِ
teşdîd ile َكّيٌِس [keyyis] vezninde. Pes َخْيٌر 
[«ayr] bu ma¡nâda bundan muhaffeftir, 
 ;lafzları gibi [meyt] َمْيٌت ve [meyyit] َمّيٌِت
bunun cem¡i أَْخَياٌر [a«yâr] ve ِخَياٌر [«iyâr] 
gelir «â’nın kesriyle. ¡İnde’l-ba¡z mu-
haffef olan cemâl ve ِمْيَسٌم [miysem] ve 
hüsn-i kıyâfet makûlesi sıfat-ı zâhire ile; 
ve müşedded olanı dîn ve salâh ve takvâ 
makûlesi sıfat-ı ma¡neviyye ile muttasıf 
olanda müsta¡meldir. Ve َخْيٌر [«ayr] keli-
mesinin mü™ennesinde ٌَخْيَرة [«ayret] denir 
hâ’yla; yukâlu: َفاِضَلٌة أَْي  َخْيَرةٌ   Şârihinِإْمَرأَةٌ 
beyânına göre cem¡i َخْيَراٌت [«ayrât] gelir, 
 gibi. Ve [bey∂ât] َبْيَضاٌت ve [bey∂at] َبْيَضٌة



ٌر 1926َخيإْ BÂBU’R-RÂ™ 

َض ِإَلْيِه اْلِخَياَر َخيََّر ُفالًَنا ِفي اأْلَْمِر ِإَذا َفوَّ
ٌل) [et-te«ayyur] اَلتََّخيُُّر -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir nesneyi seçip üründülemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا اْنَتَقاُه َتَخيََّر الشَّ
ِتَياُر خإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i«tiyâr] اَلإْ
de) Bu dahi üründülemek, ِإْصِطَفاٌء [i§†ifâ™] 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َواْخَتْرتُُه َجاَل  الّرِ  ِإْخَتْرتُُه 
 Bu ِمْنُهْم َواْخَتْرتُُه َعَلْيِهْم أَِي اْنَتَقْيُتُه َواْصَطَفْيُتُه ِمْن َبْيِنِهْم
ma¡nâdan ism ٌِخيَرة [«îret]tir, «â’nın kesriy-
le ve ٌِخَيَرة [«iyeret]tir, ِعَنَبٌة [¡inebet] veznin-
de, niteki zikr olundu.

َيُر َخإْ  (vezninde [ef∂al] أَْفَضُل) [el-a«yer] اَلإْ
Ef¡al-i tafdîldir, pek hayrlı adama denir, 
niteki ٌر  ,dahi bu ma¡nâya gelir [ayyir»] َخّيِ
ânifen zikr olunmuştur; yukâlu: أَْخَيُر  ُهَو 
 Ve kaçan hayr ile tafdîl ِمْنَك َكَما يَُقاُل َخْيٌر ِمْنَك
murâd olunsa müzekkerinde ُفالٌَن َخْيَرُة النَّاِس 
denir hâ’yla ve mü™ennesinde ُفالََنٌة َخْيُر النَّاِس 
denir, hâ’sız yâhûd اْلَمْرأََتْيِن ِمَن  اَْلَخْيَرُة   ُفالََنٌة 
denir harf-i ta¡rîfle. Ve َخْيٌر [«ayr] kelime-
si ef¡al-i tafdîl olduğu sûrette tesniye ve 
cem¡ kılınmaz.

َرُة َخيإْ  â’nın fethi ve yâ’nın») [el-«ayret] اَلإْ
sükûnuyla) ve

ِخيَرُة ve (â’nın kesriyle») [el-«îret] اَلإْ

ve (vezninde [îzâ∂] ِضيَزى) [el-«îrâ] اَلإِْخيَرى

 (vezninde [ûbâ†] طُوَبى) [el-«ûrâ] اَلإُْخوَرى
Bunlar da ef¡al-i tafdîl-i mü™ennestir; 
yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َخْيَرةٌ َوِخيَرةٌ َوِخيَرى َوُخوَرى
َرى  َحْيَرى â’nın fethiyle») [el-«ayrâ] اَلإَْخيإْ
[√ayrâ] vezninde) ve

َرى  â’nın fethi ve vâv’ın») [avrâ»] َخوإْ
sükûnuyla) ve

ve (vezninde [ûbâ†] طُوَبى) [el-«ûrâ] اَلإُْخوَرى

 (vezninde [îzâ∂] ِضيَزى) [el-«îrâ] اَلإِْخيَرى
Bunlar ismlerdir, mübâlagaya delâlet 
ederler, hayrı firâvân olan kişiye der-

اْلَخْيِر َكِثيُر  أَْي  ٌر  َخّيِ  Vech-i mezkûr üzere َرُجٌل 
-mey] َمّيٌِت ,bundan muhaffeftir [ayr»] َخْيٌر
yit] ve َمْيٌت [meyt] gibi. Ve 

ٌر -Elkâbdandır: İbrâhîm b. el [ayr«] َخيإْ
»ayr muhaddisîndendir. 

ِخيُر اَلإْ  [el-«îr] («â’nın kesriyle) Kerem 
ve şeref ma¡nâlarınadır; yukâlu: ِمْن  ُهَو 
َرِف َوالشَّ اْلَكَرِم  أَِي  اْلِخيِر   Ve asl ve bünyâd أَْهِل 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َما أَْكَرَم ِخيَرُه أَْي أَْصَلُه Ve 
hey™et ve kıyâfet ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإنَُّه 
َلَحَسُن اْلِخيِر أَِي اْلَهْيَئِة
ِخيَرُة ve (â’nın kesriyle») [el-«îret] اَلإْ

ِخَيُر ve (vezninde [ineb¡] ِعَنٌب) [el-«iyer] اَلإْ

ِخَيَرُة  (vezninde [inebet¡] ِعَنَبٌة) [el-«iyeret] اَلإْ
Masdarlardır, bir nesneyi sâ™ir üzere tafdîl 
ve tercîh eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإَذا َوِخَيَرًة  َوِخَيًرا  ِخيَرًة  َيِخيُرُه  َغْيِرِه  َعَلى  ُجُل  الرَّ  َخاَر 
eV َلُه   bir nesneyi seçip üründülemek َفضَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْنَتَقاُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  َخاَر 
Şârih der ki meselâ اهلِل ِخيَرُة  ٌد   kavlinde ُمَحمَّ
 .dur[ma«yûr] َمْخُيوٌر kelimesi bi-ma¡nâ ِخيَرةٌ
İntehâ. Ve 

 ,dan ism olur[i«tiyâr] ِإْخِتَياٌر [iret»] ِخيَرةٌ
 ِخَيَرةٌ gibi. Ve [™iftidâ] ِإْفِتَداٌء ve [fidyet] ِفْدَيٌة
[«iyeret] ِعَنَبٌة [¡inebet] vezninde kezâlik 
ism olur, ِخَياٌر [«iyâr] gibi ki ِإْخِتَياٌر [i«tiyâr]
dan ismdir ve َتَخيٌُّر [te«ayyur]dan dahi ism 
olur, ٌِطَيَرة [†iyeret] ve َتَطيٌُّر [te†ayyur] gibi. 
Ve ba¡zılar ٌِخيَرة [«îret] ve ٌِخَيَرة [«iyeret] 
üründülenmiş güzîde nesneye denir de-
diler, pes َمْخُيوٌر [ma«yûr] ma¡nâsına olur, 
niteki zikr olundu.

ِييُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta«yîr] اَلتَّخإْ
Bu dahi bir şey™i sâ™iri üzere tafdîl eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َخيََّرُه َعَلى َغْيِرِه ِإَذا 
َلُه  Ve bir adamı muhayyer kılmak ya¡nî َفضَّ
ikiden birinin tercîh ve ihtiyârını kendi-
sine ihâle eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
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َراُن  (vezninde [ayrân√] َحْيَراُن) [ayrân«] َخيإْ
¢uds kazâsında bir karye adıdır; a¡lâmdan 
A√med b. ¡Abdulbâ…î er-Rebe¡î ve Ebû 
Na§r b. ‰av… oradandır. Ve Yemen’de bir 
hısn adıdır. Ve

َراُن  .Veled-i Nevf b [ayrân«] َخيإْ
Hemdân’dır.

-veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [iyâret«] ِخَياَرُة
de) ‰aberiyye kazâsında bir karye adı-
dır; Şu¡ayb peygamber ¡alâ-nebiyyinâ ve 
¡aleyhi’s-selâm hazretlerinin merkad-i en-
verleri ondadır.

 (vezninde [inebet¡] ِعَنَبٌة) [iyeret«] ِخَيَرُة
Şehr-i ~an¡â™ kazâsında bir karyedir. 
Kezâlik Yemen’de Cened a¡mâlinden bir 
mevzi¡dir. Ve 

-Şâ¡ir ve edîb İbrâhîm el [iyeret«] ِخَيَرُة
İşbîlî pederinin ismidir. Ve ¡Abdullâh b. 
Lubb eş-Şâ†ibî el-Mu…rî ceddinin ismidir.

َرُة َخّيِ َسٌة) [el-»ayyiret] اَلإْ -vez [keyyiset] َكّيِ
ninde) Medîne-i münevvere’nin ismidir.

-Fârs ülke (vezninde [mîl] ِميٌل) [îr«] ِخيٌر
sinde bir kasaba adıdır.

 .Mu√ammed b (â’yla») [îret«] ِخيَرُة
¡Abdurra√mân e†-‰aberî nâm muhaddisin 
ceddi ismidir.

 (â’nın ve râ’nın kesriyle») [îrîn«] ِخيِريُن
Mav§il a¡mâlinden bir karye adıdır.

َفِر َصإْ َرُةالإْ ve [ayretu’l-A§fer«] َخيإْ

َرِة ََ َممإْ َرُةالإْ  [ayretu’l-Memderet«] َخيإْ
(«â’ların fethiyle) Mekke-i mükerreme 
cibâlinden iki cebeldir.

ِتَخاَرُة سإْ ِ  Hayr taleb eylemek [el-isti«âret] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمْنُه َطَلَب  ِإَذا   ِإْسَتَخاَرُه 
 Ya¡nî “Hak ِاْسَتِخِر اهلَل َيِخْر َلَك :ve tekûlu اْلَخْيَر
ta¡âlâ dergâhından hayrlı olanı taleb eyle 
ki hayrlısını ihsân eder.” 

ler; yukâlu: َوِخيَرى َوُخوَرى  َوَخْوَرى  َخْيَرى   َرُجٌل 
اْلَخْيِر اْلَكِثيُر   “خ،و،ر” Burada vâvî olanlar أَِي 
mâddesindendir.

ُمَخاَيَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu«âyeret] اَلإْ
vezninde) Bâb-ı mugâlebedendir, hayr 
ve meziyyette yarışmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفَكاَن َغَلَبُه  أَْي  َفَخاَرُه  َمَثالً  اْلِعْلِم  ِفي   َخاَيَرُه 
َخْيًرا ِمْنُه
ِخَياُر  Bu (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-«iyâr] اَلإْ
ismle ma¡rûf sebzedir ki ¡acûra şebîh olur. 
Ve 

 dan ism olur ki[i«tiyâr] ِإْخِتَياٌر [iyâr»] ِخَياٌر
iki emrin hayrlısını taleb eylemeğe denir; 
ve minhu yukâlu: أَِي َوِباْلُمْخَتاِر  ِباْلِخَياِر   أَْنَت 
 Türkîde ondan muhayyerlik ile اْخَتْر َما ِشْئَت
ta¡bîr olunur. Ve 

 ,lafzından cem¡ olur [ayr»] َخْيٌر [iyâr»] ِخَياٌر

 gibi; mâlın güzîde [şirâr] ِشَراٌر ve [şerr] َشرٌّ
ve müntehab olanlarına denir; yukâlu: ِفي 
Ve َيِدِه ِخَياُر اْلَماِل أَْي نَُضاُرُه

 Esmâdandır: İmâm Ne«a¡î [iyâr«] ِخَياٌر
râvîsinin ismidir. Ve »iyâr b. Seleme 
tâbi¡îndendir.

ِخَياِر ُالإْ -Bir ma¡rûfe ha [Ummu’l-»iyâr] أُّم 
tundur. Ve ¡Abdullâh b. ¡Adiyy b. el-»iyâr 
fakîh-i ma¡rûftur, ba¡zılar bunu ashâbdan 
ve ba¡zılar tâbi¡înden ¡add eylediler.

َاَر -vez [ca¡fer] َجْعَفٌر) [iyâru şenber»] ِخَياُرَشنإْ
ninde) Şecer-i ma¡rûf ismidir, sâkı olmak-
la şecerden ¡add eylemişlerdir. İskenderiy-
ye ve Mı§ır diyârında kesîr olur. Türkîde 
hıyârşenbe dedikleri dârû onun yemişidir.

ا َْوَّ َر  bâ-yı meftûha ve) [ayrebevvâ»] َخيإْ
vâv-ı müşeddede ile) Kakuleye şebîh 
bir nev¡ dâne ismidir. Müfredât sâhibleri 
bunu kakulenin sagîr nev¡iyle beyân eder-
ler, zîrâ kakulenin kebîri ve sagîri olur. 
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FASLU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE 

اِل اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الدَّ

]ُ ب ر[
ُر إْْ َُّ ve (dâl’ın zammıyla) [ed-dubr] اَل

ُُْر َُّ  Arda denir (zammeteynle) [ed-dubur] اَل
ki ön mukâbilidir, Fârisîde pîş ve pes ve 
¡Arabîde ُقُبٌل […ubul] ve ُدبٌُر [dubur] denir. 
Ve 

ٌُْر ُُ  [dubur] Her şey™in ¡akib ve mu™ahharına 
denir. Ve bir nesnenin âhir ve encâmına 
denir ve minhu tekûlu: َوِفي ْهِر  الشَّ ُدبَُر   ِجْئُتَك 
أَْي أَْدَباِرِه  َوِفي  اْلَجْمِع  َعَلى  َوأَْدَباِرِه  ُدبُِرِه  َوَعَلى   ُدبُِرِه 
ْحُه :Ve kavluhu ta¡âlâ ِفي آِخِرِه َفَسّبِ ْيِل  اللَّ  ﴿َوِمَن 
اْلَمْغِرِب َبْعَد  ْكَعَتاِن  اَلرَّ َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  ُجوِد﴾  السُّ  َوأَْدَباَر 
Ve kavluhu ta¡âlâ: َوِإْدَباَر ْحُه  َفَسّبِ ْيِل  اللَّ  ﴿َوِمَن 
اْلَفْجِر َقْبَل  ْكَعَتاِن  اَلرَّ  :Kâle el-Bey∂âvî النُُّجوِم﴾ 
الَِة َجْمُع ُجوِد” ِبَفْتِح اْلَهْمَزِة أَْي أَْعَقاَب الصَّ  “َوأَْدَباَر السُّ
ِباْلَكْسِر ِمْن أَْدَبَرِت اْلِحَجاِزيَّاِن َوَحْمَزُة َوَخَلٌف   ُدبٍُر َوَقَرأَ 
أَْدَبَرِت ِإَذا  أَْي  النُُّجوِم”  “َوِإْدَباَر  اْنَقَضْت  ِإَذا  الَُة   الصَّ
ِإَذا أَْعَقاِبَها  ِفي  أَْي  ِباْلَفْتِح  َوُقِرَئ  اللَّْيِل  آِخِر  ِمْن   النُُّجوُم 
-Pes hemzenin kesriyle oldu َغَرَبْت أَْو َخِفَيْت
ğu sûrette masdar olur ki اِج اْلُحجَّ  ve َمْقَدَم 
 gibi zarf olur. Ve  ُخُفوَق النَّْجِم

ٌُْر ُُ  [dubur] Göte ıtlâk olunur, ِإْسٌت [ist] 
ma¡nâsına, Fârisîde kûn denir. Ve arka-
ya ıtlâk olunur, َظْهٌر [@ahr] ma¡nâsına. Ve 
hânenin köşesine ıtlâk olunur; yukâlu: 
َجَلَس ِفي ُدبُِر اْلَبْيِت أَْي ِفي َزاِوَيِتِه
ُر إْْ ََّ  Bal (vezninde [abr§] َصْبٌر) [ed-debr] اَل
arısının ve sâ™ir arıların sürüsüne denir, 
iğneleri artlarında olmak mülâbesesiyle, 
َناِبيِر َوالزَّ النَّْحِل   ma¡nâsına. Ve bu ism-i َجَماَعُة 
cem¡dir, dâl’ın kesriyle de lügattir. Cem¡i 
 vezninde ve [eflus] أَْفُلٌس ,gelir [edbur] أَْدبٌُر
 gibi. Ve [fulûs] ُفُلوٌس ,gelir [dubûr] ُدبُوٌر

ُر إْْ ََّ  kelimesinden [debret] َدْبَرةٌ [ed-debr] اَل

Benu’l-»iyâr b. Mâlik bir kabîledir. Ve 
◊useyn b. Ebî Bekr el-»iyârî muhad-
distir. Ve Ebu’l-»iyâr Yuseyr yâhûd 
Useyr b. ¡Amr ve »ayr yâhûd ¡Abdu«ayr 
el-◊imyerî ve »ayr b. ¡Abduyezîd el-
Hemdânî sahâbelerdir. Ebû »îre e§-
~unâbi√î «â’nın kesriyle ashâbdandır. 
Şârih der ki cemî¡-i nüshalarda ٌُّصَناِبِجي 
¡unvânında mersûmdur, lâkin savâb olan 

-olmaktır. »ayre bint Ebî ◊ad ُصَباِحيٌّ
red «â’nın fethiyle sahâbiyyedir. Ebû 
»ayre ¡Ubeydullâh tahdîs eylemiştir. Ve 
Ebû »ayre Mu√ammed b. Hişâm ibn 
Ebî »ayre muhaddislerdir. Ve »ayre 
bint »ufâf ve »ayre bint ¡Abdurra√mân 
rivâyet-i hadîs eylemişlerdir. Ve A√med 
b. »ayrûn el-Mı§rî ve Mu√ammed b. 
»ayrûn el-¢ayrevânî ve Mu√ammed 
b. ¡Ömer b. »ayrûn el-Mu…rî ve ◊âfı@ 
A√med b. ◊asan b. »ayrûn ve Mubârek b. 
»ayrûn muhaddislerdir. Ve Ebû Man§ûr 
el-»ayrûnî, İbn ¡Asâkir’in şeyhidir.
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vefâtından sonra hadîs ve haber nakl ve 
rivâyet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَبَر 
َمْوِتِه َبْعَد  َعْنُه  َثُه  َحدَّ ِإَذا  ُفالٍَن  َعْن   Ve esen اْلَحِديَث 
yel debûra varmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َلْت َدبُوًرا يُح ِإَذا َتَحوَّ  .Ke-mâ se-yuzkeru َدَبَرِت الّرِ
Ve debûr yeline uğramak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََصاَبْتُه ِإَذا  اْلَمْجُهوِل  ِبَناِء  َعَلى  ُجُل  الرَّ  ُدِبَر 
بُوُر الدَّ
َرُة إْْ ََّ  dâl’ın fethi ve bâ’nın) [ed-debret] اَل
sükûnuyla) Nekbet ve idbârlığa denir ki 
devlet ve ikbâl mukâbilidir; yukâlu: ُهَو 
ْوَلِة الدَّ َنِقيُض  َوِهَي  ْبَرِة  الدَّ أَْهِل   Ve ¡âkıbet ve ِمْن 
encâm ma¡nâsınadır. Ve hezîmet-i ¡asker 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ُْبَرة  َكاَنِت الدَّ
ْبَرُة َعَلْيِه ِإَذا اْنَهَزَم ُهَو َلُه ِإَذا اْنَهَزَم ِقْرنُُه َوَكاَنِت الدَّ
َرُة إْْ َِّ -ib…] ِقْبَلٌة (dâl’ın kesriyle) [ed-dibret] اَل
let]in mukâbilidir, ense cihetidir ve minhu 
kavluhum: أَْمِرِه ِلِجَهِة  َيْهَتِد  َلْم  أَْي  َوِدْبَرةٌ  ِقْبَلٌة  َلُه   َما 
Ya¡nî “Temşît-i emrînde bir cânibe yol 
bulup sülûk edememekle mütereddid ve 
mütehayyir kaldı.”

ََْرُة ََّ -Dâbbe kıs (fetehâtla) [el-deberet] اَل
mının arkasında eyer ve pâlân sürtmekten 
hâdis olan yağıra ve cıdava denir. Cem¡-i 
cinsi َدَبٌر [deber]dir ve cem¡-i sîgı أَْدَباٌر 
[edbâr]dır.

َُْر ََّ  Dâbbenin (fethateynle) [ed-deber] اَل
sırtı yağır olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدِبَر 
َبَرُة اِبِع ِإَذا أََصاَبْتُه الدَّ اْلَبِعيُر َدَبًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ
ُر ِْ ََّ  Sırtı (vezninde [ketif] َكِتٌف) [ed-debir] اَل
yağır olan davara denir ve minhu’l-meselu: 
ِبُر”  Ya¡nî “Sırtı sağ “َهاَن َعَلى اأْلَْمَلِس َما الََقى الدَّ
olan dâbbeye yağır olan dâbbenin hâli 
âsân gelir.” “Gayrdaki yara yarasız duvar 
deliği gibidir” meseliyle yek-me™âldir. Bir 
kimse ahbâb ve ashâbın giriftâr olduğu 
mihnete mübâlât ve ihtimâm eylemediği 
sûrette darb olunur.

cem¡-i cinsi olur ki ekinciler beyninde 
tarladan evlek ta¡bîr olanan bir kıt¡aya 
denir, اْلَمْزَرَعِة  [meşâretu’l-mezra¡a] َمَشاَرُة 
ma¡nâsına, bostânlarda tahta ta¡bîr ettik-
leri mikdârdır, niteki َجِريٌب [cerîb] bir dö-
nüm tarlaya denir. Ve 

ٌر إْْ َُ  [debr] Çekirge yavrularına ıtlâk olu-
nur; dâl’ın kesriyle de câ™izdir. Bunların 
müfredi ٌَدْبَرة [debret]tir. Ve bir nesnenin 
ense tarafına denir, ْيِء الشَّ  ma¡nâsına َخْلُف 
ve minhu yukâlu: َجَعَل َكالََمَك َدْبَر أُُذِنِه أَْي َخْلَفَها 
 Ve َيْعِني َلْم يُْصِغ ِإَلْيِه َوَلْم َيْعُرْج َعَلْيِه

ٌر إْْ َُ  [debr] Masdar olur, ölmek ma¡nâsına; 
yukâlu: ِل ِإَذا َماَت ُجُل َدْبًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ  Ve َدَبَر الرَّ

ٌر إْْ َُ  [debr] Dağa denir; ve minhu hadîsu’n-
Necâşî: َما أُِحبُّ أَنَّ ِلي َدْبًرا َذَهًبا َوأَنِّي آَذْيُت َرُجال“ 
 Ve ِمَن اْلُمسِلِميَن”

ٌر إْْ َُ  [debr] Her sâ¡at uyumağa denir; 
yukâlu: ْبِر أَْي ُرَقاٌد ُكلَّ َساَعٍة  Ve yazı ُهَو ُمالَِزُم الدَّ
yazınmak ma¡nâsına masdar olur; yukâlu: 
 Ve deniz içre şol galîz َدَبَر اْلِكَتاَب َدْبًرا ِإَذا اْكَتَتَبُه
kıt¡a-i arziyyeye denir ki ada tarzında olup 
deryâ cezr ve medd eyledikçe gâh üzerin-
den aşıp ve gâh çekilmekle açılır ola. Ve 
çok mâla denir; bu ma¡nâda dâl’ın kesriy-
le de câ™izdir. Ve 

ٌر إْْ َُ  [debr] ve 

ُْوٌر ُُ  [dubûr] Ok nişândan geçip ötesine 
düşmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْهُم السَّ  َدَبَر 
 Ve اْلَهَدَف ِإَذا َجاَوَزُه َوَسَقَط َوَرائَُه

ٌر إْْ َُ  [debr] ve 

ُْوٌر ُُ  [dubûr] Bir nesneye arka verip dönmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َدْبًرا َوُدبُوًرا ِإَذا  َدَبَر الرَّ
 Ve bir nesneyi iletmek ve götürmek َولَّى
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه َذَهَب  ِإَذا  ْيِء  ِبالشَّ  َدَبَر 
Ve pîr olmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َشيََّخ ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve bir kimseden َدَبَر 
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 den fa¡îldir, bu münâsebetle[dubr] ُدْبٌر
ma¡siyette isti¡mâl olundu, niteki َقِبيٌل 
[…abîl] tâ¡atta isti¡mâl olundu ve minhu 
yukâlu: ِمْن َمْعِصَيَتُه  أَْي  َدِبيِرِه  ِمْن  َقِبيَلُه  ُفالٌَن   َعَرَف 
 Burada tefsîr-i leff-i müşevveştir. Ve َطاَعِتِه

ِْيٌر َُ  [debîr] Nisvân ipliği eğirip bükerken 
ardına doğru çektiği tele ıtlâk olunur, ni-
teki mukâbiline َقِبيٌل […abîl] ıtlâk olunur; 
ve minhu yukâlu: َدِبيِرِه ِمْن  َقِبيَلَه  َيْعِرُف  الَ   ُفالٌَن 
Murâd ardını önünü bilmez, nâdân ve bî-
idrâktir demektir.

ََْرُة ا ََ ُم  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mudâberet] اَلإْ
vezninde) Bu dahi ölmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َداَبَر ُفالٌَن ِإَذا َماَت Ve 

ََْرةٌ ا ََ  Mufâ¡aletten ism-i [mudâberet] ُم
mef¡ûl-i mü™ennes olur, ٌِإْدَباَرة [idbâret]
i olan koyuna denir, niteki ِإْقَباَلٌة [i…bâlet]
i olana ُمَقاَبَلٌة [mu…âbelet] denir, ke-mâ se-
yuzkeru; yukâlu: َذاُت أَْي  َوُمَقاَبَلٌة  ُمَداَبَرةٌ   َشاةٌ 
 Ve ِإْدَباَرٍة َوِإْقَباَلٍة

ََْرةٌ ا ََ  ,Kezâlik masdar olur [mudâberet] ُم
koyunu yâhûd nâkayı ٌِإْدَباَرة [idbâret] sâhibi 
kılmak ma¡nâsına; yukâlu: ُمَداَبَرًة اَة  الشَّ  َداَبَر 
َوِإْقَباَلٍة ِإْدَباَرٍة  َذاَت  َجَعَلَها  ِإَذا   Ve husûmet َوَقاَبَلَها 
edişmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالًَنا   َداَبَر 
َعاَداُه

َِْريُّ ََّ  harekâtla ve yâ-yı) [ed-deberiyy] اَل
müşeddede ile) Müte¡allik olduğu masla-
hat fevt olduktan sonra hâtıra sünûh eden 
re™y ve tedbîre ıtlâk olunur; yukâlu: َُّشر 
اْلَحاَجِة َفْوِت  ِعْنَد  أَِخيًرا  َيْسَنُح  َما  َوُهَو  َبِريُّ  اَلدَّ ْأِي   الرَّ
Ve âhir vaktinde edâ olunan namâza ıtlâk 
olunur ve bunda bâ’nın sükûnuyla câ™izdir 
ve zammeteynle ٌُّدبُِري câ™iz değildir, lahn-i 
muhaddisîndendir. Kâle’ş-şârih ve minhu 
hadîsu Ebi’d-Derdâ™ اَلَة  “ُهُم الَِّذيَن الَ َيْأتُوَن الصَّ
َدَبًرا” اَلَة ve fi’l-hadîsi’l-âheri ِإالَّ  الصَّ َيْأِتي   “الَ 
ِإالَّ َدَبِريًّا”َوُهَو ِمْن َتْغِييَراِت النََّسِب َواْنِتَصابُُه َعَلى اْلَحاِل

َْاُر إُْ ِ -hemzenin kesriy) [el-idbâr] اَلإْ
le) Bu dahi dâbbenin sırtı yağır olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى ِإْدَباًرا  اْلِحَماُر   أَْدَبَر 
 :Ve bu ma¡nâda müte¡addî olur; yukâlu َدِبَر
َدِبًرا َجَعَلُه  ِإَذا  اْلَقَتُب  -Ve arka çevirip dön أَْدَبَرُه 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْدَبَر ِمْنُه ِإَذا َولَّى Ve 
debûr yeline girmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
بُوِر ُجُل ِإَذا َدَخَل ِفي الدَّ  Ve çarşamba günü أَْدَبَر الرَّ
yola gitmek ma¡nâsınadır; zikri âtî ُدَباٌر 
[dubâr]dan me™hûzdur; yukâlu: ِإَذا  أَْدَبَر ُفالٌَن 
ُدَباٍر ِفي   Ke-mâ se-yuzkeru. Ve ölmek َساَفَر 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: أَْدَبَر اْلُمْقِبُل 
َماَت  Ve bir adam ahbâb ve ashâbının ِإَذا 
işinden tegâfül eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َعْن َتَغاَفَل  ِإَذا  ُفالٌَن   أَْدَبَر 
-Ve bir adamın devesi yağır ol َحاَجِة َصِديِقِه
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدِبَر ِإَذا  ُجُل   أَْدَبَر الرَّ
-Ve bir adam mâl-ı firâvân sâhibi ol َبِعيُرُه
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَر ِإَذا  ُفالٌَن   أَْدَبَر 
 Ve deve boğazlanırken kulağının َلُه َماٌل َكِثيٌر
ensesinde olan şakkın bükümü kafâsı ta-
rafına dönmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْدَبَرِت 
اْلَقَفا ِإَلى  أُُذِنَها  َفْتَلُة  اْنَقَلَبْت  ِإَذا   Niteki fetle-i النَّاَقُة 
mezbûra yüzü üzere dönmeğe ِإْقَباٌل [i…bâl] 
denir.

ُْوُر ََّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [ed-debûr] اَل
Bâd-ı sabâya mukâbil esen yele denir. Ve 
sabâ, istivâ-i  leyl ü nehâr hengâmında 
maşrık tarafından esen yeldir. 

¡İnde’l-¡Arab usûl-i riyâh dört olmakla 
 dan murâdları mutlak poyraz ve[abâ§] َصَبا
 dan murâdları mutlakan lodos[debûr] َدبُوٌر
yelidir, lâkin usûl-i semâniye i¡tibârına 
göre sabâ hengâm-ı mezbûrda gün do-
ğusu kertesinde esen; ve َدبُوٌر [debûr] batı 
ta¡bîr olunan yel olur ki karayel ile lodos 
miyânından eser.

ِْيُر ََّ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [ed-debîr] اَل
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ََْراُن ََّ  Menâzil-i (fetehâtla) [ed-Deberân] اَل
kamerden bir menzil adıdır, menzil-i 
mezbûr ¿evr burcunda beş kevkebi müş-
temildir ki hörgücü yerindedir, َظْهٌر [@ahr] 
ma¡nâsına olan ُدبٌُر [dubur]dan me™hûzdur. 
Ve Na@@âm’ın kavline göre bir kevkeb-i 
tâbândır ki yanında bir niçe mahfî kevkeb-
ler dahi olmakla ¿evr’in hörgücü üzere 
hevdec şeklindedir, ba¡zı ¡Arab ona َقالِنُص 
[…alâni§] derler.

ُر ِْ ا َُ ُ  (vezninde [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-udâbir] اَلإْ
Kâtı¡-ı rahim olan adama denir; yukâlu: 
ِحِم  Ve söz eslemez olan َرُجٌل أَُداِبٌر أَْي َقاِطُع الرَّ
adama denir; yukâlu: َرُجٌل أَُداِبٌر ِإَذا َكاَن الَ َيْقَبُل 
َقْوَل أََحٍد
َُْر ا ََ ُم -ism-i mef¡ûl bünye) [el-mudâber] اَلإْ
siyle) ٌِإْدَباَرة [idbâret]i olan deveye denir, 
niteki ُمَقاَبٌل [mu…âbel] ِإْقَباَلٌة [i…bâlet]i olan 
deveye denir ve bu münâsebetle iki taraf-
tan cinsi pâk olan hayvâna ve insâna ıtlâk 
olunur; önü ardı soy demek olur ki murâd 
¡umûm ve iştimâldir; yukâlu: ُهَو ُمَقاَبٌل َوُمَداَبٌر 
أَْي َمْحٌض َوِصْرٌف ِمْن أََبَوْيِه
َْاَرُة إُْ ِ -hemzenin kesriy) [el-idbâret] اَلإْ
le) Ba¡zı devenin kulağında olan yarığın 
pâresine denir ki ense tarafına bükülmüş 
ola, niteki önünde olanına ِإْقَباَلٌة [i…bâlet] 
denir; yukâlu: َناَقٌة َذاُت ِإْقَباَلٍة َوِإْدَباَرٍة َوِهَي َشقٌّ ِفي 
 اأْلُُذِن ثُمَّ يُْفَتُل َذِلَك َفِإْن أُْقِبَل ِبِه َفُهَو ِإْقَباَلٌة َوِإْن أُْدِبَر َفُهَو
-Ve ba¡zı koyunun ve nâkanın kulağın ِإْدَباَرةٌ
dan meme tarzında salınan deri pâresine 
denir ki ba¡zı koyunun gerdanlarında َزَنَمٌة 
[zenemet] dedikleri meme şeklinde salı-
nan deri pâresine şebîh olur. O hayvâna 
-de [mudâberet] ُمَداَبَرةٌ ve [mu…âbelet] ُمَقاَبَلٌة
nir, cihetleri i¡tibârıyla.

َْاٌر ُُ  [dubâr] (ُغَراٌب [πurâb] ve ِكَتاٌب [kitâb] 
veznlerinde) Çarşamba gününün nâm-ı 

ُر ِْ ا ََّ  (vezninde [πâbir] َغاِبٌر) [ed-dâbir] اَل
Tâbi¡ ve peyrev ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َتاِبُعُه أَْي  َداِبُرُه   Ve her şey™in âhir ُهَو 
ve encâmına ıtlâk olunur; yukâlu: ُاهلل  َقَطَع 
ِمْنُه َبِقَي  َوَما  آِخَرُه  أَْي  َوَغاِبَرُه  اأْلَْعَداِء   Ve bir َداِبَر 
nesnenin köküne ve asl ve esâsına ıtlâk 
olunur; yukâlu lehu: أَْصٌل أَْي  َقِويٌّ   Ve َداِبٌر 
nişândan işleyip öte güzerân eden oka 
ıtlâk olunur; yukâlu: َسْهٌم َداِبٌر ِإَذا َكاَن َيْخُرُج ِمَن 
 Ve kumar oklarından bî-nasîb olan اْلَهَدِف
oka ıtlâk olunur ki en geriye kalan ok ola-
caktır; yukâlu: َوُهَو اِبُر  الدَّ ِإالَّ  اْلِكَناَنِة  ِفي  َبِقَي   َما 
 Ve kumsalda olan ِقْدٌح َغْيُر َفاِئٍز َوُهَو آِخُر اْلِقَداِح
eşme kuyular üzere yaptıkları binâya de-
nir. Ve binânın yere yakın olan etekleri-
ne ıtlâk olunur, اْلِبَناِء  [™refrefu’l-binâ] َرْفَرُف 
ma¡nâsına.

ُر ِْ ا ََ ُم -vez [mucâvir] ُمَجاِوٌر) [el-mudâbir] اَلإْ
ninde) Kumar oklarından َداِبٌر [dâbir]-i 
mezkûrun sâhibine denir.

َرُة ِْ ا ََّ  Kumluğun (hâ’yla) [ed-dâbiret] اَل
âhir ve nihâyetine denir; yukâlu: َنَزلُوا 
آِخِرِه ِفي  أَْي  ْمِل  الرَّ َداِبَرِة  -Ve hezîmet fi’l ِفي 
harb ma¡nâsınadır; yukâlu: اِبَرَة الدَّ اهللُ   َجَعَل 
اْلَهِزيَمَة أَِي  -Ve meş™ûme olan ¡avre َعَلْيِهْم 
te denir; yukâlu: َمْشُؤوَمٌة أَْي  َداِبَرةٌ   Ve ِإْمَرأَةٌ 
insânın ökçesi üstünde olan sinire denir; 
yukâlu: ُعْرُقوَبُه أَْي  َداِبَرَتُه  -Ve güreşçile َضَرَب 
rin mansûbelerinden sarma ta¡bîr ettikleri 
mansûbeye ıtlâk olunur ki ayağını hasmın 
ayağının ensesine dolayıp zemîne sar¡ 
eder; yukâlu: ِة ْغَرِبيَّ اِبَرِة أَْي ِبالشَّ  Ve َصَرَعُه ِبالدَّ

َحاِفِر الإْ َرُة  ِْ ا َُ  [dâbiretu’l-√âfiret] Davar kıs-
mının bilekçeleri mu™ahharına muhâzî 
olan sinire denir.

ُْوُر إَْ َم  Yaralıya denir, mecrûh [el-medbûr] اَلإْ
ma¡nâsına. Ve kesîrü’l-mâl olan adama 
denir.
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ber nakl ve rivâyet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدبََّر اْلَحِديَث ِإَذا َرَواُه َوَنَقَلُه َعْن َغْيِرِه
ُُّْر ََ ٌل) [et-tedebbur] اَلتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bu dahi bir mâddenin ser-
encâmını mülâhaza ve tefekkür eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَتَفكََّر َنَظَر  ِإَذا  اأْلَْمَر   َتَدبََّر 
بَُّروا اْلَقْوَل﴾ :ve kavluhu ta¡âlâ ِفي َعاِقَبِتِه  ﴿أََفَلْم َيدَّ
ُموا َما ُخوِطُبوا ِبِه ِفي اْلُقْرآِن أَْي أََفَلْم َيَتَفهَّ
اُُْر ََ  (vezninde [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tedâbur] اَلتَّ
Niçe kimseler birbirinden kat¡-ı mahabbet 
ü ülfet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَداَبُروا ِإَذا َتَقاَطُعوا
َْاُر إَْ ِت سإْ ِ  Bir nesneye arka [el-istidbâr] اَلإْ
çevirmek ma¡nâsınadır ki ondan yönünü 
çevirmek ta¡bîr olunur, ِإْسِتْقَباٌل [isti…bâl] 
mukâbilidir ki yönelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِاْسَتْقَبَلُه ِضدُّ   Ve bir husûsun ِإْسَتْدَبَرُه 
evvelinde bilmediği nesneyi âhirinde 
bilmek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
 Ve ِإْسَتْدَبَر اأْلَْمَر ِإَذا َرأَى ِفي َعاِقَبِتِه َما َلْم َيَر ِفي َصْدِرِه
kâle fi’l-Esâs: ِإْسَتْدَبَر ِفي اأْلَْمِر َما َلْم َيُكْن ِاْسَتْقَبَل 
ِلِه  Ve ihtiyâr أَْي َعَرَف ِفي آِخِرِه َما َلْم َيْعِرْف ِفي أَوَّ
ve istîsâr ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  ِإْسَتْدَبَرُه 
اْسَتْأَثَرُه
ٌر َْيإْ ُُ  [Dubeyr] (ُزَبْيٌر [zubeyr] vezninde) Esed 
kabîlesinden bir kabîle pederinin ismidir. 
Ve bir hımâr adıdır. Ve Ka¡b b. ¡Amr el-
Esedî lakabıdır.

َرُة َْيإْ ُُ  [Dubeyret] (ُجَهْيَنُة [cuheynet] veznin-
de) Ba√reyn kazâsında bir karye adıdır.

ِر إْْ ََّ ال -vez [abr§] َصْبٌر) [âtu’d-Debr±] َذاُت 
ninde) Hu≠eyl kabîlesi yurdunda bir sarp 
¡akabenin adıdır.

ٌر إْْ َُ  [Debr] (َصْبٌر [§abr] vezninde) Teymâ™ 
ile ‰ayyi™ kabîlesine mahsûs iki dağın ara-
lığında bir dağ ismidir.

ِْيٌر َُ  [Debîr] (أَِميٌر [emîr] vezninde) Neysâbûr 

kadîmidir, اأْلَْرِبَعاِء  [™yevmu’l-erbi¡â] َيْوُم 
ma¡nâsına; teşe™™ümlerine mebnî ıtlâk ey-
lemişler idi. Pes çarşamba ile teşe™™üm 
ef¡âl-i Câhiliyye’dendir. Ve İmâm »alîl, 
Kitâbü’l-¡Ayn’da bunu leyle™-i erbi¡â ile 
tefsîr eylemekle taglîbe mebnî olur. Ve 

َْاٌر ُِ  [dibâr] (dâl’ın kesriyle) ٌُمَداَبَرة 
[mudâberet] gibi mufâ¡aletten masdar-
dır, muhâsame ve mu¡âdât ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َداَبَرُه ُمَداَبَرًة َوِدَباًرا ِإَذا َعاَداُه Ve 

َْاٌر ُِ  [dibâr] Ekinler aralıklarında olan kü-
çük su arklarına denir. Ve cenklerde olan 
vekâyi¡ ve hezâyime ıtlâk olunur ki ٌَدْبَرة 
[debret] in cem¡i olmuş olur.

َْاُر ََّ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [ed-debâr] اَل
Helâk ma¡nâsınadır ki kat¡-ı dâbire eyler; 
yukâlu: َباُر أَِي اْلَهالَُك أََصاَبُه الدَّ
ِْيُر إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tedbîr] اَلتَّ
¡Âkıbet-endîşlikle encâm-ı kâra nazar ve 
sarf-ı basar eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَتَفكََّر َعاِقَبِتِه  ِفي  َنَظَر  ِإَذا  اأْلَْمَر   Bir husûsun َدبََّر 
temşîti zımnında sa¡y ve tertîb-i esbâb ey-
lemek ma¡nâsı bundan me™hûzdur. Ve 

ِْيٌر إَْ  Bir adam kendinin mevtine [tedbîr] َت
kölesinin ve câriyesinin ¡ıtkını ta¡lîk ey-
lemek ma¡nâsınadır ki mevtinden sonra 
onları âzâd olmalarını vasiyyet eyle-
mekten ¡ibârettir. O köleye ُمَدبٌَّر [mudeb-
ber] ve câriyeye ٌُمَدبََّرة [mudebberet] de-
nir; yukâlu:ُدبٍُر َعْن  َعَتَقُه  ِإَذا  اْلَعْبَد   Bu gûne َدبََّر 
¡ıtk meşrû¡dur, lâkin gayr-i ma¡kûldür, 
zîrâ mâlikinin mevtine müteveccih olup 
temennî eder, silsileli tarîk gibi. Ve ba¡zısı 
fırsatında efendisini helâk eder. Sâ™ir emre 
dahi ta¡lîkte o emrin husûlüyle âzâd olur, 
niteki talâk emr-i meşrû¡ iken bî-iktizâ 
ma¡kûl değildir. Ve 

ِْيٌر إَْ -Bir kimseden bir kelâm ve ha [tedbîr] َت
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Ve النَّْفِس  her şey™i [du&ûru’n-nefs] ُدثُوُر 
çabuk unutmaktan ¡ibârettir. Ve ُدثُوُر 
 ezkâr-ı ilâhiyyenin [du&ûru’l-…alb] اْلَقْلِب
sahîfe-i derûndan mahv ve nâbûd olma-
sından ¡ibârettir. Mü™ellif bununla işbu 
hadîse telmîh eylemiştir: Kâle fi’n-Nihâye 
ve fi’l-hadîsi: َفِإنََّها ِبِذْكِر اهلِل  اْلُقُلوَب   “َحاِدثُوا َهِذِه 
َحاُؤُه ِمْنَها َوُدثُوُر ثُوِر” َيْعِني ُدُروُس ِذْكِر اهلِل َواّمِ  َسِريَعُة الدُّ
 Ve النَّْفِس ُسْرَعُة ِنْسَياِنَها

نُوٌر ُُ  [du&ûr] Ağaç yapraklanmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; gûyâ ki telebbüs-i di&âr 
eder; yukâlu: أَْوَرَق ِإَذا  ُدثُوًرا  َجُر  الشَّ  Ve َدَثَر 
bir nesne çoktanki olmak ma¡nâsınadır 
ki mahv ve izmihlâli müstelzimdir; 
yukâlu: ْسُم ِإَذا َقُدَم  Ve câme kîrlenmek َدَثَر الرَّ
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: الثَّْوُب  َدَثَر 
اتََّسَخ  Ve kılıç pâslanmak ma¡nâsına ِإَذا 
müsta¡meldir; yukâlu: ْيُف ِإَذا َصِدَئ َدَثَر السَّ
َناُر َِ نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-indi&âr] اَلإْ
de) Bu dahi bir nesne eskimekle eser ve 
nişânı mahv olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْسُم ِبَمْعَنى َدَثَر ِإْنَدَثَر الرَّ
نُوُر ََّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [ed-de&ûr] اَل
Tenbel ve üşengen adama denir; yukâlu: 
-Ve nâsla üns ü ülfet üze َرُجٌل َدثُوٌر أَْي َبِطيٌء
re olmayıp sâkıt ve adam mesâbesinden 
hâric dâ™imâ hânesinde ve kenârlarda uy-
kuya mülâzım kimseye ıtlâk olunur. Ve 
bu iki ma¡nâ da ِدَثاٌر [di&âr]dan me™hûzdur; 
yukâlu: َرُجٌل َدثُوٌر أَْي َخاِمٌل َنُؤوٌم
اِنُر ََّ  ;ma¡nâsınadır [hâlik] َهاِلٌك [ed-dâ&ir] اَل
yukâlu: َهاِلٌك أَْي  َداِثٌر  َخاِسٌر   Ve gâfil َرُجٌل 
ma¡nâsınadır. Ve pâslı kılıca denir; 
yukâlu: َسْيٌف َداِثٌر أَْي َصِديٌء
َنُر إُْ َ  Bu (vezninde [ebter] أَْبَتُر) [el-ed&er] اَلإْ
dahi gâfil adama denir; yukâlu: َرُجٌل َداِثٌر َوأَْدَثُر 
.İkincinin mefhûmu mufaddaldır أَْي َغاِفٌل

نُُّر ََ ٌل) [et-tede&&ur] اَلتَّ  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ

kazâsında bir karye adıdır; muhaddisînden 
Mu√ammed b. ¡Abdullâh b. Yûsuf ed-
Debîrî ve Mu√ammed b. Suleymân el-
¢a††ân nâm muhaddisin ceddi oradandır.

ِْيَرا َُ  [Debîrâ] (َزِليَخا [zelî«â] vezninde) ¡Irâ…
’ta bir karye adıdır.

َُْر َُ  [Deber] (َجَبٌل [cebel] vezninde) 
Yemen’de bir karyedir; muhaddisînden 
İs√â… b. İbrâhîm b. ¡Abbâd oradandır.

َُْر إُْ َ  (vezninde [ebter] أَْبَتُر) [el-Edber] اَلإْ
◊ucr b. ¡Adiyy nâm kimsenin lakabıdır. 
Ve Cebele b. ¢ays el-Kindî lakabıdır; 
ba¡zılar bunu ashâbdan ¡add eylediler.

ِاُر يإْ َُ ُ  (musaggar bünyesiyle) [el-udeybir] اَلإْ
Bir nev¡ yılanın ismidir.

ُّْوُر ََّ -veznin [tennûr] َتنُّوٌر) [ed-debbûr] اَل
de) Bâbet ve şekl ve gûne ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِمْن أَْي  َدبُّوِرِه  َوالَ  ُفالٍَن  َشْرِج  ِمْن  ُهَو   َلْيَس 
َضْرِبِه َوِزيِِّه
ُّْوِريَُّة َُ  [Debbûriyyet] (dâl’ın fethi ve bâ-yı 
müşeddedenin zammıyla) ‰aberiyye kur-
bünde bir belde adıdır.

]ُ ث ر[
نإُْر ََّ -dâl’ın fethi ve &â-yı müsel) [ed-de&r] اَل
lesenin sükûnuyla) Çok mâla denir. Müf-
redi ve tesniye ve cem¡i beraberdir, zîrâ 
fi’l-asl masdardır; yukâlu: َماٌل َدْثٌر َوَماالَِن َدْثٌر 
َوأَْمَواٌل َدْثٌر
َنُر ََّ -Kîre de (fethateynle) [ed-de&er] اَل
nir; yukâlu: َوَسٌخ أَْي  َدَثٌر  َثْوِبِه   Esâs’ın ِفي 
beyânına göre bu mâdde ِدَثاٌر [di&âr]dan 
müteferri¡dir. Ve 

َنٌر َُ  [De&er] Yemen’de bir hısn ismidir.

نُوُر َُّ  vezninde ve [durûs] ُدُروٌس [ed-du&ûr] اَل
mürâdifidir ki bir nesnenin eser ve nişânı 
mahv ve muzmahil olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدَرَس ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ُدثُوًرا  ْسُم  الرَّ  َدَثَر 
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ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: اْلَقِتيُل  ُدثَِّر 
ْخُر َد َعَلْيِه الصَّ َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا نُّضِ

]ُ ج ر[
ُر جإْ ََّ  dâl’ın harekât-ı selâsı ve) [ed-decr] اَل
cîm’in sükûnuyla) ve

ُجُر َُّ  (zammeteynle) [ed-ducur] اَل
Hubûbâttan böğrülceye denir, لُوِبَياُء 
[lûbiyâ™] gibi. Ve 

ٌر جإْ َُ  [decr] (dâl’ın harekât-ı selâsıyla) 
Çiftçilerin saban demirini geçirip bend ve 
üstüvâr eyledikleri haşebeye denir ki sa-
ban eneği ta¡bîr ederler.

ُر جإْ َُّ -Şol öl (dâl’ın zammıyla) [ed-ducr] اَل
çek tarzında ¡ulbeye denir ki dibi demir-
den ve süzgü gibi göz göz olmakla ekin-
ciler tohumu ona koyup bâgçevânların 
bâgçe suvardıkları gibi beri öte gittikçe 
tohum ondan tarlaya dökülüp ekilir.

َجُر ََّ -Mütehay (fethateynle) [ed-decer] اَل
yir olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َدِجَر الرَّ
اِبِع ِإَذا َحاَر  Ve herc ü merc ve َدَجًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ
şûrîde olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدِجَر 
 ;Ve sarhoş olmak ma¡nâsınadır النَّاُس ِإَذا َهَرَج
yukâlu: ُجُل ِإَذا َسِكَر َدِجَر الرَّ
ِجُر ََّ ve (vezninde [şekis] َشِكٌس) [ed-decir] اَل

َراُن جإْ ََّ -vez [sekrân] َسْكَراُن) [ed-decrân] اَل
ninde) Ma¡ânî-i mezbûreden vasflardır. 
Cem¡i َدَجاَرى [decârâ] ve َدْجَرى [decrâ] ge-
lir, َسَكاَرى [sekârâ] ve َسْكَرى [sekrâ] gibi.

يإُْجوُر ََّ -veznin [ayfûr†] َطْيُفوٌر) [ed-deycûr] اَل
de) Toprağa denir. Ve karanlığa denir; 
tekûlu: ِجْئُتُه ِفي َدْيُجوِر اللَّْيِل أَْي ِفي َظالَِمِه Şârihin 
beyânına göre ba¡zen mübâlagaten vasf 
olur; yukâlu: َلْيٌل َدْيُجوٌر أَْي ُمْظِلٌم Ve 

يإُْجوٌر َُ  [deycûr] Rengi karamtık boz nesne-
ye ıtlâk olunur; yukâlu: أَْغَبُر أَْي  َدْيُجوٌر   َشْيٌء 
َواِد -Ve kurumuş çokluk ot ya ُمَضاِرٌب ِإَلى السَّ

Câmeye bürünmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve erkek dişiye aşmak َتَدثََّر ِبالثَّْوِب ِإَذا اْشَتَمَل ِبِه
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َتَدثََّر اْلَفْحُل 
َتَسنََّمَها ِإَذا   Ve merkûb üzere sıçrayıp النَّاَقَة 
binmek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
ُجُل َفَرَسُه ِإَذا َوَثَب َعَلْيِه َفَرِكَبُه َتَدثََّر الرَّ
نُِّر ََ ُمَت ٌر) [el-mutede&&ir] اَلإْ  [mute≠ekkir] ُمَتَذّكِ
vezninde) Me™bûn ve kekez şahsa ıtlâk 
olunur, fâ¡ilini der-puşt eylediği için; 
yukâlu: ُفالٌَن ُمَتَدثٌِّر أَْي َمْأبُوٌن
َناُر َِّ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [ed-di&âr] اَل
 üzere telebbüs olunan sevb ve [şi¡âr] ِشَعاٌر
câmeye denir. ِشَعاٌر [şi¡âr] bedene mümâss 
olan libâsa denir, gömlek ve fûta ve izâr 
gibi. Pes ِدَثاٌر [di&âr] üst libâsa denir, zıbın 
ve kaftan gibi; yukâlu: َما َوُهَو  ِدَثاٌر  َوَعَلْيِه   َجاَء 
َياِب َعاِر ِمَن الثِّ  Ve َفْوَق الّشِ

َناٌر ُِ  [Di&âr] Esâmîdendir: Di&âr el-
¢a††ân e∂-∞abbî ve Zeyd b. Di&âr et-
Tâbi¡î ve Mu√ârib b. Di&âr ve oğlu Di&âr 
muhaddislerdir.

انُُر ََ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tedâ&ur] اَلتَّ
de) Bu dahi bir nesne çoktanki olmak 
ma¡nâsınadır ki mahv ve tebâhı müstel-
zimdir; yukâlu: ْسُم ِإَذا َقُدَم َتَداَثَر الرَّ
ُر نإْ َِّ -Mâlı üze (dâl’ın kesriyle) [ed-di&r] اَل
re hüsn-i takayyüd ve tîmâr ve ri¡âyetinde 
dâ™imâ ihtimâm eden adama denir; gûyâ 
ki mâlına ِدَثاٌر [di&âr] olur; yukâlu: ُهَو ِدْثُر َماٍل 
أَْي َحَسُن اْلِقَياِم ِبِه
َناُر ُِّ ِ -hemzenin ve dâl-ı mü) [el-iddi&âr] اَلإْ
şeddedenin kesriyle ِإْفِتَعاٌل [ifti¡âl] veznin-
de) Mâl-ı kesîr kazanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا اْقَتَنى َدْثًرا ِمَن اْلَماِل َثَر الرَّ ِإدَّ
ِنيُر إَْ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ted&îr] اَلتَّ
de) Kuş kendi yuvasını ıslâh eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه  َدثََّر الطَّاِئُر ِإَذا أَْصَلَح ُعشَّ
Ve maktûl üzere setr için taşlar yığmak 
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]ُ خ ُ ر[
اُر ََ خإْ ََّ  dâl’ın fethi ve «â-yı) [ed-da«dâr] اَل
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir çeşit sevb 
ve kumaş adıdır ki ak yâhûd siyâh olur; 
yukâlu: أَْو أَْبَيُض  َثْوٌب  َثْوٌب َدْخَداٌر َوُهَو   َجاَء َوَعَلْيِه 
 Ta«t-dâr-ı Fârisî mu¡arrebidir. Şârihin أَْسَوُد
beyânına göre aklı karalı çubuklu ve ka-
lemli nesc olunan çarşaf ve nihâlî ve câme 
olacaktır. Fi’l-asl taht-ı şâhî pûşîdesine 
mahsûs idi ve sâhib-i Aπânî beyânına 
göre musavver olan sevb ve nihâlî olacak-
tır. Ve 

اٌر ََ خإْ َُ  [da«dâr] Altına ıtlâk olunur, َذَهٌب 
[≠eheb] ma¡nâsına.

َرُة ََ خإْ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ed-da«deret] اَل
vezninde) Bir nesneyi müzehheb ve zerrîn 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  َدْخَدَر 
َبُه ِإَذا َذهَّ

]ُ خ ر[
ُخوُر َُّ  (vezninde [uhûr@] ظُُهوٌر) [ed-du«ûr] اَل
ve

َخُر ََّ  Hor ve zelîl (fethateynle) [ed-de«ar] اَل
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َدَخَر 
اِبِع ِإَذا َصُغَر  َوَدِخَر ُدُخوًرا َوَدَخًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوالرَّ
َوَذلَّ
َخاُر إُْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-id«âr] اَلإْ
Tahkîr ve izlâl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْدَخَرُه ِإَذا أََذلَُّه

]ُ خ م ر[
َمَرُة خإْ ََّ  [da√meret] َدْحَمَرةٌ [ed-da«meret] اَل
vezninde ve mürâdifidir ki doldurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَلََها ِإَذا  اْلِقْرَبَة   َدْخَمَر 
Ve bir nesneyi örtüp bürüyüp saklamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَتَرُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  َدْخَمَر 
َوَغطَّاُه

ğınının karaltısına ıtlâk olunur.

ِجُر ََ ُمنإْ  [munfecir] ُمْنَفِجٌر) [el-mundecir] اَلإْ
vezninde) Gevşek ve süst nesneye denir; 
yukâlu: َحْبٌل ُمْنَدِجٌر أَْي ِرْخٌو
َراُن جإْ َِّ -Üzeri (dâl’ın kesriyle) [ed-dicrân] اَل
ne asma çardağı ve kerevit kurulan ayak-
lara denir.

اَجَرُة ََ ُم  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mudâceret] اَلإْ
vezninde) Kaçmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 

ُجُل ِإَذا َفرَّ َداَجَر الرَّ

]ُ ح ر[
ُر حإْ ََّ ve (vezninde [ba√r] َبْحٌر) [ed-da√r] اَل

ُحوُر َُّ -veznin [uhûr@] ظُُهوٌر) [ed-du√ûr] اَل
de) Tard ve ib¡âd eylemek am¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َوُدُحوًرا  َدْحًرا   َدَحَرُه 
َوأَْبَعَدُه  ;Ve def¡ eylemek ma¡nâsınadır َطَرَدُه 
ve minhu’d-du¡â™u: ”ْيَطاَن الشَّ َعنَّا  اْدَحْر   “اَللَُّهمَّ 
أَِي اْدَفْعُه
اِحُر ََّ ve [ed-dâ√ir] اَل

ُحوُر ََّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [ed-da√ûr] اَل
Ma¡nâ-yı mezkûrdan vasftır, َطاِرٌد [†ârid] 
ve َداِفٌع [dâfi¡] ma¡nâlarınadır.

]ُ ح ُ ر[
َرُة ََ حإْ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة [ed-da√deret] اَل
vezninde ve mürâdifidir ki yuvarlamak 
ma¡nâsınadır.

ُر َُ حإْ ََ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-teda√dur] اَلتَّ
vezninde) Yuvarlanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدْحَدَر اْلَحَجَر َفَتَدْحَدَر أَْي َدْحَرَجُه َفَتَدْحَرَج

]ُ ح م ر[
َمَرُة حإْ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ed-da√meret] اَل
vezninde) Doldurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدْحَمَر اْلِقْرَبَة ِإَذا َمَلََها
ُموُر حإْ َُّ -vez [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [ed-du√mûr] اَل
ninde) Bir küçük böcek adıdır.
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ِباْلَمَطِر Kezâlik َساَل َماُء  ِت السَّ -derler, bulut َدرَّ
tan yağmur harıl harıl munsabb oldukta. 
Ve bunda bâ ile müte¡addî olmuştur. Ve 
pazarın metâ¡ ve mu¡âmelesi pek râyic 
olmak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
وُق ِإَذا َنَفَق َمَتاُعَها ِت السُّ -Ve bir nesne pek yu َدرَّ
muşak olmak ma¡nâsına müsta¡meldir, süt 
gibi; yukâlu: ْيُء ِإَذا الََن  Ve َدرَّ الشَّ

ُرلٌر ُُ  [durûr] Ok tırnak üzere gereği gibi fı-
rıl fırıl döner olmak ma¡nâsınadır ki ucunu 
sol baş parmağın tırnağı üzere koyup sağ 
baş parmakla fır fır döndürürler, salâbetini 
ve hüsn-i istikâmetini müşterîye irâ™et için 
ederler; yukâlu: ْهُم ُدُروًرا ِإَذا َداَر َدَوَراًنا َعَلى  َدرَّ السَّ
 Ve bir nesne parıl parıl parıldamak الظُُّفِر
ma¡nâsınadır, sağılan süt gibi; yukâlu: ََّدر 
َراُج ِإَذا أََضاَء  Ve الّسِ

رٌّ َُ  [derr] Harâc ve ganîmet ve tayyârât 
makûlesi nesnelerin vâridâtı firâvân ol-
mak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
ِإَتاُؤُه َكثَُر  ِإَذا  ا  َدرًّ اْلَخَراُج   Ve bir adam hasta َدرَّ 
olup çehresi mütegayyir olduktan son-
ra yerine gelip dil-berlenmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; tekûlu: ِمَن َوَيِدرُّ  َيُدرُّ  َوْجُهَك   َدرَّ 
َحُسَن ِإَذا  ا  َدرًّ َناِدٌر  َوُهَو  ِباْلَفْتِح  َوَيَدرُّ  اْلَمْذبُوَرْيِن   اْلَباَبْيِن 
اْلِعلَِّة  Şârih der ki gerçi mü™ellif ¡ayn’ın َبْعَد 
fethiyle nevâdirden ¡add eyledi, lâkin 
bâb-ı sâlisten değildir ki nâdir ola, belki 
” .bünyesi gibi bâb-ı râbi¡dendir “َملَّ – َيَملُّ

ُة رَّ َِّ  Bu dahi (dâl’ın kesriyle) [ed-dirret] اَل
süte denir; yukâlu: ٍة أَْي َلَبٍن  Ve َناَقٌة َذاُت ِدرَّ

ةٌ رَّ ُِ  [dirret] İsm olur, sütün çok olup me-
meden akmasına denir; yukâlu: َتَها  َما أَْغَزَر ِدرَّ
 Ve أَْي َسَيالََنُه َوَكْثَرَتُه

ةٌ رَّ ُِ  [dirret] Türkîde tahrîfle tura dedikle-
ri şey™e denir ki kamçı gibi onunla darb 
ederler; kırbaca da ıtlâk olunur.

َراُر إَْ ِت سإْ ِ  Bu dahi memede [el-istidrâr] اَلإْ

]ُ ر ر[
رُّ ََّ  dâl’ın fethi ve râ’nın) [ed-derr] اَل
teşdîdiyle) Nefs ve zât ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ّرِ أَِي النَّْفِس  َرُجٌل َسِريُّ الدَّ

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre bu 
mâdde bir şey™in şey™-i âherden tevellüd 
eylemesine mevzû¡dur; hareket ve ıztırâb 
fi’ş-şey™ ma¡nâsına dahi bi’l-münâsebe 
isti¡mâl olunur. Bu ¡alâkalar ile ma¡ânî-i 
sâ™ire ondan münşa¡ibdir. İntehâ. Ve 

رٌّ َُ  [derr] Süte ıtlâk olunur; yukâlu: َُّدر  َغُزَر 
َلَبنَُها أَْي  -Şârih der ki bu tesmiye bi’l النَّاَقِة 
masdardır. Ve 

رٌّ َُ  [derr] Masdar olur, süt çok olmak 
ma¡nâsına; yukâlu: ِل ا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ  َدرَّ اللََّبُن َدرًّ
َكثَُر ِإَذا   Ve süt zâtında eşref ve mahz َوالثَّاِني 
hayr olmak münâsebetiyle bir adamdan 
sâdır olan ¡âmel-i hûb ve eser-i nîgûya 
ıtlâk olunur; ve minhu kavluhum fi’l-
medh ve’d-du¡â™: َجَزاُء َيْعِني  َعَمُلُه  أَْي  ُه”  َدرُّ  ِ  “هلِلَّ
 Ya¡nî ¡âmel-i mezbûr mukâbilinde َعَمِلِه
mükâfât ¡uhde™-i beşeriyyeden bîrûn ol-
makla cezâ™ ve mükâfâtı rabbü’l-mücâzâta 
havâle olunmuştur. Ve yukâlu fi’z-zemm: 
ُه” أَْي الَ َزَكا َعَمُلُه  Ya¡nî “¡Ameli hayrlı “الَ َدرَّ َدرُّ
olmasın” demektir ki bed-du¡âdır. Ve 

رٌّ َُ  [derr] Kezâlik masdar olur, nebât ge-
reği gibi neşv ü nemâ bulup firâvân ol-
makla birbirine sarmaşmak ma¡nâsına ki 
mecâzdır; yukâlu: َّاْلَتف ِإَذا  ا  َدرًّ النََّباُت   Ve َدرَّ 
davar sütünü gereği gibi verip akıtmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى ِبَلَبِنَها  النَّاَقُة  ِت   َدرَّ
ْت  Ve أََدرَّ

رٌّ َُ  [derr] ve 

ُرلٌر ُُ  [durûr] (ظُُهوٌر [@uhûr] vezninde) Be-
denden ter durmayıp akmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ِإَذا َوُدُروًرا  ا  َدرًّ اْلَعَرُق   َدرَّ 
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يٌّ e nisbet olunmuştur. Ve[durr] ُدرٌّ -dur] ُدّرِ
riy] kelimesi hemze ile de isti¡mâl olunur. 
Niteki ”د،ر،أ“ mâddesinde beyân olundu. 
İntehâ. Ve 

يإِْف ََّ ال يُّ  ّرِ ُُ  [durriyyu’s-seyf] Kılıcın pa-
rıldamasından ¡ibârettir, ٌُّدر [durr]e nisbet 
yâhûd ma¡nâ-yı masdariyyet yâhûd teşbîh 
tarîkiyledir; yukâlu: أَْي ْيِف  السَّ يَّ  ُدّرِ أَْحَسَن   َما 
َتَلْلَُؤُه َوِإْشَراَقُه
َرُر ََّ  Yolun (fethateynle) [ed-derer] اَل
câddesine ıtlâk olunur ki pây-gâh olan 
uzun uzadı hemvâr olan yeridir; sağılan 
sütün riştesine teşbîh olunmuştur; yukâlu: 
 Ve َسَلَك ِمْن َدَرِر الطَِّريِق أَْي َقْصِدِه

ِت َايإْ َرُر الإْ َُ  [dereru’l-beyt] Hânenin karşısına 
ıtlâk olunur; tekûlu: ُقَباَلَتُه أَْي  َبْيِتي  َدَرَر  َبْيًتا   َبَنى 
Ve 

يِح الّرِ َرُر  َُ  [dereru’r-rî√] Yelin estiği kerte-
sine denir; yukâlu: َها يِح أَْي َمَهّبِ َه ِإَلى َدَرِر الّرِ َتَوجَّ

رٌّ َُ  [Derr] (dâl’ın fethiyle) A¡lâm-ı 
ricâldendir. Ve Benû Suleym diyârında 
bir su gölünün ismidir.

َراَرُة ََّ  Yün (dâl’ın fethiyle) [ed-derâret] اَل
eğirdikleri âlete denir ki Türkmen tâ™ifesi 
kirman ta¡bîr ederler, küçük elemye şek-
linde bir nesnedir, elde döndürerek yün 
eğirirler.

َراُر إُْ ِ  Okçu (hemzenin kesriyle) [el-idrâr] اَلإْ
yaptığı oku müşterîye ¡arz için baş parma-
ğının üzerinde devr ettirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: الظُُّفِر َعَلى  أََداَرُه  ِإَذا  ِإْدَراًرا  ْهَم  السَّ  Ve أََدرَّ 
yünü ٌَدَراَرة [derâret]-i mezkûrede eğirip 
muhkem bükmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َحتَّى َشِديًدا  َفَتَلْتُه  ِإَذا  اْلِمْغَزَل  أَِي  َراَرَة  الدَّ اْلَمْرأَُة  ِت   أََدرَّ
ِة َدَوَراِنِه  Ve sütlü davar sütünü َكأَنَُّه َواِقٌف ِمْن ِشدَّ
gereği gibi revân eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلَبَنَها َدرَّ  ِإَذا  النَّاَقُة  ِت  -Ve bir nesne أََدرَّ
yi tahrîk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 

süt firâvân olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َكثَُر ِإَذا  َبُن  اللَّ -Ve keçi tekeye tâlib ol ِإْسَتَدرَّ 
mak ma¡nâsına müsta¡meldir ki kösnümek 
ta¡bîr olunur, gûyâ ki derr-i lebene tâlib 
olmuş olur; yukâlu: ِإَذا أََراَدِت ت اْلِمْعزَى   ِإْسَتَدرَّ
اْلَفْحَل
ِريُر ََّ -Pek se (dâl’ın fethiyle) [ed-derîr] اَل
ğirtmek ¡alâ-kavlin rıfk ve sühûletle se-
ğirtmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَفَرُس  َدرَّ 
 Bu ma¡nâ yine َدِريًرا ِإَذا َعَدا َشِديًدا أَْو َعْدًوا َسْهالً
.ma¡nâsından me™hûzdur َدرُّ َلَبٍن

َراُر إَْ ِم -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-midrâr] اَلإْ
ninde) Bünye-i mübâlagadır, matar-ı kesîr 
sabb eden sehâba vasftır; yukâlu: َسَحاٌب 
ِمْدَراٌر ِإَذا َكاَن َيُدرُّ ِباْلَمَطِر اْلَكِثيِر

ارُّ ََّ ve [ed-dârr] اَل

ِريُر ََّ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [ed-derîr] اَل
Ziyâ™ ma¡nâsından vasflardır, tâbende ve 
ziyâ-dâr olan şey™e denir; yukâlu: َراُج  َدرَّ الّسِ
َفُهَو َدارٌّ َوَدِريٌر أَْي ُمِضيٌء
ُة رَّ َُّ  Büyük (dâl’ın zammıyla) [ed-durret] اَل
inci dânesine denir, لُْؤلَُؤةٌ َعِظيَمٌة [lu™lu™et ¡a@
îmet] ma¡nâsına. Cem¡-i cinsi, ٌُّدر [durr]
dur ve cem¡-i sîgı ُدَرٌر [durer] gelir, ُغَرٌف 
[πuref] gibi ve اٌت  gelir, cem¡-i [durrât] ُدرَّ
mü™ennes-i sâlim bünyesiyle. Ve 

ُة رَّ ُُ  [Durret] Ebû Leheb’in ve 
Ebû Seleme’nin kızları ismidir ki 
sahâbiyyelerdir. İşbu ziyâ™ ma¡nâsına olan 

-vech-i mezkûr üzere sütün parıl [durr] ُدرٌّ
damasından me™hûzdur ve inci ma¡nâsına 
olan ٌة  ziyâ™ ma¡nâsından [durret] َدرَّ
münşa¡ibdir.

يُّ ّرِ َُّ  (dâl’ın zammıyla) [ed-durriyy] اَل
Nûrânî ve dırahşân olan kevkebe vasf 
olur; yukâlu: ُمِضيٌء أَْي  يٌّ  ُدّرِ -Ve bun َكْوَكٌب 
da dâl’ın harekât-ı selâsıyla câ™izdir. Şârih 
der ki gûyâ ki revnak ve safâ ve ziyâda 
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keskin dişe denir. Ya¡nî “Sen beni dişlerin 
keskin olduğu hengâmda ¡âciz kılmış idin, 
şimdi ise dişlerin dökülmekle pîr oldun.” 
Murâd genç iken pendimi ve irşâdımı 
kat¡â isgâ eylemez idin, şimdi ise pîr ol-
dun zu¡münce nasîhatten müstagnî oldun. 
Mesel-i mezbûru bir kimse zevcesine îrâd 
eylemekle fi¡l mü™ennestir ve emsâl müte-
gayyir olmaz. 

ُُلُر رإْ َُّ -vez [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [ed-durdûr] اَل
ninde) Deryânın vasatında suyu cûş ve 
galeyân üzere olan yere denir ki Fârisî ve 
Türkîde gird-âb ve küçüğüne kanal ta¡bîr 
olunur; çevrinti olmakla oraya düşen gemi 
halâs olmaz; yukâlu: ْرُدوِر ِفيَنُة ِفي الدُّ  َوَقَعِت السَّ
 Kâle fi’l-Esâs َوُهَو َمْوِضُع َوَسِط اْلَبْحِر َيِجيُش َماُؤُه
 Ve َقلََّما َتْسَلُم َسِفيَنٌة َوَقَعْت ِفيِه

ُُلٌر رإْ ُُ  [Durdûr] Sâhil-i Bahr-i ¡Umân’da 
bir dar boğazın adıdır ki hatar-nâktır, öy-
lesi yere َفُم اأْلََسِد [femu’l-esed] dahi derler.

ُر ُُ رإْ ََ -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-tederdur] اَلتَّ
ninde) Semizlikten gövdenin eti tir tir tit-
remek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَدْرَدَرِت اللَّْحَمُة 
ِإَذا اْضَطَرَبْت
َرُة َُ رإْ ََّ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [ed-derderet] اَل
ninde) Dişsiz adam bir şey™i gevelemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلُبْسَرَة  ْيُخ  الشَّ  َدْرَدَر 
الََكَها
اُر َُ رإْ ََّ  (vezninde [er&âr&] َثْرَثاٌر) [ed-derdâr] اَل
Tabl ve kös âvâzına denir; tekûlu: َسِمْعَت 
الطَّْبِل َصْوَت  أَْي  ْرَداَر   ,Ve bir şecer adıdır الدَّ
Türkîde karaağaç dedikleridir.

َراٌت َريإْ ُُ  [Dureyrât] (musaggar bünyesiyle) 
Bir mevzi¡ adıdır.

يإِْن رَّ َُ هإْ ُُ  [duhdurreyn] ”د،ه،د،ر“ mâddesinde 
mersûmdur.

َكُه ْيَء ِإَذا َحرَّ  Ve rîh sehâbdan süt sağar أََدرَّ الشَّ
gibi yağmur akıtmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: َحاَب ِإَذا َحَلَبْتُه يُح السَّ ِت الّرِ أََدرَّ
ِريُر ََّ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [ed-derîr] اَل
Masdardır, niteki zikr olundu. Ve 

ِريٌر َُ  [derîr] Bünyesi sıkı ve endâmı kunt ve 
kavî ¡alâ-kavlin cüst ve çâlâk dâbbeye de-
nir; yukâlu: َفَرٌس َدِريٌر ِإَذا َكاَن ُمْكَتِنَز اْلَخْلِق ُمْقَتِدًرا 
أَْو َسِريًعا
ُرلُر ََّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [ed-derûr] اَل
ve

ارُّ ََّ  Sütü çok olan hayvâna vasf [ed-dârr] اَل
olur; yukâlu: ّرِ َويَُقاُل ِإِبٌل  َناَقٌة َدُروٌر َوَدارٌّ أَْي َكِثيُر الدَّ
-gelir zammeteyn [durur] ُدُرٌر Cem¡i َدُروٌر
le ve ٌر -vez [¡rukka] ُركٌَّع ,gelir [durrer] ُدرَّ
ninde ve اٌر اٌر ,gelir [durrâr] ُدرَّ  [kuffâr] ُكفَّ
vezninde.

ى رَّ َُ لإْ ََّ  dâl’ların fethi ve) [ed-devderrâ] اَل
râ’nın şeddesi ve kasr ile ى  [yehyerrâ] َيْهَيرَّ
vezninde) Beyhûde ve bî-mûcib dâ™imâ 
beri öte olta eder olan kimseye denir; 
yukâlu: ى أَِي الَِّذي َيْذَهُب َوَيِجيُء ِفي َغْيِر  ُهَو َدْوَدرَّ
 [âder] آَدُر ,Ve debe taşak kişiye denir َحاَجٍة
ma¡nâsına. Ve hâyeleri uzun kişiye denir. 

ى رَّ َُ رإْ ََّ  vâv yerine râ ile) [ed-derderrâ] اَل
yine ى ى (vezninde [yehyerrâ] َيْهَيرَّ  َدْوَدرَّ
[devderrâ] ma¡nâsınadır.

ُة رَّ َِ ٌة [et-tedirret] اَلتَّ  vezninde [te√illet] َتِحلَّ
ve onun gibi ismdir, sütü memeden pek 
çok akıtmağa denir, vezni tef¡ilettir.

ُر ُُ رإْ َُّ -veznin [hudhud] ُهْدُهٌد) [ed-durdur] اَل
de) Çocuk kısmının dişleri bitecek yerlere 
denir, ¡alâ-kavlin bitmezden mukaddem. 
Kezâlik dişler döküldükten sonra yerleri-
ne denir; ve minhu’l-meselu: ِبأُُشٍر  “أَْعَيْيِتِني 
 َفَكْيَف ِبُدْرُدٍر” أَْي َلْم َتْقَبِل النُّْصَح َشابًّا َفَكْيَف َوَقْد َبَدْت
ِكَبًرا  zammeteynle [uşur] أُُشٌر [Ve] َدَراِدُرِك 



ُتوُر سإْ َُّ اَل 1939BÂBU’R-RÂ™ 

kelimesinden cem¡ olur ki gemiye denir, 
 ma¡nâsına, yürürken suyu [sefînet] َسِفيَنٌة
öte öte def¡ eylediği için.

َسُر لإْ ََّ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [ed-devser] اَل
de) Dızman ve ¡azîmü’l-heykel erkek de-
veye denir. Mü¡ennesi ٌَدْوَسَرة [devseret]tir. 
Ve 

َسٌر لإْ َُ  [devser] Bir nebât adıdır ki hâsıl olan 
habbesine ٌِّزن [zinn] derler zâ’nın kesri ve 
nûn’un şeddesiyle. Bu dâne Türkîde çav-
dar dedikleridir ki buğday aralığında bi-
ter, ba¡zı yerlerde yaban yulafı derler. Ve 
çavdar َدْوَسٌر [devser]den muharref olmak 
melhûzdur. Ve 

َسٌر لإْ َُ  [devser] Ümerâ-yı ¡Arabdan Nu¡mân 
b. Mun≠ir’in hâssaten ¡askeri ve alayı ismi-
dir. Ve saht ve şedîd arslana denir. Ve eski 
zamândan kalmış kadîm nesneye denir. 
Ve ُزَؤاٌن [zu™ân] ismidir ki delice dedikleri 
nesnedir, buğday içre olur; muhaddirâttan 
müfsid-i idrâktır. Ve bir atın ismidir. Ve 
iri ve mukallak zekere denir.

َسَرُة لإْ ََّ -dev] َدْوَسٌر (hâ’yla) [ed-devseret] اَل
ser]in mü™ennesidir ki zikr olundu. Ve 
 ma¡nâsınadır ki ağızda [mem∂aπat] َمْمَضَغٌة
çiynemti yeridir.

َلاِسُر َُّ -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [ed-duvâsir] اَل
de) ve

َسُر لإْ ََّ ve [ed-devser] اَل

َسِريُّ لإْ ََّ ) [ed-devseriyy] اَل -cevhe] َجْوَهِريٌّ
riyy] vezninde) ve

َسَراِنيُّ لإْ ََّ  İri ve tünd ve [ed-devserâniyy] اَل
şedîd deveye denir.

اِسَرُة ََّ  Cüst ve revende nâkaya [ed-dâsiret] اَل
denir; yukâlu: َناَقٌة َداِسَرةٌ أَْي َسِريَعٌة

]ُ س ت ر[
ُتوُر سإْ َُّ  Şol (dâl’ın zammıyla) [ed-dustûr] اَل

]ُ أ ر[
ُر أإْ ََّ  dâl’ın fethi ve zâ-yı) [ed-dezr] اَل
mu¡cemenin sükûnuyla) Def¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِل  َدَزَرُه َدْزًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
ِإَذا َدَفَعُه

]ُ أ م ر[
َماَرُة أإْ ُِ  [Dizmâret] (dâl’ın kesriyle) Bir 
mevzi¡ adıdır.; A√med b. Kuşâşib el-Fa…
îh eş-Şâfi¡î ed-Dizmârî oradandır.

]ُ س ر[
ُر سإْ ََّ -Dürt (vezninde [kesr] َكْسٌر) [ed-desr] اَل
mek ve sançmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإَذا َطَعَنُه ِل  اْلَباِب ْاألَوَّ ِمَن  َدْسًرا  ْمِح  ِبالرُّ  Ve öte َدَسَرُه 
kakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَسَرُه ِإَذا َدَفَعُه 
Kâle’ş-şârih ve minhu’l-hadîsu: ِفي  “َلْيَس 
َدَفَعُه أَْي  اْلَبْحُر”  َدَسَرُه  َشْيٌء  ُهَو  ِإنََّما  َزَكاًة   Ve اْلَعْنَبِر 
cimâ¡ eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َجاَمَعَها ِإَذا   ِدَساٌر Ve gemiyi َدَسَرَها 
[disâr] ile ıslâh ve üstüvâr kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْصَلَحَها ِإَذا  ِفيَنَة  السَّ  َدَسَر 
َساِر  Ve bir nesneye zor ile enser sokmak ِبالّدِ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َساَر ِفيِه ِإَذا أَْدَخَلُه  َدَسَر الّدِ
ٍة ِبِه ِبُقوَّ
َسُر إَْ ِم  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-midser] اَلإْ
Cimâ¡ ma¡nâsından me™hûzdur, kesîrü’l-
cimâ¡a ıtlâk olunur, mübâlagaten âlet bün-
yesiyle gelmiştir; yukâlu: اٌع  َرُجٌل ِمْدَسٌر أَْي َجمَّ
َنيَّاٌك
َساُر َِّ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [ed-disâr] اَل
Ensere denir, ِمْسَماٌر [mismâr] ma¡nâsına. 
Ve şol ipe ve halata denir ki lîften bükü-
lüp onunla geminin tahtaları birbirine ça-
tılıp tertîb ve üstüvâr olur, ¡Arab denizinin 
“dâv” ta¡bîr ettikleri gemileri öylecedir. 
Cem¡i ُدْسٌر [dusr] gelir dâl’ın zammıyla ve 
 gelir zammeteynle. Ve [dusur] ُدُسٌر

ُسٌر ُُ  [dusur] (zammeteynle) َدْسَراُء [desrâ™] 
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Ve savma¡a-i ruhbâna denir. Ve arz-ı 
müsteviyyeye denir. Ve e¡âcim tâ™ifesine 
mahsûs şol büyûta denir ki içinde şürb-i 
şarâb ve çeng ve çegâne ve melâhî ola ki 
harâbât ta¡bîr ettikleridir; mey-gedeye de 
ıtlâk olunur. Ve ¡inde’l-ba¡z şol binâ™ ve 
¡imârete denir ki kasr şeklinde ve çevre-
sinde büyûtu müştemil ola. Cem¡i َدَساِكُر 
[desâkir] gelir. 

Mütercim der ki ◊arîrî’nin on ikinci 
makâmede ْسَكَرِة الدَّ ِفي  َلْجُت   ibâretinde¡ َفادَّ
bi’l-cümle şürrâhın beyânı üzere ٌَدْسَكَرة 
[deskeret] mâ«ûr ya¡nî bâbulluk dedikle-
ri harâbâta ve mey-hâneye denir. Kezâlik 
kal¡a etrâfında varoş dediklerine denir 
ki mahallât ve büyûtu müştemildir. Pes 
mü™ellifin murâdı yine varoş olacaktır, 
lâkin kasra teşebbühünün çendân ma¡nâsı 
münfehim olmamıştır. İntehâ. Ve

َكَرةٌ سإْ َُ  [Deskeret] Nehru’l-melik kazâsında 
bir karye adıdır; rü™esâ-yı üdebâdan 
Man§ûr b. A√med b. el-◊useyn ed-
Deskerî oradandır. Kezâlik Şehrâbân kur-
bünde bir karye adıdır; »atîb-i Baπdâdî 
şeyhi A√med b. Bekrûn oradandır. Ve 
Baπdâd ile Vâsi† beyninde bir karye adı-
dır; muhaddisînden Ebân b. Ebî ◊amza 
oradandır. Ve »ûzistân kazâsında bir kar-
ye adıdır.

]ُ ص ر[
َصُر لإْ ََّ -veznin [devser] َدْوَسٌر) [ed-dev§ar] اَل
de) İbnu’l-¢a††â¡ rivâyeti üzere bir nebât 
adıdır ki ekin aralığında bitip ve uzayıp 
ekini basar. Şârihin beyânına göre َدْوَسٌر 
[devser] olacaktır.

]ُ ط ر[
ِطيَرُة لإْ ََّ  dâl’ın fethi ve †â’nın) [ed-dev†îret] اَل

defter-i dîvâna denir ki ondan mîri mahal-
lerinin ve ¡ulûfe-hâr olan ¡askerî tâ™ifesinin 
esâmîleri mersûm olmakla iktizâ ettikçe 
ona mürâca¡atla mîrî tahsîl ve vazîfe ve 
¡ulûfe tanzîm olunur, hâlen defterdâr ve 
defter emîni efendinin defterleri gibi. 

Mü™ellifin اَلنُّْسَخُة اْلَمْعُموَلُة ِلْلَجَماَعاِت kavlinde 
cemâ¡atten murâdı tavâ™if-i merkûmedir. 
Bi’l-cümle selâtîn ve vülât-ı hükkâm ve 
sâ™ir erbâb-ı cihâtın her birinin muktezâ-
yı maslahatı üzere birer öylece nüs-
haları olur. Ve ُدْسُتوٌر [dustûr] kelimesi 
mu¡arrebdir. Cem¡i َدَساِتيُر [desâtîr]dir 
ya¡nî dâl’ın fethiyle destûr-i Fârisîden 
mu¡arrebdir ki “دست” ile “ور”dan mürek-
kebdir. “Dest” ele dendiği gibi fâ™ide ve 
zafer ve sadr ve mesned-i ¡âlî ve kâ¡ide ve 
üslûb ve yek ¡aded ma¡nâlarına olup “vâr” 
kelimesi sâhîb ve liyâkat ma¡nâlarına ol-
makla deftere ve vezîre “destûr” ıtlâkı 
bu münâsebetle mütehakkak olmuştur. 
Ba¡dehu tahfîf ve mezcle vâv’ı medd edip 
 dediler, gencûr dedikleri [destûr] َدْسُتوٌر
gibi ve ta¡rîb edip dâl’ın zammıyla ُدْسُتوٌر 
[dustûr] dediler. Ve 

ُتور ُُسإْ  [dustûr] İzn ve icâzet ma¡nâsına 
da Fârisîde müsta¡meldir. ¡Âdetâ icâzet 
işâret-i yed ile olduğuna mebnîdir. Bu 
resme terceme ◊âşiye-i Me†âli¡de: ْسُتوُر  اَلدُّ
ٌب ُمَعرَّ َوَضَواِبطُُه  اْلُمْلِك  َقَواِنيُن  ِفيِه  ُجِمَع  الَِّذي  ْفَتُر   اَلدَّ
أَْحَواِل َجِميِع  ِفي  يُْرَجُع  الَِّذي  اْلَكِبيُر  َواْلَوِزيُر   َفاِرِسيٌّ 
 ibâretine muvâfıktır. Ve ehl-i nücûm¡ النَّاِس
ıstılâhında her senenin hisâb-ı kevâkibini 
istihrâcla kayd eyledikleri sahîfe ve defte-
re ıtlâk olunur.

]ُ س ك ر[
َكَرُة سإْ ََّ -dâl’ın ve kâf’ın fet) [ed-deskeret] اَل
hiyle) Köye denir, َقْرَيٌة […aryet] ma¡nâsına. 
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ُر عإْ َُّ -Ağaç kur (dâl’ın zammıyla) [ed-du¡r] اَل
duna denir. Ve Mâlik b. Du¡r, Yûsuf Pey-
gamber ¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-selâm 
hazretlerini kuyudan ihrâc eden tâcirin is-
midir; ≠âl-ı mu¡ceme ile musahhaftır.

اِعِريَُّة ََّ  Şol develere denir [ed-dâ¡iriyyet] اَل
ki َداِعٌر [dâ¡ir] nâm bir pâkîze-cins buğura 
mensûblardır yâhûd Benu’l-◊âri& b. Ka¡b 
kabîlesine mensûblardır ki Dâ™ir b. el-
◊imâs nâm kimseden münşa¡iblerdir.

اِعَرُة ََّ  Aşı tutmaz olan hurmâ [ed-dâ¡iret] اَل
ağacına denir;, yukâlu: َنْخَلٌة َداِعَرةٌ ِإَذا َكاَنْت َلْم 
َقاَح الّلِ  َمَداِعيُر in cem¡i[dâ¡iret] َداِعَرةٌ Ve َتْقَبِل 
[medâ¡îr]dir, zâhiren gayr-i kıyâstır.

ُرلُر عإْ َُّ -veznin [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [ed-du¡rûr] اَل
de) Le™îm ve fürû-mâyeye denir.

ُر عَّ ََ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muda¡¡ar] اَلإْ
vezninde) Fîl dedikleri cânverin levnine 
denir ki konur olur. Ve mutlakan kabîh 
ve bed-ter olan levne denir. Şârih der ki 
muktezâ-yı mâdde vasf olmaktır, meğer 
mübâlagaya haml oluna.

ُر عُّ ََ ٌل) [et-teda¡¡ur] اَلتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir kimsenin levni ve çehresi 
 gibi be-gâyet bedlenip [»memsû] َمْمُسوٌخ
çirkînlenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َر  َتَدعَّ
ًرا ًعا َسِمًجا ُمَتَغّيِ َع َتَبقُّ َوْجُهُه ِإَذا َتَبقَّ
ُة َعارَّ ََّ  dâl’ın fethi ve râ’nın) [ed-de¡ârret] اَل
teşdîdiyle) Bed-hûyluk ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ٌةٌ أَْي ُسوء  Şârihin beyânına ِفي ُخُلِقِه َدَعارَّ
göre bu hûy ve tabî¡ata mahsûstur.

اِعُر ََّ  Özsüz çürük ve süst ve [ed-dâ¡ir] اَل
kemter keresteye denir; yukâlu: َداِعٌر  ُعوٌد 
َوَدِعٌر َكَما َمرَّ أَْي َنِخٌر َرِديٌء

]ُ ع ث ر[
َثُر عإْ ََّ  َجْعَفٌر â-yı müsellese ile&) [ed-da¡&er] اَل
[ca¡fer] vezninde) Ahmak ve sebük-magz 

kesriyle) Geminin kıçına yâhûd dümeni-
ne denir, ِفيَنِة السَّ  [kev&elu’s-sefînet] َكْوَثُل 
ma¡nâsına.

]ُ ع ر[
َعُر ََّ  (dâl’ın ve ¡ayn’ın fethiyle) [ed-de¡ar] اَل
Fesâd ve tebâh ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفيِه 
 Ve َدَعٌر أَْي َفَساٌد

َعٌر َُ  [de¡ar] Masdar olur, odun yaş yâhûd 
yaramaz olmakla ¡alevlenmeyip hemân 
tütmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َدِعَر اْلُعوُد َدَعًرا 
َيتَِّقْد َوَلْم  َخَن  ادَّ ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب   Ve çakmağın ِمَن 
âteşi çıkmayıp kör olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْنُد ِإَذا َلْم يُوِر  Ve َدِعَر الزَّ

َعٌر َُ  [de¡ar] Fısk ve fücûr ve hubs 
ma¡nâsınadır.

ِعُر ََّ ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [ed-de¡ir] اَل

َعُر َُّ  Şol (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [ed-du¡ar] اَل
oduna denir ki yaşlığından yâhûd fenâ ve 
kemterliğinden ¡alevlenmeyip hemân tü-
ter ola. Ve çürük ve özsüz, gevşek ve fenâ 
ağaca denir, ke-mâ se-yuzkeru.

َعُر إُْ َ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [ed-ed¡ar] اَلإْ
Âteşi çıkmayan kör çakmağa denir.

َعاَرُة ََّ -veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [ed-de¡âret] اَل
de) ve

َعاَرُة َِّ  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [ed-di¡âret] اَل
ve

َرُة عإْ ََّ -veznin [na¡ret] َنْعَرةٌ) [ed-da¡ret] اَل
de) Bunlar da fısk ve fücûr ve habâ™is 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّعِر َكَما َمر  ُهَو ِمْن أَْهِل الدَّ
ّرِ ْعَرِة أَِي اْلِفْسِق َواْلُخْبِث َوالشَّ َعاَرِة َوالدَّ َعاَرِة َوالّدِ َوالدَّ
ِعُر ََّ -Yan (vezninde [ketif] َكِتٌف) [ed-de¡ir] اَل
mayıp tüter olan oduna denir ki zikr olun-
du. Ve şol odun makûlesine denir ki âteşe 
konup henüz gereği gibi yanmaksızın sön-
dürülmekle küskü gibi ola, ba¡zı harîkten 
çıkmış ber-zede ve nîm-sûhte eşyâ™ gibi.
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]ُ غ ر[
ُر غإْ ََّ  dâl’ın fethi ve πayn-ı) [ed-daπr] اَل
mu¡cemenin sükûnuyla) Öte kakıvermek, 
def¡ ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَغَرُه َدْغًرا ِمَن اْلَباِب 
-Ve dâye kadın boğazında dil الثَّاِلِث ِإَذا َدَفَعُه
ciği düşmüş çocuğun boğazını kısıp par-
mağıyla dilciğini kaldırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلَهاَتُه َوَرَفَعْت  ِإَذا َغَمَزْتُه  ِبّيِ   َدَغَرْت َحْلَق الصَّ
 Kâle’ş-şârih ve fi’n-Nihâye ve ِبِإْصَبِعَها
mine’l-hadîsi: َوُهَو ْغِر”  ِبالدَّ أَْوالََدُكْم  ْبَن  تَُعّذِ  “الَ 
ِبيَّ َتْأُخُذُه اْلُعْذَرُة َوِهَي ْصَبِع َوَذِلَك أَنَّ الصَّ  َغْمُز اْلَحْلِق ِباإْلِ
ِإْصَبَعَها اْلَمْرأَُة  َفُتْدِخُل  ِم  الدَّ ِمَن  اْلَحْلِق  ِفي  َيِهيُج   َوَجٌع 
 Ve َفَتْدَفُع ِبَها َذِلَك اْلَمْوِضَع َوَتْكِبُسُه

ٌر غإْ َُ  [daπr] Karıştırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيِء ِإَذا َخَلَطُه ْيَء ِبالشَّ  Ve çocuğu َدَغَر الشَّ
bed gıdâ ile terbiye eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِغَذاَءُه أََساَءْت  ِإَذا  َوَلَدَها  -Ve ço َدَغَرْت 
cuğu kandırmamak vechiyle emzirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبيَّ ِإَذا أَْرَضَعْتُه  َدَغَرِت الصَّ
أَْرَوْتُه  Ve bir adamı helâk olunca kadar َفَما 
bir dar yere kısıp sıkıştırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َماَت َحتَّى  َضَغَطُه  ِإَذا   Ve girmek َدَغَرُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَخَل ِإَذا  اْلَبْيِت  ِفي   َدَغَر 
Ve bir nesne üzere top gibi birden hücûm 
edip saldırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَغَر 
َعَلْيِهْم ِإَذا اْقَتَحَم َعَلْيِهْم ِمْن َغْيِر َتَثبٍُّت
َغُر ََّ -İnkıyâd ey (fethateynle) [ed-deπar] اَل
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َدَغًرا   َدِغَرُه 
اْسَتْسَلَمُه ِإَذا  اِبِع  الرَّ  Ve bed-hûy olmak اْلَباِب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َساَء ُخُلُقُه ُجُل   َدِغَر الرَّ
Ve 

َغٌر َُ  [deπar] ve 

َرى غإْ َُ  [daπrâ] (َدْعَوى [da¡vâ] vezninde) 
Bunlar da bir nesne üzere top gibi irkilme-
yip birden hücûm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدَغَر َعَلْيِهْم َدَغًرا َوَدْغَرى ِإَذا اْقَتَحَم َعَلْيِهْم ِمْن 
ا َويَُقاُل َدَغَرى ِبالتَّْحِريِك  َغْيِر َتَثبٍُّت َويَُقاُل َدْغَرى الَ َصفًّ
َيْعِني تَُصافُّوُهْم  َوالَ  َعَلْيِهْم  اْدَغُروا  أَِي  َكَحْمَراَء   َوَدْغَراَء 

adama denir.

َثَرُة عإْ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ed-da¡&eret] اَل
vezninde) Binâyı yıkıp vîrân eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَدَمُه ِإَذا  اْلَحْوَض   َدْعَثَر 
َوَكَسَرُه
ثُوُر عإْ َُّ -veznin [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [ed-du¡&ûr] اَل
de) Şol havuza denir ki binâsında hüsn ve 
hendese ve letâfet cihetiyle tekellüf olun-
mamış ola, ¡alâ-kavlin rahnelenip çökmüş 
ola. Ve 

ثُوٌر عإْ ُُ  [du¡&ûr] Ni¡am-ı kesîreye denir; 
yukâlu: ٌَلُه ُدْعثُوٌر أَْي ِنَعٌم َكِثيَرة Ve ¡Askerî nakli 
üzere Du¡&ûr b. el-◊âri& ashâbdandır.

ُر َعثإْ َِّ  ِسَبْحٌل dâl’ın kesriyle) [ed-di¡a&r] اَل
[siba√l] vezninde) Şol tünd ve tüvânâ 
erkek deveye denir ki uğradığı nesneleri 
dil-i mütercim gibi hedm ve harâb eder 
ola; yukâlu: َجَمٌل ِدَعْثٌر أَْي َشِديٌد يَُدْعِثُر ُكلَّ َشْيٍء

]ُ ع س ر[
َرُة ََ عإْ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ed-da¡seret] اَل
vezninde) Hiffet ve sür¡at ma¡nâsınadır.

]ُ ع ك ر[
َكاُر ِعنإْ إُْ ِ  [i√rincâm] ِإْحِرْنَجاٌم) [el-id¡inkâr] اَلإْ
vezninde) Bir kimse üzere sebb ve düşnâm 
ederek şer-gîr olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْدَعْنَكَر ُفالٌَن َعَلْيِهْم ِباْلُفْحِش ِإَذا اْنَدَرأَ َعَلْيِهْم 
وِء -Ve sel suyu kılıç gibi sür¡atle atıla ِبالسُّ
rak yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْدَعْنَكَر 
ْيُل ِإَذا أَْقَبَل َوأَْسَرَع  السَّ
َكُر َعنإْ ََّ  [πa∂anfer] َغَضْنَفٌر) [ed-de¡anker] اَل
vezninde) ve

َكَراُن َعنإْ ََّ  (elif ve nûn’la) [ed-de¡ankerân] اَل
Dâ™imâ nâs üzere bed-gûylukla kelb-i 
¡akûr gibi şer-gîr olan şahsa denir; yukâlu: 
النَّاِس َعَلى  َيْنَدِرُئ  َكاَن  ِإَذا  َوَدَعْنَكَراُن  َدَعْنَكٌر   َرُجٌل 
ِباْلُفْحِش
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ma¡nâsınadır; yukâlu: َعاَبُه ِإَذا   Ve َدْغَمَرُه 
serkeşlik ve bed-hûyluk ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِفيِه َدْغَمَرةٌ أَْي َشَراَسٌة َوُسوُء ُخُلٍق
ُموُر غإْ َُّ -vez [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [ed-duπmûr] اَل
ninde) Bed-hûyluktan nâşî beyne’n-nâs 
zikr bi’s-sû™ ile mezkûr olan kimseye de-
nir; yukâlu: َء الثََّناِء َواْلُخُلِق َرُجٌل ُدْغُموٌر ِإَذا َكاَن َسّيِ
َغاِمُر ََّ  (dâl’ın fethiyle) [ed-deπâmir] اَل
Esâfil ve ednâs-ı nâsa denir, gûyâ ki ٌَدْغَمَرة 
[daπmeret]in cem¡idir; yukâlu: َغاِمُر َع الدَّ  َتَجمَّ
أَِي اأْلَْدَناُس ِمَن النَّاِس

َمِريُّ غإْ ََّ ) [ed-daπmeriyy] اَل  [ca¡feriyy] َجْعَفِريٌّ
vezninde) ve

َمِريُّ غإْ َُّ -dâl’ın zammıy) [ed-duπmeriyy] اَل
la) Karışık, şûrîde nesneye denir; yukâlu: 
ُخُلٌق َدْغَمِريٌّ َوُدْغَمِريٌّ أَْي َمْخُلوٌط
َمُر غإْ َُ  [Daπmer] (َجْعَفٌر [ca¡fer] vezninde) 
Sâhil-i Ba√r-i ¡Umân’da bir karye adıdır.

َمُر غإْ ََ ُم  [muza¡fer] ُمَزْعَفٌر) [el-mudaπmer] اَلإْ
vezninde) Gizli nesneye denir; yukâlu: 

َشْيٌء ُمَدْغَمٌر أَْي َخِفيٌّ

]ُ ف ر[
ُر فإْ ََّ -Bir ada (vezninde [cefr] َجْفٌر) [ed-defr] اَل
mın göğüsüne kakıvermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َدَفَع ِفي َصْدِرِه َدَفَرُه َدْفًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
َفُر ََّ  Galleye kurt (fethateynle) [ed-defer] اَل
düşmekle kurtlanmak ma¡nâsınadır; yu-
kalu: وُد َوَقَع الدُّ ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َدَفًرا   َدِفَر الطََّعاُم 
 ;Ve hor ve hakîr olmak ma¡nâsınadır ِفيِه
yukâlu: ََّذل ِإَذا  ُجُل  الرَّ  :ve tekûlu’l-¡Arab َدِفَر 
َواُذالَُّه أَْي   Ve bir nesne bed-râyiha َواَدْفَراُه 
bağlamak ma¡nâsınadır; bunda fâ’nın 
sükûnuyla da lügattır; yukâlu: ْيُء َدْفًرا  َدِفَر الشَّ
ِفيِه َدَفٌر أَْي َنْتٌن :ve yukâlu َوَدَفًرا ِإَذا اَْنَتَن
ِفُر ََّ ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [ed-defir] اَل

َفُر إُْ َ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-edfer] اَلإْ
Müntin ve bed-bûy olan şey™e denir ki 

َتْلِبثُوُهْم َوالَ  َبْغَتًة  َعَلْيِهْم   Ya¡nî “¡Asker اْقَتِحُموا 
¡adû üzere bagteten bir uğurdan sâ¡ika gibi 
hücûm edip onları alay düzüp tabur bağla-
maya meydân vermeyesiz.”

َغَرُة إَْ َم  mîm’in ve πayn’ın) [el-medπaret] اَلإْ
fethiyle) Şi¡âr ve ¡alâmeti َدْغَرى [daπrâ] 
ya¡nî yekdîgere birden hamle ve hücûm 
olan karışık tünd ve şedîd cenge denir; 
yukâlu: َعُضوٌض َحْرٌب  أَْي  َمْدَغَرةٌ  َبْيَنُهْم   َوَقَعْت 
ِشَعاُرَها َدْغَرى
ُرلُر غإْ َُّ -veznin [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [ed-duπrûr] اَل
de) ¡Irzı hadd ve kıyâstan efhaş olan ¡arîz 
nesneye denir.

َرُة غإْ ََّ  (vezninde [baπlet] َبْغَلٌة) [ed-daπret] اَل
Bir şey™i kapıp almağa denir. Kâle’ş-şârih 
ve minhu hadîsu ¡Alî radıyallâhu ¡anhu: 
أِلَنَّ ْفِع  الدَّ ِمَن  َوِهَي  اْلَخْلَسِة  أَِي  ْغَرِة”  الدَّ ِفي  َقْطَع   “الَ 
ْيِء ِلَيْخَتِلَسُه اْلُمْخَتِلَس َيْدَفُع َنْفَسُه َعَلى الشَّ
ُر غَّ ََ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mudaππar] اَلإْ
vezninde) Bed ve zişt renge denir; yukâlu: 
ٌر أَْي َقِبيٌح َلْوٌن ُمَدغَّ
اِغُر ََّ  Zelîl ve hakîr [ed-dâπir] اَل
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َداِغًرا  َصاِغًرا   َذَهَب 
 Ve ~uπayr b. Dâπir, ¢ureyş’ten bir َداِخًرا
kimsedir.

]ُ غ ث ر[
َثُر غإْ ََّ  َجْعَفٌر â-yı müsellese ile&) [ed-daπ&er] اَل
[ca¡fer] vezninde) Ahmak ve bî-magz ada-
ma denir.

]ُ غ ف ر[
َفُر غإْ ََّ -vez [ca¡fer] َجْعَفٌر fâ’yla) [ed-daπfer] اَل
ninde) İri arslana denir.

]ُ غ م ر[
َمَرُة غإْ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ed-daπmeret] اَل
vezninde) Karıştırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخَلَطُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve ¡ayblamak َدْغَمَر 
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müştemil nüshaya denir ki lisânımızda 
dahi defter ta¡bîr olunur ve ba¡zen dâl’ını 
meksûr ederler. Cem¡i َدَفاِتُر [defâtir] gelir. 
Şârih der ki َدْفَتٌر [defter] kelimesi ¡Arabîdir, 
lâkin iştikâkı ma¡lûm değildir. Ve ba¡zı 
¡Arab dâl’ı tâ’ya ibdâlle َتْفَتٌر [tefter] derler.

]ُ ق ر[
ُر قإْ ََّ  (vezninde [fa…r] َفْقٌر âf’la…) [ed-da…r] اَل
ve

َرُة قإْ ََّ ve (hâ’yla) [ed-da…rat] اَل

ِقيَرُة ََّ -veznin [na…îret] َنِقيَرةٌ) [ed-da…îret] اَل
de) ve

َقَرى ََّ -vez [cemezâ] َجَمَزى) [ed-de…arâ] اَل
ninde) Be-gâyet hûb ve dil-keş ve mutarrâ 
ve merg-zâr olan bâgçeye denir.

َراُن قإْ َُّ -vez [u&mân¡] ُعْثَماُن) [ed-du…rân] اَل
ninde) Asmaya kerevit yaptıkları herek 
denilen ağaçlara denir. Müfredi َدْقَراَنٌة [da…
rânet]tir hâ’yla.

َراُن قإْ َُ  [da…rân] (َسْلَماُن [selmân] vezninde) 
Vâdi’§-~afrâ™ kurbünde bir dere adıdır.

َقَرُة لإْ ََّ -vez [devseret] َدْوَسَرةٌ) [ed-dev…aret] اَل
ninde) Dağlar aralığında olup aslâ nebât 
eseri olmayan kır ve hâlî açık ¡arsaya de-
nir; yukâlu: بُْقَعٌة َدْوَقَرةٌ ِإَذا َكاَنْت َواِقَعًة َبْيَن اْلِجَباِل 
الَ َنَباَت َلَها
َقُر ََّ  Bir adam (fethateynle) [ed-da…ar] اَل
ta¡âmı pek iksâr eylemekle cevfi küfe gibi 
dolmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َدَقًرا  َدِقَر الرَّ
اِبِع ِإَذا اْمَتَلَ ِمَن الطََّعاِم  Ve bir mekân ِمَن اْلَباِب الرَّ
bâgçelikli merg-zâr olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدِقَر اْلَمَكاُن ِإَذا َصاَر َذا ِرَياٍض Ve bir ma-
hal nem-nâk olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve mi¡denin dolgunluğun َدِقَر اْلَمَكاُن ِإَذا َنِدَي
dan nâşî istifrâg eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َقاَء ِمَن اْلَمْلِء  Ve çayır ve َدِقَر الرَّ
sâ™ir nebât firâvân ve latîf ve hoş-manzar 

müzekkerdir; mü™ennesinde ٌَدْفَرة [defret] 
ve َدْفَراُء [defrâ™] denir َحْمَراُء [√amrâ™] gibi; 
yukâlu: ُهَو َدْفٌر َوأَْدَفُر َوِهَي َدِفَرةٌ َوَدْفَراُء
َفاِر َُ  [defâri] (َقَطاِم […a†âmi] veznin-
de) Câriyeye ıtlâk olunur, أََمٌة [emet] 
ma¡nâsına. Fi’l-asl hubs-i râyihalarından 
nâşî şetm ve âzâr mevki¡inde câriye kıs-
mına َدَفاِر  derler idi ki hubs muhbir ve َيا 
levs haberlerinden kinâyedir, ba¡dehu be-
tahsîs ıtlâk eylediler. Kezâlik َدَفاِر [defâri] 
dünyâya ıtlâk olunur.

َفاِر َُ -vez [se√âb] َسَحاٌب) [ummu defâr] أُمُّ 
ninde) ve

ٍر فإْ َُ  (vezninde [cefr] َجْفٌر) [ummu defr] أُمُّ 
Bunlar da dünyânın künyeleridir; yukâlu: 
ْنَيا َلَعَن اهللُ أُمَّ َدَفاِر َوأُمَّ َدْفٍر أَِي الدُّ
اِفُر ََ ُم -vez [mucâvir] ُمَجاِوٌر) [el-Mudâfir] اَلإْ
ninde) Bir mevzi¡ adıdır.

َفاٌر إَْ  (vezninde [mi√râb] ِمْحَراٌب) [Midfâr] ِم
Benû Suleym yurdunda bir mevzi¡dir.

َراَء فإْ َُ -vez [™afrâ§] َصْفَراُء) [™ummu defrâ] أُمُّ 
ninde) Âfet ve dâhiyenin künyesidir.

َراُء فإْ ََّ  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™ed-defrâ] اَل
Müntine olan şey™e denir; mü™ennestir, ni-
teki zikr olundu. Bu münâsebetle silâhları 
pâslı olmakla bed-râyihaları sâtı¡ olan ¡as-
ker ve alaya vasf olur; yukâlu: َكِتيَبٌة َدْفَراُء ِإَذا 
َصاَر ِبَها َصَدأُ اْلَحِديِد
َفُر إَْ ِم -vez [minber] ِمْنَبٌر) [el-midfer] اَلإْ
ninde) Tünd ve bahâdır olup birbirini 
sînelerinden darb ve def¡ eden merd-efken 
¡askere denir; yukâlu: ٌَّجْيٌش ِمْدَفٌر أَْي ِمَصك

]ُ ف ت ر[
َتُر فإْ ََّ  َجْعَفٌر tâ-yı fevkiyye ile) [ed-defter] اَل
[ca¡fer] vezninde) Birbirine zamm olun-
muş sahîfeler cemâ¡atine ya¡nî birbirine 
zamm ve peyvend olunmuş niçe evrâkı 
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olan ْكُر  .lafzı taglît eylemiştir [ed-dikr] اَلّدِ
O ise harf-i ta¡rîf telaffuzda dâl’a idgâm 
olunmakla dâl müşedded oldu ve bu ٌِدْكَرة 
[dikret]in cem¡-i cinsidir ki lu¡be-i âtiye 
ismidir. Pes harf-i ta¡rîften mücerred ola-
rak hemân ِذْكٌر [≠ikr] denir mu¡ceme ile. Ve 

ٌر كإْ ُِ  [dikr] Zenc ve ◊abeş tâ™ifesine mahsûs 
bir la¡ibin adıdır.

]ُ م ر[
ُموُر َُّ  (vezninde [uhûr@] ظُُهوٌر) [ed-dumûr] اَل
ve

َماُر ََّ ve [ed-demâr] اَل

َماَرُة ََّ  (dâl’ların fethiyle) [ed-demâret] اَل
Helâk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ِإَذا أَْهَلَكْهُم  َدَمَرُهْم ُدُموًرا َوَدَماًرا َوَدَماَرًة ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
Mü™ellif gerçi bunları َكالتَّْدِميِر ْهالَُك   اَإْلِ
¡ibâretiyle tefsîr edip lâkin ümmehât-ı 
sâ™irede sülâsî lâzım ve َتْدِميٌر [tedmîr] 
müte¡addî olmak üzere mersûmdur. Hattâ 
Mi§bâ√’ta َدَماٌر [demâr] helâk ma¡nâsına 
ism olmak üzere musarrahtır. Ve fi’l-Esâs 
َماُر َوَقْد َدَمُروا َيْدُمُروَن َوُهَو َخاِسٌر َداِمٌر أَْي  َحلَّ ِبِهُم الدَّ
 Ve َهاِلٌك

ُموٌر ُُ  [dumûr] Bir mahalle izn ve destûrsuz 
duhûl eylemek ma¡nâsınadır, nâgehânî 
bir şerr ve kerîhenin hücûmu gibi; meselâ 
baskın gibi ve sakîl ve nâ-tırâş dalka-
vuk makûlesinin meclise duhûlü ve sûfî 
hâcenin encümen-i yârân-ı ¡işret-kârâna 
nâgehânî duhûlü gibi; yukâlu: َعَلْيِهْم  َدَمَر 
ّرِ الشَّ َوَهَجَم ُهُجوَم  ِإْذٍن  ِبَغْيِر  َدَخَل  ِإَذا   Şârihin ُدُموًرا 
beyânına göre bu ma¡nâ mecâzdır, zîrâ 
ekserî destûrsuz bir yere dâhil olanlar 
ma¡riz-i helâkta vâki¡ olurlar.

ِميُر إَْ  Bu (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tedmîr] اَلتَّ
dahi helâk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرُهُم اهللُ َتْدِميًرا أَْي أَْهَلَكُهْم -Ve sayyâd şikâr ey َدمَّ

olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدِقَر النََّباُت ِإَذا َكثَُر 
َم َوَتَنعَّ
َراَرُة قإْ َِّ -Ko (dâl’ın kesriyle) [ed-di…râret] اَل
ğuculuğa denir; yukâlu: ِْقَراَرِة أَِي النَِّميَمة  َجاَء ِبالّدِ
Ve muhâlefet ve münâfât ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبْيَنُهَما ِدْقَراَرةٌ أَْي ُمَخاَلَفٌة Ve bed ve nâ-
hoş de™b ve ¡âdete denir. Ve mübâlagaten 
koğucuya denir; yukâlu: ْبُه َمْجِلَسَك َفِإنَُّه تَُقّرِ  الَ 
اٌم َنمَّ أَْي   .Ve âfet ve dâhiyeye denir ِدْقَراَرةٌ 
Ve ayağa giydikleri iç dona denir, اٌن  تُبَّ
[tubbân] ma¡nâsınadır ki tahrîfle tuman 
ta¡bîr olunur. Ve şalvar ve çakşır makûlesi 
üst dona denir, َسَراِويُل [serâvîl] ma¡nâsına. 
Ve 

َراَرةٌ قإْ ُِ  [di…râret] Husûmet ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبْيَنُهَما ِدْقَراَرةٌ أَْي ُخُصوَمٌة Ve bodur ada-
ma denir; yukâlu: َرُجٌل ِدْقَراَرةٌ أَْي َقِصيٌر Ve bed 
ve nâ-hoş söze denir; yukâlu: أََتى ِبِدْقَراَرٍة أَْي 
 lafzının cem¡i [di…râret] ِدْقَراَرةٌ Ve ِبَكالٍَم َقِبيٍح
.gelir [de…ârîr] َدَقاِريُر

ُرلَرُة قإْ ََّ  (dâl’ın zammıyla) [ed-da…rûret] اَل
Bu dahi muhâlefet ma¡nâsınadır. Ve َسَراِويُل 
[serâvîl]e denir. َدْقُروٌر [da…rûr] dahi denir 
hâ’sız.

َراُر قإْ َِّ  ِدْقَراَرةٌ (dâl’ın kesriyle) [ed-di…râr] اَل
[di…râret] gibi iç dona denir; yukâlu: َلِبَس 
اَن ْقَراَر أَِي التُّبَّ ْقُروَر َوالدَّ ْقُروَرَة َوالدَّ ْقَراَرَة َوالدَّ الّدِ
َرُة قإْ ُِ  [Di…ret] (dâl’ın kesriyle) Ummu 
¡Abdurra√mân b. U≠eyne’dir ki 
tâbi¡îndendir.

]ُ ك ر[
ُر كإْ َِّ -Rebî¡a lü (dâl’ın kesriyle) [ed-dikr] اَل
gatinde zikr ma¡nâsınadır ki anmak ve yâd 
eylemektir. Lügaviyyûndan Ley& b. Mu@
affer demiştir ki Rebî¡a kabîlesi ِذْكٌر [≠ikr] 
lafzında galat edip ِدْكٌر [dikr] derler müh-
mele ile ve onları mu¡arref ve müşedded 
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çakır dikeni gibi iliştiği adamdan değ-
me hâlle ayrılmaz olan kimseye denir; 
yukâlu: ِإنَُّه َلَدْيُمِريٌّ أَْي َحِديٌد َعِلٌق
ِميَرُة َُ  [Demîret] (َسِفيَنٌة [sefînet] vezninde) 
Mı§ır nevâhîsinden Semennûdiyye’de 
iki karye adıdır; muhaddisînden 
¡Abdulvahhâb b. »alef ve ¡Abdulbâ…î b. 
◊asan onların birindendir.

]ُ م ث ر[
َماِنُر َُّ  â-yı müsellese ile&) [ed-dumâ&ir] اَل
 vezninde) Toprağı yumuşak [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط
düz yere denir. Ve gövdesi etli ve pek tav-
lı erkek deveye denir.

َمِثُر َُّ -veznin [†ulebi¡] ُعَلِبٌط) [ed-dume&ir] اَل
de) ve

ُر َمثإْ َِّ  (vezninde [siba√l] ِسَبْحٌل) [ed-dime&r] اَل
ve

َثُر مإْ ََّ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [ed-dem&er] اَل
Bunlar da etli ve tavlı erke deveye denir.

َثَرُة مإْ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ed-dem&eret] اَل
vezninde) ٌَوَثاَرة [ve&âret] ma¡nâsınadır ki 
yer ve firâş makûlesi nerm ve mülâyim 
olmağa denir.

]ُ م ه ك ر[
َكُر َمهإْ ََّ -sefer] َسَفْرَجٌل) [ed-demehker] اَل
cel] vezninde) “Deme-gîr”-i Fârisî 
mu¡arrebidir, adamı dem-beste eden 
şey™e denir, gam ve gussa gibi. “Deme” 
Fârisîde dem gibi soluğa denir ve “kîr”, 
“gîrende”den murahhamdır; yukâlu: ِإنَُّه 
َدَمْهَكٌر أَْي آِخٌذ ِبالنََّفِس

]ُ ن ر[
يَناُر َِّ  (dâl’ın kesriyle) [ed-dînâr] اَل
Ma¡rûftur, ya¡nî dirhemin büyük birâderi 
olan sikkeli altına denir. Ve bu mu¡arrebdir 
ve aslı ِدنَّاٌر [dinnâr]dır teşdîd-i nûn’la; 

leyeceği cânver kendisinin râyihasını hiss 
ve istişmâm eylememek için gömeltisine 
yün ve yapağı makûlesiyle tütsü vermek 
ma¡nâsınadır ki bu takrîble saydı dâm-ı 
helâka ilkâ eder; yukâlu: اِئُد ِإَذا أَْدَخَن َر الصَّ  َدمَّ
ُقْتَرَتُه ِباْلَوَبِر ِلَئالَّ َيِجَد اْلَوْحُش ِريَحُه
ُمُر إَْ  (vezninde [tan§ur] َتْنُصُر) [Tedmur] َت
◊a§§ân b. U≠eyne nâm emîrin kızı ismi-
dir, Şâm diyârında binâ eylediği Tedmur 
nâm kasaba kendi ismiyle mersûmdur.

ُمِريُّ إَْ -yâ-yı müşed) [et-Tedmuriyy] اَلتَّ
de ile) Benû ¿a¡lebe b. Sa¡d cemâ¡atine 
mahsûs bir feresin ismidir. Ve 

ُمِريٌّ إَْ -Le™îm ve nâkes ve fürû [tedmuriyy] َت
mâyeye ıtlâk olunur, helâk ma¡nâsındandır. 
Ve kes-i vâhid ve ferd ma¡nâsına 
müsta¡meldir; bunda tâ’nın zammıyla da 
câ™izdir; yukâlu: أََحٌد أَْي  َتْدُمِريٌّ  اِر  ِبالدَّ  Ve َما 
bu destûrsuz duhûl ma¡nâsındandır ve bu 
münâsebetle “¡âlem-i dünyâda ondan hûb 
ve dil-ber mahbûbe görmedim” diyecek 
yerde ِمْنَها أَْحَسَن  َتْدُمِريًّا  َرأَْيُت   dersin. Ve َما 
yukâlu: ٌأُُذٌن َتْدُمِريٌَّة أَْي َصِغيَرة Zîrâ küçükçe ku-
lak hûb ve latîf ve mevzûn olur.

َراُء مإْ ََّ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™ed-demrâ] اَل
de) Sütü pek az olan koyuna ıtlâk olunur; 
yukâlu: َشاةٌ َدْمَراُء أَِي اْلَقِليَلُة اللََّبِن Ve bir mahalle 
destûrsuz duhûl eden hatuna ve cemâ¡ate 
vasf olur; yukâlu: أَِي َدْمَراُء  َوَجَماَعٌة  َدْمَراُء   ِإْمَرأَةٌ 
اْلَهُجوُم ِبَغْيِر ِإْذٍن
ُر مَّ ُُ  [Dummer] (ُسكٌَّر [sukker] vezninde) 
Arz-ı Dimaş…’ta bir ¡akabe adıdır.

اَمَرُة ََ ُم  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mudâmeret] اَلإْ
vezninde) Seher ve mihnet ve keder ile 
geceyi başa varmak ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ْيَل ِإَذا َكاَبْدَتُه َوَسِهْرَتُه َداَمْرُت اللَّ

ُمِريُّ يإْ ََّ  dâl’ın fethi ve) [ed-deymuriyy] اَل
mîm’in zammıyla) Tünd ve musallat ve 
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budur ki aslı müşeddeden ِدنَّاٌر [dinnâr] 
olup tahfîf için nûn-ı evvel yâ’ya münka-
lib oldu. Bu cihetten cem¡inde aslına redd 
ile َدَناِنيُر [denânîr] denir. Ve ba¡zıların vez-
ni fî¡âldir kavlleri merdûddur, zîrâ eğer o 
resme olaydı cem¡inde yâ™ sâbit olur idi, 
 ,gibi [deyâmis] َدَياِميُس ve [dîmâs] ِديَماٌس
lâkin kütüb-i Fârisiyyede ِديَنار [dînâr] 
Fârisî olup ve ¡Arabîde dahi mürâdif ol-
mak üzere mersûmdur. Bu cihetle yâ’yı 
nûn’a ibdâlle ta¡rîbi tahayyül olunduktan 
sonra tahfîfen yâ’ya kalble isti¡mâl eyle-
diler yâhûd bi-re™sihi ¡Arabîdir, aslı ِدنَّاٌر 
[dinnâr] idi tahfîfen yâ’ya ibdâl olundu. 
Ve kavl-i ahîr kabûle cedîrdir. Ve ¡inde’l-
ba¡z ِديَباٌج [dîbâc] lafzı gibi mevhûmen mu-
tasarrıftır, niteki mâddesinde beyân olun-
du, fe’lyenzur.

يَناِريُّ َِّ  .Bir feres ismidir [ed-Dînâriyy] اَل
Ve Dînâr el-En§ârî sahâbedir ve ¡Amr 
b. Dînâr tâbi¡îdir, pederi sahâbî olmak 
menkûldür.

يَنَوُر َِّ  (dâl’ın kesriyle) [ed-Dînever] اَل
Mav§il ile Â≠erbaycân beyninde bir 
beldedir.

نَُّر ََ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mudenner] اَلإْ
vezninde) Şol ata ıtlâk olunur ki abraştan 
ziyâde pul pul benekleri ola; yukâlu: َفَرٌس 
-Ve sikke vurul ُمَدنٌَّر ِإَذا َكاَن ِفيِه نَُكٌت َفْوَق اْلَبَرِش
muş altına denir ki tecrîd olur; yukâlu: ِديَناٌر 
َمْضُروٌب أَْي   ,Ve altını çok adama denir ُمَدنٌَّر 
َرُجٌل ُمَدنٌَّر ِإَذا َكثَُر َدَناِنيُرُه
ِنيُر إَْ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tednîr] اَلتَّ
de) Parıldamak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ََدنََّر َوْجُهُه ِإَذا َتَلْأَل Ve bir adamın altı-
nı firâvân olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُدنَِّر 
ُجُل َعَلى اْلَمْجُهوِل ِإَذا َكثَُر َدَناِنيُرُه الرَّ

nûn’un biri yâ’ya ibdâl olundu fi¡âl vez-
ninde olan masdara mültebis olmamak 
için, اٌب  gibi. Ve nûn’un tesîri [ki≠≠âb] ِكذَّ
 .mâddesinde zikr olundu “ح،ب،ب”

Şârih der ki evvelâ mü™ellif ”ح،ب،ب“ 
mâddesinde ِديَناٌر [dînâr]a müte¡allik nes-
ne zikr eylemedi. Sâniyâ cemî¡-i kütüb-i 
lügaviyyede ِدنَّاٌر [dinnâr] mu¡arrebi ol-
mak üzere mersûmdur, lâkin ne lisândan 
mu¡arreb olduğu birinde iş¡âr olunmamış-
tır ve mü™ellif dahi ma¡rûf ile iktifâ eyledi.

Mütercim-i fakîr der ki ¡Allâme 
Zema«şerî’nin beyânına göre “dînâr” be-
hisâb-ı ٌَشِعيَرة [şa¡îret] kırk sekiz şa¡îre vez-
ninde olan altındır ki ona sikke vurulup 
mu¡âmelede mütedâvil olur. Pes ِتْبٌر [tibr] 
ve َذَهٌب [≠eheb]den bu ahass olur; bu cihet-
le sikkelenmiş altına da ıtlâk olunur. Ve 
be-hisâb-ı ٌة -yirmi dört ve be [abbet√] َحبَّ
hisâb-ı َداِنٌق [dâni…] altı ve be-hisâb-ı َخْرَدٌل 
[«ardal] iki yüz seksen sekiz ve be-hisâb-ı 
-üç bin dört yüz elli altı ve be [fels] َفْلٌس
hisâb-ı ٌَفِتيَلة [fetîlet] yirmi bin yedi yüz otuz 
altı ve be-hisâb-ı َنِقيٌر [na…îr] yüz yirmi dört 
bin dört yüz on altı ٌَنِقيَرة [na…îret] ve be-
hisâb-ı ِقْطِميٌر […i†mîr] yüz doksan beş bin 
üç yüz yirmi sekiz ve be-hisâb-ı ٌة  [erret≠] َذرَّ
bin kerre bin dokuz yüz kırk üç kerre bin 
dokuz yüz otuz altı mikdârıdır. Ve Burhân 
gibi kütüb-i Fârisiyyede ِديَناٌر [dînâr] yâ’yla 
vech-i mezkûr üzere altın ile müfesser 
olup ve dîn ve itâ¡ât ve haşmet ve üslûb ve 
devlet ve saltanat ma¡nâlarına olmakla ِديَناٌر 
[dînâr] lafz-ı mürekkeb olmak aglebdir; آر 
[âr] lafzı Fârisîde götürücü ve tahsîl ve 
peydâ edici ma¡nâsına olmakla dîn yâhûd 
haşmet ve devlet ve saltanat peydâ edici 
ya¡nî onların vesîle ve medârıdır demek 
olur. Ve Mi§bâ√’ın beyânına göre meşhûr 
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tâ’yla ve أَْدَواٌر [edvâr] gelir, أَْبَواٌب [ebvibet] 
gibi ve ٌأَْدِوَرة [edviret] gelir, أَْبِوَبٌة [ebvibet] 
gibi. 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre hâ™it 
ile müdâr olduğu i¡tibârıyla َمْنِزٌل [menzil]e 
ıtlâk olunmuştur. Bâdiye-nişînlerin kendi-
lere mahsûs olup sınır ve ¡alâmetle muhât 
olan buk¡aya ٌَداَرة [dâret] ıtlâk ederler hâ’yla 
ki muhassastır, اْلَعَرِب  [dâretu’l-¡Arab] َداَرُة 
bu olacaktır. Beldeye ve kabîle mahalline 
de mecâzen ıtlâk olunur. İntehâ. Ve 

اٌر َُ  [dâr] Şehr ve beldeye denir. Ve 
hâssaten Medîne-i münevvere’ye ıtlâk 
olunur. Ve bir mevzi¡ adıdır. Ve 

اٌر َُ  [dâr] ve 

اَرةٌ َُ  [dâret] Kabîleye denir ki murâd 
kabîlenin bi’l-fi¡l menzilleri olacak-
tır, kabîlenin ârâmları mülâhazasıyla; 
Fârisîde bün-gâh ve Türkîde oba ta¡bîr 
olunur ve bu ehli mevcûd olmak üzere 
meclise “nâdî” ıtlâkı gibidir. Ve iki merte-
be ile asl kabîleye de ıtlâk olunur. Ve 

اٌر َُ  [Dâr] Bir sanem adıdır. Ebû Ba†n olan 
¡Abduddâr onunla nâm-dârdır. Ve 

اٌر َُ  [Dâr] Esâmîdendir: Dâr b. Hâni™ b. 
◊abîb bir batn pederidir. Ashâbdan Ebû 
Ru…ayye b. Temîm b. Evs ve Ebû Hind 
Berîr b. Rezîn ed-Dâriyyân o batndandır.

اَرُة ََّ -dan ahass[dâr] َداٌر (hâ’yla) [ed-dâret] اَل
tır, niteki zikr olundu. Ve dağlar aralığın-
da vâki¡ arz-ı vâsi¡aya ıtlâk olunur. Ve bir 
nesneyi çepçevre ihâta eden şey™e denir, 
dâ™ire gibi. Ve 

ِل مإْ الرَّ اَرُة  َُ  [dâretu’r-remle] Değirmi ve 
müstedîr olan kumluğa ıtlâk olunur. ٌَداَرة 
[dâret]in cem¡i َداَراٌت [dârât] ve ُدوٌر [dûr] 
gelir dâl’ın zammıyla, َساَحٌة [sâ√at] ve ُسوٌح 

]ُ ن ق ر[
َقَرُة نإْ ََّ  َدْحَرَجٌة âf’la…) [ed-den…aret] اَل
[da√recet] vezninde) Umûr ve mesâlihin 
dekâyık ve hafâyâsını tenkîr ve tetebbu¡ 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: يَُدْنِقُر  ُفالٌَن 
ُع َمَداقََّها  Ve اأْلُُموَر أَْي َيَتَتبَّ

َقَرةٌ نإْ َُ  Devâbb kısmının nâ-hoş seğirtme-
sinden ve yürümesinden bir gûneye denir; 
yukâlu: ْنَقَرِة َوِهَي ِمْن َعْدِوَها  َدابَُّتُه َتْعُدو َوَتْمِشي ِبالدَّ
َوَمْشِيَها ِإَذا َكاَن َذِميًما

َقِريُّ نإْ ََّ ve (dâl’ın fethiyle) [ed-den…ariyy] اَل

َقِريُّ نإْ َِّ  (dâl’ın kesriyle) [ed-din…ariyy] اَل
Kaddi kasîr ve cüsse ve nümâyişi hakîr 
olan kimseye denir; yukâlu: ٌَّدْنَقِري  َرُجٌل 
َوِدْنَقِريٌّ أَْي َقِصيٌر َدِميٌم

]ُ ن س ر[
ُر ََ َنيإْ ُُ  [Duneyser] (dâl’ın zammı ve nûn 
ve sîn’in fethiyle) Mardin kurbünde bir 
beldedir.

]ُ ل ر[
اُر ََّ -Binâ™ ve ¡arsayı câmi¡ ma [ed-dâr] اَل
halle denir, ya¡nî birkaç hâneyi ve avlu-
yu dâ™iren-mâ-dâr câmi¡ olan dâ™iredir ki 
lisânımızda konak ve sarây ta¡bîr olunur 
ve o hânelere َبْيٌت [beyt] denir. Ve

اٌر َُ  [dâr] ٌَداِئَرة [dâ™iret] muhaffefi ve َبْيٌت 
[beyt] َبْيُتوَتٌة [beytûtet]ten me™hûzdur. Ve 
 .dan ahasstır[dâr] َداٌر hâ’yla [dâret] َداَرةٌ
Ve َداٌر [dâr] lafzı mü™ennestir, ba¡zen mü-
zekker isti¡mâl olunur. Cem¡i أَْدُؤٌر [ed™ur] 
gelir, أَْفُلٌس [eflus] vezninde ki vâv’ı hem-
zeye mübeddeldir ve أَُدوٌر [edûr] gelir vâv 
ile ve آُدٌر [âdur] gelir, hemzenin med-
diyle ki makbûldür ve ِدَياٌر [diyâr] ve ٌِدَياَرة 
[diyâret] ve ِدَياَراٌت [diyârât] ve ِديَراٌن [dîrân] 
gelir dâl’ların kesriyle ve ُدوَراٌن [dûrân] ge-
lir dâl’ın zammıyla ve ُدوَراٌت [dûrât] gelir 
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[Dâretu »avv], َداِثٍر  ,[Dâretu Dâ&ir] َداَرُة 
َدْمٍخ وٍن ,[»Dâretu Dem] َداَرُة  َدمُّ  Dâretu] َداَرُة 
Demmûn], وِر الدُّ  َداَرُة ,[Dâretu’d-Dûr] َداَرُة 
ْئِب َؤْيِب ,[Dâretu’≠-±i™b] الّذِ -≠’Dâretu] َداَرُة الذُّ
±u™eyb], ُعْرٍش َذاُت   Dâretu ±âtu] َداَرُة 
¡Urş], َراِبٍغ ْجَلْيِن ,[Dâretu Râbiπ] َداَرُة  الرَّ  َداَرُة 
[Dâretu’r-Recleyn], ْدِم الرَّ -Dâretu’r] َداَرُة 
Redm], َرْدَهَة  َداَرُة ,[Dâretu Redhet] َداَرُة 
 râ-i  mühmelerin [Dâretu Refref] َرْفَرٍف
fethalarıyla yâhûd mu¡cemelerin zamme-
leriyledir, ْمِح الرُّ  َداَرُة ,[√Dâretu’r-Rum] َداَرُة 
ْمِرِم  Dâretu] َداَرُة َرْهَبى ,[Dâretu’r-Rimrim] الّرِ
Rehbâ], َهى  َداَرُة َسْعٍر ,[Dâretu’r-Ruhâ] َداَرُة الرُّ
[Dâretu Sa¡r] sîn’in fethi ve kesriyle, َداَرُة 
َلِم َشَجا ,[Dâretu’s-Selem] السَّ  Dâretu] َداَرُة 
Şecâ] cîm’le َقَفا [kafâ] veznindedir ve bu 
 Dâretu] َداَرُة َصاَرَة ,musahhafı değildir َشَحى
~âret] َفاِئِح الصَّ  َداَرُة ,[√Dâretu’§-~afâ™i] َداَرُة 
َصْنَدٍل ,[Dâretu ~ul§ul] ُصْلُصٍل  Dâretu] َداَرُة 
~andal], َداَرُة َعْبٍس [Dâretu ¡Abs], َداَرُة َعْسَعٍس 
[Dâretu ¡As¡as], اْلَعْلَياِء -Dâretu’l] َداَرُة 
¡Alyâ™], ُعَواِرٍض  َداَرُة ,[∂Dâretu ¡Uvâri] َداَرُة 
-Dâretu’l] َداَرُة اْلُعوِج ,[Dâretu ¡Uvârim] ُعَواِرٍم
¡Ûc], ُعَوْيٍج اْلُغَبْيِر ,[Dâretu ¡Uveyc] َداَرُة   َداَرُة 
[Dâretu’l-∏ubeyr], اْلُغَزيِِّل -Dâretu’l] َداَرُة 
∏uzeyyil], اْلُغَمْيِر  ,[Dâretu’l-∏umeyr] َداَرُة 
-Dâretu’l] َداَرُة اْلُفُروِع ,[Dâretu Fetk] َداَرُة َفْتٍك
Furû¡], َداَرُة َفْرَوٍع [Dâretu Ferva¡] َجْرَوٌل [cer-
vel] vezninde اْلُفُروِع [¡Dâretu’l-Furû] َداَرُة 
ın gayrıdır, اْلِقَداِح  √Dâretu’l-¢idâ] َداَرُة 
- Dâretu’l-¢addâ√] ِكَتاٌب [kitâb] ve َكتَّاٌن 
[kettân] veznlerinde, ُقْرٍح  Dâretu] َداَرُة 
¢ur√], اْلُقْطُقِط  َداَرُة ,[†Dâretu’l-¢u†…u] َداَرُة 
-Dâretu’l] َداَرُة اْلِقنَّْعَبةِ ,[Dâretu’l-¢altîn] اْلَقْلِتْيِن
¢inna¡bet], اْلَقُموِص  ,[§Dâretu’l-¢amû] َداَرُة 
َقّوٍ َكاِمٍس ,[Dâretu ¢avv] َداَرُة   Dâretu] َداَرُة 
Kâmis], َداَرُة ِكْبٍد [Dâretu Kibd], َداَرُة اْلَكِبيَساِت 
[Dâretu’l-Kebîsât], اْلَكْوِر -Dâretu’l] َداَرُة 
Kevr], اْلُكوِر  kâf’ın [Dâretu’l-Kûr] َداَرُة 

[sû√] gibi. Ve 

اَرةٌ َُ  [Dâret] »âbûr a¡mâlinden bir bel-
de adıdır. Ve ay ağılına denir, اْلَقَمِر  َهاَلُة 
[hâletu’l-…amer] ma¡nâsına.

َعَرِب الإْ اَراُت  َُ  [dârâtu’l-¡Arab] Diyâr-ı 
¡Arab’da ٌَداَرة [dâret] ile musaddar olan 
mevâzi¡ olacaktır ki yüz ondan ziyâdedir, 
bundan gayrının mü™ellifinde bu mertebe-
de müctemi¡ olmamıştır. Sâ™ir mü™ellifîn-i 
kütüb-i lügat ise kemâl üzere tetebbu¡ ve 
tenkîr eylemişlerdir. Ve lillâhi’l-hamdu 
¡alâ-zâlik işbu kitâb-ı ¢âmûs’ta hurûf-ı 
hecâ tertîbi üzere ber-vefk-i âtî zikr ve 
îrâd olundu:

 Dâretu] َداَرُة أَْبَرَق ,[Dâretu’l-Ârâm] َداَرُة اآْلَراِم
Ebra…], أُُحٍد اأْلَْرَحاِم ,[Dâretu U√ud] َداَرُة   َداَرُة 
[Dâretu’l-Er√âm], اأْلَْسَواِط -Dâretu’l] َداَرُة 
Asvâ†], ْكِليِل  َداَرُة اأْلَْكَواِر ,[Dâretu’l-İklîl] َداَرُة اإْلِ
[Dâretu’l-Ekvâr], َداَرُة أَْهَوى [Dâretu Ehvâ], 
َباِسٍل بُْحثٍُر ,[Dâretu Bâsil] َداَرُة   Dâretu] َداَرُة 
Bu√&ur], َداَرُة َبْدَوَتْيِن [Dâretu Bedveteyn], َُداَرة 
-Dâretu’t] َداَرُة التُّلَّى ,[™Dâretu’l-Bey∂â] اْلَبْيَضاِء
Tullâ], ِتيٍل الثَّْلَماِء ,[Dâretu Tîl] َداَرُة   َداَرُة 
[Dâretu’&-¿elmâ™], اْلَجْأِب -Dâretu’l] َداَرُة 
Ce™b], اْلُجثُوِم  َداَرُة ,[Dâretu’l-Cu&ûm] َداَرُة 
ى ُجْلُجٍل ,[Dâretu Cuddâ] ُجدَّ  Dâretu] َداَرُة 
Culcul], اْلَجْلَعِب  ,[Dâretu’l-Cel¡ab] َداَرُة 
اْلُجُمِد َجْوَداٍت ,[Dâretu’l-Cumud] َداَرُة   َداَرُة 
[Dâretu Cevdât], اْلَجْوالَِء -Dâretu’l] َداَرُة 
Cevlâ™], َجْوَلَة ُجْهٍد ,[Dâretu Cevlet] َداَرُة   َداَرُة 
[Dâretu Cuhd], َداَرُة َجْيُفوٍن [Dâretu Ceyfûn], 
ُحْلُحٍل  ve bu cîmî [Dâretu ◊ul√ul] َداَرُة 
olan ُجْلُجٌل musahhafı değildir, َحْوٍق  َداَرُة 
[Dâretu ◊av…], َداَرُة اْلَخْرِج [Dâretu’l-»arc], 
اْلَخالََءِة اْلَخَناِزيِر ,[Dâretu’l-»alâ™et] َداَرُة   َداَرُة 
[Dâretu’l-»anâzîr], َداَرُة َخْنَزٍر [Dâretu »an-
zer], اْلَخْنَزَرَتْيِن  ,[Dâretu’l-»anzereteyn] َداَرُة 
اْلِخْنِزيَرْيِن َخّوٍ ,[Dâretu’l-»inzîreyn] َداَرُة   َداَرُة 
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olduğu için; yukâlu: اِئَرُة أَِي اْلَهِزيَمُة  أََصاَبْتُهُم الدَّ
Ve insânın burnu altında ya¡nî üst duda-
ğının ortasında olan değirmi yive ıtlâk 
olunur.

يَِّرُة ََّ َسٌة) [ed-deyyiret] ال -vez [keyyiset] َكّيِ
ninde) Bu dahi müstedîrü’ş-şekl olan 
kumluğa denir.

ِلَرُة إَْ -veznin [tef¡ilet] َتْفِعَلٌة) [et-tedviret] اَلتَّ
de) Bu dahi ٌَديَِّرة [deyyiret] ma¡nâsınadır.

ُر لإْ ََّ ve (vezninde [devr] َجْوٌر) [ed-devr] اَل

َلَراُن ََّ  Dönmek (fetehâtla) [ed-deverân] اَل
ve dolanmak ma¡nâsınadır; çarh gibi; 
yukâlu: ْيُء َيُدوُر َدْوًرا َوَدَوَراًنا َداَر الشَّ
اَرُة ََ ِت سإْ ِ -Bu dahi dönüp do [el-istidâret] اَلإْ
lanmak ma¡nâsınadır ve değirmilenmek 
ma¡nâsınadır, onun için değirmi nesneye 
 ِاْسَتَداَر :denir; yukâlu [mustedîret] ُمْسَتِديَرةٌ
اْلَقَمُر َوَقَمٌر ُمْسَتِديٌر
اَرُة َُ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-idâret] اَلإْ
nesneyi çarh gibi çevirip döndürmek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ِإَداَرًة -Ve dolan أََدْرتُُه 
dırmak ma¡nâsınadır; tekûlu: اْلِعَماَمَة  أََدْرُت 
-Ma¡nâ-yı evveldendir ki bir kim َعَلى َرْأِسي
seyi bir husûstan terk ve ferâgata bâ¡is 
olsa اأْلَْمِر َعِن  ُفالًَنا  َيْتُرَكُه ,derler أََداَر  أَْن   َحاَوَلُه 
ma¡nâsına ki lisânımızda filânı o işten 
çevirdi ta¡bîr olunur; kezâlik bir husûsun 
fi¡line bâ¡is olsa أََداَر َعَلْيِه derler, َحاَوَلُه أَْن َيْفَعَلُه 
ma¡nâsına. Ve 

اَرةٌ َُ  Dönmek ve dolanmak [idâret] ِإ
ma¡nâsına lâzım olur; tekûlu: ِبَمْعَنى  أََدْرُت 
 marazına mübtelâ [duvâr] ُدَواٌر Ve ِاْسَتَدْرُت
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا أََخَذُه ِبِه   أُِديَر 
َواُر َكَما يَُقاُل ِديَر ِبِه الدُّ
ِليُر إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tedvîr] اَلتَّ
Bu dahi bir nesneyi dolap gibi döndü-
rüp çevirmek ma¡nâsınadır; tekûlu: ْرتُُه  َدوَّ

zammıyla, َداَرُة الَِقٍط [Dâretu Lâ…i†], َداَرُة َمْأَسٍل 
[Dâretu Me™sel], َداَرُة ُمَتاِلَع [Dâretu Mutâli¡], 
اْلَمَثاِمِن ِمْحَصٍن ,[Dâretu’l-Me&âmin] َداَرُة   َداَرُة 
[Dâretu Mi√§an], اْلَمَراِض -Dâretu’l] َداَرُة 
Merâ∂], اْلَمْرَدَمِة  ,[Dâretu’l-Merdemet] َداَرُة 
اْلَمْرَوَراِت  َداَرُة ,[Dâretu’l-Merverât] َداَرُة 
ُمَعْيٍط ,[Dâretu Ma¡rûf] َمْعُروٍف  Dâretu] َداَرُة 
Mu¡ay†], اْلَمَكاِمِن  ,[Dâretu’l-Mekâmin] َداَرُة 
َمْكَمٍن َمْلُحوٍب ,[Dâretu Mekmen] َداَرُة   َداَرُة 
[Dâretu Mel√ûb], اْلَمِلَكِة -Dâretu’l] َداَرُة 
Meliket], َمْنَوٍر  ,[Dâretu Menver] َداَرُة 
َمَواِضيَع َمْوُضوٍع ,[¡Dâretu Mevâ∂i] َداَرُة   َداَرُة 
[Dâretu Mev∂û¡], اِش النَّشَّ -Dâretu’n] َداَرُة 
Neşşâş], َصاِب النِّ  َداَرُة ,[Dâretu’n-Ni§âb] َداَرُة 
َواِسٍط ,[Dâretu Vâ√id] َواِحٍد  Dâretu] َداَرُة 
Vâsi†], َوَسٍط  َداَرُة َوْشَحى ,[†Dâretu Vasa] َداَرُة 
[Dâretu Veş√â], َداَرُة َهْضٍب [Dâretu Ha∂b], 
اْلَيْعِضيِد َيْلُغوٍن ,[Dâretu’l-Ya¡∂îd] َداَرُة   َداَرُة 
[Dâretu Yelπûn] yâhûd mühmele iledir, 
bunların her biri mâddelerinde meşrûhtur. 
Ve 

اَرُة َُ  [dâret] Ma¡rife olarak âfet ve dâhiyeye 
ıtlâk olunur; yukâlu: اِهَيِة َرَماُه اهللُ ِبَداَرَة أَِي الدَّ
اِئَرُة ََّ -Bu dahi bir şey™i çep [ed-dâ™iret] اَل
çevre ihâtâ eden nesneye denir. Cem¡i َدَواِئُر 
[devâ™ir] gelir; yukâlu: َواِئُر  Şârih َداَرْت ِبِه الدَّ
der ki fi’l-asl ism-i fâ¡ildir, âhirindeki 
tâ™ vasfiyyeden ismiyyete nakl için ilhâk 
olunmuştur. Ve 

اِئَرةٌ َُ  [dâ™iret] Halkaya ıtlâk olunur; yukâlu: 
اْلَحْلَقِة اِئَرِة أَِي  َقاِعًدا ِفي َوَسِط الدَّ  Ve insânın َرأَْيُتُه 
başındaki perçeminin ve saçının bir bölü-
ğü üzere olan değirmi saça ıtlâk olunur; o 
gûne mahbûblara tabla-perçem ta¡bîr olu-
nur. ¡Alâ-kavlin saçının bittiği yere ıtlâk 
olunur ki küçük tabla tarzında olur. Ve 

اِئَرةٌ َُ  [dâ™iret] Hezîmet ma¡nâsına 
müsta¡meldir, beliyye-i muhîta gibi dâ™ir 
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اَرةٌ لَّ ُُ  [duvvâret] Şol değirmi kumluğa de-
nir ki vahşî cânverler onun çevresini dola-
nıp üzeri pek yumuşak olmakla onda geşt 
ü güzâr edemezler.

اُر لَّ ََّ اٌن ,vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [Devvâr] اَل  ُرمَّ
[rummân] vezninde dahi câ™izdir) Ka¡be-i 
mu¡azzamaya ıtlâk olunur, mutâf olduğu 
için. Ve bir sanemin adıdır; bunda tahfîfle 
de zebân-zeddir.

اَرُة لَّ ََّ اَنٌة) [ed-devvâret] اَل -vez [cebbânet] َجبَّ
ninde) Perkâr ta¡bîr olunan âlete denir ki 
dâ™ire çizilir, ِفْرَجاٌر [fircâr] dahi denir ki 
perkâr mu¡arrebidir; ve yukâlu: َلْم َما   ِلُكّلٍ 
َك أَْو َداَر اَرةٌ ِبَفْتِحِهَما َفِإَذا َتَحرَّ اَرةٌ َوَقوَّ ْك َوَلْم َيُدْر َدوَّ  َيَتَحرَّ
ِهَما ِبَضّمِ اَرةٌ  اَرةٌ َوُقوَّ  Ya¡nî “Değirmi olup َفُهَو ُدوَّ
lâkin hareketi yâhûd deverânı olmayan 
şey™e ٌاَرة اَرةٌ ve [devvâret] َدوَّ  [avvâret…] َقوَّ
denir fethile baş gibi ve hareketi yâhûd 
deverânı olan değirmiye ٌاَرة  [duvvâret] ُدوَّ
ve ٌاَرة  denir zammıla, çarh ve [uvvâret…] ُقوَّ
değirmen gibi.” Şârih der ki bu ekserîdir. 
Lâkin mü™ellif ٌاَرة  mâddesinde [uvvâret…] ُقوَّ
bundan sükût eylemiştir; o dahi değirmi 
nesneye denir. Ve 

اَرةٌ لَّ َُ  [devvâret] Üst dudakta burnunun al-
tında olan değirmice yive denir.

اِريُّ ََّ  Attâra¡ (yâ-yı nisbetle) [ed-dâriyy] اَل
ıtlâk olunur; fi’l-asl Ba√reyn şehri-
nin sâhilinde Dâreyn dedikleri iskele-
ye mensûbdur. Onda bir pazar vardır ki 
tüccâr Hind tarafından nâfe-i miski oraya 
celb ve fürûht ederler. Giderek mutlakâ 
¡ıtr-fürûşlarda gâlib oldu. Ve 

اِريٌّ َُ  [dâriyy] Ni¡met sâhibi adama ıtlâk 
olunur, dârında mukîm olup halka in¡âm 
eylediği için. Ve gemide yelken hizme-
tinde olan mellâha denir ki yelkenci ta¡bîr 
olunur; yelkeni beri öte aktarıp idâre eder. 

ْرُت ِبِه ِبَمْعَنى أََدْرتُُه  Ve bir nesneyi değirmi َوَدوَّ
kılmak ma¡nâsınadır gerek evvelâ ve ge-
rek ba¡de’l-¡amel olsun ki değirmiletmek 
ta¡bîr olunur; yukâlu: ًرا َرُه ِإَذا َجَعَلُه ُمَدوَّ َدوَّ
اَلَرُة ََ ُم  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mudâveret] اَلإْ
vezninde) ve

َلاُر َِّ -Bir kim (dâl’ın kesriyle) [ed-divâr] اَل
se ile beraberce Mevlevî gibi dönmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َوِدَواًرا  ُمَداَوَرًة   َداَوَرُه 
َمَعُه -Ve bir maslahatın temşîtine dü َداَر 
rüşmek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
 Ve bir nesnenin kolay َداَوَر َعَلى اأْلَْمِر ِإَذا َعاَلَج
tarafını ve tüleğini etrâfından araştırmak 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ِإَذا  َداَوَرُه 
الََوَصُه
اُر لَّ ََّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [ed-devvâr] اَل
ve

اِريُّ لَّ ََّ -Mübâlagaten nef [ed-devvâriyy] اَل
sine nisbetle dönücü ve dâ™imî döner olan 
şey™e denir, çarh-ı değirmen gibi hareket-i 
devriyyesi olan nesneden ¡ibârettir; 
yukâlu: َيْعِني َداِئٌر  أَْي  اِريٌّ  َوَدوَّ اٌر  َدوَّ ِبالنَّاِس  ْهُر   اَلدَّ
َيُدوُر ِبأَْحَواِلِه اْلُمْخَتِلَفِة
َلاُر َُّ  dâl’ın zammı ve fethiyle) [ed-duvâr] اَل
 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب ve [πurâb] ُغَراٌب
Baş çiğrinmek ¡illetine denir ki dolâb ma-
razı ta¡bîr olunur ve bu ma¡nâda masdar 
olur; yukâlu: َواُر  ِديَر ِبِه َوِديَر َعَلْيِه ُدَواٌر ِإَذا أََخَذُه الدُّ
أُِديَر ِبِه َكَما ُذِكَر َوُهَو ُمَداٌر ِبِه :ve yukâlu َوُهَو َمُدوٌر
اَرُة لَّ َُّ اَنٌة) [ed-duvvâret] اَل  [rummânet] ُرمَّ
vezninde) Değirmi nesneye denir. Bu ci-
hetten başın değirmi olarak bir bölüğüne 
ْأِس اَرُة الرَّ derler. Ve [duvvâretu’r-re™s] ُدوَّ

ِن إُْ َا الإْ اَرُة  لَّ ُُ  [duvvâretu’l-ba†n] Koyun kıs-
mının karnındaki bağırsaklardan kıv-
rım değirmi bağırsağa ıtlâk olunur; bu 
ma¡nâlarda dâl’ın fethiyle de lügattir. Ve 
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َنى رإْ ُُ  [Durnâ] (dâl’ın zammıyla) Bir mevzi¡ 
adıdır, mevzi¡-i zikri nûn bâbıdır.

اِريُّ ََّ ve [ed-dâriyy] اَل

يَّاُر ََّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [ed-deyyâr] اَل
ve

لِريُّ َُّ ve (dâl’ın zammıyla) [ed-dûriyy] اَل

يُّوُر ََّ  (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [ed-deyyûr] اَل
Kes-i vâhid ve ferd ma¡nâsına müsta¡meldir 
ve makâm-ı nefye mahsûstur; yukâlu: َما 
اِر َداِريٌّ َوَديَّاٌر َوَديُّوٌر أَْي أََحٌد [deyyâr] َديَّاٌر Ve ِبالدَّ
ın vezni fey¡aldir.

اَرُة ََ ُم  (mîm’in zammıyla) [el-mudâret] اَلإْ
Şol değirmi kesilmiş deriye denir ki kova 
tarzında dikilip onunla kuyudan su çeker-
ler. Ve alaca fûtaya ve izâra denir.

ََُرى لإْ ََّ  [av†arâ∂] َضْوَطَرى) [ed-devderâ] اَل
vezninde) Bodur kıza denir ki dibek tar-
zında yusyuvalak olur.

َرُة َليإْ َُّ  [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [ed-Duveyret] اَل
vezninde) Rîf-i Şâm’da bir beldedir. Ve 
bir mevzi¡ adıdır ki onda ◊assûn b. el-
Hey&em el-Mu…ri™ ed-Duveyrî sâkin oldu.

ِليَرُة َُ  [Devîret] (َصِحيَفٌة [§a√îfet] veznin-
de) Neysâbûr kazâsında bir karye adıdır; 
a¡lâmdan Mu√ammed b. ¡Abdullâh b. 
Yûsuf b. »urşîd oradandır.

لُر َُّ -Surre (dâl’ın zammıyla) [ed-Dûr] اَل
men-re™â kasabasıyla Tekrît beyninde 
iki karyedir. Birine ُعْلَيا  [Dûru ¡Ulyâ] ُدوُر 
ve birine ُسْفَلى  ;derler [Dûru Suflâ] ُدوُر 
a¡lâmdan Mu√ammed b. el-Ferru«ân b. 
Rûzbeh oradandır. Ve Duceyl kazâsında 
bir nâhiye adıdır. Ve Meşhed-i Ebî ◊anîfe 
radıyallâhu ¡anhu kurbünde bir mahal-
le adıdır; muhaddisînden Mu√ammed b. 
Ma«led b. ◊af§ oradandır. Ve Neysâbûr’da 
bir mahalle adıdır; muhaddisînden Ebû 

Ve dâ™imâ hânesinde mukîm ve mülâzım 
olan adama denir; mübâlagaten َداِريٌَّة 
[dâriyyet] dahi denir. Ve şol deveye de-
nir ki dâ™imâ ikâmet-gâhına mülâzım olup 
mer¡âya gitmez ola; obaya mülâzemet ey-
lediği için ıtlâk olundu.

اٌر لَّ ُُ  [Duvvâr] (اٌن  (vezninde [rummân] ُرمَّ
Bir mevzi¡ adıdır.

اٌر لَّ َُ  [Devvâr] (َكتَّاٌن [kettân] vezninde) 
Yemâme’de bir zindân adıdır.

اَرَة َُ ُن  إْْ  Fürsân-ı ¡Arabdan bir [İbnu Dâret] ِا
kimsedir.

اِريُن َُ  [Dârîn] (râ’nın kesriyle) Şâm’da bir 
mevzi¡dir. Ve Ba√reyn’de bir iskele adı-
dır, niteki zikr olundu. 

َراَن لإْ َُ -vez [avrân√] َحْوَراُن) [û Devrân±] ُذل 
ninde) ¢udeyd ile Cu√fe beyninde bir 
mevzi¡dir.

اَرا َُ  [Dârâ] (elif-i maksûre ile Na§îbîn ile 
Mardin beyninde bir belde adıdır ki şâh-ı 
İrân Dârâ b. Dârâ binâ-kerdesidir, ismiy-
le müsemmâdır. Ve ‰aberistân eyâletinde 
bir kal¡a adıdır. Ve Benû ¡Âmir diyârında 
bir vâdî adıdır. Ve Ba√reyn’de bir nâhiye 
adıdır.

َاَقِر اَرُة الإْ َُ  [Dâru’l-Ba…ar] Mı§ır’da iki karye 
adıdır.

ُعَماَرَة اُر  َُ  [Dâru ¡Umâret] Baπdâd’da iki 
mahalle adıdır: Biri şarkiyye ve biri 
garbiyyedir.

ِن إُْ ُق اُر الإْ َُ  [Dâru’l-¢u†n] (…âf’ın zammıyla) 
Baπdâd’da bir mahalledir; İmâm Ebu’l-
◊asan ¡Alî b. ¡Ömer ed-Dâre…u†nî ora-
dandır. Ve ◊aleb’de bir mahalle adıdır; 
fünûn-ı mütenevvi¡ada tesânîf-i kesîre-i 
mebsûta sâhibi ¡Ömer b. ¡Alî b. ¢uşâm 
oaradandır.
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ْهُر” الدَّ ُهَو  اهلَل  “َفِإنَّ   َدْهٌر ¡hadîsinde vâki ِرَواَيٍة 
[dehr] ¡inde’l-ba¡z esmâ-i  hüsnâdandır. 
Ve Zema«şerî kavli üzere murâd zamân-ı 
tavîldir. Ba¡zı kimseler nevâzil ve havâdisi 
 َدْهٌر e ¡azv ve muzâf eylemekle[dehr] َدْهٌر
[dehr]den şekvâ ve zemm ve nefrîn eyle-
meleriyle Resûl-i ekrem sallallâhu ¡aleyhi 
ve sellem hazretleri َدْهٌر [dehr]e sebb eyle-
mek hâlık ve fâ¡iline sebb eylemek oldu-
ğuna mebnî nehy eylemişlerdir. Ve kaldı 
ki evvelki rivâyete göre َفِإنَّ َجاِلَب اْلَحَواِدِث ُهَو 

 [&avâdi√] َحَواِدُث [dehr] َدْهٌر .sebkindedir اهللُ
mevzi¡ine vaz¡ olunmuştur, ke-mâ yukâlu: 
 Ya¡nî “Fakâhette derece-i ِإنَّ أََبا َحِنيَفَة أَبُو يُوُسَف
nihâyete bâlig hemîn Ebû Yûsuf’tur.” Pes 
Ebû ◊anîfe kemâl-i fıkhla müştehir oldu-
ğundan Ebû Yûsuf mevzi¡ine vaz¡ olunup 
meselâ َقاَل أَبُو يُوُسَف mahallinde َقاَل أَبُو َحِنيَفَة 
denir. َدْهٌر [dehr] dahi ¡indlerinde celb-i 
havâdis ile müştehir olmakla havâdis ma-
halline vaz¡ olundu. Ve rivâyet-i sâniyeye 
göre ِلْلَحَواِدِث اْلَجاِلُب  ُهَو  اهلَل   ,te™vîlindedir َفِإنَّ 
zîrâ ¡indlerinde câlib-i havâdis َدْهٌر [dehr]
dir, ke-mâ yukâlu: ِإنَّ أََبا يُوُسَف أَبُو َحِنيَفَة Ya¡nî 
“Ebû Yûsuf fakâhette derece-i kusvâya 
bâligdir, mütekâsır değildir” demektir; 
pes kasrlar ifrâdî olur. Ve ¡alâ-kavlin َدْهٌر 
[dehr]-i sânî evvelin gayrıdır ki masdar bi-
ma¡nâ fâ¡ildir; ُف اْلُمَدبُِّر اْلُمِفيُض  ِإنَّ اهلَل ُهَو اْلُمَصّرِ
 .sebkindedir ِلَما َيْحُدُث

Mütercim der ki Şey«-i Ekber kuddi-
se sırruhu Futû√ât’ın yetmiş üçüncü 
bâbında bahs-i mezbûru serd eylemiş-
tir. Ve mü™ellif ¡aleyhi’r-rahmet Şâfi¡î 
muta¡assıbından iken vech-i mezkûr üzere 
İmâm A¡@am’ı ve Ebû Yûsuf’u kemâl-i 
fakâhatte temsîli füyûzât-ı dehriyyeden 
ma¡dûddur. İntehâ. Ve 

¡Abdullâh ed-Dûrî oradandır. Ve Ahvâz 
kazâsında bir belde adıdır. Ve bâdiyede 
bir mevzi¡ adıdır.

لَرُة َُّ  uds¢ (dâl’ın zammıyla) [ed-Dûret] اَل
ile »alîl beyninde bir karyedir; Mı§ır’da 
Benu’d-Dûrî cemâ¡ati oradandır.

ُُلَراُن  [Dûrân] (dâl’ın zammıyla) Bir 
mevzi¡dir. 

َراُن لَّ َُ  [Devverân] (dâl’ın ve vâv-ı mü-
şeddedenin fethiyle) ~il√ kazâsında bir 
karyedir.

اَريَّا َُ  [Dâreyyâ] Şâm’da bir karye adıdır; 
nisbetinde ٌَّداَراِني [Dârâniyy] derler gayr-i 
kıyâs üzere.

ِلَرُة إَْ  (vezninde [tekmilet] َتْكِمَلٌة) [tedviret] َت
Cibâl aralığında vâki¡ düzce buk¡aya de-
nir; gayr-i munsarıftır.

َلَرُة إَْ ُم  [mukremet] ُمْكَرَمٌة) [el-mudveret] اَلإْ
vezninde) Şol nâkalara denir ki çoban on-
ları birer birer devr ederek sütlerini sağar 
ola. Kelime-i mezbûre aslı üzere muhrec-
dir, ya¡nî vâv’ı elife kalb olunmamıştır.

]ُ ه ر[
ُر هإْ ََّ  dâl’ın fethi ve hâ’nın) [ed-dehr] اَل
sükûnuyla) Gâh olur ki esmâ-i  hüsnâda 
¡add olunur. 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre َدْهٌر 
[dehr] zamân ma¡nâsınadır, ¡alâ-kavlin 
ebed-i gayr-i munkatı¡ ma¡nâsınadır. Ve 
Ezherî kavli üzere َدْهٌر [dehr] ¡inde’l-¡Arab 
ba¡zı zamân-ı atvele ıtlâk olunur, kezâlik 
bi’l-külliyye müddet-i dünyâya ıtlâk olu-
nur. Ve ¡inde’l-ba¡z ibtidâ-yı âferînişten 
encâmına kadar ıtlâk olunur ve ¡alâ-
kavlin her kavm ve ümmetin َدْهٌر [dehr]i 
zamânlarından ¡ibârettir. 

Kaldı ki َوِفي اهللُ”  ُهَو  ْهَر  الدَّ َفِإنَّ  ْهَر  الدَّ َتُسبُّوا   “الَ 
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[dehârîr] tasârîf-i َدْهٌر [dehr]den ¡ibârettir, 
 lafzından me™hûzdur, lafzından [dehr] َدْهٌر
vâhidi yoktur. Pes mü™ellif Zema«şerî’ye 
muvâfakat eylemiştir. Ve Kâle fi’l-Esâs 
َمَضْت ُدُهوٌر َدَهاِريُر أَْي ِطَواٌل
ِهيُر ََّ ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [ed-dehîr] اَل

اِهُر ََّ  ;Mübâlagaten vasf olur [ed-dâhir] اَل
yukâlu: َيْمِضي َعَلْيِهْم َدْهٌر َدِهيٌر َوَداِهٌر أَْي َشِديٌد ve 
tekûlu: اِهِريَن أَْي أََبًدا َكَما َتُقوُل َعْوَض  الَ آِتيِه َدْهَر الدَّ
اْلَعاِئِضيَن

ِريُّ هإْ ََّ -Deh (yâ-yı nisbetle) [ed-dehriyy] اَل
rin bekâ™ ve ¡adem-i fenâsını zu¡m ve 
i¡tikâd eden mülhide denir ki âhireti mün-
kir olur, hayvân ve insân, giyâh menzilin-
dedir, َدْهٌر أََبِديُّ اْلَبَقاِء derler. 

Şârih der ki ٌَّدْهِري [dehriyy] dâl’ın fethiy-
le mülhid-i mezbûra denir ve dâl’ın zam-
mıyla gayr-i kıyâs üzere pîr ve sâl-horde 
kimseye denir, fark için nisbet mütegay-
yirdir. Kezâlik vech-i âtî üzere َدْهٌر [Dehr] 
nâm kabîleye mensûb demektir ve minhu 
yukâlu: َوِمْن َوُمِسنٌّ  ُمْلِحٌد  أَْي  َوُدْهِريٌّ  َدْهِريٌّ   َرُجٌل 
ْهِر .İntehâ َقِبيَلِة الدَّ

اَهَرُة ََ ُم  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mudâheret] اَلإْ
vezninde) ve

َهاُر َِّ  (vezninde [itâl…] ِقَتاٌل) [ed-dihâr] اَل
Tevkît ve tahdîd eylemeyerek müddet-i 
medîde üzere mu¡âmele eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوِدَهاًرا ُمَداَهَرًة   ve َعاَمَلُه 
yukâlu: ِإْسَتْأَجَرُه ُمَداَهَرًة
َوَرُة هإْ ََّ ) [ed-dehveret] اَل  [cehveret] َجْهَوَرةٌ
vezninde) Bir nesneyi biriktirip bir çukur 
ve derin yere atmak ma¡nâsınadır; tark-ı 
dehrden me™hûzdur; yukâlu: ِإَذا ْيَء  الشَّ  َدْهَوَر 
َمْهَواٍة ِفي  َوَقَذَفُه  -Ve çımkırmak vechiy َجَمَعُه 
le hadeslemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َدْهَوَر 
َسَلَح ِإَذا  َوالطَّْيُر  ُجُل   Ve kelâmı refî¡ü’ş-şân الرَّ
olarak muttasılan fesâhat ve belâgatla te-

ٌر هإْ َُ  [dehr] Zamân-ı tavîl ve emed-i 
memdûda denir; tekûlu: َما َرأَْيُتُه َدْهًرا أَْي َزَماًنا 
 Ve bin sene müddete denir. Ve harf-i َطِويالً
halk olmakla hâ’nın fethiyle de câ™izdir. 
Cem¡i أَْدُهٌر [edhur] ve ُدُهوٌر [duhûr] gelir. 
Ve 

ٌر هإْ َُ  [dehr] Mecâzen nâzile ve hâdiseye 
ıtlâk olunur; yukâlu: َناِزَلٌة أي  َدْهٌر   Ve أَْقَلَقُه 
himmet ma¡nâsına müsta¡meldir; tekûlu: 
َوِإَراَدِتي ِتى  ِهمَّ أَْي  ِبَكَذا  َدْهِري   Ve gâyet ve َما 
encâm ma¡nâsına müsta¡meldir, cüz™iyyet 
ve külliyyet münâsebetiyle; yukâlu: َدْهُرُه 
َغاَيُتُه أَْي  َكَذا  ِإَلى   Ve galebe ma¡nâsına َصاَر 
müsta¡meldir ki i¡tikâd-ı ¡avâmda fi¡l-i 
zamândır; yukâlu: ِباْلَغَلَبِة أَْي  ْهِر  ِبالدَّ َعَلْيِه   َتَطاَوَل 
Ve de™b ve ¡âdet ma¡nâsına müsta¡meldir 
ki müddet-i hayâtta bâkî olur; yukâlu: َدْهُرُه 
 Ve َكَذا أَْي َعاَدتُُه

ٌر هإْ َُ  [dehr] Bi’l-ahz masdar olarak isti¡mâl 
olunur, bir kimseye bir hâdise ve kerîhe 
isâbet eylemek ma¡nâsına; yukâlu: َدَهَرُهْم 
َوُهْم َمْكُروٌه  ِبِهْم  َنَزَل  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َدْهًرا   أَْمٌر 
َمْدُهوٌر ِبِهْم َوَمْدُهوُروَن
َهاِريُر ََّ -vez [abâdîd¡] َعَباِديُد) [ed-dehârîr] اَل
ninde) Evvelü’d-dehri fi’z-zemeni’l-mâzî 
ma¡nâsınadır ve bunun müfredi yoktur, 
 gibi. Ve zamân-ı sâlif ve [abâdîd¡] َعَباِديُد
hengâm-ı kadîm ma¡nâsına müsta¡meldir. 
Ve dühûr-i muhtelife ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ُدُهوٌر َدَهاِريُر أَْي ُمْخَتِلَفٌة 
Şârih der ki Cevheri şedîd ma¡nâsına sebt 
eylemiştir ki َلْيٌل أَْلَيُل ve ِظلٌّ َظِليٌل kabîlinden 
olur. Ve Nihâye’de Sa†î√-i Kâhîn’in ََّفِإن“ 
ْهَر أَْطَواٌر َدَهارِيُر”  kavlinde Ezherî beyânı َذا الدَّ
üzere َدَهاِريُر [dehârîr] gayr-i kıyâs üze-
re ُدُهوٌر [duhûr]un cem¡ü’l-cem¡i olmakla 
murâdı bu™s ve ni¡amdan zû-hâleyn de-
mektir. Ve Zema«şerî kavli üzere َدَهاِريُر 
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rivâyedir. Ve ¡Abdusselâm ed-Dâhirî 
muhaddistir.

]ُ ه ُ ر[
يإْنِ رَّ َُ هإْ ُُ  [duhdurreyn] (dâl’ların zammı ve 
râ-yı müşeddedenin fethiyle) َبَطَل fi¡linin 
ismidir, ya¡nî ism-i fi¡l-i mâzîdir ki َبَطَل 
ma¡nâsınadır, َسْرَعاَن ve َهْيَهاَت gibi ki َسُرَع 
ve َبُعَد fi¡llerinin ismleridir. Ve bâtıl ve 
beyhûdenin ve kizb ve dürûgun dahi ism-
leridir, niteki ٌُّدْهُدر [duhdurr] dahi böylece-
dir. Ya¡nî asl ٌُّدْهُدر [duhdurr] bâtıl ve kizbin 
ismi olup tesniye olarak ْيِن -duhdurr] ُدْهُدرَّ
reyn] ¡unvânında dahi isti¡mâl olunur ve 
minhu’l-meselu: َبَطَل أَْي  اَْلَقْيُن”  َسْعُد  ْيِن   “ُدْهُدرَّ
ِباْلَقْحِط ِلَتَشاُغِلِهْم  يُْسَتْعَمَل  ِبأَْن الَ  اُد  اَْلَحدَّ  Ya¡nî َسْعٌد 
“Nâs kaht u galâ beliyyesine uğraşmakla 
demircilik maslahatları kalmadığından 
nâşî Sa¡d dedikleri demirci mühmel ve 
mu¡attal kaldı.” Pes burada ism-i fi¡l-i 
mâzî olarak isti¡mâl olundu. Ve ¡inde’l-
ba¡z bir demirci “ismim Sa¡d” diyerek 
bir müddet imrâr-ı eyyâm eyledikten 
sonra bir takrîble isminin Sa¡d olmadığı 
beyne’n-nâs mütebeyyen olmakla o bâbda 
kizbi zâhir oldukta kendisine kelâm-ı 
mezbûru darb eylediler, ta¡nî “Ey demirci, 
sa¡d-ı bâtılı bâtıl ile cem¡ eyledin!” 

Pes ْيِن  tesniye olup ve [duhdurreyn] ُدْهُدرَّ
muzmer َجَمْعَت fi¡liyle mansûb ve َسْعُد 
münâdâ-yı ma¡rife ve harf-i nidâ mahzûf 
ve اَْلَقْيُن kelimesi sıfat olur. Ve mukaddemâ 
san¡atında hazâkat iddi¡â edip ba¡dehu 
bî-behre zuhûr eylemekle kizbi iki def¡a 
müte¡ayyen olduğunda tesniye ile îrâd 
eylediler. Ve ba¡zılar munfasılan da ْيِن  ُدرَّ
[durreyn] ¡unvânıyla rivâyet eylediler, 
gûyâ ki ُدْه lafzı َدَها kelimesinden fi¡l-i 
emr olup lâm-ı fi¡li olan vâv ¡ayn-ı fi¡li 

kellüm eylemek ma¡nâsınadır, havâdis-i 
¡azîme-i mütevâliye-i dehr gibi; yukâlu: 
َبْعٍض ِإْثِر  ِفي  َبْعَضُه  َم  َفخَّ ِإَذا  اْلَكالََم   Ve bir َدْهَوَر 
nesneyi öte kakıp düşürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدْهَوَر اْلَحاِئَط ِإَذا َدَفَعُه َفَسَقَط
ُوُر هإْ ََ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-tedehvur] اَلتَّ
vezninde) Gecenin ekser vakti savuşmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُل ِإَذا أَْدَبَر َتَدْهَوَر اللَّ

َوِريُّ هإْ ََّ ) [ed-dehveriyy] اَل -cehve] َجْهَوِريٌّ
riyy] vezninde) Metîn ve dayangan adama 
denir; yukâlu: َرُجٌل َدْهَوِريٌّ أَْي ُصْلٌب
ٌر هإْ َُ  [Dehr] (َنْهٌر [nehr] vezninde) ◊a∂ramevt 
yanında bir vâdî adıdır. Ve bir kabîle pe-
derinin ismidir, nisbetinde ٌُّدْهِري [Duhriyy] 
denir dâl’ın zammıyla gayr-i kıyâs üzere. 
Ve 

ِريٌّ هإْ ُُ  [Duhriyy] Pîr ve sâl-hordeye ıtlâk 
olunur ki bu dahi tagyîr-i nisbettendir, ni-
teki zikr olundu.

اِهٌر َُ  [Dâhir] ve

ِهيٌر َُ  [Dehîr] (أَِميٌر [emîr] vezninde) A¡lâm-ı 
ricâldendir.

اِهَرُة ََّ  Nisbet üzere zât-ı dehr [ed-dâhiret] اَل
demektir ki üzerinden dûr u dırâz vakt 
geçmiş nesne demektir; te™nîsi mevsûf 
i¡tibârıyladır. Bu münâsebetle kâmeti 
ifrât üzere uzun olan hatuna الطُّوِل  َداِهَرُة 
[dâhiretu’†-†ûl] ıtlâk ederler; yukâlu: ِإنََّها 
ا َلَداِهَرُة الطُّوِل أَْي َطِويَلٌة ِجدًّ
اَهُر َُ  [Dâher] (َهاَجُر [hâcer] vezninde) 
Kasaba-i memleket-i Sind olan Deybul 
nâm şehrin şâhı ismidir ki ◊accâc’ın 
¡amm-zâdesi Mu√ammed b. el-¢âsim e&-
¿a…afî katl eylemiştir. 

اِهِريُّ ََّ ) [ed-Dâhiriyy] اَل  [nâ§iriyy] َناِصِريٌّ
vezninde) Dâhir’e mensûb demektir. 
¡Abdullâh b. ◊akîm ed-Dâhirî za¡îfü’r-
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kelimât-ı ¡Arabiyye mezc ederler idi. Bir 
gün ¡ale’l-¡âde ¡Acemden bir tâcir vâfir ak 
ve kara boncuklar ve yalancı inciler getir-
di. Su™âl edenlere de ْيِن  [deh durreyn] َدْه ُدرَّ
ile cevâb verdi ki murâdı iki gûne inci 
demek idi. “Dû” diyecek yerde de “deh” 
dedi. ba¡dehu ¡aybesini istikşâf eyledikle-
rinde kizbi zâhir olmakla ْيِن ُدرَّ  diyerek ُدْه 
hezl ve Sa¡d nâm haddâd beyne’l-¡Arab 
kizble müştehir olmakla اَْلَقْيُن  lafzını َسْعٌد 
dahi izâfe edip ve müzdevic olmakla min-
ba¡d darb-ı mesel eylediler ve ٌُّدر [durr] 
lafzına müzâveceten dâl’ını mazmûm 
kıldılar. Ba¡dehu ٌُّدْهُدر kelimesini ve on-
dan tasarrufla ُدْهَداٌر ve ba¡zen râ’yı nûn’a 
ibdâlle ٌُّدْهُدن kelimelerini kizb ve bâtıl ve 
beyhûdede isti¡mâl eylediler. 

Ve mütercim-i fakîrin ¡Arabistân’da 
elsine-i ¡Arabdan mesmû¡u olduğu üze-
re bir adamı hezl ile mümtezic tekzîb 
mevki¡inde ْيِن  unvânıyla îrâd¡ ُدْهُدرٌّ ve ُدْهُدرَّ
ederler. Hattâ nisvân-ı fellâhîn tahrîfle اٌو  ِدرَّ
[dirrâv] dedikleri mesmû¡ olmuştur, dâl’ın 
kesri ve râ’nın teşdîdi ve elif ve vâv ile. 
İntehâ.

]ُ ه ش ر[
َشَرُة هإْ ََّ  şîn-i mu¡ceme) [ed-dehşeret] اَل
ile ٌَدْسَكَرة [deskeret] vezninde) Nâka-i 
kebîreye denir. Ve masdar olur bir işi rıfk 
ve sühûletle işlemeyip ¡acele ile görmek 
ma¡nâsına; yukâlu: َبَغْيِر َعِمَلُه  ِإَذا  اأْلَْمَر   َدْهَشَر 
-Ve güreşçi hasmını cüst ve çabuk tut ِرْفٍق
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َدْهَشَر 
َراِع  Kezâlik cimâ¡da çabuk أَْسَرَع اأْلَْخَذ ِفي الّصِ
deprenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َدْهَشَر ِفي 
اْلِجَماِع ِإَذا أَْسَرَع

]ُ ه ك ر[
ُكُر هإْ ََ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج [et-tedehkur] اَلتَّ

mevzi¡ine nakl olunup ُدوْه olduktan sonra 
ictimâ¡-ı sâkineyn için vâv hazf olundu.

Ve ْيِن  sîgasından “َدرَّ – َيُدرُّ – ُدُروًرا” kelimesi ُدرَّ
ism-i müsennâdır, َلبَّْيَك ve َحَناَنْيَك lafzları 
gibi, te™kîd için îrâd olunmuştur. Hâsıl-ı 
ma¡nâ: “Kizb ve dürûgda ey Sa¡d sen 
tetâbu¡ ederek ifrât ve mübâlaga kıl” de-
mek olur. Ve ba¡zılar dediler ki haddâd-ı 
mezbûr ¡Acem tâ™ifesinden olup Yemen 
nevâhîlerinde san¡atını icrâ eyleyerek 
geşt ü güzâr eyler idi. Nâhiyenin birin-
de kesâdladığı vaktte lisân-ı Fârisî üzere 
َبْدُروْد  Fârisîde karye ve [deh] َدْه .der idi َدْه 
 vedâ™ ma¡nâsına olmakla [bedrûd] َبْدُروْد
işbu karyeye vedâ¡ ederim demekle ferdâ 
mahall-i âhere ¡azm eyleyeceğini ihbâr 
eder idi, tâ ki halk bir müddet gitme deyip 
kendisini isti¡mâl edeler. ¡Arab bu kelâmı 
ta¡rîb edip mutlakan kizb ve beyhûde 
mevki¡inde darb-ı mesel eylediler. Vech-i 
mezkûr üzere râh ve revişi herkesin 
ma¡lûmu olmakla birbirine ِبُسَرى َسِمْعَت   ِإَذا 
ٌح -derler idi; ya¡nî “Ma¡hûd de اْلَقْيِن َفِإنَُّه ُمَصّبِ
mircinin bu gece giderim dediğini tasdîk 
eyleme, o yarın da bundadır.” 

Mü™ellif gerçi bu gûne bast u beyân ey-
ledi, lâkin ikinci vechi müşevveş olmakla 
bir hoşça zâ™ikası mümâss-ı havâss ol-
mamıştır. Emsâl-i Meydânî’de ziyâdece 
mebsûttur. Ez-cümle ¡Arab tâ™ifesi ¡Ace-
mi ehl-i mekr ü hadî¡a olmak üzere i¡tikâd 
ederler idi. ¡Acem tâ™ifesi ¡Araba muhâlata 
ve ٌُّدر [durr] ile ya¡nî inci ile ticâret edip 
lâkin ¡Arabiyyede fesâhat üzere edâ ede-
mezler idi. ¡Arabîde ٌَعَشَرة [¡aşeret] diye-
cek yerde lisân-ı Fârisî üzere “deh”; ve 
 diyecek yerde “dû” derler [i&neyn] ِإْثَنْيِن
idi ki bunu doğru tekellüm edip sâ™irîne 
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bir mevzi¡ adıdır.

َعاُقوَل ُر الإْ يإْ َُ  [Deyru’l-¡Â…ûl] Üç mevzi¡dir.

لَن َُ َعاإْ ُر  يإْ َُ  [Deyru ¡Abdûn] İki mevzi¡ 
adlarıdır.

اَرى َْ َع الإْ ُر  يإْ َُ  [deyru’l-¡A≠ârâ] Üç mevzi¡ 
adlarıdır.

ََ ُر ِهنإْ يإْ َُ  [Deyru Hind] Üç mevzi¡dir.

َراَن ُر َنجإْ يإْ َُ  [Deyru Necrân] Üç mevzi¡dir

ِجَش َمرإْ ُر  يإْ َُ  [Deyru Merciş] (َمْنِزٌل [menzil] 
vezninde) İki mevzi¡dir.

َيَم َمرإْ َت  َمارإْ ُر  يإْ َُ  [Deyru Mârte Meryem] Üç 
mevzi¡dir. 

اُل ِبَعْوِن اهلِل اْلَمِلِك اْلُمَتَعاِل َنَجَز الدَّ

vezninde ve mürâdifidir ki yuvarlanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَدْهَكَر اْلَحَجُر ِإَذا َتَدْحَرَج 
Ve bir nesne üzere sür¡atle sıçrayıp binmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ى  Ve َتَدْهَكَر َعَلْيِه ِإَذا َتَنزَّ
hatunun sağrısı pek büyük olmakla yürür-
ken beri öte ıztırâb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَدْهَكَرِت اْلَمْرأَُة ِإَذا اْضَطَرَبْت

]ُ ه م ر[
َمَرُة هإْ ََ ُم  ُمَدْحَرَجٌة) [el-mudehmeret] اَلإْ
[muda√recet] vezninde) Gövdesi tıknaz 
ve sımsıkı ve kunt olan hatuna denir.

]ُ ي ر[
يإُْر ََّ  dâl’ın fethi ve yâ’nın) [ed-deyr] اَل
sükûnuyla) النََّصاَرى  [ânu’n-Na§ârâ»] َخاُن 
ya¡nî Na§rânîlerin manastırlarına denir ki 
bu kiliseden başkadır. Cem¡i أَْدَياٌر [edyâr]
dır.

يَّاُر ََّ اٌد) [ed-deyyâr] اَل  vezninde [şeddâd] َشدَّ
ki vezni اٌل dir) ve[fa¡¡âl] َفعَّ

َراِنيُّ يإْ ََّ  Gayr-i kıyâs üzere [ed-deyrâniyy] اَل
nisbetle sâhib-i manastır olana denir.

ِر يإْ ََّ ال  Manastır [re™su’d-deyr] َرأإُْس 
sükkânına re™îs olan papaza denir.

َفَراِن عإْ الزَّ ُر  يإْ َُ  [Deyru’z-Za¡ferân] İki mevzi¡ 
adıdır.

َرِكّيٍ ُر  يإْ َُ  [Deyru Rekiyyin] ( َعِلّيٍ  ayru»] َخْيُر 
¡aliyyin] vezninde) Ruhâ şehrinde bir 
mevzi¡dir. Ve Dimaş… kazâsında bir 
karyedir.

َعاَن ُر َسمإْ يإْ َُ  [Deyru Sem¡ân] (َسْحَباُن [sa√bân] 
vezninde) Dimaş…’ta bir karye adıdır ki 
¡Ömer b. ¡Abdul¡azîz orada medfûndur ve 
hâliyen o karye mechûldür. Ve An†âkiye  
türâbında bir mevzi¡ adıdır. Ve Ma¡arra’da 
bir mevzi¡ adıdır. ¡Ömer b. ¡Abdul¡azîz’in 
merkadı gerçi bundadır derler, lâkin sahîh 
olan kavl-i evveldir. Ve ◊aleb kazâsında 
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vaktte ederler.

أإُْر َّْ  âl’ın fethi ve hemzenin≠) [e≠-≠e™r] اَل
sükûnuyla) Nâka yavrusunu emzirmemek 
için memesine zikr olunan fışkıyı sıvamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َذْأًرا  النَّاَقَة   َذأََر 
ئَاِر الثَّاِلِث ِإَذا َطَلى أَْطَباَءَها ِبالّذِ
اَءَرُة َْ ُم  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu≠â™eret] اَلإْ
vezninde) Bu dahi hatun zevcine nüşûz 
ve ¡isyân eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َذاَءَرِت اْلَمْرأَُة َعَلى َبْعِلَها ِإَذا َنَشَزْت
اِئُر َْ ُم  ;Ondan ism-i fâ¡ildir [el-mu≠â™ir] اَلإْ
yukâlu: َبْعِلَها َعَلى  َناِشَزةٌ  أَْي  ُمَذاِئٌر  -Ve yav َمْرأَةٌ 
rusunu vaz¡ eylediği hînde ondan nefret 
edip hanîn eylemeyen ¡alâ-kavlin hemân 
burnunun ucuyla koklayıp derûnundan 
özlemez olan nâkaya denir; yukâlu: َناَقٌة 
 ُمَذاِئٌر ِإَذا َكاَنْت َتْنِفُر َعِن اْلَوَلِد َساَعَة َتَضُعُه أَْو َتْرأَُم ِبأَْنِفَها
ُها َوالَ َيْصُدُق ُحبُّ
ِئَرُة َّْ  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [e≠-≠e™iret] اَل
 lafzından mü™ennestir ki dargın [e™ir≠] َذِئٌر
ve gazbân ma¡nâsınadır; niteki zikr olun-
du; ve minhu yukâlu: ُشُؤونَُك َذِئَرةٌ أَْي ُدُموُعَك 
ِش اْلَغْضَباِن ٌش َكَتَنفُّ  َشْأٌن [şu™ûn] ُشُؤوٌن [Ve] ِفيَها َتَنفُّ
[şe™n]in cem™idir ki baş kemiğinin çatısı-
na denir, göz yaşının ¡urûku ondadır. ٌش  َتَنفُّ
[teneffuş] tüyler ürpermek ma¡nâsınadır.

]ذ ب ر[
ُر إْْ َّْ  Yazı (vezninde [abr§] َصْبٌر) [e≠-≠ebr] اَل
yazmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َذَبَر اْلِكَتاَب َذْبًرا 
ِل ِإَذا َكَتَبُه -Ve yazıyı noktala ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َواأْلَوَّ
yıp i¡câm eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve hafîce kırâ™at ¡alâ-kavlin َذَبَر اْلِكَتاَب ِإَذا َنَقَطُه
sür¡atle kırâ™ât eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َذَبَر اْلُقْرآَن ِإَذا َقَرأَُه ُخْفَيًة أَْو َسِريَعًة Ve 

ٌر إْْ  imyer kabîlesi lisânında hurmâ◊ [ebr≠] َذ
yaprağı üzere yazılan yazıya denir ki 
kâğıd gibi ona yazı yazarlar. Ve 

FASLU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME
اِل اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الذَّ

]ذ أ ر[
أَُر َّْ -âl’ın ve hemzenin fethiy≠) [e≠-≠e™er] اَل
le) Bir nesneden korkup istinkâf eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاِبع  َذِئَر َعْنُه َذأًَرا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َوأَِنَف ِمْنُه  َفِزَع   Ve bir nesneye cür™etlenip ِإَذا 
ikdâm eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْجَتَرأَ ِإَذا  َعَلْيِه   ;Ve darılmak ma¡nâsınadır َذِئَر 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َغِضَب َفُهَو َذِئٌر َوَذاِئٌر  Ve bir َذِئَر الرَّ
nesneyi kerîh ve nâ-hoş görüp iğrenmek-
le ondan munsarıf olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعْنُه َواْنَصَرَف  َكِرَهُه  ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve َذِئَر 
bir işe dadanıp ¡âdet ve idmân eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه َضِرَي  ِإَذا  ِباأْلَْمِر   َذِئَر 
 Ve hatun zevcine nüşûz ve ¡isyân َواْعَتاَدُه
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَمْرأَُة  َذِئَرِت 
َعَلى َبْعِلَها ِإَذا َنَشَزْت
ِئُر َّْ ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [e≠-≠e™ir] اَل

اِئُر َّْ  Gazab ma¡nâsından ism-i [e≠-≠â™ir] اَل
fâ¡ildir, dargın ve gazbân kişiye denir. Ve 
zevcine nüşûz ve ¡isyân üzere olan karıya 
denir; yukâlu: َرُجٌل َذِئٌر َوَذاِئٌر أَْي َغْضَباُن َواْمَرأَةٌ َذِئٌر 
َوَذاِئٌر أَْي َناِشٌز ِلَبْعِلَها
َءاُر ذإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-i≠™âr] اَلإْ
adamı darıltmak ma¡nâsınadır; tekûlu. 
 Ve bir adamı bir nesne أَْذأَْرُت ُفالًَنا ِإَذا أَْغَضْبَتُه
üzere cür™etlendirip igrâ ve tahrîş eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَُه َوأَْغَراُه  أَْذَرأَُه َعَلْيِه ِإَذا َجرَّ
Ve bir nesneye muztarr ve nâçâr eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا أَْلَجأَُه ِإَلْيِه   أَْذَرأَُه 
ُه ِإَلْيِه َواْضَطرَّ
ئَاُر ِّْ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e≠-≠i™âr] اَل
Toprakla karışık fışkıya denir ki nâkanın 
memesine sıvarlar, tâ ki yavrusunu em-
zirmeye ve bunu yavruyu sütten kestikleri 
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edinmek ma¡nâsınadır ki murâd vakt-i 
hâcette muktezî olur diye edinip sakla-
maktır; yukâlu: ْيَء ُذْخًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث  َذَخَر الشَّ
 :Kâle fi’l-Esâs ِإَذا اْخَتاَرُه أَِو اتََّخَذُه أَْي ِلَوْقِت َحاَجِتِه
ِلَوْقِت َحاَجِتِه َخَبأَُه  ِإَذا   √ve kâle fi’l-Mi§bâ َذَخَرُه 
ِإَذا ّمِ  ِبالضَّ ْخُر  الذُّ ْسُم  َواإْلِ َنَفَع  َباِب  ِمْن  ُذْخًرا   َذَخْرتُُه 
 Ve أَْعَدْدَتُه ِلَوْقِت اْلَحاَجِة ِإَلْيِه

ٌر  İsm olur; vakt-i hâcet için [u«r≠] ُذخإْ
ittihâz ve hıfz olunan nesneye denir; ٌَذِخيَرة 
[≠a«îret] gibi. Cem¡i أَْذَخاٌر [e≠«âr] gelir, ُقْفٌل 
[…ufl] ve أَْقَفاٌل [a…fâl] gibi.

َخاُر ُِّ ِ -hemzenin ve dâl-ı mü) [el-iddi«âr] اَلإْ
şedddedenin kesriyle ondan ِإْفِتَعاٌل [ifti¡âl]
dir) Zahîre tutmak ma¡nâsına; yukâlu: 
َذَخَرُه ِبَمْعَنى  َخَرُه   idi, tâ™ ve ≠âl ِإْذَتَخَر Aslı ِإدَّ
dâl’a kalb ve idgâm olundu, niteki َكَر -ke ِإدَّ
limesi dahi böylecedir.

ِخيَرُة َّْ -vez [sefînet] َسِفيَنٌة) [e≠-za«îret] اَل
ninde) Bu dahi vakt-i iktizâ için ittihâz 
ve hıfz olunan şey™e denir. Cem¡i َذَخاِئُر 
[≠a«â™ir] gelir; ve minhu yukâlu: َماَلُه  َجَعَل 
 Ve ُذْخًرا ِعْنَد اهلِل َوَذِخيَرًة

 Bir mevzi¡ adıdır ki temrin [a«îret±] َذِخيَرُة
a¡lâsı oraya nisbet olunur.

اِخُر َّْ  (vezninde [fâ«ir] َفاِخٌر) [e≠-≠â«ir] اَل
Pek semiz ve tavlı insân ve hayvâna denir; 
yukâlu: َرُجٌل َوَفَرٌس َذاِخٌر أَْي َسِميٌن Ve 

.Bir recül adıdır [â«ir±] َذاِخٌر

ُر خَّ َْ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu≠a««ar] اَلإْ
vezninde) Şol ata ıtlâk olunur ki yüğrük-
lüğünden nâşî ihtiyâr ve ittihâz olunmuş 
ola; yukâlu: ى ِلُحْضِرِه ٌر أَْي ُمَبقَّ َفَرٌس ُمَذخَّ
 (hemzenin fethiyle) [E≠â«ir] أََذاِخُر
Mekke’ye karîb bir mevzi¡ adıdır.

ِخُر ذإْ ِ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-i≠«ir] اَلإْ
Mutlakan ter ü tâze ve sebz olan otluğa 
denir. Ve bir nev¡ hoş-bû otluğun ismidir, 

ٌر إْْ  Kezâlik masdar olur, gereği [ebr≠] َذ
gibi fehm ve idrâk eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا َعِلَمُه َوَفِقَه ِبِه  Ve َذَبَر الشَّ

ٌر إْْ  َذَبَر :Sahîfeye denir; yukâlu [ebr≠] َذ
ِحيَفِة الصَّ ِفي  أَْي  ْبِر  الذَّ  dır[ibâr≠] ِذَباٌر Cem¡i ِفي 
≠âl’ın kesriyle.

ِْيُر إْْ  Bu (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te≠bîr] اَلتَّ
dahi yazı yazmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َذبََّرُه َتْذِبيًرا ِإَذا َكَتَبُه
َْاَرُة َّْ -veznin [sefâret] َسَفاَرةٌ) [e≠-≠ebâret] اَل
de) Bir nesneye hüsn-i dikkat ve im¡ânla 
nazar eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َذَبَر 
ْيَء َذَباَرًة ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َنَظَر َوأَْحَسَن النََّظَر  Ve الشَّ
bir kelâm ve haberin ma¡nâ ve mefhûmunu 
fehm ve idrâk eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفِهَمُه ِإَذا   Ve âb-ı revân gibi َذَبَر اْلَخَبَر 
selâset ve talâkatle okumak ma¡nâsınadır; 
ve minhu yukâlu: ُه ْعَر أَْي يُِمرُّ  َما أَْحَسَن َما َيْذِبُر الّشِ
َويُْنِشُدُه
َُْر َّْ  Darılmak (fethateynle) [e≠-≠eber] اَل
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َذَبًرا  َعَلْيِه   َذَبَر 
الثَّاِلِث ِإَذا َغِضَب
َُّْر َْ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu≠ebber] اَلإْ
vezninde) Alaca ve pür-nakş u nigâr olan 
sevbe denir; yukâlu: َثْوٌب ُمَذبٌَّر أَْي ُمَنْمَنٌم
ُر ِْ َّْ  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [e≠-≠ebir] اَل
Sühûlet ve selâset üzere kırâ™at olunan 
kitâb ve mektûba denir; yukâlu: ِكَتاٌب َذِبٌر أَْي 
َسْهُل اْلِقَراَءِة
ُر ِْ ا َّْ  İlm ve dânişte itkân ve¡ [e≠-≠abir] اَل
im¡ân sâhibi adama denir, gerek hâss ve 
gerek ¡âmm olsun; yukâlu: َرُجٌل َذاِبٌر أَْي ُمْتِقٌن 
ِلْلِعْلِم

]ذ خ ر[
ُر خإْ ُّْ -âl’ın zammı ve «â≠) [e≠-≠u«r] اَل
yı mu¡cemenin sükûnuyla) Bir nesneyi 
ihtiyâr eylemek a¡lâ-kavlin ittihâz ya¡nî 
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denin yâhûd sâde etin arıklayıp ve rutûbeti 
çekilmekle siğil tarzında dâne dâne 
sûretinde olmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َد َتَخدَّ ِإَذا  َوُذُروًرا  ا  َذرًّ اللَّْحُم  ةٌ Ve َذرَّ   َذرَّ
[≠erret] gibi yerden nebât uç göstermek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َذرَّ اْلَبْقُل ِإَذا 
ِة رَّ َكالذَّ ِمْنُه  َشْيٍء  أَْدَنى  أَْي   Kezâlik güneşin َطَلَع 
ucu tulû¡ eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َطَلَعْت ِإَذا  ْمُس  الشَّ ِت   َذرَّ :ve yukâlu َذرَّ
ْمِس ِإَذا َطَلَع  Ve َقْرُن الشَّ

-Müte¡addî olur, nebâtı yer bitirme [err≠] َذرٌّ
ğe başlayıp ucunu göstermek ma¡nâsına; 
yukâlu: ا ِإَذا أَْطَلَعْتُه ِت اأْلَْرُض النََّباَت َذرًّ  Ve bir َذرَّ
adamın başının ilerisi ağarmaya başlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُّّمِ َوَيَذر ُجُل َيُذرُّ ِبالضَّ  َذرَّ الرَّ
ُم َرْأِسِه اِبِع ِإَذا َشاَب ُمَقدَّ ِل َوالرَّ ا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ  ِباْلَفْتِح َذرًّ
.Ya¡nî bâb-ı râbi¡den şâzdır َوَيَذرُّ ِفيِه ِباْلَفْتِح َشاذٌّ

َذَرُة رإْ َّْ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [e≠-≠er≠eret] اَل
ninde) Bu dahi toz ve dâne makûlesini bir 
nesne üzere dağıtıp saçmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه َذْرَذَر اْلِمْلَح َواْلُفْلُفَل ِبَمْعَنى َذرَّ
 Ashâbdan (âl’ın fethiyle≠) [Ebû ±err] أَُْو َذّرٍ
Cundeb b. Cunâde el-∏ifârî künyesidir, 
halîlesi Ummu ±err ile mekniyyedir; bu-
rada ٌَّذر [≠err] hurde karınca olacaktır. Ken-
dileri, husûsan ferzendlerinin cüsseleri be-
gâyet sagîr ve kasîr idiler. Ve Ebû ±erre 
el-◊âri& b. Mu¡â≠ kezâlik ashâbdandır. Ve 
Ebû ±err el-Huzelî e§-~âhilî şu¡arâdandır, 
¡alâ-kavlin bu dâl-ı mühmele-i mazmûme 
iledir.

ُرلُر َّْ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [e≠-≠erûr] اَل
Göz otuna denir, dârû-yı çeşm ma¡nâsına, 
tûtiyâ ve sürme ve sâ™iri gibi. Ve 

 Bir nev¡ ¡ıtr adıdır ki Hind’den [erûr≠] َذُرلٌر
gelir. Cem¡i ٌة  [ecillet] أَِجلَّةٌ ,gelir [e≠irret] أَِذرَّ
gibi.

ِريَرُة َّْ -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [e≠-≠erîret] اَل

Türkîde Mekke ayrığı ve Mekke samanı 
dedikleridir.

ِخُر َّْ  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [e≠-±a«ir] اَل
Yemen’de bir dağın adıdır.

اِخُر َْ َم -vez [ma§âdir] َمَصاِدُر) [el-me≠â«ir] اَلإْ
ninde) İnsân ve hayvânın cevflerine ve 
batnlarına ve bağırsaklarına ve damarla-
rına ve esâfil-i butûnlarına ıtlâk olunur, 
mecma¡ ve merci¡-i ta¡âm u ¡alef oldukları 
için ve minhu yukâlu: ِإَذا ُفالٍَن  َمَذاِخُر  َْت   َتَملَّ
ِخُر ابَُّة َمَذاِخَرَها َوِهَي اْلَمَواِضُع الَِّتي َتدَّ  َشِبَع َوَمَلَِت الدَّ
ِفيَها اْلَعَلَف َواْلَماَء ِمْن َجْوِفَها

]ذ ر ر[
رُّ َّْ  âl’ın fethi ve râ’nın≠) [e≠-≠err] اَل
teşdîdiyle) Hurde karıncalara denir, ِصَغاُر 
 ma¡nâsına. Vâhidi [iπâru’n-neml§] النَّْمِل
ةٌ  tir. Onların yüz dânesi bir arpa[erret≠] َذرَّ
vezninde olmakla ٌة -evzân cüm [erret≠] َذرَّ
lesindendir. Kâle’ş-şârih ve minhu kavlu-
hu ta¡âlâ: ٍة﴾ أَْي أََبًدا  ﴿ِإنَّ اهلَل الَ َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرَّ

Şârih der ki bu mâdde saçmak ma¡nâsına 
mevzû¡dur, ma¡ânî-i sâ™ire ondan 
münşa¡ibdir. Hurde karıncaya ٌة -er≠] َذرَّ
ret] ıtlâkı saçılmış dâneye teşbîhledir ve 
vezn-i mezbûr ondan müteferri¡dir ve 
şu¡â¡-ı şems sebebiyle pencere ve baca-
lar içre havâda müselsel toza ٌة  [erret≠] َذرَّ
ta¡bîri dahi ondan münşa¡ibdir. İntehâ. Ve 

 Masdar olur, tohum ve dâne [err≠] َذرٌّ
makûlesini saçmak ma¡nâsına; yukâlu: 
َقُه َفرَّ ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ا  َذرًّ َوَنْحَوُه  َواْلِمْلَح  اْلَحبَّ   َذرَّ 
 ;Ve göze göz otu ekmek ma¡nâsınadır َوَنَثَرُه
yukâlu: ُروَر ِإَذا َطَرَحُه ِفي اْلَعْيِن -Ve neşr ey َذرَّ الذَّ
lemek ma¡nâsınadır; ve minhu: ِعَباَدُه اهللُ   َذرَّ 
 Ve ِفي اأْلَْرِض ِإَذا َنَشَرُهْم

 ve [err≠] َذرٌّ

-Göv (vezninde [murûr] ُمُروٌر) [urûr≠] ُذُرلٌر
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يَّ َسْيِفِه أَْي ِفَرْنَدُه أَْبَيَن َذّرِ
َراُر ِّْ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e≠-≠irâr] اَل
Bir kimseye darılıp ondan i¡râz eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َغِضَب ِإَذا  ِذَراًرا  َعَلْيِه   َذرَّ 
َعَلْيِه َوأَْعَرَض
ُة ارَّ َْ ُم  ُمَفاَعَلٌة fi’l-asl) [el-mu≠ârret] اَلإْ
[mufâ¡alet] vezninde) ve

َراُر ِّْ  Nâka (vezninde [itâl…] ِقَتاٌل) [e≠-≠irâr] اَل
bed-hûy olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِت  َذارَّ
َئُة َسّيِ أَْي  ُمَذارٌّ  َوِهَي  ُخُلُقَها  َساَء  ِإَذا  َوِذَراًرا  ًة  ُمَذارَّ  النَّاَقُة 
اْلُخُلِق
ُة رَّ َْ ِم  mîm’in kesri ve ≠âl’ın) [el-mi≠erret] اَلإْ
fethiyle) Harmanda hubûbât dağıtacak 
âlete denir ki yaba olacaktır.

]ذ ع ر[
ُر عإْ ُّْ  âl’ın zammı ve ¡ayn’ın≠) [e≠-≠u¡r] اَل
sükûnuyla) İsmdir, korkuya denir, havf 
ma¡nâsına.

ُعوُر إْْ َم -Bir nesneden kork [el-me≠¡ûr] اَلإْ
muş adama denir; yukâlu: ُجُل َعَلى ِبَناِء  ُذِعَر الرَّ
اْلَمْجُهوِل َفُهَو َمْذُعوٌر
ُر عإْ َّْ -Korkut (âl’ın fethiyle≠) [e≠-≠a¡r] اَل
mak ve korkuya düşürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفُه َذَعَرُه َذْعًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َخوَّ
َعاُر ذإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i≠¡âr] اَلإْ
dahi korkutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْذَعَرُه ِبَمْعَنى َذَعَرُه
َعُر َّْ -Medhûş ol (fethateynle) [e≠-≠e¡ar] اَل
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َذْعًرا ِمَن  َذِعَر الرَّ
اِبِع ِإَذا َدِهَش اْلَباِب الرَّ
َعُر ُّْ  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [e≠-≠u¡ar] اَل
Korkunç nesneye denir; yukâlu: ُذْعٌر  َذَعَرُه 
أَْي أَْمٌر َمُخوٌف
َعَرُة ُّْ ) [e≠-≠u¡aret] اَل  (vezninde [tu™edet] تَُؤَدةٌ
Bir kuş adıdır ki ağaçlarda olup dâ™imâ 
kuyruğunu tahrîk eder, kuyruksalan de-
dikleri kuş olacaktır, pek korkak olur. 

de) Bu dahi َذُروٌر [≠erûr] dedikleri ¡ıtrın 
adıdır, bu ismle ma¡rûftur.

َُّْة ّرِ ُّْ  âl’ın zamm ve kesri≠) [e≠-≠urriyyet] اَل
ve râ-i müşeddedenin kesri ve yâ-yı mü-
şeddede ile) Bir adamın nesl ve veledi-
ne denir. Cem¡i يَّاٌت  gelir ve [urriyyât≠] ُذّرِ
 gelir ≠âl’ın fethiyle. Ve [erârî≠] َذَراِري

يٌَّة  ,Nisvâna ıtlâk olunur [urriyyet≠] ُذّرِ
mahall-i nesl olduğu için. Müfred ve 
cem¡i berâberdir, ya¡nî gerek veled ve ge-
rek nisvân ma¡nâsında müfred ve cem¡e 
şâmildir. Ve cem¡inde يَّاٌت  ve [urriyyât≠] ُذّرِ
 .denir [erârî≠] َذَراِري

Şârih der ki vezni fu¡liyyettir, sıgâr-ı 
neml ma¡nâsına olan ٌَّذر [≠err] kelimesin-
den me™hûzdur. Ve bunda üç lügat vardır: 
efsahı ≠âl’ın zammıyladır, lügat-ı sâniye 
kesr ile ve sâlise ≠âl’ın fethi ve râ’nın 
tahfîfiyle َكِريَمٌة [kerîmet] veznindedir. Ve 
¡inde’l-ba¡z ”ذ،ر،أ“ mâddesinden ki halk 
ma¡nâsınadır, me™hûzdur vezni fu¡ûlettir, 
niteki hemze bâbında dahi zikr olundu. Ve 
mecâzen usûle de ıtlâk olunur.

َذاُر رإْ َّْ -veznin [er&âr&] َثْرَثاٌر) [e≠-≠er≠âr] اَل
de) Ozan ve pür-gû kimseye ıtlâk olu-
nur; yukâlu: َرُجٌل َذْرَذاٌر أَْي ِمْكَثاٌر Ve bir recül 
lakabıdır.

َراَرُة ُّْ -vez [umâmet&] ثَُماَمٌة) [e≠-≠urâret] اَل
ninde) Saçılan ve ekilen şey™e denir ki 
saçıntı ve ekinti ta¡bîr olunur; yukâlu: َهِذِه 

يِب َوَغْيِرِه أَْي َما َتَناَثَر ِمْنُه ِإَذا َذرَّ ُذَراَرُة الطِّ

يُّ ِرّ َّْ يٌّ âl’ın fethiyle≠) [e≠-≠erriyy] اَل -ber] َبّرِ
riyy] vezninde) Taban ve horasân kılıç 
gibi âb-dâr ve cevher-dâr kılıca vasf olur; 
yukâlu: يٌّ أَْي َكِثيُر اْلَماِء -Ve kılıcın cev َسْيٌف َذّرِ
herine ıtlâk olunur ki kılıcın cevheri yüzü 
suyudur, hurde karınca şeklinde olmakla 
gûyâ ki ona nisbet olunmuştur; yukâlu: َما 
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endîşe eder olduğu için; yekûlûne: أََصاَبْتُهْم 
َسَنٌة ُذْعِريٌَّة أَْي َشِديَدةٌ
ُعوَرُة إْْ َم ve [el-me≠¡ûret] اَلإْ

َرُة عَّ َْ ُم  [mu¡a@@amet] ُمَعظََّمٌة) [el-mu≠a¡¡aret] اَلإْ
vezninde) Delirmiş nâkaya ıtlâk olunur; 
yukâlu: َرةٌ أَْي َمْجنُوَنٌة َناَقٌة َمْذُعوَرةٌ َوُمَذعَّ
ُر ّعِ َْ ُمَت ٌر) [el-mute≠a¡¡ir] اَلإْ  [mute≠ekkir] ُمَتَذّكِ
vezninde) Her nesneden havf ve ihtirâz 
eder olan adama denir; yukâlu: ٌر ُمَتَذّعِ  َرُجٌل 
ٌف -Ve Mâlik b. Du¡r dâl-ı mühmele أَْي ُمَتَخّوِ
dir, niteki mahallinde zikr olundu.

]ذ غ م ر[
ُموُر غإْ ُّْ  πayn-ı mu¡ceme ile) [e≠-≠uπmûr] اَل
 vezninde) Şol müntin ve [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر
kîn-dâr adama denir ki ¡ukde-i hıkd ve 
kîni değme hâlle münhall ve zâ™il olmaya; 
deve-kînli ta¡bîr olunur; yukâlu: َرُجٌل ُذْغُموٌر 
أَْي َحُقوٌد الَ َيْنَحلُّ ِحْقُدُه

]ذ ف ر[
ُر فإْ َّْ ve (âl’ın ve fâ’nın fethiyle≠) [e≠-≠efr] اَل

َفَرُة َّْ  Mutlakan (fetehâtla) [e≠-≠eferet] اَل
râyihanın be-gâyet hiddet ve şiddetine 
¡alâ-kavlin müntin ve bed-bûy olan koltuk 
râyihasının tîzliğine mahsûslardır; yukâlu: 
اِن ِبَراِئَحِة يِح أَْو َيْخَتصَّ ُة َذَكاِء الّرِ  ِفيِه َذْفٌر َوَذَفَرةٌ َوِهَي ِشدَّ
ْبِط اْلُمْنِتِن  Ve اإْلِ

 ;Masdar olur (fethateynle) [efer≠] َذَفٌر
yukâlu: َظَهَرْت ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َذَفًرا  ْيُء  الشَّ  َذِفَر 
ْت  Ve َراِئَحُتُه َواْشَتدَّ

 [netn] َنْتٌن ,Râyiha bed olmak [efer≠] َذَفٌر
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنْتٌن أَْي  َذَفٌر  -Ve ay ِفيِه 
gırın nutfesine ıtlâk olunur, bed-râyiha ol-
duğu için ıtlâk bi’l-masdardır.

ِفُر َّْ ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [e≠-≠efir] اَل

َفُر َذإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-e≠fer] اَلإْ
Vasflardır, be-gâyet tîz-râyiha olan şey™e 

ُعوُر َّْ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [e≠-≠e¡ûr] اَل
ve 

ُر ّعِ َْ ُمَت ٌر) [el-mute≠a¡¡ir] اَلإْ  [mute≠ekkir] ُمَتَذّكِ
vezninde) Bi’t-tab¡ ¡ayb ve töhmetten havf 
ve ihtirâz eder olan hatuna denir; yukâlu: 
َواْلَكالَِم يَبِة  الّرِ ِمَن  تُْذَعُر  َكاَنْت  ِإَذا  ٌر  َوُمَتَذّعِ َذُعوٌر   ِإْمَرأَةٌ 
 Ve اْلَقِبيِح

 Şol nâkaya ıtlâk olunur ki [e¡ûr≠] َذُعوٌر
memesine el vurulduğu gibi kemâl-i 
nüfûrundan sütünü çeker ola; yukâlu: َناَقٌة 
ْت َذُعوٌر ِإَذا َكاَنْت َقْد ُمسَّ َضْرُعَها َغارَّ
َعاِر َذإْ  (hemzenin fethiyle) [u’l-E≠¡âr±] ُذل الإْ
Tebâbi¡a-i Yemen’den أَْذَواٌء [e≠vâ™] ta¡bîr 
olunan ümerâdan birinin lakabıdır; suver 
ve eşkâli garîb ve vahşî bir tâ™ifeyi seby 
ve esîr edip memleketi olan Yemen’e 
götürdükte halk onlardan havf eylemele-
riyle telkîb olunmuş idi, ¡alâ-kavlin َنْسَناٌس 
[nesnâs] dedikleri dağ adamlarını Yemen 
üzere havâle ve taslît eylemekle nâs ken-
disinden havf eylemekle telkîb olundu.

َعاِريُر َّْ -veznin [şe¡ârîr] َشَعاِريُر [e≠-≠e¡ârîr] اَل
de ve mürâdifidir ki dardağan ve târümâr 
ma¡nâsına müsta¡meldir. Müfredi yok-
tur, gûyâ ki ُذْعُروٌر [≠u¡rûr]dur. Havf ve 
hirâstan nâşî perâkende olan ¡askere denip 
ba¡dehu târümâr ma¡nâsına isti¡mâl olun-
du; yukâlu: ُقوا َذَعاِريَر أَْي َشَعاِريَر  Ve َتَفرَّ

َنإِْف الإْ  Burundan [e¡ârîru’l-enf≠] َذَعاِريُر 
seyelân eden süte şebîh sümüğe ıtlâk olu-
nur ki pek gılzatı olmaz.

َرُة عإْ ُّْ ve (âl’ın zammıyla≠) [e≠-≠u¡ret] اَل

َراُء عإْ َّْ -vez [™amrâ√] َحْمَراُء) [™e≠-≠a¡râ] اَل
ninde) Göte ıtlâk olunur, gûyâ ki dâ™imâ 
zartası havfından nâşîdir. Ve ¡Arablar 
be-gâyet şedîd ve kaht olan seneyi ُذْعِريٌَّة 
[≠u¡riyyet] ile tavsîf ederler, herkes ondan 
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ُفوَرُة إْْ َم -dedik [™efrâ≠] َذْفَراُء [el-me≠fûret] اَلإْ
leri nebât-ı mezkûru çok olan yere denir; 
yukâlu: ْفَراِء أَْرٌض َمْذُفوَرةٌ أَْي َكِثيَرُة الذَّ
ِفَرُة َّْ  (vezninde [zeni«at] َزِنَخٌة) [e≠-≠efiret] اَل
Bir nebât adıdır.

 :Esâmîdendir (fetehâtla) [eferet±] َذَفَرُة
»alîd b. ±efere rivâyet-i hadîs eylemiştir.

-âl’ın fethi ve fâ’nın kes≠) [efirân±] َذِفَراُن
riyle) Vâdi’§-~afrâ™ kurbünde bir vâdî adı-
dır, ¡alâ-kavlin َدْقَراُن [Da…rân] lafzından 
musahhaftır.

َريإِْن فإْ ِّْ  âl’ın ve râ’nın≠) [u’≠-±ifreyn±] ُذل ال
kesriyle) أَْذَواٌء [e≠vâ™] ıtlâk olunan ümerâ-i  
◊imyer’den Ebû Şemir b. Selâme’nin 
lakabıdır.

]ذ ك ر[
ُر كإْ ِّْ ve (âl’ın kesriyle≠) [e≠-≠ikr] اَل

َكاُر إْْ  Bir şeyi (tâ’nın fethiyle) [et-te≠kâr] اَلتَّ
unutmayıp hâtırda tutmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا ْيَء ِذْكًرا َوَتْذَكاًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ  َذَكَر الشَّ
 َحِفَظُه

Mü™ellifn Ba§â™ir’de beyânına göre ِذْكٌر 
[≠ikr] mâddesiyle ba¡zen şol hey™et-i nef-
siyye murâd olur ki onunla insân kesb ey-
lediği ma¡rifeti hıfz eylemek mümkin olur. 
Pes bu ma¡nâda ِحْفٌظ [√if@] ile mürâdiftir, 
lâkin ِحْفٌظ [√if@] kalbde ihrâzı ve ِذْكٌر [≠ikr] 
istihzârı i¡tibârıyladır. Ve ba¡zen bir şey™in 
kalbe yâhûd kavl ve lisâna hâzır olmasına 
ıtlâk olunur. Bu cihetle ِذْكٌر [≠ikr] ikidir: 
biri ِباْلَقْلِب  ِذْكٌر ve birisi [ikr bi’l-…alb≠] ِذْكٌر 
َساِن  dır derler. Ve her biri[ikr bi’l-lisân≠] ِبالّلِ
iki gûnedir: ِنْسَياٍن َعْن   [ikr ¡an-nisyân≠] ِذْكٌر 
ve ِنْسَياٍن  dır ki[ikr ¡an lâ nisyân≠] ِذْكٌر َعْن الَ 
idâme-i hıfz u ezberden ¡ibârettir. Ve ِذْكٌر 
َساِن  Türkîde anmak ve [ikr bi’l-lisân≠] ِبالّلِ
yâd eylemek ile ta¡bîr olunur. Ve mecâzen 

denir; ve minhu yukâlu: أَْي َوَذِفٌر  أَْذَفُر   ِمْسٌك 
ٌد ِإَلى اْلَغاَيِة َجّيِ
َرى فإْ ِّْ  (vezninde [ikrâ≠] ِذْكَرى) [e≠-≠ifrâ] اَل
Cemî¡-i hayvânın kulakları dibinden َقَذاٌل 
[…a≠âl]in nısfına varınca ¡uzva denir, ¡alâ-
kavlin kulağın ensesinde olan yumru ke-
miğe denir, ¡ale’l-kavleyn kulak tozu ta¡bîr 
olunun yer olacaktır ki Fârisîde binâ-gûş 
derler. Ve َقَذاٌل […a≠âl] َسَحاٌب [se√âb] vez-
ninde kulak dibinde kafâ çukuruna varınca 
yere derler. Ve ِذْفَرى [≠ifrâ] lafzının cem¡i 
-ge [efârâ≠] َذَفاَرى gelir ve [ifreyât≠] ِذْفَرَياٌت
lir َصَحاَرى [§a√ârâ] vezninde ve yukâlu: ِمْنُه 
ْلَحاِق ُن َوتُْجَعُل اأْلَِلُف ِلْلِ َنٍة َوَقْد تَُنوَّ  ِذْفَرى أَِسيَلٌة َغْيُر ُمَنوَّ
 Âhirindeki elif te™nîs için olmakla ِبِدْرَهٍم
bilâ-tenvîn olur ki gayr-i munsarıftır ve 
ba¡zen elif ilhâk i¡tibârıyla dirhem veznin-
de mülhakan münevven olur.

ِفرُّ ِّْ ) [e≠-≠ifirr] اَل  (vezninde [imirr†] ِطِمرٌّ
Kulağının tozu ¡azîm olan deveye denir. 
Mü™ennesi ٌة  َجَمٌل ِذِفرٌّ :tir, yukâlu[ifirret≠] ِذِفرَّ
ْفَرى ةٌ أَْي َعِظيُم الّذِ  Ve َوَناَقٌة ِذِفرَّ

 Metîn ve dayangan tünd ve [ifirr≠] ِذِفرٌّ
şedîd deveye denir; fâ’nın fethiyle de lü-
gattır; yukâlu: َجَمٌل ِذِفرٌّ أَْي ُصْلٌب َشِديٌد Ve bün-
ye ve hilkati ¡azîm olan insân ve hayvâna 
denir. Ve uzun boylu olup endâm ve a¡zâsı 
tâm celd ve çâlâk delikanlıya denir.

ُة ِفرَّ ِّْ ٌة) [e≠-≠ifirret] اَل -veznin [cibillet] ِجِبلَّ
de) Soy ve celd ve çâlak nâkaya denir. Ve 
Şâm eşeği gibi galîz ve kunt eşeğe denir.

َراُء فإْ َّْ  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™e≠-≠efrâ] اَل
 den mü™ennestir. Bi’l-münâsebe[e≠fer] أَْذَفُر
şol ¡askere ıtlâk olunur ki silâhları 
pâslanmış olmakla bed râyiha bağlamış 
ola; yukâlu: َكِتيَبٌة َذْفَراُء أَْي َسِهَكٌة ِمَن اْلَحِديِد Ve 

َراُء  Bir nev™ otluk adıdır ki kışa [™efrâ≠] َذفإْ
kadar kalır, deve ¡alefindendir.
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ıtlâk olunur; yukâlu: َعَلى َهَذا اأْلَْمِر ِذْكُر َحّقٍ أَْي 
 Ve celîlü’ş-şân ve ¡azîmü’l-kadr şey™e َصكٌّ

ıtlâk olunur ve minhu’l-hadîs: ِذْكٌر أَْلُقْرآُن   “ 
َذِلك َلُه  َواْعِرُفوا  َفأَِجلُّوُه  َخِطيٌر  َنِبيٌه  َجِليٌل  أَْي  ُروُه”   َفَذّكِ
َوالتاِء اْلَياِء  ِفي  اْخَتَلفُتْم  ِإَذا  َبْعُضُهْم  َر  َوَفسَّ ِبِه   َوِصُفوا 
َح ِبِه اْبُن َمْسُعوٍد َرضَي اهلل َعْنُه َفاْكُتُبوُه ِباْلَياِء َكَما َصرَّ
َرُة كإْ ُّْ  Bu (âl’ın zammıyla≠) [e≠-≠ukret] اَل
dahi âvâze ve şöhret ve nâm ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلُه ِذْكٌر َوُذْكَرةٌ أَْي ِصيٌت Ve 

َرةٌ -Balta makûlesi âlâtın ağız [ukret≠] ُذكإْ
larına yaptıkları pûlâd kıt¡asına denir ki 
Dimaş…î çelikten ederler. Ve keskinlik 
hâletine ıtlâk olunur; yukâlu: َرُجٌل َوَسْيٌف ُذو 
ٍة َهُو أَْذَكُر ِمْنُه أَْي أََحدُّ :ve yukâlu ُذْكَرٍة أَْي ِحدَّ
َكاُر ّذِ ِ  hemzenin ve ≠âl-ı) [el-i≠≠ikâr] اَلإْ
mu¡cemenin kesriyle) ve

َكاُر ُِ ذإْ ِ  evvelde ≠âl-ı mu¡ceme) [el-i≠dikâr] اَلإْ
ve sânîde mühmele ile ki ikisi de ِإْفِتَعاٌل 
[ifti¡âl]dendir) Bir nesneyi hâtıra getir-
mek ve hâtır-nişân eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرُه َتَذكَّ ِبَمْعَنى  َوِإْذَدَكَرُه  َكَرُه  -Evvel ِإذَّ
de dâl’ı ≠âl’e kalb ve idgâmla ve sânîde 
hemân tâ’yı dâl’a kalbledir.

َكاُر إْْ ِت سإْ ِ ve [el-isti≠kâr] اَلإْ

كُُّر َْ ٌل) [et-te≠ekkur] اَلتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bunlar da َكاٌر  ;ma¡nâsınadır [i≠≠ikâr] ِإّذِ
yukâlu: ِإْسَتْذَكَرُه َوَتَذكََّرُه ِبَمْعًنى Ve bir şey™i ders 
ve tekrâr ile ezber kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْسَتْذَكَرُه ِإَذا َدَرَسُه َوَحِفَظُه
َكاُر ذإْ ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-i≠kâr] اَلإْ

ِكيُر إْْ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te≠kîr] اَلتَّ
de) Bir adama bir nesneyi andırmak ve 
hâtırına getirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرُه َوَذكَّ ِإيَّاُه   bunlardan [ikrâ≠] ِذْكَرى [Ve] أَْذَكَرُه 
ismdir, ke-mâ se-yuzkeru. Ve 

َكاٌر  Erkek veled doğurmak [i≠kâr] ِإذإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَلَدْت ِإَذا  اْلَمْرأَُة   أَْذَكَرِت 

sît ve şöhret ve şeref ve şânda isti¡mâl olu-
nur. Ve ِذْكَرى [≠ikrâ] dahi masdar ve ism 
dahi olur ve bu ِذْكٌر [≠ikr]den eblagdır ki 
kesret-i zikr ma¡nâsınadır. İntehâ. Ve

ٌر .Lisâna cârî olan şey™e denir [ikr≠] ِذكإْ

Şârihin beyânı üzere bunda mü™ellif 
müsâmaha eylemiştir, zîrâ murâd zikr-i 
lisânîdir ki anmak ve yâd eylemek olacak-
tır, niteki ânifen Ba§â™ir’den nakl olundu; 
yukâlu: َذَكَرُه ِبِلَساِنِه ِذْكًرا ve tekûlu: َذَكْرُت ِلُفالٍَن 
َلُه ُقْلَتُه  ِإَذا  َوَكَذا  َكَذا   :ve minhu’l-meselu َحِديًثا 
َعَلْيِه ِإْنَكاٌر  أَْذُكُرُه  ِمْن  اْلَهْمَزِة  ِبَقْطِع  أَْذُكْرُه”  اْسُمَك   “َما 
Ya¡nî “Sen kimsin? Ben seni bilmem ki 
zikr edeyim.” Ve 

ٌر  Şöhret ve nâm-dârlık ma¡nâsına [ikr≠] ِذكإْ
müsta¡meldir; yukâlu: ٌَلُه ِذْكٌر أَْي ِصيٌت َوَثَناء Ve 
sitâyiş ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
 Ve şeref ve şân ُفالٌَن َيْشَتِغُل النَّاُس ِبِذْكِرِه أَْي ِبَثَناِءِه
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ِمْن  ُهَو 
َرِف ْكِر أَِي الشَّ  ,Ve namâza ıtlâk olunur أَْهِل الّذِ
mahall-i zikr-i ilâhî olduğu için. Ve du¡â™ 
ve niyâz-ı ilâhîye ıtlâk olunur. Ve tafsîl-i 
dîn ü şerî¡ati ve vaz¡ u tebyîn-i mülk ü 
milleti müştemil olan kitâba ıtlâk olunur 
ki murâd kitâb-ı semâvîdir. Kâle’ş-şârih 
ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ْكُر ِمْن  ﴿َءأُْنِزَل َعَلْيِه الّذِ
 ﴿َفاْسَئُلوا أَْهَل ve kavluhu ta¡âlâ َبْيِنَنا﴾ أَِي اْلُقْرآُن
َمِة ْكِر﴾ أَِي اْلُكُتِب اْلُمَتَقّدِ  Ve الّذِ

ٌر  Ebiyyu’n-nefs, mümteni¡, dilîr [ikr≠] ِذكإْ
ve bahâdır adama ıtlâk olunur, nâm-dâr 
olduğu için. Ve 

َُِر َم الإْ ُر   Sağanaklı şedîd [ikru’l-ma†ar≠] ِذكإْ
yağmura ıtlâk olunur; tekûlu: أََخَذَنا ِذْكُر اْلَمَطِر 
ِديُد  Ve أَِي اْلَواِبُل الشَّ

ِل َقوإْ الإْ ُر   Darblı sulb ve [ikru’l-kavl≠] ِذكإْ
metîn kelâma ıtlâk olunur; yukâlu: ِذْكُر 
ْلُب اْلَمِتيُن  Ve اْلَقْوِل أَِي الصُّ
َحّقِ الإْ ٌر   Sakk ve huccete [……ikru’l-√a≠] ِذكإْ



ِكَرُة َّْ اَل 1965BÂBU’R-RÂ™ 

ِكيُر َّْ ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e≠-≠ekîr] اَل

يُر ّكِ ِّْ  (vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت) [e≠-≠ikkîr] اَل
Sâhib-i ِذْكٌر [≠ikr] ya¡nî sît ve nâm ve şeref 
ve şân yâhûd kuvvet-i hâfıza sâhibi adama 
denir; sîgaların tefâvütü ma¡lûmdur.

َكُر َّْ  Erkeğe denir (fethateynle) [e≠-≠eker] اَل
ki أُْنَثى [un&â] mukâbilidir, Fâriside ner de-
nir. Cem¡i ُذُكوٌر [≠ukûr] ve ٌُذُكوَرة [≠ukûret] 
gelir ≠âl’ların zammıyla ve ِذَكاٌر [≠ikâr] ve 
 gelir ≠âl’ların kesriyle ve [ikâret≠] ِذَكاَرةٌ
 gelir ≠âl’ın zammıyla ve [ukrân≠] ُذْكَراٌن
 .vezninde [inebet¡] ِعَنَبٌة ,gelir [ikeret≠] ِذَكَرةٌ
Ve 

 Âlet-i tenâsüle ıtlâk olunur [eker≠] َذَكٌر
ki kıvâm-ı ٌُذُكوَرة [≠ukûret]tir. Cem¡i ُذُكوٌر 
[≠ukûr] gelir ve َمَذاِكيُر [me≠âkîr] gelir 
gayr-i kıyâs üzere. Ve 

 ve [eybes] أَْيَبُس Demirin pek [eker≠] َذَكٌر
 ine denir ki erkek demir ve[ecved] أَْجَوُد
çelik ve Dimaş…î ta¡bîr olunur, Fârisîde 
pûlâd ve mu¡arrebinde ُفوالٌَذ [fûlâ≠] derler.

ِكيُر َّْ  Bu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e≠-≠ekîr] اَل
dahi zikr olunan demire denir.

ُر كإْ َّْ  âl’ın fethi ve kâf’ın≠) [e≠-≠ekr] اَل
sükûnuyla) Bir kimsenin âlet-i tenâsülüne 
vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َذْكًرا  َذَكَرُه 
َذَكِرِه َعَلى  َضَرَبُه  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  -Ve bir hatu ِمَن 
nu kendi nefsine hitbe ve nikâh eylemek 
¡alâ-kavlin dünürlüğüne tasaddî eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَطَبَها ِإَذا  ُفالََنًة   َذَكَر 
ِلِخْطَبِتَها َض  َتَعرَّ  Ve bir adamın hakkını أَْو 
zâyi¡ kılmayıp hıfz eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َوَلْم َحِفَظُه  ِإَذا  ُه  َحقَّ  َذَكَر 
ْعُه  Kâle’ş-şârih ve bihi fussire kavluhu يَُضّيِ
ta¡âlâ: ََوال اْحَفظُوَها  أَِي  َعَلْيُكْم﴾  اهلِل  ِنْعَمَة   ﴿َواْذُكُروا 
ُعوا ُشْكَرَها تَُضّيِ
ِكَرُة َّْ  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [e≠-≠ekiret] اَل

 Şârih der ki er kişinin nutfesi sebk َذَكًرا
ederse bi-iznihi ta¡âlâ veled erkek ve ber-
¡aks olursa dişi olur. Ve 

ِكيٌر إْْ  mukâbilidir ki [&te™nî] َتْأِنيٌث [te≠kîr] َت
ıstılâh-ı nuhâttandır, bir kelimeyi müzek-
ker kılmak ya¡nî ¡alâmât-ı te™nîsten hâlî ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُِّضد اْلَكِلَمَة   َذكََّر 
 Ve va¡z ve nasîhat eylemek ma¡nâsına أَنََّثُه
müsta¡meldir; yukâlu: َوَعَظُه ِإَذا  النَّاَس   َذكََّر 
Kâle’ş-şârih ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ﴿
اَآْلَية ّكٌِر﴾  ُمذَّ أَْنَت  ِإنََّما  ْر   Ve balta makûlesi َفَذّكِ
âletin ağızına ٌُذْكَرة [≠ukret] dedikleri pûlâd 
kıt¡âsını yapmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َذكََّر 
ْكَرَة ِفي َرْأِسِه اْلَفْأَس ِإَذا َوَضَع الذُّ
َرى كإْ ِّْ  (âl’ın kesri ve kasr ile≠) [e≠-≠ikrâ] اَل
-den ismdir, an[te≠kîr] َتْذِكيٌر ve [i≠kâr] ِإْذَكاٌر
maya denir ki Fârisîde yâd denir; tekûlu: 
َتْنِويٍن ِبالَ  أَْي  ُمْجَراٍة  َغْيَر  ِذْكَرى  ْرتُُه   ve kavluhu َذكَّ
ta¡âlâ: أُِقيَم أَْي  ِللتَّْذِكيِر  ِاْسٌم  ِلْلُمْؤِمِنيَن﴾   ﴿َوِذْكَرى 
َتْقَوى ِاتََّقْيُت  َتُقوُل  َكَما   :ve kavluhu ta¡âlâ ُمَقاَمُه 
َلُهْم ِعْبَرًة  أَْي  اأْلَْلَباِب﴾  أِلُوِلي  -ve kavlu ﴿َوِذْكَرى 
hu ta¡âlâ: ْكَرى﴾ أَْي أَنَّى َيُتوُب َوِمْن أَْيَن  ﴿َوأَنَّى َلُه الّذِ
التَّْوَبُة أَْي :ve kavluhu ta¡âlâ َلُه  اِر﴾  الدَّ  ﴿ِذْكَرى 
اِر اآْلِخَرِة  يَُذكَُّروَن َعَلى ِصَيَغِة اْلَمْجُهوِل ِمَن التَّْذِكيِر ِبالدَّ
ْنَيا  ُدوَن ِفي الدُّ  َوَيُجوُز أَْن َيُكوَن :Kâle’ş-şârih َويَُزهَّ
ِذْكَر اآْلِخَرِة يُْكِثُروَن  ﴿ :ve kavluhu ta¡âlâ اْلَمْعَنى 
 َفأَنَّى َلُهْم ِإَذا َجاَءْتُهْم ِذْكَراُهْم﴾ أَْي َفَكْيَف َلُهْم ِإَذا َجاَءْتُهُم
الَ أَْي  َواتَِّعاظُُهْم  َتَذكُُّرُهْم  ِبَها  َواْلُمَراُد  ِبِذْكَراُهْم  اَعُة   السَّ
َيْنَفُعُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعْنَد ُمَشاَهَدِة اأْلَْهَواِل
ُر  (âl’ın zammı ve kesriyle≠) [e≠-≠ukr] اَلُّْكإْ
Bir nesneyi der-hâtır edip yâd eylemeğe 
denir ki ismdir; yukâlu: َما َزاَل ِمنِّي َعَلى ِذْكٍر أَْي 
 Şârih der ki ba¡zılar meksûreyi lisâna َتَذكٍُّر
ve mazmûmeyi kalbe tahsîs eylediler. 
Mü™ellifin beyânına göre müşterek olur ve 
kavl-i evvel Ferrâ™ kavlidir.

ُر كإْ َّْ ve (vezninde [şeks] َشْكٌس) [e≠-≠ekr] اَل

ُكُر َّْ ve (vezninde [nedus] َنُدٌس) [e≠-≠ekur] اَل
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li, be-gâyet düşvâr ve şedîd eyyâma ıtlâk 
olunur; yukâlu: َيْوٌم ُمَذكٌَّر أَْي َصْعٌب َشِديٌد
ِكُر إْْ ُم -veznin [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mu≠kir] اَلإْ
de) Bu dahi sarp ve sa¡b güne ıtlâk olunur. 
Ve korkunç yola ıtlâk olunur; yukâlu: َطِريٌق 
َمُخوٌف أَْي   Ve dâhiye-i şedîdeye ıtlâk ُمْذِكٌر 
olunur; yukâlu: ٌَداِهَيٌة ُمْذِكٌر أَْي َشِديَدة
َرُة كَّ َْ ُم  ُمَعظََّمٌة) [el-mu≠ekkeret] اَلإْ
[mu¡a@@amet] vezninde) Bu dahi dâhiye-i 
şedîdeye vasf olur. 

Şârih der ki ¡Arab tâ™ifesi nâkanın erkek 
doğurmasından hoşlanmayıp kerîh ¡add 
eylemeleriyle ِإْذَكاٌر [i≠kâr] mâddesini mut-
lakan mekrûh ve şedîd nesnelerde mesel 
eylediler. İntehâ.

ِكَرُة إْْ -vez [tecribet] َتْجِرَبٌة) [et-te≠kiret] اَلتَّ
ninde) Maksûdu tezekküre vesîle olan 
şey™e denir, parmağa bağladıkları iplik 
gibi; delâlet ve emâreden e¡ammdır. Ve 
bu fi’l-asl َتْكِمَلٌة [tekmilet] gibi masdardır, 
ba¡dehu ism olmuştur; ahbâba irsâl olunan 
varakaya ٌَتْذِكَرة [te≠kiret] ıtlâkı bundandır.

كَّاَرُة ُّْ اَنٌة) [e≠-≠ukkâret] اَل  [rummânet] ُرمَّ
vezninde) Erkek hurmâ ağaçlarına ıtlâk 
olunur.

َيا الثُّنإْ َرُة  كَّ َْ  â-yı&) [mu≠ekkeretu’&-&unyâ] ُم
müsellesenin zammıyla) Başı erkek deve 
başı gibi büyük olan nâkaya ıtlâk olunur. 
Ve ثُْنَيا [&unyâ]ya izâfeti başı mukâmerede 
bâyi¡i için müstesnâ olduğuna mebnîdir.

ve [âkir±] َذاِكٌر

َكٌر إْْ  (vezninde [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [Me≠ker] َم
Esâmî-i ricâldendir.

]ذ م ر[
ِمُر َّْ ve (vezninde [kebid] َكِبٌد) [e≠-≠emir] اَل

ُر مإْ َّْ  vezninde ki [kebd] َكْبٌد) [e≠-≠emr] اَل
bâ’nın sükûnuyladır) ve

ve

َرُة ّكِ َْ ُم  ve [el-mu≠ekkiret] اَلإْ

َرُة ّكِ َْ ُمَت -ism-i fâ¡il bün) [el-mute≠ekkiret] اَلإْ
yeleriyle) Erkeksi hatuna denir ki evzâ¡ 
ve atvârı merdâne olur, niteki ¡aşâ™ir 
nisvânları öylecedir; yukâlu: ٌَذِكَرة  ِإْمَرأَةٌ 
ُكوِر َهٌة ِبالذُّ َرةٌ أَْي ُمَتَشّبِ َرةٌ َوُمَتَذّكِ َوُمَذّكِ
َكُر إْْ ِم  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi≠ker] اَلإْ
ve

َكاُر إْْ ِم -veznin [mik&âr] ِمْكَثاٌر) [el-mi≠kâr] اَلإْ
de) Dâ™imâ erkek doğurur olan dişiye de-
nir; yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َوأََتاٌن ِمْذَكٌر َوِمْذَكاٌر ِإَذا َكاَنْت َتِلُد 
ُكوَر  Ve الذُّ

َكاٌر إْْ  Şol korkunç beriyye ve çöl [mi≠kâr] ِم
beyâbâna ıtlâk olunur ki ona ancak dilîr 
ve zehre-dâr bahâdırlar gider ola; yukâlu: 
َجاِل َفالَةٌ ِمْذَكاٌر أَْي َذاُت أَْهَواٍل الَ َيْسُلُكَها ِإالَّ ُذُكوُر الّرِ
ُكوَرُة ُّْ  (âl’ın zammıyla≠) [e≠-≠ukûret] اَل
 in cem¡idir ki zikr olundu. Bu[eker≠] َذَكٌر
münâsebetle ¡Arablar feyz ve eseri olma-
yan şey™e َذَكٌر [≠eker] ıtlâk ederler, meselâ 
misk-i nâfe ve ¡ûd ve ¡anber makûlesi 
eseri ve bulaşığı olmayan tîbe ُذُكوَرُة 
يِب  ıtlâk ederler, niteki [ukûretu’†-†îb≠] الطِّ
hilâfına يِب  ıtlâk [mu™enne&u’†-†îb] ُمَؤنَُّث الطِّ
ederler, َخُلوٌق [«alû…] ve َزْعَفَراُن [za¡ferân] 
ve أَْدَهاٌن [edhân] gibi. Şârih der ki me™kûl 
olmayan bukûla da ُذُكوَرُة اْلَبْقِل [≠ukûretu’l-
ba…l] ıtlâk ederler, niteki me™kûl olanına 
 َجاَء اْلَعطَّاُر :ıtlâk ederler; yukâlu [a√râr] أَْحَراٌر
يِب أَْي َما َلْيَس َلُه َرْدٌع ِبُذُكوَرِة الطِّ
ُكُر إْْ  (vezninde [yan§uru] َيْنُصُر) [Ye≠kuru] َي
Rebî¡a kabîlesinden bir batn ismidir.

كَُّر َْ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu≠ekker] اَلإْ
veninde) Âb-dâr ve cevher-dâr kılıca ıtlâk 
olunur; yukâlu: َسْيٌف ُمَذكٌَّر أَْي ُذو اْلَماِء Ve 

َيَّاِم الإْ كَُّر  َْ -Mihnet [mu≠ekkeru’l-eyyâm] ُم
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¡âkıbeti sana vahîdir yâhûd böyle eyle-
diğin için seni şöyle ederim demek gibi; 
yukâlu: َر َعَلْيِه ِإَذا َتَنكََّر َلُه َوأَْوَعَدُه َتَذمَّ
ُر مَّ َْ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu≠emmer] اَلإْ
vezninde) Başın ensesine ıtlâk olunur; 
yukâlu: َِّر أَِي اْلَقَفا َويَُقاُل ِلْلَْمِر ِإَذا اْشَتد  َعِريُض اْلُمَذمَّ
َمَر َكَقْوِلِهم َبَلَغ اْلُمَخنََّق َبَلَغ اْلُمذَّ
ُر ّمِ َْ ُم ٌث) [el-mu≠emmir] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Rahim-i hayvânda olan yavru 
erkek midir, dişi midir bilmek için elini 
nâkanın fercine idhâl eden kimseye denir 
ki o bâbda hâzık olan adam olacaktır.

 vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [emâr±] َذَماُر
yâhûd َقَطاِم […a†âmi] vezninde) ~an¡â-i  
Yemen’e iki merhale mesâfede bir karye 
adıdır; ±emâr nâm melik binâ eylemekle 
onunla nâm-dâr olmuştur.

 Karye-i [Dâlân] َداالَُن ve [emûrân±] َذُموَراُن
mezbûre kurbünde iki karyelerdir; arz-ı 
Yemen’de onların nisvânından dil-ber-i 
nisvân olmadığı menkûldür.

َمُر -vez [sefercel] َسَفْرَجٌل) [emermer±] َذَمرإْ
ninde) ~an¡â™ eyâletinde bir hısn adıdır.

ِميُر َّْ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e≠-≠emîr] اَل
Hüsn ü cemâl sâhibi dil-ber kişiye denir; 
yukâlu: َرُجٌل َذِميٌر أَْي َحَسٌن
ِميُر إْْ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te≠mîr] اَلتَّ
de) Bir işi takdîr ve tahmîn eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُه َر اأْلَْمَر ِإَذا َقدَّ َذمَّ
اُمُر َْ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te≠âmur] اَلتَّ
de) Nâs cenk ve kıtâle birbirini tergîb ve 
igrâ ile kındırmak ma¡nâsınadır; tekûlu: 
َعَلى َبْعًضا  َبْعُضُهْم  َيُحضُّ  أَْي  َيَتَذاَمُروَن  اْلَقْوَم   َرأَْيُت 
اْلِقَتاِل
ِمَرُة َّْ -veznin [zeni«at] َزِنَخٌة) [e≠-≠emiret] اَل
de) Savt ve âvâza denir; tekûlu: َسِمْعُت َذِمَرًة 
أَْي َصْوًتا

ُر مإْ ِّْ ve (âl’ın kesriyle≠) [e≠-≠imr] اَل

ِميُر َّْ ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e≠-≠emîr] اَل

ِمرُّ ِّْ ) [e≠-≠imirr] اَل  (vezninde [filizz] ِفِلزٌّ
Şecî¡ ve bahâdır adama denir. Ve dâ™imâ 
nâsa meded ve i¡ânet eden zarîf ve lebîb 
ve dânâ adama denir.

َماَرُة َّْ -vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [e≠-≠emâret] اَل
ninde) İsmdir, bahâdırlığa denir; yukâlu: 
َجاَعِة َماَرِة أَِي الشَّ َصاِحُب الذَّ
ُر مإْ ِّْ  Dâhiye (âl’ın kesriyle≠) [e≠-≠imr] اَل
esmâsındandır.

َماِئُر ُّْ -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [e≠-≠umâ™ir] اَل
de) Bu dahi dâhiyeye denir.

ُر مإْ َّْ  Bir (vezninde [emr] أَْمٌر) [e≠-≠emr] اَل
kimseyi levm ve serzenişle bir nesne-
ye tergîb edip kındırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه َوَحضَّ الََمُه  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َذْمًرا   َذَمَرُه 
Kâle fi’l-Esâs َلْوٍم َمَع  ُه  َحضَّ ِإَذا  اأْلَْمِر  َعَلى   َذَمَرُه 
ِفيِه  ;Ve korkutmak ma¡nâsınadır ِلُيِجدَّ 
yukâlu: َدُه َتَهدَّ ِإَذا  َرُه   Ve arslan haykırmak َذمَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: اَأْلََسُد َيْذُمُر أَْي َيْزأَُر
َماُر ِّْ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e≠-≠imâr] اَل
Adama hıfz ve himâyeti lâzım olan nesne-
ye denir, ¡ırz ve nâmûs ve âb-ı rû ve harem 
gibi ki müsâmaha ve izâ¡atı beyne’n-nâs 
levm ve fezâhati müstelzim olur; yukâlu: 
َف ِمْن َماِر ِإَذا َحَمى َما َلْو َلْم َيْحِمِه ِليَم َوُعنِّ  ُهَو َحاِمي الّذِ
ِحَماٍء َوَحِريٍم
ُر مُّ َْ ٌل) [et-te≠emmur] اَلتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Fevt olmuş nesne için bir adam 
kendi nefsine levm ve tevbîh eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: الََم ِإَذا  ُجُل  الرَّ َر   َتَذمَّ
َفاِئٍت  Ve dargınlık peydâ eylemek َنْفَسُه َعَلى 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َب َتَغضَّ ِإَذا  ُفالٌَن  َر   َتَذمَّ
Ve bir adamın bir fi¡lini inkâr ve tafzî¡le 
lisânen tahvîf eylemek ma¡nâsınadır, bu 
işi niçin işledin yâhûd niçin işlemedin, 
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]ذ ي ر[
َياُر ِّْ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e≠-≠iyâr] اَل
 ,ma¡nâsınadır ki mehmûzdur [i™âr≠] ِذئَاٌر
mâddesinde zikr olundu ki nâkanın vele-
dini emzirmemek için memesine sıvadık-
ları fışkı ile mahlût toprağa denir. ¡Alâ-
kavlin toprakla halt eylemezden evvel o 
fışkıya ُخثٌَّة [«u&&et] denir «â’nın zammı ve 
&â’nın tahfîfiyle ve ba¡de’l-halt ٌِذيَرة [≠îret] 
denir ≠âl’ın kesriyle ve memeye sıvadık-
tan sonra ِذَياٌر [≠iyâr] denir.

ِييُر إْْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te≠yîr] اَلتَّ
Nâkanın memesi emziklerine ِذَياٌر [≠iyâr] 
sıvamak ma¡nâsınadır; yukâlu: اأْلَْطَباَء  َذيََّر 
َياِر ِبالّذِ َلَطَخَها   Ve sardıkları sargı tahtası ِإَذا 
âzürde eylemesin diye nâkanın meme-
sini ibtidâ paçavra makûlesiyle sarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َصرَّ أَْطَباَءَها  َذيََّر النَّاَقَة 
التََّواِدي ِفيَها  يَُؤثَِّر   Ve dişleri kararmak ِلَئالَّ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُذيَِّر ُفوُه َعَلى اْلَمْجُهوِل ِإَذا 
ْت أَْسَنانُُه اْسَودَّ
ُر لإْ َّْ  (vezninde [devr] َدْوٌر) [e≠-≠evr] اَل
Bir nesneyi nâ-hoş görüp iğrenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َذاَرُه َيَذاُرُه َذْوًرا ِإَذا َكِرَهُه

ُمِريُّ يإْ َّْ  âl’ın fethi ve≠) [e≠-≠eymuriyy] اَل
mîm’in zammıyla) Şol şehâmetli dilîr 
ve nâfiz adama denir ki halefin cür™et 
ve ikdâm edemediği umûr-ı müşkile vü 
hâ™ileye girişip ¡uhdesinden gelir ola; 
yukâlu: َرُجٌل َذْيُمِريٌّ أَْي َحِديٌد َعِلٌق

]ذ م ق ر[
َراُر ِمقإْ ذإْ ِ  ِإْسِبْطَراُر âf’la…) [el-i≠mi…râr] اَلإْ
[isbi†râr] vezninde) Süt kesilmek 
ma¡nâsınadır ki peynir ve teleme gibi olur; 
yukâlu: َبُن ِإَذا َتَفلََّق َوَتَقطََّع ِإْذَمَقرَّ اللَّ

]ذ ل ر[
لُر ُّْ  Toprağa (âl’ın zammıyla≠) [e≠-≠ûr] اَل
denir.

لَرُة ُّْ  Kuşun kursağı (hâ’yla) [e≠-≠ûret] اَل
önünde olan suluğa denir ki su ona va-
rır. Cem¡i ُذَوٌر [≠uver] gelir, ُصَرٌد [§urad] 
vezninde.

ُر لإْ َّْ  Bir (vezninde [devr] َدْوٌر) [e≠-≠evr] اَل
adamı korkutmak ve korkuya düşürmek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ُذْرتُُه أَُذوُرُه َذْوًرا ِإَذا َذَعْرَتُه
َذاَرُة ِ ) [el-i≠âret] اَلإْ  (vezninde [idâret] ِإَداَرةٌ
ِبَمْعَنى :ma¡nâsınadır; tekûlu [evr≠] َذْوٌر  أََذْرتُُه 
ُذْرتُُه
َلُر َلرإْ َّْ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [e≠-≠everver] اَل
vezninde) Şey™ ma¡nâsınadır; yukâlu: َما 
أَْعَطاُه َذَوْرَوًرا أَْي َشْيًئا
َرُة ) [evret±] َذلإْ  vezninde) Bir [temret] َتْمَرةٌ
mevzi¡ adıdır.

]ذ ه ر[
َهُر َّْ  (âl’ın ve hâ’nın fethiyle≠) [e≠-≠eher] اَل
Bir adamın ba¡zı ¡ârıza sebebiyle dişleri 
kararmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َذِهَر ُفوُه َذَهًرا 
ْت أَْسَنانُُه اِبِع ِإَذا اْسَودَّ ِمَن اْلَباِب الرَّ
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َراَرُة ِ  Bir (vezninde [irâdet] ِإَراَدةٌ) [el-irâret] اَلإْ
kimsenin yâhûd bir hayvânın iliğini rakîk 
eylemek ma¡nâsınadır ki be-gâyet za¡îf ve 
zebûn kılmaktan kinâyedir; yukâlu: ُأََراَر اهلل 
َقُه ُه ِإَذا َرقَّ ُمخَّ
اِئَرُة  (vezninde [dâ™iret] َداِئَرةٌ) [er-râ™iret] اَلرَّ
Şol iç yağı kıt¡asına denir ki koyun ve 
keçi kısmının dizlerinde olup ilik gibi hoş 
ve lezîz olur; tekûlu: ْحَمُة اِئَرَة َوِهَي الشَّ  أََكْلُت الرَّ
َبًة َكاْلُمّخِ ْكَبِة َطّيِ َتُكوُن ِفي الرُّ
-I§fahân kazâsında bir karye [Rârân] َراَراُن
dir; muhaddisînden Zeyd b. ¿âbit ve oğlu 
»alîl ve birâder-zâdesi Mu√ammed b. 
Mu√ammed b. Bedr er-Rârânî oradandır.

FASLU’R-RÂ™İ’L-MÜHMELE 

اِء اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الرَّ

]ر ي ش ه ر[
ُر -râ’nın kesri ve şîn’in fet) [rîşehr] ِريَشهإْ
hiyle) ¡Acemde »ûzistân eyâletinde bir 
belde adıdır.

]ر ي ر[
يإُْر  Salyara (râ’nın fethiyle) [er-reyr] اَلرَّ
denir ki çocukların ağızlarından çıkıp 
seyelân eder. Ve gövdenin kemiklerinde 
olan şol iç yağına denir ki şiddet-i za¡f u 
hüzâldan eriyip rakîk siyâh su ola, ¡alâ-
kavlin şiddet-i hüzâldan rikkat bulup eri-
miş iliğe denir. Ve 

ٌر  Masdar olur, ucuzluğa, bolluğa [reyr] َريإْ
nâ™il olmak ma¡nâsına; yukâlu: ِريَر اْلَقْوُم َعَلى 
 ِسَمٌن Ve insân ve hayvânı اْلَمْجُهوِل ِإَذا أَْخَصُبوا
[simen] ve kuvvet basmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمُن ِريَر اْلَقْوُم ِإَذا َغَلَبُهُم الّسِ
يُر ve (râ’nın kesriyle) [er-rîr] اَلّرِ

اُر  Za¡f ve (vezninde [nâr] َناٌر) [er-râr] اَلرَّ
hüzâlden eriyip tebâh olmuş iliğe denir.

ِييُر -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teryîr] اَلتَّرإْ
de) Bu dahi ucuzluğa ve bolluğa ermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَمْجُهوِل َعَلى  اْلَقْوُم   ُريَِّر 
أَْخَصُبوا ِإَذا  -Ve hısb ve vüs¡at sebebiy َتْرِييًرا 
le insân ve hayvânı tâb ve kuvvet bas-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَدَوابُُّهْم اْلَقْوُم   ُريَِّر 
َمُن الّسِ َغَلَبُهُم   Ve her tarafta hısb ve refâh ِإَذا 
ve ni¡met firâvân olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُريَِّرِت اْلِبالَُد ِإَذا أَْخَصَبْت Ve kuzu ve oğ-
lak ve köşek makûlesi devâbb ve mevâşî 
dölleri sütün ve çayırın vefreti sebebiyle 
hareketten kalmak derecesinde tâb u tüvân 
peydâ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُريَِّرْت 
أَْوالَُد اْلَماِل ِإَذا َسِمنُوا َحتَّى َعَجُزوا َعِن اْلَحَرَكِة
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karye adıdır ki onda bir ma¡rûf çeşme 
vardır.

]أ أ ب ر[
ئإِْاُر  vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [ez-zi™bir] اَلّزِ
ve ba¡zen bâ’yı mazmûm ederler yâhûd 
bâ’nın zammı lahndir) Sevbin derzinden 
tel tel çıkan şey™e denir ki pürüz ta¡bîr 
olunur; yukâlu: َخَرَج ِزْئِبُر الثَّْوِب َوُهَو َما َيْظَهُر ِمَن 
الثَّْوِب ِمْن َدْرِزِه
َُْر لإْ  (vezninde [cevher] َجْوَهٌر) [ez-≠evber] اَلزَّ
ve

ُُْر ؤإْ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [ez-zu™bur] اَلزُّ
Bunlar da ِزْئِبٌر [zi™bir] ma¡nâsınadır.

ََْرُة أإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ez-ze™beret] اَلزَّ
ninde) Câme pürüzlenmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِزْئِبٌر َلُه  َصاَر  ِإَذا  َزْأَبَرًة  الثَّْوُب   Ve َزْأَبَر 
câmenin pürüzünü çıkarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َزْأَبَر الثَّْوَب ِإَذا أَْخَرَج ِزْئِبَرُه
ُر ِْ ُمَزأإْ .Ondan ism-i fâ¡ildir [el-muze™bir] اَلإْ

َُْر ُمَزأإْ .İsm-i mef¡ûldür [el-muze™ber] اَلإْ

َُْر أإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [ez-ze™ber] اَلزَّ
Hep ve götürü ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: أَْجَمَع ِبَزْأَبِرِه   Mütercim der ki أََخَذُه 
~ı√â√’ta َزْأَبٌر [ze™ber] yeni kumaşın yüzün-
de olan hav ile müfesser olup mü™ellifin 
ve sâ™ir ba¡zı ümmehâtın tefsîrlerine göre 
pürüz olacaktır.

]أ ب ر[
ُر إْْ ve (vezninde [abr§] َصْبٌر) [ez-zebr] اَلزَّ

ُر ِْ  Kavî (vezninde [ketif] َكِتٌف) [ez-zebir] اَلزَّ
ve şedîd adama denir; yukâlu: َرُجٌل َزْبٌر َوَزِبٌر 
 Ve أَْي َقِويٌّ َشِديٌد

ٌر إْْ  Akl ve¡ (vezninde [abr§] َصْبٌر) [zebr] َأ
hûş ma¡nâsına müsta¡meldir ki temâsük-i 
insânîye bâ¡istir; ِبْئٍر  [ayyu bi™rin†] َطيُّ 
ma¡nâsından me™hûz fi’l-asl masdardır; 

FASLU’Z-ZÂYİ’L-MU¡CEME 

اِي اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الزَّ

]أ أ ر[
أإُْر  zâ’nın fethi ve hemzenin) [ez-ze™r] اَلزَّ
sükûnuyla) ve

ِئيُر  Arslanın (zâ’nın fethiyle) [ez-ze™îr] اَلزَّ
sînesinden zuhûr eden savta denir ki inirti 
ve gümürtü ta¡bîr olunur; yukâlu: َلْيٌث َلُه َزْأٌر 
 Ve َوَزِئيٌر أَْي َصْوٌت ِمْن َصْدِرِه

 ve [ze™r] َأأإٌْر

 ve [ze™îr] َأِئيٌر

َءاٌر -Mas (vezninde [te≠kâr] َتْذَكاٌر) [tez™âr] َتزإْ
dar olurlar, arslan gümrenmek ve bağır-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَزِئَر اأْلََسُد   َزأََر 
اِبِع ِإَذا  َزْأًرا َوَزِئيًرا َوَتْزَءاًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َوالثَّاِلِث َوالرَّ
 Ve esrimiş deve, arslan gibi َصاَت ِمْن َصْدِرِه
içerisinden uzun uzadı inremek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َد َصْوَتُه  َزأََر اْلَفْحُل ِإَذا َردَّ
ُه ِفي َجْوِفِه ثُمَّ َمدَّ
َءاُر أإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-iz™âr] اَلإْ
dahi arslan gümürdemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْزأََر اأْلََسُد ِبَمْعَنى َزأََر
اِئُر ve [ez-zâ™ir] اَلزَّ

ِئُر ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [ez-ze™ir] اَلزَّ

ِئُر ُمزإْ -veznin [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-muz™ir] اُلإْ
de) Onlardan ism-i fâ¡illerdir, gümürdeni-
ci arslana denir, şîr-i garrân ma¡nâsına.

أإَْرُة ) [ez-ze™ret] اَلزَّ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ
-ma¡nâsınadır ki arslan yata [ecemet] أََجَمٌة
ğı olan mîşeye denir, Türkîde bük ta¡bîr 
olunur; tekulu: َرأَْيُت اأْلََسَد ِفي َزْأَرِتِه أَْي أََجَمِتِه ve 
yukâlu: ْأَرِة  Ve َلُه َمْرُزَباُن الزَّ

 a¡îd-i Mı§r türâbında bir kazâ~ [Ze™ret] َأأإَْرةٌ
adıdır. Ve ‰arâbulus-ı ∏arb kazâsında bir 
karye adıdır. Ve Ba√reyn kazâsında bir 
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lerine nâzil olan kitâbın ismidir ki kütüb-i 
erba¡a cümlesindendir. 

Şârih der ki ikincide ¡inde’l-ba¡z 
Süryânîdir. Ve ba¡zılar kitâb ile ki murâd 
semâvîdir, fark ederler, ِكَتاٌب [kitâb] 
hikmet-i ¡akliyye ve ahkâm-ı şer¡iyyeyi 
mutazammın olana denir, Furkân-ı mübîn 
gibi. Ve َزبُوٌر [zebûr] hikmet-i ¡akliyyeye 
maksûr olana denir, Dâvûd ¡aleyhi’s-selâm 
hazretlerine nâzil kitâb gibi ki Zebûr’dur, 
ahkâm-ı şer¡iyyeden bir hükmü müştemil 
değil idi. Ve ¡inde’l-ba¡z mutlakan sa¡bu’l-
vukûf olan kitâb-ı ilâhîye َزبُوٌر [zebûr] ıtlâk 
olunur. İntehâ.

َرُة إْْ -Ar (zâ’nın zammıyla) [ez-zubret] اَلزُّ
kada iki küreğin arasına denir ki yağrını 
ta¡bîr olunur; yukâlu: ْبَرِة الزُّ َضْخُم  َوأََسٌد   َرُجٌل 
 ُزَبٌر Ve demir kıt¡asına denir; cem¡i أَِي اْلَكاِهِل
[zuber] gelir, ُصَرٌد [§urad] vezninde ve ُزبٌُر 
[zubur] gelir zammeteynle; ve minhu fi’t-
Tenzîl: اْلِقَطَع أَِي  اْلَحِديِد﴾  ُزَبَر  -Ve ars ﴿آتُوِني 
lanın ve sâ™irin yağrınısında top olan kıl 
ve tüy külçesine ıtlâk olunur; yukâlu: أََسٌد 
ْعُر اْلُمْجَتِمُع َبْيَن َكِتَفْيِه ْبَرِة َوِهَي الشَّ  Ve َضْخُم الزُّ

َرةٌ إْْ  ,Demirci örsüne ıtlâk olunur [zubret] ُأ
 ma¡nâsına. Ve felekte bir [sindân] ِسْنَداٌن
kevkeb adıdır ki menâzil-i kamerdendir; 
hakîkati Esed burcunda musavver olan 
arslan sûretinin iki taraflı yağrınısında iki 
tâbân kevkeb olacaktır, kamer ona nâzil 
olur, ağustos evâ™ilinde tulû¡ eder.

َُْر َأإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-ezber] اَلإْ
ve

ََْراِنيُّ َمزإْ ) [el-mezberâniyy] اَلإْ  َمْرَتَباِنيٌّ
[mertebâniyy] vezninde) Yağrınısı büyük 
olan adama denir; yukâlu: ٌَّرُجٌل أَْزَبُر َوَمْزَبَراِني 
ْبَرِة  Ve أَْي َعِظيُم اَلزُّ

َُْر  Yılan gibi mûzî insân ve [ezber] أَأإْ

yukâlu: َما َلُه َزْبٌر أَْي َعْقٌل َيْعِني َيَتَماَسُك ِبِه Ve 

ٌر إْْ [zebret] َزْبَرةٌ Taşlara denir; vâhidi [zebr] َأ
tir. Ve taş atmak ma¡nâsına masdar olur; 
yukâlu: ِل ِإَذا َرَماُه ِباْلِحَجاَرِة  َزَبَرُه َزْبًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
Ve kuyuyu taş ile örmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َزَبَر اْلِبْئَر ِإَذا َطَواَها ِباْلِحَجاَرِة Ve söz söy-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َزَبَر َفَما   َسأَْلُتُه 
ِبَكالٍَم ِلي  َتَكلََّم  َما  أَْي  ِبَزْبٍر   Ve sabr ve şekîb ِلي 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلْم َيْزبُْر َعَلْيِه أَْي َلْم َيْصِبْر 
Ve binâyı sarây ve câmi¡ binâları gibi 
taşlarını kor kor yapmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبْعَضُه اْلُبْنَياَن  َوَضَع  ِإَذا  اْلِبَناَء  اْلِمْعَماُر   َزَبَر 
َبْعٍض  ;Ve yazı yazmak ma¡nâsınadır َعَلى 
yukâlu: َوالثَّاِني ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َزْبًرا  اْلِكَتاَب   َزَبَر 
َكَتَبُه  Ve sâ™il ve hâcet-mend makûlesini ِإَذا 
âzâr ve huşûnetle men¡ ve mahrûm kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْنَتَهَرُه ِإَذا  اِئَل  السَّ  َزَبَر 
Kâle’ş-şârih ve minhu’l-hadîsu: َرَدْدَت  “ِإَذا 
اِئَل َثالًَثا َفالَ َبْأَس َعَلْيَك أَْن َتْزبَُرُه” أَْي أَْن َتْنَتِهَرُه  Ve السَّ
bir adamı bir nesneden men¡ ve nehy ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َزَبَرُه َعِن اأْلَْمِر ِإَذا 
َمَنَعُه َوَنَهاُه َعْنُه
َرُة ِْ -veznin [tekmilet] َتْكِمَلٌة) [et-tezbiret] اَلتَّزإْ
de) Bu dahi yazı yazmak ma¡nâsınadır; َزبََّر 
اْلِكَتاَب َتْزِبَرًة ِإَذا َكَتَبُه
ُر إْْ -Yazıl (zâ’nın kesriyle) [ez-zibr] اَلّزِ
mış nesneye denir, َمْكُتوٌب [mektûb] 
ma¡nâsınadır. Cem¡i ُزبُوٌر [zubûr] gelir, ِقْدٌر 
[…idr] ve ُقُدوٌر […udûr] gibi.

َُْر ِمزإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mizber] اَلإْ
Yazı yazacak kaleme denir.

ُْوُر  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [ez-zebûr] اَلزَّ
Bi-ma¡nâ mef¡ûldür, kitâb ve mektûba de-
nir. Cem¡i ُزبٌُر [zubur] gelir zammeteynle. 
Ve minhu kavluhu ta¡âlâ: َفَعُلوُه َشْيٍء   ﴿َوُكلُّ 
بُِر﴾  Ve ِفي الزُّ

 Hâssaten Dâvûd Peygamber [Zebûr] َأُْوٌر
¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-selâm hazret-
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Zebîr b. Bâ†î ashâbdandır.

ِْيَرَتاِن  (zâ’nın fethiyle) [ez-Zebîretân] اَلزَّ
‰uhayye kabîlesine mahsûs iki suyun 
adıdır.

َُْر  (vezninde [cevher] َجْوَهٌر) [Zevber] َألإْ
Mu†ayr b. el-Eşyem nâm kimsenin ve Cu-
may√ ile mülakkab Mun…i≠ b. e†-‰ammâ√ 
nâm kimsenin ve karındaşı ¡Urfu†a’nın fe-
resleri ismidir. Ve 

ٌَْر  ve [zevber] َألإْ

ٌَْر  fethateynle ve [zeber] َأ

ٌَْر َْوإْ -veznin [anevber§] َصَنْوَبٌر) [zebevber] َأ
de) Hep ve götürü ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْجَمَع أَْي  َوَزَبْوَبِرِه  َوَزَبِرِه  َبَزْوَبِرِه   :ve yukâlu أََخَذُه 
 Bu iki ma¡nâ َرَجَع ِبَزْوَبِرِه ِباْلَفْتِح ِإَذا َلْم يُِصْب َشْيًئا
dahi اْلَكاِهِل َعَلى  ُمْجَتِمٌع   ma¡nâsından َشْعٌر 
münşa¡ibdir ki gûyâ tüyleri tutamıyla al-
mış gibidir ve ikincide gûyâ ki eline işe 
yaramaz bir tutam tüyden gayrı nesne geç-
medi demek olur. Ve

ٌَْر ve (vezninde [cevher] َجْوَهٌر) [zevber] َألإْ

ٌُْر  ِزْئِبٌر (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [zu™bur] ُأؤإْ
[zi™bir] ma¡nâsınadır ki mü™ellife göre 
esvâb pürüzüdür.

َْاُر أإْ ِ -hemzenin kesriy) [el-izbâr] اَلإْ
le) Bir adam ¡azîmü’l-heykel olmak 
ma¡nâsınadır; yağrınısı tüylü arslan gibi; 
yukâlu: ِجْسُمُه َعظَُم  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve dilîr ve أَْزَبَر 
bahâdır olmak ma¡nâsınadır, arslan gibi; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َشُجَع أَْزَبَر الرَّ
َراُر ئإْ ِْ أإْ ِ -vez [isbi†râr] ِإْسِبْطَراٌر) [el-izbi™râr] اَلإْ
ninde) Köpek silkinip tüylerini kabartmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َش َتَنفَّ ِإَذا  اْلَكْلُب   ِإْزَبأَرَّ 
Şa¡r-ı mezkûr ma¡nâsından me™hûzdur. 
Ve tüyler ve kıllar diklenip kabarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْعُر ِإَذا اْنَتَفَش  Ve ِإْزَبأَرَّ الشَّ
ot ve gövdede tüy bitmek ma¡nâsınadır; 

hayvâna ıtlâk olunur; yukâlu: أَْي أَْزَبُر   َرُجٌل 
ُموٍذ
َراُء إْْ  (vezninde [™a√râ§] َصْحَراُء) [™Zebrâ] َأ
Teymâ™ kurbünde bir buk¡a adıdır. Ve 
A√nef b. ¢ays’ın câriyesi ismidir ki be-
gâyet salîta idi.

ََْراُن  Cend kazâsında (fetehâtla) [Zeberân] َأ
bir karye adıdır; fukahâdan Zeyd b. 
¡Abdullâh oradandır.

وٍر َُ ُن َميإْ إْْ َْاُر  -zâ’nın fet) [Zebâr b. Meysûr] َأ
hiyle) ve 

اٍم َعوَّ الإْ ُن  إْْ ُر  َْيإْ  [ez-Zubeyr b. el-¡Avvâm] اَلزُّ
(musaggar bünyesiyle) ve 

َِ اهلِل
ُن َعاإْ إْْ ُر  َْيإْ  ve [Zubeyr b. ¡Abdullâh] ُأ

َة ََ ُن ُعَايإْ إْْ ُر  َْيإْ  ve [Zubeyr b. ¡Ubeydet] ُأ

َهاَلَة ِْي  أَ ُن  إْْ ُر  َْيإْ  [Zubeyr b. Ebî Hâlet] ُأ
Sahâbelerdir, mâdde-i mezkûreden 
me™hûzdurlar.

ِْيُر  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [ez-zebîr] اَلزَّ
Dâhiye ve mihnete denir. Ve bir dağın is-
midir ki Hak celle ve ¡alâ onun üzerinde 
Hazret-i Mûsâ’yı şeref-yâb-ı ¡izz-i teklîm 
eyledi. Ve 

َِْيٌر  َحْمأَةٌ ,Siyâh çamura denir [zebîr] َأ
[√am™et] ma¡nâsından. Ve Zebîr b. 
¡Abdullâh şu¡arâdandır ve ceddinin ismi 
dahi Zebîr’dir. Pederi ¡Abdullâh şol kim-
sedir ki ¡Abdullâh b. ez-Zubeyr hazretle-
rine me™mûl zımnında vürûd edip nâ™il-i 
nevâle-i me™mûl olmamakla َناَقًة اهللُ   َلَعَن 
ِإَلْيَك  demekle ¡Abdullâh cevâbında َحَمَلْتِني 
-tak ِإنَّ اهلَل َلَعَن النَّاَقَة َوَراِكَبَها dediler ki ِإنَّ َوَراِكَبَها
dirindedir, iktifâ™ kabîlindendir. Ve 

َِْيٌر  ¡a¡lebe kurbünde bir mevzi¿ [Zebîr] َأ
adıdır. Ve 

َِْيٌر  ma¡nâsınadır ki [mezbûr] َمْزبُوٌر [zebîr] َأ
mektûb demektir. Ve ¡Abdurra√mân b. ez-
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]أ ب ع ر[
َرى َْعإْ  zâ’nın kesri ve bâ’nın) [ez-ziba¡râ] اَلّزِ
fethi ve kasr ile) Bed-hûy adama denir; 
yukâlu: ُء اْلُخُلِق ّيِ  Ve vücûdu َرُجٌل ِزَبْعَرى أَِي السَّ
yoğun adama denir; yukâlu: أَْي ِزَبْعَرى   َرُجٌل 
 denir [ziba¡rât] ِزَبْعَراةٌ Mü™ennesinde َغِليٌظ
hâ’yla. Ve 

َرى َْعإْ  Yüzünün ve kaşlarının ve [ziba¡râ] ِأ
sakalının kılları gür ve firâvân olan kim-
seye denir; yukâlu: اْلَكِثيُر َشْعِر ِزَبْعَرى أَِي   َرُجٌل 
َوِلْحَيِتِه َوَحاِجَبْيِه   Ve ◊icâz’a mahsûs bir َوْجِهِه 
şecerin adıdır. Ve timsâh dedikleri su 
cânverinin dişisine denir. ¡Alâ-kavlin bir 
gûne dâbbeye denir ki boynuzuyla fîli alıp 
götürür, kütüb-i cogrâfiyyede gergedan 
dedikleri cânver-i Hindî ile müfesserdir 
Ve 

َرى َْعإْ -Şu¡arâ-yı ¡Arabdan ¡Ab [Ziba¡râ] ِأ
dullah el-¢ureşî pederinin ismidir.

َراُة َْعإْ  [ziba¡râ] ِزَبْعَرى (hâ’yla) [ez-ziba¡rât] اَلِزّ
mü™ennesidir. Ve galîz olup kılları ve tüy-
leri gür olan kulağa vasf olur; yukâlu: أُُذٌن 
ْعِر ِزَبْعَراةٌ أَْي َغِليَظٌة َكِثيَرُة الشَّ
َعٌر إْْ ve (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [zeb¡ar] َأ

َعٌر إْْ  Bir (vezninde [dirhem] ِدْرَهٌم) [zib¡ar] ِأ
nev¡ hoş-bû nebât adıdır. Ve 

َعٌر إْْ  vezninde ve [ca¡fer] َجْعَفٌر [zeb¡ar] َأ

َعِريٌّ إْْ ) [zeb¡ariyy] َأ  [ca¡feriyy] َجْعَفِريٌّ
vezninde) َمْرٌو [merv] dedikleri nebât-ı 
ma¡rûftan bir nev¡in ismidir ki merv-i 
mâhûz dedikleri olacaktır.

ِريُّ َْعإْ ) [ez-ziba¡riyy] اَلّزِ  [hira…liyy] ِهَرْقِليٌّ
vezninde) Bir nev¡ oka denir ki galîz nev¡i 
olacaktır.

]أ ب غ ر[
َغُر إْْ  ِدْرَهٌم πayn-ı mu¡ceme ile) [ez-zibπar] اَلّزِ

yukâlu: ِإْزَبأَرَّ النَّْبُت َواْلَوَبُر ِإَذا َنَبَتا Ve bir kimse-
ye şer-gîr olmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ِّر ُجُل ِإَذا َتَهيَّأَ ِللشَّ ِإْزَبأَرَّ الرَّ
ََْرُة لإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ez-zevberet] اَلزَّ
ninde) Câme pürüzlenmek ma¡nâzınadır; 
yukâlu: َزْوَبَر الثَّْوُب ِإَذا َصاَر َلُه ِزْئِبٌر
ُر ِْ ُمَزلإْ -ism-i fâ¡il bünyesiy) [el-muzevbir] اَلإْ
le) ve

ِاُر ُمَزيإْ  (vâv’ı yâ’ya ibdâlle) [el-muzeybir] اَلإْ
Pürüzlenmiş câmeye denir.

ٍر إْْ َأ  (vezninde [abr§] َصْبٌر) [Ebû Zebr] أَُْو 
Tevâbi¡-i tâbi¡înden ¡Abdullâh b. el-¡Alâ™ 
lakabıdır. Ve ◊âri&e ve ◊i§n ibnâ ¢a†an 
b. Zâbir sahabîlerdir. Ve Mu√ammed b. 
Ziyâd b. Zebbâr ez-Zebbârî اٌد  [şeddâd] َشدَّ
vezninde ehl-i ahbârdandır ki eş¡âr-ı kesîre 
rivâyet eylemiştir.

]أ ب ت ر[
َتُر َْنإْ  tâ-yı fevkiyye ile) [ez-zebenter] اَلزَّ
-vezninde) Bodur, kûtâh [πa∂anfer] َغَضْنَفٌر
kad kişiye denir. Ve cüce ta¡bîr olunan pek 
kısacık adama denir. Ve âfet ve dâhiyeye 
denir.

َْنإَْتَرى  [aba¡&erâ…] َقَبْعَثَرى) [ez-zebenterâ] اَلزَّ
vezninde) Bu dahi dâhiyeye denir.

ُتُر إْْ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-tezebtur] اَلتََّز
vezninde) Tekebbürlük eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ًرا َمرَّ َيَتَزْبَتُر َعَلْيَنا أَْي ُمَتَكّبِ

]أ ب ط ر[
َرُة إُْ َْ  ِقَمْطَرةٌ zâ’nın kesriyle) [Ziba†ret] ِأ
[…ima†ret] vezninde) Mala†ya ile Sumeysâ† 
beyninde bir belde adıdır; bâniyesi olan 
Ziba†re bint Rûm b. el-Ya…an b. Sâm b. 
Nû√ ¡aleyhi’s-selâm ile müsemmâdır, 
hâlen bu ismle ma¡rûftur.
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içre tahrîk ederler ve ba¡zı kelimât söyler-
ler ve avucunu açıp o taşların vaz¡ından ve 
şeklinden hayr ve şerre hükm ederler ve 
bu san¡ata َطْرٌق [†ar…] dahi derler. Ve 

-reftâr ve hoş [iyâfet¡] ِعَياَفٌة ve [zecr] َزْجٌر
âvâz murgân ile ba¡zı havâdisin vukû¡una 
istidlâl eylemekten ¡ibârettir. Meselâ se-
fere veyâ şikâra çıksalar eğer vahşî sağ 
taraftan gelirse tefe™™ül ve soldan gelirse 
teşe™™üm ederler. Ve âvâz-ı kelâg ikişer 
olsa şûm ve üçer olsa mes¡ûd ¡add eder-
ler, َخْيٌر [«ayr] ve ٌَّشر [şerr] kelimelerinin 
hurûfları ¡adedine i¡tibâr ederler. Ve kelâg 
dıraht-ı sebz üzere konsa hayr ve ¡ârî üze-
re konsa şerr ve kerîh ¡add ederler. 

Mü™ellifin misâl-i mezbûrdan murâdı 
meselâ karga bir yere konmak sadedinde 
iken onun vech-i mezkûr üzere konaca-
ğı mahallere ve konduktan sonra ötme-
sine bi’t-tefe™™ül muntazır olurlar. Eğer 
zu¡mlerince vech-i mübârek üzere olursa 
safâ-yâb olup ve eğer gayr-i marzî olur ise 
infi¡âllerinden âzâr ile yâhûd taş ile uçu-
rup tard eylediklerine mebnîdir ve ¡an-…
arîb ِعَياَفٌة [¡iyâfet] ve ٌن  ile [tekehhun] َتَكهُّ
tefsîri bundan başkadır. İntehâ. Ve 

ٌر  Davarı durmayıp yürüsün diye [zecr] َأجإْ
âzâr ile haykırıp sürmek ma¡nâsınadır; 
meselâ beygire deh ve eşeğe çü demek 
gibi; yukâlu: ِبَلْفٍظ َحثَُّه  َيْعِني  َساَقُه  ِإَذا  اْلَبِعيَر   َزَجَر 
َزْجًرا َلُه  -Ve nâka karnında olan dölü َيُكوُن 
nü bırakmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َزَجَرِت النَّاَقُة ِبَما ِفي َبْطِنَها ِإَذا َرَمْت ِبِه Ve 

ٌر  ma¡nâsınadır ki [iyâfet¡] ِعَياَفٌة [zecr] َأجإْ
kuşu uçurmakla yâhûd ötmekle tefe™™ül 
ve teşe™™üm eylemekten ¡ibârettir, niteki 
beyân olundu; yukâlu: أَْي الطَّْيَر  َيْزُجُر   ُفالٌَن 
ِبَحَصاٍة Kâle fi’l-Esâs َيَعاُفَها الطَّْيَر  َيْرِمَي  أَْن   أَْصُلُه 

[dirhem] vezninde) ِزْبَعٌر [zib¡ar] lafzında 
lügattır, yâhûd savâb olan ihmâlledir.

]أ ج ر[
ُر جإْ  ¡Men (vezninde [fecr] َفْجٌر) [ez-zecr] اَلزَّ
ve nehy eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ِإَذا َمَنَعُه َوَنَهاُه  Mü™ellifin َزَجَرُه َزْجًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
Ba§â™ir’de beyânına göre َزْجٌر [zecr] savt 
ve âvâz ile tard eylemeye mevzû¡dur ve 
gâh olur ki yalnızca tard ma¡nâsında ve 
ba¡zen âzâr ve sayhada isti¡mâl olunur. 
İntehâ. Ve 

ٌر -Köpek kısmını âzâr ile kov [zecr] َأجإْ
mak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َزَجَر 
 Ve kuş ile tefe™™ül edip اْلَكْلَب َوِباْلَكْلِب ِإَذا َنْهَنَهُه
fâlı bed gelmekle kuşu haykırıp sürmek 
ma¡nâsınadır ve bu ¡an-karîb zikr oluna-
cak ِعَياَفٌة [¡iyâfet]ten başkadır; gerçi bu da 
o cümledendir; yukâlu: ِبِه َتَفأََّل  ِإَذا  الطَّاِئَر   َزَجَر 
َرُه َفَنَهَرُه  َفَتَطيَّ
Ma¡lûm ola ki eclâf-ı ¡Arab töresinden-
dir ki şer¡de vârid olmayan ba¡zı eşyâ™ 
ve ahvâlle tefe™™ül ve tatayyur ederler. 
-dahi onla [kehânet] َكَهاَنٌة ve [irâfet¡] ِعَراَفٌة
ra mahsûstur, kezâlik َزْجٌر [zecr] ve ِعَياَفٌة 
[¡iyâfet] ve ٌِطيَرة [†îret] ¡indlerinde emr-i 
mu¡tenâdır. Bu üç vaz¡ vâhiddir, nev¡leri 
muhteliftir: ِعَراَفٌة [¡irâfet] ba¡zı berrâk nes-
nelere ve su ile kadehe ve kurs-ı âftâba ve 
cirm-i billûra nazar ederler ve zu¡mlerince 
ondan cinnîleri görüp mugayyebâttan ha-
ber alırlar. Hâlen mashara-i şeyâtîn olan 
nisvânın Ayasofya hareminde bir kuyu-
ya nazar eylemeleri dahi o cümledendir. 
Hakîkati şa¡bede-i kayyîmîn-i câmi¡dendir, 
para tuzağıdır. Ve َكَهاَنٌة [kehânet] birkaç 
gûnedir. Ez-cümle meselâ yedi dâne taş 
alıp ve her birine nişânlar ederler ve her 
birine esâmî vaz¡ ederler. Ba¡dehu avucu 
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nâkaya ıtlâk olunur ki zecr ve âzâr olun-
madıkça süt vermez ola; yukâlu: َناَقٌة َزُجوٌر 
َتْزُجَر َتِدرُّ َحتَّى  َكاَنْت الَ   Ve şol nâkaya ıtlâk ِإَذا 
olunur ki veledinden gayrıya yakıldık-
ta ona râm olmayıp yaklaştıkta istişmâm 
edip tard ve def¡ eder ola; yukâlu: َناَقٌة َزُجوٌر 
أَْي َعُلوٌق

]أ ح ر[
ِحيُر  zâ’nın fethi ve √â-yı) [ez-za√îr] اَلزَّ
mühmelenin kesriyle) ve

َحاُر ve (zâ’nın zammıyla) [ez-zu√âr] اَلزُّ

َحاَرُة  Seslenmek (hâ’yla) [ez-zu√âret] اَلزُّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء َزِحيًرا َوُزَحاًرا  َزَحَر الشَّ
َصاَت ِإَذا  والثاني  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   Şârihin َوُزَحاَرًة 
beyânına göre bunlar bu ma¡nâdâ ve 
ma¡ânî-i âtiyede ism olurlar. İntehâ. Ve 

 ve [za√îr] َأِحيٌر

 ve [zu√âr] ُأَحاٌر

 İnilti ve sıkıntı ile soluk [zu√âret] ُأَحاَرةٌ
almak ma¡nâsınadır ki ıkıntı ta¡bîr olunur, 
doğururken ve tiryâkî çelebi def-i tabi¡î 
ederken sıkıntı ile soluk aldıkları gibi; 
yukâlu: ِبأَِنيٍن َسْت  َتَنفَّ ِإَذا  اْلِوالََدِة  ِعْنَد  اْلَمْرأَُة   َزَحَرِت 
 Ve َواْضِطَراٍب

-İshâl nev¡inden bir ¡illet is [za√îr] َأِحيٌر
midir ki şiddet üzere bağırsak sırıntısı ve 
göbek buruntusu ile ¡ârız olup içi geçip 
ve karnı bükülüp müsterâha varınca kan 
gelir olur, Türkîde iç ağrısı ta¡bîr olunur, 
burûdet-i ahlâtın semmiyyeti bâ¡is olur; 
yukâlu: اْلَبْطِن اْسِتْطالَُق  َوُهَو  َزِحيٌر  ِبِه  َمْزُحوٌر   َرُجٌل 
ي َدًما ٍة َوَتْقِطيٌع ِفي اْلَبْطِن يَُمّشِ  Ve ِبِشدَّ

 ve [za√îr] َأِحيٌر

 ;Bu ma¡nâda masdar olur [zu√âr] ُأَحاٌر
yukâlu: اْشَتَكى ِإَذا  اْلَمْجُهوِل  َعَلى  ُجُل  الرَّ  ُزِحَر 
ِحيِر الزَّ  Ve doğurmak ma¡nâsına ِمَن 
müsta¡meldir, lüzûmiyyet ¡alâkasıyla; 

 أَْو َيِصيَح ِبِه َفِإْن َوالَُّه ِفي َطَيَراِنِه َمَياِمَنُه َتَفأََّل ِبِه َوِإْن َوالَُّه
 Ve َمَياِسَرُه َتَطيََّر ِمْنُه

ٌر  Kâhinlik eylemek ma¡nâsına [zecr] َأجإْ
müsta¡meldir ki zu¡münce cinleri da¡vet 
ve onların ihbârıyla mugayyebâttan haber 
vermektir, bakıcılık ta¡bîr olunur; zamân-ı 
sa¡âdetten evvel var idi; yukâlu: َيْزُجُر  ُفالٌَن 
ُن  Ve أَْي َيَتَكهَّ

ٌر  ;Bir nev¡ büyük balığın adıdır [zecr] َأجإْ
bunda fethateynle de lügattir. Cem¡i ُزُجوٌر 
[zucûr] gelir. Müfredâtın beyânına göre 
bu köpek balığı dedikleridir.

َجاُر ُِ أإْ ِ -Fi’l-asl ifti¡âl veznin [el-izdicâr] اَلإْ
de müte¡addî ve mutâvi¡ olur, men¡ ve 
nehy eylemek ve men¡i kabûl eylemek 
ma¡nâlarına; yukâlu: َزَجَرُه َواْزَدَجَرُه َفاْزَدَجَر أَْي 
 gibi kuş ile tefe™™ül [zecr] َزْجٌر Ve َمَنَعُه َفاْمَتَنَع
edip fâlı nâ-hoş gelmekle kuşu tard eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْزَدَجَر الطَّْيَر ِبَمْعَنى 
َزَجَرُه
ِزَجاُر نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inzicâr] اَلإْ
de) Bu dahi mutâvi¡dir; yukâlu: َزَجَرُه َفاْنَزَجَر
َجُر َأإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-ezcer] اَلإْ
Şol deveye denir ki bir ¡illetten yâhûd ya-
ğırlıktan omurga kemiklerinde kesintilik 
ve şikestelik ola; yukâlu: َبِعيٌر أَْزَجُر ِإَذا َكاَن ِفي 
َفَقاِرِه اْنِخَزاٌل ِمْن َداٍء أَْو َدَبٍر
اِجُر  ,den ism-i fâ¡ildir[zecr] َزْجرٌ [ez-zâcir] اَلزَّ
mâni¡ ve târid ve sâ™ik ma¡nâlarınadır ve 
minhu kavluhu ta¡âlâ: أَِي َزْجًرا﴾  اِجَراِت   ﴿َفالزَّ
َحاَب أَْي َتُسوُقُه َسْوًقا اْلَمالَِئَكِة َتْزُجُر السَّ
ُجوُر -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [ez-zecûr] اَلزَّ
de) Şol nâkaya ıtlâk olunur ki doğurduğu 
köşeğine nazar eyledikte köşeği olduğu-
nu hiss ve idrâk edip istişmâm eyledikte 
inkâr eli emzirmekten imtinâ¡ eder ola ki 
köşeği emmekten men¡ eder; yukâlu: َناَقٌة 
 Ve şol َزُجوٌر ِإَذا َكاَنْت َتْعِرُف َوَلَدَها ِبَعْيِنَها َوتُْنِكُر ِبأَْنِفَها
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yukâlu: َرُجٌل ُزَحُر َوَزْحَراُن أَْي َبِخيٌل
ُحوُر َمزإْ  illetine¡ [za√îr] َزِحيٌر [el-mez√ûr] اَلإْ
mübtelâ adama denir; yukâlu: ُجُل الرَّ  ُزِحَر 
َعَلى اْلَمْجُهوِل َفُهَو َمْزُحوٌر
ُمَزاَحَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muzâ√aret] اَلإْ
vezninde) Mu¡âdât ve muhâsame 
ma¡nâsınadır, dacretle münâfeseyi müs-
telzim olduğu için; yukâlu: َزاَحَر ُفالًَنا ِإَذا َعاَداُه
ُر حإْ  Bir (vezninde [na√r] َنْحٌر) [ez-za√r] اَلزَّ
adamın başını yarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبِه ُه  ِإَذا َشجَّ َزْحًرا  ْمِح  ِبالرُّ  Ve bahîl َزَحَرُه 
kimse su™âl-i matlûbu istiskâl eylemek 
ma¡nâsınadır ki َزِحيٌر [za√îr]-i mezkûrdan 
mutasarrıftır; yukâlu: ُسِئَل ِإَذا  اْلَبِخيُل   َزَحَر 
َؤاَل َفاْسَتْثَقَل السُّ

]أ ح م ر[
َمَرُة حإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ez-za√meret] اَلزَّ
vezninde) Meşki doldurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َزْحَمَر اْلِقْرَبَة ِإَذا َمَلََها

]أ خ ر[
ُر خإْ  zâ’nın fethi ve «â-yı) [ez-za«r] اَلزَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) ve

ُخوُر -veznin [uhûr@] ظُُهوٌر) [ez-zu«ûr] اَلزُّ
de) Deryânın suyu vefret bulmakla taş-
kın olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَبْحُر  َزَخَر 
َ َوَتَملَّ َطَما  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َوُزُخوًرا   ve َزْخًرا 
yukâlu: َواْرَتَفَع ا  ِجدًّ َمدَّ  ِإَذا  اْلَواِدي  -Ve dol َزَخَر 
durmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  َزَخَر 
َمَلَُه  Ve ¡asker nefîr yâhûd cenk için ِإَذا 
deryâ gibi cûş u hurûş eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َزَخَر اْلَقْوُم ِإَذا َجاُشوا ِلَنِفيٍر 
 Ve tencere kaynamak ma¡nâsına َوَحْرٍب
müsta¡meldir; yukâlu: ِإَذا َجاَشْت اْلِقْدُر   َزَخَرِت 
اْلَحْرُب َزَخَرِت  يَُقاُل   Ve nebât boylanıp َوَكَذا 
uzamak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
َطاَل ِإَذا  النََّباُت   Ve bir adam medâr-ı َزَخَرِت 
fahr olacak nesnesiyle fahr ve mübâhat 

yukâlu: ُه ِإَذا َوَلَدْتُه  Ve َزَحَرْت ِبِه أُمُّ

 Deve (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [zu√âr] ُأَحاٌر
kısmına mahsûs bir ¡illet adıdır.

ُر ٌل) [et-teza√√ur] اَلتََّزحُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

ِحيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tez√îr] اَلتَّزإْ
Bunlar da َزِحيٌر [za√îr] ¡illetine uğramak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر َتْزِحيًرا ُجُل َوَزحَّ َر الرَّ  َتَزحَّ
 Ve ِإَذا َصاَر َمْزُحوًرا

ٌر  Doğurmak ma¡nâsına [teza√√ur] َتَزحُّ
müsta¡meldir; yukâlu: ُه ِإَذا َوَلَدْتُه َرْت َعْنُه أُمُّ  َتَزحَّ
Ve 

ِحيٌر  ,İsm olarak müsta¡meldir [tez√îr] َتزإْ
beyne’l-¡Arab ona denir ki nâka kısmının 
ba¡de’n-nitâc bir aya varınca aralıkta ve-
ledi helâk oldukta paçavradan bir kundak 
yapıp o nâkanın fercinden rahimine doğ-
ru idhâl ve nâkanın burnu mesdûd ola-
rak bir gece o kundak ferci içre kaldıktan 
sonra ihrâc ve o hılâlde bir gayrı nâkanın 
veledini hâzır eylemeleriyle kendisine 
gösterdikte “henüz doğurdum, kendi ve-
ledimdir” zannıyla sûret-i meyl ü hanîn 
göstermeğin burnunu çözüp o vechle o 
yavru kendisine ve kendi yavruya yakıl-
makla sütünü çekmeyip idrâr eder. Ve 
 bu ma¡nâda masdar olur ki [tez√îr] َتْزِحيٌر
vech-i mezkûr üzere ona َتْزِحيٌر [tez√îr] ile 
¡amel kılmak ma¡nâsına; tekûlu: ْرُت النَّاَقَة  َزحَّ
َتْزِحيًرا ِإَذا َعِمْلَت َلَها التَّْزِحيَر
ٌر  (vezninde [ba√r] َبْحٌر) [Za√r] َأحإْ
Esâmîdendir: Za√r b. ¢ays ve Za√r b. 
◊u§ayn el-◊asan muhaddislerdir.

َحُر ve (vezninde [zufer] ُزَفُر) [ez-zu√ar] اَلزُّ

َراُن حإْ -vez [sekrân] َسْكَراُن) [ez-za√rân] اَلزَّ
ninde) Bahîl ve nâkese ıtlâk olunur, َزِحيٌر 
[za√îr] ve dacretle i¡tâ eder olduğu için; 
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olunur; yukâlu: َرُجٌل َزاِخٌر َجْذالَُن ve yukâlu: 
ُفالٌَن ِعْرُقُه َزاِخٌر أَْي َكِريٌم َيْنِمي

ِريُّ خإْ ) [ez-zu«riyy] اَلزُّ -vez [kurdiyy] ُكْرِديٌّ
ninde) Pek uzun olan şey™e denir; yukâlu: 
َشْيٌء ُزْخِريٌّ أَْي َطِويٌل

َوِريُّ خإْ ) [ez-za«veriyy] اَلزَّ -cehve] َجْهَوِريٌّ
riyy] vezninde) Nebât-ı tâmm u mülteffe 
ıtlâk olunur ki zikr olundu. Ve nahvet ve 
tekebbürü mutazammın olan kelâma ıtlâk 
olunur; yukâlu: ٌر َكالٌَم َزْخَوِريٌّ ِإَذا َكاَن ِفيِه َتَكبُّ

]أ خ ب ر[
َاُر  Bir (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Za«ber] َأخإْ
recül adıdır.

]أ ُ ر[
اُر َُ أإْ ِ  ِإْصَداٌر (hemzenin kesriyle) [el-izdâr] اَلإْ
[i§dâr] lafzında lügattır; yukâlu: أَْزَدَرُه لَُغٌة ِفي 
أَْصَدَرُه َوُقِرَئ َقْولُُه َتَعاَلى “َيْوَمِئٍذ يُْزِدُر النَّاُس أَْشَتاًتا”
َراِن َُ َأإْ  (tesniye bünyesiyle) [el-ezderân] اَلإْ
İki omuza ıtlâk olunur; yukâlu: ُك يَُحّرِ  َجاَء 
أَْزَدَرْيِه أَْي َمْنِكَبْيِه

]أ ر ر[
رُّ  zâ’nın kesri ve râ’nın) [ez-zirr] اَلّزِ
teşdîdiyle) Düğmeye denir ki esvâbın 
yeninde ve yakasında olur. Cem¡i أَْزَراٌر 
[ezrâr] ve ُزُروٌر [zurûr] gelir. Ve 

-Yüreğin altında olan hurde kemi [zirr] ِأرٌّ
ğe ıtlâk olunur ki yüreğin kıvâmıdır, ya-
rım cevz mikdârındadır. Ve omuz başında 
olan çukurcağıza ıtlâk olunur ki bâzûnun 
vâbilesi ya¡nî müntehâsı onda dâ™ir olur, o 
dahi nısf-ı cevz kadar kemiktir. Kâle fi’l-
Esâs ُه َوُهَو ُعَظْيٌم َكأَنَُّه ِنْصُف َجْوَزٍة  َضَرَبُه َفأََصاَب ِزرَّ
-Ve o vech kemi َتُدوُر ِفيِه اْلَواِبَلُة َوِهَي َرْأُس اْلَعُضِد
ğinin ٌنُْقَرة [nu…rat]ta olan düğmecik ta¡bîr 
ettikleri kemikceğize ıtlâk olunur, iki ta-
raflı olmakla اِن  ıtlâk ederler. Ve [zirrân] ِزرَّ

eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
ُجُل ِبَما ِعْنَدُه ِإَذا َفَخَر  Ve bir adamı şevk َزَخَر الرَّ
ve cünbüşle tarab-nâk eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: أَْطَرَبُه ِإَذا  ُجَل  الرَّ  َزَخَر 
Ve çayır davarı tavlandırıp hüsn ve 
kıyâfet vermek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َوَزيََّنُه َنُه  ِإَذا َسمَّ اْلَماَل  اْلُعْشُب   Ve un َزَخَر 
ve kepek makûlesini rüzgâra savurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي أَْذَراُه  ِإَذا  قَّ  الّدِ  َزَخَر 
يِح الّرِ
ُر ٌل) [et-teza««ur] اَلتََّزخُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi çay ve deniz taşkın olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َواْلَواِدي اْلَبْحُر  َر   َتَزخَّ
ِبَمْعَنى َزَخَر
ُوُر  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-teza«vur] اَلتََّزخإْ
vezninde) Bu dahi fahr ve mübâhât eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َتَزْخَوَر 
َفَخَر
ُمَزاَخَرُة  [mufâ«aret] ُمَفاَخَرةٌ [el-muzâ«aret] اَلإْ
vezninde ve mürâdifidir, bâb-ı mübâlagada 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َزاَخَرُه َفَزَخَرُه ِإَذا َفاَخَرُه 
َفَفَخَرُه أَْي َفَغَلَبُه ِفي اْلَفْخِر
َوُر خإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [ez-za«ver] اَلزَّ
ve

َوِريُّ خإْ ) [ez-za«veriyy] اَلزَّ  [ca¡feriyy] َجْعَفِريٌّ
vezninde) ve

َخاِريُّ ) [ez-zu«âriyy] اَلزُّ  [πurâbiyy] ُغَراِبيٌّ
vezninde) Tamâm-ı neşv ü nemâ ve tâb 
u tarâvet bulup etrâfına sarılıp sarmaşmış 
nebâta vasf olur; yukâlu: ٌَّنَباٌت َزْخَوٌر َوَزْخَوِري 

 أََخَذ النََّباُت :ve yukâlu َوُزَخاِريٌّ أَْي َتامٌّ َريَّاُن ُمْلَتفٌّ
ُزَخاِريَُّه أَْي َزْهَرُه َوَنَضاَرَتُه
اِخُر  Taşkın (ism-i fâ¡ildir) [ez-zâ«ir] اَلزَّ
denize vasf olur; yukâlu: َطاٍم أَْي  َزاِخٌر   َبْحٌر 
َزاِهٌر :ve yukâlu ُمْمَتِلٌئ َوَبْدٌر  َزاِخٌر  َبْحٌر   Ve ُفالٌَن 
şeref-i ¡âlî ve şân-ı müte¡âlî ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: أَْي َزاِخٌر  َشَرٌف  َلُه   ُفالٌَن 
 Ve şâdân ve tarab-nâk adama ıtlâk َعاٍل
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 Ve esvâb ve emti¡a makûlesinin tozu َشِديًدا
gitmek için silkmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve َزرَّ اْلَمَتاَع ِإَذا َنَفَضُه

 Esâmîdendir: A¡lâmdan [Zerr] َأرٌّ
¡Abdullâh el-»uvârî ceddinin ismidir. Ve 
Vâzim b. Zerr ashâbdandır. Ve Zerr b. 
Kermân er-Râzî sâhib-i zikr ü menkabe-
dir. Ve 

 Kezâlik masdar olur, bir adamın [zerr] َأرٌّ
tecribe sebebiyle ¡akl ve dânişi ziyâde ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ا  َزرًّ ُجُل  الرَّ  َزرَّ 
َعْقُلُه  Ve bir adam düşmanına ta¡addî َزاَد 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ا َزرًّ ُفالٌَن   َزرَّ 
ى َعَلى َخْصِمِه ِإَذا َتَعدَّ اِبِع  -Ve ba¡de’l ِمَن اْلَباِب الرَّ
hamâkat rüşd ve dirâyet sâhibi olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َزرَّ ُفالٌَن ِإَذا َعَقَل َبْعَد ُحْمٍق
ِريُر  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [ez-zerîr] اَلزَّ
Zekî ve reşîd ve sebük-rûh olan adama 
denir; yukâlu: َخِفيٌف َذِكيٌّ  أَْي  َزِريٌر   Ve َرُجٌل 
bir nebât adıdır ki onunla boya boya-
nır ve bu Rûmîde isperek ve ercifen ve 
Türkîde alacehre dedikleridir ki sarı boya 
aksâmındandır. Ve 

-Masdar olur, göz pek nûrânî ol [zerîr] َأِريٌر
makla billûr gibi yaldıramak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرَتا اِن َزِريًرا ِإَذا َتَوقََّدَتا َوَتَنوَّ َعْيَناُه َتِزرَّ
َراِأُر -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [ez-zurâzir] اَلزُّ
de) ve

َأاُر رإْ  (vezninde [er&âr&] َثْرَثاٌر) [ez-zerzâr] اَلزَّ
Bu dahi َزِريٌر [zerîr] gibi zekî ve lebîb ve 
sebük-rûh adama denir.

ُألُر رإْ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [ez-zurzûr] اَلزُّ
de) ve

ُأُر رإْ -veznin [hudhud] ُهْدُهٌد) [ez-zurzur] اَلزُّ
de) Sığırcık kuşuna denir ki çekirge kuşu 
dahi derler. Ve 

ُألٌر  Adımı dar olan merkebe [zurzûr] ُأرإْ

¡Arab çadırlarının ahşâbından bir haşebe-
nin adıdır ki murâd çadırın yukarısında 
ağırşak ta¡bîr olunan küçük ve müdevver 
tahta olacaktır; َرْأَس ِاْجَعْل  اْلِخَباِء  ِلَضاِرِب   يَُقاُل 
َبُة الَِّتي ِفي أَْعالَُه ّرِ َوُهَو اْلُخَشّيِ  Ve اْلَعُموِد ِفي الّزِ

 َضَرَبهُ :Kılıcın ağızına denir; yukâlu [zirr] ِأرٌّ
ِه ْيِف أَْي ِبَحّدِ  Ve ِبِزّرِ السَّ

 Esâmîdendir: Zirr b. ◊ubeyş [Zirr] ِأرٌّ
tâbi¡îndendir. Ve ±u’z-Zirreyn Sufyân b. 
Mulcem yâhûd İbn Mulcec el-¢irdî laka-
bıdır. Ve 

 Deve kısmına hüsn-i takdîr ve [zirr] ِأرٌّ
tîmâr ile gereği gibi ri¡âyet ve ihtimâm 
eder olan adama ıtlâk olunur ki esvâb 
düğmesi gibi ¡ale’d-devâm muhâfaza ve 
tîmârından cüdâ olmaz; yukâlu: ِمْن َلِزرٌّ   ِإنَُّه 
َلَها ْعَيِة  الّرِ َحَسُن  أَْي  ِبِل  اإْلِ  Ve devâbb ve أَْزَراِر 
mevâşîye yarar olan mesâlihi güzel bilen 
adama ıtlâk olunur; yukâlu: َماٍل ُزْرُزوُر   ُهَو 
ُه أَْي َعاِلٌم ِبَمْصَلَحِتِه  Ve َوِزرُّ

 Bir şey™in kıvâmı ve medâr-ı [zirr] ِأرٌّ
sübûtu olan nesneye ıtlâk olunur; yukâlu: 
ِقَواُمُه أَْي  يِن  الّدِ ِزرُّ  -Kâle’ş-şârih ve fi’l ُفالٌَن 
haberi: أَبُو َفَقاَل  َعْنُهَما  اهللُ  َرِضَي  َذّرٍ  أََبا  َعِليٌّ   “َرأَى 
ّرِ َوُهَو اْلُعَظْيُم الَِّذي يِن” أَْي ِقَواُمُه َكالّزِ  َذّرٍ َلُه َهَذا ِزرُّ الّدِ
.Ke-mâ zukire َتْحَت اْلَقْلِب َوُهَو ِقَواُمُه

رُّ -Câmeyi düğ (zâ’nın fethiyle) [ez-zerr] اَلزَّ
melemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقِميَص  َزرَّ 
أَْزَراَرُه َشدَّ  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ا   ,Ve sürmek َزرًّ
tard ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَكَتاِئَب َيُزرُّ   ُهَو 
َيْطُرُدُه أَْي  ْيِف   ;Ve sançmak ma¡nâsınadır ِبالسَّ
yukâlu: ِبِه َطَعَنُه  ِإَذا  ْمِح  ِبالرُّ ُه  -Ve kıl yol َزرَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَتَفُه ِإَذا  ْعَر  الشَّ  َزرَّ 
Ve ısırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُه   َزرَّ
ُه  ;Ve gözü kıpıp kısmak ma¡nâsınadır َعضَّ
yukâlu: َزرَّ َعْيَنُه ِإَذا َضيََّقَها Ve bir nesneyi bira-
raya getirip dertop gereği gibi biriktirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا َجَمَعُه َجْمًعا  َزرَّ الشَّ
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ٌر -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Zureyr] ُأَريإْ
de) Esâmîdendir: ¡Abdullâh b. Zureyr 
tâbi¡îndendir.

َراِلَرُة  [esâ…ifet] أََساِقَفٌة) [ez-zerâviret] اَلزَّ
vezninde) َبَطاِرَقٌة [ba†âri…at]a denir ki ِبْطِريٌق 
[bi†rî…]in cem¡idir. Rûm tâ™ifesinin ser-
¡askerine denir, ba¡dehu baş papazlarına 
ıtlâk olunmuştur ki patrik ta¡bîr olunur. 
Ve ِبْطِريٌق [bi†rî…] patrik mu¡arrebidir. Ve 
[zirvâret] ِزْرَواَرةٌ in müfredi[zerâviret] َزَراِوَرةٌ
tir zâ’nın kesriyle.

 Baπdâd (zâ’nın fethiyle) [Zerîrân] َأِريَراُن
kazâsında bir karye adıdır.

 U†ârid-i¡ (vezninde [emîr] أَِميٌر) [Zerîr] َأِريٌر
Ba§rî lakabıdır ki etbâ¡-ı tâbi¡îndendir.

َراَرُة -vez [umâmet&] ثَُماَمٌة) [ez-zurâret] اَلزُّ
ninde) O şey™e denir ki duvara atıp çaldı-
ğında yapışıp kalır ola; şimdiki etler gibi 
gûyâ ki duvara düğme olur. Ve 

 .Esâmîdendir: Zurâre b [Zurâret] ُأَراَرُة
Evfâ ve Zurâre b. Cureyy ve Zurâre b. 
¡Amr ve Zurâre b. ¢ays b. el-◊âri& ve 
Ebû ¡Amr Zurâre ki bir belde ve kabîleye 
nisbeti yoktur, sahâbelerdir. Ve Zurâre b. 
Yezîd b. ¡Amr ki ٌَّبكَّاِئي [Bekkâ™iyy] ile mü-
lakkabdır, ma¡rûftur. Ve 

.Kûfe’de bir mahalle adıdır [Zurâret] ُأَراَرُة

ُة ُمَزارَّ -teşdîd-i râ’yla fi’l) [el-muzârret] اَلإْ
asl ُمَفاَعَلٌة [mufâ¡alet] vezninde) Bir adamı 
kavrayıp ısırmak ma¡nâsınadır, müşâreket 
için dahi olur; yukâlu: ُه ُه ِإَذا َعاضَّ َزارَّ
ُأُر -veznin [hudhud] ُهْدُهٌد) [Zurzur] ُأرإْ
de) Esâmîdendir: Zurzur b. ~uheyb 
muhaddisîndendir.

]أ ع ر[
َعُر  (zâ’nın ve ¡ayn’ın fethiyle) [ez-ze¡ar] اَلزَّ
Gövdenin ve başın kılları kezâlik kuşun 

denir; yukâlu: ٌق  Ve devâbb ِحَماٌر ُزْرُزوٌر أَْي َضّيِ
ve mevâşîye yarar mesâlihi a¡lâ bilen ada-
ma denir, ٌِّزر [zirr] gibi; yukâlu: ُهَو ُزْرُزوُر َماٍل 
ُه أَْي َعاِلٌم ِبَمْصَلَحِتِه َوِزرُّ
َأَرُة رإْ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [ez-zerzeret] اَلزَّ
ninde) Sığırcık kuşu ötmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َت َصوَّ ِإَذا  ْرُزوُر  الزُّ  Ve bir َزْرَزَر 
adam dâ™imâ sığırcık kuşu ekl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َداَم َعَلى ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َزْرَزَر 
ْرُزوِر  Ve bir mahalde sâbit ve pâyidâr أَْكِل الزُّ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َزْرَزَر ِباْلَمَكاِن ِإَذا 
َثَبَت
ُأُر -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-tezerzur] اَلتََّزرإْ
ninde) Deprenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َك ُجُل ِإَذا َتَحرَّ َتَزْرَزَر الرَّ
ُة ارَّ  Bir (râ’nın şeddesiyle) [ez-zârret] اَلزَّ
nev¡ sineğe denir ki gökçül olur, ُذَباٌب َشْعَراُء 
ma¡nâsına.

ُة رَّ  Isırık (zâ’nın kesriyle) [ez-zirret] اَلّزِ
yerine denir, ِة اْلَعضَّ  [e&eru’l-¡a∂∂at] أََثُر 
ma¡nâsına. Ve 

ُة  Ashâbdan ¡Abbâs b. Mirdâs’ın [Zirret] ِأرَّ
feresi ismidir; zâ’nın fethiyle de câ™izdir. 
Bu cihetle ¡Abbâs’a Câhiliyyet’te َفاِرُس 
ِة رَّ  ıtlâk ederler idi. Ve [Fârisu’z-Zirret] الّزِ

ُة  Cumay√ b. Mun…i≠’in feresi [Zirret] ِأرَّ
ismidir. 

Cevherî deve kısmı tavlanıp güzellendik-
te ٌِبَهاِزَرة [bihâziret] derler demekle kavl-i 
mezbûru tashîf-i kabîh ve tahrîf-i şenî¡dir, 
zîrâ asl ٌَبَهاِزَرة [behâziret]tir ki fa¡âlilet vez-
nindedir ve mevzi¡-i zikri bâ-yı muvahha-
de faslıdır ki niteki ”ب،ه،ز،ر“ mâddesinde 
güzerân eyledi. Lâkin mü™ellif orada بُْهُزٌر 
[buhzur] ُقْنُفٌذ […unfu≠] vezninde, cem¡i 
 olmak üzere sebt eylemiş [behâzir] َبَهاِزُر
idi ki cem¡ hâsız idi ve hâ™ ile cem¡iyyet 
¡ucmeye mahsûs olduğu gayr-i setîrdir.
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yukâlu: ِإَذا الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َزْعًرا  اْلَجاِرَيَة   َزَعَر 
 Ve َجاَمَعَها

ٌر .icâz’da bir mevzi¡ adıdır◊ [Za¡r] َأعإْ

 (vezninde [tu™edet] تَُؤَدةٌ) [zu¡aret] ُأَعَرةٌ
Bir kuş adıdır ki dâ™imâ mez¡ûr ya¡nî 
havf-nâk ve muhteriz görülür. Şârihin 
beyânına göre »ذ،ع،ر« olacaktır ki ≠âl’ladır, 
mâddesinde zikr olundu.

َوٌر  (vezninde [cedvel] َجْدَوٌل) [Za¡ver] َأعإْ
Bir batn pederinin ismidir.

ِعيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tez¡ îr] اَلتَّزإْ
Kâbiliyyetli eşek sıpasını dişiye çek-
mek için igrâ ile çağırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفاِد َر اْلَجْحَش ِإَذا َدَعاُه ِللّسِ َزعَّ

]أ ع ب ر[
َاِريُّ عإْ ) [ez-za¡beriyy] اَلزَّ  [ca¡feriyy] َجْعَفِريٌّ

vezninde) Bir nev¡ oka denir.

]أ ع ف ر[
َفَراُن عإْ -zâ’nın ve fâ’nın fet) [ez-za¡ferân] اَلزَّ
hiyle) Dârû-yı ma¡rûf ismidir ki ¡avâmm-ı 
Türkîde safran ta¡bîr ederler. Bulunduğu 
hâneye sâmm-ı abras dâhil olmaz. Cem¡i 
.dir hazf-ı zevâ™id ile[ze¡âfir] َزَعاِفُر
َِ ي َِ َح الإْ َفَراُن  -Demi [za¡ferânu’l-√adîd] َأعإْ
rin pâsına ıtlâk olunur ki murâd demir 
bürâdesini bir safhanın üzerinde yayıp ve 
ıslatıp sararınca nem-nâk yerde terk eyle-
dikten sonra dövüp sararmış eczâsını ahz 
ve bâkîsini yine tarz-ı sâbık üzere nem-
nâk yerde terk ve ba¡dehu sararmışını ahz 
ederler. Ammâ efdal-i aksâmı husûsan 
san¡at-ı iksîrde bürâde-i hadîdî rub¡u kadar 
nişadır ile dövüp nem-nâk yerlerde defn 
ederler. On güne kadar cümlesi za¡ferân 
olur. Ve 

َفَراُن  avfezân ile mülakkab◊ [Za¡ferân] َأعإْ

tüyleri az ve aralık aralık dağınık ve sey-
rek olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْعُر الشَّ  َزِعَر 
َق اِبِع ِإَذا َقلَّ َوَتَفرَّ يُش َزَعًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ َوالّرِ
ِعُر ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [ez-ze¡ir] اَلزَّ

َعُر َأإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) el-ez¡ar] اَلإْ
Ondan vasflardır; yukâlu: َزِعٌر َوَطاِئٌر   َرُجٌل 
ُقُه يِش َواْلُمَتَفّرِ ْعِر َوالّرِ  Ve nebâtı َوأَْزَعُر أَِي اْلَقِليُل الشَّ
azca ve seyrekçe olan mekâna ıtlâk olu-
nur; yukâlu: النََّباِت اْلَقِليُل  أَِي  َوأَْزَعُر  َزِعٌر   َمَكاٌن 
ُقُه َواْلُمَتَفّرِ
ِعَراُر أإْ ِ -vez [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [el-iz¡irâr] اَلإْ
ninde) ve

ِعيَراُر أإْ ِ -vez [i√mîrâr] ِإْحِميَراٌر) [el-iz¡îrâr] اَلإْ
ninde) Gövdenin ve başın kılları ve kuşun 
tüyleri pek az ve seyrek seyrek dağınık 
olmak ma¡nâsınadır; mübâlagaten farkları 
ma¡lûmdur; yukâlu: ََّواْزَعار يُش  َوالّرِ ْعُر  الشَّ  ِإْزَعرَّ 
ِبَمْعَنى َزِعَر َعَلى اْلُمَباَلَغِة
َعُر يإْ  (vezninde [ay…al§] َصْيَقٌل) [ez-zey¡ar] اَلزَّ
Mâlı az ya¡nî züğürt olan adama ıtlâk olu-
nur; yukâlu: َرُجٌل َزْيَعٌر ِإَذا َكاَن َقِليُل اْلَماِل
ُرلُر عإْ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [ez-zu¡rûr] اَلزُّ
de) Bed-hûy kimseye denir, kalîlü’l-hayr 
olduğu için; yukâlu: ُء اْلُخُلِق  َرُجٌل ُزْعُروٌر أَْي َسّيِ
Ve 

ُرلٌر -Alıç ta¡bîr olunan dağ yemi [zu¡rûr] ُأعإْ
şinin adıdır.

َراُء عإْ  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™ez-za¡râ] اَلزَّ
Şeftali nev¡inden tüysüz şeftali ve et şefta-
li dediklerine denir. Ve bir mevzi¡ adıdır.

ُة َعارَّ  zâ’nın fethi ve râ’nın) [ez-ze¡ârret] اَلزَّ
teşdîdi ve tahfîfiyle) Çetin huyluluk 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َوَزَعاَرةٌ  ةٌ  َزَعارَّ  ِفيِه 
 ,Şârih der ki bunun da aslı tahfîfledir َشَراَسٌة
.gibi, niteki beyân olundu [hamâret] َحَماَرةٌ

ُر عإْ  zâ’nın fethi ve ¡ayn’ın) [ez-za¡r] اَلزَّ
sükûnuyla) Cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
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vardır ki ¡Aynu Zuπar ile ma¡rûftur; su-
yunun çekilip kuruması deccâl-ı mel¡ûnun 
hurûcuna ¡alâmettir, niteki Temîm ed-Dârî 
radıyallâhu ¡anhu ahbârında mündericdir, 
Me§âbî√’te mezkûrdur.

ي ُِ َوا ِريُّ الإْ -zâ’nın zam) [zuπriyyu’l-vâdî] ُأغإْ
mıyla) Bir nev¡ hurmâ adıdır.

]أ غ ب ر[
َاُر غإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [ez-zaπber] اَلزَّ
Her şey™in mecmû¡una denir ki hep ve gö-
türü ta¡bîr olunur; yukâlu: ِبَزْغَبِرِه ْيَء  الشَّ  أََخَذ 
 Ve أَْي أَْجَمَع َوَلْم َيَدْع ِمْنُه َشْيًئا

َاٌر  dedikleri nebâtın [merv] َمْرٌو [zaπber] َأغإْ
yufka yapraklı olan nev¡ine denir, buna 
Fârisîde merv-i sefîd ve merv-i telh ve 
Türkîde şile derler. Bunda zâ’nın kesriyle 
de zebân-zeddir.

ِاُر غإْ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [ez-ziπbir] اَلّزِ
ve

ُاُر غإْ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [ez-zuπbur] اَلزُّ
-lafzında lügattır ki esvâb pürü [zi™bir] ِزْئِبٌر
züne denir.

َاَرُة غإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ez-zaπberet] اَلزَّ
ninde) Câme pürüzlenmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َزْغَبَر الثَّْوُب ِإَذا َصاَر َلُه ِزْئِبٌر
ُاوُر غإْ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [ez-zuπbûr] اَلزُّ
de) Bir nev¡ yırtıcı cânverin adıdır.

]أ ف ر[
ُر فإْ ve (vezninde [afr√] َحْفٌر) [ez-zefr] اَلزَّ

ِفيُر  Soluğu (zâ’nın fethiyle) [ez-zefîr] اَلزَّ
uzun uzadı içeri çektikten sonra taşra ver-
mek ma¡nâsınadır ki mihnet-zede ve derd-
nâk adamın hâletidir, göğüs geçirmek 
ta¡bîr olunur; yukâlu: ُجُل َزْفًرا َوَزِفيًرا ِمَن  َزَفَر الرَّ
ِه ِإيَّاُه  Şârih der ki اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أَْخَرَج َنَفَسُه َبْعَد َمّدِ
bundan ism ٌَزْفَرة [zefret] ve َزِفيٌر [zefîr]dir, 

◊âri& b. Şerîk ve Sulîl b. ¢ays nâm kim-
selerin feresleri ismidir.

َفَرُة عإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ez-za¡feret] اَلزَّ
ninde) Bir nesneyi za¡ferânla boyamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَبَغُه ِإَذا  الثَّْوَب   َزْعَفَر 
ْعَفَراِن ِبالزَّ
ُة َفَراِنيَّ عإْ  Hemedân [ez-Za¡ferâniyyet] اَلزَّ
kazâsında bir karye adıdır; İmâm Dâre…
u†nî şeyhi ¢âsim b. ¡Abdurra√mân ez-
Za¡ferânî oradandır. Ve Baπdâd kazâsında 
bir karye adıdır; İmâm Şâfi¡î ashâbından 
◊asan b. Mu√ammed b. e§-~abbâ√ 
oradandır ve Baπdâd dervâzelerinden 
Derbu’z-Za¡ferânî ona muzâftır.

َفُر ُمَزعإْ  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [el-muza¡fer] اَلإْ
vezninde) Fâlûd ismidir ki murâd zerde 
ta¡bîr olunan tatlı ta¡âmdır, balla ve pirinç-
le ma¡mûl olur; Fârisîde birinc-i şemâlî 
derler. Ve gül-gûn arslana ıtlâk olunur.

]أ غ ر[
ُر غإْ  zâ’nın fethi ve πayn-ı) [ez-zaπr] اَلزَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir nesneyi 
bi-gayr-i hakkin zor ile gasb eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َزْغًرا  ْيَء  الشَّ  َزَغَر 
اْغَتَصَبُه ِإَذا  الثَّاِلِث  -Ve çay ve deniz ço اْلَباِب 
ğalıp taşkın olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْت َوَمدَّ َزَخَرْت  ِبَمْعَنى  ِدْجَلُة   Ve mutlakan َزَغَرْت 
her nesne ifrât üzere kesret ve vefret bul-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِإَذا َكثَُر  َزَغَر الشَّ
َمَع ِإْفَراٍط
 Bir (vezninde [zufer] ُزَفُر) [Zuπar] ُأَغُر
kabîle pederinin ismidir ki cümle terkeş-
leri zerrîn kırmızı sahtiyândan idi. Ve Lû† 
Peygamber ¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-
selâm hazretlerinin duhterleri ismidir. 
Ve Şâm diyârında bir karye ismidir ki 
merkûme oraya nezîl olmakla ismiyle 
müsemmâ olmuştur ve onda bir çeşme 
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Ve müretteb ¡askere denir. Ve binânın 
mu¡temedün ¡aleyhi olan rükn-i kavîsine 
ıtlâk olunur. Ve ُجِل الرَّ -zâfiretu’r] َزاِفَرُة 
recul] kişinin ¡aşîret ve tebârına ıtlâk 
olunur. Bunlar ِحْمٌل [√iml] ma¡nâsından 
münşa¡iblerdir. Ve 

 Azîmü’l-heykel erkek¡ [zâfiret] َأاِفَرةٌ
deveye denir. Ve ْهِم السَّ -zâfiretu’s] َزاِفَرُة 
sehm] okun yeleğinin altı yancağızı-
na ¡alâ-kavlin temren tarafından olarak 
sülüsânından aşağısına denir. Ve bir kav-
min seyyid ve ser-gerdesine ıtlâk olunur, 
bâr-ı mesâlihlerine mütehammil olduğu 
için. Ve yaya ıtlâk olunur, َزِفيٌر [zefîr]i ol-
duğu için. Cem¡i َزَواِفُر [zevâfir]dir; yukâlu: 
َزِفيٌر َلَها  اْلِقِسيُّ  أَِي  َواِفُر  الزَّ اْلَمْجِد Ve ِبأَْيِديِهُم   َزَواِفُر 
[zevâfiru’l-mecd] ¡izz ve iclâl ve devletin 
medâr-ı takviyeti olan a¡mide ve esbâb ve 
erkânına ıtlâk olunur; yukâlu: ِلَمْجِدِهْم َزَواِفُر 
أَْي أَْعِمَدةٌ َوأَْسَباُب َتْقِوَيٍة
َفُر -Ağaca vu (fethateynle) [ez-zefer] اَلزَّ
rulan desteğe ve pâyendeye ıtlâk olunur, 
hâmil olduğu için.

َفُر -veznin [urad§] ُصَرٌد) [ez-zufer] اَلزُّ
de) Arslana ıtlâk olunur, َزِفيٌر [zefîr]den 
me™hûzdur. Ve dilîr ve bahâdıra ıtlâk olu-
nur. Ve deryâya ve suyu firâvân çaya ıtlâk 
olunur, temevvücle izhâr-ı zefîr eylediği 
için. Ve ِة  pek çok [zefîru’l-¡a†iyye] َزِفيُر اْلَعِطيَّ
vergiden ¡ibârettir. Ve dolu ve ağır kırba-
lar götürür olan adama ıtlâk olunur. Ve iri 
cüsseli tüvânâ erkek deveye ıtlâk olunur. 
Ve müretteb alaya ve ¡askere ıtlâk olunur. 
Ve 

 A¡lâm-ı ¡ulemâdan bir cemâatin [Zufer] ُأَفُر
ismidir. İmâm Zufer b. Hu≠eyl onların bi-
risidir, ¡ulûmda mütebahhirlerdir.

ِفيُر -Masdar (zâ’nın fethiyle) [ez-zefîr] اَلزَّ

intehâ. Ve 

ٌر  Bir nesneyi yüklenip götürmek [zefr] َأفإْ
ma¡nâsınadır ki َزِفيٌر [zefîr]i ya¡nî şiddetle 
soluk almağı müstelzimdir; yukâlu: َزَفَر 
َحَمَلُه ِإَذا  َزْفًرا  ْيَء   Ve kuyudan su çekmek الشَّ
ma¡nâsına müsta¡meldir, yukâlu: َزَفَر اْلَماَء ِإَذا 
 ;Ve âteş ¡alevi gürüldemek ma¡nâsına اْسَتَقى
yukâlu: َزَفَرِت النَّاُر ِإَذا ُسِمَع ِلَتَوقُِّدَها َصْوٌت
َفاُر ُِ أإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-izdifâr] اَلإْ
Bu dahi bir nesneyi yüklenip götürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا اْحَتَمَلُه ِإْزَدَفَر الشَّ
َفُر َُ ُمزإْ  [muzdecer] ُمْزَدَجٌر) [el-muzdefer] اَلإْ
vezninde) ve

َفُر ُمزإْ -veznin [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-muzfer] اَلإْ
de) ve

َرُة فإْ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [ez-zefret] اَلزَّ
İsmlerdir, göğüs geçirmeğe denir; yukâlu: 
َسَها َتَنفُّ أَْي  َوَزْفَرَتَها  َوُمْزَفَرَها  الثَّْكَلى  ُمْزَدَفَر  َيْزِفُر   َرأَْيُتُه 
ٍة  Ve mübâlagaten göğüs geçiren adama ِبِشدَّ
ıtlâk olunur. Ve 

َفٌر َُ  At kısmının göğüsü içre [muzdefer] ُمزإْ
soluk ihrâc eylediği mevzi¡e denir. Ve 

َرةٌ  ;Bir şey™in ortasına denir [zefret] َأفإْ
yukâlu: ْيِء أَْي َوَسطُُه َزْفَرُة الشَّ
ُر فإْ -Yüke de (zâ’nın kesriyle) [ez-zifr] اَلّزِ
nir ki götürülür, ِحْمٌل [√iml] ma¡nâsına; 
yukâlu: َعَلى َظْهِرِه ِزْفٌر أَْي ِحْمٌل Ebû ¡Alî Bâri¡ 
nâm kitâbında َحَمٌل [√amel] ile zabt eyle-
miştir ki fethateynledir, kuzu demek olur. 
Şârih der ki ikisi de sahîhtir. Ve 

ٌر -Kırbaya ıtlâk olunur, arkada gö [zifr] ِأفإْ
türüldüğü için. Ve misâfir ve reh-revân 
takımına ıtlâk olunur ki yol sâmânıdır. Ve 
cemâ¡at-i insânîye denir; yukâlu: ِزْفٌر ِمْن أَْهِل 
ِجَهاَز ُزوَن  يَُجّهِ ِمْنُهْم  َجَماَعٌة  أَْي  ْفَر  الّزِ ُزوَن  يَُجّهِ َفِر   السَّ
اْلُمَساِفِر
اِفَرُة  .Bu dahi cemâ¡ate denir [ez-zâfiret] اَلزَّ
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ْكَرِة َراُب ِإَذا اْجَتَمَع َيْعِني ِفي الزُّ َتَزكََّر الشَّ
َرُة كإْ  ُغْرَفٌة zâ’nın zammıyla) [ez-zukret] اَلزُّ
[πurfet] vezninde) Küçük şarâb ve sirke 
tulumuna denir, ¡avâmm-ı Türkîde sükre 
ta¡bîr ederler.

ِريَُّة كإْ  [bekriyyet] َبْكِريٌَّة) [ez-zekriyyet] اَلزَّ
vezninde) ve

ِريَُّة كإْ -vez [fikriyyet] ِفْكِريٌَّة) [ez-zikriyyet] اَلّزِ
ninde) Pek kızıl tüylü olan dişi keçiye de-
nir ki nev¡-i mahsûstur, gûyâ ki kızıl tüylü 
 َعْنٌز َزْكِريٌَّة :e mensûbdur; yukâlu[zukret] ُزْكَرةٌ
 َوِزْكِريٌَّة أَْي َشِديَدُة اْلُحْمَرِة

 fethateynle ve teşdîd-i) [™Zekeriyyâ] َأَكِريَّاُء
yâ™ ve medd ile) Bir peygamber-i zî-şân 
ismidir, ¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-selâm. 

Ve bunda dört lügat vardır, biri budur ve 
sânî elif-i maksûre ve sâlis ٌَّعَرِبي [¡Ara-
biyy] vezninde, râbi¡ yâ’nın tahfîfiyledir 
medd ve kasrda. Ve eğer memdûde ve 
maksûre ile olursa gayr-i munsarıf olur 
ve eğer müşedded olursa munsarıf olur. 
Ve memdûdun tesniyesi َزَكِريَّاَواِن ve cem¡i 
 gelir. Ve nasb ve cerr hâletlerinde َزَكِريَّاُؤوَن
 .denir َزَكِريَّاِويٌّ denir. Ve nisbetinde َزَكِريَّاِويَن
Ve kaçan nefsine muzâf eylesen َزَكِريَّاِئي 
dersin vâv’sız ve tesniyesinde َزَكِريَّاَواَي ve 
cem¡inde ََّزَكِريَّاَوي dersin vâv’ın kesriyle. 
Ve maksûrun tesniyesinde َزَكِريَّاِن ve hâlet-i 
nasbında َزَكِريَّْيِن ve cem¡inde َزَكِريُّوَن dersin. 
Ve muhaffef olan َزَكِري tesniyesinde َزَكِرَياِن 
ve cem¡inde َزَكُروَن dersin yâ’yı tarh ile. 
Mü™ellif Ba§â™ir’de ism-i a¡cemî olup ve 
 vezninde lügat-ı hâmise de olduğunu قلم
zikr eylemiştir.

]أ ل ب ر[
ُاوُر -vez [se…an…ûr] َسَقْنُقوٌر) [Zelenbûr] َأَلنإْ
ninde) İblîs-i la¡înin beş nefer evlâdından 

dır, niteki zikr olundu. Ve 

 .Âfet ve dâhiyeye ıtlâk olunur [zefîr] َأِفيٌر
Ve eşek kısmını âvâzının evveline denir 
ki idhâldir, niteki âhirine َشِهيٌق [şehî…] de-
nir ki ihrâcdır. Kâle’ş-şârih ve minhu kav-
luhu ta¡âlâ: ﴾َلُهْم ِفيَها َزِفيٌر َوَشِهيٌق﴿
ُفوُر َمزإْ -Şol dâbbeye ıtlâk olu [el-mezfûr] اَلإْ
nur ki mefâsıl-ı a¡zâsının sokuşturmaları 
ve telâhum ve tevâsulları be-gâyet pek ve 
kavî ve saht ola; yukâlu: َفَرٌس َوِحَماٌر َمْزُفوٌر ِإَذا 
َكاَن َتالَُحُم َمَفاِصِلِه َشِديًدا
َفُر َأإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-ezfer] اَلإْ
İki yanları ¡azîm olan ata ıtlâk olunur, ka-
burgalarının iri ve büyük olmasından olur. 
Cem¡i ُزْفٌر [zufr] gelir zâ’nın zammıyla; 
yukâlu: َفَرٌس أَْزَفُر أَْي َعِظيُم اْلَجْنَبْيِن

]أ ق ر[
ُر قإْ  zâ’nın fethi ve …âf’ın) [ez-za…r] اَلزَّ
sükûnuyla) َصْقٌر [§a…r] lafzında lügattır ki 
çakır doğana denir.

-lafzın [se…ar] َسَقُر (fethateynle) [ze…ar] َأَقُر
da lügattır ki cehennem esmâsındandır.

]أ ك ر[
ُر كإْ -Dol (vezninde [sekr] َسْكٌر) [ez-zekr] اَلزَّ
durmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َناَء َزْكًرا  َزَكَر اإْلِ
ِل ِإَذا َمَلَُه ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
ِكيُر  َزْكٌر (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tezkîr] اَلتَّزإْ
[zekr] ma¡nâsınadır; yukâlu: َناَء ِبَمْعَنى  َزكََّر اإْلِ
 Ve çocuk kısmı karın kasık bağlayıp َزَكَرُه
hüsn-i kıyâfetle endâmlanmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir ve bu ٌُزْكَرة [zukret]-i âtiyeden 
me™hûzdur; yukâlu: َعظَُم ِإَذا  ِبّيِ  الّصِ َبْطُن   َزكََّر 
َوَحُسَنْت َحالُُه
ٌل) [et-tezekkur] اَلتََّزكُُّر -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Dolmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َناَء  َزكََّر اإْلِ
َ َفَتَملَّ َمَلَُه  أَْي   Ve tulumda su ve sâ™ir َفَتَزكََّر 
meşrûb birikmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 



ُر مإْ 1984اَلزَّ BÂBU’R-RÂ™ 

seye denir, ney-zen ta¡bîr olunur ve َزاِمٌر 
[zâmir] lafzı kalîlü’l-isti¡mâldir.

َماَرُة -veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [ez-zimâret] اَلّزِ
de) Ney-zenlik san¡atına denir.

َماُر ِمزإْ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mizmâr] اَلإْ
ninde) Çaldıkları nâya ve kavala ve dü-
düğe denir. Cem¡i َمَزاِميُر [mezâmîr] gelir: 
بُوِر الزَّ ِمَن  ِبِه  َيَتَغنَّى  َكاَن  َما  الَُم  السَّ َعَلْيِه  َداُوَد   َوَمَزاِميُر 
َوَمْزُموٍر ِمْزَماٍر  َجْمُع  َعاِء  الدُّ  Mü™ellifin َوُضُروِب 
bundan murâdı işbu hadîstir: Ve fî hadîsi 
Ebî Mûsâ el-Eş¡arî radıyallâhu ¡anhu: 
الَُم َيْقَرأُ َفَقاَل َلَقْد أُْعِطيَت ِمْزَماًرا  “َسِمَعُه النَِّبيُّ َعَلْيِه السَّ
َداُوَد” آِل  َمَزاِميِر   Hazret-i Dâvûd be-gâyet ِمْن 
hoş-âvâz sâhib-i nagamât-ı hâtır-nüvâz 
olmakla Zebûr kırâ™at ederken vuhûş u 
tuyûr bile istimâ¡ına hâzır ve bîhod mer-
tebesinde vâlih ve hâ™ir olurlar idi. Sâz 
envâ¡ından nây dahi ervâh-ı selîme ve 
tıbâ¡-ı müstakîmeye be-gâyet mü™essir 
olmakla te™sîr cihetiyle nagme-i rengînle 
kırâ™at eyledikleri Zebûr’u ve envâ¡-ı 
du¡âyı َمَزاِميُر [mezâmîr]e teşbîh edip Ebû 
Mûsâ dahi hoş-âvâz olup ¢ur™ân-ı kerîm’i 
tekellüfsüz nagme-i dil-güşâ ve makâm-ı 
ferah-fezâ ile tilâvet eylediği mesmû¡-ı 
şerîfleri olmakla kırâ™at-ı Dâvûd’a temsîl 
buyurdular. 

“Bişnev ez ney çûn hikâyet mî-kuned.” 
Envâ¡-ı sâz ve asvât-ı mü™essireden nâyın 
ihtiyârında olan dakîka evâ™il-i Me&nevî-i 
şerîf şerhini mütâla¡a eden Mevlevî-sîret 
yârâna kavvâl ve lisân-ı mezbûra âşinâ 
olanlara nâkil-i kâl hâl olur. Ve âyet-i 
merkûmede آل kelimesi mukahham-
dır, ta¡zîmen vâriddir. İntehâ. Ve َمَزاِميُر 
[mezâmîr] َمْزُموٌر [mezmûr]un dahi cem¡idir 
ki o dahi ِمْزَماٌر [mizmâr] ma¡nâsınadır, 
mezmûrün fîh olmak i¡tibârıyla.

birisinin ismidir ki dâ™imâ bir adamın ehl 
ve ¡ayâliyle beynlerini tefrîk ve ¡uyûb u 
nakâyis-i ehl ü ¡ayâlini irâ™et ve izhâr-ı 
mel¡anetine sa¡y u gûşiş eder: أََفَتتَِّخُذوَنُه﴿ 
اَآْلَية أَْوِلَياَء﴾  يََّتُه   kerîmesinde zürriyyetini َوُذّرِ
zikr olunan evlâd-ı hamse ile tefsîr ederler. 

Şârih der ki evlâdının biri َثْبٌر [¿ebr]dir, َجْبٌر 
[cebr] vezninde, dâ™imâ &übûr ve şakk-ı 
cüyûb ile emr eder, sâhib-i mesâ™ibdir. Ve 
biri أَْعَوُر [A¡ver]dir, zinâ ve fücûr ile emr 
eder. Ve biri َمُسوٌط [Mesû†]tur, kizb ile emr 
eder. Ve biri َداِسٌم [dâsim]dir, sûk ve paza-
ra müstevlîdir.

]أ م ر[
ُر مإْ ve (vezninde [emr] أَْمٌر) [ez-zemr] اَلزَّ

ِميُر  Kamış (zâ’nın fethiyle) [ez-zemîr] اَلزَّ
ile tegannî eylemek ya¡nî ağız ile nây ve 
kaval ve düdük ve çığırtma ve sûrnâ çal-
mak ma¡nâsınadır; yu…âu. َزْمًرا ُجُل  الرَّ  َزَمَر 
ِل َوالثَّاِني ِإَذا َغنَّى ِفي اْلَقَصِب  Ve َوَزِميًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ

ٌر  Kırbayı doldurmak [zemr] َأمإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َمَلََها اْلِقْرَبَة َزْمًرا   َزَمَر 
Ve bir kelâm ve haberi fâş ve şâyi¡ kıl-
mak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َزَمَر 
أََذاَعُه ِإَذا   Ve bir kimseyi bir kimse ِباْلَحِديِث 
üzere kışkırtıp igrâ eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ِإَذا أَْغَراُه  َزَمَر ُفالًَنا ِبُفالٍَن 
ِبِه
ِميُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tezmîr] اَلتَّزإْ
Bu dahi ney çalmak ma¡nâsınaır; yukâlu: 
َزَمَر ِبَمْعَنى  ُجُل  الرَّ َر   Ve kırbayı doldurmak َزمَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر اْلِقْرَبَة ِإَذا َمَلََها َزمَّ
اِمَرُة  Ney ve düdük çalan [ez-zâmiret] اَلزَّ
¡avrete denir.

اُر مَّ اٌد) [ez-zemmâr] اَلزَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) ve

اِمُر -Ney ve düdük çalan kim [ez-zâmir] اَلزَّ
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ِميُر -Bo (vezninde [emîr] أَِميٌر) [ez-zemîr] اَلزَّ
dur kimseye denir; cem¡i ِزَماٌر [zimâr] gelir 
zâ’nın kesriyle. Ve hüsn ü cemâl sâhibi 
oğlana denir; yukâlu: ُغالٌَم َزِميٌر أَْي َجِميٌل
َمُر لإْ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [ez-zevmer] اَلزَّ
de) ve

ُموُر -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [ez-zemûr] اَلزَّ
de) Bunlar da hûb ve dil-ber oğlana ıtlâk 
olunur.

َرُة مإْ  (zâ’nın zammıyla) [ez-zumret] اَلزُّ
Gürûh-ı insânîye denir ki pek çok olma-
ya, bölük ta¡bîr olunur; bir mikdârca savt 
ve çığıltıları olmak melhûzuna mebnî; 
tekûlu: َفْوٌج أَْي  النَّاِس  ِمَن  ُزْمَرةٌ  -Ve mü َجاَءْت 
teferrik cemâ¡at-i insânîye ıtlâk olunur. 
Cem¡i ُزَمٌر [zumer] gelir, ُصَرٌد [§urad] vez-
ninde; yukâlu: َقًة َجاُؤوا ُزَمًرا أَْي َجَماَعاٍت ُمَتَفّرِ
ِمُر َتزإْ إَْ ُم -ism-i fâ¡il bünye) [el-mustezmir] اَلإْ
siyle) Münkabız ve mütezellil adama de-
nir ki mukâvemet ve müvâceheye kudreti 
olmamakla sinip durur, kılletten ve nây 
gibi kasrlıktan müteferri¡dir; yukâlu: َرُجٌل 
 ِإْسَتْزَمَر Kâle fi’l-Esâs ُمْسَتْزِمٌر أَْي ُمْنَقِبٌض ُمَتَصاِغٌر
ُفالٌَن ِعْنَد اْلَهَواِن ِإَذا َصاَر َقِليالً َضِئيالً
ٍر َْنُو ُأَميإْ  [Benû Zumeyr] (ُزَبْيٌر [zubeyr] vez-
ninde) Bir batndır.

َمٌر  (vezninde [ayder√] َحْيَدٌر) [Zeymer] َأيإْ
Bir kişinin ¡alemidir. Ve Şemmâ« nâm 
şâ¡irin nâkası ismidir. Ve ‰ayyi™ kabîlesi 
cibâlinde bir buk¡anın adıdır.

ُمَراُن  [aymurân∂] َضْيُمَراُن) [Zeymurân] َأيإْ
vezninde) Bir mevzi¡dir.

اَراُء  zâ’nın fethi ve mîm’in) [™Zemmârâ] َأمَّ
teşdîdiyle) Bir mevzi¡ adıdır.

يٌر  (vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت) [zimmîr] ِأّمِ
Bir nev¡ balık adıdır. Şârih der ki sırtın-
da bir yumru dikeni olur ve şikâr oldukta 

اَرُة مَّ اَنٌة) [ez-zemmâret] اَلزَّ -vez [cebbânet] َجبَّ
ninde) Bu dahi nâya denir, ِمْزَماٌر [mizmâr] 
gibi, gûyâ ki kendisi zemr eder. Ve 

اٌر  ma¡nâsınadır [sâcûr] َساُجوٌر [zemmâr] َأمَّ
ki köpek kısmının boynuna geçirdikleri 
halta ta¡bîr olunan ağaç halkadır. Ve zinâ-
kâr ¡avrete ıtlâk olunur, zenpâreye ıslık 
çaldığı münâsebetiyle. Ve mahbûsun boy-
nuna geçirdikleri lâle ta¡bîr olunan demir 
bendin iki halkası beyninde olan ¡amûda 
ıtlâk olunur, düdük tarzında olduğu için.

َماُر -veznin [kitâb] ِكَتاٌب) [ez-zimâr] اَلّزِ
de) Devekuşu ötmek ma¡nâsınadır, ِمْزَماٌر 
[mizmâr]dan mutasarrıftır; yukâlu: َزَمَر 
َت النََّعاُم ِزَماًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َصوَّ
َمَراُن  Âhû kısmı (fetehâtla) [ez-zemerân] اَلزَّ
ürküp kaçmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َزَمَر 
الظَّْبُي َزَمَراًنا ِإَذا َنَفَر
ِمُر  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [ez-zemir] اَلزَّ
Gövdesinde kıllar ve tüyler pek âz olan 
insân ve hayvâna ıtlâk olunur, gûyâ ki dü-
dük gibi kavlak olur. Mü™ennesi ٌَزِمَرة [ze-
miret]tir; yukâlu: ٌْعِر َوَشاة  َصِبيٌّ َزِمٌر أَْي َقِليُل الشَّ
 Ve َزِمَرةٌ َوَغَنٌم َزِمَراٌت

 Mürû™et ve insâniyyeti pek az [zemir] َأِمٌر
olan şahsa ıtlâk olunur; yukâlu: َزِمٌر  َرُجٌل 
-Ve hüsn ü cemâl sâhibi ada أَْي َقِليُل اْلُمُروَءِة
ma ıtlâk olunur, kamış gibi tâb-dâr olmak 
münâsebetiyle.

َمُر  İnsân ve (fethateynle) [ez-zemer] اَلزَّ
hayvânın gövdesinde kıl ve tüy azca ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َزَمًرا ِمَن  َزِمَر الرَّ
ْعِر الشَّ َقِليَل  َكاَن  ِإَذا  اِبِع  الرَّ  َزِمَرِت :ve yukâlu اْلَباِب 
وِف الصُّ َقِليَلَة  َكاَنْت  ِإَذا  اُة  -Ve bir kimse bî الشَّ
mürû™et olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َزِمَر 
ُجُل ِإَذا َكاَن َقِليَل اْلُمُروَءِة الرَّ

ِمرُّ ) [ez-zimirr] اَلّزِ  (vezninde [imirr†] ِطِمرٌّ
Saht ve şedîd nesneye denir.
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اْشَتدَّ  Ve kaplan öykelenip haykırmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َغِضَب ِإَذا  النَِّمُر   َزْمَخَر 
-Ve tâze nebâtın baldırı boğumlan َفَصاَح
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلُعْشُب   َزْمَخَر 
 Ve َبْرَعَم

َخَرةٌ  İsm olur, zinâ-kâr rûsbî [zem«aret] َأمإْ
¡avrete denir; ses ma¡nâsından me™hûzdur.

َراُر ِمخإْ أإْ ِ  [isbi†râr] ِإْسِبْطَراٌر) [el-izmi«râr] اَلإْ
vezninde) Bu dahi savt pek katı olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َّْوُت ِإَذا اْشَتد ِإْزَمَخرَّ الصَّ
ُخُر  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-tezem«ur] اَلتََّزمإْ
vezninde) İsmdir, kaplanın öykelenip 
haykırmasına denir. Fi’l-asl masdar-
dır, ba¡dehu ism olarak isti¡mâl olundu; 
tekûlu: أَْدَهَشِني َتَزْمُخُر النَِّمِر أَْي َغَضُبُه َوِصَياُحُه
َخُر مإْ -vez [ca¡fer] َجْعَفٌر) [ez-zem«ar] اَلزَّ
ninde) Nâya ve düdüğe denir, ِمْزَماٌر 
[mizmâr] ma¡nâsına. Ve nişân okuna de-
nir, اٌب  ma¡nâsına, seslendiği [nuşşâb] نُشَّ
mülâhazasıyla. Ve birbirine sarılıp sar-
maşmış çokluk ağaçlara denir ki çatılkı 
ta¡bîr olunur, yel dokundukça âvâze ver-
diği için. Ve içi kavuk tâze ve ter şey™e 
denir, tâze nebât baldırı gibi.

 Mı§ır’da (zâ’nın fethiyle) [Zemâ«îr] َأَماِخيُر
Nîl garbîsinde bir karyedir ki ~a¡îd-i Ednâ 
nâhiyesindedir.

َخِريُّ مإْ ) [ez-zem«ariyy] اَلزَّ  [ca¡feriyy] َجْعَفِريٌّ
vezninde) Uzun şey™e denir. Ve içi kavuk 
ecvef nesneye denir.

َماِخِريُّ  (zâ’nın fethiyle) [ez-zemâ«iriyy] اَلزَّ
Bu dahi ecvef nesneye denir, Fârisîde pûç 
denir.

]أ م خ ش ر[
َشُر  şîn-i mu¡ceme ile) [Zema«şer] َأَمخإْ
-vezninde) »ârezm ül [sefercel] َسَفْرَجٌل
kesi nevâhîsinde bir kasaba adıdır. Bir 

seslenir.

ِميَراُر أإْ ِ -vez [isbi†râr] ِإْسِبْطَراٌر) [el-izmîrâr] اَلإْ
ninde) Şiddet-i gazabdan gözler kızarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َغِضَب ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْزَمأَرَّ 
ْت َعْيَناُه  Ney-zenin ney çalarken hâline َواْحَمرَّ
kıyâs olunmuştur.

]أ م ج ر[
َجُر مإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [ez-zemcer] اَلزَّ
İnce ve ufak oka denir.

َجَرُة مإْ  Nâya ve (hâ’yla) [ez-zemceret] اَلزَّ
düdüğe denir, ٌاَرة  .ma¡nâsına [zemmâret] َزمَّ
Cem¡i َزَماِجُر [zemâcir] ve َزَماِجيُر [zemâcîr] 
gelir. Şârihin beyânına göre bu çobanların 
çaldıkları kaval olacaktır. Ve 

َجَرةٌ  ;Kaval sesine denir [zemceret] َأمإْ
tekûlu: ْمَجَرِة الزَّ َصْوَت  أَْي  َزْمَجَرًة   Ve َسِمْعُت 
çokça gırîv ve feryâd ve kavgaya denir; 
yukâlu: َخُب اْلَكِثيُر َياُح َوالصَّ ْمَجَرُة أَِي الّصِ  َما َهِذِه الزَّ
Ve mutlakan sese denir; tekûlu: َسِمْعُت 
َصْوًتا أَْي   Ve masdar olur, arslanın َزْمَجَرًة 
gümültüsünü içerisinde gürüldetmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َد َزِئيَرُه َزْمَجَر اأْلََسُد ِإَذا َردَّ
ُجُر  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-tezemcur] اَلتََّزمإْ
vezninde) Bu dahi ٌَزْمَجَرة [zemceret] 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَزْمَجَر اأْلََسُد ِبَمْعَنى َزْمَجَر
ُر َمجإْ  (vezninde [siba†r] ِسَبْطٌر) [ez-zimecr] اَلّزِ
Bu dahi sese denir, َصْوٌت [§avt] ma¡nâsına.

َراُر ِمجإْ أإْ ِ  [isbi†râr] ِإْسِبْطَراُر) [el-izmicrâr] اَلإْ
vezninde) Pek seslenmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َت ْيُء ِإَذا َصوَّ ِإْزَمَجرَّ الشَّ
َجاُر  (vezninde [sincâr] ِسْنَجاٌر) [Zimcâr] ِأمإْ
Bir belde adıdır.

]أ م خ ر[
َخَرُة مإْ  â-yı mu¡ceme ile») [ez-zem«aret] اَلزَّ
-vezninde) Ses katı ol [da√recet] َدْحَرَجٌة
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْوُت الصَّ  َزْمَخَر 
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َماِأيُر  cem¡ bünyesiyle ki) [ez-zemâzîr] اَلزَّ
müfreddir) Buruşuk ve burtaşık ete denir; 
yukâlu: َلْحُمُه َزَماِزيُر أَْي ُمَتَقّبٌِض

]أ م ه ر[
َهِريُر مإْ  [zencebîl] َزْنَجِبيٌل) [ez-zemherîr] اَلزَّ
vezninde) Pek soğuk, şiddet-i berd 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُة ِشدَّ أَْي  َزْمَهِريٌر  ِفيِه   َيْوٌم 
-ma¡nâsına da ge َبْرٌد َشِديٌد Şârih der ki اْلَبْرِد
lir, ba¡zılar bunu menhûttur dediler ki ََّزم 
 kelimesinden mürekkebdir. Ve َهِريُر اْلَكْلِب

َهِريٌر  [amer…] َقَمٌر ,Aya denir [zemherîr] َأمإْ
ma¡nâsına.

َراُر ِمهإْ أإْ ِ -vez [isbi†râr] ِإْسِبْطَراٌر) [el-izmihrâr] اَلإْ
ninde) Yıldız parıldamak ma¡nâsınadır; 
ma¡nâ-yı sânîden me™hûzdur; yukâlu: 
َلَمَعْت ِإَذا  اْلَكَواِكُب  ِت  -Ve şiddet-i gazab ِإْزَمَهرَّ
dan göz kızarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْت َغَضًبا ِت اْلَعْيُن ِإَذا اْحَمرَّ  Ve çehre türş ve ِإْزَمَهرَّ
ta¡abbüs eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َكَلَح ِإَذا  اْلَوْجُه   Ve soğuk şedîd olmak ِإْزَمَهرَّ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْزَمَهرَّ اْلَيْوُم ِإَذا اْشَتدَّ َبْرُدُه
َهَرُة مإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ez-zemheret] اَلزَّ
vezninde) Bu dahi gazabdan göz kızar-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَعْيُن   َزْمَهَرِت 
ْت َغَضًبا اْحَمرَّ

َمِهرُّ ُمزإْ ) [el-muzmehirr] اَلإْ  ُمْضَمِحلٌّ
[mu∂ma√ill] vezninde) Dargın adama de-
nir; yukâlu: َرُجٌل ُمْزَمِهرٌّ أَْي َغْضَباُن Ve güleç ve 
handân adama denir; yukâlu: َرُجٌل ُمْزَمِهرٌّ أَْي 
ّنِ الّسِ -Ma¡nâ-yı evvel şiddet-i berd َضاِحُك 
den türş-rû ve َثاِني [&ânî] dişleri sırtarmış 
adamlara teşbîhledir.

]أ ن ر[
نإُْر  zâ’nın fethi ve nûn’un) [ez-zenr] اَلزَّ
sükûnuyla) Doldurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُِل ِإَذا َمَلَه َناَء َزْنًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ  Ve bir َزَنَر اإْلِ
Na§rânîye zünnâr kuşatmak ma¡nâsınadır; 

a¡râbî kasaba-i mezbûreye uğrayıp bir 
kimseye kasabanın ve vâlîsinin isimlerini 
su™âl eyledikte kasabanın ismi Zema«şer 
ve vâlîsinin ismi Reddâd olduğunu ihbâr 
eylemekle a¡râbî ” َوَرّدٍ َشّرٍ  ِفي  َخْيَر  -di “الَ 
yerek kasabaya girmeyip semt-i âhere 
munsarıf oldu. Vasf ve şöhreti şems-i 
nehâr-âsâ cihân-gîr olan Cârullâh Ebu’l-
¢âsim Ma√mûd b. ¡Ömer ez-Zema«şerî 
ona mensûbdur. Müşârünileyh medhinde 
Emîr-i Mekke ¡Alî b. ¡Îsâ b. Vehhâs el-
◊asanî inşâd eylediği kasîde cümlesinden 
işbu iki beyt-i dil-pezîr bu mahalle tahrîr 
olundu:

ْنَيا ِسَوى اْلَقْرَيِة الَّـــــــِتي َجِميُع ُقَرى الدُّ

أََها َداًرا ِفَداُء َزَمْخَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرا َتَبوَّ

َوأَْحِر ِبأَْن تُْزَهى َزَمْخَشُر ِباْمـــــــــــــــــــــــِرٍئ

َرى َرى َزَمَخ الشَّ ِإَذا ُعدَّ ِفي أُْسِد الشَّ

Müstesnâ olan karyeden murâd Mekke-i 
mükerreme’dir ki ondan mücâvir olmuş 
idi. أَْحِر [e√ri] kelimesi fi¡l-i ta¡accübdür; 
 cebel-i Selmâ tarîkinde arslanı [Şerâ] َشَرى
kesîr ve şedîd bir mahaldir; َزَمٌخ [zema«] 
kibr ve nahvet ma¡nâsınadır. Şarihin 
beyânı üzere evveli budur:

َماِم اْلَفْرِد ِعْنِدَي ِمْن َيـــٍد َوَكْم ِلْلِ

ا َقْد أََطاَب َوأَْكَثـــــــــــــــَرا َوَهاِتيَك ِممَّ

ِة الَِّتي أَِخي اْلَعْزَمِة اْلَبْيَضاِء َواْلِهمَّ

أََناَفْت ِبِه َعالََّمُة اْلَعْصِر َواْلــــــــــَوَرا

]أ م أ ر[
َزَرُة مإْ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [ez-zemzeret] اَلزَّ
ninde) İçine nesne vaz¡ olunmuş kabı 
doldurduktan sonra köşeleri dolup yerleş-
mek için silkip ırgalamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكُه َبْعَد اْلَمْلِء ِلَيَتأَبََّط َزْمَزَر اْلِوَعاَء ِإَذا َحرَّ
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İbn ¡Amr’dır ki »a&¡am kabîlesinden ve 
şu¡arâdandır.

]أ ن ب ر[
ُاوُر نإْ  Eşek (zâ’nın zammıyla) [ez-zunbûr] اَلزُّ
arısı ve sarıca arı dedikleri arıya denir; 
mü™ellif اٌع َلسَّ  ibâretiyle tefsîr edip¡ ُذَباٌب 
şârihin ve ümmehât-ı sâ™irenin beyânı 
üzere o gûne arı ile terceme olundu. Hattâ 
Zema«şerî, Mu…addimetü’l-Edeb’de 
 münc-i beyâbânî ve nahl-i [zunbûr] ُزْنُبوٌر“
münc-i engübîn” ¡ibâretiyle resm ve beyân 
eylemiştir. Mü™ellif dahi َنْحٌل kelimesini 
bal arısıyla takyîd eylemiştir. Hülâsa َنْحٌل 
[na√l] bal arısına ve ُزْنُبوٌر [zunbûr] eşek 
arasına denir. Van…ulu bî-halâvet terceme 
eylemiştir. Ve 

ُاوٌر -Cüst ve zarîf ve serî¡ü’l [zunbûr] ُأنإْ
cevâb adama ıtlâk olunur. Ve yük götür-
meğe liyâkat ve kudret peydâ eylemiş 
eşek sıpasına ıtlâk olunur. Ve gâret-i 
¡azîmeye ya¡nî şiddet üzere olan şeb-hûna 
ve baskına ıtlâk olunur. Ve 

ُاوٌر -Çınar ağacına şebîh bir şe [zunbûr] ُأنإْ
cer ismidir. Ve ¡Arabların ٌِّتيٌن ُحْلَواِني dedik-
leri bir nev¡ lezîz incîr adıdır.

ُاوَرُة نإْ -hâ’yla ki muhassas) [ez-zunbûret] اَلزُّ
tır) ve

َااُر نإْ  Bunlar (zây’ın kesriyle) [ez-zinbâr] اَلّزِ
da eşek arısına denir. Ve 

َااٌر  gibi mezkûr [zunbûr] ُزْنُبوٌر [zinbâr] ِأنإْ
incîre denir.

ِاُر نإْ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [ez-zinbir] اَلّزِ
Bu dahi o incîre denir.

ُاُر نإْ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [ez-zunbur] اَلزُّ
Bu dahi cüst ve zarîf ve hâzır-cevâb ada-
ma denir.

ََْرُة َمزإْ -vez [mezbelet] َمْزَبَلٌة) [el-mezberet] اَلإْ

yukâlu: نَّاَر ُجَل ِإَذا أَْلَبَسُه الزُّ  َزَنَر الرَّ

نَّاُر اٌح) [ez-zunnâr] اَلزُّ  (vezninde [√tuffâ] تُفَّ
ve

نَّاَرُة ve (hâ’yla) [ez-zunnâret] اَلزُّ

ُر نَّيإْ ْيٌط) [ez-zunneyr] اَلزُّ -veznin [†ubbey…] ُقبَّ
de) Na§ârâ ve Mecûs tâ™ifesinin şi¡âr-ı 
küfrlerinden olan bir gûne kuşağın adıdır. 
Ve bu “küstîc”den başkadır; bu ipekten 
olur, ve dâhile kuşanırlar, küstîc hâricden 
kuşanırlar.

ٌل) [et-tezennur] اَلتََّزنُُّر -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir nesne ince olmak ma¡nâsınadır, 
gûyâ ki zünnâr tarzında olur; yukâlu: َتَزنََّر 
ْيُء ِإَذا َدقَّ الشَّ
َناِنيُر -veznin [denânîr] َدَناِنيُر) [ez-zenânîr] اَلزَّ
de) Hurde çakıl taşlarına denir. Ve hur-
de sineklere denir, ِصَغاٌر  .ma¡nâsına ُذَباٌب 
Mü™ellif müfredini zikr eylememekle 
zâhiren müfredi nâ-mesmû¡dur yâhûd ُزنَّاٌر 
[zunnâr]dır. Ve 

 Yemen’de bir ma¡rûf kuyu [Zenânîr] َأَناِنيُر
adıdır. Ve Cureş nâm mevzi¡ ile Benû ¡U…
ayl yurdunun beyninde bir kumluk adıdır.

ُمَزنََّرُة  [mu¡a@@amet] ُمَعظََّمٌة) [el-muzenneret] اَلإْ
vezninde) Uzun boylu etli cânlı hatuna de-
nir; yukâlu: ِإْمَرأَةٌ ُمَزنََّرةٌ أَْي َطِويَلٌة َجِسيَمٌة
يَنٌة) [Zinnîret] ِأنِّيَرُة -veznin [sikkînet] ِسّكِ
de) Rûmiyyetü’l-asl bir câriye adıdır ki 
sahâbiyyedir, mukaddemâ bir kâfirin 
zîr-i dest-i temellükünde olup hidâyet-i 
Rabbü’l-enâm ile şeref-yâb-ı İslâm ol-
duğundan mel¡ûn-ı mesfûr âgâh oldukta 
irtidâdı için her bâr gûnâgûn işkence ile 
ta¡zîb ve dil-fikâr eylediği ~ıddî…-i Ekber 
radıyallâhu ¡anhu hazretlerinin ma¡lûmları 
olmakla iştirâ ve âzâd eyledi.

ٌر  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Zuneyr] ُأَنيإْ
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]أ ن ج ر[
 (vezninde [sincâr] ِسْنَجاُر) [Zincâr] ِأنإَْجاُر
Bir belde adıdır.

 (vezninde [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [zuncûr] ُأنإُْجوُر
Bir nev¡ balık adıdır.

ِجيُر نإْ ve [ez-zincîr] اَلّزِ

ِجيَرُة نإْ  (zâ’ların kesriyle) [ez-zincîret] اَلّزِ
Genç ve tâze adamların tırnakları üzere 
hâdis olan beyâza denir, silsike ma¡nâsına, 
zencîr-i Fârisîdir.

َجَرُة نإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ez-zenceret] اَلزَّ
vezninde) Baş parmakla şehâdet parma-
ğının tırnaklarını birbirine zamm eyledik-
ten sonra aralığına âher elinin parmağıyla 
fiske çalmak ma¡nâsınadır; bunu va¡de 
işâret için ederler; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َزْنَجَر 
اَبِتِه َسبَّ َوظُْفِر  ِإْبَهاِمِه  ظُُفِر  َبْيَن   Mü™ellif bunu َقَرَع 
َوالَ mâddesinde “ف،و،ف” ِبَخْيٍر  َعنِّي  َفاَف   َما 
 unvânıyla mesel olarak dahi zikr¡ َزْنَجَر
eylemiştir. Hâsılı sol elin baş parmağını 
sebbâbe ile halka edip tırnakları ucu ka-
vuştukta sağ elin baş parmağının tırnağı 
zahriyle fiske vurmaktır ki va¡di müşîrdir, 
ekserî visâl-cûyân olanlara mehâbîbin 
işâret-i mevâ¡îdidir ki baş üzere demek-
tir, niteki Mucmel’de işbu şi¡r ile istişhâd 
olunmuştur: 

َفأَْرَسْلُت ِإَلى َسْلَمــــــــى

ِبأَنَّ النَّْفَس َمْشُغوَفـــــــــــــْه

َفَما َجاَدْت َلَنا َسْلَمى

ِبِزْنِجيٍر َوالَ ُفوَفـــــــــــــــــــــــــــــــــْه

Burada ِزْنِجيٌر ve ُفوَفه ismlerdir, fiskeye 
denir.

]أ ن ج ف ر[
ُر نإُْجفإْ -zâ’nın ve cîm’in zam) [ez-zuncufr] اَلزُّ

ninde) Eşek arısı çok olan yere denir; 
yukâlu: َناِبيِر أَْرٌض َمْزَبَرةٌ أَْي َكِثيَرُة الزَّ
َاُر نإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [ez-zenber] اَلزَّ
Arslana denir. Ve küçük kirpiye denir, ُقْنُفٌذ 
.ma¡nâsına َصِغيٌر

َُْر َنوإْ -vez [anevber§] َصَنْوَبٌر) [ez-zenevber] اَلزَّ
ninde) َزْوَبٌر [zevber] ma¡nâsınadır ki hep 
ve götürü demektir; yukâlu: ِبَزَنْوَبِرِه أَْي  أََخَذُه 
ِبَزْوَبِرِه
ُاُر  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-tezenbur] اَلتََّزنإْ
vezninde) Kibr ve nahvet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر َتَزْنَبَر َعَلْيِه ِإَذا َتَكبَّ

َاِريُّ نإْ ) [ez-zenberiyy] اَلزَّ  [ca¡feriyy] َجْعَفِريٌّ
vezninde) Sakîl ve girân-cân kişiye denir. 
Ve büyük gemiye denir.

]أ ن ت ر[
َتَرُة نإْ  tâ-yı fevkiyye ile) [ez-zenteret] اَلزَّ
-vezninde) Darlık ve çep [da√recet] َدْحَرَجٌة
reşiklik ma¡nâsınadır; yukâlu: ٌِفي َعْيِشِه َزْنَتَرة 
أَْي ِضيٌق َوُعْسَرةٌ
ُتُر -vez [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-tezentur] اَلتََّزنإْ
ninde) Salını salını yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َتَبْخَتَر َتَزْنَتَر الرَّ
َتٌر  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Zenter] َأنإْ
Esâmîdendir: Rifâ¡a b. Zenter ashâbdandır. 
Ve Mubeşşir b. ¡Abdulmun≠ir b. Zenter 
ashâb-ı Bedr’dendir, vak¡a-i mezbûrede 
şehîd olmuştur. Ve Ebû Zenter, Sa¡îd b. 
Dâvûd b. Ebî Zenter ez-Zenterî ceddi ola-
caktır. Ve A√med b. Mes¡ûd ez-Zenterî 
muhaddistir. Ammâ Mu√ammed b. Bişr 
ez-Zubeyrî zâ’nın zammı ve bâ-yı mu-
vahhadenin fethiyledir, zîrâ bu mevâlî-i 
âl-i Zubeyr’dendir, İbn Nu…†a ¡aleyhi’r-
rahmet serd-i isnâd-ı hadîste vehm eyle-
mekle َزْنَتٌر ¡unvânında zabt eylemiştir.
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ya¡nî َزاِئٌر [zâ™ir] lafzından cem¡ olur; َسْفٌر 
[sefr] ve َساِفٌر [sâfir] ve َصْحٌب [§a√b] ve 
 in[zâ™ir] َزاِئٌر gibi. Niteki [â√ib§] َصاِحٌب
cem¡i اٌر ٌر ve [zuvvâr] ُزوَّ  dahi [zuvver] َزوَّ
gelir, َراِجٌز [râciz] ve اٌز  َراِكٌع ve [ruzzâc] ُرجَّ
[râki¡] ve ُركٌَّع [rukka¡] gibi; yukâlu: َرُجٌل َزْوٌر 
ٌر أَْي َزاِئُروَن اٌر َوُزوَّ ٌر َوُزوَّ  Ve َوِرَجاٌل ُزوَّ

ٌر -Hurmâ şâhının dibinden yuka [zevr] َألإْ
rı yaprak bitmeyen yerine denir ki َجِريٌد 
[cerîd]i olacaktır; bu meyl ma¡nâsındandır; 
yukâlu: َعِسيَبُه أَْي  النَّْخِل  َزْوَر   Ve ¡akl ve َقَطَع 
hûşa ıtlak olunur, semt-i hatâdan imâleye 
bâ¡is olduğu için; yukâlu: َعْقٌل أَْي  َزْوٌر  َلُه   َما 
Bu ma¡nâda zâ’nın zammıyla dahi lügat-
tir. Ve 

ٌر  [ziyâret] ِزَياَرةٌ ,Masdar olur [zevr] َألإْ
gibi; yukâlu: َوِزَياَرًة َزْوًرا  َيُزوُرُه   Ke-mâ َزاَرُه 
se-yuzkeru. Ve bir kavmin seyyid ve mü-
teşahhası olan adama ıtlak olunur ki َمُزوٌر 
[mezûr] ma¡nâsına olur, zîrâ nâsın ziyâret-
gâhıdır, yukâlu: ُدُه -Ve uy ُهَو َزْوُر َقْوِمِه أَْي َسّيِ
kuda müşâhede olunan hayâl ve misâle 
ıtlak olunur, َطْيٌف [†ayf] gibi. Ve 

ٌر  ;Kuvvet ve ¡azîmet ma¡nâsınadır [zevr] َألإْ
yukâlu: َوَعِزيَمٌة ةٌ  ُقوَّ أَْي  َزْوٌر  اأْلَْمِر  ِفي   Ve şol َلُه 
¡azîm taşa denir ki kuyunun ağızında vâki¡ 
olup bir vechile kesrinden ¡âciz olmalarıy-
la hâli üzere terk olunmuş ola. Bunlarda 
tefe™™ülen isti¡mâl olunmuştur. Ve 

ٌر  Sevâri…iyye kurbünde bir vâdî [Zevr] َألإْ
adıdır.

ِر لإْ ُم الزَّ  Beyne’l-¡Arab bir [yevmu’z-zevr] َيوإْ
vak¡a-i ma¡rûfedir ki Bekr kabîlesi Temîm 
üzere sû-i kasd ile varıp âheng-i cidâl ey-
lemezden akdemce iki devenin dizlerini 
gereği gibi bend eyledikten sonra Temîm 
kavmine karşı ”ا َيِفرَّ َحتَّى  َنِفرَّ  َلْن  َزْوَراَنا   “َهَذاِن 
Ya¡nî “Bu develer bizim ma¡budumuz 

mıyla) Lisânımızda zincifre ta¡bîr olunan 
kırmızı boyadır ki ma¡rûftur, ma¡denîsi ve 
masnû¡îsi olur.

]أ ن خ ر[
نإَْخَرُة  â-yı mu¡ceme ile») [ez-zen«aret] اَلزَّ
-vezninde) Bir adam ge [da√recet] َدْحَرَجٌة
niziyle oflamak ve puflamak ve solumak 
ma¡nâsınadır ki genizinden âvâz verir gibi 
olur; yukâlu: َزْنَخَر ِبِمْنَخِرِه ِإَذا َنَفَخ ِفيِه

]أ ن ف ر[
ِفيُر نإْ -vez [zincîr] ِزْنِجيٌر (fâ’yla) [ez-zinfîr] اَلّزِ
ninde) Tırnak kesintisine denir, الظُُّفِر  ُقالََمُة 
[…ulâmetu’@-@ufur] ma¡nâsına. Ve tırnak 
kesintisinden bir pâreye denir. Ve çekir-
değin zar gibi ince kabuğuna denir ve bu 
münâsebetler ile pek az nesne ma¡nâsında 
isti¡mâl olunur; tekûlu: َما َرَزْأتُُه ِزْنِفيًرا أَْي َشْيًئا

]أ ن ه ر[
َهَرُة نإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ez-zenheret] اَلزَّ
ninde) Bir kimseye gözünü belertip şid-
detle bakmak ma¡nâsınadır; tekûlu: ََّزْنَهَر ِإَلي 
ِبَعْيِنِه ِإَذا اْشَتدَّ َنَظُرُه َوأَْخَرَج َعْيَنُه

]أ ل ر[
ُر لإْ  zâ’nın fethi ve vâv’ın) [ez-zevr] اَلزَّ
sükûnuyla) Bedende göğüsün ortasına 
¡alâ-kavlin göğüsün üstüne denir ketifle-
re kadar ve ¡alâ-re™yin göğüs kemikleri-
nin uçları kavuşup biriktikleri yere denir; 
yukâlu: ْدِر أَْو َما ْوِر َوُهَو َوَسُط الصَّ  َفَرٌس َعِريُض الزَّ
ْدِر  Ve اْرَتَفَع ِمْنُه ِإَلى اْلَكِتَفْيِن أَْو ُمْلَتَقى أَْطَراِف ِعَظاِم الصَّ

ٌر  ma¡nâsınadır ki bir [zâ™ir] َزاِئٌر [zevr] َألإْ
adamı ziyâret eden kimsedir. Ve bu ziyâret 
ma¡nâsına fi’l-asl masdar olup ba¡dehu 
vasf olarak isti¡mâl olundu; yukâlu: َرُجٌل 
 Ve َزْوٌر أَْي َزاِئٌر

ٌر  ;ma¡nâsına olur [zâ™irûn] َزاِئُروَن [zevr] َألإْ
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sanem olacaktır. Kâle’ş-şârih yukâlu: َوَما 
َتَعاَلى اهلِل  ُدوِن  ِمْن  ُعِبَد  َما  ُكلُّ  َوُهَو  وَر  الزُّ َتْعُبُدوَن   َلُكْم 
Ve 

 Kuvvet ma¡nâsına gelir, bunda [zûr] ُألٌر
Fârisî ile müttefaktır, zîrâ Fârisî lisânında 
dahi kuvvete ُزور [zûr] derler; zûr-mend 
kuvvetli demektir. Ve 

 Bir ırmak adıdır ki Dicle’ye [Zûr] ُألٌر
munsabb olur, eğri cereyân eylediği için. 
Ve 

 Akl ve re™y ve rüşd ma¡nâsına¡ [zûr] ُألٌر
müsta¡meldir; yukâlu: أَْي َصيُّوٌر  َوالَ  ُزوٌر  َلُه   َما 
ِإَلْيِه َويَُماُل  يُْرَجُع   Ve bâtıl ve beyhûdeye َرْأٌي 
ıtlâk olunur. Ve أَْزَوُر [ezver] kelimesinden 
ki أَْحَمُر [a√mer] veznindedir, cem¡ olur, ke-
mâ se-yuzkeru. Ve ta¡âmın hoş ve lezîz ol-
masına denir; tekûlu: أَْعَجَبِني ُزوُر َهَذا الطََّعاِم أَْي 
َوِطيُبُه تُُه   .Zîrâ nefs elbette ona meyl eder َلذَّ
Ve libâsın temîz ve nerm ve mülâyim ol-
masına denir; yukâlu: ِفيِه ُزوٌر َثْوًبا  َيْلَبُس ِإالَّ   َما 
 Ve أَْي ِليٌن َوَنَقاٌء

 Bir pâdişâh ismidir ki hâliyen [Zûr] ُألٌر
Baπdâd kurbünde şehr-i Zûr dedikle-
ri beldenin bânîsi olmakla ismine muzâf 
olmuştur.

َلُر -Bir tarafa eğ (fethateynle) [ez-zever] اَلزَّ
rice vurup ve devrik olmak ma¡nâsınadır, 
yukâlu: اِبِع ِإَذا َماَل ْيُء َزَوًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ  Ve َزِوَر الشَّ
insânın ve sâ™ir hayvânın göğüsü bir tarafa 
doğru devrik yâhûd göğüsünün iki taraf-
lı etlerinin birisi âher üzere çıkık ve ba-
sık olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َزِوَر الرَّ
 َواْلَفَرُس ِإَذا َعِوَج َزْوُرُه أَْي َصْدُرُه أَْو أَْشَرَف أََحُد َجاِنَبْي
َزْوِرِه َعَلى اآْلَخِر
َلُر َأإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-ezver] اَلإْ
Ma¡nâ-yı merkûmdan vasftır; yukâlu: 
َماِئٌل أَْي  أَْزَوُر   Ve göğüsünün kaburgası ُعنٌُق 
ince ve uzunca olan köpeğe ıtlâk olunur; 

olmakla bunlar firâr eylemedikçe bizim 
firârımız mutasavver değildir” diye iş¡âr-ı 
tesebbüt eylediler. Bu sebebden ْوِر الزَّ  َيْوُم 
[yevmu’z-zevr] ile müte¡âref oldu. Bura-
da َزْوٌر [zevr] sanem ma¡nâsınadır, kizb-i 
sırf ve mâ™il ¡ani’l-hak olduğu için, niteki 
zâ’nın zammıyla da lügattir.

َياَرُة  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [ez-ziyâret] اَلّزِ
ve

َلاُر ve (zâ’nın zammıyla) [ez-zuvâr] اَلزُّ

َمَزاُر  Bir (mîm’in fethiyle) [el-mezâr] اَلإْ
kimseyi görmeğe varmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َزاَرُه َيُزوُرُه َزْوًرا َوِزَياَرًة َوُزَواًرا َوَمَزاًرا ِإَذا أََتاُه 
َقاِء الّلِ  Bu ma¡nâ sadr ma¡nâsına olan ِبَقْصِد 
-den me™hûzdur, gûyâ ki sadrıy[zevr] َزْوٌر
la telakkî yâhûd َمُزوٌر [mezûr]un sadrına 
kasd-ı likâ™ eder olur, niteki müvâcehe 
dahi bu resmedir.

ُر َليإْ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [ez-zuveyr] اَلزُّ
ve

َلرُّ  ِخَدبٌّ zâ’nın kesriyle) [ez-ziverr] اَلّزِ
[«idebb] vezninde) Bunlar da kavmin sey-
yid ve zî-şânına ıtlak olunur; tasgîr ta¡zîm 
içindir.

لُر  Yalan (zâ’nın zammıyla) [ez-zûr] اَلزُّ
söze denir; tekûlu: ِرَياٌء ِفْعُلُهْم  َزَماِنَنا   َمَشاِيُخ 
َكِذٌب أَْي  ُزوٌر   Vech-i istikâmetten َوَقْولُُهْم 
mâ™il olduğu için ıtlâk olunmuştur. Ve 
şirk-billâh ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki 
a¡zam-ı ekâzîbdir. Ve Yehûd ve Na§ârâ 
tâ™ifelerinin paskalyalarına ıtlâk olunur. 
Ve َزْوٌر [zevr] gibi bir kavmin seyyid 
ve ser-gerdelerine ıtlâk olunur, bu ٌِزَياَرة 
[ziyâret]tendir, mahall-i meyl olduğu dahi 
sebeb olabilir. Ve tarab ve mûsîkî mec-
lisine ıtlâk olunur. Ve ma¡bûd bi’l-hakk 
celle şânuhu hazretlerinden gayrı ma¡bûd 
ittihâz olunan şey™e ıtlâk olunur ki put ve 
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denir. Ve yaya ıtlâk olunur; yukâlu: َرَمى 
اْلَقْوِس أَِي  ْوَراِء   Ve nehr-i Dicle’ye ıtlâk ِبالزَّ
olunur, eğri büğrü cârî olduğu için. Ve 
şehr-i Baπdâd’a ıtlâk olunur, zîrâ ebvâb-ı 
dâhiliyyesi hâriciyyeden müzevver ve 
mâ™ildir. Ve Medîne’de Mescid-i şerîf’e 
karîb bir mevzi¡ adıdır. Ve ◊îre şehrin-
de bir sarâyın ismidir. Ve arz-ı ba¡îdeye 
ıtlâk olunur, vusûlden mâ™il olduğu için; 
yukâlu: ٌأَْرٌض َوَفالَةٌ َزْوَراُء أَْي َبِعيَدة Ve 

َراُء  û »îm nâm mevzi¡ yanında± [™Zevrâ] َألإْ
bir arzın ismidir. Ve ¡O&mân radıyallâhu 
¡anhu hazretlerinin dâr ve sarâyları adıdır.

اَرُة -Deve sürüsüne de (hâ’yla) [ez-zâret] اَلزَّ
nir. Ve kuş kursağına denir. Ve 

 Ezd-i Serât kabîlesinden bir [Zâret] َأاَرُة
cemâ¡atin ismidir. Ve Ba√reyn kazâsında 
bir karye adıdır, Merzubânu’z-Zâret de-
mekle müte¡âref kimse oraya muzâftır. 
Ve ~a¡îd kazâsında bir karye adıdır. Ve 
‰arâbulus-ı ∏arb kazâsında bir karye adı-
dır; tâcir ve mütemevvvil İbrâhîm ez-Zârî 
ondandır. Ve İştî«an kazâsında bir karye 
adıdır; a¡lâmdan Ya√yâ b. »uzeyme ez-
Zârî oradandır.

اِلَرُة ) [ez-zâviret] اَلزَّ -veznin [â∂iret√] َحاِضَرةٌ
de) ve

اُللَرُة -vez [nâ†ûret] َناطُوَرةٌ) [ez-zâvûret] اَلزَّ
ninde) Bunlar da kuş kursağına denir, 
.ma¡nâsına [av§alet√] َحْوَصَلٌة

يُر  [zirr] ِزرٌّ (zâ’nın kesriyle) [ez-zîr] اَلّزِ
ma¡nâsınadır ki düğmeye denir. Şârihin 
beyânı üzere râ-i  ûlâ yâ’ya mübeddeledir. 
Ve 

 ِزيَرةٌ ,Ketene denir; tâ-i  tahsîsle [zîr] ِأيٌر
[zîret] ketenden bir pâreye denir. Ve 

 [denn] َدنٌّ ,Büyük küpe denir [zîr] ِأيٌر

yukâlu: ُمْسَتِدقًّا َصْدِرِه  َجْوَشُن  َكاَن  ِإَذا  أَْزَوُر   َكْلٌب 
Ve gözlerinin kuyruğuyla nazar eder olan 
adama ıtlâk olunur. ¡Alâ-kavlin şol insân 
ve hayvâna denir ki pekçe yürüdükte bir 
yanı üzere yengeç gibi eğilerek yürür ola, 
her ne kadar sadrında meyl ve i¡vicâc yok 
ise de; yukâlu: َرُجٌل أَْزَوُر ِإَذا َكاَن َيْنظُُر ِبُمْؤِخِر َعْيَنْيِه 
ْيِر َوِإْن َلْم َيُكْن  أَْو ُهَو الَِّذي َيِميُل ِفي ِشّقٍ ِإَذا اْشَتدَّ ِفي السَّ
ِفي َصْدِرِه َمَيٌل

َلرُّ -hi] ِهَجفٌّ zâ’nın kesriyle) [ez-ziverr] اَلّزِ
ceff] vezninde) Seyr-i şedîd ma¡nâsınadır. 
Ve tünd ve şedîd insân ve hayvâna denir. 
Ve sefer için müheyyâ ve âmâde olmuş 
deveye denir.

َلاُر ve [ez-zivâr] اَلّزِ

َياُر  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [ez-ziyâr] اَلّزِ
Bir nesnenin salâh ve ¡ismetine medâr ve 
kıvâm olan şey™e denir; yukâlu: َلُه ِزَواٌر   ُهَو 
 Ve şol ipe denir ki devenin َوِزَياٌر أَْي َصالٌَح َلُه
göğüsü bağıyla ki göğüslüğü ta¡bîr olunur, 
kolanı arasına bend ederler, tâ ki kolan 
sürüp mesânesini bend eylemeye. Bun-
lar takvîm ve tahsîn ma¡nâsına olan َتْزِويٌر 
[tezvir]-i âtîden me™hûzdur. Cem¡i ٌأَْزِوَرة 
[ezviret]tir. Ve 

-Masdar olur, devenin göğüslü [zivâr] ِأَلاٌر
ğüne zikr olunan ipi bağlamak ma¡nâsına; 
tekûlu: َياِر ِبالّزِ َشَدْدَتُه  ِإَذا  ِزَواًرا  اْلَبِعيَر   Ve ُزْرُت 
¡Alî b. ¡Abdullâh b. Behrâm ez-Ziyârî 
muhaddîsîndendir.

َراُء لإْ -vez [™amrâ√] َحْمَراُء) [™ez-zevrâ] اَلزَّ
ninde) U√ay√a b. el-Culâ√ el-En§ârî’nin 
¡uhde-i temellükünde olan mâl ya¡nî 
devâbb ve mevâşînin ismidir. Ve 

َراُء -Pek derin kuyuya ıtlâk olu [™zevrâ] َألإْ
nur, ifâzadan mâ™il olduğu için; yukâlu: 
َبِعيَدةٌ أَْي  َزْوَراُء   Ve su ve şerbet içecek ِبْئٌر 
kadehe denir. Ve gümüş zarfa ve inâya 
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َأاَرُة ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-izâret] اَلإْ
adamı bir kimsenin ziyâretine vardırmak 
ve ziyâret ettirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َياَرِة أََزاَرُه ِإَذا َحَمَلُه َعَلى الّزِ
ِليُر -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tezvîr] اَلتَّزإْ
de) Yalan söze vesme ve ârâyişle tervîc 
için hüsn ve zînet vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َر ُفالٌَن ِإَذا َزيََّن اْلَكِذَب -Ve bir nesne َزوَّ
ye kıvâm ve i¡tidâl ve istikâmet vermek-
le tahsîn ve tehzîb eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir. Bunda tef¡îl selb içindir ki 
i¡vicâcını izâle eylemekle olur; yukâlu: 
َمُه َنُه َوَقوَّ ْيَء ِإَذا َحسَّ َر الشَّ  Ve kendisini ziyâret َزوَّ
eden adama nüvâziş ve ikrâm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْكَرَمُه ِإَذا  اِئَر  الزَّ َر   َزوَّ
Ve şâhidin şehâdetini ibtâl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهاَدَة ِإَذا أَْبَطَلَها َر الشَّ  Ve َزوَّ
bir adamın nefsini kizb ve dürûgla mu¡lem 
kılmak ya¡nî kizb nisbet eylemek ki “filân 
muzevverdir” demekten ¡ibârettir; yukâlu: 
وِر َر َنْفَسُه ِإَذا َوَسَمَها ِبالزُّ ُرَك َعَلى :ve tekûlu َزوَّ  أََنا أَُزّوِ
َنْفِسَك أَْي أَتَِّهُمَك َعَلْيَها
ُر ُمَزلَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muzevver] اَلإْ
vezninde) Şol deveye denir ki eliyle deve 
kısmının karnından yavruyu çekip çıkarır 
olan kimse yavruyu çıkarır iken yavrunun 
göğüsü eğilmekle eliyle sıkıp doğrultup 
lâkin eser ve ¡alâmeti kalmakla o eserden 
hâlet-i mezbûresi fehm ve idrâk oluna; 
yukâlu: ُر ِمْن ٌر ِإَذا َكاَن َقْد َسلَُّه اْلُمَذّمِ  َفِصيٌل َوَبِعيٌر ُمَزوَّ
ِه َفاْعَوجَّ َصْدُرُه َفَغَمَزُه ِلُيِقيَمُه َفَبِقَي ِفيِه ِمْن َغْمِزِه  َبْطِن أُّمِ
ٌر أََثٌر يُْعَلُم ِمْنُه أَنَُّه ُمَزوَّ
ِتَزاَرُة سإْ ِ -Bir kimseden kendi [el-istizâret] اَلإْ
sinin ziyâretine gelmesini iltimâs ve niyâz 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالًَنا  ِإْسَتَزاَر 
ِإَذا َسأََلُه أَْن َيُزوَرُه
-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tezâvur] اَلتََّزاُلُر
de) ve

ma¡nâsına. ¡Alâ-kavlin kulpsuz büyücek 
destîye denir, ٌُّحب [√ubb] ma¡nâsına. Ve 
de™b ve ¡âdet ma¡nâsına müsta¡meldir, 
dâ™imâ tereddüdü olduğu için; yukâlu. 
 Ve َهَكَذا ِزيُرُه أَْي َعاَدتُُه

-Şol zen-dost çelebiye ıtlâk olu [zîr] ِأيٌر
nur ki zenân tâ™ifesiyle musâhabetten ve 
mu¡âmelesizce yâhûd mu¡âmele ile ilf ve 
mücâlesetten pek hazz eder ola. Ve er-
kek sohbetinden ve üns ü ülfetinden hazz 
eden ¡avrete de ıtlâk olunur, ¡alâ-kavlin 
erkeğe mahsûstur ve bu ٌِزَياَرة [ziyâret]ten 
me™hûzdur. Cem¡i أَْزَواٌر [ezvâr] ve ٌِزَيَرة [zi-
yeret] gelir, ِعَنَبٌة [¡inebet] vezninde ve أَْزَياٌر 
[ezyâr] gelir lafzına mebni; yukâlu: ُهَو ِزيُر 
َساِء َويُِحبُّ ُمَجاَلَسَتُهنَّ ِبَغْيِر  ِنَساٍء ِإَذا َكاَن يُِحبُّ ُمَحاَدَثَة النِّ
 Ve ِهَي ِزيُر ِرَجاٍل أَْو َخاصٌّ ِبِهْم :ve yukâlu َشّرٍ أَْو ِبِه

 َبمٌّ Tanbûrun ince teline denir ki [zîr] ِأيٌر
[bemm] mukâbilidir yâhûd pek keskin 
olanına denir, ikisi bir olmak gerektir.

يَرُة  ِزَياَرةٌ (zâ’nın kesriyle) [ez-zîret] اَلّزِ
[ziyâret]ten binâ-i nev¡dir, ziyâret 
hey™etine ve hâletine denir ki ziyâret edişi 
ta¡bîr olunur; yukâlu: يَرِة أَْي َهْيَئِة  ُفالٌَن َحَسُن الّزِ
ِزَياَرِتِه
يُِّر ٌد) [ez-zeyyir] اَلزَّ  (vezninde [seyyid] َسّيِ
Bi’t-tab¡ dargın adama denir; yukâlu: َرُجٌل 
َزيٌِّر أَْي َغْضَباُن
 (zâ’nın zammı ve fethiyle) [Zûret] ُألَرُة
Kûfe’ye karîb bir mevzi¡dir.

َرُة لإْ  Iraklık (zâ’nın fethiyle) [ez-zevret] اَلزَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: بُْعٌد أَْي  َزْوَرةٌ   Ve َبْيَنُهَما 
yavuzluğundan gözlerinin kuyruğuyla ba-
kar olan nâkaya denir; yukâlu: ِإَذا َزْوَرةٌ   َناَقٌة 
ِتَها َكاَنْت َتْنظُُر ِبُمْؤِخِر َعْيِنَها ِلِشدَّ
ِليِر ُم الزَّ -vez [emîr] أَِميٌر) [yevmu’z-zevîr] َيوإْ
ninde) Beyne’l-¡Arab yevm-i ma¡rûftur.
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u letâfetinden ¡ibârettir. Kâle’ş-şârih ve 
minhu kavluhu ta¡âlâ: ﴾ْنَيا الدُّ اْلَحَياِة   ﴿َزْهَرَة 
َوُحْسَنَها َوَنَضاَرَتَها  َبْهَجَتَها  أَْي   .Ve Zehre b اآلية، 
Cuveyriyye ashâbdandır.

َرُة هإْ  Hüsn (zâ’nın zammıyla) [ez-zuhret] اَلزُّ
ve safvete mukârin aklığa denir; tekûlu: 
َوُحْسنُُه َبَياُضُه  أَْي  َلْوِنِه  ُزْهَرُة   Şârih der ki أَْعَجَبِني 
ba¡zen sâfî aklıkta dahi isti¡mâl olunur. 
İntehâ. Ve 

َرُة  ,Esâmîdendir: Zuhre b. Kilâb [Zuhret] ُأهإْ
¢ureyş’ten bir cemâ¡at pederinin ismidir. 
Ve muhaddise olan Ummu’l-◊ayâ™ el-
Enbâriyye’nin ismidir.

َرَة ُأهإْ َْنُو   [Benû Zuhret] ◊aleb şehrinde 
şî¡adan bir tâ™ifedir.

َرَة  Kilâb b. Murre’nin [Ummu Zuhret] أُمُّ ُأهإْ
zevcidir.

َهُر ve (fethateynle) [ez-zeher] اَلزَّ

ُهوَرُة -vez [umûmet¡] ُعُموَمٌة) [ez-zuhûret] اَلزُّ
ninde) Bir kimsenin levni semen gibi ak 
ve hûb ve dil-ber olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوُزُهوَرًة  َزَهًرا  ُجُل  الرَّ  َزِهَر 
َواْلَخاِمِس ِإَذا كان أَْبَيَض َوأَْحَسَن
َهَرُة -veznin [tu™edet] تَُؤَدةٌ) [ez-Zuheret] اَلزُّ
de) Seb¡a-i seyyareden bir kevkeb ismidir 
ki felek-i sâliste olur, sâ™ir nücûma nisbet 
mütelâlî ve sâfî olduğu için tesmiye olun-
muştur, Fârisîde Nâhîd derler. Ve 

 ¡Medîne’de bir mevzi [Zuheret] ُأَهَرُة
adıdır.

ُهوُر  (vezninde [uhûr@] ظُُهوٌر) [ez-zuhûr] اَلزُّ
Tâbân nesne yaldıramak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِمَن ُزُهوًرا  َواْلَوْجُه  َواْلَقَمُر  َراُج  الّسِ  َزَهَر 
َتَلْأَلَ ِإَذا  الثَّاِلِث   Ve âteş parıldamak اْلَباِب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََضاَءْت ِإَذا  النَّاُر   َزَهَرِت 
Bu ma¡nâdandır ki ¡Arablar “Senin sebe-
binle ahvâlim kuvvetlenip mâl u menâl 

ِلَراُر أإْ ِ -vez [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [el-izvirâr] اَلإْ
ninde) ve

ِليَراُر أإْ ِ -vez [i√mîrâr] ِإْحِميَراٌر) [el-izvîrâr] اَلإْ
ninde) Bir nesneden sapıp ¡udûl ve inhirâf 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْنُه  َتَزاَوَر 
 Ve َواْزَورَّ َواْزَوارَّ ِإَذا َعَدَل َعْنُه َواْنَحَرَف

 Ziyâret edişmek [tezâvur] َتَزاُلٌر
ma¡nâsınadır; yukâlul: َزاَر ِإَذا  اْلَقْوُم   َتَزاَوَر 
َبْعُضُهْم َبْعًضا
َراُن  (vezninde [sa√bân] َسْحَباُن) [Zevrân] َألإْ
Tâbi¡înden ve muhaddisinden Mu√ammed 
b. ¡Abdurra√mân el-Baπdâdî ceddinin 
ismidir.

 (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [Zûrân] ُألَراُن
Bu dahi esâmîdendir: ¡Abdullâh b. Zûrân 
el-Kâzerûnî ve İs√â… b. Zûrân es-Sîrâfî 
muhaddislerdir.

]أ ه ر[
َرُة هإْ  zâ’nın fethi ve hâ’nın) [ez-zehret] اَلزَّ
sükûnuyla ve harf-i halk olmakla hâ™ 
meftûh olur) Nebât kısmının çiçeğine 
denir, ¡alâ-kavlin sarı olanına mahsûstur. 
Cem¡-i cinsi َزْهٌر [zehr]dir hâ’sız ve cem¡-i 
sîgı أَْزَهاٌر [ezhâr]dır ve cem¡ü’l-cem¡i أََزاِهيُر 
[ezâhîr]dir. 

Mü™ellif َوَنْوُرُه -ibâretiyle sebt eyle¡ اَلنََّباُت 
mekle أَْعَجَبِني َزْيٌد َوَكَرُمُه kabîlindendir ve َنْوٌر 
[nevr] mâddesinde ِمْنُه اأْلَْبَيُض  أَِو  ْهُر  اَلزَّ  اَلنَّْوُر 
ا اأْلَْصَفُر َفَزْهٌر  ibâretiyle beyân eylemekle¡ َوأَمَّ
kavl-i râcih üzere َزْهٌر [zehr] ile َنْوٌر [nevr]
in farkı yoktur, lâkin Zema«şerî َنْوٌر [nevr]
i ağacın çiçeğine tahsîs eylemiştir ve Kâle 
fi’l-Esâs: ْهَرُة الزُّ َكأَنََّها  َهَرَة  الزَّ َهِذِه  أَْحَسَن   ve َما 
yukâlu: َكأَنَّ َزْهَر النُُّجوِم ُزْهُر النُُّجوِم Evvelki نُُجوٌم 
bilâ-sâk olan nebâtlardır. İntehâ. Ve 

َيا نإْ َُّ ال َرُة   Âlem-i¡ [zehretu’d-dunyâ] َأهإْ
dünyânın hüsn ü behcet ve tâb u revnak 
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sek ve bacakları uzun erkek deveye denir 
ki uzanıp eşcârın şâhları uçlarını otlar ola. 
Ve sağıldığı anda tâze süte ıtlâk olunur; 
yukâlu: َسَقاِني أَْزَهًرا َوُهَو اللََّبُن َساَعَة ُحِلَب Ve 

َهُر …Esâmîdendir: Ezher b. Min [Ezher] أَأإْ
ar ve Ezher b. ¡Abdu¡avf ve Ezher b. 
¢ays ashâbdandır ve Ezher b. »amî§a 
tâbi¡îndendir.

َهَراِن َأإْ -tesniye bünyesiy) [el-ezherân] اَلإْ
le) Ay ile güneşe ıtlâk olunur. أَْزَهُر [ez-
her] aya denmekle َقَمَرْيِن […amereyn] gibi 
mugallebdir.

اِهُر  Pek kırmızı demektir ki [ez-zâhir] اَلزَّ
 lafzını te™kîd olur, şiddet-i [a√mer] أَْحَمُر
humrette leme¡ân olmak münâsebetiyledir; 
yukâlu: أَْحَمُر َزاِهٌر أَْي َشِديُد اْلُحْمَرِة Ve 

 Mekke ile Ten¡îm beyninde [Zâhir] َأاِهٌر
bir suyu çok kuyu ismidir ki dâ™imâ ondan 
su çekilir. Ve Zâhir b. ◊arâm ve Zâhir b. 
el-Esved ashâbdandır.

َهاُر أإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-izhâr] اَلإْ
Âteşi parlatmak ma¡nâsınadır; tekûlu: 
أََضْأَتَها ِإَذا  النَّاَر   Ve nebât çiçeklenmek أَْزَهْرُت 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر أَْزَهَر النََّباُت ِإَذا َنوَّ
اِهِريَُّة -yâ-yı masdariyyet) [ez-zâhiriyyet] اَلزَّ
le) Salını salını yürümeye denir; yukâlu: 
اِهِريََّة َوِهَي التََّبْخُتُر  Ve َيْمِشي الزَّ

-Re™su’l-¡Ayn nâm ma [Zâhiriyyet] َأاِهِريَُّة
halde bir çeşme adıdır ki be-gâyet derin 
olmakla dibine aslâ bir nesne yetişmez.

َراُء هإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™ez-Zehrâ] اَلزَّ
de) Maπrib-zemîn’de bir belde adıdır. Ve 
bir mevzi¡ ismidir. Ve çehresi mehtâb gibi 
tâbân olan hatuna denir ki أَْزَهُر [ezher]in 
mü™ennesidir; yukâlu: ُمْشِرَقُة أَْي  َزْهَراُء   ِإْمَرأَةٌ 
 Fâ†ıma radıyallâhu ¡anhâ cenâblarına اْلَوْجِه
bu cihetle vasf olmuştur. Ve 

ve âmâlim neşv ü nemâ ve hayr u bereket 
buldu” diyecek yerde َزَهَرْت ِبَك ِزَناِدي derler, 
 ma¡nâsına. Ve َقِوَيْت ِبَك َوَكثَُرْت

 Güneş bir nesneye te™sîr ile [zuhur] ُأُهوٌر
çehresini bozmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرْتَها ِبَل ِإَذا َغيَّ ْمُس اإْلِ َزَهَرِت الشَّ
َهاُر ُِ أإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-izdihâr] اَلإْ
de ki tâ™ dâl’a mübeddeledir) Bu dahi bir 
nesne yaldıramak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَلْأَلَ ِإَذا  َراُج  الّسِ -Ve telef ve zâyi¡ olma ِإْزَدَهَر 
mak için bir nesneyi sakınıp gözetmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْحَتَفَظُه ْيِء   ِإْزَدَهَر ِبالشَّ
Ve bir nesne sebebiyle ferah-nâk olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفِرَح ِإَذا  ِبِه   Ve ِإْزَدَهَر 
bir adam bir nesneyi kendi mâlı kılmak 
ma¡nâsınadır ki onu mâl edinmek ta¡bîr 
olunur; yukâlu: َماِلِه ِمْن  َجَعَل  ِإَذا  ِبِه   Ve ِإْزَدَهَر 
hemdem ve hâdimine emr eylediği husûsta 
sa¡y ve ikdâm eylemesini tenbîh ve te™kîd 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْزَدَهَر ِبَصاِحِبِه 
.Bu ma¡nâlar mecâzdır ِإَذا أََمَرُه أَْن َيِجدَّ ِفيَما أََمَرُه

َهُر َأإْ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [el-ezher] اَلإْ
de) Be-gâyet hüsn ve safvet üzere ak ve 
berrâk olan şey™e denir. Mü™ennesi َزْهَراُء 
[zehrâ™]dır. Ve 

َهُر  َطَلَع :Aya ıtlâk olunur; yukâlu [ezher] أَأإْ
-Ve yevm-i cum¡aya ıtlâk olu اأْلَْزَهُر أَِي اْلَقَمُر
nur. Mü™ellif bununla işbu hadîse işâret 
eylemiştir. Kâle fi’n-Nihâye ve fi’l-hadîsi: 
اِء َواْلَيْوِم اأْلَْزَهِر” أَْي ْيَلِة اْلَغرَّ الََة َعَليَّ ِفي اللَّ  “أَْكِثُروا الصَّ
 Ve َلْيَلَة اْلُجُمعِة َوَيْوِمَها

َهُر  ,Yaban öküzüne ıtlâk olunur [ezher] أَأإْ

-ma¡nâsına. Ve tüyü ak olan arsla َثْوٌر َوْحِشيٌّ
na denir. Ve be-gâyet nûrânî ve tâbân olan 
şey™e denir. Ve çehresi sirâc-ı vehhâc gibi 
berk ve işrâk eden adama denir. Kâle’ş-
şârih ve minhu fi’l-hilyeti: َعَلْيِه النَِّبيُّ   “َكاَن 
ًرا ُمْشِرَق اْلَوْجِه الَُم أَْزَهَر اللَّْوِن” أَْي َنّيِ -Ve şol yük السَّ
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¡Ud ismidir ki sâz envâ¡ındandır, Türkîde 
lavta ve Türkî-i kadîmde kopuz ta¡bîr olu-
nur. Ve bedevî tâ™ifesinden şol hânedân ve 
mizyâfa denir ki gece içre ebnâ-i  sebîl, 
görmekle haymesine gelip misâfir olmak 
için âteş kaldırır ola; yukâlu: ِإَذا ِمْزَهٌر   ُفالٌَن 
يَفاِن َكاَن يُْزِهُر النَّاَر َوَيْرَفُعَها ِللّضِ
َمَزاِهُر -vez [menâbir] َمَناِبُر) [el-mezâhir] اَلإْ
ninde) ِمْزَهٌر [mizher]in cem¡idir. Ve 

.Bir mevzi¡ adıdır [Mezâhir] َمَزاِهُر

ِهيَراُر أإْ ِ  [i√mîrâr] ِإْحِميَراٌر) [el-izhîrâr] اَلإْ
vezninde) Nebât pek çiçeklenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر َيْعِني  ِإْزَهارَّ النََّباُت ِإَذا َنوَّ
ُمَباَلَغًة

اِهِريُّ -Zâhir’e mensûb de [ez-Zâhiriyy] اَلزَّ
mektir: Mu√ammed b. A√med ez-Zâhirî 
ed-Dendâne…ânî muhaddistir ve A√med 
b. Mu√ammed b. Muferri√ en-Nebâtî ez-
Zehrî ki zâ’nın fethiyledir, huffâzdandır.

]أ ي ر[
يُر .Küpe denir (zâ’nın kesriyle) [ez-zîr] اَلّزِ

َياَرُة  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [ez-ziyâret] اَلّزِ
 mâddesinde zikr olundu. Mü™ellifin “ز،و،ر”
bunları burada dahi zikri lafzlarına mürâ¡at 
içindir, yoksa bunlar vâvîlerdir.

َراُء  Yaban sığırının dişisine [™zehrâ] َأهإْ
ıtlâk olunur, niteki erkeğine أَْزَهُر [ezher] 
ıtlâk olunur. Ve Ru™be nâm şâ¡irin şi¡rinde 
mezkûr olan َزْهَراُء [zehrâ™] lafzından murâd 
şol ak ve berrâk sehâbedir ki akşamdan 
sonraca ufuklarda nümâyân ola, şafağın 
in¡ikâs-ı şu¡â¡ı sebebiyle mültemi¡ olur. 
Şi¡r-i mezbûrdan mü™ellif ve şârihler sâkit 
olmuşlardır.

َراَلاِن هإْ -tesniye bünye) [ez-Zehrâvân] اَلزَّ
siyle) ¢ur™ân-ı kerîm sûrelerinden sûre-i 
Ba…ara ile sûre-i Âlu ¡İmrân’a ıtlâk olu-
nur. Kâle’ş-şârih ve minhu’l-hadîsu: ُُسوَرة“ 
ْهَراَواِن” أَِي اْلُمِنيَرَتاِن اْلَبَقَرِة َوآِل ِعْمَراَن اَلزَّ
ُر هإْ  Hâcet (zâ’nın kesriyle) [ez-zihr] اَلّزِ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَضى ِزْهَرُه أَْي َوَطَرُه
ٌر  (zâ’nın zammıyla) [Zuhr] ُأهإْ
Esâmîdendir: Zuhr b. ¡Abdulmelik b. 
Zuhr el-Endelüsî ve akribâları bi’l-cümle 
fuzalâ ve etıbbâlardır. Şârih der ki zümre-i 
mezbûre tabîblerinden biriyle üdebâ-i  
¡asrından birisi mübâsata vechiyle işbu 
kıt¡ayı inşâd eylemiştir: 

َيا َمِلَك اْلَمْوِت َواْبَن ُزْهٍر

َهاَيـــــــــــــــــــــــــْه َجاَوْزتَُما اْلَحدَّ َوالنِّ

َتَرفََّقا ِباْلَوَرى َقِليـــــــــــــــــــــــــــــــــالً

ِفي َواِحٍد ِمْنُكَما اْلِكَفاَيــــــــْه

-hu] ُهَمَزةٌ zâ’nın zammıyla) [Zuheret] ُأَهَرُة
mezet] vezninde) 

َراُن  (vezninde [sa√bân] َسْحَباُن) [Zehrân] َأهإْ

ٌر  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Zuheyr] ُأَهيإْ
Esâmî-i ricâldendir.

ِريَُّة َهيإْ -zubey] ُزَبْيِريٌَّة) [ez-Zuheyriyyet] اَلزُّ
riyyet] vezninde) Baπdâd kazâsında bir 
karyedir.

َهُر ِمزإْ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mizher] اَلإْ
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ِري َوَساِئِري َذِري”  َعطِّ

Aslı budur ki bir a¡râbî bir ¡aşîrete mihmân 
olmakla sâhib-i hâne mihmân-ı mezbûru 
ikrâmen ¡ıtr ile ta¡tîr ve tatyîb eylemek 
bâbında bir kıza emr eylemeleriyle kız 
dahi ta¡tîre mübâşeret eyledikte a¡râbî 
kelâm-ı mezkûru îrâd eyledi, murâdı 
“beni it¡âmla karnımı işbâ¡ eyle” demek-
tir. Bir adamdan kendi hâline ehemm-i 
mehâmm olanı istid¡â mevki¡inde darb 
olunur. Ve kezâ mine’l-em&âli: أََساِئَر“ 
الظُّْهُر” َزاَل  َوَقْد   Aslı budur ki bir kabîle اْلَيْوِم 
¡ale’s-seher bir kabîleye şeb-hûn eyle-
mekle karîblerinde mütemekkin olan 
¡amm-zâdelerinden istigâse ve istimdâd 
edip hareket ve imdâd husûsunda tebâtî 
eylemeleriyle a¡dâları mezbûrları nehb 
ve gâret ve merbût-ı silsile-i esr ü me-
zellet edip me™vâlarına ric¡at eyledikten 
sonra merkûm ¡amm-zâdeleri imdâd için 
ba¡de’z-zuhr vürûd ve yurtta kalan bir 
kimseden ahvâli su™âl eylediklerinde o 
kimse dahi kelâm-ı mezbûru îrâd eylemiş-
tir, ya¡nî “bu vaktten sonra mı imdâd kay-
dında oluyorsunuz, öğleden mukaddem 
gelmek gerek idi, hâliyen öğle vakti sa-
vuştu.” Zîrâ hâceti tamâm-ı yevmde olan 
adam kable’z-zuhr mübâşeret eder, zuhr 
ise güzerân eylemekle ye™s hâsıl olmuş-
tur, gurûb-ı şems hâlinde ye™s hâsıl oldu-
ğu gibi. Mesel-i mezbûr bir işin vakti fevt 
olduktan sonra taleb ve neyl dâ¡iyesinde 
olan kimse hakkında darb olunur. 

Mütercim der ki Mi§bâ√’tan ve ümmehât-ı 
sâ™ireden fehm olunduğu üzere Ezherî’den 
menkûldür ki َساِئٌر [sâ™ir] kelimesi bâkî ve 
bakiyye ma¡nâsınadır, ُسْؤٌر mâddesinden 
me™hûzdur. Cevherî َسْيٌر mâddesinden ahz 

FASLU’S-SÎNİ’L-MÜHMELE 
يِن اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الّسِ

]س أ ر[
ُر ؤإْ َُّ  sîn’in zammı ve hemzenin) [es-su™r] اَل
sükûnuyla) Ekl ve şürbden bâkî kalan ar-
tığa denir; yukâlu: َناِء ُسْؤٌر أَْي َبِقيٌَّة َوَفْضَلٌة ِفي اإْلِ
آُر سإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-is™âr] اَلإْ
nesneden bakiyye komak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ًة ُجُل َفأَْسأََر ِمْنُه ِإَذا أَْبَقى َبِقيَّ أََكَل الرَّ
أإُْر ََّ -sîn’in fethi ve hem) [es-se™r] اَل
zenin sükûnuyla) Bu dahi ِإْسآٌر [is™âr] 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َناِء اإْلِ ِفي  اِرُب  الشَّ  َسأََر 
َسْأًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِبَمْعَنى أَْسأََر
ئَّاُر ََّ اٌد) [es-se™™âr] اَل  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Zikr olunan mezîd ve sülâsîden gayr-i 
kıyâs üzere fâ¡ildir, zîrâ kıyâs mezîdde 
 olmaktır. Şârih der ki sülâsîde [mus™ir] ُمْسِئٌر
dahi َساِئٌر [sâ™ir] olmaktır, zîrâ َسئَّاٌر [se™™âr] 
mübâlagadır. İntehâ. Ve semâ¡a mütevak-
kıf olmamak muttaridesiyle kıyâs olmakta 
câ™izdir.

َرُة ؤإْ َُّ  den[su™r] ُسْؤٌر (hâ’yla [es-su™ret] اَل
ahasstır; yukâlu: أَْي َوُسْؤَرًة  ُسْؤًرا  َناِء  اإْلِ ِفي   َسأََر 
ٌة :ve yukâlu َبِقيًَّة ِمْن َشَباٍب أَْي َبِقيَّ  َوِفي ُفالٍَن ُسْؤَرةٌ 
ve yukâlu. ”َهِذِه ُسْؤَرةٌ ِمَن اْلُقْرآِن لَُغٌة ِفي “ُسوَرة
اِئُر ََّ  َباِقي (hemzenin kesriyle) [es-sâ™ir] اَل
[bâ…î] ma¡nâsınadır, bir nesneden geri ka-
lan şey™ olacaktır, ُسْؤٌر [su™r]-i mezkûrdan 
me™hûzdur, niteki َباِقي [bâ…î] ٌَبِقيَّة [ba…iyyet]
ten me™hûzdur. Cemî¡ ma¡nâsına değildir, 
niteki lügaviyyûndan niçe cemâ¡ât öylece 
tevehhüm eylediler. Yâhûd mecâzen cemî¡ 
ma¡nâsına da isti¡mâl olunur kıllet üzere 
niteki A√ve§’in işbu ا || َوَقَذ  “َفَجَلْتَها َلَنا لَُباَبُة َلمَّ
اِس”  beytinde cemî¡ ma¡nâsına النَّْوُم َساِئَر اْلُحرَّ
müsta¡meldir. Ve mine’l-emsâli: َبْطِني“ 
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َلْونُُه أَْي  َسْبِرِه  لُْطُف  ِبَسْبِر :ve tekûlu أَْعَجَبنِي   َعَرْفُتُه 
َوَهْيَئِتِه ِبَجَماِلِه  أَْي   İşbu ma¡ânî-i erba¡ada أَِبيِه 
sîn’in kesriyle de lügattir.

ُاوُر إَْ َم  Hüsn-i hey™et sâhibi [el-mesbûr] اَلإْ
şey™e denir; yukâlu: َشْيٌء َوَرُجٌل َمْسُبوٌر أَْي َحَسُن 
اْلَهْيَئِة
ِتَااُر سإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-istibâr] اَلإْ
 ِإْسَتَبَر اْلُجْرَح :ma¡nâsınadır; yukâlu [sebr] َسْبٌر
ِبَمْعَنى َسَبَرُه
ُر اإْ

َِّ -Düşman (sîn’in kesriyle) [es-sibr] اَل
lık ma¡nâsınadır; yukâlu: ٌَبْيَنُهَما ِسْبٌر أَْي َعَداَوة 
Ve benzemek, َشَبٌه [şebeh] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُهَو ِسْبُر أَِخيِه أَْي َشَبُهُه
َرُة اإْ ََّ -veznin [temret] َتْمَرةٌ) [es-sebret] اَل
de) Pek soğuk olan erken vaktine denir; 
tekûlu: َزاَرِني ِفي َغَداٍة َسْبَرٍة أَْي َباِرَدٍة Cem¡i َسَبَراٌت 
[seberât] gelir fetehâtla. Ve 

َرُة  Esâmîdendir: Sebre b. Ebî [Sebret] َساإْ
Sebre ve Sebre b. ¡Amr ve Sebre b. Fâtik 
ve Sebre b. el-Fâkih ashâbdandır. Ve Ebû 
Bekr b. Sebre es-Sebrî, Medîne müftîsi 
idi.

ِرُت  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [Sibrit] ِساإْ
Maπrib’de bir belde adıdır.

ِِْريُّ ا ََّ  Bir nev¡ bez ismidir [es-sâbiriyy] اَل
ki be-gâyet ince ve a¡lâ olur, hümâyûn bezi 
gibi. Ve minhu’l-meselu: ” َساِبِريٌّ  “َعْرٌض 
Mesel-i mezbûru şol adam îrâd eder ki 
ona vech-i muhakkak üzere olmayarak bir 
nesne ednâ ¡arz ve teklîfle ¡arz oluna, der-
sâ¡at o adam onu ihrâza dil ü cânla hâhiş-
ger olur, zîrâ esvâb-ı mezbûr be-gâyet 
enfes ve a¡lâ olmakla cüz™îce ¡arzla herkes 
ona meyl ve ragbet eder. Şârihin beyânına 
göre َسابُوُر [Sâbûr]-ı âtîye mensûbdur. Ve 

ِِْريٌّ  Bir nev¡ hoş ve nâzük [sâbiriyy] َسا
hurmâ ismidir. Ve bir güne zırha denir ki 

ile cemî¡ ma¡nâsıyla tefsîr eylemiştir, gûyâ 
ki seyr ile muttasıf olan nesneye denip 
ba¡dehu ta¡mîm olunmuştur. Ve ba¡zılar 
 i beldeden ahz eylediler. Ve İbn-[sûr] ُسوٌر
Vellâd tahkîki üzere gerçi َساِئٌر [sâ™ir] ba-
kiyye ma¡nâsına olup lâkin farkı budur 
ki َساِئٌر [sâ™ir] bâkî-i kesîrde ve ٌة …ba] َبِقيَّ
iyyet] bâ…î-i kalîlde müsta¡meldir. Meselâ 
“kitâbın bir cüz™ünü alıp sâ™irini terk eyle-
dim” denir, bakiyyesi denmez. Ve ◊arîrî 
Durretu’l-∏avvâ§’ta bu mebhası tahkîk ve 
Şihâb şerhinde tedkîk-i enîk eylemiştir, 
fe’lyurâci¡.

أَُر ََّ -Bir nesne ar (fethateynle) [es-se™er] اَل
tıp kalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء  َسِئَر الشَّ
اِبِع ِإَذا َبِقَي َسأًَرا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َِ ََس الإْ -sîn’in zammıy) [Su™ru’l-Esed] ُسوُر 
la) Ebû »abi™e el-Kûfî nâm muhaddisin 
lakabıdır. Bir vaktte bir arslan kendisini 
iftirâs eylemişken rehâ-yâb olmakla onun-
la mülakkab oldu.

اُؤُر ََ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tesâ™ur] اَلتَّ
de) Şarâb bakiyyesini içmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َشِرَب ُسْؤَر النَِّبيِذ َتَسائََر الرَّ

]س ب ر[
ُر اإْ ََّ  Yara (vezninde [cebr] َجْبٌر) [es-sebr] اَل
ve kuyu ve sâ™ir nesne gavr ve gâyetini bil-
mek için yoklayıp denemek ma¡nâsınadır, 
mîl ile yarayı ve sırık ile kuyuyu ve iskan-
dil ile denizi yoklamak gibi; yukâlu: َسَبَر 
اْمَتَحَن ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َسْبًرا  َوَغْيَرُه  َواْلِبْئَر   اْلُجْرَح 
َف ِمْقَداَرُه  Ve َغْوَرُه ِلَيَتَعرَّ

ٌر -Er arslana denir, tesmiye bi’l [sebr] َساإْ
masdardır; dâ™imâ şikâr yokladığı için. Ve 
bir şey™in asl ve bünyâdına ıtlâk olunur, 
¡âdeten yoklanılır olduğu için; yukâlu: 
ْبِر أَِي اأْلَْصِل  Ve levn ve cemâl ve ُهَو َكِريُم السَّ
hey™et ma¡nâlarına müsta¡meldir; yukâlu: 
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silip mahv ederler, tekrâr yazıp yine mahv 
ederler; beynlerinde yazboz tahtası ta¡bîr 
ederler. Kâle’ş-şârih ve fi’n-Nihâye ve 
fi’l-hadîsi: ِه ُكّمِ َوِفي  ُجُل  الرَّ َي  يَُصّلِ أَْن  َبْأَس   “الَ 
 َسبُّوَرةٌ” َوِهَي َجِريَدةٌ ِمَن اأْلَْلَواِح يُْكَتُب َعَلْيِه َفِإَذا اْسَتْغَنْوا
َعْنَها َمَحْوَها

َاِئرُّ إَْ ُم ) [el-musbe™irr] اَلإْ  [mu…şa¡irr] ُمْقَشِعرٌّ
vezninde) Gece içre yola giden adama 
ıtlâk olunur, yoklayarak gider olduğu için; 
yukâlu: ُهَو ُمْسَبِئرٌّ أَْي َذاِهٌب َتْحَت اللَّْيِل

]س ب ُ ر[
َرُة ُِ َاا ََّ  [abâdilet¡] َعَباِدَلٌة) [es-sebâdiret] اَل
vezninde) İşsiz güçsüz, herze-gerd ve bî-
kâr adamlara denir; yukâlu: َجَماَعٌة َسَباِدَرةٌ أَْي 
اٌغ  Ve lehv ve lagv ve tebattul erbâbına ُفرَّ
denir; yukâlu: اللَّْهِو أَْصَحاُب  أَْي  َباِدَرُة  السَّ  ُهُم 
َوالتََّبطُِّل

]س ب ط ر[
إُُْر َا َِّ -veznin [hizebr] ِهَزْبٌر) [es-siba†r] اَل
de) Umûr ve mesâlihte işlek ve nâfiz ve 
mikdâm olan şehâmetli ve celâdetli ada-
ma denir; yukâlu: َوَجْدتُُه ِسَبْطًرا أَْي َماِضًيا َشْهًما 
Ve uzun boylu serv-i sehî gibi hemvâr ve 
mevzûn adama denir; yukâlu: َشَباٌب ِسَبْطٌر أَْي 
 Ve sıçradığı vaktte sünüp uzanır َسْبٌط َطِويٌل
olan arslana denir; yukâlu: أََسٌد ِسَبْطٌر ِإَذا َكاَن 
َيْمَتدُّ ِعْنَد اْلَوْثَبِة
َراُت إُْ َا َِّ  lafzının [siba†r] ِسَبْطٌر [es-siba†rât] اَل
cem¡idir. Ve şol erkek develere denir ki 
yere yakın gerimli ve uzun ola; yukâlu: 
اأْلَْرِض َوْجِه  َعَلى  ِطَواٌل  أَْي   Bunda olan ِسَبْطَراٌت 
tâ™ te™nîs için değildir, belki ِرَجاالٌَت keli-
mesinde olan tâ™ gibidir ki cem¡-i müzek-
kerdir, pes tâ-i  melfûza te™nîs için müte-
mahhiz olmayıp belki cem¡-i müzekker-i 
sâlimde olan yâ™ ve vâv menzilesinde olur.

َُُر َايإْ ََّ -vez [amey&el¡] َعَمْيَثٌل) [es-sebey†ar] اَل

nesci be-gâyet ince ve muhkem ve metîn 
olur.

 (vezninde [kâfûr] َكاُفوٌر) [Sâbûr] َساُْوُر
Şâhpûr mu¡arrebidir ki şâhân-ı ¡Acem-
den bir şâhın ismidir. Ve Fârs ülkesinde 
bir eyâlet adıdır, Nevbendecân onun şeh-
ridir. Ve A√med b. ¡Abdullâh b. Sâbûr 
ve ¡Abdullâh b. Mu√ammed b. Sâbûr eş-
Şîrâzî muhaddislerdir.

ُرلُر اإْ َُّ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [es-subrûr] اَل
de) Fakîr ve gedâya denir; yukâlu: َرُجٌل 
 Ve kat¡â nebât eseri olmayan ُسْبُروٌر أَْي َفِقيٌر
arza denir; yukâlu: أَْرٌض ُسْبُروٌر أَْي الَ َنَباَت ِبَها
َااُر َِّ ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [es-sibâr] اَل

َااُر إَْ ِم -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-misbâr] اَلإْ
ninde) Cerrâhların yara yokladıkları mîle 
denir; yukâlu: َباِر َواْلِمْسَباِر اُح اْلُجْرَح ِبالّسِ  َسَبَر اْلَجرَّ
 Ve َوُهَو َما يُْسَبُر ِبِه اْلُجْرُح

 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [Sibâr] ِسَااٌر
Bu«ârâ kazâsında bir karye adıdır. ¡Ab-
dulmelik b. ¡Abdurra√mân es-Sibârî ki 
Târî«-i Memleket-i Bu«ârâ’yı mü™ellifi 
olan ∏uncâr’dan nakl ve rivâyet eylemiş-
tir, oradandır.

 ُقَتْرةٌ vezninde ve [urad§] ُصَرٌد) [suber] ُسَاٌر
[…utret] vezninde) Bir kuş adıdır. Ve ُصَرٌد 
[§urad] yâhûd ٌُقْتَرة […utret] vezninde yâhûd 
 vezninde) Teymu’r-Ribâb [zubeyr] ُزَبْيٌر
¡aşîreti yurdunda bir ¡âdî ya¡nî kadîm kuyu 
adıdır.

ٌر ٌم) [Sebber] َساَّ  (vezninde [ba……am] َبقَّ
Bedr ile Medîne beyninde bir kumsal te-
penin ismidir.

اُّوَرُة ََّ  sîn’in fethi ve bâ’nın) [es-sebbûret] اَل
teşdidiyle) Meşk ve ta¡lîm yazmağa heves-
nâk olan etfâlin tahta-i ta¡lîmlerine ıtlâk 
olunur ki ona meşk edip ba¡de’l-istignâ™ 
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اْعَتَدَلْت َواْسَتَقاَمْت

َاِكرُّ إَْ ُم ) [el-musbekirr] اَلإْ  [mu…şa¡irr] ُمْقَشِعرٌّ
vezninde) Tâmmü’l-hilkat ve mu¡tedilü’l-
kâmet olan nev-cevâna denir; yukâlu: ٌَّشاب 
-Ve kıvırcık ve top olma ُمْسَبِكرٌّ أَْي َتامٌّ ُمْعَتِدٌل
yan saça denir.

]س ت ر[
تإُْر َِّ -sîn’in kesri ve tâ-yı fevkıy) [es-sitr] اَل
yenin sükûnuyla) Perdeye denir, cem¡i 
-gelir. Ve kor [estâr] أَْسَتاٌر ve [sutûr] ُسُتوٌر
kuya ıtlâk olunur ki setri müstelzimdir; 
yukâlu: اْلَخْوُف أَِي  ْتُر  الّسِ -Ve utanma أََحاَطُه 
ğa ıtlâk olunur; yukâlu: اْلَحَياُء أَِي  ْتُر  الّسِ  أََخَذُه 
Ve ¡akl ve hûşa ıtlâk olunur ki insâna 
atvâr-ı nâ-şâyesteden perdedir; yukâlu: 
اْلَعْقِل أَِي  ْتِر  الّسِ أَْهِل  ِمْن   .Abdurra√mân b¡ ُهَو 
Yûsuf es-Sitrî muhaddistir, Beyt-i şerif’in 
perde-dârı olmuş idi. Ve Yâ…ût el-»âdim 
es-Sitrî ¡ubbâddandır. Ve ¡Alî b. el-Fa∂l 
es-Sâmirî ve ¡Abdul¡azîz b. Mu√ammed 
es-Sutûriyyân muhaddislerdir.

َتُر ََّ  Kalkana ıtlâk (fethateynle) [es-seter] اَل
olunur; yukâlu: َدْعَوِة َنْصِل  ِمْن  الظَّاِلَم  َيِقي   الَ 
اْلَمْظُلوِم َسَتٌر أَْي تُْرٌس
َتاَرُة َِّ -veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [es-sitâret] اَل
de) Mutlakan kendisiyle perdelenip istitâr 
olunacak şey™e denir; cem¡i َسَتاِئُر [setâ™ir] 
gelir. Ve tırnağın üzerinde olan ince de-
riceğize ıtlâk olunur ki murâd tırnak dip-
lerinde olup tırnağın kökünü setr eden 
dericeğizdir.

َرُة تإْ َُّ ve (sîn’in zammıyla) [es-sutret] اَل

َتُر إَْ ِم  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mister] اَلإْ
ve

َتاَرُة سإْ ِ  (hemze-i meksûre ile) [el-istâret] اَلإْ
Bunlar da ٌِسَتاَرة [sitâret] ma¡nâsınadır ki 
perdelenecek şey™e denir.

ninde) Bir nev¡ kuş ismidir ki be-gâyet 
uzun boyunlu olur. Ve pek uzun şey™e 
denir.

َااِطُر َُّ -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [es-subâ†ir] اَل
de) Bu dahi pek uzun şey™e denir.

إَُْرى َا َِّ  sîn’in kesri ve kasr) [es-siba†râ] اَل
ile ِعَرْضَنى [¡ira∂nâ] vezninde) Bir gûne yü-
rüyüşe denir ki onda hırâm ve reftâr ola; 
yukâlu: َبْطَرى َوِهَي ِمْشَيٌة ِفيَها َتَبْخُتٌر َيْمِشي ِمْشَيَة الّسِ
َراُر إُْ ِا سإْ ِ  [i…şi¡râr] ِإْقِشْعَراٌر) [el-isbi†râr] اَلإْ
vezninde) Yan üzere uzanıp döşenerek 
yatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  ِإْسَبَطرَّ 
َواْمَتدَّ اْضَطَجَع  -Ve deve kısmı sür¡atle yü ِإَذا 
rümek ma¡nâsınadır ki uzanıp döşenerek 
yürür olur; yukâlu أَْسَرَعْت ِإَذا  ِبُل  اإْلِ ِت   ِإْسَبَطرَّ
Ve yol ve sahrâ doğrulmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ِإَذا اْلِبالَُد  َلُه  ْت   ِإْسَبَطرَّ
اْسَتَقاَمْت

]س ب ع ر[
َعَرُة اإْ ََّ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-seb¡aret] اَل
ninde) ve

َعاُر اإْ
َِّ  (vezninde [di√râc] ِدْحَراٌج) [es-sib¡âr] اَل

Nâka kısmı cünbüş ve neşât ve şatâretinden 
başını yukarı tutup kuyruğunu uyluklarına 
çalarak yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 اَلنَّاَقُة تَُسْبِعُر َسْبَعَرًة َوِسْبَعاًرا ِإَذا َصاَرْت َتْمِشي ِمَن النََّشاِط
ُر ِبَذَنِبَها ة َتْرَفُع َرْأَسَها َوتَُخطِّ َواْلِحدَّ

]س ب ع ط ر[
ََُرى َاعإْ ََّ  [aba¡&erâ…] َقَبْعَثَرى) [es-seba¡†arâ] اَل
vezninde) Be-gâyet uzun şey™e denir.

]س ب ك ر[
َراُر ِاكإْ سإْ ِ -vez [isbi†râr] ِإْسِبْطَراٌر [el-isbikrâr] اَلإْ
ninde ve mecmu¡ ma¡nâlarıyla mürâdiftir. 
Ve tâze oğlan ve kız kısmı yâl ü bâl sâhibi 
olup kad ve kıyâfetinde i¡tidâl bulmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَجاِرَيُة  ِت   ِإْسَبَكرَّ
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kasdıyla getirdiği sâhirlerden birinin ismi-
dir. Onlar dört sâhir idi ki sonra îmâna 
geldiler: biri َساتُوُر [Sâtûr] ve biri َعاُذوُر 
[¡Â≠ûr] ve biri َحْطَحٌط [◊a†√at] ve biri ُمَصفَّى 
[Mu§affâ]dır.

ُُ َْا َتَرا  hemzenin ve tâ’nın) [Esterâbâd] اَسإْ
fethiyle) Curcân’a karîb bir kasabanın is-
midir. Ve Sevâd-ı ¡Irâ…’ta bir eyâlet adıdır.

]س ج ر[
ُر جإْ ََّ  Bir (vezninde [fecr] َفْجٌر) [es-secr] اَل
nesneyi kızdırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ِإَذا أَْحَماُه -Ve dol َسَجَر التَّنُّوَر َسْجًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
durmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا النَّْهَر   َسَجَر 
 :Ve suyu dökmek ma¡nâsınadır; tekûlu َمَلَُه
 Ve َسَجْرُت اْلَماَء ِفي َحْلِقِه ِإَذا َصَبْبَتُه

ٌر  ve [secr] َسجإْ

 Nâka (vezninde [uhûr@] ظُُهوٌر) [sucûr] ُسُجوٌر
kısmı yavrusuna ârzû sebebiyle uzun uza-
dı nâle ve hanîn eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْت َحِنيَنَها  َسَجَرِت النَّاَقُة َسْجًرا َوُسُجوًرا ِإَذا َمدَّ
Ve 

ٌر  [sâcûr] َساُجوٌر Kelb boğazına [secr] َسجإْ
ya¡nî halta geçirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اُجوِر ُه ِبالسَّ َسَجَر اْلَكْلَب َسْجًرا ِإَذا َشدَّ
ُجوُر ََّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [es-secûr] اَل
ve

َجُر إَْ ِم -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-miscer] اَلإْ
de) Fırını ve tennûru ¡alevlendirip kızdır-
dıkları tutrağa denir; yukâlu: ُجوِر  َسَجَرُه ِبالسَّ
َواْلِمْسَجِر أَْي أَْحَماُه ِبَما يُْسَجُر ِبِه التَّنُّوُر
ُجوُر إَْ َم  Alevlendirilmiş¡ [el-mescûr] اَلإْ
âteşe ve kızdırılmış fırına denir. Ve ¡alevi 
ve kızgınlığı sâkin olmuşa denmekle zıdd 
olur. Ve şol deryâya denir ki suyu kendi-
den ekser ola, ya¡nî taşkın ola ve bu dol-
durmak ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: 
ِمْنُه أَْكَثَر  َماُؤُه  َكاَن  ِإَذا  َمْسُجوٌر  -Ve gerdanın َبْحٌر 

َتاُر َِّ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [es-sitâr] اَل
Perdeye denir, ِسْتٌر [sitr] ma¡nâsına. Cem¡i 
 dur zammeteynle. Ve[sutur] ُسُتٌر

 .Âliye’de bir dağın adıdır¡ [Sitâr] ِسَتاٌر
Kezâlik Ece™ ve ◊imâ nâm mahallerde bi-
rer dağın ismidir. Ve ansâb-ı ◊arem’in üst 
tarafında bir niçe َثَناَيا [&enâyâ] ya¡nî belen 
ta¡bîr olunan burgaç yokuşa ıtlâk olunur, 
◊arem ile ◊ill aralığını setr eyledikleri 
için. Ve diyâr-ı Rebî¡a’da iki vâdî ismidir. 
Ve Suleym kabîlesi yurdunda bir dağın 
adıdır. Ve Ba√reyn kazâsında bir nâhiye 
adıdır.

ِتيُر ََّ ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [es-setîr] اَل

ُتوُر إَْ َم -Afîf ve perhîz-kâr ki¡ [el-mestûr] اَلإْ
şiye ıtlâk olunur. Mü™ennesi ٌَسِتيَرة [setîret] 
ve ٌَمْسُتوَرة [mestûret]tir; yukâlu: َسِتيٌر  َرُجٌل 
َوَمْسُتوٌر َواْمَرأَةٌ َسِتيَرةٌ َوَمْسُتوَرةٌ أَْي َعِفيٌف
َتاُر سإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-istâr] اَلإْ
A¡dâddan dört ¡adede denir; yukâlu: ُهٌم 
أَْرَبَعٌة أَْي   Ve evzândan dört buçuk ِإْسَتاٌر 
miskâle denir; tekûlu: ِعْنِدي ِمْنُه ِإْسَتاٌر َوُهَو ِمَن 
َنِة أَْرَبَعُة َمَثاِقيَل َوِنْصٌف  الّزِ
Şârih der ki ِإْسَتاٌر [istâr] fi’l-asl rub¡u 
¡uşri’l-menn olan mikdâra denir, ba¡dehu 
ittisâ¡an cins-i vâhidden olan erba¡ada 
isti¡mâl olundu ve bu çehâr-ı Fârisîden 
mu¡arreb olmak menkûldür.

تُُّر ََ ٌل) [et-tesettur] اَلتَّ  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ve

ِتَتاُر سإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-istitâr] اَلإْ
Bir nesnenin içinde yâ arkasında gizlen-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َواْسَتَتَر  َتَستََّر الرَّ
ِإَذا َتَغطَّى
 (vezninde [kâfûr] َكاُفوٌر) [Sâtûr] َساتُوُر
Fir¡avn’ın Mûsâ peygamber ¡alâ-nebiyyinâ 
ve ¡aleyhi’s-selâm hazretleri için mu¡arâza 
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yukâlu: َبَياَضَها َخاَلَطْت  َقْد  َكاَنْت  ِإَذا  َسْجَراُء   َعْيٌن 
ُحْمَرةٌ
َرُة جإْ َُّ ve (sîn’in zammıyla) [es-sucret] اَل

َجُر ََّ  Gözün (fethateynle) [es-secer] اَل
beyâzının kırmızı ile karışıklığına denir; 
yukâlu: ْجَرِة َنُة السُّ  ِإنَّ ِفي َعْيِنَك َلُسْجَرًة َوَسَجًرا َوِهَي َبّيِ
َجِر َوالسَّ
ُر جَّ ََ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-museccer] اَلإْ
vezninde) ve

ِجُر ََ ُمنإْ  [munzecir] ُمْنَزِجٌر) [el-munsecir] اَلإْ
vezninde) ve

َجُر وإْ ََ ُم  [mucevher] مَجْوَهٌر) [el-musevcer] اَلإْ
vezninde) Şol saça vasf olur ki örülmüş 
ve toplanmış olmayıp çözülmüş ve sark-
mış ola; yukâlu: ٌر َوُمْنَسِجٌر َوُمَسْوَجٌر أَْي  َشْعٌر ُمَسجَّ
ُمْسَتْرِسٌل َوُمْرَسٌل
َجُر َسإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-escer] اَلإْ
Balçığı pâk ve sâfî olan su gölüne denir; 
yukâlu: يِن  Ve arslana َغِديٌر أَْسَجُر ِإَذا َكاَن ُحرَّ الطِّ
denir.

ِجيُر إَْ -veznin [tefcîr] َتْفِجيٌر [et-tescîr] اَلتَّ
de ve mürâdifidir ki suyu revân eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُه َر اْلَماَء ِإَذا َفجَّ َسجَّ
اَجَرُة ََ ُم  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-musâceret] اَلإْ
vezninde) Dostlaşmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َساَجَرُه ِإَذا َخالَُّه
َجاُر َِ نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-insicâr] اَلإْ
de) Peyderpey katar üzere yürüyüp git-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِبُل  اإْلِ  ِإْنَسَجَرِت 
ْيِر َتَتاَبَعْت ِفي السَّ

]س ج ه ر[

َجِهرُّ إَْ ُم ) [el-muscehirr] اَلإْ  [mu…şa¡irr] ُمْقَشِعرٌّ
vezninde) Pek ak nesneye denir; yukâlu: 
َشْيٌء ُمْسَجِهرٌّ أَْي أَْبَيُض
َراُر ِجهإْ سإْ ِ  [i…şi¡râr] ِإْقِشْعَراٌر) [el-iscihrâr] اَلإْ
vezninde) Bir nesne pek ak olmak 

da âvîze gibi salınmış inci dizisine denir; 
yukâlu: لُْؤلٌُؤ َمْسُجوٌر أَْي َمْنظُوٌم َمْسَتْرِسٌل
اِجُر ََّ  Şol mevzi¡e denir ki sel [es-sâcir] اَل
uğrağı olmakla aralıkta sel suyu gelip leb-
â-leb doldurur ola. Esâs’ın beyanına göre 
bi’l-fi¡l doldurmuş olan mevzi¡e denir; 
kâle: ََّتُقوُل َمَرْرَنا ِبُكّلِ َحاِجٍر َوَساِجٍر َوُهَو ُكلُّ َمَكاٍن َمر 
ْيُل َفَمَلَُه  Ve ِبِه السَّ

.Yemâme’de bir su adıdır [Sâcir] َساِجٌر

ِجيُر ََّ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [es-secîr] اَل
Sâdık dosta ıtlâk olunur, yekdîgere ya-
kılıp hanîn eder olduğu için; niteki َحِميٌم 
[√amîm] dahi bu mülâhaza ile ıtlâk olu-
nur; yukâlu: ُه َوَصِفيُّ َخِليُلُه  أَْي   Cem¡i ُهَو َسِجيُرُه 
.gibi [™kuremâ] ُكَرَماُء ,gelir [™sucerâ] ُسَجَراُء

اُجوُر ََّ  (vezninde [kâfûr] َكاُفوٌر) [es-sâcûr] اَل
Kelb kısmının boynuna geçirdikleri ağaç-
tan tavka denir ki ٌِقالََدة […ilâdet] muharrefi 
halta ta¡bîr olunur. Ve 

-Menbic türâbında bir neh [Sâcûr] َساُجوٌر
rin ismidir.

َجَرُة وإْ ََّ  [av…alet√] َحْوَقَلٌة) [es-sevceret] اَل
vezninde) Kelbin boynuna halta geçirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َشدَّ ِإَذا  اْلَكْلَب   َسْوَجَر 
اُجوِر ِبالسَّ
 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [Sicâr] ِسَجاٌر
Bu«ârâ kurbünde bir karye adıdır.

َجُر وإْ ََّ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [es-sevcer] اَل
de) Bir nev¡ şecer ¡alâ-kavlin söğüt ağacı-
na denir yâhûd savâb olan √â-yı mühmele 
ile olmaktır.

َوِريُّ جإْ ََّ ) [es-secveriyy] اَل -cehve] َجْهَوِريٌّ
riyy] vezninde) Hafîf ve çâlâk, ¡alâ-kavlin 
ahmak ve bî-idrâk kişiye denir; yukâlu: 
َرُجٌل َسْوَجِريٌّ أَْي َخِفيٌف أَْو أَْحَمُق
َراُء جإْ ََّ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™es-secrâ] اَل
de) Beyâzına humret karışmış göze denir; 
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tan akciğerini pâre pâre edici demek olur. 
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre َسْحٌر 
[sa√r] hulkûmun ucuna ve akciğere denir 
ve mecâzen bedenden ona muhâzî olan 
¡uzva da ıtlâk olunur. 

Ve ِسْحٌر [si√r] ki câdûluğa denir, fi’l-asl 
bir adamın َسْحٌر [sa√r]ına ya¡nî akciğerine 
vurup onu mütegayyir ve sersem eylemek 
ma¡nâsına masdar olup ba¡dehu câdûlukta 
isti¡mâl eylediler. 

Ve ِسْحٌر [si√r] üç gûnedir: Biri mahz-ı 
hudâ¡ vü tahayyülâttır ki hakîkâti yok-
tur, şa¡bede ve gözbağcılık ta¡bîr olu-
nur, hiffet-i yed ve sür¡atten neş™et eder. 
İkinci şeyâtîne takarrüb sebebiyle ba¡zı 
mertebe mu¡âvenetlerini isticlâbla olur. 
Üçüncüsü irtikâb-ı küfr ile efsûn ederek 
suver ve tabâyi¡i gûyâ ki tagyîr ederler; 
meselâ ba¡zı adamı hımâr ederler ki bu 
dahi gerçi mü™essirdir, lâkin hakîkati yok-
tur, meshûr olan adam kendisini hımâr 
oldum kıyâsıyla eşekcesine şîve eder. Her 
hâlde ِسْحٌر [si√r]in vukû¡u vardır, niteki 
Mu¡avvi≠eteyn o bâbda nâzildir. 

Ve işbu ِسْحٌر mâddesinden bâ¡zen hüsn 
ve letâfeti tasavvur olunur ve minhu: 
َلِسْحًرا” اْلَبَياِن  ِمَن   Ve ba¡zen dikkat-i “ِإنَّ 
fi¡li tasavvur olunur ve minhu yekûlu’l-
etıbbâ™ ”ٌَساِحَرة  Ve sabâh gıdâsına “اَلطَِّبيَعُة 
 ıtlâkı te™sîrinin lutf ve dikkati [si√r] ِسْحٌر
mülâhazasıyladır, ba¡dehu ondan zamân-ı 
gıdâ olan َسَحٌر [se√ar] vakti teferru¡ olun-
du yâhûd evkâtın eltafı ve pek nâzükü ol-
makla dikkat ve letâfet tasavvurundan ahz 
olundu yâhûd akciğerin hâli olan tenef-
füs i¡tibârından tasvîr olundu, zîrâ vakt-i 
mezbûr gecenin idbârı ve gündüzün ikbâli 
hengâmı olmakla soluğun alıp vermesine 

ma¡nâsınadır, niteki mü™ellif telmîh eyle-
di. Ve nebât uzayıp zemîn üzere yayılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطاَل ِإَذا  النََّباُت   ِإْسَجَهرَّ 
 Ve ovada serâb cereyân eder gibi َواْنَبَسَط
yaldıramak ma¡nâsınadır; yukâlu: َِّإْسَجَهر 
َراُب ِإَذا َتَريََّه  Ve cenkte bir kimseye a¡dânın السَّ
mızrakları doğrulup gelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َماُح ِإَذا أَْقَبَلْت َيْعِني ِإَلْيَك ِت الّرِ ِإْسَجَهرَّ
ُة َجِهرَّ إَْ ُم  ُمْطَمِئنٌَّة) [el-muscehirret] اَلإْ
[mu†ma™innet] vezninde) İçinde yağmur 
leme¡ân eden sehâbeye vasf olur; yukâlu: 
ةٌ ِإَذا َصاَرْت َيَتَرْقَرُق ِفيَها اْلَماُء َسَحاَبٌة ُمْسَجِهرَّ

]س ح ر[
ُر حإْ ََّ  sîn’in fethi ve √â’nın) [es-sa√r] اَل
sükûnu ve fethiyle ve sîn’in zammıy-
la lügattir) Akciğere denir ki ِرئٌَة [ri™et] 
dahi derler, Türkîde öyken ta¡bîr olunur; 
yukâlu: ُئَة ُس َوُهَو الّرِ  ُسُحوٌر Cem¡i ُكلُّ ِذي َسْحٍر َيَتَنفَّ
[su√ûr] ve أَْسَحاٌر [es√âr] gelir ve minhu’l-
meselu; yukâlu: ِإْنَتَفَخ َسْحُرُه” َو”اْنَتَفَخْت  “ُفالٌَن 
َقْدَرُه َوَجاَوَز  َطْوَرُه  َعَدا  ِإَذا   َمَساِحُر [Ve] َمَساِحُرُه” 
[mesâ√ir] burada gayr-i kıyâs üzere َسْحٌر 
[sa√r]ın cem¡idir, hüsn ve mehâsin gibi 
sâ™ir ahşâ™ i¡tibârıyla taglîben cem¡ olmuş-
tur. Lisânımızda dahi hadd ve mikdârını 
tecâvüz ile bâlâ-pervâzlık edene şişkin 
ta¡bîr olunur. 

Lâkin mü™ellif Ba§â™ir’de mesel-i mezbûru 
َوَجُبَن َملَّ   ,ibâretiyle beyân eylemiştir¡ ِإَذا 
havf sebebiyle akciğere intifâh ¡ârız ol-
makla iki tefsîr dahi mülâyimdir. Ve kezâ 
mine’l-emsâli tekûlu: ”َسْحِري ِمْنُه   “ِإْنَقَطَع 
ِمْنُه َيِئْسَت   Ve sayyâdlar tefe™™ül tarîkiyle ِإَذا 
sayd olunacak tavşan kısmına ُحوِر  ُمَقطََّعُة السُّ
[muka††a¡atu’s-su√ûr] ıtlâk ederler, ya¡nî 
akciğerleri pâre pâre olmuş ki şimdi tu-
tulur demeyi fâl ederler. Ve ba¡zen ُمَقطََّعٌة 
lafzını ism-i fâ¡il ederler ki pek kaçmak-
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munsarife olmakla mecrûr olur. Ve 

َرةٌ  ma¡nâsınadır [u√ret§] ُصْحَرةٌ [su√ret] ُسحإْ
ki siyâhta gâlib olan aklığa denir.

َحاُر سإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-is√âr] اَلإْ
Seher vaktinde gezmek ve bir yere git-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  أَْسَحَر 
َحِر السَّ ِفي  َساَر   Ve seher vaktine girmek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َصاَر ِفي  أَْسَحَر الرَّ
َحِر السَّ
ُر حإْ َِّ  Mutlakan (sîn’in kesriyle) [es-si√r] اَل
me™hazı latîf ve dakîk olan şey¡e denir, 
pes ma¡rûf câdûluğa ve gözbağcılığa ıtlâk 
olunur, niteki zikr ve tafsîl olundu. Ve bu 
ismdir; yukâlu: ْحَر  Ve kavluhu ُفالٌَن َيَتَعلَُّم الّسِ
¡aleyhi’s-selâm: ُِإنَّ ِمَن اْلَبَياِن َلِسْحًرا” َمْعَناُه َواهلل“ 
ْنَساَن َفَيْصُدُق ِفيِه َحتَّى َيْصِرُف ُقُلوَب  أَْعَلُم ِإنَُّه َيْمَدُح اإْلِ
ُقُلوَب َيْصِرَف  َحتَّى  ِفيِه  َفَيْصُدُق  ُه  َوَيُذمُّ ِإَلْيِه  اِمِعيَن   السَّ
َعْنُه أَْيًضا  اِمِعيَن   Fıkralarda vâki¡ zamîrler السَّ
-kelimelerinin mutazammın ol َيُذمُّ ve َيْمَدُح
dukları َمْدٌح ve ٌَّذم lafzlarına râci¡dir. Ve 

ٌر  Masdar olur, câdûluk eylemek [si√r] ِسحإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  ِسْحًرا   َسَحَرُه 
ْحَر الّسِ َلُه  ِإَذا َعِمَل   Ve bir adama dubara الثَّاِلِث 
ve reng ve hud¡a eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخَدَعُه ِإَذا   Ve ıraklaşmak َسَحَرُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَباَعَد ِإَذا  َعْنُه   Ve َسَحَر 
erken kalkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َسِحَر 
اِبِع ِإَذا َبكََّر ُجُل ِسْحًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ الرَّ
ُر حإْ َُّ  Cermî-i (sîn’in zammıyla) [es-su√r] اَل
Nahvî nakli üzere yüreğe denir, kalb 
ma¡nâsına.

ِحيُر إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tes√îr] اَلتَّ
Bu dahi aldatmak ve reng ve hud¡a eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َُر ُفالًَنا ِإَذا َخَدَعه َسحَّ
ُحوُر إَْ َم  Sihre uğramış kişiye [el-mes√ûr] اَلإْ
denir; yukâlu: ْحِر ِبالّسِ ُمَصاٌب  أَْي  َمْسُحوٌر   َرُجٌل 
Ve tebâh ve ifsâd olunmuş ta¡âma ıtlâk 
olunur; yukâlu: َطَعاٌم َمْسُحوٌر أَْي ُمْفَسٌد Ve şol 

teşbîh olunmuştur. İntehâ. Ve 

ٌر -Deve kıs (vezninde [ba√r] َبْحٌر) [sa√r] َسحإْ
mının sırtında ¡ârız olan yağırın sağaldık-
tan sonra yerinde kalan eser ve nişânına 
ıtlâk olunur ki beyâz ve akciğer şeklinde 
olur.

ُحوُر ََّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [es-se√ûr] اَل
Temcîd yemeğine denir ki vakt-i seherde 
ekl olan ta¡âmdan ¡ibârettir.

َحُر ََّ  Subhtan (fethateynle) [es-se√ar] اَل
ya¡nî tan yeri açılmazdan mukaddemce 
olan vakte denir, ٌَّسَحِري [se√ariyy] ve ٌَسَحِريَّة 
[se√ariyyet] dahi denir mübâlagaten nef-
sine nisbetle. Ve َسَحِريٌَّة [se√ariyyet] sehere 
nâzırdır ki hâ’yla vakt-i mezbûra denir, 
ِفي :dan ahasstır; tekulu[se√ar] َسَحٌر  أََتاِني 
ْبِح َحِريَِّة أَْي ُقَبْيَل الصُّ َحِرّيِ َوالسَّ َحِر َوالسَّ  Ve السَّ

-Beyâzı gâlib olan siyâha de [se√ar] َسَحٌر
nir ki akçıl siyâh olur, vakt-i merkûma 
teşbîhledir; yukâlu: َُّسَحِري َوُهَو  َسَحٌر  َلْوِنِه   ِفي 
َواَد السَّ َعالَ  َقْد  َبَياٌض  ِفيِه  أَْي   Ve her şey¡in اللَّْوِن 
ucuna ıtlâk olunur, niteki zikr olundu. Ve 
 [es√âr] أَْسَحاٌر lafzının cem¡i [se√ar] َسَحٌر
gelir. 

َرُة حإْ َُّ  (sîn’in zammıyla) [es-su√ret] اَل
Evvel-i sehere denir ki fecr-i kâzib ola-
caktır, seher-i a¡lâ ma¡nâsına ve tekûlu: 
أََرْدَت َفِإْن  َلْيَلِتَك  َسَحَر  تُِريُد  َمْعِرَفًة  َهَذا  َيا  َسَحَر   َلِقيُتُه 
َوِبُسْحَرٍة ِبَسَحٍر  أََتْيُتُه  َفُقْلَت  َصَرْفَتُه   Ya¡nî eğer َنِكَرًة 
bu gecenin seher-i ma¡hûdunda mülâkî 
olduğunu ifâde edersen ¡adl ve ma¡rife 
sebepleriyle gayr-i munsarıf olmakla 
mansûb olur, zîrâ mu¡arref bi’l-lâmdan 
ma¡dûldur. Niteki ba¡zılar َرَجُب lafzının 
¡adem-i insirâfını َجُب  kelimesinden اَلرَّ
ma¡dûliyyetle ta¡lîl ederler. Ve eğer lâ-
¡ale’t-ta¡yîn أَْسَحاٌر [es√âr]dan bir seherde 
rü™yet eylediğini iş¡âr edersen nekre ve 
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ُر حَّ ََ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-musa√√ar] اَلإْ
vezninde) Cevfi izâle olunmuş kavuk nes-
neye denir; yukâlu: ٌف ٌر أَْي ُمَجوَّ -Bun َشْيٌء ُمَسحَّ
da tef¡îl izâle içindir, akciğeri izâle olun-
muşa denip ba¡dehu ta¡mîm olunmuştur.

ِتَحاُر سإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-isti√âr] اَلإْ
Horoz kısmı seherî ötmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحِر يُك ِإَذا َصاَح ِفي السَّ ِإْسَتَحَر الّدِ

]س ح ط ر[
َُاُر ِحنإْ سإْ ِ  [if¡inlâl] ِإْفِعْنالٌَل) [el-is√in†âr] اَلإْ
vezninde) Bir kimse gerinip uzanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َّاْمَتد ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْسَحْنَطَر 
Ve meyl eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َماَل ِإَذا  ِإَلْيِه   Ve bir nesne ¡arîz ve ِإْسَحْنَطَر 
tavîl olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَحْنَطَر 
َوَطاَل َعُرَض  ِإَذا  ْيُء   Ve yüz üzere düşmek الشَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَقَع ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْسَحْنَطَر 
َعَلى َوْجِهِه

]س ح ف ر[
َفاُر ِحنإْ سإْ ِ  ِإْسِحْنَطاٌر fâ’yla) [el-is√infâr] اَلإْ
[is√in†âr] vezninde) Bir adam sür¡at 
ve şitâbla geçip gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُمْسِرًعا َمَضى  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve yol ِإْسَحْنَفَر 
doğrulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَحْنَفَر 
اْسَتَقاَم ِإَذا   Ve yağmur pek çok olmak الطَِّريُق 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَحْنَفَر اْلَمَطُر ِإَذا َكثَُر Ve 
bir kimse pür-gûy ve mütekellim olmakla 
söze boşanmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ِإْسَحْنَفَر اْلَخِطيُب ِإَذا اتََّسَع ِفي َكالَِمِه
ِفُر َحنإْ إَْ ُم -ism-i fâ¡il bün) [el-mus√anfir] اَلإْ
yesiyle) Beled-i vâsi¡ ma¡nâsınadır. Ve 
her mâddede üstâz ve hâzık adama denir; 
yukâlu. َرُجٌل ُمْسَحْنِفٌر أَْي َحاِذٌق Ve doğru yola 
denir; yukâlu: َطِريٌق ُمْسَحْنِفٌر أَْي ُمْسَتِقيٌم

]س خ ر[
ُر خإْ ََّ  sîn’in fethi ve «â-yı) [es-sa«r] اَل
mu¡cemenin sükûnuyla) ve

mahalle ıtlâk olunur ki yağmurun kesret 
ve vefretinden yâhûd çayırın yokluğun-
dan tebâh ve harâb olmuş ola; yukâlu: َمَكاٌن 
َمْسُحوٌر أَْي ُمْفَسٌد ِمْن َكْثَرِة اْلَمَطِر أَْو ِقلَِّة اْلَكَلِ
ِحيُر ََّ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [es-se√îr] اَل
Karnı ağrır olan adama denir; yukâlu: َرُجٌل 
َبْطَنُه اْشَتَكى  َقِد  َصاَر  ِإَذا   [se√îr] َسِحيٌر Asl َسِحيٌر 
akciğeri ağrıyana denip ba¡dehu ta¡mîm 
olunmuştur. Ve karnı büyük olan ata ıtlâk 
olunur, gûyâ ki akciğerinin büyüklüğün-
den nâşîdir; yukâlu. َفَرٌس َسِحيٌر أَْي َعِظيُم اْلَبْطِن
َحاَرُة َُّ -vez [umâmet&] ثَُماَمٌة) [es-su√âret] اَل
ninde) Boğazlanmış koyundan kassâbın 
koparıp attığı akciğere ve kızıl öykene 
denir; yukâlu: ُسَحاَرَتَها َفَرَمى  اَة  الشَّ اُب  اْلَقصَّ  َذَبَح 
َواْلُحْلُقوِم ئَِة  الّرِ ِمَن  َيْقَتِلُعُه  َما  ِمْنَها   Ba§â™ir’de َوِهَي 
ِبِه َفُيْرَمى  ْبِح  الذَّ ِعْنَد  ْحِر  السَّ ِمَن  يُْنَزُع   ibâretiyle¡ َما 
mersûmdur.

اَرُة حَّ ََّ اَنٌة) [es-se√√âret] اَل  [cebbânet] َجبَّ
vezninde) Etfâl oyuncağından bir oyun-
cak adıdır. Ve o bir mel¡abedir ki ondan 
bir hayt olmakla bir taraftan çekseler bir 
renkte ve öbür taraftan çekseler bir gay-
rı renkte zuhûr eder. Kâle fi’l-Esâs َلِعَب 
اَرِة َوِهَي لُْعَبٌة ِفيَها َخْيٌط َيْخُرُج ِمْن َجاِنٍب حَّ  الَصِبيَّاِن ِبالسَّ
َعَلى َلْوٍن َوِمْن َجاِنٍب َعَلى َلْوٍن
ُة َحارَّ سإْ ِ ve [el-is√ârret] اَلإْ

َحارُّ سإْ ِ  hemzelerin kesri ve) [el-is√ârr] اَلإْ
fethi ve râ’ların şeddesiyle) ve

َحاُر َِّ  ِكَتاٌب muhaffef olarak) [es-sihâr] اَل
[kitâb] vezninde) Bir gûne çayır ismidir ki 
deve kısmını tesmîn eder.

َحُر وإْ ََّ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [es-sev√ar] اَل
de) Söğüt ağacına denir.

اٌر  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [Se√√âr] َسحَّ
Ashâbdan bir zâtın ismidir. Ve ¡Abdullâh 
es-Si√rî ki sîn’in kesriyledir, muhaddistir.
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ra denir; yukâlu: ٌُّهَو ُسْخَرةٌ ِلي َوُسْخِريٌّ َوِسْخِري 
ْخِرّيِ  Ve َوَكَذا ِحَماٌر أَْي َيْعَمُل ِبالّسِ

َرةٌ -Şol kimseye denir ki kendi [su«ret] ُسخإْ
sini nâs dâ™imâ masharalığa alıp hezl ve 
istihzâ edeler; ٌَمْسَخَرة [mas«arat] dahi denir 
ki kaşmer ta¡bîr olunur; yukâlu: ُهَو ُسْخَرةٌ أَْي 
 Ve َيْسَخُر ِمْنُه النَّاُس

َرةٌ  Şol kimseye denir ki her [su«ret] ُسخإْ
gücü yetişen adam onu zoraki işletir 
ola; yukâlu: َمْن ُكلُّ  ُر  َيَتَسخَّ َكاَن  ِإَذا  ُسْخَرةٌ   َرُجٌل 
ُر Mü™ellifin َقَهَرُه  kavlindeki zamîr-i َيَتَسخَّ
mansûb mahzûftur. Ve Suyû†î Muzhir’de 
bu vech üzere tahkîk eylemiştir ki fâ’nın 
zammı ve ¡ayn’ın fethiyle fu¡elet veznin-
de olan nu¡ût fâ¡il ile mü™evveldir, ٌُهَمَزة 
[humezet] ve ٌلَُمَزة [lumezet] gibi ve fâ’nın 
zammı ve ¡ayn’ın sükûnuyla fu¡let vez-
ninde olan mef¡ûl ile mü™evveldir, ُضْحَكٌة 
[∂u√ket] ve ٌُسْخَرة [su«ret] gibi. İntehâ.

َخَرُة َُّ  sîn’in zammı ve «â’nın) [es-su«aret] اَل
fethiyle) Dâ™imâ nâsı hezl ve istihzâ eder 
olan kimseye denir; yukâlu: ِإَذا ُسَخَرةٌ   َرُجٌل 
َكاَن َيْسَخُر ِمَن النَّاِس
ُر خإْ ََّ  sîn’in fethi ve «â’nın) [es-sa«r] اَل
sükûnuyla) Yel, geminin muvâfıkı üzere 
esip pupasına gitmek ma¡nâsınadır, ma¡nâ-
yı mezkûrdan müteferri¡dir; yukâlu: َسَخَرِت 
يُح الّرِ َلَها  َطاَبْت  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َسْخًرا  ِفيَنُة   السَّ
ْيُر َوالسَّ
ٌر  (vezninde [sukker] ُسكٌَّر) [su««ar] ُسخَّ
Bukûl envâ¡ından bir nebât ismidir ki 
»orâsân’da olur. Şârih َسْيَكَراٌن [seykerân] 
ile beyân eylemiştir ki ban tohumu-
nun nebâtıdır, ”ب،ن،ج“ mâddesinde zikr 
olundu. 

ِخيُر إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tes«îr] اَلتَّ
Râm ve münkâd eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُ َ َذهللَّ ِإَذا  ُفالًَنا  َر   Ve bu, ma¡nâ-yı َسخَّ

َخُر ََّ ve (fethateynle) [es-se«ar] اَل

َرُة خإْ َُّ ve (sîn’in zammıyla) [es-su«ret] اَل

َخُر إَْ َم -mîm’in ve «â’nın fet) [el-mes«ar] اَلإْ
hiyle) ve

ُر خإْ َُّ ve (sîn’in zammıyla) [es-su«r] اَل

ُخُر َُّ  Bir adamı (zammeteynle) [es-su«ur] اَل
istihzâ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َسِخَر 
َوُسْخًرا َوَمْسَخًرا  َوُسْخَرًة  َوَسَخًرا  َسْخًرا  ِبِه  َوَسِخَر   ِمْنُه 
اِبِع ِإَذا َهِزَئ  :ve kavluhu ta¡âlâ َوُسُخًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ
أَْي َتْسَخُروَن﴾  َكَما  ِمْنُكْم  َنْسَخُر  َفِإنَّا  ِمنَّا  َتْسَخُروا   ﴿ِإْن 
 َتْسَتْجِهُلوَنا َيْعِني َتْحِمُلوَنا َعَلى اْلَجْهِل َعَلى َسِبيِل اْلُهْزِؤ
َتْسَتْجِهُلوَنَنا َكَما  َنْسَتْجِهُلُكْم  -İşbu âyet-i ke َفِإنَّا 
rimede istihzâ™ mecâz tarîkiyle ِإْسِتْجَهاٌل 
ma¡nâsına müsta¡meldir, müşâkele vec-
hiyle de gerçi vârid olmuştur; ke-kavlihi 
ta¡âlâ: اهللُ َيْسَتْهِزُئ ِبِهْم﴾ اآلية﴿
َخاُر إَْ ِت سإْ ِ  َسِخَر Bu dahi [el-istis«âr] اَلإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْسَخَر ِمْنُه َواْسَتْسَخَر ِبِه 
ِبَمْعَنى َسِخَر
ِريَُّة خإْ َُّ ve [es-su«riyyet] اَل

ِريُّ خإْ َُّ -sîn’lerin zammıy) [es-su«riyy] اَل
la) İsmlerdir, masharalığa denir; yukâlu: 
ِإتََّخُذوُه ُسْخِريًَّة َوُسْخِريًّا

ِريُّ خإْ َِّ -sîn’in kesri ve zam) [es-si«riyy] اَل
mıyla) Bir adama zoraki bir iş teklîf ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُسْخِريًّا  َسَخَرُه 
َوَقَهَرُه يُِريُد  الَ  َما  َكلََّفُه  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   َوِسْخِريًّا 
Şârih der ki gerçi yâ’sız ُسْخٌر [su«r] dahi 
bu ma¡nâda masdardır, lâkin yâ-yı nisbet 
ziyâde-i kuvveti mutazammındır, ُخُصوٌص 
[«u§û§] ve ٌة  .gibi [u§û§iyyet»] ُخُصوِصيَّ
İntehâ.

َرُة خإْ َُّ  sîn’in zammı ve «â’nın) [es-su«ret] اَل
sükûnuyla) ve

ِريُّ خإْ َُّ ve (yâ’yla) [es-su«riyy] اَل

ِريُّ خإْ َِّ -Üc (sîn’in kesriyle) [es-si«riyy] اَل
retsiz zoraki iş işleyen ırgata kezâlik dava-
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koyu ve latîf ve hafîf olur. İntehâ. Ve 

َرُة إَْ -Tâbi¡înden bir zâtın ismi [Sidret] ِس
dir ve Ebû Sidre, Su√aym el-Huceymî 
nâm şâ¡irin künyesidir. Ve اْلُمْنَتَهى  ِسْدَرُة 
[sidretu’l-muntehâ] semâ-i  sâbi¡dedir. 
Şârih der ki ¡ulûm-ı mahlûk ona müntehî 
olup ötesine tecâvüz eylemez, ¡ilmullâha 
muhavveldir, tafsîli tefâsîrde meşrûhtur.

ٍر إَْ (vezninde [fikr] ِفْكٌر) [û Sidr±] ُذل ِس

ٍر يإْ ََ ُس  [zubeyr] ُزَبْيٌر) [û Sudeyr±] ُذل 
vezninde) 

َرَتاِن إَْ .Birer mevzi¡lerdir [Sidretân] ِس

يٌر َِ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [Sedîr] َس
◊îre nâhiyesinde bir nehrin ismidir. 
Ve Yemen’de bir arzın adıdır, Burûd-ı 
Sedîriyye oraya mensûbdur. Ve Mı§ır’da 
¡Abbâsiyye kurbünde bir mevzi¡ adıdır Ve 
Sedîr b. ◊akîm, Sufyân-ı Sevrî’nin şeyhi 
ismidir. Ve 

يٌر َِ  :Tâze çayıra denir; yukâlu [sedîr] َس
ِديِر أَِي اْلُعْشِب َيْرَعى اْلَماُل ِفي َمْرًعى َكِثيِر السَّ
ٌر يإْ ََ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Sudeyr] ُس
Ba§ra ile Kûfe aralığında bir düz sahrâ 
adıdır. 

Şârih der ki mü™ellif ism-i kasr olan َسِديٌر 
[sedîr]den ki أَِميٌر [emîr] veznindedir, sükût 
eyledi, asl Sudeyr o kasrı müştemil olan 
bünyân-ı ¡azîmin ismidir ki se-deyr-i 
Fârisî mu¡arrebidir, üç kat olmakla onunla 
tesmiye olunmuştur. Ve kasr-ı mezbûrun 
ismi »averna… idi, mi¡mâr Sinimmâr’ın 
dest-yârî-i ¡imaretiyle melik-i ◊îre 
Nu¡mân binâ ve ba¡de’l-itmâm Sinimmâr 
sû-i cezâ ile mükâfâtını icrâ eyledi. İntehâ. 
Ve 

ٌر يإْ ََ  vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر [Sudeyr] ُس
∏a†afân diyârında bir mevzi¡ adıdır. Ve 

âtîden me™hûzdur. Ve bir adama ücret-
siz meccânen zoraki iş teklîf eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َِبال َعَمالً  َكلََّفُه  ِإَذا  َرُه   َسخَّ
أُْجَرٍة
ُر خُّ ََ ٌل) [et-tesa««ur اَلتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bu dahi zoraki iş işletmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُه َر ُفالًَنا ِبَمْعَنى َسخَّ َتَسخَّ

]س خ ب ر[
َاُر خإْ ََّ  bâ-yı muvahhade ile) [es-sa«ber] اَل
 vezninde) Mekke ayrığına [ca¡fer] َجْعَفٌر
şebîh bir şecer adıdır; müfredâtta dahi bu 
ismle müte¡âreftir. Ve bir mevzi¡ adıdır.

ِاَرُة َخيإْ َُّ -musaggar bünye) [es-su«aybiret] اَل
siyle) Benu’l-A∂ba† yurdunda bir suyun 
ismidir.

َاَرُة -vez [ah†abet…] َقْحَطَبٌة) [Sa«beret] َسخإْ
ninde) Esâmîdendir: Sa«bere el-Ezdî 
ve Sa«bere b. ¡Ubeyde ashâbdandır. Ve 
Sa«bere bint Temîm sahâbiyyedir.

]س ُ ر[
ُر إَْ َِّ  sîn’in kesri ve dâl’ın) [es-sidr] اَل
sükûnuyla) Şecer-i َنِبٌق [nebi…] ismidir 
ki ¡Arabistân kirazı ta¡bîr olunur, Trab-
zon hurmâsı o nev¡dendir. Müfredi ٌِسْدَرة 
[sidret]tir. Cem¡i ِسْدَراٌت [sidrât] gelir ve 
 ِسَدَراٌت gelir kesreteynle ve [sidirât] ِسِدَراٌت
[siderât] gelir sîn’in kesri ve dâl’ın fethiy-
le ve ِسَدٌر [sider] gelir, ِعَنٌب [¡ineb] veznin-
de ve ُسُدٌر [sudur] gelir zammeteynle. 

Şârih der ki ِسَدَراٌت [siderât] sîn’in kes-
ri ve dâl’ın fethiyle ُسُدٌر [sudur]un 
cem¡ü’l-cem¡idir. Ve ِسْدَراٌت [sidrât] 
dâl’ın sükûnuyla ٌِسْدَرة [sidret] in cem¡idir. 
Ve şecer-i mezbûr iki gûne olur: biri 
bostânîdir ki yemişi hoş olup ve yaprağıy-
la gasl olunur ve birisi berrîdir ki yemişi 
kekre olur. Ve ikisinin de gölgesi be-gâyet 
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mezbûrda isti¡mâli ba¡îd değildir. İntehâ.

ٌر ََّ ٌر sîn’in zammıyla) [sudder] ُس -ub…] ُقبَّ
ber] vezninde) Etfâl la¡iblerinden bir la¡ib 
adıdır.

َراِن ََ َسإْ  (tesniye bünyesiyle) [el-esderân] اَلإْ
İki gözde iki damara ıtlâk olunur ki göz 
damarı olacaktır, her biri أَْسَدٌر [esder]dir; 
vech-i mezkûr üzere vehn ve za¡fları se-
bebiyle gözün hîrelenmesine sebeb olur-
lar. Ve iki omuza dahi أَْسَدَراِن [esderân] 
ıtlâk olunur ki gözlerden gelen damarlar 
i¡tibârıyla. Ve minhu yukâlu: َيْضِرُب  “َجاَء 
َيْقِض َوَلْم  َفاِرًغا  َجاَء  أَْي  َوَمْنِكَبْيِه  ِعْطَفْيِه  أَْي   أَْسَدَرْيِه” 
 Ya¡nî “Filân, hâcet ve merâmından ِطْلَبَتُه
mahrûm ve tehî-dest geldi” diyecek yer-
de kelâm-ı mezbûru îrâd ederler. Şârih der 
ki bu mahalde §âd ile ve zâ-yı mu¡ceme 
ile de zebân-zeddir. Bu üç harf birbirine 
mu¡âkab olurlar. İntehâ.

ُر إَْ ََّ  (vezninde [πadr] َغْدٌر) [es-sedr] اَل
Başta olan saçı ve perçemi salıvermek 
ma¡nâsınadır.

اُر ََ َِ نإْ ِ [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل Ondan [el-insidâr] اَلإْ
dir; yukâlu: ِل ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َسْدًرا  ْعَر  الشَّ  َسَدَر 
 Ve َفاْنَسَدَر أَْي َسَدَلُه َفاْنَسَدَل

اٌر ََ َِ -Dağ ve bayır makûlesi yük [insidâr] ِإنإْ
sek yerden aşağıya doğru bir düzeye seğir-
terek inip gitmek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َِّإْنَسَدَر َيْعُدو ِإَذا اْنَحَدَر َواْسَتَمر

]س ر ر[

رُّ
َِّ -sîn’in kesri ve râ’nın teşdi) [es-sirr] اَل

diyle) ve

ِريَرُة ََّ  Derûnda (sîn’in fethiyle) [es-serîret] اَل
ketm ve ihfâ olunan râza denir. ٌِّسر [sirr]in 
cem¡i أَْسَراٌر [esrâr] ve ٌَسِريَرة [serîret]in cem¡i 
ُه َوَسِريَرَتُه :gelir; yukâlu [serâ™ir] َسَراِئُر  أَْفَشى ِسرَّ
 “ُصُدوُر اأْلَْحَراِر :ve yukâlu َوُهَو َما يُْكَتُم ِفي النَّْفِس

◊icâz’da bir su ismidir, Sudeyre dahi 
derler.

ُر ََ ََّ ve (fethateynle) [es-seder] اَل

اَرُة ََ ََّ  [adâret§] َصَداَرةٌ) [es-sedâret] اَل
vezninde) Sergeşte ve hayrân olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ًُجُل َسَدًرا أَْو َسَداَرة  َسِدَر الرَّ
ِإَذا َتَحيََّر اِبِع   Ve şiddet-i harâretten ِمَن اْلَباِب الرَّ
deve kısmının gözleri dumanlanıp görmez 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَبِعيُر   َسِدَر 
ِة اْلَحّرِ َتَحيََّر َبَصُرُه ِمْن ِشدَّ
ُر ُِ ا ََّ ve [es-sâdir] اَل

ُر َِ ََّ -Ser (vezninde [ketif] َكِتٌف) [es-sedir] اَل
geşte ve mütehayyir kişiye denir; yukâlu: 
ٌر  Ve َرُجٌل َساِدٌر َوَسِدٌر أَْي ُمَتَحّيِ

ٌر ُِ  Kâr ve kirdârında mübâlât ve [sâdir] َسا
ihtimâm eylemez olan lâübâlî adama ıtlâk 
olunur; yukâlu: َرُجٌل َساِدٌر ِإَذا َكاَن الَ َيْهَتمُّ َوالَ يَُباِلي 
َصَنَع  Ve harâret-i havânın şiddetinden َما 
gözleri dumanlanıp hîre olmakla idrâkten 
kalmış olan deveye denir; yukâlu: َبِعيٌر َساِدٌر 
ِة اْلَحّرِ  Ve ِإَذا َصاَر َقْد َتَحيََّر َبَصُرُه ِمْن ِشدَّ

ٌر َِ  Deryâya (vezninde [ketif] َكِتٌف) [sedir] َس
ıtlâk olunur, gûyâ ki hayretinden bir tarafa 
revân olmaz.

اُر ََ َِّ -veznin [kitâb] ِكَتاٌب) [es-sidâr] اَل
de) Uyuşukluğa şebîh bir hâlete denir ki 
vücûda ¡ârız olup hiss ve ¡amelden mânde 
olur; yukâlu: َداُر َوُهَو ِشْبُه اْلِخْدِر أََخَذُه الّسِ
اَرُة ََ ي َِّ -sîn’in kesr ve meddiy) [es-sîdâret] اَل
le) Nisvânın baş örtülerinin altında olan 
yaşmak ve ser-bend makûlesi vikâyeye 
ve alına bağladıkları çembere ve duldaya 
denir. 

Mütercim der ki işbu ٌِسيَداَرة [sîdâret] 
sitâre-i Fârisî mu¡arrebi olmak melhûzdur 
ki Fârisîde sâyebâna ve şemsiyyeye ve 
üç kat şey™e denir, ondan ahz ve ma¡nâ-yı 
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[sirru’l-vâdî] derenin batnına ve vasatına 
ıtlâk olunur ki atyeb ve hoşter olan ye-
ridir; yukâlu: َوأَْطَيُبُه َبْطنُُه  َوُهَو  اْلَواِدي  ِبِسّرِ   َنَزلُوا 
Ve tayyib ve kerîm olan arza ıtlâk olunur. 
Mü™ellif bunu tekrâr eylemiştir. Ve her 
şey™in mahz ve hâlis olanına ıtlâk olunur; 
tekûlu: ْيِء أَْي َخاِلَصُه  Ve أَْعَطْيُت ِسرَّ َذِلَك الشَّ

 Huccâc-ı Ba§ra yolunda bir vâdî [Sirr] ِسرٌّ
adıdır ki tûlü üç merhaledir. Ve Yemen’de 
bir nâhiye ismidir ve bilâd-ı Temîm’de 
bir mevzi¡ adıdır. Ve Ba†nu’l-◊ille’de bir 
vâdî adıdır. Ve Necd ülkesinde kabile-i 
Esed yurdunda bir mevzi¡ adıdır.

َراُر ََّ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [es-serâr] اَل
ve

َراَرُة ََّ -veznin [se√âbet] َسَحاَبٌة) [es-serâret] اَل
de) Bunlar da nesebin ve soyun hâlis ve 
güzîdesine ıtlâk olunur; yukâlu: ِِسّر ِمْن   ُهَو 
 َسَراَرةٌ Ve النََّسِب َوَسَراِرِه َوَسَراَرِتِه أَْي َمْحِضِه َوأَْفَضِلِه
[serâret] bir nesnenin hâlis olmasına denir; 
yukâlu: ُن اْلُخُلوِص َراَرِة أَْي َخاِلٌص َبّيِ ُن السَّ  ُهَو ِسرٌّ َبّيِ
Ve bundan fi¡l mutasarrıf olmaz. Ve 

 Ba†nu’l-◊ille’de bir vâdî [Serâret] َسَراَرُة
adıdır, ٌِّسر [Sirr] dahi denir ki zikr olundu. 
Ve َسَراُر اْلَواِدي [serâru’l-vâdî] ve َسَراَرُة اْلَواِدي 
[seraretu’l-vâdî] اْلَواِدي  [sirru’l-vâdî] ِسرُّ 
gibi derenin batnına ıtlâk olunur ki hoş ve 
atyeb olan yeridir. Ve 

 ,Hurmâ koruğuna ıtlâk olunur [serâr] َسَراٌر
-ma¡nâsına, henüz nuzc bu [seyyâb] َسيَّاٌب
lup zuhûra çıkmadığı melhûzuyla. Ve َسَراُر 
ْهِر  ayın âhir gecesine [serâru’ş-şehri] الشَّ
ıtlâk olunur, ke-mâ se-yuzkeru.

َرُر ََّ -fethateynle ve zamme) [es-serer] اَل
teynle lügattir) Bu dahi elin ayasında ve 
cebhede olan çizgilere ıtlâk olunur, ٌِّسر 
[sirr] gibi. Ve ebe kadının çocuğun göbe-
ğinden kesip attığı fazlaya ıtlâk olunur. 

 Ve ُقُبوُر اأْلَْسَراِر”

-Cimâ¡ ma¡nâsına isti¡mâl olu [sirr] ِسرٌّ
nur ki gizli iştir; yukâlu: أَْي َها  ِسرَّ أَْطَيَب   َما 
 ,Ve âlet-i tenâsüle ıtlâk olunur ِجَماَعَها
ke-mâ se-yuzkeru. Ve nikâh ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ِنَكاًحا أَْي  ا  ِسرًّ  َواَعَدَها 
Ve nikâhı ifsâh ve izhâr eylemeye denir 
Ve zinâ ve fücur ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َنا الّزِ َوَلِد  أَْي  ِبرٌّ  ّرِ  َوَلِد السَّ ِمْن  يُْرَجى   Ve الَ 
¡avretin fercine ıtlâk olunur; yukâlu: ِاْلَتَقى 
اْلَفْرَجاِن أَِي  اِن  رَّ

-Ve ayın evveline ¡alâ الّسِ
kavlin âhirine ve ¡alâ-re™yin vasatına ıtlâk 
olunur; yukâlu: ْهِر أَْي ُمْسَتَهلَُّه أَْو آِخَرُه  َصاَم ِسرَّ الشَّ
 Evvel ve âhirinde kamerin istisrâr أَْو َوَسَطُه
ve ihtifâsı mülâhazasıyladır ve evsatı gûyâ 
ki şehrin cevfi olmak münâsebetiyledir, 
ke-mâ se-yuzkeru. Ve 

 Her şey™in asl ve ¡unsur ve [sirr] ِسرٌّ
bünyâdına ıtlâk olunur, nümâyân olma-
dığı için; yukâlu: أَِي اْلِبّرِ  َكِثيُر  ّرِ  الّسِ َكِريُم   ُهَو 
 Ve toprağı soy ve münbit olan arza اأْلَْصِل
ıtlâk olunur, mahz-ı neseb ma¡nâsından 
me™hûzdur; tekûlu: اأْلَْرِض ِمَن  ِسّرٍ  ِفي   َزَرْعُت 
َكِريَمٍة  Ve her şey™in cevfine ve lübb ve أَْي 
magzına ıtlâk olunur; yukâlu: ِّر الّسِ َفاِسُد   ُهَو 
َواللُّّبِ اْلَجْوِف   Ve soyun ve nesebin hâlis أَِي 

ve efdalına ıtlâk olunur, lübb ve magz 
ma¡nâsından mütesavverdir; yukâlu: ُهَو ِفي 
 Ve ِسّرِ النََّسِب أَْي َمْحِضِه َوأَْفَضِلِه

َكّفٍ [sirr] ِسرٌّ -in müfre[esrâru keff] أَْسَراُر 
di olur, ya¡nî elin ayasında olan çizgiye 
kezâlik cebhede olan çizgiye ıtlâk olunur. 
Cem¡i أَْسَراٌر [esrâr] ve cem¡ü’l-cem¡i أََساِريُر 
[esârîr] gelir, ¡ilm-i keff ve ¡ilm-i pîşânî o 
çizgilerden istinbât olunur; tekûlu: َنَظْرُت 
ِه َكّفِ أَْسَراِر  أَْي :ve yukâlu ِإَلى  َجْبَهِتِه  أََساِريُر   َبِرَقْت 
 Ve bu derinin büklümünde mestûr ُخطُوطُُه
olduğu için ıtlâk olunmuştur. Ve ِسرُّ اْلَواِدي 
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ِريُر ََّ  Benû (vezninde [emîr] أَِميٌر) [es-serîr] اَل
Dârim ¡alâ-kavlin Benû Kinâne diyârında 
bir mevzi¡ adıdır. Ve Bilâd-ı el-Lân ile 
Bâbu’l-Ebvâb beyninde bir memleket is-
midir ki mahsus pâdişâhı ve sükkânının 
başkaca dîn ve milletleri vardır, kütüb-i 
cogrâfyâda الالَِّن  hâlen [Serîru’l-Lân] َسِريُر 
Dağıstân dedikleri memlekettir ki dârü’l-
mülkü Kuymuk nâm kasabadır. Ve الَن 
[Lân], Abaza ve Çerkes ve Açıkbaş 
ve Gürcü tâ™ifelerinin vilâyetleridir ki 
mecmû¡u Ba√r-ı »azar ile Ba√r-ı Siyâh 
beyninde vâki¡ ve şimâlîsi Rûs memleke-
tine mücâvirdir. Ve ona َسِريٌر [serîr] tesmi-
yesi Nûşirevân kendi akribâsından birini 
oraya vâlî nasb ve istiklâl-ı tâm için taht-
nişîn eylediğine mebnîdir. Ve 

 َسِريٌر bir vâdî adıdır. Ve [Serîr] َسِريٌر
[serîr] taht ta¡bîr olunan nişîmine denir 
ki ma¡rûftur. Fârisîde evreng denir, taht-ı 
mülûkta gâlib olmuştur, câlis olan ehl-i 
câh ve rif¡at mesrûr olduğu mülâhazasıyla 
ıtlâk olunmuştur. Cem¡i ٌة  ve [esirret] أَِسرَّ
 gelir, zammeteynle. Ve [surur] ُسُرٌر

 Boynun baş durduğu yere ıtlâk [serîr] َسِريٌر
olunur ki başın gûyâ ki tahtı ve kürsîsidir; 
yukâlu: ُه ِمَن اْلُعنُِق  Ve َضَرَب َسِريَر َرْأِسِه َوُهَو ُمْسَتَقرُّ

 Mülk ve saltanat ma¡nâsına [serîr] َسِريٌر
isti¡mâl olunur, lüzum ¡alâkasıyla; yu…
âlu: َزاَل َسِريُرُه أَْي ُمْلُكُه Ve ni¡met ve refâh ve 
vüs¡at-ı ma¡âş ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yu…âlu: َوِنْعَمُتُه ُه  ِعزُّ َذَهَب  ِإَذا  َسِريِرِه  َعْن  ُفالٌَن   َزاَل 
 ,Ve na¡ş-ı meyyite ıtlâk olunur َوَخُفَض َعْيُشُه
henüz cenâze haml olunmaksızın; ba¡dehu 
-veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة ,a denir[cinâz] ِجَناَزةٌ
de. Ve mantar çıktıkta üzerinde yapışık 
olan kuma ıtlâk olunur. Ve mutlakan üze-
rinde uzanılıp yatılacak şey™e ıtlâk olunur. 

ةٌ -Göbeğe de (sîn’in zammıyla) [surret] ُسرَّ
nir, ke-mâ se-yecî™u. Ve 

-Bir ¡illet adıdır ki deve kısmı [serer] َسَرٌر
nın döşünde kirkire ya¡nî değirmi müh-
resinde yağrılıktan ¡ârız olur. O deveye 

 denir, ke-mâ se-yecî™u. Ve bir [eserr] أََسرُّ
nesnenin içi boş ve kavuk olmağa denir; 
yukâlu: َرِر السَّ َنُة  َبّيِ َجْوَفاُء  أَْي  اُء  َسرَّ  َسَرُر Ve َقَناةٌ 
ْهِر  gibi ayın [serâr] َسَراٌر [sereru’ş-şehri] الشَّ
âhir gecesine ıtlâk olunur.

َراُر َِّ  Bu (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [es-sirâr] اَل
dahi elin ayasında ve cebhede olan çizgiye 
denir. Ve ِسَراٌر [sirâr] ◊icâz’da bir mevzi¡ 
adıdır. Ve Yemâme kurbünde bir su ¡âlâ-
kavlin Temîm bilâdında bir çeşme adıdır. 
Ve ْهِر  gibi [serâr] َسَرارٌ [sirâru’ş-şehr] ِسَراُر الشَّ
ayın âhir gecesine ıtlâk olunur; yukâlu: َهِذِه 
ْهِر َرِر أَْي آِخُر َلْيَلٍة ِمَن الشَّ َراِر َوالسَّ َراِر َوالسَّ َلْيَلُة الّسِ

رُّ َُّ  Rey (sîn’in zammıyla) [es-surr] اَل
nâm belde kazâsında bir karye adıdır. 
A¡lâmdan Ziyâd b. ¡Alî es-Surrî oradan-
dır. Ve ◊icâz’da Muzeyne bilâdında bir 
mevzi¡ adıdır. Ve 

 masdar olur, ferah-nâk eylemek [surr] ُسرٌّ
ma¡nâsına, ke-mâ se-yuzkeru. Ve henüz 
doğmuş çocuğun göbeğinden kesilip atı-
lacak fazlaya ıtlâk olunur; َسَرٌر [serer] gibi, 
cem¡i ٌة  َتَعلَّْمُت اْلِعْلَم :gelir; tekûlu [esirret] أَِسرَّ
ِة ّرِ ي َوَسَرِري َوُهَو َما يُْقَطُع ِمَن السُّ  Ve َقْبَل أَْي يُْقَطَع ُسّرِ
bu mâddeler hep sirr ve hafâ™ ma¡nâsında 
me™hûzlardır. عكن batnında müstetir oldu-
ğu için ıtlâk olunmuştur.

اُء  sîn’in zammı ve fethi ve) [™Surrâ] ُسرَّ
elif’in meddiyle) Vâdî-i Sulmâ yanında 
bir su adıdır. Ve vâdî-i Urul kurbünde bir 
taşlık ve kumluk yerin ismidir. Ve Surre-
men-re™â kasabasının ismidir, ke-mâ 
se-yuzkeru.
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َتُه ُسرَّ اْشَتَكى  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  ا  َسرًّ ُجُل  الرَّ  Ve َسرَّ 
bir adama hoş-bû çiçekler sunup ¡aşkbâd 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ا  َسرَّ ُفالًَنا َسرًّ
َياِحيِن ِة أَْي ِبأَْطَراِف الرَّ ِل ِإَذا َحيَّاُه ِباْلَمَسرَّ   ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
Ke-mâ se-yuzkeru. Ve 

 Sıfat-ı müşebbehe olur, herkesi [serr] َسرٌّ
dâ™imâ mesrûr ve dilşâd eden adama de-
nir; yu…âlu: ُهْم   ُهَو َرُجٌل َبرٌّ َوَسرٌّ أَْي َيَبرُّ النَّاَس َوَيَسرُّ
ve yukâlu: وَن وَن َوَسرُّ َقْوٌم َبرُّ
ُة رَّ َُّ -Be (sîn’in zammıyla) [es-surret] اَل
dende göbek ta¡bîr olunan mevzi¡e denir. 
Fârisîde nâf derler. Cem¡i ُسَرٌر [surer] ge-
lir, ُصَرٌد [§urad] vezninde ve اٌت  [surrât] ُسرَّ
gelir. Ve اْلَواِدي ُة   ُسرٌّ [surretu’l-vâdî] ُسرَّ
[surr] ve َسَراٌر [serâr] gibi derenin atyeb ve 
hayr ve hoşter olan yerine ıtlâk olunur ki 
tamâm-ı vasatı olacaktır; yukâlu: َنَزلُوا َسَراَرَة 
َمَواِضِعِه َوأَْفَضَل  َبْطَنُه  أَْي  َوَسَراَرُه  ُه  َوُسرَّ َتُه  َوُسرَّ  اْلَواِدي 
Ve اْلَحوِض ُة   havzun [surretu’l-√av∂i] ُسرَّ
nihâyetinde suyun karar-gâhına ıtlâk olu-
nur. Ve 

ةٌ  Şol hatuna denir ki hayr ve [surret] ُسرَّ
ihsân ile dâ™imâ nâsı mesrûr eder ola; ve 
bunun aslı ٌُسَرَرة [sureret]dir ki ٌُهَمَزة [hume-
zet] veznindedir; yu…âlu: َكاَنْت ِإَذا  ةٌ  ُسرَّ  ِإْمَرأَةٌ 
تُُسرُّ النَّاَس

ََسرُّ -hemzenin ve sîn’in fet) [el-eserr] اَلإْ
hiyle) Ecvef ve kavuk olan şey™e denir; 
yukâlu: َزْنٌد أََسرُّ أَْي أَْجَوُف Ve şol deveye de-
nir ki göğsünde olan tabak gibi değirmi 
mühresinde yağrılıktan ¡illet hâdis olmuş 
ola; o ¡illete َسَرٌر [serer] denir, niteki zikr 
olundu; yukâlu: رُر  Ve bir َبِعيٌر أََسرُّ ِإَذا َصاَبُه السَّ
adamın umuruna karışıp mahrem râzı olan 
adama denir; َدِخيٌل [da«îl] ma¡nâsına.

َرُر َِّ  Bu (vezninde [ineb¡] ِعَنٌب) [es-sirer] اَل
dahi tâze çocuğun göbeğinden kesilip 
atılan fazlaya denir. Ve ِسَرٌر [sirer] ِعَنٌب 

Ve hasır otunun özüne denir, ِاْلَبْرِدّي  َشْحَمُة 
ma¡nâsına.

ََساِريُر  ın cem¡idir[esrâr] أَْسَراٌر [el-esârîr] اَلإْ
ki elin ayasında ve cebhede olan çiz-
gilere denir, niteki zikr olundu ve bu 
münâsebetle mehâsin-i çehreye ıtlâk olu-
nur; yu…âlu: َبِرَقْت أََساِريُر َوْجِهِه أَْي َمَحاِسنُُه
ُرلُر َُّ  (vezninde [uhûr@] ظُُهوٌر) [es-surûr] اَل
ve

رُّ َُّ ve (sîn’in zammıyla) [es-surr] اَل

ى رَّ َُّ  (vezninde [buşrâ] بُْشَرى) [es-surrâ] اَل
ve

ُة رَّ
َِ ٌة) [et-tesirret] اَلتَّ  vezninde [ta√illet] َتِحلَّ

ki semâ¡îdir) ve

ُة رَّ ََ َم -mîm’in ve sîn’in fet) [el-meserret] اَلإْ
hiyle) bir adamı sevindirmek ve şâdân 
eylemek ma¡nâsınadır; yu…âlu: ُسُروًرا ُه   َسرَّ
أَْفَرَحُه ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ًة  َوَمَسرَّ ًة  َوَتِسرَّ ى  ا َوُسرَّ  َوُسرًّ
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyanına göre kalb-
de münketim olan feraha mahsûs olup 
ba¡dehu ta¡mîm olunmuştur; ve yukâlu: َُّسر 
ُهَو ُسُروًرا َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا َفِرَح َفُهَو َمْسُروٌر
ُرلُر ََّ  (vezninde [abûl…] َقُبوٌل) [es-serûr] اَل
İsmdir, sevinç ma¡nâsına.

رُّ ََّ  Bedevî (sîn’in fethiyle) [es-serr] اَل
¡Arabların َمْرٌخ [mer«] ve َعَفاٌر [¡afâr] nâm 
şecer tahtalarından düzdükleri çakmağın 
boş olan deliğine birbirine sürüp âteş çı-
karmak için çivi sokmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ا ِإَذا َجَعَل ِفي َطَرِفِه ُعوًدا ِلَيْقَدَح ْنَد َسرًّ  َسرَّ الزَّ
 ُسرَّ َزْنُدَك َفِإنَُّه :ve yukâlu ِبِه َوَذِلَك ِإَذا َكاَن أَْجَوَف 
 Ve أََسرُّ أَْي أَْجَوُف

 Henüz doğmuş çocuğun ebe [serr] َسرٌّ
kadın göbeğinde olan fazlayı kesmek 
ma¡nâsınadır ki göbek kesmek ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: ُه ِبيَّ ِإَذا َقَطَع ُسرَّ -Ve bir ada َسرَّ الصَّ
mın göbeği ağrımak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
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evvele nisbetle; muhaddisinden ◊asen b. 
¡Alî b. Ziyâd es-Surrî oraya mensûbdur.

يَُّة ّرِ َُّ -sîn’in zammı ve râ) [es-surriyyet] اَل
yı müşeddedenin kesriyle) Odalık ittihâz 
olunan câriyeye denir, bunun vezni 
fu¡liyyedir, ٌِّسر [sirr] lafzına mensûbdur 
ki sîn’in kesriyle cimâ¡ ma¡nâsınadır, nis-
betinde sîn’in zammı tagyîr-i neseb kabi-
lindendir, niteki ٌَّقَباِطي kelimesinden ٌُّقَباِطي 
[…ubâ†iyy] derler; yukâlu: يًَّة َوِهَي  ِإتََّخَذ أََمَتُه ُسّرِ
أََها َبْيًتا  Mütercim der ki Zema«şerî اأْلََمُة الَِّتي َبوَّ
bunu َسُرَو maddesinde sebt eylemiştir, 
gûyâ nefâset ma¡nâsından ahz eylemiştir 
ve ba¡zılar ُسُروٌر [surûr] ma¡nâsına olan ٌُّسر 
[surr] lafzına mensûb olduğuna zâhib ol-
muştur ki bunda tagyîr yoktur. Zîrâ يٌَّة  ُسّرِ
[surriyyet] ittihâz edenler elbette mesrûr 
olurlar. Ve mü™ellifin beyânı üzere ٌِّسر 
[sirr]e mensûb olması ¡âdetâ ¡akreb-i 
bânûdan ya¡nî kaydâfe-i beytten gizlice 
ittihâz olunduğuna mebnîdir. Fe-¡ale’t-
takdîreyn nâsın ٌة  ta¡bîri َسِريٌَّة vezninde َجِليَّ
hatâdır.

ُر رُّ ََ ٌل) [et-teserrur] اَلتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

ي ّرِ ََ  َتَظنٌُّن râ’yı yâ’ya ibdâlla) [et-teserrî] اَلتَّ
[te@annun] ve َتَظنِّى [te@annî] gibi) Odalık 
edinmek ma¡nâsınadır; yu…âlu: ُفالٌَن َر   َتَسرَّ
يًَّة ى ِإَذا اتََّخَذ ُسّرِ َوَتَسرَّ
َراُر إَْ ِت سإْ ِ ٌر Bu dahi [el-istisrâr] اَلإْ -teser] َتَسرُّ
rur] ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتَسرَّ ُفالٌَن ِإَذا اتََّخَذ 
يًَّة  :Ve gizlenmek ma¡nâsınadır; tekûlu ُسّرِ
ِإْسَتَسرَّ َعنِّي ِإَذا اْسَتَتَر
ٌر -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Sureyr] ُسَريإْ
de) ◊icâz’da bir vâdî ismidir ve ◊abeş 
tarafından Medîne’ye vârid olan 
sefînelere mahsûs bir lîmân adıdır ki Câr 
kurbündedir.

[¡ineb] vezninde ve ُسَرٌر [surer] ٌُصَرد [§urad] 
vezninde yerden çıkarılmış mantarın ve 
yer elmasının üzerlerinde yapışık kabuk 
ve çamur makulesine denir. Ve Mekke’ye 
karîb bir mevzi¡ adıdır ki onda bir şecer 
vardır, tahtında yetmiş peygamber-i zî-şân 
tevellüd edip ve orada göbekleri kesilmiş-
tir ve bâ¡is-i tesmiye budur ve tekûlu’l-
¡Arab َال أَْشَباٌه  أَْي  َوَسَرٍر  ِسّرٍ  َعَلى  َثالََثٌة  ِلُفالٍَن   ُوِلَد 
-Ya¡nî filânın bir göbekten birbi َتْخِلطُُهْم أُْنَثى
rine müşâbih üç tâne erkek oğulları zuhûr 
eyledi diyecek yerde îrâd ederler.

 Sîn’in ve râ’nın [surru-men-re™â] ُسرُّ َمنإْ َرأَى
zammıyla ki ُسُروٌر [surûr] ma¡nâsınadır, َمْن 
 cümlesine muzâftır ve sîn’in ve râ’nın َرأَى
fethiyle de ki mâzî-i müte¡addîdir ve 
sîn’in fethi ve râ’nın zammıyla ki tahiyye 
bi’l-meserret ma¡nâsınadır. Ve

ا -mîm’in fethi ve eli) [Sâmerrâ] َساَمرَّ
fin kasrıyla ki) Ta¡bîr-i merkûmdan 
menhûttur ve Bu√turî şi¡rinde medd eyle-
miştir; yâhûd ikisi de lahndır. Ve َمْن  َساَء 
-lafzından mâzîdir, Baπdâd kur ُسوٌء ki َرأَى
bünde bir belde adıdır, Mu¡ta§ım »alîfe 
zamânında ¡askerî tâ™ifesi Dârü’l-«ilâfede 
müzdahim ve sükkânı âzürde olmakla 
¡askerîyi mahsûs îvâ ve temkîn için belde-i 
mezbûrenin binâsına mübâşeret eyledikte 
derûn-ı ¡askerîye bu keyfiyyet girân gelip 
ba¡de’l-itmâm ve’n-nakl temâşâ eyledik-
lerinde bi’l-cümle münbasit ve mesrûr 
olmalarıyla ism-i mezbûr ile müsemmâ 
oldu. Pes َرأَى َمْن   dedikleri ibtidâ-yı َساَء 
emrde ¡askerîlerin gam-nâk olduklarına 
mebnîdir, nisbetinde ٌّي َمّرِ  [surremerriyy] ُسرَّ
denir, sîn’in zammı ve mîm’in fethiyle 
ve ٌّي  denir, mîm’in fethi [sâmerriyy] َساَمّرِ
ve kesriyle ve ٌّي  denir, cüz™-i [surriyy] ُسّرِ
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ma¡nâsına olmakla zıdd olur; yukâlu: َّأََسر 
أَْظَهَرَها ِإَذا   .Bunda hemze selb içindir النََّداَمَة 
Ve bir adama bir kelâm ve haber yetiştir-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َحِديًثا  ِإَلْيِه   أََسرَّ 
أَْفَضى ِبِه ِإَلْيِه
ُرُر َُّ  Mutlakan (zammeteynle) [es-surur] اَل
nebâtın baldırından nısfından yukarısına 
denir, müfredi ُسُروٌر [surûr]dur, niteki zikr 
olundu.

ُة ارَّ ََّ  Dâ™imâ hem-demini bir [es-sârret] اَل
takrîble mesrûr eder olan hatuna denir, ٌة  ُسرَّ
[surret] dahi denir ki zikr olundu; yukâlu: 
َك ةٌ ِإَذا َكاَنْت َتُسرُّ ةٌ َوَسارَّ ِإْمَرأَةٌ ُسرَّ
ُسوُر رإْ َُّ -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [es-sursûr] اَل
ninde) Dâ™imâ umûr ve mesâliha girişen 
kâr-şinâs ve maslahat-güzâr, reşîd ve dânâ 
adama denir ki âşinâ-yı nabz-ı mesâlih ol-
makla bî-pervâ umûra dahl ve temşît-pezîr 
eder; yukâlu: اٌل َدخَّ َعاِلٌم  َفِطٌن  أَْي  ُسْرُسوٌر   َرُجٌل 
 Ve iplik eğirecek iğin yalmanına ِفي اأْلُُموِر
denir. Ve bir adamın ahbâb ve ashâbı bey-
ninden sıdk ve rüşdü sebebiyle mütehassıs 
ve mütekarrib olan dostuna ıtlâk olunur; 
yukâlu: ِمْن َلُه  ٌة  َوَخاصَّ َحِبيٌب  أَْي  ُفالٍَن  ُسْرُسوُر   ُهَو 
-Ve devâbb ve mevâşî terbiyesin َبْيِن ِصَحاِبِه
de ¡ârif olup tîmâr ve ri¡âyetleri husûsuna 
hüsn-i ihtimâm eden adama ıtlâk olunur; 
yukâlu: ُهَو ُسْرُسوُر َماٍل أَْي ُمْصِلٌح َلُه
 ahistân¢ (sîn’in zammıyla) [surûr] ُسُرلٌر
eyâletinde bir beldedir.

ِريُر إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tesrîr] اَلتَّ
Nehrin yâ havuzun suyu bir adamın gö-
beğine çıkmak ma¡nâsınadır; ٌة [surret] ُسرَّ
ten me™hûzdur; yukâlu: َتُه َرُه اْلَماُء ِإَذا َبَلَغ ُسرَّ َسرَّ
ُة ارَّ ََ ُم  ُمَفاَعَلٌة fi’l-asl) [el-musârret] اَلإْ
[mufâ¡alet] vezninde) ve

َراُر َِّ  (vezninde [itâl…] ِقَتاٌل) [es-sirâr] اَل
Bir adamın kulağına bir söz fısıldamak 

ُة رَّ ََ َم -mîm’in ve sîn’in fet) [el-meserret] اَلإْ
hiyle) ve

ُرلُر َُّ -veznin [uhûr@] ظُُهوٌر) [es-surûr] اَل
de) Masdarlardır, niteki zikr olundu. Ve 
mûcib-i neşât olduğu için hoş-bû çiçekle-
rin uçlarına ıtlâk olunur ki ahbâb birbirine 
¡aşk ederler, niteki bu dahi zikr olundu.

ُة رَّ ََ ِم  (mîm’in kesriyle) [el-miserret] اَلإْ
İsm-i âlettir, tomar tarzında bir mücev-
vef nesnedir ki bir adamın kulağına takrîb 
edip onunla gizli söz tekellüm olunur, 
zâhiren a¡râba mahsûs bir nesnedir, dûr-
şinîd-i mesmû¡umuzdur, lâkin bu tevcîh 
sâmi¡a olunacak şey™ değildir. Mütercim 
der ki mü™ellif َكالطُّوَماِر ِفيَها  يَُسارُّ  الَِّتي   اَآْلَلُة 
¡ibâretiyle beyân edip ve ِة ُه ِإَذا َحيَّاُه ِباْلِمَسرَّ  َسرَّ
¡ibâretinin zeylinde îrâd eylemekle ُّيَُسار 
kelimesi zikr olunan ٌَّسر [serr] kelimesin-
den me™hûz ola ki ahbâb birbirine çiçek 
tuhfe eylemek ma¡nâsına olur. Pes ٌة  ِمَسرَّ
[miserret] çiçek donatıp ithâf eyledikleri 
çubuk makûlesi nesne olur ki tomâr şek-
linde olur ve bu vicdân-ı hakîrânemde ev-
velkiden mülâyimdir.

اُء رَّ ََّ ve (sîn’in fethiyle) [™es-serrâ] اَل

اُرلَراُء ََّ  Sevinmeye denir ki [™es-sârûrâ] اَل
ismdir, اٌء  :mukabilidir; yukâlu [™arrâ∂] َضرَّ
ِة َواْلُبْؤِس اِء أَِي اْلَمَسرَّ رَّ اِء َوالضَّ رَّ  Ve ُهَو َحِميٌم َلُه ِفي السَّ

اُء -kelimesin أََسرُّ Zikr olunan [™serrâ] َسرَّ
den mü™ennes olur, َسَرٌر [serer] dedikleri 
derde uğramış nâkaya denir; yu…âlu: َناَقٌة 
َرُر اُء ِإَذا َكاَن ِبَها السَّ  ;Ve içi boş kargıya denir َسرَّ
yukâlu: َرِر َنُة السَّ اُء أَْي َجْوَفاُء َبّيِ  Ve toprağı َقَناةٌ َسرَّ
soy, pâkîze ve münbit yere denir; yukâlu: 
َبٌة اُء أَْي َطّيِ أَْرٌض َسرَّ
َراُر سإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-isrâr] اَلإْ
nesneyi ketm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه ِإْسَراًرا ِإَذا َكَتَمُه  Ve izhâr eylemek أََسرَّ
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ninde) Hoş-bû bir çiçek adıdır, ¡Arabîde 
ona اٌم  [sîsenber] ِسيَسْنَبٌر .denir [nemmâm] َنمَّ
a¡cemidir, Türkîde marsama dedikleridir.

]س ط ر[
إُُْر ََّ  sîn’in fethi ve tâ’nın) [es-sa†r] اَل
sükûnuyla) Sıraya denir, ٌَّصف [§aff] 
ma¡nâsına, yazı ve ağaç ve cemâ¡at sırası 
gibi, Fârisî rüste denir. Cem¡i أَْسطٌُر [es†ur] 
ve ُسطُوٌر [su†ûr] ve أَْسَطاٌر [es†âr] gelir. Ve 
 [esâ†îr] أََساِطيُر ın cem¡ü’l-cem¡i[es†âr] أَْسَطاٌر
gelir; tekûlu: َوَغَرْسُت اْلِكَتاِب  ِمَن  َسْطًرا   َكَتْبُت 
ا َوَكَذِلَك َبَنى َسْطًرا ِمْن ِبَناِئِه أَْي  َسْطًرا ِمَن النَّْخِل أَْي َصفًّ
ا  :Kâle’ş-şârih ve minhu kavluhu ta¡âlâ َصفًّ
ِليَن﴾ أَْي َشْيٌء ِاْكَتَتُبوُه َكِذًبا َوُهَو  ﴿ِإْن َهَذا ِإالَّ أََساِطيُر اأْلَوَّ
أَْسَطاٍر أُْسطُوَرٍة Ve kâle’l-Muberred َجْمُع   َجْمُع 
 Ve َكأََحاِديَث َوأُْحُدوَثٍة

ٌر إُْ  .Yazıya ıtlâk olunur; yukâlu [sa†r] َس
َخطَُّه أَْي  َسْطَرُه  أَْحَسَن   Ve masdar olur, yazı َما 
yazmak ma¡nâsına; yukâlu: َسْطًرا ُفالٌَن   َسَطَر 
ِل ِإَذا َكَتَب -Ve bunlarda †â’nın fet ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
hiyle de câ™izdir. Ve 

ٌر إُْ  Bir yıllık koyuna ve keçiye ıtlâk [sa†r] َس
olunur ki o koyuna toklu ve keçiye çebiş 
ta¡bîr olunur, sıraya dâhil oldukları için. 
Ve 

ٌر إُْ  ;Kılıç ile kesmek ma¡nâsınadır [sa†r] َس
yukâlu: ْيِف َسَطَرُه ِإَذا َقَطَعُه ِبالسَّ
اِطُر ََّ .Kassâba denir [es-sâ†ir] اَل

اطُوُر ََّ  (vezninde [kâfûr] َكاُفوٌر) [es-sâ†ûr] اَل
Kassâbın büyük bıçağına denir, Fârisîde 
gûşt-kûb derler, ْيِف ِبالسَّ  ma¡nâsından َقْطٌع 
me™hûzlardır.

َُاُر ِت سإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-isti†âr] اَلإْ
ninde) Bir yazıyı kendi için yazınmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتَطَرُه ِإَذا َكَتَبُه َيْعِنى اْكَتَتَبُه
ََساِطيُر  ın cem¡idir[es†âr] أَْسَطاٌر [el-esâ†îr] اَلإْ
ki zikr olundu. Ve 

ma¡nâsınadır; yu…âlu: ًة ُمَسارَّ أُُذِنِه  ِفي  ُه   َسارَّ
َوِسَراًرا ِإَذا َناَجاُه

ارُّ ََ  [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل Fi’l-asl) [et-tesârr] اَلتَّ
vezninde) Fısıldaşmak ma¡nâsınadır; yu…
âlu: َتَسارَّ اْلَقْوُم ِإَذا َتَناَجْوا
ُسُر رإْ ََ -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-tesersur] اَلتَّ
ninde) Bez ve dülbend makûlesi pek 
gevşek nesc olunmakla câ-be-câ derz-
leri ve pürüzleri çıkıp ayrılıp açılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَسْرَسَر الثَّْوُب ِإَذا َتَهْلَهَل
َسَرُة رإْ ََّ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [es-serseret] اَل
ninde) Bıçağı bileyip keskinletmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَها ْفَرَة ِإَذا َحدَّ َسْرَسَر الشَّ

ارٌّ ََ  Yemen’de (mîm’in fethiyle) [mesârr] َم
bir hısn adıdır, râ’nın tahfîfi lahndır, fi’l-
asl ism olan ٌة .ten cem¡dir[meserret] َمَسرَّ

َجاِهالً -mâzî bünyesiy) [serre câhilen] َسرَّ 
le ًَكاِمال  vezninde) Bir [arre kâmilen∂] َضرَّ 
adamın lakabıdır, niteki ا -dahi biri َتأَبََّط َشرًّ
nin lakabıdır.

يإِْن رَّ
َِّ ال َقُة   râ’nın ve) [Ret…atu’s-Sirreyni] َرتإْ

…âf’ın fethi ve ْيِن -tesniye bün [sirreyn] ِسرَّ
yesiyle) ◊aly ile Cidde beyninde sâhil-i 
Ba√r-ı ¢ulzum üzerinde bir karye adıdır.

َرَة ُسَريإْ  [hureyret] ُهَرْيَرُة) [Ebû Sureyret] أَُْو 
vezninde) Hemyân nâm muhaddisin kün-
yesidir. Ve Man§ûr b. Ebî Sureyre, İbn 
Mübârek’in şeyhidir.

ى  Bintu (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [serrâ] َسرَّ
Nebhân el-∏aneviyye’dir ki sahâbiyyedir.

يُن يٌن) [sirrîn] ِسّرِ  (vezninde [siccîn] ِسّجِ
Mekke’de bir mevzi¡ adıdır, Şey«u’†-
‰aberânî Mûsâ b. Mu√ammed b. Ke&îr 
oradandır.

]س س ن ب ر[
َاُر نإْ ََ ي َِّ -vez [lî ¡anber] ِلي َعْنَبٌر) [es-sîsenber] اَل
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َُاُر إَْ ُم  (mîm’in zammıyla) [el-mus†âr] اَلإْ
Şol hamra denir ki nûş eden adamı baştan 
kara yakar ola, ¡alâ-kavlin ekşi olanına, 
¡alâ-re™yin tâze ola, yârân beyninde mus-
tariyye demekle müte¡âreftir; yukâlu: َسَقاُه 
أَِو اْلَحاِمَضَة  أَِو  ِلَشاِرِبَها  اِرَعَة  الصَّ اْلَخْمَرَة  أَِي   اْلُمْسَطاَر 
 Ve اْلَحِديَثَة

َُاٌر إَْ  Semâya ağmış gubâra [mus†âr] ُم
denir.

َُاُر سإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-is†âr] اَلإْ
adamın ismi mektûb olan satrı okuma-
yıp öte savuşmak ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ِإْسِمي ِفيِه  الَِّذي  ْطَر  السَّ َتَجاَوَز  أَْي  ِإْسِمي  ُفالٌَن   أَْسَطَر 
Ve bir şey™in kırâ™atinde hatâ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي أَْخَطأَ  ِإَذا  ُفالٌَن   أَْسَطَر 
ِقَراَءِتِه
اِطُرلَن ََّ  Şâhân-ı ¡Acemden [es-Sâ†irûn] اَل
bir şâhın ismidir ki onu Şâpûr-ı ±u’l-Ektâf 
nâm şâh katl eylemiştir. Şârihin beyânına 
göre mülûk-i tavâ™iften idi.

َرُة إُْ َُّ  Emel (sîn’in zammıyla) [es-su†ret] اَل
ve ümniyye ma¡nâsına müsta¡meldir, 
ekserî tezkire makûlesiyle taleb olundu-
ğuna mebni; tekûlu: يَُساِعْد َوَلْم  ُفالًَنا   َراَجْعُت 
ُسْطَرِتي أَْي أُْمِنيَِّتي
إَُْرى -Di (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [Sa†râ] َس
maş… kazâsında bir karye adıdır.

]س ع ر[
ُر عإْ َِّ -Satılık nes (sîn’in kesriyle) [es-si¡r] اَل
nenin pahasının mukavvemün ¡aleyhi olan 
şey™e denir ki narh ta¡bîr olunur. Cem¡i 
َناٍر dır. Ve bu[es¡âr] أَْسَعاٌر  [is¡âru nâr] ِإْسَعاُر 
ma¡nâsından müteşa¡¡ibdir; yukâlu: َرَخَص 
ْعُر َوُهَو الَِّذي َيُقوُم َعَلْيِه الثََّمُن  Ve الّسِ

ٌر  Esâmîdendir: Si¡ru’d-Du™elî [Si¡r] ِسعإْ
¡inde’l-ba¡z ashâbdandır. Ve Ebû Si¡r 
Man@ûr b. ◊abbe râciz-i ma¡rûftur.

 Efsâne makûlesi perîşân [esâ†îr] أََساِطيُر
kelimâta ıtlâk olunur, İsrâ™îliyyât gibi. 
Müfredi, ِإْسَطاٌر [is†âr] ve ٌِإْسَطاَرة [is†âret]tir 
hâ’yla ve ِإْسِطيٌر [is†îr] ve ٌِإْسِطيَرة [is†îret]tir 
ve أُْسطُوٌر [us†ûr] ve ٌأُْسطُوَرة [us†ûret]tir. Kâle 
fi’l-Esâs: ا ِممَّ أَْي  أََساِطيِرِهْم  ِمْن  ُفالٌَن  َعَلْيَنا   َقصَّ 
َسَطُروا ِمْن أََعاِجيِب أََحاِديِثِهْم
يُر ُِ إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tas†îr] اَلتَّ
Te™lîf-i kelâm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَلََّفَها ِإَذا  اأْلََكاِذيَب   Ve bir adam َسطََّر 
efsâne makûlesi perîşân saçma ahbâr ve 
kelimât peydâ eylemek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َسطََّر ُفالٌَن َعَلْيَنا أَْي أََتاَنا ِباأْلََساِطيِر
ُر ُِ

يإْ ََ ُم  [muheymin] ُمَهْيِمٌن) [el-musay†ir] اَلإْ
vezninde ki) ٌَسْيَطَرة [say†aret]-i âtîden ism-i 
fâ¡ildir, bir şey™in üzerinde kâ™im olup 
ahvâlini görüp gözetir olan adama denir. 
Ve mutasallit ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو 
 ُهَو ُمَسْيِطٌر :ve yukâlu ُمَسْيِطٌر َعَلْيِه أَْي َرِقيٌب َحاِفٌظ
َعَلْيِهْم أَْي ُمَتَسّلٌِط
ُر ُِّ ََ ُم ٌث) [el-musa††ir] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Bu dahi ُمَسْيِطٌر [musay†ir] 
ma¡nâsınadır. Şârihin beyânı üzere bu-
nun aslı ُمَسْيِطٌر idi, yâ™ tâ’ya kalb ve idgâm 
olundu. Ve bu “س،ط،ر” mâddesinden 
me™hûz olmakla fi’l-asl bir kimse üzere 
nâzır ve müte¡ahhid olup a¡mâl ve ef¡âlini 
kaleme alan adama denip ba¡dehu ma¡nâ-
yı mezbûrlarda isti¡mâl olundu.

ََُرُة يإْ ََّ -vez [bay†aret] َبْيَطَرةٌ) [es-sey†aret] اَل
ninde) ve

َطَرُة وإْ ََّ -vez [av…alet√] َحْوَقَلٌة) [es-sev†aret] اَل
ninde) ve

ُُُر يإْ ََ -vez [tabay†ur] َتَبْيطٌُر) [et-tesay†ur] اَلتَّ
ninde) Musay†ir olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َسْيَطَر َعَلْيِهْم َوَسْوَطَر َوَتَسْيَطَر ِإَذا َكاَن ُمَسْيِطًرا 
َعَلْيِهْم
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deliliğe denir. Ve bu ma¡nâlar cümle 
mecâzdır.

ِعُر ََّ -De (vezninde [ketif] َكِتٌف) [es-sa¡ir] اَل
liye denir; yukâlu: َرُجٌل َسِعٌر أَْي َمْجنُوٌن Cem¡i 
.vezninde [sekrâ] َسْكَرى ,gelir [sa¡râ] َسْعَرى

ِعيُر ََّ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [es-sa¡îr] اَل
Fa¡îl bi-ma¡nâ mef¡ûldür, mutlakan âteşe 
ıtlâk olunur. Ve âteşin ¡alevine denir, 
 [mes¡ûr] َمْسُعوٌر ma¡nâsına. Ve [leheb] َلَهٌب
ma¡nâsınadır ki yanmış yâhûd ¡alevlenmiş 
âteş olacaktır.

اُعوَرُة ََّ -vez [nâ¡ûret] َناُعوَرةٌ) [es-sâ¡ûret] اَل
ninde) Bu dahi âteşe ıtlâk olunur.

ٌر  Bir (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Su¡ayr] ُسَعيإْ
sanemin ismidir. Ve Su¡ayr b. el-¡Addâ™ 
ashâbdandır.

َعُر إَْ ِم  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mis¡ar] اَلإْ
ve

َعاُر إَْ ِم -veznin [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mis¡âr] اَلإْ
de) Âteşi ölçerip ¡alevlendirecek küsküye 
denir; yukâlu: َوُهَو َواْلِمْسَعاِر  ِباْلِمْسَعِر  النَّاَر   َسَعَر 
 Ve bu münâsebetle âteş-i ceng ü َما يُْسَعُر ِبِه
kıtâli igrâ ve isti¡vâ ederek iş¡âl eden ada-
ma ِمْسَعُر َحْرٍب ıtlâk olunur; yukâlu: ُهَو ِمْسَعُر 
Ve َحْرٍب ِإَذا َكاَن يُوِقُدَها

َعرٌ إَْ  Uzun boyuna, ¡alâ-kavlin [el-mis¡ar] ِم
saht ve şedîd olan boyuna ıtlâk olunur. 
İkisi de küsküye teşbîhledir; yukâlu: َلُه ُعنٌُق 
َشِديٌد أَْو  َطِويٌل  أَْي  -Ve şol ata ıtlâk olu ِمْسَعٌر 
nur ki seğirtip sıçradığı vaktte ayaklarını 
düz ve muntazam vaz¡ eylemeyip dağınık 
ve nâ-hemvâr vaz¡ eder ola; yine küskü-
ye teşbîh olunmuştur, âteşi dağıttığı için; 
yukâlu: ََقًة َوال  َفَرٌس ِمْسَعٌر ِإَذا َكاَن يُِطيُح َقَواِئَمُه ُمَتَفّرِ
 Ve َضْبَر َلُه

َعُر إَْ  .Esâmîdendir: Mis¡ar b [Mis¡ar] ِم
Kidâm, Sufyân ¿evrî ile Sufyân b. 

َعاُر سإْ ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-is¡âr] اَلإْ

ِعيُر إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tes¡îr] اَلتَّ
Bir nesneyi narh-ı mu¡ayyeni üzere râyic 
alıp satmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْسَعُروُه 
ِسْعٍر َعَلى  أَْنَفُعوُه  ِإَذا  ُروُه   Şârih der ki asl َوَسعَّ
 bir şey™e narh [tes¡îr] َتْسِعيٌر ve [is¡âr] ِإْسَعاٌر
vaz¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْسَعَر 
ْعَر الّسِ َوَضَع  ِإَذا   Ve âteşi ¡alevlendirmek اأْلَِميُر 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َرَها  َوَسعَّ النَّاَر   أَْسَعَر 
أَْوَقَدَها
ُر عإْ ََّ  sîn’in fethi ve ¡ayn’ın) [es-sa¡r] اَل
sükûnuyla) Bu dahi âteşi ölçerip ¡alev-
lendirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَعَر 
َيُقاَل َوَكَذا  أَْوَقَدَها  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َسْعًرا   النَّاَر 
أَْشَعَلَها ِإَذا  اْلَحْرَب   Ve ma¡lûl olan kimse َسَعَر 
mukârebet sebebiyle cereb ve cüzâm gibi 
¡illet-i sâriyesini gayra sirâyet ettirmek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: اْلَبِعيُر  َسَعَر 
ِبَل َجَرَبُه ِإَذا أَْعَداَها -Ve bir nesnenin çevresi اإْلِ
ni dolanmak ma¡nâsına müsta¡meldir, âteş 
yakan kimse âteşin etrâfını dolandığı gibi; 
ve minhu tekûlu: أَلَْسَعَرنَّ َسْعَرُه أَْي أَلَطُوَفنَّ َطْوَفُه
ُر عإْ َُّ ve (sîn’in zammıyla) [es-su¡r] اَل

َعاُر َُّ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [es-su¡âr] اَل
Issılığa denir; yukâlu: َعاُر أَْي ْعُر َوالسُّ  َضَرَبُه السُّ

 Ve اْلَحرُّ

ٌر ْعُر :Deliliğe denir; yukâlu [su¡r] ُسعإْ  أََخَذُه السُّ
 Ve أَِي اْلُجنُوُن

ٌر  ve [su¡r] ُسعإْ

 َقَرٌم Açlığa denir, ¡alâ-kavlin [su¡âr] ُسَعاٌر
[…arem] ma¡nâsınadır ki hâssaten et kısmı-
na olan iştihâ ve ârzûdan ¡ibârettir; tekulu: 
 Ve ِبي ُسْعٌر َوُسَعاٌر أَْي ُجوٌع أَْو َقَرٌم

ٌر -Bir marazın âhere sirâyet eyle [su¡r] ُسعإْ
mesine denir; yukâlu: أَِي ْعِر  ِبالسُّ ِبُل  اإْلِ  َجَرَبِت 
اْلَعْدَوى
ُعُر َُّ  Bu dahi (zammeteynle) [es-su¡ur] اَل



َعُر إَْ َم اَلإْ 2017BÂBU’R-RÂ™ 

َراُن  Bir recül (sîn’in kesriyle) [Si¡rân] ِسعإْ
ismidir.

َعُر َسإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-es¡ar] اَلإْ
Şol adama ıtlâk olunur ki be-gâyet nahîf 
ve zebûn ve gövdesi lahm ve şahmdan ¡ârî 
olup câ-be-câ sinirleri çöp gibi nümâyân 
olur ola küskü gibi, kupkuru adam ola-
caktır; yukâlu: َرُجٌل أَْسَعُر أَِي اْلَقِليُل اللَّْحِم الظَّاِهُر 
اِحُب الشَّ  Ve Es¡ar Mer&ed b. Ebî اْلَعَصِب 
◊umrân el-Cu¡fî nâm şâ¡irin lakabıdır. Ve 
Zeyd b. Sû√ân nâm kimsenin kölesi laka-
bıdır, ¡alâ-kavlin bu mu¡ceme iledir. Ve 
Es¡ar el-Cu¡fî ve Es¡ar b. Ru√ayl et-Tâbi¡î 
ve Es¡ar b. ¡Amr muhaddislerdir. Ve Hilâl 
b. Es¡ar el-Ba§rî ekkâl-i meşhûrdur. Ve 
~afiyye bint Es¡ar şâ¡iredir.

اِعُر ََ َم  َمْسَعٌر mîm’in fethiyle) [el-mesâ¡ir] اَلإْ
[mes¡ar] müfredidir ki َمْقَعٌد [ma…¡ad] vez-
nindedir) İnsânın ve hayvânın kasık yer-
lerine ıtlâk olunur ki koltuk ve but içleri 
olacaktır, acışıp yandığı için; yukâlu: أََخَذ 
 اْلَجَرُب ِفي َمَساِعِرِه أَْي أَْرَفاِغِه َوآَباِطِه
ِتَعاُر سإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-isti¡âr] اَلإْ
Uyuz marazı devenin kasık yerlerinden 
başlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتَعَر اْلَجَرُب 
ِبَمَساِعِرِه  Ve âteş ¡alevlenmek ِفي اْلَبِعيِر ِإَذا اْبَتَدأَ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اتََّقَدْت ِإَذا  النَّاُر   ِإْسَتَعَرِت 
Ve uğru tâ™ifesi ¡alev gibi beri öte çalıp 
çarpmak ma¡nâsına müsta¡meldir, tarîk-i 
◊icâz’da meşhûdumuz olmuştur; yukâlu: 
ِاْشَتَعُلوا َكأَنَُّهْم  ُكوا  َتَحرَّ ِإَذا  اللُُّصوُص   Ve şerr ِإْسَتَعَر 
ve fitne ve harb ve cidâl kıvılcım gibi 
münteşir olmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: رُّ َواْلَحْرُب ِإَذا اْنَتَشَرا ِإْسَتَعَر الشَّ
ُر عُّ ََ ٌل) [et-tese¡¡ur] اَلتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi âteş yanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرِت النَّاُر ِإَذا اتََّقَدْت َتَسعَّ
َعُر إَْ َم -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-mes¡ar] اَلإْ

¡Uyeyne’nin şeyhi ismidir. Ve gâh olur 
ki mezbûrun ve hem-nâmının mîm’lerini 
tefe™™ülen meftûh ederler, gûyâ ki muzâf 
olduklarına fâl ederler yâhûd ِمْسَعٌر [mis¡ar] 
uzun şey™e denmekle tûl-ı ¡ömürlerine 
tefe™™ül ederler.

اُعوُر ََّ  (vezninde [kâfûr] َكاُفوٌر) [es-sâ¡ûr] اَل
Ocağa ve fırına ve tennûra denir. Ve âteşe 
denir. Ve Na§ârâ tâ™ifesinin ma¡rifet-i 
¡ilm-i tabâbette mukaddem ve pîşvâlarına 
denir ki re™îs-i etıbbâları olacaktır. Şârihin 
beyânına göre fi’l-asl َساُعوَرا [sâ¡ûrâ]dır ki 
Süryânîdir, hastaları tefakkud eden kim-
seye denir.

َراَرُة عإْ َِّ ve (sîn’in kesriyle) [es-si¡râret] اَل

ُرلَرُة عإْ َُّ -sîn’in zammıy) [es-su¡rûret] اَل
la) Sabâh vaktine ıtlâk olunur, istinâresi 
mülâhazasıyla; tekûlu: ْعَراَرِة الّسِ َوْقَت   أََتْيُتُه 
ْبِح الصُّ أَِي  ْعُروَرِة   Ve güneşin pencereden َوالسُّ
ve bacadan içeriye nüfûz eden şu¡â¡ına de-
nir ki nâs ona zerre ta¡bîr ederler.

ُعوُر إَْ َم -Şol ekûl ve inhan kim [el-mes¡ûr] اَلإْ
seye ıtlâk olunur ki karnı gereği gibi do-
yup dolsa dahi yine ekl-i ta¡âma harîs ola, 
ma¡âzallâh cû¡u’l-bakara mübtelâdır, gûyâ 
ki ekl eylediği ta¡âm mi¡desinde âteş-i 
iştihâ ile mahv olur; yukâlu: َرُجٌل َمْسُعوٌر أَْي 
َحِريٌص َعَلى اأْلَْكِل َوِإْن ُمِلَئ َبْطنُُه
َرُة عإْ ََّ  (vezninde [ba¡ret] َبْعَرةٌ) [es-sa¡ret] اَل
Öksürüğe denir; yukâlu: أَِي ْعَرُة  السَّ  أََخَذُه 
َعاُل -Ve bir işin ve bir nesnenin evveli السُّ
ne ve nev-zuhûrluğuna ıtlâk olunur ki âteş 
¡alevi gibi hiddeti hengâmıdır; yukâlu: َفَعَلُه 
ِتِه ِلِه َوِجدَّ ِفي َسْعَرِة َشَباِبِه أَْي أَوَّ
َعَراُن ََّ -Pek seğirt (fetehâtla) [es-se¡arân] اَل
mek ma¡nâsınadır; َناٍر  dan[sa¡ru nâr] َسْعُر 
me™hûzdur; yukâlu: َعَدا ِإَذا  َسَعَراًنا  اْلَفَرُس   َسَعَر 
َشِديًدا
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]س غ ر[
ُر غإْ ََّ  sîn’in fethi ve gayn-ı) [es-saπr] اَل
mu¡cemenin sükûnuyla) Nefy ve teb¡îd 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  َسَغَر 
َسْغًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َنَفاُه

]س ف ر[
ُر فإْ ََّ  sîn’in fethi ve fâ’nın) [es-sefr] اَل
sükûnuyla) Süpürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكَنَسُه ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َسْفًرا  اْلَبْيَت   َسَفَر 
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre 
 ™mâddesi bir nesneden gıtâ [sefr] َسْفٌر
ve sitâreyi keşf eylemek ma¡nâsına 
mevzû¡dur ve a¡yâna mahsûstur, َسَفَر اْلِعَماَمَة 
ْأِس  ِإْسَفاٌر gibi. Ve َسَفَر اْلِخَماَر َعِن اْلَوْجِه ve َعِن الرَّ
[isfâr] ki if¡âl bâbındandır, levne muhtass-
tır ve ma¡ânî-i sâ™ire birer münâsebetle on-
lardan müteferri¡dir. İntehâ. Ve 

ٌر  Esâmî-i ricâldendir. Fi’l-asl [Sefr] َسفإْ
 ma¡nâsına olup ba¡dehu ¡alem [sâfir] َساِفٌر
isti¡mâl eylediler. Ve esâmîde fâ’nın 
sükûnu ve künyelerde fethiyle olmak 
mültezimdir ki künyelerde ¡alem olmamış 
olur. Sefr bin Nuseyr tâbi¡îndendir. Ve 

ٌر  Ebu’l-Fey∂ ile meknî Yûsuf [Sefr] َسفإْ
nâm muhaddisin pederi ismidir. Ve

ٌر -Kezâlik masdar olur, bir nesne [sefr] َسفإْ
yi bir şey™in yüzünden sıyırıp yâhûd kal-
dırıp açmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَفَرِت 
َماِء ِإَذا َكَشَطْتُه يُح اْلَغْيَم َعْن َوْجِه السَّ  Ve dağıtmak الّرِ
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ْيَء  َسَفَر الشَّ
َقُه  Ve ِإَذا َفرَّ

ٌر  Eser ve nişâna ıtlâk olunur; sefr [sefr] َسفإْ
ve izâle olunan nesneden kaldığı için. 
Cem¡i ُسُفوٌر [sufûr] gelir. Ve

ٌر  ma¡nâsına olur ki [sâfir] َساِفٌر [sefr] َسفإْ
tesmiye bi’l-masdardır, yola giden ada-
ma denir; yukâlu. َساِفٌر أَْي  َسْفٌر   Şârih َرُجٌل 

de) Deve kısmının kuyruğunun incerek 
yerine ıtlâk olunur, gûyâ ki oranın tüyleri 
yanmış gibi olur.

َتُعوُر إَْ  ™Yâ (yâ’nın fethiyle) [yesta¡ûru] َي
faslında mersûmdur.

]س ع ب ر[
َاُر عإْ ََّ  (vezninde [ca¡ber] َجْعَبُر) [es-sa¡ber] اَل
ve

َاَرُة عإْ ََّ  Suyu pek çok (hâ’yla) [es-sa¡beret] اَل
olan kuyuya denir; yukâlu: ٌَوَسْعَبَرة َسْعَبٌر   ِبْئٌر 
اْلَماِء َكِثيَرُة  َكِثيٌر :ve yukâlu أَْي  أَْي  َسْعَبٌر   Ve َماٌء 
ucuz şey™e denir; yukâlu: ِسْعٌر َسْعَبٌر أَْي َرِخيٌص
ُر ِْ َعا ََّ  in cem¡idir[sa¡ber] سْعَبٌر [es-se¡âbir] اَل
ki buğdaydan çıkan atılacak makûlesi nes-
nelere denir, ُزَؤاٌن [zu™ân] ve delice ve ka-
ramuk gibi; tekûlu: َعاِبِر أَْي َما  َنقَّ الطََّعاُم َعِن السَّ
َيْخُرُج ِمْنُه ِمْن ُزَؤاٍن َوَنْحِوِه

]س ع ت ر[
َتُر عإْ ََّ  َجْعَفٌر tâ-yı fevkiyye ile) [es-sa¡ter] اَل
[ca¡fer] vezninde) Kekik ta¡bîr olunan 
nebât-ı ma¡rûfa denir. Berrîsine kekik ve 
bostânîsine ¡Arabî olarak sa¡ter ta¡bîr olu-
nur, Arnavut biberi dahi o nev¡dendir. Ve 
§âd ile َصْعَتٌر [§a¡ter] ¡unvânında resm olun-
ması a¡lâdır, َشِعيٌر [şa¡îr] lafzına mültebis 
olmamak için, zîrâ i¡câm mu¡teber değil-
dir, husûsan terk-i i¡câm olunmuş ola.

َتِريُّ عإْ ََّ  Şen (yâ-yı nisbetle) [es-sa¡teriyy] اَل
ve şâtır ve şakrak adama denir; yukâlu: 
 Mütercim der ki Fârisî َرُجٌل َسْعَتِريٌّ أَْي َشاِطٌر
mustalahâtından “sa¡terî” zıbıkçı ¡avrete 
denir. İntehâ. Ve 

َتِريٌّ  Kerîm olup şecî¡ ve [sa¡teriyy] َسعإْ
bahâdır olan adama denir; yukâlu: َرُجٌل 
ُشَجاٌع َكِريٌم  أَْي   Ve muhaddisinden َسْعَتِريٌّ 
Yûsuf b. Ya¡…ûb en-Necîremî lakabıdır.
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 Gövdesi etsizce çelimsiz ata [sâfir] َساِفٌر
ıtlâk olunur; gûyâ ki eti keşf ve izâle olun-
muştur; yukâlu: َفَرٌس َساِفٌر أَْي َقِليُل اللَّْحِم Kâle 
fi’l-Esâs: يَُقاُل َسَفَر َشْحُمُه ِإَذا َذَهَب Ve 

-Dâ™imâ yüzünü keşf eden ¡avre [sâfir] َساِفٌر
te denir, zikr olunan َسْفُر اْلَوْجِه ma¡nâsından 
sıfat-ı muhtassadır; yukâlu: ِإَذا َساِفٌر   ِإْمَرأَةٌ 
 ,Ve yazıcıya denir َكاَنْت َتْكِشُف اْلِقَناَع َعْن َوْجِهَها
kâtib ma¡nâsına, ke-mâ se-yuzkeru.

اِفَرُة ََّ  Seferber olan cemâ¡ate [es-sâfiret] اَل
denir ki zikr olundu. Ve Rûm tâ™ifesinden 
bir fırka ismidir ki aksâ-yı Maπrib’de te-
vattun ve temekkün eylemeleriyle nâstan 
pek ba¡îd oldukları gûyâ ki bâ¡is-i tesmiye 
olmuştur ve minhu’l-hadîsu: أَْصَواُت  “َلْوالَ 
وِم َكأَنَُّه ٌة ِمَن الرُّ ْمِس” َوِهَي أُمَّ اِفَرِة َلَسِمْعُتُهْم َوْجَبَة الشَّ  السَّ
ِلِهْم ِفي اْلَمْغِرِب أُْطِلَق َعَلْيِهْم ِلُبْعِدِهْم َوَتَوغُّ
َفُر إَْ ِم  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-misfer] اَلإْ
Pek çok sefer ve seyâhat eder olan kişi-
ye denir, gûyâ ki sefer için mahlûk âlettir; 
yukâlu: اأْلَْسَفاِر َكِثيُر  أَْي  ِمْسَفٌر   Ve seyr ü َرُجٌل 
sefer bâbında dayanıklı tüvânâ kişiye ıtlâk 
olunur. Mü™ennesleri ٌِمْسَفَرة [misferet]tir; 
yukâlu: َفِر َرُجٌل ِمْسَفٌر أَْي َقِويٌّ َعَلى السَّ
َرُة فإْ َُّ  (sîn’in zammıyla) [es-sufret] اَل
Misâfirin istishâb eylediği yol ta¡âmına 
denir. اْلِجْلِد -bun [sufretu’l-cild] ُسْفَرُة 
dan me™hûzdur, ya¡nî ta¡âm sardıkları 
ma¡hûd değirmi deriye ٌُسْفَرة [sufret] ıtlâkı 
hâliyyet ve mahalliyyet ¡alâkasıyla bun-
dan me™hûzdur. Misâfirlerin ta¡âm sarıp 
götürdükleri ve ta¡âmın altına yaydıkları 
meşinden olmakla giderek onda isti¡mâl 
olunup ba¡dehu ¡ale’l-ıtlâk isti¡mâl olun-
du, lisânımızda §âd ile sofra ta¡bîr olunur.

َفاُر َِّ -De (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [es-sifâr] اَل
mirden yâhûd deriden düzüp deve kısmı-
nın burnuna geçirdikleri nesneye denir ki 

der ki bu ma¡nâdân fi¡l tasrîfi mehcûrdur, 
masdarı ism olarak isti¡mâl olundu, niteki 
mü™ellif dahi zikr eylemiştir. İntehâ. Ve

ٌر  ,lafzından cem¡ olur [sâfir] َساِفٌر [sefr] َسفإْ
sefere giden kişiler denir ve bu َصْحٌب 
[§a√b] ve َصاِحٌب [§â√ib] gibidir; yukâlu: 
 َقْوٌم َساِفَرةٌ َوأَْسَفاٌر :ve yukâlu َقْوٌم َسْفٌر أَْي َذُوو َسَفٍر
َساِفٌر َوَرُجٌل  اٌر  اٌر ve [esfâr] أَْسَفاٌر Pes َوُسفَّ  ُسفَّ
[suffâr] َساِفٌر [sâfir]in cem¡leridir ve ٌَساِفَرة 
[sâfiret] cemâ¡at i¡tibârıyladır. Ve 

ٌر  Devenin burnuna burundalık [sefr] َسفإْ
geçirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْنَف  َسَفَر 
-Ve sabâh yeri açı اْلَبِعيِر َسْفًرا ِإَذا َجَعَل َلُه ِسَفاًرا
lıp ağarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَفَر 
َوأَْشَرَق أََضاَء  ِإَذا  ْبُح   Ve cenk ve kıtâlin الصُّ
şiddeti bertaraf olup yavaşlanmağa yüz 
tutmak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
-Ve hatun çehresini aç َسَفَرِت اْلَحْرُب ِإَذا َولَّْت
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَمْرأَُة   َسَفَرِت 
اْلِخَماَر َيْعِني  َوْجِهَها  َعْن   Ve bir nesnenin َكَشَفْت 
güzîdesini ayırtlayıp satmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َسَفَر اْلَغَنَم ِإَذا َباَع ِخَياَرَها 
Ve 

ٌر  ma¡nâsınadır [sefâret] َسَفاَرةٌ [sefr] َسفإْ
ki nâs beynini ıslâh eylemektir, ke-mâ 
se-yuzkeru.

َفَرُة إَْ ِم  (mîm’in kesriyle) [el-misferet] اَلإْ
İsm-i âlettir, süpürgeye denir; yukâlu: َسَفَر 
اْلَبْيَت ِباْلِمْسَفَرِة أَِي اْلِمْكَنَسِة
َفاَرُة َُّ -vez [umâmet&] ثَُماَمٌة) [es-sufâret] اَل
ninde) Süprüntüye denir, ُكَناَسٌة [kunâset] 
ma¡nâsına.

اِفُر ََّ  ,Seferber olan adama denir [es-sâfir] اَل
niteki zikr olundu; yukâlu: أَْي ُذو َساِفٌر   َرُجٌل 
-Ve bundan fi¡l tasrîf olunmaz; masda َسَفٍر
rı ism olarak isti¡mâl olundu. Cem¡i أَْسَفاٌر 
[esfâr] ve اٌر اٌر ,gelir [suffâr] ُسفَّ  [nu§§âr] نُصَّ
vezninde. Ve 
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sı beyninde ki henüz aydınlık eseri olur, 
otarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَل ِإَذا َر اإْلِ  َسفَّ
ِفيِر [sefîr] َسِفيٌر Burada َرَعاَها َبْيَن اْلِعَشائَْيِن َوِفي السَّ
den murâd vakt-i mezbûrdur. Ve âteşi 
¡alevlendirmek ma¡nâsına müsta¡meldir, 
gûyâ ki subh yeri gibi açıp yarıltmış olur; 
yukâlu: َر النَّاَر ِإَذا أَْلَهَبَها َسفَّ
ُر فإْ ََّ  sîn’in fethi ve fâ’nın) [es-sefr] اَل
sükûnuyla) ve

َفاَرُة ََّ -veznin [ne@âret] َنَظاَرةٌ) [es-sefâret] اَل
de) ve

َفاَرُة َِّ -vez [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [es-sifâret] اَل
ninde) Kavmin mâ-beynini ıslâh eyle-
mek ma¡nâsınadır ki murâd yekdîgere 
münâfeseleri olan iki tâ™ife miyânına 
miyâncılık ve elçilik edip vahşet ve 
münâferetlerini keşf ve izâle ile hoş-dil 
eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: َبْيَن ُفالٌَن   َسَفَر 
ِل ِإَذا  اْلَقْوِم َسْفًرا َوَسَفاَرًة َوِسَفاَرًة ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َواأْلَوَّ
أَْصَلَح
ِفيُر ََّ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [es-sefîr] اَل
Ma¡nâ-yı mezkûrdan vasftır ki miyâncı ve 
elçi ta¡bîr olunur; yukâlu: اْلَقْوِم َبْيَن  َسِفيٌر   ُهَو 
 bi-ma¡nâ [sefîr] َسِفيٌر Bunda أَْي ُمْصِلٌح َوَرُسوٌل
fâ¡ildir. Ve ağaçtan yere dökülüp düşmüş 
yaprağa ıtlâk olunur; bunda bi-ma¡nâ 
mef¡ûldür; tekûlu: َما َوُهَو  ِفيَر  السَّ َدابََّتَك   أَْعِلْف 
َجِر  Ve َسَقَط ِمْن َوَرِق الشَّ

 Bir mevzi¡ adıdır. Ve gece [Sefîr] َسِفيٌر
evâ™ilinde olan aydınlık eserine ıtlâk olu-
nur ki beyne’l-¡işâ™eyn hengâmı olacaktır.

وُر فُّ ََّ  (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [es-seffûr] اَل
Bir nev¡ balık adıdır ki pek kılçıklı olur.

وَرُة فُّ ََّ ) [es-seffûret] اَل -vez [tennûret] َتنُّوَرةٌ
ninde) ٌَسبُّوَرة [sebbûret] ma¡nâsınadır ki 
yazboz tahtasıdır, niteki mahallinde zikr 
olundu.

burundalık ta¡bîr olunur, yulardan mâ-¡adâ 
ona ip geçirip yavuz deveyi onunla zabt 
ederler; serkeşliğini keşf ve izâle eylediği 
için ıtlâk olunmuştur. Cem¡i ٌأَْسِفَرة [esfiret] 
gelir ve ُسْفٌر [sufr] gelir sîn’in zammıyla ve 
-gelir ve o at kısmının gemin [sefâ™ir] َسَفاِئُر
de olan suluk yerindedir.

 Mufâ¡ale bâbından masdar-ı [es-sifâr] ِسَفاٌر
sânî olur, ke-mâ se-yuzkeru.

َفاُر سإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-isfâr] اَلإْ
Devenin burnuna burundalık geçirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْسَفَر اْلَبِعيَر ِإَذا َجَعَل َعَلى 
 Ve sabâh yeri açılıp aydınlanmak أَْنِفِه ِسَفاًرا
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََضاَء ِإَذا  ْبُح  الصُّ  أَْسَفَر 
 :Kâle’ş-şârih ve minhu’l-hadîsu َوأَْشَرَق
ِلْلَْجِر” أَْعَظُم  َفِإنَُّه  ِباْلَفْجِر   ِإْسَفاٌر Bunda “أَْسِفُروا 
[esfâr]dan murâd َغَلٌس [πales] zâ™il olup 
aydınlık zuhûru hengâmında edâ-yı salât-ı 
subh eylemektir, İmâm A¡@am hazretleri 
bu hadîsle ¡âmil olmuştur. Ve 

َفاٌر  Sabâh aydınlığı hengâmına [isfâr] ِإسإْ
girmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  أَْسَفَر الرَّ
ْبِح -Ve ağacın yaprakları dö َدَخَل ِفي َسَفِر الصُّ
külmüş olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْسَفَرِت 
َجَرُة ِإَذا َصاَر َوَرُقَها َسِفيًرا -Ve cenk ve cidâl kı الشَّ
zışıp şiddet bulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْت  Bunun sülâsîsi cenk أَْسَفَرِت اْلَحْرُب ِإَذا اْشَتدَّ
yavaşımak ma¡nâsına müsta¡meldir ki 
zikr olundu, pes ِإْسَفاٌر [isfâr] kelimesi-
nin hemzesi selb için olur yâhûd َناٍر  ِإْلَهاُب 
ma¡nâsından mecâz bi-mertebeteyndir, 
ke-mâ se-yuzkeru.

ِفيُر إَْ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tesfîr] اَلتَّ
de) Bu dahi deveye burundalık tak-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَبِعيَر َر   َسفَّ
أَْسَفَرُه  Ve bir adamı sefere yollamak ِبَمْعَنى 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَلى أَْرَسَلُه  ِإَذا  ُفالًَنا  َر   َسفَّ
َفِر -Ve devâbb ve mevâşîyi akşamla yat السَّ
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âherin zimmetine lâzım gelen zamân ve 
diyet makûlesi hakk-ı matlûbundan nısf 
mikdârını taleb kılmak ma¡nâsınadır, 
gûyâ ki hemân nısfına rızâ ile o kimse-
nin sıklet-i ¡azîmesini isfâr eylemiş olur; 
yukâlu: َتِبَعٍة ِمْن  النِّْصَف  ِعْنَدُه  َطَلَب  ِإَذا  ُفالًَنا  َر   َتَسفَّ
ِقَبَلُه َلُه   [ineb¡] ِعَنٌب [ibel…] ِقَبل Burada َكاَنْت 
veznindedir.

ُر فإْ َِّ  Kitâb-ı (sîn’in kesriyle) [es-sifr] اَل
kebîre denir. ¡Alâ-kavlin Tevrât-ı şerîf 
eczâsından bir cüz™e denir. Mü™ellifin 
¡âdeti bir mâdde mukayyed olmayarak 
resm olunursa elbette evveli meftûh olur. 
Burada ِباْلَكْسِر  .kaydı nâsihten sâkıttır َغاِلًبا 
Ve Ba§â™ir’de yalnız kitâba hasr edip 
hakâyık ve işkâlâtı isfâr ve beyân eyledi-
ği bâ¡is-i tesmiye olmak üzere resm eyle-
miştir. Cem¡i أَْسَفاٌر [esfâr] gelir. Ve Tevrât 
cüz™üne ıtlâk edenler işbu: ُلوا  ﴿َمَثُل الَِّذيَن ُحّمِ
أَْسَفاًرا﴾ َيْحِمُل  اْلِحَماِر  َكَمَثِل  َيْحِمُلوَها  َلْم  ثُمَّ   التَّْوَريَة 
âyet-i kerimesine binâ™en ıtlâk eylediler.

َفَرُة ََّ ) [es-seferet] اَل -veznin [bereret] َبَرَرةٌ
de) َساِفٌر [sâfir]in cem¡idir ki َكاِتٌب [kâtib] 
ma¡nâsınadır. Pes ٌَسَفَرة [seferet] َكَتَبٌة [kete-
bet] demektir. Şârih der ki َسْفٌر [sefr] َحْفٌر 
[√afr] vezninde yazı yazmak ma¡nâsına 
da müsta¡meldir, isfâr-ı ¡ulûm ve tebyîn-i 
merâm eylediği için; yukâlu: َسَفَر اْلِكَتاَب ِإَذا 
 Ve َكَتَبُه

 A¡mâl-i ¡ibâdı zabt ve [seferet] َسَفَرةٌ
ketb ve ihsâ eylemeğe mü™ekkel olan 
melâ™ikeye ıtlâk olunur. Mü™ellif bununla 
işbu: ﴾ِبأَْيِدي َسَفَرٍة ِكَراٍم َبَرَرٍة﴿ âyet-i kerimesi-
ne işâret eylemiştir.

َفُر ََّ  Kat¡-ı mesâfe (fethateynle) [es-sefer] اَل
ma¡nâsınadır ki ismdir. Cem¡i أَْسَفاٌر [esfâr]
dır. Şârih der ki fi’l-asl َسَفٌر [sefer] mas-
dardır, bir semte irtihâl için mekânından 

 Ba§ra (vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [sefâri] َسَفاِر
ile Medîne beyninde ±î ¢âr nâm mevzi¡in 
karşısında Benû Mâzin b. Mâlik yurdunda 
bir kuyu adıdır.

ِفيَرُة ََّ -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [es-sefîret] اَل
de) Nisvân-ı ¡Arab zînetlerinden bir gûne 
kılâdedir ki ilikli olup altından ve gümüş-
ten dahi olur. Ve 

 ayyi™ kabîlesi bilâdında‰ [Sefîret] َسِفيَرُة
bir nâhiye adıdır.

ٌر  Bir (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Sufeyr] ُسَفيإْ
mevzi¡ adıdır.

َرُة -veznin [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Sufeyret] ُسَفيإْ
de) Bir yastım dağın adıdır.

اِفُر ََ َم -vez [mecâlis] َمَجاِلُس) [el-mesâfir] اَلإْ
ninde) َمْسِفٌر [mesfir]in cem¡idir ki ism-i 
mekândır, keşf olunacak yere denir; ve 
minhu yukâlu: َما أَْحَسَن َمْسِفَر َوْجِهِه َوَمَساِفَر َوْجِهِه 
َوُوُجوِهِهْم َوُهَو َما َيْظَهُر ِمْنُه
ُر فُّ ََ ٌل) [et-teseffur] اَلتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Deve beyne’l-¡işâ™eyn otla-
mak ma¡nâsınadır ki henüz aydınlık 
hengâmıdır; yu…âu: أَْي َرْت  َفَتَسفَّ ِبَل  اإْلِ َر   َسفَّ
َفَرَعْت اْلِعَشائَْيِن  َبْيَن  -Ve bir adam he َرَعاَها 
nüz aydınlık bakiyyesi var iken gelmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا أََتى ِبَسَفٍر َر الرَّ  َتَسفَّ
النََّهاِر َبَياِض  َبِقيَِّة   Ve gövdenin derisi bir أَْي 
nesneden müte™essir olmak ma¡nâsınadır, 
 den[sefr] َسْفٌر ma¡nâsına olan [e&er] أََثٌر
me™hûzdur; yukâlu: َر اْلِجْلُد ِإَذا َتأَثََّر  Ve bir َتَسفَّ
adam hâceti bi’l-külliyye fevt olmazdan 
akdem bir mikdârını elden kaçırmayıp 
tedârük eylemek ma¡nâsınadır; bakiyye-i 
beyâz-ı nehâr ma¡nâsına olan َسَفٌر [sefer]
den me™hûzdur; yukâlu: َحاَجِتِه ِمْن  َشْيًئا  َر   َتَسفَّ
َتَداَرَكُه  Ve tezevvüc için nisvânın rûşen ِإَذا 
çehrelisini taleb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ََّساَء ِإَذا اْسَتْسَفَرُهن َر النِّ  Ve bir adam َتَسفَّ
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َفاُر َِّ  Bir (vezninde [itâl…] ِقَتاٌل) [es-sifâr] اَل
mekândan mekân-ı âhere seyr ve irtihâl 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَلِد ِإَلى   ساََفَر 
 Mü™ellifin Ba§â™ir’de َكَذا ُمَساَفَرًة َوِسَفاًرا ِإَذا َمَضى
beyânına göre vech-i mezkûr üzere gerçi 
sülâsîden َسَفٌر [sefer] dahi bu ma¡nâyadır, 
lâkin tasrîfi mehcûrdur ve mufâ¡alete 
tahsîsin vechi misâfir mekânından ve 
mekân ondan münkeşif olmak dakîkasına 
mebnîdir. Ve 

اَفَرةٌ ََ  Ölmek ma¡nâsına [musâferet] ُم
müsta¡meldir; yukâlu: َساَفَر ُفالٌَن ِإَذا َماَت Ve 

َياِح اَفَرُة الّرِ ََ  Rüzgârın [√musâferetu’r-riyâ] ُم
müzâyelesinden ¡ibârettir ve minhu 
tekûlu’l-¡Arab: َّأِلَن َبْعًضا  َبْعُضَها  تَُساِفُر  َياَح  الّرِ  ِإنَّ 
تُْلِحُمُه َواْلَجنُوُب  بُوُر  الدَّ أَْسَدْتُه  َما  َتْسِفُر  َبا   Ya¡nî الصَّ
“Sabâ ve batı ve lodos yelleri yekdîgere 
nisbetle arış ve argaç menzilesindedir. 
Sabâ yeli batının sürüp götürdüğü buhârı 
geri tüskürüp keşf ve lodos argaç gibi ar-
kurudan getirip zamm ve ilhâm eder.”

َفاُر َِ نإْ ِ  (vezninde [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) el-infisâr] اَلإْ
Bir nesnenin yüzünde olan nesne zâ™il ol-
makla küşâde olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْنَحَسَر ِإَذا  َرْأِسِه  َعْن  َشْعُرُه   Ve bir tarafa ِإْنَسَفَر 
¡azîmet eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ِبُل ِإَذا َذَهَبْت ِإْنَسَفَرِت اإْلِ

]س ف ج ر[
َجُر فإْ ََّ  [ca¡fer] َجْعَفٌر cîm’le) [es-sefcer] اَل
vezninde) Küçük nesnelere denir, ِصَغاٌر 
[§iπâr] ma¡nâsına. Ve bunun müfredi 
mesmû¡ değildir; yukâlu: َذرٌّ َسْفَجٌر أَْي ِصَغاٌر

]س ف س ر[
يُر َِ فإْ َِّ  Simsâr (sîn’in kesriyle) [es-sifsîr] اَل
ma¡nâsınadır ki miyâncı ta¡bîr olunan 
kimsedir, bâyi¡ ile müşterî beyninde pa-
zar vukû¡una sebeb olur ve bu dellâlden 

hurûc eylemek ma¡nâsına; yukâlu: َسِفَر 
ْرِتَحاِل ِلْلِ َخَرَج  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َسَفًرا  ُجُل   الرَّ
Ba¡dehu kat¡-ı mesâfe ma¡nâsına ism ola-
rak isti¡mâl olundu, mekânından münkeşif 
olması ¡alâka i¡tibâr olunmuştur. Ve 

 Güneş gurûb eyledikten sonra [sefer] َسَفٌر
henüz bakiyye kalan beyâz-ı nehâr eserine 
denir; tekûlu: َخَرْجَنا ِفي َسَفٍر أَْي َبِقيَِّة َبَياِض النََّهاِر 
ْمِس  Ve َبْعَد َمِغيِب الشَّ

 Bir mevzi¡ ve ◊arrân kazâsında [sefer] َسَفٌر
bir karye adıdır.

َفِر ََّ ال  (fethateynle) [ebu’s-sefer] أَُْو 
Tâbi¡înden Sa¡îd b. Mu√ammed’in künye-
sidir. Ve ¡Abdullâh b. Ebi’s-Sefer etbâ¡-ı 
tâbi¡îndendir.

َفِر َسإْ الإْ -vez [aş…ar] أَْشَقُر) [Ebu’l-Esfer] أَُْو 
ninde) Gerçi Ebû ◊akîm’den o dahi 
İmâm ¡Alî radıyallâhu ¡anhu hazretle-
rinden rivâyet-i hadîs eylemiştir, lâkin 
mechûldür.

ِفَرُة إَْ ُم  [mu√sinet] ُمْحِسَنٌة [el-musfiret] اَلإْ
vezninde ki ِإْسَفاٌر [isfâr]dan ism-i fâ¡il-i 
mü™ennestir, ُمِضيَئٌة [mu∂î™et] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُمِضيَئٌة أَْي  ُمْسِفَرةٌ  َوُوُجوٌه   Ve bu َوْجٌه 
münâsebetle kumral tüylü nâkadan akçıl-
ca olan nâkaya اْلُحْمَرِة -musfiretu’l] ُمْسِفَرُة 
√umret] ıtlâk olunur; yukâlu: ُمْسِفَرُة  َناَقٌة 
ْهَباِء َشْيًئا  َصْهَباءُ [Ve] اْلُحْمَرِة َوِهَي الَِّتي اْرَتَفَعْت َعِن الصَّ
[§ahbâ™] tüylerinin dipleri ak ve uçları kı-
zıl olan kumral nâkaya denmekle humreti 
ondan mürtefi¡ olunca azca olmakla akçıl 
olmuş olur ve َشْيًئا kelimesi temyîzdir.

َرُة فَّ ََ ُم  [mu¡a@@amet] ُمَعظََّمٌة) [el-musefferet] اَلإْ
vezninde) İplik yumağına ıtlâk olunur, ُة  ُكبَّ
.ma¡nâsına [kubbetu’l- πazl] اْلَغْزِل

اَفَرُة ََ ُم  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-musâferet] اَلإْ
vezninde) ve
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sükûnuyla) َصْقٌر [§a…r] kelimesinde lü-
gattir ki çakır doğana denir; sîn ve §âd 
birbirine mu¡âkiblerdir. Kezâlik َصْقٌر 
[§a…r] ma¡nâsınadır ki vücûdu güneş ge-
reği gibi çalıp yakmakla âzürde kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َسْقًرا  ْمُس  الشَّ  َسَقَرْتُه 
َها َوآَذْتُه َحْتُه ِبَحّرِ ِل ِإَذا َلوَّ -Ve pezevenk اْلَباِب ْاألَوَّ
lik eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir ki 
sâhib-i haremi َسْقٌر [sa…r] eder; yukâlu: ُفالٌَن 
 Ve َيْسُقُر َعَلى اْلَحَرِم أَْي َيُقوُد ِقَياَدًة

ٌر  :Pekmeze ıtlâk olunur; tekûlu [sa…r] َسقإْ
ْبَس ْقَر أَِي الّدِ  .Ve esâmîdendir: Sa…r b أََكْلَنا السَّ
¡Abdurra√îm ve Sa…r b. ¡Abdurra√mân ve 
Sa…r b. ◊useyn ve Sa…r b. ¡Addâs ve Ebu’s-
Sa…r Ya√yâ b. Yezdâd muhaddislerdir.

اُر قَّ ََّ اٌد) [es-sa……âr] اَل  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Kâfire ıtlâk olunur; nisbet üzeredir yâhûd 
kendi nefsini nâr-ı cehenneme yaktığı 
için. Ve mahal ve müstahak olmayanlara 
dâ™imâ la¡n ve nefrîn eden kimseye denir, 
niteki اٌر  ,dahi bu ma¡nâyadır [a……âr§] َصقَّ
gûyâ ki َصاُقوٌر [§â…ûr] ile darb ve َساُقوٌر [sâ…
ûr] ile hark eylemiş olur; yukâlu: اٌر  َرُجٌل َسقَّ
يَن اٌن ِلَغْيِر اْلُمْسَتِحّقِ أَْي َلعَّ
اُقوُر ََّ -veznin [kâfûr] َكاُفوٌر) [es-sâ…ûr] اَل
de) Pek ıssılığa ıtlâk olunur; tekûlu: اَْلَيْوَم 

أَْي َحرٌّ ْمِس َساُقوٌر َشِديٌد  -Ve şol demir dağ ِللشَّ
lağıya denir ki âteşte kızdırıp onunla eşek 
kısmının gövdesine dâg basarlar.

 Cehennem (fethateynle) [a…ar§] َسَقُر
esmâsındandır, e¡âzenallâhu ta¡âlâ minhâ. 
Ve işbu َسَقُر [sa…ar] kelimesi ma¡rifedir, 
ya¡nî ¡alemiyyet ve vezn-i fi¡l ¡illetleriyle 
gayr-i munsarıftır. Mü™ellifin Ba§â™ir’de 
beyânına göre ma¡nâ-yı mezkûrdan 
me™hûzdur, ba¡zılar ¡ucmeliğine zâhib ol-
muşlardır. Ve 

 Mekke’de Man§ûr »alîfe’nin [Sa…ar] َسَقُر

başkadır. Bu, pezevenk makâmındadır ve 
lügat-ı mezbûre Fârisiyyedir. Mütercim 
der ki Burhân’da ِسْفَساٌر [sifsâr] ¡unvânında 
mersûmdur ve ِسْمَساٌر [simsâr] sipsâr 
mu¡arrebi kezâlik ِسْفَساٌر [sifsâr] sipsâr 
mu¡arrebi olmak üzere meşrûhtur. İntehâ. 
Ve 

يٌر َِ  َخاِدٌم ,Hizmet-kâra denir [sifsîr] ِسفإْ
[«âdim] ma¡nâsına. Ve tâbi¡ ve peyrev 
olana denir. Ve bir işin yâ bir nesnenin 
üzerinde kâ™im ve ıslâhı ve ri¡âyet ve 
tîmârı husûsuna mukdim ve müdâvim 
olan adama denir. Kezâlik hâssaten nâka 
kısmının tîmâr ve ri¡âyet ve nezâretinde 
dâ™imâ mütekayyid olan adama denir. Ve 
zarîf ve nâzük adama denir. Ve sınâ¡atında 
be-gâyet hâzık ve mâhir ve çîre-dest ada-
ma denir; yukâlu: َظِريٌف أَْي  ِسْفِسيٌر   ve َرُجٌل 
yukâlu: ِبِصَناَعِتِه َحاِذٌق  َعْبَقِريٌّ  أَْي  ِسْفِسيٌر   Ve ُهَو 
müdîr ve müdebbir-i celîd ve kâr-güzâr 
ve kahramân adama denir. Ve asvât ve 
mûsîkîde hâzık ve dânâ adama denir ki 
usûllerini ve şu¡belerini edvâr ve îkâ¡ üze-
re ¡âlim ola. Kezâlik demire müte¡allik 
esliha ve sâ™ir eşyâyı be-gâyet güzel bilip 
fark ve temyîz eden adama denir. Ve bir 
yere gönderilen piyâde ulağa denir ki sâ¡î 
ta¡bîr olunur, َفْيٌج [feyc] ma¡nâsına ki peyk 
mu¡arrebidir. Ve yonca ve çayırdan bir de-
met otluğa denir ki deveye ¡alef ederler. 
Cem¡i َسَفاِسيُر [sefâsîr] ve ٌَسَفاِسَرة [sefâsiret] 
gelir.

اُر ََ فإْ َِّ  Her (sîn’in kesriyle) [es-sifsâr] اَل
fenn ve husûsta mâhir ve cümleye fâyik 
ve nakkâd ve habîr adama denir, ِجْهِبٌذ [cih-
bi≠] ma¡nâsına ve bu lügat-ı Rûmiyyedir.

]س ق ر[
ُر قإْ ََّ  sîn’in fethi ve …âf’ın) [es-sa…r] اَل



َراُن 2024َسقإْ BÂBU’R-RÂ™ 

إَُْرى ve (elifin kasrıyla) [Su…u†râ] ُسُق

إَُْرى ُق -hemzenin zammıy) [Us…u†râ] أُسإْ
la) Bir cezîre adıdır ki Ba√r-i Hind’de 
vâki¡dir, Zengibâr’dan gelen sefînenin 
cânib-i yesârına düşer. O cezireden َصِبٌر 
[§abir] ve َدُم اأْلََخَوْيِن [demu’l-a«aveyn] de-
dikleri dârû celb olunur. Bu cezîre Bâbu’l-
Mendeb hâricindedir, ¡âmme ُسُقوْطَره [Su…
û†rah] derler.

]س ق ع ط ر[
ََُرى َقعإْ ََّ  [aba¡&erâ…] َقَبْعَثَرى) [es-sa…a¡†arâ] اَل
vezninde) Be-gâyet uzun adama ve deve-
ye denir, niteki yâ-yı müşedde ile ٌَّسَقْعَطِري 
[sa…a¡†ariyy] dahi derler. Ve iri ve yavuz 
ve şedîdü’l-batş deveye denir.

]س ك ر[
ُر كإْ َُّ ve (sîn’in zammıyla) [es-sukr] اَل

ُكُر َُّ ve (zammeteynle) [es-sukur] اَل

ُر كإْ ََّ  sîn’in fethi ve kâf’ın) [es-sekr] اَل
sükûnuyla) ve

َكُر ََّ ve (fethateynle) [es-seker] اَل

َكَراُن ََّ -Sarhoş ol (fetehâtla) [es-sekerân] اَل
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن ُجُل  الرَّ  َسِكَر 
 اْلَخْمِر ُسْكًرا َوُسُكًرا َوَسْكًرا َوَسَكًرا َوَسَكَراًنا ِمَن اْلَباِب
اِبِع َنِقيُض َصَحا الرَّ
ِكُر ََّ ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [es-sekir] اَل

َراُن كإْ ََّ -vez [a†şân¡] َعْطَشاُن) [es-sekrân] اَل
ninde) Ma¡nâ-yı mezbûrdan sıfatlardır, 
mest ve sarhoş adama denir. Mü™ennesi 
 gibi ve [feri√at] َفِرَحٌة ,tir[sekiret] َسِكَرةٌ
 gibi ve [ar¡â§] َصْرَعى ,dır[sekrâ] َسْكَرى
 .tir ki Benû Esed lügatidir[sekrânet] َسْكَراَنٌة
Cem¡i ُسَكاَرى [sukârâ] gelir sîn’in zammı 
ve râ’nın fethiyle ve َسَكاَرى [sekârâ] gelir 
sîn’in fethiyle ve َسْكَرى [sekrâ] gelir, َعْطَشى 
[¡a†şâ] vezninde ki mü™ennes ve cem¡ bir 

kasrı olduğu mevzi¡e müşrif bir cebel 
adıdır.

َراُن  (vezninde [selmân] َسْلَماُن) [Sa…rân] َسقإْ
Bir mevzi¡ adıdır.

َرَلاُن -vez [nehrevân] َنْهَرَواُن) [Sa…ravân] َسقإْ
ninde) ‰ûs kazâsında bir karyedir.

َقاُر إَْ ِم -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mis…âr] اَلإْ
ninde) Pekmezi dâ™imâ seyelân üzere olan 
hurmâ ağacına denir; yukâlu: َنْخَلٌة ِمْسَقاٌر ِإَذا 
َكاَنْت َيِسيُل َسْقُرَها
َقاُر سإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-is…âr] اَلإْ
Hurmâ ağacı pekmezi seyelân eder olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكاَنْت ِإَذا  النَّْخَلُة   أَْسَقَرِت 
ِمْسَقاًرا
ٌر  ve (vezninde [a…r§] َصْقٌر) [Sa…r] َسقإْ

ٌر  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Su…ayr] ُسَقيإْ
Esâmîdendir: Ebu’s-Su…ayr en-Numeyrî 
tâbi¡îndendir ve Bekkâr b. Su…ayr tâbi¡-i 
tâbi¡îndendir. Ve Su…ayr ve Suheyl b. 
Su…ayr ve Yûsuf b. ¡Amr b. Su…ayr 
muhaddislerdir.

ُقوُر َقنإْ ََّ  sîn’in ve …âf’ın) [es-se…an…ûr] اَل
fethiyle) Bir nev¡ cânverdir ki sevâhil-i 
Ba√r-i Nîl’de neş™et eder; lahmı takviyet-i 
cimâ¡da derece-i nihâyete bâligdir. 
Cânver-i mezbûr bu ismle müte¡âreftir. 
Erkeğinin kadîbi ve dişisinin ferci ikişer 
olur, suda ve karada ta¡ayyüş eder.

]س ق ط ر[
ِريُّ ُِ قإْ َِّ ) [es-si…†iriyy] اَل  [zibriciyy] ِزْبِرِجيٌّ

vezninde) ve

َُاُر ِقنإْ َِّ  Her (kesreteynle) [es-si…in†âr] اَل
bâbda nakkâd ve mâhir ve habîr ve bâri¡ ve 
dânâ adama denir, ِجْهِبٌذ [cihbi≠] ma¡nâsına.

َراُء إُْ  zammeteynle ve elifin) [™Su…u†râ] ُسُق
meddiyle) ve
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ٌر  Nehrin ve cedvelin önünü bend [sekr] َسكإْ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: النَّْهَر  َسَكَر 
ُه ِل ِإَذا َسدَّ َسْكًرا ِمَن اْلَباِب اأْلَوَّ
ُر كإْ َِّ  Ondan (sîn’in kesriyle) [es-sikr] اَل
ismdir, nehrin önünü tutmağa denir. Ve 
su bendine denir; tekûlu: ْكِر أَِي  أُْسُكِر النَّْهَر ِبالّسِ
 gelir. Mü™ellifin [sukûr] ُسُكوٌر cem¡i اْلُمَسنَّاِة
َواْلُمَسنَّاُة النَّْهُر  ِبِه  ُسدَّ   ُمَسنَّاةٌ ¡kavlinde vâki َوَما 
kavl-i evvelden ahasstır.

ُكوُر َُّ  (vezninde [uhûr@] ظُُهوٌر) [es-sukûr] اَل
ve

َكَراُن ََّ  Yel sâkin (fetehâtla) [es-sekerân] اَل
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: يُح الّرِ  َسَكَرِت 
ِل ِإَذا َسَكَنْت ُسُكوًرا َوَسَكَراًنا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
اِكَرُة ََّ  Rüzgârı sâkin limanlık [es-sâkiret] اَل
geceye ıtlâk olunur; yukâlu: أَْي َساِكَرةٌ   َلْيَلٌة 
يِح َساِكَنُة الّرِ
َراُن كإْ ََّ -vez [selmân] َسْلَماُن) [es-Sekrân] اَل
ninde) Meşârik-i Şâm’da bir vâdî adıdır.

يإْكَُراُن ََّ  [aymurân∂] َضْيُمَراٌن) [es-seykurân] اَل
vezninde) Bir nev¡ nebât adıdır ki her dem 
tâzedir, hâsıl olan dâneleri me™kûldür. Bu 
nebât cemî¡-i müfredâtta َبْنٌج [benc] ile mü-
fesserdir ki dânesine bân tohumu derler, 
ma¡rûftur ve muktezâ-yı mâdde o olmak 
aglebdir. Ve 

َراُن .Bir mevzi¡ adıdır [Sekrân] َسكإْ

 (vezninde [zufer] ُزَفُر) [Suker] ُسَكُر
Mı§ır’da iki merhale mesâfede bir mevzi¡ 
adıdır.

كَُّر َُّ  sîn’in zammı ve kâf-ı) [es-sukker] اَل
müşeddedenin fethiyle) Ma¡rûftur ki 
şeker-i Fârisî mu¡arrebidir, lisânımızda 
dahi şeker ta¡bîr olunur. Müfredi ٌَرة  ُسكَّ
[sukkeret]tir ki ahass olacaktır, bir 
pâresine ıtlâk olunur. Ve 

 Bir nev¡ tâze hurmâya ıtlâk [sukker] ُسكٌَّر

olur.

يُر ّكِ َِّ  (vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت) [es-sikkîr] اَل
ve

ِكُر ََّ ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [es-sekir] اَل

ُكوُر ََّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [es-sekûr] اَل
Mübâlagaya delâlet ederler, ekserî sarhoş 
olan adama denir; yukâlu: َوَسِكٌر يٌر  ِسّكِ  َرُجٌل 
ْكِر َوَسُكوٌر أَْي َكِثيُر السُّ
َكُر ََّ -Masdar (fethateynle) [es-seker] اَل
dır ki zikr olundu. Ve ism olur ki şarâbâ 
ıtlâk olunur; yukâlu: َشِرَب َسَكًرا أَْي َخْمًرا Ve 
hâssaten hurmâdan ve َكُشوٌث [keşû&] ya¡nî 
bâg sarmaşığı dedikleri nebâttan ittihâz 
eyledikleri nebîze ıtlâk olunur. Ve mut-
lakan müskir olan şey™e ıtlâk olunur. Ve 
muharrem olan semereye denir. Şârih der 
ki murâd muharrem olan hâsıl-ı semerâttır 
ki rızk-ı hasen mukâbilidir ve o helâl olan 
hâsıl-ı semerâttır. İntehâ. Ve 

 َخلٌّ ,Sirkeye ıtlâk olunur [seker] َسَكٌر
[«all] ma¡nâsına. Ve ta¡âma ıtlâk olunur. 
Ve masdar olur, dolmak ma¡nâsına ki 
mecâzdır; yukâlu: َسِكَر اْلَحْوُض َسَكًرا ِمَن اْلَباِب 
اْمَتَلَ ِإَذا  اِبِع   Ve darılmak ve hışm ve kîn الرَّ
eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
َسِكَر َعَلْيِه ِإَذا َغِضَب َوَغاَظ
َكَرُة ََّ -şey] َشْيَلٌم (fetehâtla) [es-sekeret] اَل
lem] ismidir ki delice dedikleridir, buğday 
içre olur; ihtilâl-i dimâgı mûristir.

ُر كإْ ََّ  sîn’in fethi ve kâf’ın) [es-sekr] اَل
sükûnuyla) Sarhoş olmak ma¡nâsınadır ki 
zikr olundu. Ve doldurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمَلَُه ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َسْكًرا  َناَء  اإْلِ  َسَكَر 
Ve 

ٌر -Ahrâr-ı bukûldan ya¡nî pişmek [sekr] َسكإْ
sizin ekl olur olan a¡şâbdan bir nev¡ sebze 
adıdır. Ve 
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me™hûz olur.

كَُّر ََ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-musekker] اَلإْ
vezninde) Mahmûr ve humâr-âlûda de-
nir; yukâlu: َشِرَب ِفي اْلِعَشاِء ُخُموًرا َوأَْصَبَح ُمَسكًَّرا 
َمْخُموًرا

]س ك ن ُ ر[
ُر ََ َكنإْ سإْ ِ  hemzenin kesri ve) [el-İskender] اَلإْ
kalîlen fethiyle) İbnu’l-Feylesûf’tur ki 
pâdişâh-ı meşhûrdur. Âhir-i mülûk-i Fürs 
olan Dârâ’yı katl ve cemî¡-i bilâda mâlik 
olmuştur. 

Mütercim der ki mü™ellif burada ْسَكْنَدُر  اَإْلِ
اْلَفْيَلُسوِف ِاْسَكَنُدُر ve nûn bâbında ْبُن  اْلَقْرَنْيِن   ُذو 

وِميُّ  ibâretiyle resm eylemekle ehl-i¡ الرُّ
tahkîkin İskender bir zât olduğu kavlleri-
ne muvâfıktır. Ve bu İskender, Yûnânî ve 
Rûmî ile zebân-zededir; ikisinden murâd 
birdir. Gerçi Bey∂âvî ve Sa¡dî Çelebi 
merhûm, Yûnânî sâhib-i »ı∂r ve Rûmî 
sâhib-i Aristo olmasını iş¡âr eder ve Sa¡dî 
Çelebi sâ™ir ba¡zı ihtilâf dahi bast eder. 

Lâkin bu bâbda ehakk bi’l-kabûl olan 
kavl-i makbûl budur ki İskender fakat bir 
pâdişâhtır ve Rûmîdir, Ma…edonya’dan 
ya¡nî Rûmeli’den neş™et eylemiştir. Pe-
derinin ismi Filipos’tur, ta¡rîble Fili…os 
derler. Rûmeli’de Fîlippiyâ dedikleri bel-
de ki hâlen Filibe ta¡bîr ederler, mevâlî-i 
devriyyenin aksâ-yı kazâlarıdır, mezbûra 
mensûbdur, hâlen âsârını nakl ederler. 
Mü™ellifin اْلَفْيَلُسوِف  unvânında resmi¡ ِإْبُن 
tahrîf-i nüssâhtır. Ve 

İskender, Aleksander yâhûd Alasander 
mu¡arrebidir ki Rûmîde ve Yûnânîde iyi 
adam demektir, şâkird-i Eflâtûn olan 
mu¡allim-i evvel Aris†o nâm feylesûfun 
şâkirdidir. Târîh-i hicretten dokuz yüz 
otuz beş sene mukaddem ¡asker-i bî-

olunur ki be-gâyet hoş ve lezîz olur. Ve 
bir gûne üzüm ismidir ki ona ba¡zen َمَرٌق 
[mera…] dedikleri ¡ârıza ki mezru¡âta da 
¡ârız olur, isâbet eylemekle dâneleri dağı-
lır. Envâ¡ının nâzük ve atyebidir.

َرُة كَّ َُّ  âdisiyye’de¢ (hâ’yla) [es-Sukkeret] اَل
bir su adıdır. Ve ُسكٌَّر [sukker] ve َرُة  ُسكَّ
[sukkeret] esmâ™ ve elkâbdandır.

َرَة ُسكَّ ُن  إْْ  .Mu√ammed b [İbnu Sukkeret] ِا
¡Abdullâh eş-Şâ¡ir el-Hâşimî ez-Zâhid 
künyesidir. Ve ¡Abdullâh b. el-Mubârek 
e§-~abbâπ ki İbn Sukkere ile ma¡rûftur, 
muhaddistir. Ve ¢â∂î Ebû ¡Alî b. Sukkere 
imâm-ı ma¡rûftur. Ve 

 .Muhaddisînden A√med b [Sukker] ُسكٌَّر
Suleymân el-◊arbî lakabıdır. Ve ¡Alî b. 
◊asan b. ‰âvûs b. Sukker muhaddistir. Ve 
Sukker el-Vâ¡i@ ki İmâm Bu«ârî târîhinde 
muhaddisîn ¡idâdında zikr eylemiştir, َكِتٌف 
[ketif] veznindedir.

كَّاُر ََّ -veznin [kettân] َكتَّاٌن) [es-sekkâr] اَل
de) اٌذ  ma¡nâsınadır ki nebîz ve [≠nebbâ] َنبَّ
hamr çıkarıp satan kimsedir, mey-hâneci 
olacaktır.

َرُة كإْ ََّ  sîn’in fethi ve kâf’ın) [es-sekret] اَل
sükûnuyla) İsmdir, sarhoşluğa denir; 
yukâlu: ِبِه َسْكَرةٌ َشِديَدةٌ َنِقيُض َصْحَوٍة ve minhu: 
ُه َوَغْشَيُتُه تُُه َوَهمُّ َسْكَرُة اْلَمْوِت َوَسْكَرُة اْلَهّمِ أَْي ِشدَّ
ِكيُر إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teskîr] اَلتَّ
Boğmak ma¡nâsınadır, zikr olunan sekr-i 
nehr ma¡nâsından me™hûzdur, bend-i ne-
fes eylediği için; yukâlu: َخَنَقُه ِإَذا  ُفالًَنا   َسكََّر 
Ve gözü nazardan alıkomak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; ve minhu kavluhu ta¡âlâ: 
أَْو َرْت  َوُحّيِ النََّظِر  َعِن  ُحِبَسْت  أَْي  أَْبَصاُرَنا﴾  َرْت   ﴿ُسّكِ
ُحِبَسْت أَْي  ِبالتَّْخِفيِف  ُسِكَرْت  ُوُقِرَئ  َوُغِشَيْت   ُغِطَيْت 
Tefsîr-i evvele göre َسْكٌر [sekr]-i nehr-
den ve sânîye göre ُسْكٌر [sukr]-i hamrdan 
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eylediler. 

Ve ba¡zı kütüb-i ensâbda nesebi bu sil-
sile üzere mersûmdur: İskender b. Fili-
pos b. ◊arim b. Hermes b. Man†aros b. 
Rûmî b. Lî†î b. ¿âbit b. Ser√ûn b. Revme 
b. ¢ırma† b. Nevfel b. ¡ Î§û b. İs√â… b. 
İbrâhîm ¡aleyhime’s-selâmdır. Pes ba¡zı 
nâsın İskender-i ±u’l-…arneyn ta¡bîrleri 
nazra-i hamkâ ile kütüb-i müşevveşe-i 
tevârîhten ahz eylemelerine mebnîdir, 
mu¡teber değildir. Zîrâ ba¡zen Rûmî ve 
ba¡zen Yûnânî nisbetiyle mersûm olmak-
la her biri başka fehm ederler, ma¡a-hâzâ 
vech-i mezkûr üzere ikisi bir şahstır, gâh 
taht-ı vilâyetinde olan Yûnân ülkesine ve 
gâh nesebi nisbetine ¡azv ve nisbet ederler. 

Cümle-i fühûlun telakkî bi’l-kabûl eyle-
dikleri Yemen tarîhînde ve sâ™ir kütüb-i 
tevârîh-i mu¡teberede mü™ekkeden müseb-
bet olduğu üzere ±u’l-¢arneyn tebâbi¡a-i 
Yemen’den ◊imyeriyyü’l-kabîledir. İsmi 
~a¡b b. er-Râyiş ±î Merâbid b. ◊amâl 
±î-Sudud b. ¡Âd ±î Men√ b. ¡Âmir b. 
Mal†ât b. Seksek b. Vâ™il b. ◊imyer b. 
Sebâ b. Yeşcub b. Ya¡rub b. ¢a√†ân b. 
Hûd b. ¡Âbir b. Şâle« b. Erfa«şed b. Sâm 
b. Nû√ ¡aleyhi’s-selâmdır. Ve bu resme 
beyân İbn ¡Abbâs hazretlerinden sahîhan 
mervîdir. Hattâ beyân-ı mezkûr ¡akibin-
de İskender’den dahi su™âl eylediklerin-
de “Hakîm-i Rûmî idi, sâhil-i bahrde bir 
minâre binâ edip ve ¡âlemi geşt ü güzâr 
eyledi” diye cevâb eylemiştir. Kezâlik 
Ka¡bu’l-A√bâr’a dahi su™âl ettiklerinde 
“Asahh olarak ±u’l-¢arneyn ~a¡b b. er-
Râyiş ±î Merâbid’dir ve İskender benû-
Yûnân’dandır, ¡Î§û b. İs√â… ¡aleyhi’s-
selâm neslindendir” dedi. Ve İmâm ¡Alî 
kerremallâhu vechehu bir gün huzzâr-ı 

kerân ile milket-i Îrân üzere sefer ve 
âhir-i mülûk-i Fürs olan Dârâ b. Dârâb b. 
Behmen ile cenk ve bi’l-âhere gâlib olup 
Dârâ’yı katl ve Aris†o irşâdıyla mülûk-i 
tavâyif vaz¡ eylemiştir. Dârâ’yı katl ey-
lemesi mebde™-i târîh-i İskenderî i¡tibâr 
olunmuştur. Ve şehr-i Zûr’da vefât eyledi. 
Ba¡de vefâtihi memâlik etbâ¡ına kalıp İs…
alînos Ma…edonya ya¡nî Rûmeli’yi Ende-
lüs ülkesine varınca zabt edip İtalya mem-
leketinin dârü’l-mülkü olan Roma’da 
ikâmet eyledi. Ve Antikyos Şâm ve Cezîre 
ve Bâbil’i zabt eyledi, An†âkiye  şehri ona 
mensûbdur. Ve Ma†aros, Ermîniyye ve 
Â≠erbaycân ve Deylem ülkelerine mâlik 
oldu. 

Ve Burhân’da mastûrdur ki “iskenderûs” 
Rûmî lügatinde sarmısağa denip 
İskender’in vâlidesi, Melik Dârâb’ın zevci 
idi, mübtelâ olduğu be«ar ¡illetini sarmı-
sakla def¡ eylemekle o hılâlde İskender’i 
tevlîd eylemeğin o isimle tesmiye eyledi. 
Bânî-i sedd-i Ye™cûc olan bu değildir. O 
Yemen’de ◊imyer kabîlesinden e≠vâ™ 
ta¡bîr olunan mülûktan bir pâdişâhtır 
ki ismi ~a¡b ve lakabı ±u’l-¢arneyn 
idi, Hazret-i İbrâhîm ¡alâ-nebiyyinâ ve 
¡aleyhi’t-teslîm ile mu¡ânaka eylediler, 
niteki ~a√î√ayn’da mastûrdur. İskender-i 
Yûnânî ki Rûmî dahi derler, ondan 
müte™ahhardır, miyânelerinde bin dokuz 
yüz elli sekiz sene tefâvüt isbât olun-
muştur. Ve İskender vech-i mezkûr üzere 
Aris†o şâkirdi olmakla felâsifedendir ve 
±u’l-¢arneyn ise nübüvvet ve velâyetinde 
ihtilâf vardır. Ve ِاْسَكْنَدُر [İskender] laf-
zı Rûmî ve اْلَقْرَنْيِن  [u’l-¢arneyn±] ُذو 
¡Arabîdir. İkisi dahi rûy-i zemîni seyr ve 
seyâhat ve her biri bünyâd-ı şehr ü vilâyet 
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اْلَقْرَنْيِن ُذو  ْعُب  الصَّ أَْيَن  َغْفَلٍة الَِعِبيَن  ِفي  أَْصَبْحُتْم   َواهلِل 
َر اَْلَفْيِن َلْم َيُكْن ِعْنَدُه  َجَمَع الثََّقَلْيِن َوَساَح اْلَخاِفَقْيِن َوُعّمِ
َعْيٍن” َكَلْحَظِة   ibâretiyle hitâb eylemekle¡ ِإالَّ 
merkûm hakîm ve belîg olup ensâb-ı ¡Ara-
ba vech-i küllî ve itkânla ¡âlim idi. Bu vec-
hile ±u’l-¢arneyn ¡Arab tâ™ifesinden ve 
ismi ~a¡b olup ve iki bin sene mu¡ammer 
olmuş ve bundan vech-i telkîbi dahi müs-
tanbet olmuştur. 

Ve’l-hâsıl İskender bir şahstır, gâh Rûmî 
ve gâh Yûnânî ile nisbet ederler. Vech-i 
mezkûr üzere Ma…edonya pâdişâhı 
Filipos’un duhter-zâdesidir. Îrân şâhı 
Melik Dârâb tezevvüc edip be«ar ¡ille-
tine mebnî hâmil olarak pederi tarafına 
ıtlâk ve irsâl eylemekle pederine ba¡de’l-
vusûl vaz¡-ı haml edip ismini “iyi adam” 
ma¡nâsına Aleksander yâhûd ¡illet-i 
merkûmu iskenderûs ile ya¡nî sarmısak 
ile def¡ eylediklerine mebnî İskenderûs 
tesmiye, ba¡dehu İskender ile müştehir 
oldu. Ve bunun garb tarafına seyr ü se-
feri olmadı. Ba¡de-zamân vâris-i taht-ı 
Yûnân olup li-ebin birâderi olan Dârâ b. 
Dârâb’la Nasîbîn ülkesinde muhârebe 
ve Dârâ maktûl olup o iklîmleri üstâzı 
Aris†o irşâdıyla tavâ™if-i mülûka taksîm 
eyledi. Ve muhârebe-i mezkûre hübût-ı 
Hazret-i Âdem’den beş bin iki yüz sek-
sen sekiz sene mürûrunda vâki¡ oldu. Ve 
bi’l-cümle Rûm ve Yûnân ve ¡Arab ve 
Fürs tevârîh-i mevsûkalarında İskender-i 
Yûnân ¡unvânıyla müştehir olan Rûmeli 
diyârında Ma…edonyâ nâm beldede te-
vellüd ve Rûm neslinden olmak üzere 
mesbûttur ve felâsifedendir. 

Ve bâni™-i sedd olan ±u’l-¢arneyn ¡Arab-
dan Yemenî ve ◊imyerîdir. Hazret-i 

meclise: َفِإنَّ ِفي َحِديِثَها َعَجاِئَب ثُوا َعْن ِحْمَيَر   “َحّدِ
 ibâretiyle hitâbı kavl-i¡ َوُذو اْلَقْرَنْيِن َمِلُك تُبٍَّع” 
sâbıkı mü™eyyiddir. Ve Hazret-i »ı∂r 
¡aleyhi’s-selâm ile ±u’l-¢arneyn mülâkî 
olup berâberce garb ve şarka halkı îmâna 
da¡vet ederek seyr ü sefer ve niçe âsâr-ı 
¡azîme vaz¡ eylemiştir. Niteki neslinden 
Tubba¡ Ebû Kerb Es¡ad b. ¡Adiyy b. ~ayfî 
b. Semûr ¡Uşş b. Nâşiru’n-ni¡am işbu 
ebyâtında iş¡âr eylemiştir:

ي ُمْسِلًما ِإْن َكاَن ُذو اْلَقْرَنْيِن َجّدِ

ــــــــــــــــــــــــِد جَّ ُكلُّ اْلُمُلوِك ِلُمْلِكِه َكالسُّ

َطاَف اْلَمَشاِرَق َواْلَمَغاِرَب َعاِلــًما

َيْبِغي ُعُلوًما ِمْن َكِريٍم ُمْرِشـــــــــــــــــــــــــِد

ْمِس ِعْنَد ُغُروِبَها َوَيرى َمِسيَر الشَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد ِفي َعْيٍن َحاِمَئٍة َلَها َتَتَوقَّ

ْعُب َصْعَب َزَماِنِه َفَلَقْد أََذلَّ الصَّ

ِه ِباْلَفْرَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد َة ِعّزِ َوأََثاَر ُغرَّ

َحكََّم اأْلُُموَر َفأُْحِكَمْت آَياتُــــــــــــــُه

َفَجَرى ِإَلى أََجٍل َلُه َوِبَمْوِعــــــــــــــــــــــــــــِد

Kezâlik hukemâ™ ve bülegâ-i  ¡Arab-
dan ¢uss b. Sâ™ide el-İyâdî kasîde-i 
meşhûresinde bu ebyâtıyla iş¡âr eylemiştir:

َماُن ِبُمْلِك ِحْمَيَر َفْتَكــــــــــــــــًة َفَتَك الزَّ

َتْسَعى ِبُكّلِ َمَسا َوُكّلِ َصــــــــــــــــــَباِح

ْعُب ُذو اْلَقْرَنْيِن أَْصَبَح َثاِوَيا َوالصَّ

ِباْلُحُبوَبْيِن َمالَِعـــــــــــــــــــــــــــــــَب اأْلَْرَياِح

Ve İmâm İbn Hişâm Tîcân nâm kitâbında 
sebt eylediği üzere merkûm ¢uss b. Sâ¡ide 
Sû…-i ¡U…âz’da râkib-i cemel olduğu hâlde 
¡âmme-i ¡Arab meşhedinde dem-sâz oldu-
ğu mev¡iza esnâsında: أََتاُكْم َهْل  النَّاُس   “أَيَُّها 
ِنيَن الّسِ ِمَن  َعْهًدا  أََخْذتُْم  أَْم  ِليَن  اأْلَوَّ آَبائَُكُم  َيْأِت  َلْم   َما 
آِمِنيَن َذِلَك  ِمْن  أَْصَبْحُتْم  أَْم  اْلَيِقيُن  َذِلَك  ِمْن  ِعْنَدُكْم   أَْم 
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dâhilindedir.

]س م ر[
َرُة مإْ َُّ  sîn’in zammı ve) [es-sumret] اَل
mîm’in sükûnuyla) Elvândan beyâz 
ile sevâd beyninde bir menziledir ki 
makbûldür, Fârisîde siyeh-çerde dedik-
leridir ki Türkîde buğday enlilik ve kara 
yağızlık ta¡bîr olunur. İnsânda husûsan 
dil-berânda şîrîn levn-i dil-nişîndir. Ve 

َرةٌ -Masdar olur, kara yağız ol [sumret] ُسمإْ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَسِمَر اْلَوَلُد   َسُمَر 
اِبِع ِإَذا َكاَن أَْسَمَر ُسْمَرًة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس َوالرَّ
ِميَراُر سإْ ِ -vez [i√mîrâr] ِإْحِميَراٌر) [el-ismîrâr] اَلإْ
ninde) Kara yağız olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlul: ِإْسَمارَّ ِاْسِميَراًرا ِإَذا َكاَن أَْسَمَر ُمَباَلَغًة
َمُر َسإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-esmer] اَلإْ
Sıfattır, kara yağız kişiye denir. Mü™ennesi 
 dır. Ve[™semrâ] َسْمَراُء

َمُر  Ceyran kısmının sütüne ıtlâk [esmer] أَسإْ
olunur, pek sâfî beyâz olmadığı için.

َمَراِن َسإْ  (tesniye bünyesiyle) [el-esmerân] اَلإْ
Su ile buğdaya ılâk olunur. ¡Alâ-kavlin su 
ile mızrağa ıtlâk olunur.

َراُء مإْ ََّ -vez [™amrâ√] َحْمَراُء) [™es-semrâ] اَل
ninde) أَْسَمُر [esmer]in mü™ennesidir, ِحْنَطٌة 
[√in†at]a ıtlâk olunur. Ve buğdayı tenkı-
ye ve gasl olunmayıp ve kepeği alınma-
mış undan yaptıkları ekmeğe ıtlâk olunur, 
-ma¡nâsına, çarşılarda satı [uşkâr»] ُخْشَكاٌر
lan harcı ekmek gibi. Ve te™nîsi ٌُخْبَزة [«ub-
zet] i¡tibârıyladır. Ve ُعْلَبٌة [¡ulbet]e ıtlâk 
olunur ki süt sağılacak kaptır, tahtadan 
olur, külek ta¡bîr olunur. Ve 

َراُء  afvân b. Ebî ~u√bân’ın~ [™Semrâ] َسمإْ
feresi ismidir ve bir nâka adıdır. Ve Nehîk 
nâm kimsenin kızı ismidir ki zamân-ı 
sa¡âdet-nişân-ı Hazret-i Nebevî’ye resîde 

İbrâhîm ¡aleyhi’s-selâm ile hübût-ı 
Âdem’den üç bin dört yüz seksen üç 
sene mürûrunda Mekke-i mükerreme’de 
mülâkat eylediği ehâdîs-i sahîhada 
mezkûrdur. Ba¡de’l-mülâkât şark ve şimâl 
taraflarına sefer edip o seferde sedd-i 
Ye™cûc’u binâ eyledi. Pes ±u’l-¢arneyn 
ismi İskender dediklerine aslâ iltifât olun-
maya. Ve’s-selâm.

ِريَُّة ََ َكنإْ سإْ ِ  Rub¡-ı [el-İskenderiyyet] اَلإْ
meskûnda on altı mevzi¡dir ki İskender-i 
mezkûra mensûblardır. Ez-ân cümle 
Hindistân’da bir kebîr beldedir. Ve arz-ı 
Bâbil’de bir beldedir. Ve nehr-i a¡zamın 
ya¡nî Îrân’da nehr-i Cey√ûn’un sâhilinde 
bir beldedir. Ve ~oπd-ı Semer…and san-
cağında bir beldedir. Ve Bel« şehrinin 
ismidir. 

Mütercim der ki Cihân-nümâ’da Bel« 
eyâletinden Merv-i Şâhcân nâm belde 
±u’l-¢arneyn binâsı olup İskender-i Rûmî 
dârü’l-mülkü olmak üzere mersûm olmak-
la zâhiren Bel«’in nisbeti o mülâbeseye 
mebnîdir. İntehâ. Ve 

ِريَُّة ََ َكنإْ  Bilâd-ı [İskenderiyyet] ِإسإْ
Mı§riyyede serhadd-i ma¡rûf olan şehr-i 
meşhûrun ismidir. Ve ◊amâ ile ◊aleb 
beyninde bir kasaba adıdır, hâlen İsken-
derun dedikleri olacaktır; sâhîl-i bahrde 
vâki¡dir. Ve Vâsi† kurbünde Dicle üze-
rinde bir kasaba adıdır; üdebâ-i  seleften 
A√med b. el-Mu«târ b. Mubeşşir ora-
dandır. Ve Mekke ile Medîne beyninde 
bir karye adıdır. Ve Hind ülkesinde cârî 
ve Pencâb demekle ma¡rûf enhâr-ı ham-
senin mecrâlarında bir belde adıdır. Ve 
bunlardan başka beş ¡aded belde ismidir, 
pes Arnabud İskenderiyye’si bunların 
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يُر ّمِ َِّ -veznin [sikkît] ِسّكِيٌت) [es-simmîr] اَل
de) Geceler emsâl ve dâsitân husûsunda 
sühan-dân ve zebân-âverd adama denir, 
meddâh gibi.

َساِمٍر  A…yâl-i ◊imyer’den [û-Sâmir±] ُذل 
bir melikin lakadır, e≠vâ™ cümlesindendir.

ُر مإْ ََّ  Gece (vezninde [emr] أَْمٌر) [es-semr] اَل
sohbet eylemek ma¡nâsına masdardır, ni-
teki zikr olundu. Kezâlik masdar olur, 
bir adamın gözüne kızmış demir ile mîl 
çekmek ¡alâ-kavlin gözünü oyup çı-
karmak yâhûd patlatmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َسْمًرا  ُفالٍَن  َعْيَن   َسَمَر 
َفَقأََها أَْو   kılmak [semâr] َسَماٌر Ve sütü َسَمَلَها 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَن ِإَذا َجَعَلُه َسَماًرا  َسَمَر اللَّ
Ve yaydan oku salıvermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْرَسَلُه ِإَذا  ْهَم  السَّ -Ve davar ot ot َسَمَر 
lamak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَماِشَيُة  َسَمَرِت 
 ;Ve şarâb içmek ma¡nâsınadır النََّباَت ِإَذا َرَعْتُه
yukâlu: َسَمَر اْلَخْمَر ِإَذا َشِرَبَها Ve bir yere ِمْسَماٌر 
[mismâr] kakıp pekiştirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل َوالثَّاِني ِإَذا ْيَء َسْمًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ  َسَمَر الشَّ
ُه ِباْلِمْسَماِر َشدَّ
َماُر ََّ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [es-semâr] اَل
Suyu çok olan yufka süte denir; tekûlu: 
 Ve َشِرْبُت َلَبًنا َسَماًرا أَْي َكِثيَر اْلَماِء

.Bir mevzi¡ adıdır [Semâr] َسَماٌر

َماُر إَْ ِم -vez [√miftâ] ِمْفَتاٌح) [el-mismâr] اَلإْ
ninde) Kendisiyle bir nesne bend olunup 
ve pekiştirilen âlete denir. Ve ensere de-
nir ki Fârisîde mîh derler. Cem¡i َمَساِميُر 
[mesâmîr] gelir. Ve 

َماٌر إَْ  Ümmü’l-mü™minîn [Mismâr] ِم
Meymûne radıyallâhu ¡anhâ cenâblarının 
bir kelbi ismidir ki hasta oldukta َواْرَحْمَتا 
-diye mübtelâ olduğu zahmetine te ِلِمْسَماٍر
neddüb eylemiştir. Ve ∞abbe kabîlesinden 
¡Amr nâm kimsenin feresi adıdır. Ve 

olmuştur.

ُر مإْ ََّ ve (vezninde [emr] أَْمٌر) [es-semr] اَل

ُموُر َُّ  (vezninde [uhûr@] ظُُهوٌر) [es-sumûr] اَل
Gece uyumamak ma¡nâsınadır ki murâd 
uyumayıp sohbet ve lakırdı eylemektir; 
yukâlu: ِل ِإَذا  َسَمَر ُفالٌَن َسْمًرا َوُسُموًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
اِمَرُة اُر َوالسَّ مَّ َث َلْيالً َوُهُم السُّ  َلْم َيَنْم َيْعِني َتَحدَّ
اِمُر ََّ  َساِمٌر İsmü’l-cem¡[dir]. Pes [es-sâmir] اَل
[sâmir] müfred olarak isti¡mâli şâyi¡ olup 
 [âcc√] َحاٌج ve [câmil] َجاِمٌل ve [bâ…ir] َباِقٌر
kelimeleri gibi ism-i cem¡ olarak isti¡mâl 
eylemişler. Asl َساِمٌر [sâmir]in cem¡i اٌر  ُسمَّ
[summâr]dır sîn’in zammı ve mîm’in 
teşdîdiyle; yukâlu: َوَساِمًرا َوَساِمَرًة  اًرا  ُسمَّ  َباتُوا 
 Ve َوَقْد يَُقاُل َهَذا َساِمُر اْلَحّيِ

 Geceler efsâne ve musâhabet [sâmir] َساِمٌر
edenlerin meclisine de ıtlak olunur; 
tekûlu: اْلَحّيِ أَْي ِفي َمْجِلِس ْيَلَة ِفي َساِمِر   أَْمَسْيُت اللَّ
اِرِهْم ُسمَّ
َمُر ََّ  Geceye (fethateynle) [es-semer] اَل
denir, leyl ma¡nâsına. Ve gece sohbetine 
ıtlâk olunur. Ve ay karanusuna denir, ُِّظل 
-ma¡nâsına ki ayın ay [illu’l-…amer@] اْلَقَمِر
dını düşmeyip gölge olan yeridir. Ve dehr 
ve zamâna ıtlâk olunur. Ve karanlığa ıtlâk 
olunur, ظُْلَمٌة [@ulmet] ma¡nâsına. Ve gece-
ler oturup sohbet eden kimselerin mecli-
sine denir.

ِميُر ََّ  Bu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [es-semîr] اَل
dahi dehr ve zamânâ ıtlâk olunur. Ve gece 
birbiriyle efsâne yâhûd gayrı sohbet eden 
adamların her birine denir, tekûlu: َكاَن ُفالٌَن 
اَْلَباِرَحَة َسِميِري أَْي ُمَساِمِري
َنا َسِميٍر إْْ  Leyl ve nehâra ıtlâk [ibnâ semîr] ِا
olunur. Burada َسِميٌر [semîr]den murâd 
zamândır; tekulu: َواْبُن ِميُر  السَّ َسَمَر  َما  أَْفَعُلُه   الَ 
ِميُر َواْبُن َسِميٍر َواْبَنا َسِميٍر  َسِميٍر َواْبَنا َسِميٍر َوَما أَْسَمَر السَّ
اِن َيْعِني َما اْخَتَلَف اللَّْيُل َوالنََّهاُر أَِي اأْلََجدَّ
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ٌر -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Sumeyr] ُسَميإْ
de) Esâmîdendir: Ebû Suleymân Su-
meyr ve Sumeyr b. el-◊u§ayn es-Sâ¡idî 
ashâbdandır.

ِميُر إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tesmîr] اَلتَّ
Bu dahi bir yeri mîhlamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِباْلِمْسَماِر ُه  َشدَّ ِإَذا  َتْسِميًرا  َرُه   Ve َسمَّ
bir nesneyi elden salıvermek, ¡alâ-
kavlin hâssaten yaydan oku salıvermek 
am¡nâsınadır; yukâlu: َرُه َشمَّ ِإَذا  ْيَء  الشَّ َر   َسمَّ
ْهَم ِإَذا أَْرَسَلُه َر السَّ َوأَْرَسلُه أَْو يَُقاُل َسمَّ
 Bir (sîn’in fethiyle) [™Semîrâ] َسمِيَراُء
mevzi¡ adıdır. Ve Semîrâ™ bint ¢ays 
sahâbiyyedir.

ُموُر ََّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [es-semûr] اَل
Cüst ve revende nâkaya denir; yukâlu: َناَقٌة 
َسُموٌر أَْي َسِريَعٌة
وٌر  Bu (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [semmûr] َسمُّ
ism ile ma¡rûf cânverdir ki derisinden zî-
kıymet kürkler ittihâz olunur; bu cânver 
Türkistân ve bilâd-ı şimâliyyede olur.

وَرُة -veznin [tennûret] َتنُّوَرةٌ) [Semmûret] َسمُّ
de) ve

َرُة  Celâli…a (vâv’sız) [Semmuret] َسمُّ
tâ™ifesinin şehrleri ismidir ki onda sâkin 
olurlar idi. 

Mü™ellif اْلَجالَِلَقِة  unvânıyla zikr edip¡ َمِديَنُة 
lâkin gerek burada ve gerek …âf bâbında 
beyânından sükût eylemiştir. Kütüb-i 
cogrâfiyyâda mersûm olduğu üzere 
Celâli…a tâ™ifesi Na§ârâ kavminden olup 
ve diyârları Endelüs şimâlîsinde olmak 
üzere meşrûhtur. Târîh hicretin üç yüz 
yirmi sekiz senesinde hurûc edip Ende-
lüs üzere hücûm ve o havâlîde müddet-i 
medîde iş¡âl-i nâ™ire-i fesâd eylediler. 
Ve َجالَِلَقٌة [Celâli…at] lafzı Danimarka 

ِِْل ِ الإْ َماُر  إَْ -Deve kısmı [mismâru’l-ibil] ِم
nın ri¡âyet ve tîmârı husûsunda hüsn-i 
ihtimâm eder olan adama ıtlâk olunur; 
yukâlu: ِبِل أَْي َحَسُن اْلِقَواِم ِبَها ُهَو ِمْسَماُر اإْلِ
ُموُر إَْ َم  Gövdesi çelimsiz [el-mesmûr] اَلإْ
olarak ¡urûk ve a¡sâb ve ¡izâmı kunt ve 
saht ve kavî olan adama ıtlâk olunur; 
yukâlu: ِديَد الشَّ اللَّْحِم  اْلَقِليَل  َكاَن  ِإَذا  َمْسُموٌر   َرُجٌل 
-Ve sâfî ve hemvâr olma أَْسِر اْلِعَظاِم َواْلَعَصِب
yıp mahlût ve magşûş olan dirliğe ıtlâk 
olunur, su karışmış süt gibi; yukâlu: َعْيٌش 
َمْسُموٌر أَْي َمْخُلوٌط َمْمُذوٌق
ُموَرُة إَْ َم -Şol hatu (hâ’yla) [el-mesmûret] اَلإْ
na ıtlâk olunur ki gövdesinin eti süst ve 
sölpük olmayıp sinirleri ve etleri dirnekli 
ve kunt ve kavî ola; yukâlu: َجاِرَيٌة َمْسُموَرةٌ ِإَذا 
َكاَنْت َمْعُصوَبَة اْلَجَسِد َغْيَر ِرْخَوِة اللَّْحِم
ُر مُ ََّ  sîn’in fethi ve mîm’in) [es-semur] اَل
zammıyla) Bâdiye eşcârından bir şecer-i 
ma¡rûf adıdır, müfredi ٌَسُمَرة [semuret]
tir hâ’yla. Cemî¡-i müfredâtta bu şeceri 
mugaylân nev¡inden olmak üzere beyân 
ederler ve onunla ba¡zı eşhâs tesmiye 
olundular. Ez-ân cümle Semure b. Cunâde 
b. Cundeb ve Semure b. ¡Amr b. Cundeb 
ve Semure b. Cundeb b. Hilâl ve Semure 
b. ◊abîb ve Semure b. Rebî¡a ve Semure 
b. ¡Amr el-¡Anberî ve Semure b. Fâtik ve 
Semure b. Mu¡âviye ve Semure b. Mi¡yer 
sahâbelerdir. Ve Cundeb b. Mervân es-
Semurî, Semure b. Cundeb es-Sa√âbî 
neslindendir, muhaddisîndendir. Ve 
Mu√ammed b. Mûsâ es-Semerî ki fetha-
teynledir, muhaddistir.

ُمِريَُّة ََّ  (yâ-yı nisbetle) [es-semuriyyet] اَل
Dâ™imâ şecer-i ٌَسُمَرة [semuret] ra¡y eden 
develere denir; yukâlu: َكاَنْت ِإَذا  ُسَمِريٌَّة   ِإِبٌل 
ُمَرَة َتْأُكُل السَّ
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Ve muhaddisînden İbrâhîm b. Ebi’l-
¡Abbâs es-Sâmerrî ki mîm’in fethi ve 
râ’nın teşdîdiyledir, Surre-men-re™â nâm 
kasabanın ism-i dîgeri olan Sâmerrâ’ya 
mensûb değildir; şârihin beyânı üze-
re Baπdâd’da Sâmiriyye nâm mahalle 
mensûb olduğu menkûldür.

َرُة -veznin [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Sumeyret] ُسَميإْ
de) Benî Mu¡âviye batnından bir hatunun 
ismidir; ağızında bir uzun dişi var idi ki 
sâ™ir dişleri üzere çıkıp havâle olmuş idi, 
sebeb-i tesmiyesi budur. Hemedân kur-
bünde bir dağı ona teşbîhle ِسنُّ ُسَمْيَرَة [Sin-
nu Sumeyret] ıtlâk eylediler. Ve 

َرُة  uneyn kurbünde bir◊ [Sumeyret] ُسَميإْ
vâdî adıdır.

َمَرُة َمرإْ ََّ -seferce] َسَفْرَجَلٌة) [es-semermeret] اَل
let] vezninde) Gûl-ı beyâbânîye ıtlâk olu-
nur ki koncoloz ta¡bîr olunur.

]س م ج ر[
َجَرُة مإْ ََّ  َدْحَرَجٌة cîm’le) [es-semceret] اَل
[da√recet] vezninde) Süte çok su katmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَن ِإَذا أَْكَثَر َماَءُه َسْمَجَر اللَّ

]س م ُ ر[
يُر ُِ َما ََّ  Za¡f-ı (sîn’in fethiyle) [es-semâdîr] اَل
basar ma¡nâsınadır. ¡Alâ-kavlin sarhoşluk-
tan nâşî gözü buhâr istîlâ eylemekle za¡f-ı 
basar ¡ârız olduğundan dumanlı göz gibi 
manzarasında görünen kara kura hayâlât 
makûlesine denir. Kezâlik ُدَواٌر [duvâr] 
¡ârızasından ve uyku basmasından ¡ârız 
olan baygınlık hâletine denir; yukâlu: أََخَذُه 
ْنَساِن ِلْلِ َيَتَرائَى  اْلَبَصِر أَْو ُهَو َشْيٌء  َماِديُر أَْي َضْعُف   السَّ
َواِر َوالنَُّعاِس ْكِر َوَغْشُي الدُّ  ِمْن َضْعِف َبَصِرِه َعِن السُّ
Şârihin beyânına göre َسَماِديُر [semâdîr] 
-un cem¡idir. Ve ba¡zı nüs[sumdûr] ُسْمُدوٌر
hada َواِر الدُّ  ibâreti kesre ile mazbût¡ َوَغْشُي 

mu¡arrebi olmakla hâlen şimâlda Dani-
marka ıtlâk eyledikleri tâ™ife olacaktır.

اِمَرُة ََّ -veznin [âmiret¡] َعاِمَرةٌ) [es-Sâmiret] اَل
de) Beyne’l-◊aremeyn bir karye adıdır. 
Ve 

 Yehûd kavminden bir [Sâmiret] َساِمَرةٌ
tâ™ifeye ıtlâk olunur ki ba¡zı ahkâmlarında 
onlara muhâlefet ederler. Meselâ Hazret-i 
Mûsâ’dan sonra peygamber ba¡s olun-
madığına zâhib olurlar ve bir kimse ken-
dilere dokunacak olsa ِمَساَس  derler ve الَ 
Nâbulus şehrini kıble ittihâz ederler. Ve 
onlar iki sınftır: birine Dûşân ve birine 
Kûşân derler. Ve Mûsâ ¡aleyhi’s-selâm 
münâcâta gittikten sonra altından buzağı 
düzüp ve ona ¡ibâdet eden yehûdî ki ٌَّساِمِري 
[Sâmiriyy] derler idi, Kirmâniyyü’l-asl 
bir ِعْلٌج [¡ilc] ve fürû-mâye şahs idi, ¡alâ-
kavlin ¡uzamâ-yı Benî-İsrâ™îl’den idi ve o 
Sâmire nâm mevzi¡e mensûbdur. 

Şârih der ki Fir¡avn etfâl-i Benî İsrâ™îl’i 
katl-i ¡âmm eylediği senede mezbûr 
Sâmirî ki ismi Mûsâ b. ªafer idi, vâlidesi 
doğurup katl havfinden kûhistânda bir 
gâra vaz¡ eylemiş idi. Fitne-i mukadde-
renin infâzı maslahatına mebnî emr-i 
Hazret-i ¢âdir-i bî-zevâlle Cibrîl-i Emîn 
merkûmun tagziye ve terbiyesine iştigâl 
edip neşv ü nemâ bulduktan sonra gelip 
kavmine mültehak ve bi’l-âhere fitne-i 
ma¡hûdeye kâ™id ve sâ™ik oldu. Üstâdım 
¡aleyhi’r-ra√me bu ma¡nâ-yı işbu kıt¡ada 
îmâ eylemiştir:

ْفُل َلْم يُْكَتْب َنِجيًبا َتَخلََّف ِإَذا الطِّ

ــــــــــــــــُل ِإْجِتَهاُد ُمَربِّيِه َوَخاَب اْلُمَؤّمِ

َفُموَسى الَِّذي َربَّاُه ِجْبِريُل َكاِفـــــــٌر

َوُموَسى الَِّذي َربَّاُه ِفْرَعْوُن ُمْرَسُل
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ve münakkaş ve be-gâyet hoş-âvâz bir 
kuştur. Minkârında üç yüz altmış delik-
leri vardır, yüksek dağlarda rüzgâra kar-
şı oturup rüzgâr o deliklere dokundukça 
gûnâgûn âvâzeler zuhûr eder. İstimâ¡ eden 
kuşlar bî-ihtiyâr başına müctemi¡ olurlar, 
onların birkaç dânesini ahz ve gıdâ eder. 
Ve derler ki bin sene müddet mu¡ammer 
olur. Vaktâ ki bin sene tamâm olduk-
ta katı vâfir odun biriktirip üzerine çıkar 
ve bir mertebe latîf ve sûz-nâk nagamâta 
dem-sâz olur ki kendisi dahi müte™essir 
olup ¡âşık-ı şûrîde gibi ser-mest olmak-
la kemâl-i vecdinden kanatlarını birbiri-
ne çaldıkta çakmak gibi aralarından âteş 
zuhûr ve o odun harmanını ihrâk edip 
kendisi dahi berâberce muhterik olur. Bi-
emrihi ta¡âlâ remâdından bir yumurta ha-
sıl ve der-sâ¡at cevfinden bir yavru peydâ 
ve karîn-i neşvü nemâ olur. Ve cânver-i 
mezbûr Hindistân’a mahsûstur, ¡acâyib-i 
kudret-i rabbânîden dûr değildir. İntehâ.

]س م س ر[
اُر ََ مإْ َِّ  ¡Bâyi (sîn’in kesriyle) [es-simsâr] اَل
ile müşterî beyninde mütevassıt olan 
adama denir ki miyâncı ta¡bîr olunur, 
dellâldan başkadır. Bu pezevenk menzi-
lindedir. Cem¡i ٌَسَماِسَرة [semâsiret]tir, nite-
ki ِسْفِسيٌر [sifsîr] dahi derler ki zikr olundu. 

Mütercim der ki Muπrib’de Fârisîden 
mu¡arreb olmak üzere mersûmdur, zâhiren 
sîp-sâr mu¡arrebidir ki sergeştelik sâhibi 
demektir; miyâncı, bâyi¡ ile müşterî bey-
ninde tereddüd ve sarf-ı enfâs ederek ser-
geşteliği bâ¡is-i tesmiye olmak melhûzdur. 
Ve ْيِء الشَّ -bir nes [™simsâru’ş-şey] ِسْمَساُر 
nenin mâliki olup hıfz ve ri¡âyet ve 
nezâretinde gereği gibi kâ™im olan adama 

olmakla ona göre ْكِر السُّ  üzerine ma¡tûf َعِن 
olup ma¡nen müttehid olur. Ve 

يُر ُِ .Bir hatun adıdır [Semâdîr] َسَما

َراُر إَْ ِم سإْ ِ  [isbi†râr] ِإْسِبْطَراٌر) [el-ismidrâr] اَلإْ
vezninde) Bir adamın bâsırasına hâlet-i 
mezkûre ¡ârız olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َماِديُر ِإْسَمَدرَّ َبَصُرُه ِإَذا أََخَذُه السَّ

رُّ َِ َم إَْ ُم ) [el-musmedirr] اَلإْ  [mu…şa¡irr] ُمْقَشِعرٌّ
vezninde) Uzun olup doğru olan yola de-
nir; yukâlu: ُمْسَتِقيٌم َطِويٌل  أَْي  ُمْسَمِدرٌّ   Ve َطِريٌق 
râst ve dürüst ve metîn söze vasf olur; 
yukâlu: َكالٌَم ُمْسَمِدرٌّ أَْي َقِويٌم
لُر َُ مإْ َُّ -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [es-sumdûr] اَل
ninde) Pâdişâha ıtlâk olunur, gûyâ ki 
onun kevkebe-i şevket ü zînetini gördük-
te gözler hîre-nâk olduğu münâsebetine 
mebnîdir. Ve 

لٌر َُ -Gözün dumanlanıp per [sumdûr] ُسمإْ
delenmesi hâletine denir; yukâlu: أََخَذُه 
ْمُدوُر أَْي ِغَشاَوُة اْلَعْيِن السُّ
ُر ََ َمنإْ ََّ ve (nûn’la) [es-semender] اَل

ُر ََ َميإْ ََّ -se] َسَفْرَجٌل yâ’yla) [es-semeyder] اَل
fercel] vezninde) Bir dâbbe ismidir. 

Mütercim der ki ekser-i lügaviyyûn kak-
nüs ile semenderi bir cânver olmak üzere 
beyân eylediler. Ba¡zılar kuş ve ba¡zılar 
keler hey™etinde bir cânverdir dediler. 
Âteşte mütekevvin ve fâre cüssesinde 
olup âteşten çıktıkta helâk olur derler. Ve 
bir kavlde ahyâyen âteşten çıkıp gezer, o 
esnâda sayd ederler ve derisinden mendil 
ve takke ve gömlek makûlesi siyâb düzer-
ler. Kîrlendikçe âteşe ilkâ edip sâbûnla 
gasl olunmuştan ziyâde pâk ve pâkîze 
olur. 

Ve kuş olmasına kâ™il olanların kavlle-
ri budur ki elvân ve nukûş ile müzeyyen 



َرُة ََ مإْ ََّ 2034اَل BÂBU’R-RÂ™ 

َراُر ِمهإْ سإْ ِ  [isbi†râr] ِإْسِبْطَراُر) [el-ismihrâr] اَلإْ
vezninde) Lafz-ı mezbûrdan mutasar-
rıftır, mutlakan bir nesne saht ve şedîd 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء الشَّ  ِإْسَمَهرَّ 
َواْشَتدَّ َصُلَب   Ve bir nesne mızrak gibi ِإَذا 
râst ve mu¡tedil olarak dikilip durur ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلُعوُد  ِإْسَمَهرَّ 
َوَقاَم اْعَتَدَل  -Ve karanlık pek çöküp bas ِإَذا 
mak ma¡nâsına müsta¡meldir, şiddet 
ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: َِّإْسَمَهر 
الظَّالَُم ِإَذا َتَنكََّر َوَتَراَكَم

َمِهرُّ إَْ ُم ) [el-musmehirr] اَلإْ  [mu…şa¡irr] ُمْقَشِعرٌّ
vezninde) Âlet-i tenâsüle ıtlâk olunur.

َهَرُة مإْ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-semheret] اَل
vezninde) Ekin sünbülesi uzun ve kuvvet-
li olarak döllenmeyip uçlarında dâneleri 
gûyâ ki birer dâne olmak ma¡nâsınadır; 
ma¡nâ-yı mezkûrdan tasarruf olunmuştur; 
yukâlu: ٍة ِبَرْأِسَها ْرُع ِإَذا َلْم َيَتَواَلْد َكأَنَُّه ُكلُّ َحبَّ  َسْمَهَر الزَّ
أَْي ِبَرْأِس ُسْنُبَلِتَها

]س ن ب ر[
َاُر نإْ ََّ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [es-senber] اَل
de) Bir şey™i ke-mâ hüve hakkuhu bi-
lip künh ve hakîkatine ¡ârif ve ahvâline 
mütkın olan adama denir. Ve ِاأْلَْبَواِشّي  َسْنَبُر 
[Senber el-Ebvâşiyy] ashâbdandır. Ve 
muhaddisînden Hişâm ed-Destuvânî pe-
derinin ismidir.

َاُر نإْ ََ ي َِّ  (sîn’in kesriyle) [es-sîsenber] اَل
.mâddesinde güzer eyledi “س،ب،ر”

]س ن ج ر[
 Mav§il (sîn’in kesriyle) [Sincâr] ِسنإَْجاُر
şehrine üç merhâle mesâfede bir şehr-i 
meşhûr ismidir. Ve diyâr-ı Mı§riyye’de 
bir karye adıdır.

ıtlâk olunur; yukâlu: ُمُه  ُهَو ِسْمَساُرُه أَْي َماِلُكُه َوَقّيِ
Ve iki dost aralığında olan miyâncıya de-
nir ki miyânelerini rabt ve ıslâha medâr 
olur. Ve اأْلَْرِض -tar [simsâru’l-arz] ِسْمَساُر 
la ve mezâri¡ makûlesi arzın umûr ve 
ahvâlini gereği gibi bilip o bâbda hâzık ve 
âgâh olan adama ıtlâk olunur. Mü™ennesi 
.tir hâ’yla[simsâret] ِسْمَساَرةٌ

َرُة ََ مإْ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-semseret] اَل
vezninde) Onlardan masdardır, simsârlık 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالٌَن  َسْمَسَر 
ِإَذا َصاَر ِسْمَساًرا

]س م ق ر[

َمِقرُّ إَْ ُم  ُمْسَلِحبٌّ âf’la…) [el-musma…irr] اَلإْ
[musle√ibb] vezninde) Be-gâyet ıssı ve 
germ-nâk olan güne denir; yukâlu: َيْوٌم 
ُمْسَمِقرٌّ أَْي َشِديُد اْلَحّرِ

]س م ه ُ ر[
ُر ََ َمهإْ ََّ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [es-semehder] اَل
vezninde) Semiz kişiye denir; yukâlu: َرُجٌل 
 Ve âlet-i tenâsüle denir. Ve َسَمْهَدٌر أَْي َسِميٌن
geniş ve vâsi¡ arz ve beldeye denir. Ve 
ba¡îdetü’l-gavr arza denir ki çöl beyâbân 
gibi, rehbersiz gidenler ekserî güm-râh 
olurlar ola.

]س م ه ر[
َهِريُّ مإْ ََّ ) [es-semheriyy] اَل  [ca¡feriyy] َجْعَفِريٌّ

vezninde) Saht ve metîn mızrağa denir. 
Fi’l-asl Semher nâm mızrakçının yaptığı 
mızrağa denir idi ki be-gâyet metîn ve a¡lâ 
olur idi, ba¡dehu her muhkem ve bihter 
mızrağı ona nisbetle ٌَّسَمَهِري  .dediler ُرْمٌح 
Ve mezbûrun Rudeyne nâm zevcesi dahi 
mızrak yapar idi, o dahi a¡lâ olmakla ُرْمٌح 

 َسْمَهِريٌّ ona mensûbdur. ¡Alâ-kavlin ُرَدْيِنيٌّ
[semheriyy] ◊abeşe kurâlarından Semher 
nâm karyeye mensûbdur.
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dir. Ve be-gâyet sâf ve berrâk olan tem-
rene denir; yukâlu: أَْزَرُق أَْي  َسْنَدِريٌّ   Ve ِسَناٌن 
bir işte müsta¡cil ve şitâb-kâr adama de-
nir; yukâlu: ُمْسَتْعِجٌل أَْي  َسْنَدِريٌّ   Ve saht َرُجٌل 
ve müstahkem kirişlenmiş metîn ve zûr-
mend yaya denir; yukâlu: أَْي َسْنَدِريٌَّة   َقْوٌس 
ُموَتَرةٌ ُمْحَكَمٌة

]س ن ُ ن ه ل ر[
َنُهوُر ََ  sîn’in kesri ve dâl) [Sindenehûr] ِسنإْ
ve nûn-ı sâniyenin fethi ve hâ’nın zam-
mıyla) Mı§ır’da Şar…iyye’de iki karye 
ismleridir.

]س ن ق ط ر[
َُاُر ِنقإْ َِّ  sîn’in ve nûn’un) [es-sini…†âr] اَل
kesriyle) ِسِقْنَطاٌر [si…in†âr] ma¡nâsınadır ki 
zikr olundu.

]س ن ر[
َنُر ََّ  (sîn’in ve nûn’un fethiyle) [es-sener] اَل
Çetin huylu olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َشِرَس ُخُلُقُه ُجُل َسَنًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ َسِنَر الرَّ
ُر نَّوإْ َِّ  sîn’in kesri ve nûn-ı) [es-sinnevr] اَل
müşeddedenin fethiyle) Ma¡rûftur ki ke-
diye denir, Fârisîde gürbe derler, ma¡nâ-
yı mezbûrdan me™hûzdur. Ve bir kav-
min seyyid ve mihterine ıtlâk olunur, 
muhâfazasına mebnî; yukâlu: ُهَو ِسنَّْوُر اْلَقْوِم 
ُدُهْم َسّيِ -Ve deve ve at makûlesinin bo أَْي 
yunlarında olan kaburgaya ıtlâk olunur. 
Ve kuyruğun köküne denir. Cem¡i َسَناِنيُر 
[senânîr] gelir.

نَّاُر َُّ اٌن) [es-sunnâr] اَل -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Bu dahi kediye denir.

ُر َنوَّ ََّ ٌل) [es-senevver] اَل -vez [azevvel√] َحَزوَّ
ninde) Cenk esbâbından zırh tarzında bir 
kesim cübbe ismidir ki kayıştan düzüp 
cenklerde telebbüs ederler; yukâlu: َلِبَس 
ْرِع َكالّدِ ِقّدٍ  ِمْن  َلُبوٌس  َوُهَو  َرُه   Ve bi’l-cümle َسَنوَّ

]س ن ُ ر[
َرُة ََ نإْ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-senderet] اَل
vezninde) Sür¡atle gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْسَرَع  Ve َسْنَدَر الرَّ

َرةٌ ََ  Bir nev¡ ölçek adıdır ki [senderet] َسنإْ
be-gâyet vâsi¡ olur. Ve bir gûne şecer 
ismidir ki ondan yay ve ok düzerler; bu 
şecer Fârisîde πûş ve Türkîde kayın ağa-
cı dedikleri metîn ağaçtır. Ve bir hatun 
ismidir ki dâ™imâ tâm ve vâfî ölçek ile 
buğday bey¡ eder idi. Şârih der ki İmâm 
¡Alî kerremallâhu vechehu hazretleri-
nin işbu: َكَلْيِث  || َحْيَدَرْه  ي  أُّمِ ْتِني  َسمَّ الَِّذي   “أََنا 
ْنَدَرْه” ْيِف َكْيَل السَّ  َغاَباٍت َغِليِظ اْلَقَصَرْه|| أَِكيُلُكْم ِبالسَّ
ürcûzesinde ٌَسْنَدَرة [senderet] lafzı zikr olu-
nan iki ma¡nâya da muhtemeldir.

ِريُّ ََ نإْ ََّ ) [es-senderiyy] اَل  [ca¡feriyy] َجْعَفِريٌّ
vezninde) Yavuz ve dilîr ve pür-dil ada-
ma ıtlâk olunur ki düşmanın ölçeğine 
vâfî mükâfât eder yâhûd şecer-i mezbûra 
mensûbdur, şiddet ve salâbette; yukâlu. 
َشِديٌد َجِريٌء  أَْي  َسْنَدِريٌّ   Ve uzun adama َرُجٌل 
ve sâ™ir şey™e ıtlâk olunur. Ve arslana ıtlâk 
olunur. Ve be-gâyet ak olan mızrak ve ok 
temrenine ve kılıç namlusuna ıtlâk olunur. 
Ve

ِريٌّ ََ  Bir şâ¡ir lakabıdır. Ve [Senderiyy] َسنإْ
bir nev¡ büyük ve iri ölçek adıdır ve bu 
 ten başkadır; gûyâ ki ona[senderet] َسْنَدَرةٌ
mensûbdur. Ve gözleri iri ve büyük olan 
insân ve hayvâna ıtlâk olunur; yukâlu: 
اْلَعْيَنْيِن ْخُم  الضَّ أَِي  َسْنَدِريٌّ  -Ve iyi ve bih َرُجٌل 
ter şey™e denir; yukâlu: ٌد َجّيِ أَْي  َسْنَدِريٌّ   َشْيٌء 
Ve kötü ve kemter şey™e denmekle zıdd 
olur; yukâlu: َشْيٌء َسْنَدِريٌّ أَْي َرِديٌء Bu ma¡nâ 
dahâmet ma¡nâsından musavverdir ki 
ekserî yakışıksız olur. Ve 

ِريٌّ ََ -Bir cins kuşun ismi [senderiyy] َسنإْ
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müşârünileyh gelip temâşâ eyledikte 
şâyed selâtîn-i sâ™ire tarafına gidip onlara 
da bu resme kasr binâ eder mülâhazasıyla 
bîçâre mi¡mârı küngüre-i bâmdan aşa-
ğıya ilkâ eyledi. ¡Alâ-kavlin Sinimmâr, 
U√ay√a b. el-◊allâc nâm kimsenin gulâmı 
olup U√ay√a için hânesi havâlîsinde kule 
ta¡bîr olunur bir hısn-ı garîb binâ edip 
ba¡de’l-ikmâl metânet ve letâfetini be-
gâyet istihsân ve nüvâziş ve ihsân eyle-
dikte “Ben bu binâda bir san¡at-ı garîbe 
icrâ ya¡nî bir taşı mecmû¡-ı binâya kilîd 
eyledim. Eğer o taş yerinden nez¡ olunursa 
cümle-i hisâr elbette münhedim olur” de-
yip ba¡de’l-istifsâr o taşı irâ™et eyledikte, 
şâyed bana bir gayz ve gadr edeceği tutup 
yâhûd bir takrîble âher bir kimseye irâ™etle 
bâ™is-i berbâdî-i hânümânım olur diye 
bâlâ-yı bâmdan ilkâ ve hakkında cezâ-yı 
Sinimmâr icrâ eyledi. Bir adama hizmeti 
yâhûd bir cemîlesi mukâbilinde gadr ve 
isâ™et edenler hakkında darb olunur.

]س ن ه ر[
 Mı§ır’da (sîn’in fethiyle) [Senhûr] َسنإُْهوُر
iki karye adıdır: biri Bu√ayre’de ve biri 
∏arbiyye’de vâki¡dir ve ~a¡îd eyâletinde 
olan şîn-i mu¡ceme iledir.

]س ل ر[
َرُة وإْ ََّ  sîn’in fethi ve vâv’ın) [es-sevret] اَل
sükûnuyla) ve

َواُر َُّ  Şarâb (sîn’in zammıyla) [es-suvâr] اَل
ve sirke makûlesinin tîzliğine ve yavuz-
luğuna denir ki başa sıçrayıp yakıp yan-
dırması hâletinden ¡ibârettir; tekûlu: أََخَذْتِني 
تُُه ِحدَّ أَْي  َوُسَواُرَها  َواْلَخّلِ  اْلَخْمِر   Mü™ellifin َسْوَرُة 
Ba§â™ir’de beyânına göre َسْوٌر [sevr] ve 
 yükseğe sıçramak ma¡nâsına [sevret] َسْوَرةٌ
olup ba¡dehu hiddet ve şiddet ma¡nâsına 

silâha ıtlâk olunur; yukâlu: َر َوُهَو َنوَّ  َلِبُسوا السَّ
ُكلُّ ِسالٍَح
 im§ ile◊ (vezninde [emîr] أَِميٌر) [Senîr] َسِنيٌر
Ba¡lebek beyninde bir dağın adıdır.

]س ن ق ر[
ُقُر -vez [≠unfu…] ُقْنُفٌذ âf’la… [Sun…ur] ُسنإْ
ninde ki اَأْلَْشَقُر  ile [Sun…ur el-Aş…ar] ُسْنُقُر 
ma¡rûftur, selefte bir kimsedir ki Dimaş…-ı 
Şâm’ı tagallüben zabt ve ondan tasaltun 
eyledi. 

Mütercim der ki asl sunkur lafz-ı Türkîdir. 
Fârisîde şinkâr dedikleri ak doğana denir 
ki ¡âmme ُصوْنُقور [§un…ur] ta¡bîr ederler. 
Türkistân’a mahsûstur, onunla selâtîn 
sayd ederler, bu sebeble ba¡zı kimseleri 
onunla tesmiye ederler. Ve mü™ellifin zikr 
eylediği pâdişâh, kütüb-i tevârîhte Aksun-
kur ¡unvânında mersûmdur. İntehâ. 

Ve ¡Abdullâh b. Futûh b. Sun…ur 
muhaddisîndendir. Ve Ebû ¡Abdullâh 
Mu√âmmed b. ‰aybars es-Sun…urî e§-~ûfî, 
Emîr ¡Alî b. Sun…ur’un mevâlîsindendir ki 
~a√î√-i Bu«ârî râvîsi Rûzbeh’ten istimâ¡-ı 
hadîs eylemiştir. Ve Sun…ur ez-Zeynî 
a¡lâmdandır ki bizler ashâbından hadîs 
rivâyet ederiz, ya¡nî ashâbı silsilemiz 
ricâlindendir.

]س ن م ر[
اُر ِنمَّ َِّ  sîn’in ve nûn’un) [es-sinimmâr] اَل
kesri ve mîm’in teşdîdiyle) Aya denir, 
kamer ma¡nâsına. Ve geceler aslâ uyu-
maz olan adama denir. Ve uğruya ıtlâk 
olunur. Ve bir iskâf ya¡nî fi’l-asl kefş-ger 
olan bir mi¡mâr adıdır ki mülûk-i ¡Irâ…’tan 
Nu¡mân b. İmru™ul…ays için zahr-ı Kûfe’de 
garâ™ibden olarak bir kasr-ı ¡acîbü’t-tarh 
binâ eylemiştir, ba¡de’l-itmâm melik-i 
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tıdır; yukâlu: اٌر ِإَذا َكاَن َسْوُر اْلَخْمِر ِفي َرْأِسِه  ُهَو َسوَّ
 Ve insânın dimâgına te™sîr eden tîz َسِريًعا
ve ciğer-gâh kelâma ıtlâk olunur; yukâlu: 
ْأِس اٌر ِإَذا َصاَر َيْأُخُذ ِبالرَّ -Şârih der ki ger َكالٌَم َسوَّ
çi nüshalarda َواْلَكالَم ¡unvânında mersûm 
olup lâkin savâb olan َواْلَكْلب olmaktır ki 
adamın başından kavrayıp kapar olan kelb 
demek olur.

اَلَرُة ََ ُم  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-musâveret] اَلإْ
vezninde) Bir adamın başından kavrayıp 
tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالًَنا   َساَوَر 
 Ve أََخَذ ِبَرْأِسِه

اَلَرةٌ ََ  ve [musâveret] ُم

 Bir kimse ile dövüşmek için [sivâr] ِسَواٌر
üzerine sıçrayıp atılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َساَوَر ُفالًَنا ُمَساَوَرًة َوِسَواًرا ِإَذا َواَثَبُه
وُر َُّ  Şehrin (sîn’in zammıyla) [es-sûr] اَل
çevresine dâ™iren mâ-dâre çekilen bârûya 
ve hisâra denir. Cem¡i أَْسَواٌر [esvâr] gelir 
ve ِسيَراٌن [sîrân] gelir sîn’in kesriyle. Ve 

 Soy ve pâk-cins olan develere [sûr] ُسوٌر
denir; yukâlu: ِبِل أَْي ِكَراٌم َلُه ُسوٌر ِمَن اإْلِ
وَرُة َُّ -Dere (sîn’in zammıyla) [es-sûret] اَل
ce ve menziletine ıtlâk olunur; yukâlu: َلُه 
َمْنِزَلٌة أَْي  َعَلْيَك  اْلُقْرآِن Ve ُسوَرةٌ  -sûretu’l] ُسوَرُة 
¢ur™ân] ma¡lûmdur, ma¡nâ-yı mezbûrdan 
me™hûzdur, zîrâ her biri âherden maktû¡a 
menziletün ba¡de-menziletindir. Ve 

 Şeref ve şân ma¡nâsına [sûret] ُسوَرةٌ
müsta¡meldir; yukâlu: َشَرٍف أَْي  ُسوَرٍة   َصاِحُب 
Ve tarh-ı hasen üzere bünyâd olmuş binâ-i 
refî¡e ıtlâk olunur. Mü™ellifin َما َطاَل ِمَن اْلِبَناِء 
kavli َماِء  demektir. Ve َما َطاَل ِإَلى َجاِنِب السَّ

 Nişân ve ¡alâmete denir. Ve [sûret] ُسوَرةٌ
duvarın yapısının ¡urûkundan ya¡nî her 
korundan ve sırasından bir kora ve bir sı-
raya ıtlâk olunur. Cem¡-i cinsi ُسوٌر [sûr]dur 

isti¡mâl olundu, اْلَخْمِر -sevretu’l] َسْوَرُة 
«amr] ve ِاْلَخّل  .gibi [sevretu’l-«all] َسْوَرُة 
İntehâ. Ve 
َِ الإَْمجإْ َرُة   İzz ve mecd¡ [sevretu’l-mecd] َسوإْ
ve şerefin eser ve irtifâ¡ından ¡ibârettir; 
yukâlu: َواْرِتَفاٌع َوَعالََمٌة  أََثٌر  أَْي  اْلَمْجِد  ِفي  َسْوَرةٌ   َلُه 
 Ve ِفيِه
ُِ
َارإْ َرُة الإْ -Soğuğun şidde [sevretu’l-berd] َسوإْ

tinden ¡ibârettir; yukâlu: أَْي َسْوَرةٌ  ِلْلَبْرِد   اَْلَيْوَم 
ةٌ  Ve ِشدَّ

َُاِن لإْ َُّ ال َرُة   [sevretu’s-sul†ân] َسوإْ
Pâdişâhların kahr ve batş ve i¡tidâ™ ve 
satvetinden ¡ibârettir; yukâlu: َعَلْيِهْم ْت   ِإْشَتدَّ
ْلَطاِن أَْي َسْطَوتُُه َواْعِتَداُؤُه  Bu mahallerde َسْوَرُة السُّ
 kelimesi ismdir. Ve [sevret] َسْوَرُة

َرُة  Bir mevzi¡ adıdır. Ve [Sevret] َسوإْ
esâmî-i ricâldendir: Sâhibü’s-Sunen Ebû 
¡Îsâ Mu√ammed et-Tirmi≠î el-Bûπî e∂-
∞arîr’in ceddi ismidir. Ve Sevre b. el-
◊akem el-¢â∂î a¡lâm-ı muhaddisîndendir 
ki ¡Abbâs ed-Dûrî kendisinden ahz-ı hadîs 
eylemiştir.

ُر وإْ ََّ ve (vezninde [cevr] َجْوٌر) [es-sevr] اَل

ُولُر َُّ -veznin [uhûr@] ظُُهوٌر) [es-suvûr] اَل
de) Şarâb makûlesi nesne başa sıçrayıp 
buhârı başın içinde sersem gibi dönmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرْأِسِه ِفي  َراُب  الشَّ  َساَر 
 Ve bir kimse َيُسوُر َسْوًرا َوُسُووًرا ِإَذا َداَر َواْرَتَفَع ِفيِه
bir adamın yüzüne kedi gibi sıçrayıp atıl-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَلْيَك ِإَذا  َساَر الرَّ
 Ve َوَثَب َوَثاَر

ٌر  Duvara tırmanıp çıkmak [sevr] َسوإْ
ma¡nâsınadır; tekûlu: ْقَتُه ُسْرُت اْلَحاِئَط ِإَذا َتَسلَّ
اُر وَّ ََّ اٌد) [es-sevvâr] اَل -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Şol adama denir ki şarâb dimâgına 
tîz sıçrayıp sersem eder ola; mübâlagaten 
ıtlâk olunur, zîrâ sevvâriyyet hamrın sıfa-
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b. Yezîd el-Mâlikî el-Kâhilî ashâbdandır.

َوُر إَْ ِم  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-misver] اَلإْ
ve

َوَرُة إَْ ِم  Meşinden (hâ’yla) [el-misveret] اَلإْ
yapılan dayanacak yastığa denir. Ve Mis-
ver b. Ma«reme ve Ebû ¡Abdullâh Misver 
ki bir mahal ve san¡ata mensûb değildir, 
sahâbelerdir.

َوٌر إَْ  (vezninde [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [Mesver] َم
Yemen’de iki hısn adıdır: birisi Benu’l-
Muntâb ve dîgeri Benû Ebi’l-Futû√ 
cemâ¡atine mahsûstur.

وُر َُّ  Şehr (sîn’in zammıyla) [es-sûr] اَل
hisârına denir ki zikr olundu. Ve 

 Ziyâfete denir ve bu lafz-ı [sûr] ُسوٌر
Fârisîdir. İbtidâ Fahr-i ¡âlem sallallâhu 
¡aleyhi ve sellem hazretleri tekellüm bu-
yurmalarıyla şeref-yâb eylediler. Mü™ellif 
bununla »andek gazvesinde sâdır olan 
işbu ”ُقوُموا َفَقْد َصَنَع َجاِبٌر ُسوًرا“ hadîsine işâret 
eylemiştir. Kâle fi’n-Nihâye َيْدُعو َطَعاًما   أَْي 
-ile bu [sûr] ُسوٌر Gerçi ِإَلْيِه النَّاَس َواللَّْفَظُة َفاِرِسيٌَّة
rada ziyâfet ta¡âmı murâd olup lâkin hen-
değe mülâyemeti erbâb-ı letâfete rûşendir. 
Ve 

 Tâbi¡înden Mu√ammed b. »âlid [Sûr] ُسوٌر
e∂-∞abbî lakabıdır. Ve Ka¡b b. Sûr, Ba§ra 
kâdîsidir ki Fârû…-ı a¡zam tarafından 
mansûb idi.

َرَة ُسَويإْ -musaggar bün) [Ebû Suveyret] أَُْو 
yesiyle) Şeyh-i Sufyân-ı ¿evrî olan Cebe-
le b. Su√aym künyesidir.

ُر وُّ ََ ٌل) [et-tesevvur] اَلتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Duvara tırmanıp çıkmak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: ْقَتُه ْرُت اْلَحاِئَط ِإَذا َتَسلَّ َتَسوَّ

-laf [sevr] َسْوٌر Mükerreren [sur sur] ُسرإْ ُسرإْ
zından emr-i hâzırdır, bir adama me¡âlî-i 

ve cem¡-i sîgı ُسَوٌر [suver]dir, ُغَرٌف [πuref] 
vezninde.

َواُر َِّ ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [es-sivâr] اَل

َواُر َُّ -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [es-suvâr] اَل
de) Bileziğe denir ki zenân bilekçelerine 
geçirirler. Cem¡i ٌأَْسِوَرة [esviret] ve ٌأََساِوَرة 
[esâviret] gelir ve ُسوٌر [sûr] gelir sîn’in 
zamm ve meddiyle ve ُسُووٌر [suvûr] gelir, 
zammeteynle. Ve 

 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [sivâr] ِسَواٌر
Esâmîdendir: Ebû ‰âhir b. Sivâr, mukri™-i 
ma¡rûftur ve ¡Ubeydullâh b. Hişâm b. 
Sivâr muhaddistir.

َواُر ُسإْ  (hemzenin zammıyla) [el-usvâr] اَلإْ
Bu dahi bileziğe denir, ِسَواٌر [sivâr] gibi. 
Ve 

َواٌر -hemzenin zammı ve kesriy) [usvâr] أُسإْ
le) At yeden adama denir ki yedekçi ta¡bîr 
olunur. Ve mâhir tîr-endâza denir. Ve at 
üzerinde yeniçeri oturuşu gibi oturmayıp 
sahra-i sammâ™ gibi sâbit ve üstüvâr olan 
şeh-süvâra denir. Cem¡i ٌأََساِوَرة [esâviret] ve 
 gelir. Ve Ebû ¡Îsâ el-Usvârî [esâvir] أََساِوُر
muhaddisîndendir, ٌأََساِوَرة [Esâviret]-i 
âtiyeye mensûbdur. 

Şârih der ki bilezik ma¡nâsına olan ِسَواٌر 
[sivâr] dest-vâre mu¡arrebidir; kezâlik 
.süvâr mu¡arrebidir [usvâret] أُْسَواَرةٌ

َواٌر  I§fahân (hemzenin fethiyle) [Esvâr] أَسإْ
kazâsında bir karye adıdır; zühhâddan 
Mu√aysin ve muhaddisînden Mu√ammed 
b. A√med el-Esvâriyyân oradandır.

ُر وَّ ََ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-musevver] اَلإْ
vezninde) Bilekçede bilezik geçirecek 
yere denir. Ve 

ٌر وَّ ََ  Esâmîdendir: Musevver [Musevver] ُم
b. ¡Abdulmelik muhaddistir. Ve Musevver 



اُر هَّ ََّ اَل 2039BÂBU’R-RÂ™ 

münhezim ve havâss ve müte¡allakâtıyla 
bir gâra ilticâ ve derûndan muhârebeye 
ibtidâr eylemekle ¡akab-gîri olan Benû 
Ma¡ad etrâf-ı gârı hisâr edip bi’l-âhere 
Munebbih nâm kimse içeriye tütün ver-
mekle cümlesi helâk oldular. Bu sebeb-
le mezbûr Munebbih, Du«ân ile tesmiye 
olundu.

]س ه ب ر[
َاَرُة هإْ ََّ  sîn’in ve bâ’nın) [es-sehberet] اَل
fethiyle) Eşme ta¡bîr olunan kuyu 
esmâsındandır.

]س ه ج ر[
َجَرُة هإْ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-sehceret] اَل
vezninde) Bir nesneden korkup kaçan 
kimsenin kaçması gibi seğirtip gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َعَدا َعْدَو  َسْهَجَر الرَّ
َفِزٍع

]س ه ُ ر[
ُر ََ هإْ ََّ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [es-sehder] اَل
ve 

ُر ََ َمهإْ ََّ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [es-semehder] اَل
vezninde) Irak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَلٌد 
َسْهَدٌر َوَسَمْهَدٌر أَْي َبِعيٌد

]س ه ر[
َهُر ََّ -Gece uyu (fethateynle) [es-seher] اَل
mayıp uyanık durmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا ُجُل اْلَباِرَحَة َسَهًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َسِهَر الرَّ
َلْيالً َيَنْم   ™Mütercim der ki beyne’l-etıbbâ َلْم 
 illet-i ma¡rûftur, mübtelâsı¡ [seher] َسَهٌر
beher gece uyumaz; sebebi safrâdan yâ 
sevdâdan ve mâlî«ûlyâ ve sâ™ir bu makûle 
hâdiseden ¡ârız olur.

اِهُر ََّ es-sâhir] ve اَل

اُر هَّ ََّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [es-sehhâr] اَل
ve

umûr u merâtibe irtifâ¡ eylemek bâbında 
te™kîdi mutazammın emr ve igrâ için te-
kellüm olunur.

 sîn’in zammı ve yâ’nın) [Sûriyet] ُسوِرَيُة
tahfîfiyle) Şâm ülkesinin ism-i kadîmidir, 
¡alâ-kavlin ◊im§ arzından »unâ§ire 
kurbünde bir mevzi¡ adıdır. Kütüb-i 
cogrâfiyyede Şâm ülkesi ُسوِرَيا [Sûriyâ] ile 
mersûmdur, lafz-ı Süryânîdir, Sûrî nâm 
pâdişâha yâhûd Nemrûd’un ism-i aslîsi 
.olmakla ona mensûbdur [Sûriyûs] ُسوِريُوُس

 Rey nâm (sîn’in zammıyla) [Sûrîn] ُسوِريُن
belde türâbında bir nehrin addır. Ya√yâ 
b. Zeyd b. ¡Alî b. el-◊useyn radıyallâhu 
¡anhu hazretlerinin âlet-i şehâdeti olan kı-
lıcı o nehrde gasl eylemeleriyle Rey hal-
kı nehr-i mezbûrdan tatayyür ve teşe™™üm 
ederler.

 (vezninde [ûbâ†] طُوَبى) [Sûrâ] ُسوَرى
¡Irâ…’ta bir mevzi¡ adıdır; mukaddemâ 
Süryâniyyûn bilâdından idi. Ve Baπdâd 
a¡mâlinden bir mevzi¡ adıdır. Ve gâh olur 
ki medd ile ُسوَراُء [Sûrâ™] dahi derler.

ََساِلَرُة  ın[sivâr] ِسَواٌر) [es-esâviret] اَلإْ
cem¡idir, niteki zikr olundu. Ve 

 Acem cinsinden bir¡ [Esâviret] أََساِلَرةٌ
kavme ıtlâk olunur ki Ba§ra’ya nâzil 
ve mukîm olmuşlar idi, niteki A√âmire 
tâ™ifesi Kûfe’ye nüzûl ve ikâmet eylemiş-
ler idi. Be-gâyet üstâd tîr-endâz olmala-
rıyla ٌأََساِوَرة [Esâviret] ıtlâk olunmuş idi.

َواِر سإْ ِ الإْ -hemzenin kesriy) [u’l-İsvâr±] ُذل 
le) Mülûk-i Yemen’de birinin lakabıdır, 
dâ™imâ bilezik takınır idi. Erbâb-ı saltanat-
tan olmayıp bir takrîble tasaltun dâ¡iyesine 
düşüp başında olan ¡asker ile Yemen hal-
kına igâre ve hücûm eylemekle beynle-
rinde harb-i ¡azîm vâki¡ olup encâm-ı kâr 
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dâ™imâ kâ™im oldukları mülâhazasıyla. Ve 

َهَراِن  Sırtta iki damara denir ki [esherân] أَسإْ
nutfe onlara varıp onlardan âlete cârî ve 
nâzil olur ki menba¡-ı nutfe olan damarlar 
olacaktır. Ve burundaki iki damara denir, 
rutûbet onlardan cereyân eder. Kezâlik 
gözdeki iki damara denir. Kezâlik şol iki 
damarlara denir ki hâyelerden çekilip ze-
kerin iç yüzünde kavuşurlar.

اُهوُر ََّ -veznin [kâfûr] َكاُفوٌر) [es-sâhûr] اَل
de) Bu dahi gece vakti uyanıklığa denir, 
mübâlagaten ıtlâk olunmuştur; yukâlu: 
َهَر السَّ أَِي  اُهوَر  السَّ يُِحبُّ   Ve çokluğa ıtlâk ُفالٌَن 
olunur, kesret ma¡nâsına. Ve kame-
rin gılâfına denir. ¡Arablar zu¡m eder-
ler ki ayın gılâfı olmakla ُخُسوٌف [«usûf] 
hengâmında ona duhûlle zulmânî olur; 
yekûlûne: اُهوِر ِإَذا اْنَكَسَف َوَخَرَج  َدَخَل اْلَقَمُر ِفي السَّ
اُهوِر ِإَذا اْنَجَلى  َداَرةُ ,Ve ayın ağılına denir ِمَن السَّ
 ma¡nâsına. Ve her [dâretu’l-…amer] اْلَقَمِر
ayın âhir dokuz gecelerine ıtlâk olunur, 
ay görünmez olduğu için. Ve yer yüzü-
nün gölgesine denir, ٌَساِهَرة  .ma¡nâsına ِظلٌّ 
Hâkîkatte gılâf-ı kamer ile bu ma¡nâ 
müttehiddir, zîrâ zıll-ı sâhire şems ve ka-
mer beynine haylûlet eylemekle kamer 
şemsten istifâza-i nûr eylemeyip o zıll ile 
zulmânî olur. Ve 

ِن َعيإْ الإْ  Pınarın asl ve [sâhûru’l-¡ayn] َساُهوُر 
menba¡ına ıtlâk olunur.

َهاُر َُّ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [es-suhâr] اَل
Bu dahi gece uyanıklığa denir, َسَهٌر [seher] 
ma¡nâsına. Ve bu, ¡illet olduğu için, fu¡âl 
vezninde dahi vârid olmuştur.

اِهِريَُّة ََّ  ;Bir nev¡ ¡ıtr adıdır [es-sâhiriyyet] اَل
terkîbi be-gâyet düşvâr olmakla ¡amele 
getiren adam geceler uykusuz kaldığı için 
ıtlâk eylediler. 

َراُن هإْ ََّ -veznin [sekrân] َسْكَراُن) [es-sehrân] اَل
de) ve

َهَرُة َُّ -veznin [tu™edet] تَُؤَدةٌ) [es-suheret] اَل
de ondan sıfatlardır) Geceler yatmayıp 
dâ™imâ uyanık duran kişiye denir. Ve َساِهٌر 
[sâhir] mübâlagaten leyle de vasf olur; 
yukâlu: َلْيٌل َساِهٌر أَْي ُذو َسَهٍر َكَما يَُقاُل َلْيٌل َناِئٌم
اِهَرُة ََّ -vez [âhiret@] َظاِهَرةٌ) [es-sâhiret] اَل
ninde) Arza ¡alâ-kavlin vech-i arza ıtlâk 
olunur, gûyâ ki kesret-i vat™-ı akdâmdan 
seher üzere olur; yukâlu: َبِسيَطًة َساِهَرًة   َقَطُعوا 
-Ve dâ™imâ cereyân üze أَْي أَْرًضا أَْو َوْجَه أَْرٍض
re olan çeşmeye ve ayazmaya ıtlâk olunur, 
gûyâ ki aslâ fâtir olmaz; yukâlu: ٌَعْيٌن َساِهَرة 
 أَْي َجاِرَيٌة َيْعِني الَ َتْفُتُر َوِمْنُه َخْيُر اْلَماِل َعْيٌن َساِهَرةٌ ِلَعْيٍن
 Ve َناِئَمٍة َوِهَي َعْيُن َصاِحِبَها أِلَنَُّه َفاِرُغ اْلَباِل الَ َيْهَتمُّ ِبَها

 ;Beyâbâna ıtlâk olunur [sâhiret] َساِهَرةٌ
tekûlu: َقَطْعَنا َساِهَرًة َبِعيَدًة أَْي َفالًَة Ve aslâ insân 
ve hayvân ayağı basıp çiğnenmemiş arza 
ıtlâk olunur. ¡Alâ-kavlin şol arza ıtlâk olu-
nur ki Hak celle ve ¡alâ yevm-i kıyâmette 
haşr-i mahlûkât için tecdîd eyleyecektir ki 
 dahi denir. Ve أَْرٌض َبْيَضاُء

 uds-i şerîf’te bir dağın¢ [Sâhiret] َساِهَرةٌ
adıdır. Ve cehenneme ıtlâk olunur. Ve 
Şâm ülkesinde bir arzın ismidir. Kâle’ş-
şârih ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ُهْم  ﴿فِإَذا 
َبْعَدَما اأْلَْرِض  َوْجِه  َعَلى  أَْحَياٌء  ُهْم  َفِإَذا  أَْي  اِهَرِة﴾   ِبالسَّ
اِهَرُة اَأْلَْرُض اْلُمْسَتِوَيُة اْلَبْيَضاُء  َكانُوا أَْمَواًتا ِفي َبْطِنَها َوالسَّ
َساِلَكَها أِلَنَّ  أَْو  ِفيَها  َيْجِري  َراَب  السَّ أِلَنَّ  ِبَذِلَك  َيْت   ُسّمِ
َوَقاَل اْلَبْيَضاِوّيِ  ِفي  َكَذا  َجَهنََّم  اْسُم  َوِقيَل  َخْوًفا   َيْسَهُر 
َوَنْوَمُهْم َسَهَرُهْم  ِفيَها  أِلَنَّ  َساِهَرًة  َيْت  ُسّمِ ِجْسَتاِنيُّ   الّسِ
ِإَلى َمْفُعوَلٍة  ِمْن  َفُصِرَف  ِفيَها  َوَمْسُهوٌر  َمْسُهوَرةٌ   َوأَْصُلَها 
 Ve َفاِعَلٍة َكَما ِقيَل ﴿ِعيَشٍة َراِضَيٍة﴾ أَْي َمْرِضيٍَّة

 ,Kamerin gılâfına denir [sâhiret] َساِهَرةٌ
.gibi, ke-mâ se-yuzkeru[sâhûr] َساُهوٌر

َهَراِن َسإْ  (tesniye bünyesiyle) [es-esherân] اَلإْ
İnsânın burnuyla zekerine ıtlâk olunur, 
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ِبِه َمُسوٌر  َوَرُجٌل  َمُسوٌر   Şârihin beyânına َطِريٌق 
göre bu hilâf-ı kıyâstır, zîrâ kıyâs, َمِسيٌر 
[mesîr] olmaktır, zâhiren masdara iltibâs 
mahzûruna mebnîdir.

َرُة يإْ ََّ [seyr] َسْيٌر (sîn’in fethiyle) [es-seyret] اَل
den bir darb ve nev¡dir, yanî bir türlü gez-
mek ma¡nâsınadır ki binâ-i nev¡ olur. Şârih 
der ki bu gerçi binâ-i merre bünyesinde-
dir, lâkin binâ-i nev¡ olarak müsta¡meldir, 
ism olan ٌِسيَرة [sîret]e ¡adem-i iltibâs için.

َيَرُة َُّ  ُهَمَزةٌ sîn’in zammıyla) [es-suyeret] اَل
[humezet] vezninde) Kesîrü’s-seyr olan 
adama denir; yukâlu: ْيِر َرُجٌل ُسَيَرةٌ أَْي َكِثيُر السَّ
ِييُر إَْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tesyîr] اَلتَّ
Bu dahi gezdirmek ma¡nâsınadır, teksîri 
mutazammındır; yukâlu: َُسيََّرُه ِبَمْعَنى أََساَره Ve 
atın sırtından çulunu sıyırmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َسيََّر اْلُجلَّ َعِن اْلَفَرِس ِإَذا 
-Ve bir sözü yâ bir nesneyi beyne’n َنَزَعُه
nâs fâş ve zebân-zed kılmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َسيََّر اْلَمَثَل ِإَذا َجَعَلُه َساِئًرا 
Ve ahbâr-ı eslâfı nakl ve beyân eylemek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ُفالٌَن  َسيََّر 
اأْلََواِئِل ِبأََحاِديِث  َجاَء  أَْي   Ve hatun hınnâ ِسيَرًة 
makûlesi hıdâbı saçına yol yol yakmak 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َسيََّرِت 
ُيوِر اْلَمْرأَُة ِخَضاَبَها ِإَذا َخطََّطْتُه َيْعِني َجَعَلْتُه ُخطُوًطا َكالسُّ
ُر يإْ ََّ -Mas (vezninde [πayr] َغْيٌر) [es-seyr] اَل
dardır ki zikr olundu. Ve 

ٌر  Deriden ince ince dilinip dilim [seyr] َسيإْ
olan uzunca kayışa denir ki sırım ta¡bîr 
olunur, kazınmışına tirşe ta¡bîr olunur ki 
tırâşe muharrefidir, cem¡i ُسُيوٌر [suyûr]dur; 
muhaddisînden ◊useyn b. Mu√ammed ve 
¡Abdulmelik b. A√med es-Suyûriyyân ona 
mensûblardır. 

Şârih der ki bu hilâf-ı kıyâs üzeredir, zîrâ 
nisbetinde kıyâs olan müfrede ircâ¡ olun-

ِهٌر إَْ  (vezninde [mu√sin] ُمْحِسٌن) [Mushir] ُم
Bir recül adıdır.

]س ي ر[
ُر يإْ ََّ  sîn’in fethi ve yâ’nın) [es-seyr] اَل
sükûnuyla) ve

يُر َِ َم  ve (mîm’in fethiyle) [el-mesîr] اَلإْ

َياُر إَْ  (vezninde [te≠kâr] َتْذَكاٌر) [es-tesyâr] اَلتَّ
ve

يَرُة َِ َم ve (mîm’in fethiyle) [el-mesîret] اَلإْ

ُرلَرُة يإْ ََّ  [ayrûret§] َصْيُروَرةٌ) [es-seyrûret] اَل
vezninde) Gezmek ma¡nâsınadır ki 
Fârisîde geşt ü güzâr mürâdifidir, ni-
teki mü™ellif Ba§â™ir’de اأْلَْرِض ِفي   اَْلُمِضيُّ 
¡unvânıyla tefsîr eylemiştir; yukâlu: َساَر 
ِإَذا ُجُل َيِسيُر َسْيًرا َوَمِسيًرا َوَتْسَياًرا َوَمِسيَرًة َوَسْيُروَرًة   الرَّ
اأْلَْرِض ِفي  -Ve müte¡addî olur, gezdir َذَهَب 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى َغْيُرُه   َساَرُه 
َسيََّرُه
َساَرُة ِ -Gez (hemzenin kesriyle) [el-isâret] اَلإْ
dirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََساَرُه َوأََساَر ِبِه 
َجَعَلُه َساِئًرا
يَرُة َِّ  ,İsmdir (sîn’in kesriyle) [es-sîret] اَل
gezmeye ve gezişe denir, reviş ma¡nâsına. 
Ve 

 Sünnet ve tarîkat ve hey™et [sîret] ِسيَرةٌ
ma¡nâlârına müsta¡meldir ki insânın 
ma¡nevî tuttuğu yoldan ve kâ™im olduğu 
hâletten ¡ibârettir; yukâlu: أَْي َحَسَنٌة  ِسيَرةٌ   َلُه 
 َلُه ِسيَرةٌ َقِبيَحٌة أَْي َحاَلٌة َوَهْيَئةٌ :ve yukâlu ُسنٌَّة َوَطِريَقٌة
Cem¡i ِسَيٌر [siyer] gelir, ِعَنٌب [¡ineb] veznin-
de. Ve 

-Diyâr-ı âherden celb olu [sîret] ِسيَرةٌ
nan zahîreye ıtlâk olunur, ٌِميَرة [mîret] 
ma¡nâsına.

وُر َُ َم -vez [ma«ûf] َمُخوٌف) [el-mesûr] اَلإْ
ninde) İsm-i mef¡ûldür, seyr olunan yola 
kezâlik seyr ettirilen adama denir; yukâlu: 
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adıdır ki yol yol sarı kalemli ve çubuklu 
olur, çitâre gibi, ¡alâ-kavlin nescine yol 
yol ipek muhtelit olur. Ve hâlis ve bî-gışş 
altına ıtlâk olunur, seyr ve revâcına mebnî. 
Ve bir gûne nebât adıdır ki ٌة  e[ullet»] ُخلَّ
ya¡nî deve ¡alefi olan hoş-meze ota şebîh 
olur. Ve 

 Çekirdeğe yapışık olan ince [™siyerâ] ِسَيَراُء
kabuğa denir. Ve yüreğin perdesine denir, 
اْلَقْلِب  ma¡nâsına. Ve [icâbu’l-…alb√] ِحَجاُب 
hurmâ َجِريٌد [cerîd]ine denir.

َراُن ّيِ ََّ َداُن) [es-Seyyirân] اَل  [seyyidân] َسّيِ
vezninde) Bir mevzi¡ adıdır.

 sîn’in kesri ve râ’nın) [Sîrevân] ِسيَرَلاُن
fethiyle) Mâsebe≠ân eyâletinde bir kûre 
ve kazâ adıdır, ¡alâ-kavlin onun yanında 
bir kûre adıdır, lâkin Mâsebe≠ân vilâyeti 
ma¡lûm olmamıştır. Ve 

 ;Mı§ır’da bir karye adıdır [Sîrevân] ِسيَرَلاُن
a¡lâmdan A√med b. İbrâhîm b. Mu¡â≠ ora-
dandır. Ve Fârs ülkesinde bir mevzi¡ ve 
Rey şehrinin kurbünde bir mevzi¡ adıdır.

اِئُر ََّ  “س،أ،ر” (mehmûz olmakla) [es-sâ™ir] اَل
mâddesinde zikr olundu.

يَُّر ََ ُم  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-museyyer] اَلإْ
vezninde) Bir nev¡ sevb ismidir ki çubuk-
lu olur. Ve bir adamın ve bir nev¡ helvânın 
ismleridir.

يُُّر ََ ٌل) [et-teseyyur] اَلتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Tüylü deri kavlamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َر َتَسيََّر اْلِجْلُد ِإَذا َتَقشَّ
ِتَياُر سإْ ِ  vezninde [imtiyâr] ِإْمِتَياٌر [el-istiyâr] اَلإْ
ve mürâdifidir ki bir semtten zahîre celb 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  ِإْسَتاَر 
 Ve bir adamın sîretiyle sîretlenmek ِإَذا اْمَتاَر
ma¡nâsınadır; yukâlu: َّاْسَتن ِإَذا  ِبِسيَرِتِه   ِإْسَتاَر 
ِبُسنَِّتِه

maktır. Ve ba¡zılar bunları ُسُيوٌر [Suyûr] 
nâm beldeye nisbet ederler ve ekser-i 
¡ulemâ™ kavl-i sânîyi tashîh eylediler. 
İntehâ. Ve 

ٌر  Yemen’de Cened şehrinin [Seyr] َسيإْ
şarkîsinde bir belde adıdır; fıkh-ı şerîfte 
Kitâbu’l-Beyân ve’z-Zevâ™id mü™ellifi 
Ya√yâ b. Ebi’l-»ayr es-Seyrî el-¡Umrânî 
oradandır.

َسيَّاٍر َعيَّاٍر) [Hebîru Seyyâr] َهِايُر   أَِميُر 
[emîru ¡ayyâr] vezninde) Necd ülkesinde 
bir kumsal adıdır; onda ¢arâmi†a re™îsi 
olan Ebû Sa¡îd el-Cenâbî nâm Hâricî katı 
vâfir fesâd eylemiştir. Ve 

 Esâmîdendir: Seyyâr b. Bekr [Seyyâr] َسيَّاٌر
sahâbedir. Ve tâbi¡în ve muhaddîsinden 
Seyyâr ile müsemmâ vâfir zevât vardır.

يَّاِريُّوَن ََّ  Bir cemâ¡attir [es-Seyyâriyyûn] اَل
ki muhaddisînden ¡Ömer b. Yezîd es-
Seyyârî o cümledendir.

يَّاَرُة ََّ -vez [ayyâret†] َطيَّاَرةٌ) [es-seyyâret] اَل
ninde) Kârbâna ıtlâk olunur, َقاِفَلٌة […âfilet] 
ma¡nâsına; yukâlu. َجاَءْت َسيَّاَرةٌ أَْي َقاِفَلٌة
 Umeyre b. »âlid¡ [Ebû Seyyâret] أَُْو َسيَّاَرَة
el-¡Advânî künyesidir. Bir siyâh eşeği var 
idi, kırk sene muttasılan onunla huccâcı 
Müzdelife’den Minâ’ya taşıyıp götürdü, 
iyâb ve zehâbında Minâ’ya müşrif ¿ubeyr 
nâm dağa hitâben َيْعِنى َكْي نُِغيُر  َكْيَما  َثِبيُر   أَْشِرْق 
النَّْحِر ِإَلى   der idi. Câhiliyye’de kable نُْسِرَع 
tulû¡i’ş-şems ifâza eylemediklerine mebnî 
¿ubeyre işrâkla emr eder idi ki zebh-i 
kurbâna mübâderet edeler. Ona binâ™en 
beyne’l-¡Arab ”أََصحُّ ِمْن َعْيِر أَِبي َسيَّاَرَة“ mesel 
oldu.

َيَراُء َِّ  ِعَنَباُء sîn’in kesriyle) [™es-siyerâ] اَل
[¡inebâ™] vezninde) Bir nev¡ alaca kumaş 
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FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME 
يِن اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الّشِ

]ش ب ر[
ُر اإْ

 şîn-i mu¡cemenin kesri ve) [eş-şibr] اَلّشِ
bâ’nın sükûnuyla) Baş parmağın ucundan 
serçe parmağın ucuna varınca mikdâra de-
nir ki açıp gerdikte hâsıl olur, Türkîde ka-
rış ve Fârisîde bidist derler. Ve ِشْبٌر [şibr] 
lafzı müzekkerdir, cem¡i أَْشَباٌر [eşbâr]dır. 
Ve ¡Arablar a¡zâ™ ve endâmı uzun olmayıp 
dirnekli birbirine yakın sıkça olan ada-
ma ْبِر الّشِ  ;ıtlâk ederler [a§îrü’ş-şibr…] َقِصيُر 
yukâlu: ْبِر أَْي ُمَتَقاِرُب اْلَخْلِق -Ve yı ُهَو َقِصيُر الّشِ
lana ْبِر الّشِ  ,ıtlâk ederler [ibâlu’ş-şibr…] ِقَباُل 
 vezninde. Ve [kitâb] ِكَتاٌب

ٌر -Esâmîdendir: Şibr b. Mun…i≠ el [Şibr] ِشاإْ
A¡ver, şâ¡ir-i tâbi¡îdir.

ُر اإْ  Karış (vezninde [abr§] َصْبٌر) [eş-şebr] اَلشَّ
ile ölçmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَبَر الثَّْوَب 
ْبِر ِبالّشِ َكاَلُه  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن   Ve vermek َشْبًرا 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ِإَذا  َشَبَرُه 
 َيٌد ve [¡bâ] َباٌع Niteki kerem ve ni¡mete أَْعَطاُه
[yed] ıtlâk olunur. Ve 

ٌر  ™Mihr ve kâbîne ıtlâk olunur, ¡atâ [şebr] َشاإْ
ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: َجَها  َتَزوَّ
ِنَكاِحَها َحقَّ  أَْي  َشْبَرَها  يُْعِط  -Ve erkek deve َوَلْم 
yi dişiye çekmek için ¡akd olunan kirâ ve 
ücrete ıtlâk olunur. Ve nikâh ma¡nâsına 
müsta¡meldir ki murâd cim¡âdır. Ve 
¡ömr ve hayât ve zindegânî ma¡nâsına 
müsta¡meldir; bunda kesr ile de câ™izdir. 
Ve kad ve kâmete ıtlâk olunur. Ve 

ٌر  …Esmâdandır: Şebr b. ~a¡fû [Şebr] َشاإْ
ashâbdandır; bâ’nın fethiyle de zebân-
zeddir. Ve Bişr b. Şebr tâbi¡îndendir, 
Fârû…-ı a¡zam ashâbındandır. Ve Şebr 

 Bedr (vezninde [cebel] َجَبٌل) [Seyer] َسَيٌر
ile Medîne beyninde bir mevzi¡ ismidir ki 
Sultânu’l-enbiyâ™ ¡aleyhi efdalu’t-tahâyâ 
hazretleri ganâyim-i Bedr’i orada tevzî¡ 
ve taksîm eylediler. 

ِ َتَعاَلى ِفي ُكّلِ ِحيٍن يِن َواْلَحْمُد هلِلَّ َنَجَز َحْرُف الّسِ
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.tir[meşberet] َمْشَبَرةٌ

ُاوُر ُشإْ  (vezninde [uslûb] أُْسُلوٌب) [el-uşbûr] اَلإْ
Bir nev¡ balık ismidir.

ُر ٌم) [Şebber] َشاَّ vezninde) ve [ba……am] َبقَّ

يٌر يٌر) [Şebbîr] َشّاِ vezninde) ve [ammîr…] َقّمِ

يٌر ve (vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت) [Şibbîr] ِشّاِ

ٌر ٌث) [muşebbir] ُمَشّاِ -vez [&mu√addi] ُمَحّدِ
ninde) Hârûn ¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-
selâm hazretlerinin oğullarının ismleridir. 
Menkûldür ki Resûlullâh ¡aleyhi’s-selâm 
hazetleri kurre-i ¡uyûn-ı İslâmiyyân olan 
◊asan ve ◊useyn ve Mu√sin cenâblarını 
esmâ-i  mezbûre ile tesmiye eylediler, zîrâ 
esmâ-i  merkûme ¡İbrî lisânında √asan ve 
√useyn ve mu√sin ma¡nâlarınadır. 

Şârih der ki ”ُموَسى ِمْن  َهاُروَن  ِبَمْنِزَلِة  ِمنِّي   “أَْنَت 
hadîs-i şerîfi sudûrunda vahy ile tesmi-
ye eylediler. Pes esmâ-i  mezbûre hüsn 
ma¡nâsından me™hûz olmuş olur. Asl يٌر  ِشّبِ
[şibbîr] ِسّكِيٌت [sikkît] vezninde َحَسٌن ve 
ُر ٌم [şebber] َشبَّ  ُحَسْيٌن vezninde [ba……am] َبقَّ
mürâdifidir, niteki ehl-i mahabbetten bi-
risi demiştir: “Fedâ cân u serem der çâr 
server // Resûl u Murta∂â Şibbîr u Şebber”

ِايُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşbîr] اَلتَّشإْ
Bir nesneyi ölçümlemek, takdîr ve tahmîn 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُه َقدَّ ِإَذا  ْيَء  الشَّ َر   Ve َشبَّ
bir adama ta¡zîm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َر ُفالًَنا ِإَذا َعظََّمُه َشبَّ
ُر ٌل) [et-teşebbur] اَلتََّشاُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Ululanmak, ta¡azzüm ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َر أَْي َعظََّمُه َفَتَعظََّم َرُه َفَتَشبَّ َشبَّ
-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-teşâbur] اَلتََّشاُُْر
ninde) Cenkte birbirlerine yaklaşmak 
ma¡nâsınadır; gûyâ ki beynlerinde bir ka-
rış mikdârı yer kalır; yukâlu: َتَشاَبَرا ِإَذا َتَقاَرَبا 
ِفي اْلَحْرِب

b. ¡Al…ame tâbi¡îndendir. Ve Şebr ed-
Dârimî, Hennâd b. es-Seriyy b. Yahyâ’nın 
ceddi ismidir.

َااُر شإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-işbâr] اَلإْ
dahi vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْشَبَرُه ِإَذا 
أَْعَطاُه
َاُر -Vergiye de (fethateynle) [eş-şeber] اَلشَّ
nir, ¡atiyye ma¡nâsına. Ve hayr ve hase-
ne ve sadakaya ıtlâk olunur. Ve Na§ârâ 
tâ™ifesi beynlerinde te¡âtî eyledikleri şey™e 
denir, kurbân gibi ki onu vesîle-i takar-
rüb zu¡m ederler, ¡alâ-kavlin bi-¡aynihi 
kurbâna denir. Ve 

-Ecsâma ve kuvâya ıtlâk olu [şeber] َشَاٌر
nur ki hilkat-ı insânîde mevdû¡ olan kuv-
vetlerdir, hâsse ve câzibe ve mâsike gibi. 
Ve kütüb-i semâviyyeden İncîl kitâbına 
denir. Ve 

-Masdar olur, neşât ve sürûr ci [şeber] َشَاٌر
hetiyle taşkın olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َبِطَر ُجُل َشَبًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ َشِبَر الرَّ
ُاوَرُة  [mestûret] َمْسُتوَرةٌ) [el-meşbûret] اَلإَْمشإْ
vezninde) Sehiyye ve cömert olan hatuna 
denir; yukâlu: ٌة ِإْمَرأَةٌ َمْشُبوَرةٌ أَْي َسِخيَّ
اُّوُر  (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [eş-şebbûr] اَلشَّ
 ismidir ki nefîr dedikleri büyük […bû] بُوٌق
boru olacaktır; cenklerde selâtîn mihterle-
ri çalarlar. Ve bu tunçdan olmakla Fârisîde 
nây-ı rûyîn derler ve bu kerre-nâydan kü-
çük olur. Gerçi mü™ellif بُوٌق [bû…] ile tefsîr 
eyledi, lâkin بُوٌق [bû…] mutlakan boruya 
denir ve bu ¡İbrânîden mu¡arrebdir.

ُر ِْ َمَشا -vez [meşâ¡ir] َمَشاِعُر) [el-meşâbir] اَلإْ
ninde) Arşında ve endâzede olan kertik-
lere ıtlâk olunur ki her biri bir mikdârın 
nişânıdır. Ve şol nehrlere denir ki alçak 
yerlerde vâki¡ olmakla sâ™ir sular akıp ona 
mültahak olur. Müfredi َمْشَبٌر [meşber] ve 
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]ش ت ر[
تإُْر  şîn’in fethi ve tâ’nın) [eş-şetr] اَلشَّ
sükûnuyla) Kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيَء َشْتًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َقَطَعُه  Ve َشَتَر الشَّ

ٌر -Abdurra√mân el-Mu√addi& el¡ [Şetr] َشتإْ
Kûfî pederinin ismidir. Ve 

ٌر  Kezâlik masdar olur, gözün [şetr] َشتإْ
kapağını tersine devirmek ma¡nâsına; 
yukâlu: َجْفَنَها َقلََّب  ِإَذا  اْلَعْيَن  -Ve bir ada َشَتَر 
mın vücûdunu yaralayıp âzürde eylemek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َشَتَرُه ِإَذا َغتَُّه 
َوَجَرَحُه
َتُر  Kesilmek (fethateynle) [eş-şeter] اَلشَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء َشَتًرا ِمَن اْلَباِب  َشِتَر الشَّ
اْنَقَطَع ِإَذا  اِبِع  -Ve gözün üst ve alt kapak الرَّ
ları dönüp devrik olmak ¡alâ-kavlin ya-
rık olmak ki yırtlaz olmak ta¡bîr olunur 
ve ¡alâ-re™yin alt kapağı sölpük olmak 
ma¡nâsınadır ki gevşek olmakla gözünü 
iyice kapayamaz olur; yukâlu: ُجُل ِإَذا  َشِتَر الرَّ
ا أَْو  َكاَن َجْفُن َعْيِنِه ُمْنَقِلًبا ِمْن أَْعَلى َوأَْسَفَل أَْو َكاَن ُمْنَشقًّ
ُمْسَتْرِخًيا اْلَمْجُهوِل :ve yukâlu أَْسَفُلُه  ِبَناِء  َعَلى   ُشِتَر 
ve yukâlu: َشِتَرْت َعْينُُه Ve 

 Alt dudak yarık olmak [şeter] َشَتٌر
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َكاَنْت َشَفُتُه  َشِتَر الرَّ
ًة ْفَلى ُمْنَشقَّ  Ve السُّ

 Arûziyyûn ıstılâhında bahr-i¡ [şeter] َشَتٌر
hezecin eczâsına ki mefâ¡îlündür, 
 illetinin¡ [∂ab…] َقْبٌض ile [arm»] َخْرٌم
duhûllerinden ¡ibârettir. Pes mîm ve yâ’yı 
gitmekle fâ¡ilün kalır. Ve 

 Errân vilâyetinde Berda¡a ile [Şeter] َشَتُر
Gence miyânında bir kal¡a adıdır. Ve 

 Bir adama sövmek ma¡nâsına [şeter] َشَتٌر
müsta¡meldir; kat¡ ma¡nâsındandır; 
yukâlu: ُه َشَتَر ِبِه َشَتًرا ِإَذا َسبَّ
ِشَتاُر نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inşitâr] اَلإْ

 Bir recül adıdır. Mütercim [Şâbûr] َشاُْوُر
der ki Şâbûr nâm pâdişâh-ı Îrân Şâhpûr 
mu¡arrebidir ki şeh-zâde demektir.

ِميَزاِن الإْ ُر  ِْ  Uğruya ıtlâk [şâbiru’l-mîzân] َشا
olunur; yukâlu: َرُجٌل َشاِبُر اْلِميَزاِن أَْي َساِرٌق
َرى -veznin [sekrâ] َسْكَرى) [Şebrâ] َشاإْ
de) Elli üç mevzi¡ ismidir ki cümle-
si Diyâr-ı Mı§riyye’dedir; onu Şar…
iyye’de ve beşi Murtâ√iyye’de ve al-
tısı Cezîre-i ¢uveysinâ’da ve on biri 
∏arbiyye’de ve yedisi Semennûdiyye’de 
ve üçü Menûfiyye’de ve üçü Cezîre-i Benî 
Na§r’da ve dördü Bu√ayra’da ve ikisi 
Ramsîs nâm nâhiyede ve ikisi Cezîre’de 
vâki¡dir.

َرُة َمٌة) [Şebberet] َشاَّ  (vezninde [ba……amat] َبقَّ
A¡lâmdan A√med b. Mu√ammed el-¡Âbid 
en-Neysâbûrî ceddinin ismidir.

]ش ب ذ ر[
ُر َْ اإْ  َجْعَفٌر âl-ı mu¡ceme ile≠) [eş-şeb≠er] اَلشَّ
[ca¡fer] vezninde) Yoncaya şebîh bir nebât 
adıdır, lâkin bunun yaprakları yonca yap-
rağından büyük ve iri olur.

اَرُة َْ اإْ
 Pek (şîn’in kesriyle) [eş-şib≠âret] اَلّشِ

gayretli, hamiyyetli adama denir; yukâlu: 
َرُجٌل ِشْبَذاَرةٌ أَْي َغُيوٌر

]ش ب ك ر[
َكَرُة اإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [eş-şebkeret] اَلشَّ
vezninde) َعَشا [¡aşâ¡] ma¡nâsınadır ki şeb-
kûr olmak ya¡nî gündüz görüp gece gör-
mez olmaktır ki tavuk karanusu olmak 
ta¡bîr olunur ve şeb-kûr-ı Fârisîden ta¡rîb 
ve tasarrufla fa¡lelet binâsına ilhâk olun-
muştur. Şeb-kûr Fârisîde o ¡illete mübtelâ 
olana denir; yukâlu: ُجُل َشْبَكَرًة ِإَذا َصاَر  َشْبَكَر الرَّ
أَْعَشى
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vezninde) Bir meşhûr uğrunun künyesidir.

ِشَتاٍر ُب  -vez [kitâb] ِكَتاٌب) [Na…bu Şitâr] َنقإْ
ninde) Medîne ile Bel…â™ beyninde bir 
mevzi¡ adıdır.

]ش ت ع ر[
َتُعوُر يإْ -şîn’in ve tâ’nın fet) [eş-şeyte¡ûr] اَلشَّ
hi ve ¡ayn’ın ihmâliyle) Arpaya denir َشِعيٌر 
[şa¡îr] ma¡nâsına.

]ش ت غ ر[
َتُغوُر يإْ  (πayn-ı mu¡ceme ile) [eş-şeyteπûr] اَلشَّ
Bu dahi arpaya denir ve bu İbn Cinnî’den 
menkûldür.

]ش ث ر[
ثإُْر -şîn’in kesri ve &â-yı mü) [eş-şi&r] اَلّشِ
sellesenin sükûnuyla) Dağın bir taraftan 
burun gibi çıkan sivri ucuna denir. Cem¡i 
 dur. Ve[şu&ûr] ُشثُوٌر

ٌر .Bir dağın adıdır [Şi&r] ِشثإْ

ِثيُر  İşe (vezninde [emîr] أَِميٌر) [eş-şe&îr] اَلشَّ
yaramayan ağaç ve kereste kırıklarına ve 
parçalarına denir, اْلِعيَداِن -umâşu’l…] ُقَماُش 
¡îdân] ma¡nâsına. Ve nebât ve eşcârın dip-
lerinden süren tâze küçük filizlerine ve 
fidanlarına denir.

ِثَرُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [eş-şe&iret] اَلشَّ
Kıymıklı ağaç ve kamış makûlesine denir 
ki bu taraklı diken gibi ele ve tırnak içle-
rine batıp âzürde eder; yukâlu: َقَناةٌ َشِثَرةٌ أَْي 
َيٌة ُمَتَشظِّ
َثُر -Gözün ka (fethateynle) [eş-şe&er] اَلشَّ
pakları bir ¡ârıza sebebiyle gılzat kesb ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشِثَرْت َعْينُُه َشَثًرا 
اِبِع ِإَذا َخِثَرْت ِمَن اْلَباِب الرَّ

]ش ج ر[
َجُر -şîn’in ve cîm’in fethala) [eş-şecer] اَلشَّ
rıyla) ve

de) Bu dahi bir adamın gözü yırtlaz olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَشَتَرْت َعْينُُه ِبَمْعَنى َشِتَرْت
َتاُر شإْ ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-iştâr] اَلإْ

ِتيُر -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teştîr] اَلتَّشإْ
de) Bir adamın gözünü yırtlaz eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َوَشتََّرَها  َعْيَنُه   أَْشَتَر 
َجَعَلَها َشْتَراَء
ٌر  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Şuteyr] ُشَتيإْ
Esâmîdendir: Şuteyr b. Şekel ve Şuteyr b. 
Nehâr tâbi¡îndendir.

ُترٌّ  hemzenin zammı ve râ’nın) [Uşturr] أُشإْ
şeddesiyle ٌّأُْرُدن [urdunn] vezninde) Bir 
adamın lakabıdır, ¡Aleviyyûndan Zeyd b. 
Ca¡fer’in lakabı olacaktır.

يُر ّتِ يٌق) [eş-şittîr] اَلّشِ  (vezninde […fissî] ِفّسِ
Bed-hûy ve zişt-meşreb ve mecmû¡a-i şerr 
ü ¡uyûb olan şahsa denir; yukâlu: الَ تَُصاِحْب 
ُء اْلُخُلِق ّرِ َواْلُعُيوِب َسّيِ يٌر أَْي َكِثيُر الشَّ ُفالًَنا َفِإنَُّه ِشّتِ
َرُة تإْ -İki par (şîn’in zammıyla) [eş-şutret] اَلشُّ
makların aralığında olan açıklığa ve für-
ceye denir; kat¡ ma¡nâsındandır.

َتَرُة وإْ -vez [cevheret] َجْوَهَرةٌ) [eş-şevteret] اَلشَّ
ninde) Sağrısı ve kıçı büyük olan hatu-
na denir ki beyne’l-¡Arab mu¡teberedir; 
yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َشْوَتَرةٌ أَْي َعْجَزاُء
َتُر َشإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-eşter] اَلإْ
Zikr olunan َشَتٌر [şeter] kelimesinden vasf-
tır, gözü yırtlaz adama denir. Mü™ennesi 
 ,gibi [™amrâ√] َحْمَراُء ,dır[™şetrâ] َشْتَراُء
mer™eye ve göze vasf olur. Ve 

َتُر  Mâlik b. el-◊âri& en-Ne«a¡î [Eşter] أَشإْ
eş-Şâ¡ir’in lakabıdır, ashâb-ı ◊aydar-ı 
Kerrâr’dan ve be-gâyet bahâdır idi. Kendi-
siyle oğlu İbrâhîm’e Eşterân ıtlâk olunur. 
Ve A√med b. el-Eşterî ve ¡Ömer b. ¡Alî 
e§-~ûfî el-Eşterî rivâyet-i hadîs eylediler.

َراِء تإْ الشَّ ُن  إْْ  [™amrâ√] َحْمَراُء) [™İbnu’ş-Şetrâ] ِا
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de) Ağaç biten yere denir, ism-i mekândır.

َجُر َشإْ  vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-eşcer] اَلإْ
ki vasftır) ve

ِجيُر ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [eş-şecîr] اَلشَّ

ِجُر -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-muşcir] اَلإُْمشإْ
ninde) Kezâlik ağaçlık ve koruluk yere 
denir; yukâlu: َواٍد أَْشَجُر َوَشِجيٌر َوُمْشِجٌر أَْي َكِثيُر 
َجِر  Ve الشَّ

َجُر  َهَذا :Ef¡al-i tafdîl olur; yukâlu [eşcer] أَشإْ
اْلَمَكاُن أَْشَجُر ِمْنُه أَْي أَْكَثُر َشَجًرا

َجِريُّ  Şecer (yâ-yı nisbetle) [eş-şeceriyy] اَلشَّ
bey¡ine ve şecer garsına mensûb demektir, 
ba¡zı zevât nisbet olunmuştur. Ez-cümle 
İbrâhîm b. Ya√yâ eş-Şecerî, İmâm Bu«ârî 
şeyhidir. Ve Ebu’s-Sa¡âdât Hibetullâh b. 
¡Alî b. eş-Şecerî el-¡Alevî, ¡Irâ… ülkesinin 
nuhâtındandır.

َجاُر شإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-işcâr] اَلإْ
Ağaç bitirmek ma¡nâsınadır; yukâlu. 
َجَر أَْشَجَرِت اأْلَْرُض ِإَذا أَْنَبَتِت الشَّ
ُمَشاَجَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muşâceret] اَلإْ
vezninde) Davar ağaç otlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَعى ِإَذا  اْلَماُل   َشاَجَر 
َجَر -Ve bir kimse ile münâza¡a eyle الشَّ
mek ma¡nâsınadır; ağaçla vurmaktan 
müteferri¡dir; yukâlu: َشاَجَر ُفالٌَن ُفالًَنا ِإَذا َناَزَعُه
ُر  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muşeccer] اَلإُْمَشجَّ
vezninde) Şol tasvîr makûlesine ve sâ™ir 
nesneye denir ki şecer san¡atı ve şecer 
hey™eti üzere ola, hatt-ı müşeccer gibi. Ve 
şol kamışa denir ki nakş ve zamânı َشَجٌر 
[şecer] hey™etinde masnû¡ ola; yukâlu: 
َجِر ًشا ِبَهْيَئِة الشَّ ٌر ِإَذا َكاَن ُمَنقَّ ِديَباٌج ُمَشجَّ
ِتَجاُر شإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-işticâr] اَلإْ
de) Niçe kimseler birbirine muhâlefet 
ve münâza¡at edişmek ma¡nâsınadır ki 
burada ifti¡âl müşâreket içindir; yukâlu: 

َجُر ve (vezninde [ineb¡] ِعَنٌب) [eş-şicer] اَلّشِ

َراُء جإْ -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™eş-şecrâ] اَلشَّ
de) ve

َيُر  ِعَنٌب yâ-yı tahtiyye ile) [eş-şiyer] اَلّشِ
[¡ineb] vezninde ki aslî yâhûd cîm’den 
mübeddeledir) Nebâtât-ı arziyyeden bi-
nefsihi sâk üzere kâ™im olana denir, ¡alâ-
kavlin bi-nefsihi yükselip nemâ bulana 
denir, gerek hurde ve gerek ulu olsun 
ve gerek şitâya mukâvim olsun ve gerek 
şitâya mukâvemetten ¡âciz olsun. Müfred-
leri hâ’yladır. 

Bu iki ta¡rîfe göre de Fârisîde dıraht ve 
Türkîde ağaç ta¡bîr olunur. İki ta¡rîfe göre 
de bâdincân ve bamya ve uzun kabak 
ve mısır buğdayı ve mûz makûlesi şecer 
aksâmındandır. Mü™ellif Ba§â™ir’de َلُه  َما 
 ile tefsîr eylemekle ona göre َساٌق ِمَن النََّباِت
buğday ve arpa nebâtına da ıtlâk olunur 
ve o َنْجٌم [necm] mukâbilidir ki sâkı olma-
yandır; onlara galebe ile nebât ıtlâk olu-
nur, yoksa َشَجٌر [şecer] dahi nebât kısmın-
dandır. Pes َيْقِطين [ya…†în] ki sâkı olmayan 
nebâta ve hâssaten kabağa denir, urûme-i 
kebîresi olduğundan nâşî ِمْن َشَجَرٍة   ﴿ِمْن 
 cümlesine ,[şeceret] َشَجَرة âyetinde َيْقِطيٍن﴾
ilhâk olunmuştur.

ِجَرُة -veznin [feri√at] َفِرَحٌة) [eş-şeciret] اَلشَّ
de) ve

َجَرُة  [ma¡§arat] َمْعَصَرةٌ) [el-meşceret] اَلإَْمشإْ
vezninde) ve

َراُء جإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™eş-şecrâ] اَلشَّ
de ki) Sıfattır, ağacı çok yere denir ki ağaç-
lık ta¡bîr olunur, dırahtistân ma¡nâsına; 
yukâlu: َكِثيَرُة أَْي  َوَشْجَراُء  َوَمْشَجَرةٌ  َشِجَرةٌ   أَْرٌض 
َجِر الشَّ
َجُر -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-meşcer] اَلإَْمشإْ
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ve eve direk ve dayak dikmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َشَجَر اْلَبْيَت ِإَذا َعَمَدُه ِبُعوٍد 
Ve ağacın yere sarkan dallarını yukarı kal-
dırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَرَة ِإَذا  َشَجَر الشَّ
 Ve bir kimseye mızrak َرَفَع َما َتَدلَّى ِمْن أَْغَصاِنَها
sançmak ma¡nâsına müsta¡meldir; yu…âu: 
ْمِح ِإَذا َطَعَنُه ِبِه  Ve mişcer üzere bir َشَجَر ُفالًَنا ِبالرُّ
nesne atmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَجَر 
ْيَء ِإَذا َطَرَحُه َعَلى اْلِمْشَجِر  .Ke-mâ se-yuzkeru الشَّ
Ve 

ٌر  Münâza¡un-fîh olan mâddeye [şecr] َشجإْ
denir; yukâlu: ُمْخَتِلٌف أَْمٌر  أَْي  َشْجٌر   Ve َبْيَنُهْم 
deve ve eşek semerinin ön kaşıyla art ka-
şının mâ-beynine denir. Ve bedende ene-
ğe denir َذَقٌن [ze…an] ma¡nâsına. Ve َشْجُر 
 ağızın ayrılacak yerine [şeceru’l-fem] اْلَفِم
denir, َمْخَرُج َوَمْفَرُج َفٍم ma¡nâsına, ¡alâ-kavlin 
mu™ahharına yâhûd ağızın bir cânibine de-
nir ki avurt tarafından dudakların kavuş-
tuğu yer olacaktır, َصاِمٌغ [§âmiπ] ma¡nâsına 
ki iki tarafına َصاِمَغاِن [§âmiπân] denir 
yâhûd ağızın kapandığı ve kavuştuğu yer-
den açılacak yerine denir ki bu ma¡nâ-yı 
evvelden ahass olur yâhûd kulaktan aşa-
ğı çenenin nihâyet bulduğu yerde olan 
iki sivri kemiklerin kavuştuğu yere de-
nir, اللَّْهِزَمَتْيِن  [multe…a’l-lahzimeteyn] ُمْلَتَقى 
ma¡nâsına yâhûd iki çene kemiklerinin 
mâ-beynine denir. Bunların mecmû¡unda 
ayrılıp açılmak melhûzdur. Cem¡i أَْشَجاٌر 
[eşcâr] ve ُشُجوٌر [şucûr] ve ِشَجاٌر [şicâr] ge-
lir şîn’in kesriyle.

ِريَُّة جإْ الشَّ  [el-√urûfu’ş-şecriyyet] اَلإُْحُرلُف 
ْجِريَُّة) الزَّ نُوُف   [e§-§unûfu’z-zecriyyet] اَلصُّ
vezninde) Üç harften ¡ibârettir ki ”شضج“ 
kelimesi cem¡ eder, ya¡nî şîn ve ∂âd-
ı mu¡cemeteyn ve cîm harfleridir; َشْجٌر 
[şecr]-i mezkûrdan hurûc ederler.

َتَخاَلُفوا ِإَذا  اْلَقْوُم   Ve bir kimse elini ِإْشَتَجَر 
çenesi altına koyup dirseği üzere dayan-
mak ma¡nâsınadır, mütefekkir ve melûl 
hâletidir, َشْجٌر [şecr]-i âtîden me™hûzdur; 
yukâlu: َُجُل ِإَذا َوَضَع َيَدُه َتْحَت َذَقِنِه َواتََّكأ  ِإْشَتَجَر الرَّ
ِمْرَفِقِه  ,Ve sebk ve takaddüm eylemek َعَلى 
-ma¡nâsına müsta¡meldir ki ile [™necâ] َنَجاٌء
ri geçmekle gûyâ ki َشَجٌر [şecer] gibi uza-
mış olur; yukâlu: َم َعَلْيِه  ِإْشَتَجَر َعَلْيِه ِإَذا َسَبَقُه َوَتَقدَّ
Şârih burada َنَجاٌء [necâ™] kelimesini sebk 
ve takaddüm ile tefsîr eylemiştir. Ve uyku 
kaçmak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
َعْنُه َتَجاَفى  ِإَذا  َنْوُمُه  النَّْوُم :ve yukâlu ِإْشَتَجَر   َباَت 
ُمْشَتِجًرا ِإَذا َتَجاَفى َعْن َصاِحِبِه
-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-teşâcur] اَلتََّشاُجُر
ninde) Bu dahi ağaç gibi birbirine girişip 
nizâ¡ edişmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَشاَجَر 
َزاِع ِاْشِتَباَك اأْلَْشَجاِر اْلَقْوُم ِإَذا َتَخاَلُفوا َيْعِني َتَشبَُّكوا ِفي النِّ
ُجوُر  (vezninde [uhûr@] ظُُهوٌر) [eş-şucûr] اَلشُّ
Niçe kimse beyninde bir mâdde muhtelif 
olup mahall-i nizâ¡ olmak ma¡nâsınadır ki 
her biri bir semte çeker; yukâlu: َشَجَر َبْيَنُهُم 
ِل ِإَذا َتَناَزُعوا ِفيِه اأْلَْمُر ُشُجوًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
ُر جإْ  (vezninde [zecr] َزْجٌر) [eş-şecr] اَلشَّ
Bir nesneyi bir nesneye rabt eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَلْيِه َشْجًرا ِمَن  َشَجَر الشَّ
ِل ِإَذا َرَبَطُه ِإَلْيِه -Ve bir adamı bir nesne اْلَباِب ْاألَوَّ
den sarf ve tahvîl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجَل َعِن اأْلَمِر ِإَذا َصَرَفُه  Ve alarga َشَجَر الرَّ
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اُه َنحَّ ِإَذا   َشَجَرُه 
Ve men¡ ve def¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشَجَر ُفالًَنا ِإَذا َمَنَعُه َوَدَفَعُه Ve ağızı ayı-
rıp açmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَفَم  َشَجَر 
 Ve merkûb olan dâbbeyi alıkomak ِإَذا َفَتَحُه
için gemini geriye çalmak ma¡nâsınadır ki 
suluk dibinden çalmakla darbından dâbbe 
ağızını ayırıp açır; yukâlu: ِإَذا ابََّة  الدَّ  َشَجَر 
َفاَها َفَتَحْت  َحتَّى  َها  ِلَيُكفَّ ِلَجاَمَها   Ve çadıra َضَرَب 
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نإِْشَجاُر ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inşicâr] اَلإْ
ninde) ِإْشِتَجاٌر [işticâr] gibi uyku kaç-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َنْوُمُه   ِإْنَشَجَر 
َعْنُه  Ve sebk ve takaddüm eylemek َتَجاَفى 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َم ِإْنَشَجَر ِإَذا َتَقدَّ
َرُة جإْ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [eş-şecret] اَلشَّ
Küçük tâze oğlanın zekanına vaz¡ eyle-
dikleri noktacığa denir ki nazar için anası 
vaz¡ eder. Ve nâkanın memesinin hey™et 
ve mikdârına ıtlâk olunur; ¡alâ-kavlin me-
mesinin damarlarına ve cild ve lahmına 
ıtlâk olunur; yukâlu. َما أَْحَسَن َشْجَرَة َضْرِعَها أَْي 
َقْدَرُه َوَهْيَئَتُه أَْو ُعُروَقُه َوِجْلَدُه َوَلْحَمُه
ِجيُر -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşcîr] اَلتَّشإْ
de) Hurmânın meyve-dâr olan dalı eği-
lip kırılmamak için cerîd üzere komak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُه َر النَّْخَل ِبَمْعَنى َشخَّ  َشجَّ
Ke-mâ se-yuzkeru.

]ش ح ر[
ُر حإْ  â-yı mühmele ile√) [eş-şa√r] اَلشَّ
 vezninde) Ağız açmak [ba√r] َبْحٌر
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َشْحًرا  ُجُل  الرَّ  َشَحَر 
 Ve اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َفَتَح َفَمُه

ُر حإْ -Aksâ-yı Cezîretü’l [eş-Şa√r] الشَّ
¡Arab’da ¡Umân ile ¡Aden beyninde vâki¡ 
sâhilin ismidir ki vilâyet-i mahsûsadır, 
şîn’in kesriyle de zebân-zeddir, niçe 
bilâd ve kasabâta müştemildir, anber-i 
Şa√rî ona mensûbdur; muhaddisînden 
Mu√ammed b. Mu¡â≠ er-Ra√√âl ve 
şu¡arâdan Mu√ammed b. ¡Ömer el-A§πar 
eş-Şa√riyyân oradandır. Ve 

ٌر  Derenin vasatına denir. Ve [şa√r] َشحإْ
su mecrâsına denir. Ve devenin yağırı 
sağaldıktan sonra yerinde kalan eser ve 
nişânına denir.

 ¡Bir nev (vezninde [emîr] أَِميٌر) [şe√îr] َشِحيٌر

َجُر  َمْقَعٌد ve [minber] ِمْنَبٌر) [el-mişcer] اَلإِْمشإْ
[ma…¡ad] veznlerinde) ve

َجاُر  َسَحاٌب ve [kitâb] ِكَتاٌب) [eş-şicâr] اَلّشِ
[se√âb] veznlerinde) Hevdec ağaçlarına 
ve tahtalarına ¡alâ-kavlin hevdecden sagîr 
bir gûne merkebe denir ki üstü açık olur, 
zâhiren ِشُبِريٌَّة [şiburiyye] dedikleridir ki 
tarîk-i ◊icâz’da cevârî makûlesini irkâb 
ederler. Ve 

 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [şicâr] ِشَجاٌر
Serîrin ve kerevitin altlarına üstüvâr ettik-
leri ağaca ve tahtaya denir ki onunla serîr 
müstahkem durur, Fârisîde meters derler. 
Ve kuyunun ağızına ve istihkâm için içe-
ne doğru çevirdikleri ağaçlara ve tahtalara 
denir. Ve deve kısmına mahsûs bir gûne 
damga ismidir ki şecer hey™etinde olur. Ve 
anasını emmesin diye oğlak kısmının gem 
gibi ağızlarına vurdukları ağaç pâresine 
denir ki Türkîde esnek ta¡bîr olunur. Ve 

.Bir mevzi¡ adıdır [Şicâr] ِشَجاٌر

اُر جَّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [eş-Şeccâr] اَلشَّ
Esmâdandır: ¡Ulâ&e b. Şeccâr sahâbîdir, 
İmâm ±ehebî tahfîfle zabt eylemekle vehm 
eylemiştir. Ve Ebû Şeccâr ¡Abdul√akem 
b. ¡Abdullâh b. Şeccâr muhaddisîndendir.

ِجيُر -Kı (vezninde [emîr] أَِميٌر) [eş-şecîr] اَلشَّ
lıca ıtlâk olunur; yukâlu: أَِي ِجيِر  ِبالشَّ  َضَرَبُه 
ْيِف  Ve garîb olan adama ve deveye ıtlâk السَّ
olunur. Ve şol oka ıtlâk olunur ki kendi 
ağacından olmayan oklar aralığına düş-
müş ola. Ve 

 Sâhib ma¡nâsınadır; burada [şecîr] َشِجيٌر
sâhib gâlibâ sohbettendir, zîrâ Esâs’ta 
 ile mübeyyendir. Ve […adî§] َصِديٌق

 ;Kötü ve kemter şey™e denir [şecîr] َشِجيٌر
yukâlu: َشْيٌء َشِجيٌر أَْي َرِديٌء
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mek ma¡nâsınadır ki murâd okramaktır; 
yukâlu: َشَخَر اْلَفَرُس ِإَذا َصَهَل أَْو َصاَت ِمْن َفِمِه Bu 
ma¡nâlarda َشِخيٌر [şe«îr] ism dahi olur. Ve 

 Beri öte gezip çiynemekten [şa«îr] َشِخيٌر
nâşî dağdan ve bayırdan ufanıp dağılan 
toprak ve çakıl makûlesine denir. Ve 

ٌر  gibi civânlık [»şar] َشْرٌخ [şa«r] َشخإْ
hengâmının evveline denir; yukâlu: ُهَو 
ِلِه أَوَّ أَْي  َباِب  الشَّ َشْخِر   [»şar] َشْرٌخ Zâhiren ِفي 
maklûbudur. Ve 

ِل حإْ الرَّ ُر  -Semerin ön ka [şa«ru’r-ra√l] َشخإْ
şıyla art kaşının mâ-beynine denir; ve 
minhu yukâlu: ْحِل الرَّ َشْخَرِي  َبْيَن  ُفالٌَن  َيَزاُل   الَ 
 Ve َوُهَو َما َبْيَن اْلَقاِدَمِة َواآْلِخَرِة ِإَذا َكاَن ِمْسَفاًرا

ِت سإْ ِ الإْ ُر   Götün yarığına [şa«ru’l-ist] َشخإْ
denir; ْسِت  gibi. Ve [şar«u’l-ist] َشْرُخ اإْلِ

ٌر  Kezâlik masdar olur, dâbbe [şa«r] َشخإْ
kısmı içinde galle ve ¡alef olan hararı ve 
çuvalı ağızıyla yırtıp dağıtmak ma¡nâsına; 
yukâlu: َدَها َبدَّ ِإَذا  َشْخًرا  اْلِغَراَرِة  ِفي  َما  اْلَبِعيُر   َشَخَر 
َقَها َوَخرَّ
يُر ّخِ  (vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت) [eş-şi««îr] اَلّشِ
Ekserî genizden seslenip söyler olan ada-
ma denir; yukâlu: يٌر أَْي َكِثيُر النَِّخِير  Ve َرُجٌل ِشّخِ
¡Abdullâh b. eş-Şi««îr ashâbdandır.

َخُر َشإْ  (vezninde [aş…ar] أَْشَقُر) [el-eş«ar] اَلإْ
اْلُعَشِر  ُسكَُّر ismidir ki [şeceru’l-¡uşer] َشَجُر 
 ve Türkîde tığala [sukkeru’l-¡uşer] اْلُعَشِر
dedikleri zamkın şeceridir.

ِخيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teş«îr] اَلتَّشإْ
Dâbbenin sırtında olan semeri ileri çek-
mek için üzerinde olan çulu ve palâsı kal-
dırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َر اْلِحْلَس ِإَذا  َشخَّ
َحاَلَة -Ve hurmânın meyve َرَفَعُه َحتَّى َيْسَتْقِدَم الّرِ
dâr olan dallarını eğilip kırılmamak için 
cerîdi üzere vaz¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا َوَضَع ُعُذوَقَها َعَلى اْلَجِريَدِة َر النَّْخَل   َشخَّ

şecer adıdır.

َوُر حإْ -veznin [asver…] َقْسَوٌر) [eş-şa√ver] اَلشَّ
de) ve

ُرلُر حإْ -vez [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [eş-şu√rûr] اَلشُّ
ninde) Bir kuş adıdır, kara tavuk ta¡bîr 
olunan kuştur.

َرُة حإْ  Darca (şîn’in kesriyle) [eş-şi√ret] اَلّشِ
olan nehr ve bahr ve vâdî kıyısına denir. 

ٍر ِشحإْ  ™İbn Vekî¡a’dır ki e≠vâ [û-Şi√r±] ُذل 
ta¡bîr olunan ümerâ-i  Yemen’den birinin 
lakabıdır.

]ش ح أ ر[
َحنإِْزُر  nûn ve zâ-yı) [el-muş√anzir] اَلإُْمشإْ
mu¡ceme ile ُمْسَتْنِفٌر [mustenfir] vezninde) 
Bir adama şetm ve düşnâm eylemeğe 
âmâde olan kimseye denir. ¡Alâ-kavlin 
henüz şebâblığı ve civânlığı azca olana 
denir ki kemâl üzere yâl ü bâl peydâ edip 
yiğit olmamış ola; yukâlu. أَْي ُمْشَحْنِزٌر   َرُجٌل 
ْنَساِن أَْو ُهَو الَِّذي َشبَّ َقِليالً ُمْسَتِعدٌّ ِلَشْتِم اإْلِ

]ش ح س ر[
اُر ََ حإْ  Uzun (şîn’in fethiyle) [eş-şa√sâr] اَلشَّ
şey™e denir.

]ش ح ظ ر[
َحنإِْإُر  â-yı mu¡ceme@) [el-muş√an@ir] اَلإُْمشإْ
ile ُمْسَتْغِفٌر [mustaπfir] vezninde) Lokmagöz 
adama denir; yukâlu: َرُجٌل ُمْشَحْنِظٌر أَْي َجاِحُظ 
اْلَعْيَنْيِن

]ش خ ر[
ِخيُر ve (şîn’in fethiyle) [eş-şe«îr] اَلشَّ

ُر خإْ -Bo (vezninde [fa«r] َفْخٌر) [eş-şa«r] اَلشَّ
ğazın içinden yâhûd genizden seslen-
mek ma¡nâsınadır ki ba¡zılar bu gûne te-
kellüm ederler; yukâlu: َشِخيًرا ُجُل  الرَّ  َشَخَر 
 َوَشْخًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َصاَت ِمَن اْلَحْلِق أَِو اأْلَْنِف
Ve at kişnemek yâhûd ağızından seslen-
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ondan eşmeler hafr olunup sular çıkar ola.

َذُر وإْ -vez [cevher] َجْوَهٌر) [eş-şev≠er] اَلشَّ
ninde) Çarşafa denir, ِمْلَحَفٌة [mil√afet] 
ma¡nâsına ve bu mu¡arrebdir, ya¡nî çâdır-ı 
Fârisî mu¡arrebidir. Ve ِإْتٌب [itb] ismidir ki 
nisvân-ı ¡Arabın yensiz ve yakasız göm-
leklerine denir, hemân ortasını yarıp bo-
yunlarından geçirirler. Ve bâdiyede bir 
mevzi¡ adıdır. Ve Endelüs diyârında bir 
belde adıdır.

ُر ُّْ ٌل) [et-teşe≠≠ur] اَلتََّش -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Cenk ve kıtâle hâzırlanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َأ َتَهيَّ ِإَذا  ُجُل  الرَّ َر   َتَشذَّ
 Ve bir adama lisânla korku vermek ِلْلِقَتاِل
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدُه َتَوعَّ ِإَذا  ُفالًَنا  َر   َتَشذَّ
Ve gazab peydâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َب َتَغضَّ ِإَذا  ُجُل  الرَّ َر   Ve cünbüş ve َتَشذَّ
neşâta gelmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َر  َتَشذَّ
َنِشَط ِإَذا  ُجُل  -Ve bir işe sür¡at ve şitâb ey الرَّ
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ َر   َتَشذَّ
اأْلَْمِر ِإَلى  َع  َتَسرَّ َد Mü™ellif burada ِإَذا  -ke َتَهدَّ
limesiyle tefsîr eylemekle tekrâr eyle-
miştir, zîrâ َد َد ve َتَوعَّ  bir ma¡nâyadır َتَهدَّ
ki ¡ukûbetle korkutmaktan ¡ibârettir. Ve 
dâbbe kısmı iyice çayır görmekle ferah ve 
neşâtından cünbüşe gelip başını beri öte 
sallayıp oynatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َفَرًحا َرْأَسَها  َكْت  َفَحرَّ ِرْعًيا  َرأَْت  ِإَذا  النَّاَقُة  َرِت   Ve َتَشذَّ
kamçı bir tarafa eğilip beri öte dönüp oy-
namak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْوُط ِإَذا َر السَّ  َتَشذَّ
َك َوَتَحرَّ  ;Ve nâs dağılmak ma¡nâsınadır َماَل 
yukâlu: ُقوا َر اْلَجْمُع ِإَذا َتَفرَّ -Ve cenkte birbi َتَشذَّ
rini kahr ve irgâm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَطاَولُوا ِإَذا  اْلَحْرِب  ِفي  ُروا   Ve art َتَشذَّ
eteği butlar aralığından alıp kuşağa sok-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبالثَّْوِب َر   َتَشذَّ
اْسَتْثَفَر  Ve dâbbeye ensesinden binmek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمْن َرِكَبُه  ِإَذا  َفَرَسُه  َر   َتَشذَّ
َوَراِئِه

ِلَئالَّ َتْنَكِسَر

]ش خ ُ ر[
ٌر ََ  َجْعَفٌر âl-ı mu¡ceme ile≠) [Şa«der] َشخإْ
[ca¡fer] vezninde) Bir recül adıdır.

]ش ذ ر[
ُر إْْ -şîn’in fethi ve ≠âl) [eş-şe≠r] اَلشَّ
ı mu¡cemenin sükûnuyla) Şol altın 
pârelerine denir ki hurde hurde ma¡denden 
devşirilir ki hudâyî olur, taşı toprağı izâbe 
edip kâl eylemeksizin zuhûr eder. ¡Alâ-
kavlin şol boncuklara denir ki dizilmiş 
dizinin fâsıla için aralıklarına geçirirler, 
¡alâ-re™yin hurde incilere denir. Müfredi 
 tir hâ’yla. Zema«şerî Esâs’ta[şe≠ret] َشْذَرةٌ
kavl-i evveli ihtiyâr eylemiştir. Kâle ِإْلَتَقَط 
ُذوَر ْذَر ِمَن اْلَمْعِدِن َوالشُّ  Ve الشَّ

َرُة إْْ  Esâmîdendir: Ebû Şe≠re [Şe≠ret] َش
ez-Zibri…ân b. Bedr sahâbîdir. Ve Şe≠re 
b. Mu√ammed b. A√med b. Şe≠re 
muhaddistir.

َر َْ َم َر  َْ  fethateynle) [şe≠ere me≠ere] َش
ve şîn ve mîm’in kesriyle de câ™izdir ve 
âhirlerinin feth üzere binâlarıyla) Dar-
dağan ve târümâr ma¡nâsınadır. َشَذَر 
[şe≠ere] zikr olunan ٌَشْذَرة [şe≠ret]ten ve َمَذَر 
[me≠ere] َبْذٌر [be≠r]den me™hûzdur ki bâ™ 
mîm’e ibdâl olunmuştur; yukâlu: ُقوا َشَذَر  َتَفرَّ
 َشَغَر Ve bunun terkîbi َمَذَر ِإَذا َذَهُبوا ِفي ُكّلِ َوْجٍه
َبْحَرَة ve َبَغَر  terkîbleri gibidir, niteki َصْحَرَة 
.mâddesinde beyân olundu “ب،ح،ر”

اَرُة َْ نإْ  Pek (şîn’in kesriyle) [eş-şin≠âret] اَلّشِ
gayretli, neng ve nâmûs sâhibi adama de-
nir; yukâlu: َرُجٌل ِشْنَذاَرةٌ أَْي َغُيوٌر
ُر َْ يإْ -veznin [ayder√] َحْيَدٌر) [eş-Şey≠er] اَلشَّ
de) Bir belde ismidir. ¡Alâ-kavlin bir َفِقيُر 
 adıdır, ya¡nî bir düz ve [™fa…îru mâ] َماٍء
toprağı yumuşak yer ismidir ki câ-be-câ 
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 ;ten vasflardır[şerâret] َشَراَرةٌ ve [şerr] َشرٌّ
yukâlu: يِريَن يٌر ِمْن َقْوٍم أَْشَراٍر َوِشّرِ َرُجٌل َشِريٌر َوِشّرِ
ُة ُمَشارَّ  ُمَفاَعَلٌة fi’l-asl) [el-muşârret] اَلإْ
[mufâ¡alet] vezninde) Bir kimseye şer-
gîr olup husûmet ve kavga eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ًة ِإَذا َخاَصَمُه ُه ُمَشارَّ َشارَّ

رُّ  Mekrûh (şîn’in zammıyla) [eş-şurr] اَلشُّ
ve nâ-hoş nesneye denir ve minhu tekûlu: 
َك أَْي ِلَشْيٍء َتْكَرُهُه  Ve َما ُقْلُت َذاَك ِلُشّرِ

 Masdar olur, ¡ayblamak [şurr] شرٌّ
ma¡nâsına; yukâlu: ا ِإَذا َعاَبُه ُه ُشرًّ َشرَّ
ِريُر  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [eş-şerîr] اَلشَّ
Vasftır, niteki zikr olundu. Ve 

 ;Deryânın kıyısına ıtlâk olunur [şerîr] َشِريٌر
yukâlu: َيْمِشي ِمْن َشِريِر اْلَبْحِر أَْي َجاِنِبِه Ve bir şe-
cer adıdır ki deryâda nâbit olur.

ِريَرُة -vez [sefînet] َسِفيَنٌة) [eş-şerîret] اَلشَّ
ninde) Çuvaldıza denir, ٌة  [misellet] ِمَسلَّ
ma¡nâsına.

َرُة -veznin [hureyret] ُهَرْيَرةٌ) [şureyret] ُشَريإْ
de) Bintu’l-◊âri&’dir ki sahâbiyyedir. Ve 
Ebû Şureyre tâbi¡înden Cebele b. Su√aym 
künyesidir.

ُة رَّ
 [şerr] َشرٌّ (şîn’in kesriyle) [eş-şirret] اَلّشِ

ve ٌَشَراَرة [şerâret]ten ismdir, şerîrliğe de-
nir. Bu münâsebetle َباِب الشَّ ُة  -şirretu’ş] ِشرَّ
şebâb] cevânlık hengâmında olan cünbüş 
ve neşât ve sermestlik hâletine ıtlâk olu-
nur; yukâlu: َباِب أَْي َنَشاطُُه ُة الشَّ أَْيَن ِشرَّ
َراُر ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [eş-şirâr] اَلّشِ

َرُر -Kı (vezninde [cebel] َجَبٌل) [eş-şerer] اَلشَّ
vılcıma denir. Müfredi ٌَشَراَرة [şerâret] ve 
.tir[şereret] َشَرَرةٌ

َراُر شإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-işrâr] اَلإْ
Bu dahi nesneyi kurutmak için sermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََشرَّ اللَّْحَم َواأْلَِقَط َوالثَّْوَب 
ُه َشرَّ  ;Ve izhâr eylemek ma¡nâsınadır ِبَمْعَنى 

ُر ِّْ ُمَتَش ٌر) [el-muteşe≠≠ir] اَلإْ  [mute¡a≠≠ir] ُمَتَعّذِ
vezninde) Arslana ıtlâk olunur.

]ش ر ر[

رُّ  şîn’in fethi ve zammı ve) [eş-şerr] اَلشَّ
râ’nın şeddesiyle) َخْيٌر [«ayr] mukâbilidir 
ki َخْيٌر [«ayr] mâddesinde bast olundu. 
Cem¡i ُشُروٌر [şurûr]dur; yukâlu: َال َرُجٌل   ُهَو 
وُء َواْلَفَساُد َوالظُّْلُم رُّ أَِي السُّ  َخْيٌر Ve يُْرَجى ِمْنُه ِإالَّ الشَّ
[«yar] ve ٌَّشر [şerr] kelimelerinin ef¡al-i 
tafdîl oldukları dahi َخْيٌر [«ayr] mâddesinde 
beyân olundu. Ve 

 ve [şerr] َشرٌّ

-Kötü (şîn’lerin fethiyle) [şerâret] َشَراَرةٌ
lük ve yaramazlık eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل اأْلَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَشَراَرًة  ا  َشرًّ ُجُل  الرَّ  َشرَّ 
َيْعِني :ve tekûlu َوالثَّاِني اِء  الرَّ َثُة  ُمَثلَّ ُفالَُن  َيا   َشُرْرَت 
اِبِع َواْلَخاِمِس  [şerr] َشرٌّ Ve ِمَن اْلَباَبْيِن اْلَمْزبُوَرْيِن َوالرَّ
kelimesi ef¡al-i tafdîl olur; ya¡nî vasf olup 
ef¡al-i tafdîl ile mukadder olur; tekûlu: ُهَو 
-Ve Benî ¡Âmir lüga َشرٌّ ِمْنَك َوأََشرُّ َقِليَلٌة أَْو َرِديَئٌة
tinde hemze ile ef¡al-i tafdîl olarak isti¡mâl 
olunur; yekûlûne: ِمْنَك َوأَْخَيُر  ِمْنَك  أََشرُّ   ُهَو 
Mü™ennesinde ٌة ى ve [şerret] َشرَّ  [şurrâ] ُشرَّ
şîn’in zammı ve kasr ile. Ve minhu kavlu 
imre™etin: ى أَْي  أُِعيُذَك ِباهلِل ِمْن َنْفٍس َحّيٍ َوَعْيٍن ُشرَّ
 Ve َخِبيَثٍة

 İblîs-i mel¡ûna ıtlâk olunur. Ve [şerr] َشرٌّ
hummâ ¡ârızasına ve fakr u fâkaya ıtlâk 
olunur. Ve 

 Kezâlik masdar olur, et ve keş [şerr] َشرٌّ
ve esvâb makûlesini kurumak için güne-
şe sermek ma¡nâsınadır; yukâlu: اللَّْحَم  َشرَّ 
ِل ِإَذا َوَضَعُه ا ِمَن اْلَباِب اأْلَوَّ  َواأْلَِقَط َوالثَّْوَب َوَنْحَوُه َشرًّ

 Ya¡nî sepet makûlesi َعَلى َخَصَفٍة أَْو َغْيِرَها ِلَيِجفَّ
nesne üzerine vaz¡ edip güneşe serdi.

ِريُر ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [eş-şerîr] اَلشَّ

يُر ّرِ  (vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت) [eş-şirrîr] اَلّشِ



َشُر رإْ اَلشَّ 2053BÂBU’R-RÂ™ 

de) Kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشْرَشَرُه ِإَذا 
 Ve bir nesneyi diş ile ısırıp kaptıktan َقطََّعُه
sonra beri öte silkmek ma¡nâsınadır, az-
gın devenin kârıdır; yukâlu: ِإَذا ْيَء   َشْرَشَر الشَّ
ُه َوَنَفَضُه  ;Ve yılan sokmak ma¡nâsınadır َعضَّ
yukâlu: ْت  Ve davar ¡alef َشْرَشَرِت اْلَحيَُّة ِإَذا َعضَّ
yemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َُشْرَشَرِت اْلَماِشَية 
ِإَذا أََكَلْتُه -Ve bıçak makûlesini taşa sü النََّباَت 
rüp bilemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشْرَشَر 
َها َعَلى َحَجٍر يَن ِإَذا أََحدَّ ّكِ الّسِ
ُشوُر رإْ -veznin [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [eş-şurşûr] اَلشُّ
de) Bir kuş adıdır, bunu peygamber kuşu 
ile beyân ederler ki serçeden büyücektir.

ِشَرُة رإْ
 ¡Bir nev (kesreteynle) [eş-şirşiret] اَلّشِ

otluk adıdır. Ve her nesneden bir bölüğe 
ve bir kıt¡aya denir; tekûlu: ِمْنُه ِشْرِشَرًة  ْق   َفّرِ
أَْي ِقْطَعًة
 (vezninde [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [Şurâşir] ُشَراِشٌر

ِشٌر  [museycid] ُمَسْيِجٌد) [Şureyşir] ُشَريإْ
vezninde) 

ِشيٌر  [mu√ayrîb] ُمَحْيِريٌب) [Şureyşîr] ُشَريإْ
vezninde) 

َشَرُة -veznin [kelkelet] َكْلَكَلٌة) [Şerşeret] َشرإْ
de) Esmâ-i  ricâldendir.

ٌر  Bir (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Şureyr] ُشَريإْ
mevzi¡ adıdır.

ى  (vezninde [attâ√] َحتَّى) [Şerrâ] َشرَّ
Hemedân kazâsında bir nâhiye ismidir.

َرى -vez [fefev¡al] َفَفْوَعٌل) [Şerevrâ] َشَرلإْ
ninde) Benî Suleym yurdunda bir dağın 
adıdır.

ِشيُر ُمَشرإْ -ism-i fâ¡il bünye) [el-muşerşîr] اَلإْ
siyle) Arslana denir.

َشُر رإْ  (vezninde [fedfed] َفْدَفٌد) [eş-şerşer] اَلشَّ
Bir nebât adıdır ki ip gibi tel tel yer üzere 
uzanıp gider; şînlerin kesriyle de lügattir. 
Ve üzerinden yağı tekâtur eden biryâna 

yukâlu: أَْظَهَرُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve bir kimseyi أََشرَّ 
şerre nisbet eylemek ya¡nî şerîr adamdır 
demek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالًَنا   أََشرَّ 
ّرِ َنَسَبُه ِإَلى الشَّ
ِريُر ve (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşrîr] اَلتَّشإْ

ِرَيُة  Bu (râ’yı yâ’ya ibdâlle) [et-teşriyet] اَلتَّشإْ
dahi bir şey™i kurutmak için güneşe ser-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: اُه ِبَمْعَنى َرُه َوَشرَّ  َشرَّ
ُه  Ve أََشرَّ

ِريٌر  Bir adamı nâs arasında [teşrîr] َتشإْ
zikr-i kabîhle rüsvâ ve teşhîr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُه ِإَذا أَْشَهَرُه ِفي النَّاِس َشرَّ
َراَرُة شإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-işrâret] اَلإْ
Pastırmaya denir, َقِديٌد […adîd] ma¡nâsına. 
Ve güneşte kurutmak için üzerine keş ser-
dikleri sepet ve tabla makûlesine denir. 
Ve kesret üzere olan deve sürüsüne denir.

َراُر ِتشإْ سإْ ِ  Bir adam kesretli [el-istişrâr] اَلإْ
deve sürüsüne mâlik olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبِل ِإْسَتَشرَّ ُفالٌَن ِإَذا َصاَر َذا ِإْشَراَرٍة ِمَن اإْلِ
اُن رَّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [eş-şerrân] اَلشَّ
Sineğe şebîh bir cânver adıdır. Bunu şârih 
 ile beyân eylemiştir ki tatarcık [e≠â] أََذى
dedikleridir. Müfredi اَنٌة .tir[şerrânet] َشرَّ

َراِشُر -şîn-i ûlânın fet) [eş-şerâşir] اَلشَّ
hi ve sâniyenin kesriyle) Nefs ve zât 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َشَراِشَرُه  َعَلْيِه   أَْلَقى 
ًة  َباَشَر ِبِه ِبَشَراِشِرِه أَْي :ve yukâlu َنْفَسُه ِحْرًصا َوَمَحبَّ
 Ve ahmâl ve eskâl ma¡nâsınadır. Ve ِبَنْفِسِه
sevgiye denir, muhabbet ma¡nâsına. Ve 
cesedin mecmû¡una denir ki baştan ayağa 
dek kâlıbdır. Ve at ve deve makûlesinin 
kuyrukları ucuna denir ki zâ™id salınan 
kıllar ve tüyler olacaktır. Müfredi ٌَشْرَشَرة 
[şerşeret]tir. Ve 

.Bir mevzi¡ adıdır [Şerâşir] َشَراِشُر

َشَرُة رإْ -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [eş-şerşeret] اَلشَّ
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sağa doğru bükmek ma¡nâsınadır ve bu 
ma¡nâda lâzım olur; yukâlu: اْلَحْبَل  ِإْسَتْشَزَر 
َفاْسَتْشَزَر ُهَو أَْي َفَتَلُه َعِن اْلَيَساِر َفَتَفتََّل
ُر ٌل) [et-teşezzur] اَلتََّشزُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Darılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َر  َتَشزَّ
 Ve cenk ve kıtâle hâzırlanmak َعَلْيِه ِإَذا َغِضَب
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََر ِلْلِقَتاِل ِإَذا َتَهيَّأ َتَشزَّ
َزُر  (vezninde [ayder√] َحْيَدٌر) [Şeyzer] َشيإْ
◊amâ kurbünde bir belde adıdır.

-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-teşâzur] اَلتََّشاُأُر
de) Birbirine hışmâne ve hasmâne bakış-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَشاَزَر اْلَقْوُم ِإَذا َنَظَر 
َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض َشْزًرا
َزُر َشإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-eşzer] اَلإْ
Kırmızı akan süte denir ki hayvânın ¡ille-
tinden neş™et eder, kan gibi gelir; yukâlu: 
َلَبٌن أَْشَزُر أَْي أَْحَمُر
َراُء زإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™eş-şezrâ] اَلشَّ
de) Kızıl göze vasf olur, arslan ve mecnûn 
gözleri gibi; yukâlu: َعْيٌن َشْزَراُء أَْي َحْمَراُء
َزُر -Göz kızıl ol (fethateynle) [eş-şezer] اَلشَّ
mağa denir; yukâlu: ٌِفي َلْحِظَها َشْزٌر أَْي ُحْمَرة
َرُة زإْ -İsm (şîn’in zammıyla) [eş-şuzret] اَلشُّ
dir, gözde olan kızıllığa denir; yukâlu: ِبَعْيِنِه 
ُشْزَرةٌ أَْي ُحْمَرةٌ

]ش ص ر[
ُر صإْ -Di (vezninde [a§r¡] َعْصٌر) [eş-şa§r] اَلشَّ
kişi seyrek seyrek dikmek ma¡nâsınadır ki 
oyulkamak ve pek seyreğine ilmek ta¡bîr 
olunur; yukâlu: ِل  َشَصَر الثَّْوَب َشْصًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
 Ve sığır boynuzuyla süşmek ِإَذا َخاَطُه ُمَتَباِعَدًة
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَصَر الثَّْوُر ِإَذا َنَطَح ِبَقْرِنِه 
Ve dürtmek ve sançmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطَعَنُه ِإَذا  ْمِح  ِبالرُّ  Ve öte cânibe َشَصَرُه 
atlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَلى  َشَصَر 
َطَفَر ِإَذا  اْلَخْرِق  -Ve gövdeye diken bat َجاِنِب 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْوَكُة الشَّ  َشَصَرْتُه 

vasf olur; yukâlu: َيَتَقاَطُر كان  ِإَذا  َشْرَشٌر   ِشَواٌء 
َدَسُمُه

]ش أ ر[
ُر زإْ  şîn’in fethi ve zâ-yı) [eş-şezr] اَلشَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir kimse rû-
be-rû bakmayıp bugz ve heybet bakışıyla 
bir taraftan ve bir yandan doğru bakmak 
ma¡nâsınadır; ¡alâ-kavlin i¡râzı mutazam-
mın hasmâne bakmak yâhûd göz kuyru-
ğuyla dargın bakışı gibi bakmak yâhûd 
doğru bakmayıp sağdan soldan bakıştır-
mak ma¡nâsınadır ki bu dahi gazabdan 
nâşî olur. Hülâsa akvâl-i mezkûrenin 
mecmû¡unda muhabbet ve nüvâziş nazarı 
olmayıp bugz ve gazab nazarı derkârdır, 
zamânenin erbâb-ı kemâle nazarı gibi; 
yukâlu: َشَزَرُه َوِإَلْيِه َشْزًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َنَظَرُه ِمْنُه 
ْيِه أَْو ُهَو َنَظٌر ِفيِه ِإْعَراٌض أَْو َنَظُر  أَْي ِمْن َنْفِسِه ِفي أََحِد ِشقَّ
 Ve bir اْلَغْضَباِن ِبُمْؤِخِر اْلَعْيِن أَِو النََّظُر َعْن َيِميٍن َوِشَماٍل
kimseye mızrak sançmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطَعَنُه ِإَذا  ُفالًَنا   Ve göz değirmek َشَزَر 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِباْلَعْيِن أََصاَبُه  ِإَذا   َشَزَرُه 
Ve ipi soluna bükmek ma¡nâsınadır ki 
şedîdü’l-fetl olur, ¡alâ-kavlin taşrasın-
dan büküp içine çevirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِمْن َفَتَل  أَْو  اْلَيَساِر  َعِن  َفَتَلُه  ِإَذا  اْلَحْبَل   َشَزَر 
ُه ِإَلى َبْطِنِه  Ve َخاِرٍج َوَردَّ

ٌر  Doğru bükülmeyip tersine [şezr] َشزإْ
bükülmüş ipe ve urgana denir, vasf bi’l-
masdardır; yukâlu: َغْزٌل َشْزٌر ِإَذا َكاَن َمْفُتوالً َعَلى 
اْسِتَواٍء  Ve el değirmenini sağına doğru َغْيِر 
çevirmeğe denir, niteki mukâbiline ٌَّبت 
[bett] denir; yukâlu: َحى َشْزًرا ِإَذا أََداَر  َطَحَن ِبالرَّ
 Ve َيَدُه َعْن َيِميِنِه

ٌر  ;Şiddet ve su¡ûbet ma¡nâsınadır [şezr] َشزإْ
tekûlu: ةٌ َوُصُعوَبٌة َكلََّفِني أَْمًرا ِفيِه َشْزٌر أَْي ِشدَّ
َزاُر ِتشإْ شإْ ِ  Bu dahi ip ve [el-iştişzâr] اَلإْ
saç makûlesini kavî olmak için soldan 
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de) Kelâm-ı havf u hayretten bir ada-
mın gözü dönüp öylece belerip kalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَمْوِت ِعْنَد  َبَصُرُه   َشَصَر 
اْلَعْيُن َواْنَقَلَبِت  َشَخَص  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن   ُشُصوًرا 
¡Alâ-kavlin bunda savâb olan َشَصا olmak-
tır ki mu¡telldir.

اِصَرُة  Yırtıcı cânver sayd [eş-şâ§irat] اَلشَّ
edecek bir gûne tuzak ismidir.

]ش ط ر[
إُُْر  Bir (vezninde [sa†r] َسْطٌر) [eş-şa†r] اَلشَّ
şey™in nısfına ve cüz™üne denir ki murâd 
iki cüz™ünden bir cüz™ü olacaktır. Fi’l-
asl munfasıl olana mevzû¡ olup ba¡dehu 
gayr-i munfasıl olan nısfta dahi isti¡mâl 
olundu ve minhu hadîsu’l-isrâ™i: َفَوَضَع“ 
اَلَة أَْي َبْعَضَها  [eş†ur] أَْشطٌُر Cem¡i َشْطَرَها” أَِي الصَّ
ve ُشطُوٌر [şu†ûr] gelir. Ve 

ٌر إُْ  Cihet ve semt ve nâhiye [şa†r] َش
ma¡nâsınadır. Bu ma¡nâda ondan fi¡l mu-
tasarrıf olmaz yâhûd َشْطَرُه  َقَصَد ,denir َشَطَر 
 ma¡nâsına. Ve َقْصَدُه

ٌر إُْ  Nâkanın ve sâ™ir mevâşînin iki [şa†r] َش
memesini sağıp iki âher memesini terk 
eylemek ma¡nâsınadır, zîrâ ileri ve geri 
dört memeleri olmakla her iki memeye 
bir َشْطٌر [şa†r] ıtlâk olunur ve ondan fi¡l 
tasarruf olundu; yukâlu: َحَلَب ِإَذا  النَّاَقَة   َشَطَر 
َشْطًرا َوَتَرَك  ِخْلِفَها  ِمْن   ın[şa†r] َشْطٌر Bu َشْطًرا 
dahi cem¡i أَْشطٌُر [eş†ur] gelir ve minhu’l-
meselu: َخْيَرُه َبُه  َجرَّ ِإَذا  أَْشطَُرُه”  ْهَر  اَلدَّ ُفالٌَن   “َحَلَب 
ُه  Ya¡nî “Dehrin hayr ve şerrini tecribe َوَشرَّ
eylemiş, takallübât-ı kevniyyeye uğramış, 
germ ü serd keşîde ve nîk ve bed çeşîde 
kimse” demektir, nâkanın bir def¡a iki ön 
memelerini ve bir def¡a iki art memeleri-
ni sağmaktan müste¡ârdır. Ve أَْشطَُرُه keli-
mesi ْهَر  lafzından bedeldir; ve kavluhu اَلدَّ
sallallâhu ¡aleyhi ve selleme: َمْن َمَنَع َصَدَقًة“ 

َشاَكْتُه  ,dir[şe§îr] َشِصيٌر Bu ma¡nâdan ism ِإَذا 
şîn’in fethiyle ki gövdeye diken batmağa 
denir. Ve 

ٌر  Teznîd-i nâka ma¡nâsınadır ki [şa§r] َشصإْ
 :mâddesinde beyân olundu; tekûlu “ز،ن،د”
ِل َوالثَّاِني ِإَذا َزنَّْدَتَها  َشَصْرُت النَّاَقَة َشْصًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
-Ve nâkanın burunları deliklerinin ara َتْزِنيًدا
lığına ِشَصاٌر [şi§âr] geçirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشَصَر النَّاَقَة ِإَذا َجَعَل َبْيَن ِمْنَخَرْيَها ِشَصاًرا
َصاُر  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [eş-şi§âr] اَلّشِ
Şol tahta parçasına denir ki nâkanın bu-
runları deliklerinin aralığına idhâl ederler. 
Ve 

-Bir recül ve bir cinnî ismle [Şi§âr] ِشَصاٌر
ridir. Ve َتْزِنيٌد [teznîd] hılâline denir ki bu 
dahi ”ز،ن،د“ mâddesinde zikr olundu.

ِصيُر -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teş§îr] اَلتَّشإْ
de) Bu dahi nâkanın burunları delikle-
rinin aralığına ِشَصاٌر [şi§âr] sokuşturmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر النَّاَقَة ِبَمْعَنى َشَصَرَها َشصَّ
ُر صإْ  Bu dahi (şîn’in kesriyle) [eş-şi§r] اَلّشِ
 [şi§âr] ِشَصاٌر ,hılâline denir [teznîd] َتْزِنيٌد
gibi.

َصُر  Şol geyik (fethateynle) [eş-şe§ar] اَلشَّ
yavrusuna denir ki süsmek kertesine bâlig 
olmuş ola, ¡alâ-kavlin bir aylık ola yâhûd 
henüz bir hoşça kuvvetlenmemiş ola 
yâhûd gerçi vücûduna kuvvet gelip lâkin 
beri öte henüz sıçrayıp gezmeğe liyâkati 
olmaya. Mü™ennesinde ٌَشَصَرة [şe§aret] de-
nir. Cem¡i أَْشَصاٌر [eş§âr] gelir. Ve 

.Bir küçük kuş adıdır [şe§ar] َشَصٌر

اِصُر ve [eş-şâ§ir] اَلشَّ

َصُر وإْ -vez [cevher] َجْوَهٌر) [eş-şev§ar] اَلشَّ
ninde) َشَصٌر [şe§ar] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir.

ُصوُر -veznin [uhûr@] ظُُهوٌر) [eş-şu§ûr] اَلشُّ
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 Ve َصاَرْت َشطُوًرا

 Bir adam bir kimseye bakar [şu†ûr] ُشُُوٌر
iken onun gayrısına bakar gibi bakmak 
ma¡nâsınadır, gûyâ ki nazarını iki bölük 
eylemiş olur; yukâlu: ِمَن ُشطُوًرا  َبَصَرُه   َشَطَر 
ِل ِإَذا َصاَر َكأَنَُّه َيْنظُُر ِإَلْيَك َوِإَلى آَخَر َيْعِني َكأَنَُّه  اْلَباِب اأْلَوَّ
َف َبَصَرُه  Ve َنصَّ

 ve [şu†ûr] ُشُُوٌر

 ma¡nâsına [şa†âret] َشَطاَرةٌ [şu†ûret] ُشُُوَرةٌ
gelir, ke-mâ se-yuzkeru.

َرُة إُْ  (vezninde [fi†rat] ِفْطَرةٌ) [eş-şi†ret] اَلّشِ
İsmdir, bir adamın evlâdlarının nısfı er-
kek ve nısfı dişi olmağa denir, meselâ dört 
evlâdının ikisi oğlan ve ikisi kız olmak 
gibi; yukâlu: َوِنْصٌف ُذُكوٌر  ِنْصٌف  أَْي  ِشْطَرةٌ   َوَلُدُه 
ِإَناٌث
َراُن إُْ -veznin [sekrân] َسْكَراُن) [eş-şa†rân] اَلشَّ
de) Yarısı dolmuş kaba denir; yukâlu: ِإَناٌء 
َقْصَعٌة َشْطَرى :ve yukâlu َشْطَراُن ِإَذا َبَلَغ اْلَكْيُل َشْطَرُه
اِطُر  Şol şûh ve küstâh ve [eş-şâtir] اَلشَّ
bî-¡âr-meşreb kimseye denir ki ehl ve 
müte¡allakât ve ahbâbına muvâfakat üze-
re olmayıp lü™m ve habâset ve lâübâliyâne 
xxvaz¡ ve hareketle onları ¡âciz eder ola; 
yukâlu: ُهَو َشاِطٌر َوُهَو َمْن أَْعَيا أَْهَلُه ُخْبًثا
َُاَرُة ) [eş-şa†âret] اَلشَّ -vez [na@âret] َنَظاَرةٌ
ninde) Bir kimse َشاِطٌر [şâ†ir] olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َوَشطَُر َشَطاَرًة  َشَطَر الرَّ
ِل َواْلَخاِمِس ِإَذا َكاَن َشاِطًرا َوُهَو َمْن أَْعَيا  ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
 Hâlen lisânımızda şâtır ve şatâretli أَْهَلُه ُخْبًثا
adam ta¡bîrimiz, bundan me™hûzdur, 
lâkin şatâret ¡unvânı isti¡mâl-ı medîhaya 
nâ-mülâyimdir.

ُُوُر ve [eş-şu†ûr] اَلشُّ

ُُوَرُة  (şîn’lerin zammıyla) [eş-şu†ûret] اَلشُّ
ve

َُاَرُة -vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [eş-şa†âret] اَلشَّ

َوِإنََّما َم  َوُوّهِ َبْهٌز  َرَواُه  َهَكَذا  َماِلِه”  َوَشْطَر  آِخُذوَها   َفِإنَّا 
اْلَمْجُهوِل ِبَناِء  َكُعِنَي يُْعَنى َعَلى  َواُب “َوُشِطَر َمالُُه”   الصَّ
َفَيْأُخُذ ُق  اْلُمَصّدِ َعَلْيِه  َفَيَتَخيَُّر  َشْطَرْيِن  َمالُُه  ُجِعَل   أَْي 
َكاَة ْطَرْيِن ُعُقوَبًة ِلَمْنِعِه الزَّ َدَقَة ِمْن َخْيِر الشَّ  الصَّ
Hadîs-i mezkûr mâni¡ü’z-zekât hakkında 
vârid olup rüvâttan Behz, شطر kelimesini 
şîn’in fethi ve tâ’nın sükûnu ve râ’nın nas-
bı ve َماِلِه kelimesinin cerriyle rivâyet eyle-
mekle mü™ellif onu tevhîm eyledi, zîrâ ona 
göre cebren hem zekâtını ve hem nısf-ı 
mâlını müsâdere ile almak iktizâ eder. 
Vech-i savâb üzere ¡ibâre mechûl bün-
yesiyle olmakla ¡âmil o mâlı a¡lâ ve ednâ 
olarak iki bölük edip ¡ukûbeten li-sâhibihi 
zekâtı a¡lâ bölüğünden ahz eylemekte mü-
tehayyirdir demek olur. Nihâye’de ba¡zı 
vücûh-ı sâ™ire ve işbu hadîsin ¡inde’l-ba¡z 
mensûhiyyeti mersûmdur.

يُر ُِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teş†îr] اَلتَّشإْ
Nâkanın memesinin iki emziğini sarıp 
ikisini terk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve bir nes َشطََّر النَّاَقَة ِإَذا َصرَّ ِخْلَفْيَها َوَتَرَك ِخْلَفْيِن
neyi yarısından iki bölmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفُه ْيَء ِإَذا َنصَّ َشطََّر الشَّ
ُُوُر  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [eş-şa†ûr] اَلشَّ
Şol koyuna denir ki memelerinin birisi 
kuruyup soğuşmuş ola, ¡alâ-kavlin iki em-
ziğinin birisi âherinden uzun ola; yukâlu: 
أََحُد َكاَن  أَْو  ِخْلَفْيَها  أََحُد  َيِبَس  َكاَنْت  ِإَذا  َشطُوٌر   َشاةٌ 
 Ve şol sevb ve döşeme طُْبَيْيَها أَْطَوَل ِمَن اآْلَخِر
makûlesine denir ki ¡arzı tarafından olan 
köşelerinin birisi dîgerinden uzun ola, 
Fârisîde ona kûs denir; yukâlu: َشطُوٌر  َثْوٌب 
ِإَذا َكاَن أََحُد َطَرَفْي َعْرِضِه أَْطَوَل ِمَن اآْلَخِر
ُُوُر ve (zammeteynle) [eş-şu†ûr] اَلشُّ

ُُوَرُة  Ma¡nâ-yı (hâ’yla) [eş-şu†ûret] اَلشُّ
mezkûrdan masdardır; yukâlu: اُة الشَّ  َشَطَرِت 
ِل َواْلَخاِمِس ِإَذا  َوَشطَُرْت ُشطُوًرا َوُشطُوَرًة ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
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sükûnuyla) ve

ُر عإْ ve (şîn’in fethiyle) [eş-şa¡r] اَلشَّ

َرُة عإْ  (şîn’in harekât-ı selâsıyla) [eş-şa¡ret] اَلشَّ
ve

َرى عإْ ve (vezninde [ikrâ≠] ِذْكَرى) [eş-şi¡râ] اَلّشِ

َرى عإْ  (vezninde [ruc¡â] ُرْجَعى) [eş-şu¡râ] اَلشُّ
ve

ُعوُر  (vezninde [uhûr@] ظُُهوٌر) [eş-şu¡ûr] اَلشُّ
ve

ُعوَرُة ) [eş-şu¡ûret] اَلشُّ -vez [şu†ûret] ُشطُوَرةٌ
ninde) ve

ُعوُر -vez [meysûr] َمْيُسوٌر) [el-meş¡ûr] اَلإَْمشإْ
ninde) ve

ُعوَرُة  ve (hâ’yla) [el-meş¡ûret] اَلإَْمشإْ

ُعوَراُء  [™meşyû«â] َمْشُيوَخاُء [™el-meş¡ûrâ] اَلإَْمشإْ
vezninde ki on iki masdardır, bir nesneyi 
hoşça fehm edip zekâ ve zihn ve fetânetle 
mezâyâ ve dakîkasına varıp iyice idrâk 
eylemek ma¡nâsınadır ki ِعْلٌم [¡ilm]den 
ahass olur, bundan tanımak ile ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: ٌَشَعَر ِبِه َوَشُعَر ِشْعًرا َوَشْعًرا َوَشْعَرًة ُمَثلََّثة 
َوَمْشُعوَرًة َوَمْشُعوًرا  َوُشُعوَرًة  َوُشُعوًرا  َوُشْعَرى   َوِشْعَرى 
ِل َواْلَخاِمِس ِإَذا َعِلَم ِبِه َوَفِطَن  َوَمْشُعوَراَء ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
 َلُه َوَعَقَلُه
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre asl 
 ,şîn’in fethiyle kıla mevzû¡dur [şa¡r] َشْعٌر
ondan dikkat vechiyle olan ¡ilm ma¡nâsı 
ahz ve tasarruf ve niçe ma¡ânî teferru¡ 
kılındı. İntehâ. Ve minhu kavluhum َلْيَت 
 َشْعِري ُفالًَنا َوِلُفالٍَن َوَعْن ُفالٍَن َما َصَنَع أَْي َلْيَتِني َشَعْرُت
Ya¡nî “N’olaydı filânın ne yaptığını biley-
dim!” Ve 

ٌر  Kelâm-ı (şîn’in kesriyle) [şi¡r] ِشعإْ
manzûm ve kavl-i mevzûnda gâlib-i 
isti¡mâl olmuştur. Gerçi her ِعْلٌم [¡ilm], 
 olup lâkin manzûmenin vezn ve [şi¡r] ِشْعٌر
kâfiye sebebiyle şeref ve imtiyâzı bâ¡is-i 

ninde) Bir kavm ve cemâ¡ate ragm ve 
infi¡âl sebebiyle aralarından ayrılıp berta-
raf olmak ma¡nâsınadır, nısf ma¡nâsından 
me™hûzdur; yukâlu: ُشطُوًرا َعْنُهْم  ُفالٌَن   َشَطَر 
ِل ِإَذا َنَزَح َعْنُهْم ُمَراِغًما  َوُشطُوَرًة َوَشَطاَرًة ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
َلُهْم
يُر ُِ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [eş-şa†îr] اَلشَّ
Ba¡îd ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َشِطيٌر   َمْنِزٌل 
 :Ve garîb adama ıtlâk olunur; yukâlu َبِعيٌد
َرُجٌل َشِطيٌر أَْي َغِريٌب
ُُوُر -dedik [»kâma] َكاَمٌخ [el-meş†ûr] اَلإَْمشإْ
leri katık sürülmüş ekmeğe denir. Ve 
 ;mâddesinde beyân olundu ,[»kâma] َكاَمٌخ
yukâlu: ُخْبٌز َمْشطُوٌر أَْي َمْطِليٌّ ِباْلَكاَمِخ Ve 

ُُوٌر  Ehl-i ¡arûz ıstılâhında [meş†ûr] َمشإْ
bahr-i recez-i müseddesten eczâ-i  selâsesi 
tenkîs olunmakla müselles kalmış olan 
beyte denir ki birer mısrâ¡ kalmış olur; 
ekser-i ürcûzeler onda manzûmedir; 
¡inde’l-ba¡z bu eş¡ârdan ma¡dûd değildir.

ُُُر  Bu dahi (zammeteynle) [eş-şu†ur] اَلشُّ
ba¡îd ma¡nâsınadır; yukâlu: ٌَنًوى ُشطٌُر أَْي َبِعيَدة 
Burada ٌَبِعيَدة [ba¡îdet]in te™nîsi ٌة  [niyyet] ِنيَّ
yâhûd ِفْرَقٌة [fir…at] te™vîliyledir.

َُاِطيُر  (vezninde [anâ†îr…] َقَناِطيُر) [Şe†â†îr] َش
Mı§ır’da ~a¡îd-i Ednâ vilâyetinde bir kûre 
adıdır.

ُمَشاَطَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muşâ†arat] اَلإْ
vezninde) Bir kimse ile bir nesneyi yarı 
bölüşmek ma¡nâsınadır; tekûlu: َشاَطْرتُُه َماِلي 
ِإَذا َناَصْفَتُه
ُمَشاِطُر -ism-i fâ¡il bünye) [el-muşâ†ir] اَلإْ
siyle) Obası yâhûd hânesi muttasıl olan 
komşuya denir; tekûlu: ُهْم ُمَشاِطُروَنا أَْي ُدوُرُهْم 
َتتَِّصُل ِبُدوِرَنا

]ش ع ر[
ُر عإْ  şîn’in kesri ve ¡ayn’ın) [eş-şi¡r] اَلّشِ
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olmakla bu dahi me¡âyîbdendir” dedik-
te şâ¡ir olacak yâdigâr, Di¡bil’e hitâbâne 
“¡Aceb ahmak adam imişsin, ben nokta 
vaz¡ eyleme diyorum, sen i¡câm ve i¡râb 
edeyim dersin” diye tahmîk eylemiştir. 
İntehâ. Ve 

ٌر -içre yat [şi¡âr] ِشَعاٌر Avret ile bir¡ [şi¡r] ِشعإْ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َناَم ِإَذا  اْلَمْرأََة   َشَعَر 
َمَعَها ِفي ِشَعاٍر
اِعُر  kelimesinden [şa¡r] َشْعٌر [eş-şâ¡ir] اَلشَّ
vasftır, şi¡r söyleyen adama denir. Cem¡i 
 .gibi [™ulemâ¡] ُعَلَماُء ,dır[™şu¡arâ] ُشَعَراُء

Mi§bâ√’ın beyânına göre fâ¡il fu¡alâ™ üze-
re cem¡lenmek nâdirdir, َعاِقٌل [¡â…il] ve 
 ُصَلَحاُء ve [√âli§] َصاِلٌح ve [™u…alâ¡] ُعَقالَُء
[§ula√â™] ve ¡inde’l-ba¡z َباِرٌح [bâri√] ve 
 şüzûz üzere geldiler. Ve [™bure√â] بَُرَحاُء
 bâb-ı hâmisten iken kıyâs vasfı [şâ¡ir] َشاِعٌر
fa¡îl üzere gelmektir, َشِريٌف [şerîf] ve ُشَرَفاُء 
[şurefâ™] gibi, lâkin habbe-i ma¡hûde ismi 
olan َشِعيٌر [şa¡îr]e iltibâs şâ™ibesine mebnî 
fu¡alâ™ üzere îrâd olundu. İntehâ. Ve 

 in ¡inde’l-¡Arab merâtib-i[şâ™ir] َشاِعٌر
¡adîdesi vardır: ُمْفِلٌق [mufli…] ya¡nî fasîh 
ve belîg ve mâhir olan şâ¡ire ِخْنِذيٌذ [«in≠î≠] 
derler ki müntehâ-yı merâtibdir. Ondan 
dûn olanına ٌَشاِعر [şâ¡ir] derler. Ba¡dehu mu-
saggar bünyesiyle ُشَوْيِعٌر [şuvey¡ir] derler, 
şâ¡ircik demektir. Ba¡dehu ُشْعُروٌر [şu¡rûr] 
derler, tahvîl-i bünye ile ُعْصُفوٌر [¡u§fûr] 
vezninde. Ba¡dehu ُمَتَشاِعٌر [muteşâ¡ir] der-
ler. Ba¡dehu َباِعٌر [bâ¡ir] derler ki َبْعٌر [ba¡r]
dan me™hûzdur, bokçu demektir. Ve َشاِعٌر 
[şâ¡ir] lafzı gâh olur ki ِشْعٌر [şi¡r] kelime-
sini te™kîd ve mübâlaga için vasfen îrâd 
olunur; yukâlu: ٌد َكَما يَُقاُل َلْيٌل  ِشْعٌر َشاِعٌر أَْي َجّيِ
الَِئٌل َوِظلٌّ َظِليٌل
ِعُر َويإْ -musaggar bünye) [eş-Şuvey¡ir] اَلشُّ

ıtlâk oldu, niteki ¡ilm-i şerî¡atte ِفْقٌه [fi…h] 
ve ¿üreyyâ’da َنْجٌم [necm] isti¡mâl-i gâlib 
olmuştur. Cem¡i أَْشَعاٌر [eş¡âr] gelir. Şârih 
der ki vech-i mezkûr üzere ِشْعٌر [şi¡r] 
me™hazında i¡mâl-i zihn ü fetânet mu¡teber 
olup o dahi kasdın eseri olmakla ittifâkî 
âyât ve ehâdîs-i mevzûneye ِشْعٌر [şi¡r] ıtlâk 
olunmaz. Ve 

ٌر  ve [şi¡r] ِشعإْ

ٌر  Gazel ve kasîde (şîn’in fethiyle) [şa¡r] َشعإْ
gibi mevzûn ve manzûm ve mukaffâ 
kelâm söylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل َواْلَخاِمِس  َشَعَر ُفالٌَن َوَشُعَر ِشْعًرا َوَشْعًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
ِشْعًرا َقاَل   Alâ-kavlin bâb-ı hâmisten¡ ِإَذا 
şi¡ri güzel ve rengîn ve matbû¡ söylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْعَر  َشُعَر ُفالٌَن ِإَذا أََجاَد الّشِ

Mütercim der ki bâb-ı hâmis ef¡âl-i 
garîziyye ve secâyâya müte¡allik olmakla 
kavl-i ahîr murtazâ-yı cemâhîrdir, ya¡nî 
kaldırım şâ¡irleri hakkında bâb-ı hâmisten 
tasrîf olunmaz, belki mâder-zâd olup 
bi’t-tab¡ şâ¡ir hakkında îrâd olunur. Bu 
münâsebetle şu mutâyebenin sebti revâ 
görüldü: Selefte Di¡bil nâm şâ¡irin bir 
dostu var idi ki zu¡münce şâ¡ir-i bî-nazîr 
geçinir idi, hemîşe tefevvüh eylediği beyt 
galat ve hatâdan sâlim olmaz idi. Bir gün 
işbu ِإنَّ َذا اْلُحبَّ َشِديٌد َلْيَس يُْنِجيِه اْلِفَراُر || َوَنَجا“ 
اْلَمَخاِزي” ُذّلِ  ِمْن  َيْعِشُق  الَ  َكاَن   beytini inşâ َمْن 
ve Di¡bil’e ¡arz eyledikte Di¡bil dedi ki 
“Ey ¡azîz, beyt-i mezbûr mukaffâ olma-
mış, zîrâ mısrâ¡-ı evvel râ™ ve sânî zâ-yı 
mu¡ceme üzere mebnîdir ve bu makbûl 
değildir.” Şâ¡ir efendi dedi ki “Nokta vaz¡ 
eyleme ki o dahi mühmel olmakla yek-
kâfiye ola.” Di¡bil bu mahzûrun def¡ine 
“Bârekallâh! Çâre buldun lâkin mısrâ¡-ı 
evvelin âhiri merfû¡ ve sânînin mecrûr 



َشَعٌر 2059BÂBU’R-RÂ™ 

ْعُر -Ve hayvân kısmı tüylenmiş yavru dü الشَّ
şürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: النَّاَقُة  أَْشَعَرِت 
 ِشَعاٌر Ve bir kimseye ِإَذا أَْلَقْت َجِنيَنَها َوَعَلْيِه َشْعٌر
[şi¡âr] giydirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َغْيُرُه أَْلَبَسُه  ِإَذا  َعاَر  الّشِ  Ve derûne gam ve أَْشَعَرُه 
tasa yapışmak ma¡nâsına müsta¡meldir ki 
gûyâ bedende olan kıl mesâbesinde olur; 
yukâlu: ِبِه َلِزَق  ِإَذا  َقِلْبي  اْلَهمُّ   Ve bir şey™i أَْشَعَر 
bir şey™e yapıştırmak ma¡nâsına müte¡addî 
olur; yukâlu: ِبِه أَْلَزَقُه  ِإَذا  ِبِه   Ve cenkte أَْشَعَرُه 
her fırka şi¡ârlarıyla nidâ eylemek ¡alâ-
kavlin her fırka birbirini bilip tanımak 
için kendilerine şi¡âr vaz¡ ve ta¡yîn kıl-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَقْوُم   أَْشَعَر 
ِشَعاًرا أِلَْنُفِسِهْم  َجَعُلوا  أَْو  ِبِشَعاِرِهْم   Ve hacc َناَدْوا 
menâsikinden kurbân devesine i¡lâm için 
¡alâmet ve nişân eylemek ma¡nâsınadır 
ki murâd hörgücünün sağ tarafını bıçak-
la bir mikdâr şakk edip yâhûd bir nesne 
ile dürtüp kanatırlar, tâ ki kurbânlık oldu-
ğuna nişân ola; yukâlu: أَْعَلَمَها ِإَذا  اْلَبَدَنَة   أَْشَعَر 
ُم الدَّ َيْظَهَر  َحتَّى  َيْطَعَنَها  أَْو  ِجْلَدَها  َيُشقَّ  أَْن   Ve َوُهَو 
temrene ve bıçağa pirâzvâne geçirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَب َوالنَّْصَل ِإَذا  أَْشَعَر النِّ
َجَعَل َلَها َشِعيَرًة
ُر عإْ  şîn’in fethi ve ¡ayn’ın) [eş-şa¡r] اَلشَّ
sükûnu ve halkiyye olmakla fethiyle) 
Cismde nâbit olan şey™e denir; yünden 
ve tüyden mâ-¡adâsıdır ki Fârisîde mûy 
ve Türkîde kıl ta¡bîr olunur, Niteki yüne 
 .derler [veber] َوَبٌر ve tüye [ûf§] ُصوٌف
Cem¡i أَْشَعاٌر [eş¡âr] ve ُشُعوٌر [şu¡ûr] gelir ve 
 gelir şîn’in kesriyle. Müfredi [şi¡âr] ِشَعاٌر
 َشْعَرةٌ tir hâ’yla ve gâh olur ki[şa¡ret] َشْعَرةٌ
[şa¡ret] ile cem¡den kinâye olunur, cemâ¡at 
i¡tibârıyla. Ve 

 Nebât ve eşcâra ve za¡ferâna [şa¡ar] َشَعٌر
ıtlâk olunur.

siyle) Şu¡arâdan Mu√âmmed b. ◊umrân 
el-Cu¡fî ve Rebî¡a b. ¡O&mân el-Kinânî ve 
Hâni™ b. Tevbe eş-Şeybânî lakablarıdır.

َعُر َشإْ  Beliyy kabîlesinden bir [el-Eş¡ar] اَلإْ
şâ¡irin ismidir. Ve ¡Amr b. ◊âri&e el-
Esedî lakabıdır. Ve Sebe neslinden Nebt 
b. Uded nâm kimsenin lakabıdır, gövde-
si kıllı doğmakla mülakkab olmuştur ve 
o, Yemen’de bir kabîlenin pederidir ki 
kabîle-i Eş¡ar ki kabîle-i ¡azîmedir, on-
dan münşa¡ibdir; Ebû Mûsâ el-Eş¡arî o 
kabîle ricâlindendir. Cem¡-i nisbetinde 
 denir, yâ’nın hazfiyle [Eş¡ariyyûn] أَْشَعِريُّوَن
 َجاَءْتَك :dahi derler; yukâlu [Eş¡arûn] أَْشَعُروَن
 Ve اأْلَْشَعُروَن ِبَحْذِف َياِء النََّسِب

َعُر -Gövdesi çok ve uzun kıllı ki [eş¡ar] أَشإْ
şiye denir; yukâlu: ْعِر  َرُجٌل أَْشَعُر ِإَذا َكاَن َكِثيَر الشَّ
 Ve َوَطِويَلُه

َعُر  Davar kısmının tırnağının [eş¡ar] أَشإْ
nihâyet bulduğu çevresi derisine denir ki 
kıl ve tüy bittiği yerin mebde™idir, yuka-
rısına nisbet pek kıllı olur. Ve fercin bir 
cânibine ıtlâk olunur. Ve siğil tarzında 
şol hurde hurde nesnelere denir ki koyun 
kısmının bakanakları aralıklarında zuhûr 
eder. Ve 

َعُر  Bir dağın adıdır. Ve tırnağın [Eş¡ar] أَشإْ
altında çıkan ete denir; cem¡i ُشُعٌر [şu¡ur] 
gelir zammeteynle.

َعاُر شإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-iş¡âr] اَلإْ
adama bir nesneyi bildirmek ve âgâh ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اأْلَْمَر  أَْشَعَرُه 
أَْعَلَمُه ِإَذا   Ve çizme makûlesi nesnenin َوِبِه 
koncu içre kıl döşemek ma¡nâsınadır 
ki bedevî A¡râbın astarları yerindedir; 
yukâlu: أَْشَعَر اْلُخفَّ ِإَذا َبطََّنُه ِبَشْعٍر Ve anası kar-
nında olan yavru kıllanmak ve tüylenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْشَعَر اْلَجِنيُن ِإَذا َنَبَت َعَلْيِه 
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müsta¡mel olan ِإْشَعاٌر [iş¡âr]dan me™hûzdur. 
İntehâ.

ِعَرُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [eş-şa¡iret] اَلشَّ
Şol koyuna vasf olur ki bakanakları ara-
lıklarında dâ™imâ kıllar bitip tırnakları ka-
nar ola, ¡alâ-kavlin dizlerinde dâ™imâ gicik 
¡illeti ¡ârız olan koyuna denir; yukâlu: ٌَشاة 
ْعُر َبْيَن ِظْلَفْيَها َفَتْدَمَياِن أَْو ِهَي  َشِعَرةٌ ِإَذا َكاَنْت َيْنُبُت الشَّ
الَِّتي َتِجُد أَُكاالً ِفي ُرَكِبَها
َراُء عإْ  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™eş-şa¡râ] اَلشَّ
 kelimesinden mü™ennestir, gür [eş¡ar] أَْشَعُر
kıllı ¡avrete denir. Ve dürüşt ve haşin olan 
şey™e denir; te™nîsi mevsûf i¡tibârıyladır. 
Şârih َخِشَنٌة nüshalarını taglît ve َخِبيَثٌة ol-
mağı tasvîb eylemiştir, lâkîn huşûnet dahi 
mâddeye mülâyim olmakla ıtlâkı ba¡îd de-
ğildir. Ve 

َراُء -Akl kabûl eylemeyecek mer¡ [™şa¡râ] َشعإْ
tebede ¡azîm ve münker olan âfete vasf 
olur, niteki َوْبَراُء [vebrâ™] dahi bu mahalde 
müsta¡meldir; yukâlu: َداِهَيٌة َشْعَراُء َوَداِهَيٌة َوْبَراُء 
 Ve أَْي ُمْنَكَرةٌ

َراُء  :Kürke ıtlâk olunur; tekûlu [™şa¡râ] َشعإْ
 Ve pek cem¡iyyetli َرأَْيُتُه َوَعَلْيِه َشْعَراُء أَِي اْلَفْرَوُة
insân gürûhuna ıtlâk olunur; yukâlu: ٌَجَماَعة 
َكِثيَرةٌ أَْي   Ve bir nev¡ sinek ismidir ki َشْعَراُء 
gökçül yâhûd kızıl olur, deve ve eşek ve 
köpek kısmına üşüntü eder, bunu büvelek 
ta¡bîr ettikleri büyük ve nîş-dâr sinek ile 
beyân ederler. Ve 

َراُء -Deve kısmının mahzûz ol [™şa¡râ] َشعإْ
duğu َحْمٌض [√am∂] envâ¡ından bir şecerin 
ismidir. Ve bir gûne şeftali adıdır, tüylü 
olan nev¡idir. Bu ikinin cem¡ ve müfredi 
berâberdir. Ve 

َراُء  Ağaçlı ¡alâ-kavlin ağacı çok [™şa¡râ] َشعإْ
dırahtistân arza vasf olur; yukâlu: أَْرٌض 
َجِر أَْو َكِثيَرتُُه  Ve ağaç bürümüş َشْعَراُء أَْي َذاُت الشَّ

ِعُر ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [eş-şa¡ir] اَلشَّ

َراِنيُّ عإْ ) [eş-şa¡râniyy] اَلشَّ  [an¡âniyy§] َصْنَعاِنيٌّ
gibi) Gövdesinde keçi gibi kılları çok ve 
uzun olan kişiye denir, niteki أَْشَعُر [eş¡ar] 
dahi denir; yukâlu: ٌَّوَشْعَراِني َوَشِعٌر  أَْشَعُر   َرُجٌل 
ْعِر َوَطِويُلُه أَْي َكِثيُر الشَّ
َعُر  Bir adam (fethateynle) [eş-şa¡ar] اَلشَّ
gövdesi gür kıllı olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكثَُر ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َشَعًرا  ُجُل  الرَّ  َشِعَر 
 Ve köle sâhibi olmak ma¡nâsınadır ki َشْعُرُه
bu ُشُعوٌر [şu¡ûr]dandır, gûyâ ki o imtiyâz 
ile beyne’n-nâs ma¡lûm olur; yukâlu: َشِعَر 
ُجُل ِإَذا َمَلَك َعِبيًدا الرَّ
َرُة عإْ  Kasık (şîn’in kesriyle) [eş-şi¡ret] اَلّشِ
kılına denir hâssaten; yukâlu: ِشْعَرتُُه  َنَبَتْت 
َعاَنِتِه َشْعُر   Ve göbeğin altında kıl biten أَْي 
yere denir. Ve kasığa denir mahalliyyet 
¡alâkalarıyla. Ve bir bölük kıllara denir.

َراُء عإْ  (şîn’in kesri ve medd ile) [™eş-şi¡râ] اَلّشِ
Bu dahi kasık kılına denir.

ِعيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teş¡îr] اَلتَّشإْ
 gibi yavru anası rahiminde [iş¡âr] ِإْشَعاٌر
tüylenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشِعَر اْلَجِنيُن 
ْعُر الشَّ َعَلْيِه  َنَبَت   Ve çizmenin astarı yerine ِإَذا 
yâhûd tabanına kıl döşemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنُه ِبَشْعٍر َر اْلُخفَّ ِإَذا َبطِّ َشّعِ
َعاُر ِتشإْ سإْ ِ ve [el-istiş¡âr] اَلإْ

ُر ٌل) [et-teşa¡¡ur] اَلتََّشعُّ  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Bunlar da yavru anası rahiminde tüylen-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَجِنيُن  ِإْسَتْشَعَر 
ْعُر َر ِإَذا َنَبَت َعَلْيِه الشَّ  Ve َوَتَشعَّ

َعاُر ِتشإْ  giymek [şi¡âr] ِشَعاٌر [iştiş¡âr] ِإسإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلِبَس ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْسَتْشَعَر 
َعاَر  ِإْسِتْشَعاٌر Mütercim der ki Esâs’ta الّشِ
[istiş¡âr] kelimesini mecâz olarak derûnda 
izmâr-ı havf ma¡nâsına da resm olun-
muştur; ilzâk-ı hemm ü tâsa ma¡nâsına 
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olur ve sahîh olan böylece olmaktır. Ve 
Mi§bâ√’ta َواْلَمْشَعُر اْلَمَناِسِك  َمَواِضُع   اَْلَمَشاِعُر 
َمْفُتوَحٌة َوِميُمُه  ُقَزُح  َواْسُمُه  ُمْزَدِلَفَة  ِبآِخِر  َجَبٌل   اْلَحَراُم 
ِباْسِم التَّْشِبيِه  َعَلى  َيْكِسُرَها  َوَبْعُضُهْم  اْلَمْشُهوِر   َعَلى 
 ibâretiyle mübeyyen olmakla nüsha-i¡ اآْلَلِة
sâniyeyi te™yîd eder. Ve Bey∂âvî’nin 
beyânına göre imâmın vâkıf olduğu cebel 
olacaktır ki ona ¢uza√ dahi derler ve bu 
kavli hadîs-i şerîfle te™yîd eylemiştir. Ve 
 tesmiyesi ma¡lem-i ¡ibâdet [meş¡ar] َمْشَعٌر
olduğuna ve harâm ile vasf hürmetine 
mebnîdir ve âyet-i kerîmede اْلَمْشَعِر  ﴿ِعْنَد 
 vürûdu, zîrâ ona karîb olan mahalde اْلَحَراِم﴾
zikr efdaldir ve illâ Muzdelife’nin vâdî-i 
Ma√ser’den mâ-¡adâ mecmû¡u mevkıftır. 
Pes bu beyâna göre اَْلُمْزَدِلَفُة nüshası dahi 
sahîh olur, lâkin vâdî-i Ma√ser müstesnâ 
olmak lâzım olmakla nüsha-i sâniye yine 
râcihtir. İntehâ.

َعاُر  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [eş-şi¡âr] اَلّشِ
At kısmının çuluna ıtlâk olunur. Asl ِشَعاٌر 
[şi¡âr] insânın gömleğine denir. Ve mut-
lakan bedenine mümâs olan libâsına de-
nir, kıllara mümâs olduğu için, ba¡dehu at 
çulunda ve o makûlede isti¡mâl olundu. 
Ve cenk ve sefer hengâmlarında birbirini 
tanıyıp bilmek için beynlerinde ta¡yîn ey-
ledikleri ¡alâmete denir ki bu ُشُعوٌر [şu¡ûr]
dandır. 

Mütercim der ki ashâb-ı kirâmın ekserî 
cenklerde şi¡ârları أَِمْت  kelimesi idi أَِمْت 
ki ِإَماَتٌة [imâtet]ten fi¡l-i emrdir, tefe™™ülen 
bunu şi¡âr eylemişler idi. İntehâ. Ve 

 Nisvânın baş örtülerini ve [şi¡âr] ِشَعاٌر
yaşmaklarını yağmurdan hıfz edecek bü-
ründükleri üst örtülerine denir. Ve gök 
gürültüsüne ıtlâk olunur ki ¡alâmet-i ma-
tardır. Ve ağaca ıtlâk olunur; bunda şîn’in 

ya¡nî çatılkı ve koruluk olmuş bâgçeye ve 
merg-zâra denir; yukâlu: َرْوَضٌة َشْعَراُء ِإَذا َكاَنْت 
َجُر الشَّ َرْأَسَها   makûlesi [na§iyy] َنِصيٌّ Ve َيْغُمُر 
otluk bitiren kumsala ıtlâk olunur. Ve 
şedîd ve ¡azîm dâhiyeye vasf olur, niteki 
zikr olundu. Cem¡i ُشْعٌر [şu¡r] gelir şîn’in 
zammıyla.

َعاُر  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [eş-şa¡âr] اَلشَّ
Birbirine âmîhte olmuş çatılkı ağaçlı-
ğa denir; yukâlu: َجِر الشَّ أَِي  َعاِر  الشَّ َكِثيَرُة   َرْوَضٌة 

 Ve toprağı mülâyim ve pâ-zede اْلُمْلَتّفِ
olan yerde nâbit şol ağaçlara ıtlâk olunur 
ki memerr-i nâsta vâki¡ olmakla ebnâ-yı 
sebîl oraya nüzûl edip kış ise altına girip 
nev¡an berd ve bârândan korunmakla ve 
onlardan odun edinmekle ısınırlar ve yaz 
ise gölgelenirler.

َعُر -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-meş¡ar] اَلإَْمشإْ
de) Bu dahi zikr olunan ağaca denir. Ve 

َعٌر -Menâsik-i haccın edâ olu [meş¡ar] َمشإْ
nacak mevzi¡ine ıtlâk olunur; cem¡i َمَشاِعُر 
[meşâ¡ir]dir. Niteki ٌَشِعيَرة [şa¡îret] ve ٌِشَعاَرة 
[şi¡âret] dahi denir, ke-mâ se-yuzkeru. 

Mü™ellif Ba§â™ir’de َوَمَشاِعُر اَْلَحَواسُّ   اَْلَمَشاِعُر 
ِلْلَحَواّسِ الظَّاِهَرُة  َمَعاِلُمُه   ibâretiyle tefsîr¡ اْلَحّجِ 

eylemekle َمْشَعٌر [meş¡ar] her hâsse-i 
insânîye ve her mahall-i menâsik-i hac-
ca ıtlâk olunur. Burada ُمْعَظُمَها nüshaları 
galattır, savâbı َمْوِضُعَها olmaktır ki zamîr 
َحَراٍم e râci¡idir. Ve[menâsik] ِمَناِسُك  َمْشَعُر 
[meş¡aru √arâm] ki bunda mîm’in kes-
riyle de câ™izdir, Muzdelife’ye ıtlâk olu-
nur ki hâliyen üzerinde binâ™ vardır; onun 
kurbünde bir küçük dağa ıtlâk olunur 
zann edenler vehm eylediler. Şârih der 
ki ba¡zı nüshalarda اَْلُمْزَدِلَفُة Ve ba¡zında 
 unvânında mersûm olmakla buna¡ ِباْلُمْزَدِلَفِة
göre Muzdelife’de bir mahal ismi demek 
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ri mevâzi¡-i mu¡alleme ve mu¡ayyeneden 
¡ibârettir, ~afâ ve Merve ve Minâ ve 
¡Arafât gibi; ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ﴿
ْم َشَعاِئَر اهلِل﴾ اآلية، َوِهَي َمَناِسُكُه َوَعالََماتُُه أَْو  َوَمْن يَُعظِّ
َمَعاِلُمُه الَِّتي َنَدَب اهللُ ِإَلْيَها َوأََمَر ِباْلِقَياِم ِبَها
َعاَرُة  َمْشَعٌر (şîn’in kesriyle) [eş-şi¡âret] اَلّشِ
[meş¡ar] ve ٌَشِعيَرة [şa¡îret] gibi bu dahi 
mevzi¡-i hacca ıtlâk olunur.

ِعيُر  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [eş-şa¡îr] اَلشَّ
Hubûbât cinsinden arpaya denir, Fârisîde 
cev denir, gûyâ ki buğdaydan ¡alâmetle 
mümtâz olmuştur. Müfredi ٌَشِعيَرة [şa¡îret]
tir. Ve 

 Bir adamın ¡aşîr ve musâhib [şa¡îr] َشِعيٌر
ve hemdemine ıtlâk olunur ve bu İmâm 
Nevevî’den menkûldür. Ve Baπdâd’da 
bir mahalle adıdır; sulehâdan Şeyh 
¡Abdulkerîm b. el-◊asan b. ¡Alî oradan-
dır. Ve Endelüs ülkesinde bir iklîm ismi-
dir. Ve Hu≠eyl bilâdında bir mevzi¡ adıdır.

ُرلَرُة عإْ  ِقثَّاء (şîn’in zammıyla) [eş-şu¡rûret] اَلشُّ
[…i&&â™]-i sagîre denir ki hıyârın birâderi 
olan ¡acûrun hurde nev¡idir. Cem¡i َشَعاِريُر 
[şe¡ârîr] gelir. Ve 

 Perâkende ve târümâr [şe¡ârîr] َشَعاِريُر
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َذَهُبوا 
بَّاِن الّذِ ِمْثَل  ِقيَن  ُمَتَفّرِ أَْي  ِبِقْنَدْحَرَة  أَْو  اَن  ِبَقذَّ  َشَعاِريَر 
Ya¡nî “Sinekler gibi el ayak yetişmez yer-
lere târümâr olup gittiler.” Ve 

 Etfâl-i ¡Arab beynlerinde [şe¡ârîr] َشَعاِريُر
bir oyun adıdır. Ve kelime-i merkûmenin 
müfredi yoktur, َشَعاِبيُب [şe¡âbîb] gibi.

َرى  (vezninde [ikrâ≠] ِذْكَرى) [Şi¡râ] ِشعإْ
◊arre-i Benî Suleym yanında bir dağın 
adıdır. Ve 

َرى  Felekte iki kevkeb ismidir [Şi¡râ] ِشعإْ
ki birisine Şi¡ra’l-¡Abûr ve birine Şi¡ra’l-

fethiyle de lügattir, niteki zikr olundu. 
Cem¡i ٌأَْشِعَرة [eş¡iret] gelir ve ُشُعٌر [şu¡ur] 
gelir zammeteynle. Ve 

-Ölmeğe ıtlâk olunur, her [şi¡âr] ِشَعاٌر
kesin ma¡lûmu olduğuna mebnî, mevt 
ma¡nâsına. Ve ِدَثاٌر [di&âr] altından giyilen 
libâsa denir ki gömlek gibi sâde et üze-
re giyilen libâstır, kıllara mümâs olduğu 
için; bunda şîn’in fethiyle de câ™izdir.

ُمَشاَعَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muşâ¡aret] اَلإْ
vezninde) İki şâ¡ir birbiriyle şi¡r söyleş-
mek ma¡nâsınadır ve bâb-ı mübâlagada 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َكاَن أَْي  َفَشَعَرُه   َشاَعَرُه 
 içre yatıp [şi¡âr] ِشَعاٌر Ve ¡avretle bir أَْشَعَر ِمْنُه
uyumak ma¡nâsınadır; yukâlu: َشاَعَر اْلَمْرأََة ِإَذا 
َناَم َمَعَها ِفي ِشَعاٍر
ِعيَرُة  (vezninde [sefînet] َسِفيَنٌة) [eş-şa¡îret] اَلشَّ
Hacc için olan ¡alâmetli kurbân devesine 
ıtlâk olunur, bedene-i muhdât ma¡nâsına. 
Cem¡i َشَعاِئُر [şe¡â™ir] gelir. Kâle’ş-şârih ve 
minhu kavluhu ta¡âlâ: ﴾اهلِل َشَعاِئَر  تُِحلُّوا   ﴿الَ 
َي ِبَذِلَك أِلَنََّها َتْشُعُر  اآلية أَْي َما يُْهَدى ِإَلى َبْيِت اهلِل َوُسّمِ
 Ve أَْي َتْعَلُم ِبأَْن َتْدَمى ِبَشِعيَرٍة أَْي َحِديَدٍة َتْشُعُر ِبَها

-Şol nesneye denir ki gümüş [şa¡îret] َشِعيَرةٌ
ten yâhûd demirden arpa şeklinde düzüp 
temrene ve bıçak sapına zabt için üstüvâr 
ederler. Türkîde pirâzvâne ta¡bîr olunur. 
Ve 

 ِشَعاَرةٌ ve [meş¡aret] َمْشَعَرةٌ [şa¡îret] َشِعيَرةٌ
[şi¡âret] gibi menâsik-i haccın mevzi¡ine 
ya¡nî edâ edecek mahalline ıtlâk olunur. 
 َشِعيَرةٌ ki müfredi [şe¡â™iru’l-√acc] َشَعاِئُر اْلَحّجِ
[şa¡îret]-i mezbûredir; menâsik ve ¡alâmât 
ve âsârından ¡ibârettir, tavâf ve sa¡y ve 
remy-i cimâr ve vukûf ve zebh-i karâbîn 
gibi. ¡Alâ-kavlin me¡âlim-i hacca ıtlâk 
olunur ki Hak ta¡âlânın ¡ibâdına oralarda 
kıyâm ve edâ-yı menâsikle emr eyledikle-
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tuyûr ile mâl-â-mâl a¡mer-i cibâldır.

َراُن  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [Şu¡rân] ُشعإْ
İbn ¡Abdullâh el-»a∂ramî ismidir.

-veznin [kusâlâ] ُكَساَلى) [Şu¡ârâ] ُشَعاَرى
de) Bir dağın ve Yemâme’de bir suyun 
ismidir.

َعِريَّاُت  Kartal (fetehâtla) [eş-şa¡ariyyât] اَلشَّ
dedikleri kuşun yavrularına denir, tüyleri 
kıl tarzında olduğu için.

ُعوُر  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [eş-Şa¡ûr] اَلشَّ
◊abe†ât kabîlesinde bir feres ismidir.

َراُء َعيإْ  [™umeyrâ√] ُحَمْيَراُء) [™eş-şu¡ayrâ] اَلشُّ
vezninde) Bir şecer adıdır. Ve esmâ-i  
nisvândandır; Şu¡ayrâ™ binti ∞abbe b. 
Udd, bir kabîle vâlidesidir, ¡alâ-kavlin o 
hatunun ferzendi olan Bekr b. Murr’un 
lakabıdır.

َعاِر الإِْمشإْ -mîm’in kesriy) [u’l-Miş¡âr±] ُذل 
le) Mâlik b. Nema† el-Hemdânî el-»ârifî 
lakabıdır ki ashâbdandır. Ve ±u’l-Miş¡âr 
◊amza b. Eyfa¡ en-Nâ¡i†î el-Hemdânî ki 
Yemen’de kavmi beyninde şerîf ve zî-
şân idi, zamân-ı hilâfet-i Fârû…î’de Şâm 
diyârına hicret edip dâ™iresinde yalnız dört 
bin nefer ¡abd-ı memlûku var idi, cüm-
lesini âzâd eyledi. Bu cihetle bi’l-velâ™ 
Hemdân kabîlesine müntesib oldular.

ُمَتَشاِعُر  Nefsinde şâ¡ir ve [el-muteşâ¡ir] اَلإْ
kuvvet-i nazmiyyeye mâlik ve muktedir 
değil iken şâ¡irlik iddi¡â eden kavvâla de-
nir; yukâlu: ُهَو ُمَتَشاِعٌر َما ِبَشاِعٍر أَْي َيَري ِمْن َنْفِسِه 
أَنَُّه َشاِعٌر

]ش ع ص ر[
ُصوُر عإْ -vez [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [eş-şu¡§ûr] اَلشُّ
ninde) Cevz-i berrî ismidir ki yaban cevzi 
demektir. Şârihin nüshasında ٌَّجْوٌز ِهْنِدي ile 
mersûmdur ki nârcîl olacaktır.

∏umey§â™ derler. Zu¡m-ı ¡Arab üzere Sü-
heyl nâm kevkebin kız karındaşlarıdır. 

Mütercim der ki َعُبوٌر [¡Abûr] َصُبوٌر [§abûr] 
veznindedir ve ُغَمْيَصاُء [∏umey§â™] mechûl 
bünyesi üzeredir. Evvelki Şi¡râ-yı Yemânî 
ve sânî Şi¡râ-yı Şâmî dedikleridir. Ve Sü-
heyl kezâlik Yemen kutrunda mer™î bir 
kevkebdir. Şi¡râ-yı Yemânî’ye ¡Arabdan 
Benû »uzâ¡a perestiş ederler idi. Ve bun-
lar Cevzâ’dan sonra tulû¡ ederler. Mâ-
beynleri iki nîze mikdârıdır, biri cenûba 
mâ™il büyük ve rûşen ve dîgeri şimâle 
mâ™il küçük sürh-renktir. Cenûba mâ™il 
olan Şi¡râ-yı ¡Abûr ve Şi¡râ-yı Yemânî ola-
caktır. Ve şimâle mâ™il olan ∏umey§â™ ve 
Şâmî dedikleridir ki suver-i cenûbiyyeden 
kelb-i asgarın ağızındadır ve Yemânî 
kelb-i ekberin ağızındadır, Fârîsîde bun-
lara dû-hâherân ıtlâk olunur. Beyne’l-
kevâkibi’l-cenûbiyye ma¡rûf oldukları 
bâ¡is-i itlâktır. Şöyle zu¡m ederler ki bir 
gece ¡Abûr hufyeten Süheyl ile mecerre-
yi ¡ubûr ve igtirâb eylemeleriyle Şi¡râ-yı 
Şâmî onların firkatinden bükâ eyleyerek 
mübtelâ-yı gamsu’l-¡ayn olmuştur. İntehâ.

ُر  şîn’in fethi ve ¡ayn’ın) [Şa¡r] َشعإْ
sükûnuyla gayr-i munsarıf olarak) Benû 
Suleym yâhûd Benû Kilâb yurdunda bir 
dağın adıdır. Şârih der ki men¡-i sarfının 
¡illeti ma¡lûm değildir, meğer ki esmâ-i  
inâstan menkûl ola.

ُر  Benû Cuşem (şîn’in kesriyle) [Şi¡r] ِشعإْ
bilâdında bir dağın adıdır.

َراُن عإْ -veznin [selmân] َسْلَماُن) [eş-şa¡rân] اَلشَّ
de) Deve mer¡âlarından ِرْمٌث [rim&] dedik-
leri şûr otluk nev¡inden boza mâ™il yeşil 
nev¡ine denir. Ve Mav§il kurbünde bir da-
ğın adıdır; eşcâr ve ve fevâkih ve envâ¡-ı 
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ların َشَغْرُت ِبِرْجِلي ِفي اْلَغِريِب kavlleri ki َعَلْوُت 
-ma¡nâsını irâde ederler, ma¡nâ النَّاَس ِبِحْفِظِه
yı evvelden me™hûzdur, “Garîblerin hıfz 
ve himâyeti sebebiyle ya¡nî gurebâ™ züm-
resini muhâfaza için nâsa te¡allî eyledim” 
demektir.

ُغوُر -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [eş-şuπûr] اَلشُّ
de) Cimâ¡ eden adam cimâ¡ için hatunun 
ayaklarını ¡alem gibi yukarı kaldırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل اْلَمْرأََة ُشُغوًرا  َشَغَر الرَّ
َكاِح ِللنِّ ِرْجَلْيَها  َرَفَع  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب   Ve hatun ِمَن 
hengâm-ı mezbûrda ayaklarını kendi kal-
dırmak ma¡nâsına gelir; yukâlu: ُجُل  َشَغَر الرَّ
 Ve bir arz yâhûd اْلَمْرأََة ِإَذا َرَفَع ِرْجَلْيَها َفَشَغَرْت ِهَي
belde zabt ve himâyet eden mutasarrıftan 
hâlî kalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَغَرِت 
اأْلَْرُض ِإَذا َلْم َيْبَق ِبَها أََحٌد َيْحِميَها َوَيْضِبطَُها
َغاُر شإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-işπâr] اَلإْ
dahi cimâ¡ için hatunun ayaklarını yuka-
rı kaldırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْشَغَر 
ُجُل اْلَمْرأََة ِبَمْعَنى َشَغَرَها  Ve suvat yoldan sapa الرَّ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْشَغَر اْلَمْنَهُل ِإَذا 
ِة  Ve yolcular câddeden َصاَر ِفي َناِحَيٍة ِمَن اْلَمَحجَّ
alarga olup tenhâca gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبَلِة السَّ َعِن  اْنَفَرَدْت  ِإَذا  ْفَقُة  الرُّ  أَْشَغَرِت 
Ve hisâb çoğalıp dağınık olmakla zabt 
ve muhâsebeden kalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْشَغَر اْلِحَساُب َعَلْيِه ِإَذا اْنَتَشَر َوَكثَُر َيْعِني َفَلْم 
َيْهَتِد َلُه
َغاُر ve (şîn’in kesriyle) [eş-şiπâr] اَلّشِ

ُمَشاَغَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muşâπaret] اَلإْ
vezninde) Câhiliyye’de olan nikâhlardan 
bir gûne nikâh eylemektir. Ve o, bir adama 
bir âher adama sen bana bir hatun tezvîc 
eyle ben dahi mukâbilinde sana bir hatun 
tezevvüc edeyim diye şartla tarafeyn birer 
hatun tezevvüc eylemekten ¡ibârettir. Ta-
rafeyne mihr verilmeyip her birinin mih-

]ش ع ف ر[
َفٌر  Bir (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Şa¡fer] َشعإْ
hatun adıdır. Ve Benû ¿a¡lebe’den bir batn 
ismidir ki Benu’s-Si¡lât ile müte¡âreftir. 
Ve Sumeyr b. el-◊âri& e∂-∞abbî nâm 
kimsenin feresi ismidir.

َفَرُة  Kelb kabîlesinden (hâ’yla) [Şa¡feret] َشعإْ
bir şâ¡irdir ki Mura¡¡iş nâm şâ¡ir onunla 
mühâcât eylemiştir.

]ش غ ب ر[
َاُر غإْ  َجْعَفٌر gayn-ı mu¡ceme ile) [eş-şaπber] اَلشَّ
[ca¡fer] vezninde) ِاْبُن آَوى [ibn âvâ] ismidir 
ki çakal dedikleri cânverdir. Bunu zâ-yı 
mu¡ceme ile resm edenler tashîf eylediler.

ُاُر -vez [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-teşaπbur] اَلتََّشغإْ
ninde) Yel burularak esmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: يُح ِإَذا اْلَتَوْت ِفي ُهُبوِبَها َتَشْغَبَرِت الّرِ

]ش غ ر[
ُر غإْ  şîn’in fethi ve πayn’ın) [eş-şaπr] اَلشَّ
sükûnuyla) Köpek kısmı bir ayağını kaldır-
mak ma¡nâsınadır, gerek tebevvül eylesin, 
gerek eylemesin, ¡alâ-kavlin tebevvül için 
kaldırmağa mahsûstur; yukâlu: اْلَكْلُب  َشَغَر 
 َشْغًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َرَفَع ِإْحَدى ِرْجَلْيِه َباَل أَْو َلْم َيُبْل
َفَباَل  Ve bir kimseyi bir mevzi¡den ihrâc أَْو 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَغَر ُفالًَنا َعِن 
أَْخَرَجُه ِإَذا   Ve mutlakan ba¡îd olmak اأْلَْرِض 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُعَد ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve َشَغَر 
hâssaten bir belde emîr ve vâlî ve hâkim 
tarafından ba¡îd olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْلَطاِن  Ve َشَغَر اْلَبَلُد ِإَذا َبُعَد ِمَن اْلَقاِضي َوالسُّ
perâkende olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُقوا  Ve buğur başıyla çökmüş َشَغَر النَّاُس ِإَذا َتَفرَّ
nâkanın memeleri tarafından altına altına 
vurmak ma¡nâsınadır, tâ ki kaldırıp üzeri-
ne aşa; yukâlu: َشَغَر اْلَفْحُل ِإَذا َضَرَب ِبَرْأِسِه َتْحَت 
-Ve ¡Arab النُّوِق ِمْن ِقَبِل ُضُروِعَها َفَيْرَفَعَها َفَيْصَرَعَها
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 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [Şaπûr] َشُغوٌر
Semâve’de bir mevzi¡ adıdır. Ve 

 Şol yüksek boylu nâkaya ıtlâk [şaπûr] َشُغوٌر
olunur ki üzerine binilmeğe mübâşeret 
olundukta ayaklarını kaldırır ola, ya¡nî 
rikâb gibi ayaklarına basıp sühûletle bin-
mek için ayaklarını kaldırır olan ta¡lîmli 
nâkaya denir; yukâlu: َناَقٌة َشُغوٌر أَْي َطِويَلٌة َتْشَغُر 
 kavli َطِويَلٌة Mü™ellifin ِبَقَواِئِمَها ِإَذا أُِخَذْت ِلُتْرَكَب
َماِء السَّ ِفي   demektir ki murâd yüksek َطِويَلٌة 
demektir, niteki ekser mevâzi¡de murâdı 
budur.

ُرلُر غإْ -veznin [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [eş-şuπrûr] اَلشُّ
de) Bir nev¡ otluk adıdır.

ُر غإْ   An†âkiye (şîn’in zammıyla) [eş-Şuπr] اَلشُّ
kurbünde bir kal¡a-i hasîne adıdır.

غإَْرى  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [eş-Şaπrâ] اَلشَّ
Bir belde yâ bir mevzi¡ adıdır. Ve Mekke 
kurbünde bir hacer ismidir ki nâs binek 
taşı gibi ona basıp dâbbelerine binerler.

َغاُر -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [eş-şaπâr] اَلشَّ
de) İçindeki boşalmış boş nesneye de-
nir; yukâlu: َظْرٌف َشَغاٌر أَْي َفاِرٌغ Ve suyu pek 
çok olan kuyuya denir; müfred ve cem¡i 
müsâvîdir; yukâlu: ِبْئٌر َشَغاٌر َوآَباٌر َشَغاٌر أَْي َكِثيَرُة 
 Ve erkek devenin yan cânibinde bir اْلَماِء
damar adıdır ki iki yanındaki damarlara 
.derler [şeπârân] َشَغاَراِن

غَّاَرُة اَرةٌ) [eş-şaππâret] اَلشَّ -vez [se√hâret] َسحَّ
ninde) Çakmağa denir, اَحٌة  [addâ√et…] َقدَّ
ma¡nâsına.

َغُر وإْ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [eş-şevπar] اَلشَّ
de) Şol insân ve hayvâna denir ki a¡zâ ve 
endâmı kunt ve dirnekli ve sımsıkı ola.

َغَرُة وإْ  [av§alat√] َحْوَصَلٌة) [eş-şevπarat] اَلشَّ
vezninde) Hurmâ dengine denir, َدْوَخَلٌة 
[dev«alet] ma¡nâsına.

ri âherin بُْضٌع [bu∂¡]u olup gûyâ ki mihr 
¡add olunur. ¡Alâ-kavlin vech-i meşrûh u 
meşrût üzere tezevvüc eyledikleri her bi-
rinin akribâsı olmağa mahsûstur, kızı ve 
hemşîresi ve sâ™ir harîmesi gibi; yukâlu: 
َواِحٍد ُكلُّ  َج  َزوَّ ِإَذا  َوُمَشاَغَرًة  ِشَغاًرا  ُفالًَنا  ُجُل  الرَّ  َشاَغَر 
َجُه أُْخَرى ِبَغْيِر َمْهٍر، َصَداُق ُكلُّ  َصاِحَبُه اْمَرأًَة َعَلى أَْن يَُزّوِ

 َواِحَدٍة بُْضُع اأْلُْخَرى أَْو يَُخصُّ ِبَها اْلَقَراِئُب

Mü™ellifin ِبَها kavlindeki zamîr ُمَناَكَحٌة 
[munâke√at]e râci¡dir. Mi§bâ√’ın 
ve Nihâye ve sâ™irin beyânına göre 
kavl-i sânî esahhtır ve bu ref¡-i riclü’l-
kelb ma¡nâsından me™hûzdur, zîrâ 
miyânelerinde mihr mürtefi¡dir yâhûd 
bu¡d yâhûd ittisâ¡ ma¡nâsından me™hûzdur 
ve bu ”ْسالَِم اإْلِ ِفي  ِشَغاَر   hadîsiyle “الَ 
menhîdir ve hâlen A¡râb ve ¡aşâ™ir-i Ekrâd 
ve Terâkime beynlerinde bu resme nikâh 
vâki¡ olur, beynlerinde değişik ta¡bîr eder-
ler. İntehâ. Ve 

 İki kimse bir kimse üzere ¡adv [şiπâr] ِشَغاٌر
ve hücûm eylemek ma¡nâsınadır. 

Mü™ellif iktisâr eylemiştir. Murâd 
meydân-ı cenkte dil-âverler birer bi-
rer çıkmakla mukâbillerine taraf-ı düş-
mandan dahi birer pehlevân çıkıp birisi 
zebûn olunca o gâlib üzere zebûnun taraf-
dârlarından biri dahi hurûc ve ikisi birden 
ona sataşmak olacaktır. O vaktte َالَ ِشَغاَر ال 
.diye nidâ ederler ِشَغاَر

اِغَرُة  Şol beldeye vasf olur ki [eş-şâπiret] اَلشَّ
vâlî ve hâmîden hâlî olmakla herkes onu 
pâ-zede-i nehb ü gâret eylemeğe muk-
tedir ola; ref¡-i ricl-i kelb ma¡nâsından 
me™hûzdur; yukâlu: َبْلَدةٌ َشاِغَرةٌ ِبِرْجِلَها ِإَذا َكاَنْت 
ْن َيْحِميَها َها أَْي َعمَّ  Ve الَ َتْمَتِنُع ِمْن َغاَرِة أََحٍد ِلُخُلّوِ

.Bir mevzi¡ adıdır [Şâπiret] َشاِغَرُة

.Bir buğur devenin ismidir [Şâπir] َشاِغٌر
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Bedende göbek damarlarının munkatı¡ ol-
duğu yerlere denir ki iki taraflı olur.

يُر ّغِ  (vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت) [eş-şiππîr] اَلّشِ
Bedhûy adama denir; yukâlu: يٍر أَْي  َرُجٌل ِشّغِ
ُء اْلُخُلِق َسّيِ

]ش غ ف ر[
َفُر غإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [eş-şaπfer] اَلشَّ
Güzel ve dil-ber hatuna denir. Ve mu¡arref 
olmayarak َشْغَفُر [Şaπfer] Ebu’†-‰av… el-
A¡râbî nâm kimsenin zevcesi ismidir.

]ش ف ر[
ُر فإْ  şîn’in zammı ve fâ’nın) [eş-şufr] اَلشُّ
sükûnuyla) Göz kapağında kirpik bi-
ten yerin köküne denir ki kirpik biten 
yer olacaktır; şîn’in fethiyle de câ™izdir 
ve lafz-ı mezkûr müzekkerdir. Ve her 
şey™in nâhiyesine denir ki asl ma¡nâ-yı 
mevzû¡dur. Ve fercin kenârına denir. Ve 

ٌر  Ehad ve ferd ma¡nâsınadır ki [şufr] ُشفإْ
kimse demektir, ke-mâ se-yuzkeru. Ve de-
renin ve çayın yukarı cânibinden kenârına 
ve nâhiyesine ıtlâk olunur.

ِفيُر  ُشْفٌر (vezninde [emîr] أَِميٌر) [eş-şefîr] اَلشَّ
[şufr] ile iki evvelki ma¡nâlarda mürâdiftir. 
Ve deve kısmının dudağının kenârına de-
nir ki bıçak ağızı gibi yufka olur. Ve ُشْفٌر 
[şufr] gibi derenin ve çayın üst taraftan 
kenâr ve nâhiyesine denir; yukâlu: َقَعَد َعَلى 
ُشْفِر اْلَواِدي َوَشِفيِرِه أَْي َناِحَيِتِه ِمْن أَْعالَُه
اِفُر  Bu dahi fercin kenârına [eş-şâfir] اَلشَّ
denir.

ِفَرُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [eş-şefiret] اَلشَّ
ve

ِفيَرُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [eş-şefîret] اَلشَّ
de) Şol hatuna ıtlâk olunur ki hemân ze-
ker fercinin kenârına sürüştükte şehvete 
gelip fi’l-hâl inzâl eder ola, ¡alâ-kavlin 

 Benî (vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [şaπâri] َشَغاِر
Fezâre kabîlesinin lakabıdır.

اُغوُر  Dimaş…-ı Şâm’da bir [eş-Şâπûr] اَلشَّ
mahalle adıdır.

ََْغَر -fetehâtla ve ev) [şaπara baπara] َشَغَر 
vellerin kesriyle de câ™izdir) Dardağan ve 
târümâr ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
َوْجٍه ُكلَّ  ِفي  أَْي  َبَغَر  َشَغَر  ُقوا   Ya¡nî “Her biri َتَفرَّ
bir semte târümâr olup gittiler.“ Bunlar 
fi’l-asl ismlerdir, َشَغَر [şaπara] teferruk ve 
 sukût-ı necm ma¡nâsına olup [baπara] َبَغَر
ba¡de’t-terkîb ism-i vâhid ve âhirleri feth 
üzere mebnî kılınmıştır, niteki ”ب،غ،ر“ 
mâddesinde bast olundu ve َبْحَرَة  ve َصْحَرَة 
.terkîbleri dahi bu kabîldendir َشَذَر َمَذَر

ِتَغاُر شإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iştiπâr] اَلإْ
de) Irak gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْبَعَد ِإَذا  اْلَفالَِة  ِفي  -Ve bir adama bâlâ ِإْشَتَغَر 
pervâzlıkla fahr ve mübâhât ederek tafra-
fürûşluk eylemek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
َواْفَتَخَر َتَطاَوَل  أَْي  َعَلْيَنا   Ve bir kimsenin ِاْشَتَغَر 
develeri firâvân ve müctemi¡ olmakla 
beri öte tereddüd ve ihtilâf üzere olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكثَُرْت ِإَذا  ِبُل  اإْلِ  ِاْشَتَغَرِت 
 Ve bir nesnenin sayısı pek firâvân َواْخَتَلَفْت
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَعَدُد   ِإْشَتَغَر 
َواتََّسَع  Ve bir husûs karışık ve şûrîde َكثَُر 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اأْلَْمُر   ِاْشَتَغَر 
اْخَتَلَط
ٌل) [et-teşaππur] اَلتََّشغُُّر -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir kabîh ve nâ-sezâ işte tevaggul ve 
temâdî eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َق َوَتَعمَّ ِفيِه  َتَماَدى  ِإَذا  َقِبيٍح  أَْمٍر  ِفي   Ve deve َتَشغََّر 
kısmı yürümekte sarf-ı makdûr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَذَل ِإَذا  اْلَبِعيُر   َتَشغََّر 
 ;Ve pek yelmek ma¡nâsınadır اْلُجْهَد ِفي َسْيِرِه
yukâlu: َتَشغََّر اْلَبِعيُر ِإَذا اْشَتدَّ َعْدُوُه
اِغَراِن  (tesniye bünyesiyle) [eş-şâπirân] اَلشَّ
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müsta¡meldir; yukâlu: ٍة ِشدَّ أَْي  ِمْشَفٍر  ُذو   َرُجٌل 
Ve arzdan ve kumluktan bir kıt¡aya ıtlâk 
olunur. 

ِفيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşfîr] اَلتَّشإْ
Bir adamın devâbb ve mevâşîsi azalıp 
fenâ bulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َر  َشفَّ
-Ve güneş gurûba var َمالُُه َتْشِفيًرا ِإَذا َقلَّ َوَذَهَب
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْمُس ِإَذا َرِت الشَّ  َشفَّ
ِلْلُغُروِب  Ve bir kimse mübâşir olduğu َدَنْت 
işi bitirmek üzere olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْشَفى ِإَذا  اأْلَْمِر  َعَلى  ُجُل  الرَّ َر  -Ve ¡av َشفَّ
retin ferci kenârına çalarak cimâ¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجاَمَعَها ِإَذا  اْلَمْرأََة  َر   َشفَّ
َعَلى ُشْفِر َفْرِجَها
َرُة فإْ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [eş-şefret] اَلشَّ
Büyük bıçağa denir, yatağan gibi; bunu 
Fârisîde guşt-kûb ile beyân ederler ki 
kassâb satırı olacaktır. Ve mutlakan enli 
ve keskin namluya denir; cem¡i ِشَفاٌر [şifâr] 
gelir şîn’in kesriyle. Ve temrenin kenârına 
ve kılıcın ağızına denir; yukâlu: َكِليُل  َسْيٌف 
ِه ْفَرِة أَْي َحّدِ .Ve papuççu bıçkısına denir الشَّ

ُر ُمَشّفِ ٌث) [el-muşeffir] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Darca ve azca olan dirliğe de-
nir; yukâlu: ٌق َقِليٌل ٌر أَْي َضّيِ َعْيٌش ُمَشّفِ
َفاِريَُّة ٌة) [eş-şufâriyyet] اَلشُّ  [zulâbiyyet] ُزالَِبيَّ
vezninde) İri ve büyük kulağa vasf olur; 
yukâlu: أُُذٌن ُشَفاِريٌَّة أَْي َعِظيَمٌة

َفاِريُّ ) [eş-şufâriyy] اَلشُّ  [πurâbiyy] ُغَراِبيٌّ
vezninde) Şol ¡Arab tavşanı ve tarla sı-
çanı dedikleri cânvere denir ki kulakları 
iri ola, ¡alâ-kavlin kulakları uzun ve pen-
çeleri yüksek ve be-gâyet çabuk olmakla 
ensesinden yetişilmez ola yâhûd ayakları 
uzun ve eti gevşek ve sölpük ve pek yağlı 
ola; yukâlu: اأْلُُذَنْيِن َضْخَم  َكاَن  ِإَذا  ُشَفاِريٌّ   َيْربُوٌع 
الطَِّويُل أَِو  َسِريًعا  يُْلَحُق  َوالَ  اْلَبَراِثِن  اْلَعاِلي  َطِويَلُهَما   أَْو 
ِسُم ْخُو اللَّْحِم الدَّ اْلَقَواِئِم الّرِ

azca cimâ¡a kâni¡ ola, ya¡nî ¡Arab mızrağı 
gibi çokça işlemeğe hâcet olmayıp ¡amel-i 
yesîr ile istîfâ-yı huzûz eder ola; yukâlu: 
َشْفِرَها ِفي  َشْهَوَتَها  َتِجُد  َكاَنْت  ِإَذا  َوَشِفيَرةٌ  َشِفَرةٌ   ِإْمَرأَةٌ 
َكاِح ِبأَْيَسِرِه َفُتْنِزُل َسِريًعا أَْو ِهَي َقاِنَعٌة ِمَن النِّ
ُر فإْ  ¡Cimâ (vezninde [afr√] َحْفٌر) [eş-şefr] اَلشَّ
ederken zekeri hatunun ferci kenârlarına 
çalıştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu. َشَفَر اْلَمْرأََة 
ِل ِإَذا َضَرَب ُشْفَرَها ِفي اْلِجَماِع  Ve َشْفًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ

ٌر -Ehad ve ferd ma¡nâsınadır, ke [şefr] َشفإْ
mâ se-yuzkeru.

َفاَرُة -veznin [sefâret] َسَفاَرةٌ) [eş-şefâret] اَلشَّ
de) Hatunun şehveti karîb ya¡nî serî¡an 
inzâl eder olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َقُرَبْت َشْهَوتَُها  َشِفَرِت اْلَمْرأَُة َشَفاَرًة ِمَن اْلَباِب الرَّ
Ve eksilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشِفَر 
ْيُء ِإَذا َنَقَص الشَّ
َرُة فإْ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [eş-şefret] اَلشَّ
 gibi ehad ve ferd [şefr] َشْفٌر ve [şufr] ُشْفٌر
ma¡nâsınadır ki kes ve kimse demektir; 
yukâlu: أََحٌد أَْي  َوُشْفٌر  َوَشْفٌر  َشْفَرةٌ  اِر  ِبالدَّ  Kâle َما 
fi’l-Esâs: َما َكَقْوِلِهْم  ُشْفٍر  َذا  أَْي  اْلَعْيِن  ُشْفِر  ِمْن   ُهَو 
ِبَها َعْيٌن َتْطِرُف
َفُر -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mişfer] اَلإِْمشإْ
de ve َمْقَعٌد [ma…¡ad] vezninde câ™izdir) 
Hâssaten deve kısmının dudağına denir; 
cem¡i َمَشاِفُر [meşâfir]dir. Ve gâh olur ki 
insânın dudağında dahi isti¡mâl olunur; ve 
minhu’l-meselu: أََراَك َبَشٌر َما أََحاَرَك ِمْشَفٌر” أَْي“ 
َبَشَرُه َرأَْيَت  ِإَذا  أِلَنََّك  اْلَباِطِن  ُسَؤاِل  َعْن  الظَّاِهُر   أَْغَناَك 
 Zâhir-i َسِميًنا َكاَن أَْو َهِزيالً ِاْسَتْدَلْلَت ِبِه َعَلى َكْيِفيَِّة أَْكِلِه
hâl bâtınından mugnî olmakla keyfiyyet-i 
bâtıniyyesini su™âle hâcet yoktur diyecek 
yerde îrâd olunur. Bu mesel: ُعْنَواُن  “اَلظَّاِهُر 
 meselinin mefhûmuna akrebdir. Ve اْلَباِطِن”

َفٌر  Men¡at ve kuvvet ma¡nâsına [mişfer] ِمشإْ
müsta¡meldir; yukâlu: َمْنَعٍة أَْي  ِمْشَفٍر  ُذو   ُهَو 
Ve yavuzluk, şiddet ve tündî ma¡nâsına 
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etrâfa irsâl eyledik. Yine me™yûsen ric¡at 
eylemeleriyle bi’l-âhere bir müdd a¡lâ ve 
enfes bahrî ya¡nî inci verip tekrâr irsâl 
ve yine nevmîd ¡avdet eylemekle o bir 
müdd inciyi değirmende un gibi öğüttü-
rüp tenâvül eyledim. Kat¡â ¡illet-i cû¡uma 
devâ olmamakla encâm-ı kâr bu kadar 
emvâl-i bî-şümâra mâlik iken aç olarak 
diyâr-ı âhirete nakl-i kârübâr-ı hayât ey-
ledim. Benim bu kıssa-i pür-gussamı gûş 
edenler hâlime rikkatle terahhüm eyleme-
leri niyâz olunur. Âyâ hangi ¡avret işbu 
pîrâyelerim gibi pîrâyeler takınıp benim 
sûret-i helâkim gibi helâka duçâr olmuş-
tur!” Ne¡ûzu billâhi ta¡âlâ min gazabihi 
ve’btilâ™ihi.

 Mekke-i (vezninde [zufer] ُزَفُر) [Şufer] ُشَفُر
mükerreme’de bir dağın adıdır.

]ش ف ت ر[
َتَرُة فإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [eş-şefteret] اَلشَّ
ninde) Perâkende olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu. ُقوا َشْفَتَر اْلَقْوُم ِإَذا َتَفرَّ
َراُر ِفتإْ شإْ ِ  [isbi†râr] ِإْسِبْطَراٌر) [el-işfitrâr] اَلإْ
vezninde) Bu dahi ٌَشْفَتَرة [şefteret] 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َق َتَفرَّ ِإَذا  ْيُء  الشَّ  ِإْشَفَترَّ 
Ve ağacın dalları ve keresteleri kırılıp 
pâre pâre olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َر  Ve çerâg pek şu¡lelenmek ِإْشَفَترَّ اْلُعوُد ِإَذا َتَكسَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: اتََّسَعْت ِإَذا  َراُج  الّسِ  ِإْشَفَترَّ 
َناُرُه

َفِترُّ  [mu…şa¡irr] ُمْقَشِعرٌّ [el-muşfetirr] اَلإُْمشإْ
vezninde ve mürâdifidir ki soğuktan yâ 
korkudan tüyleri ürperip kabaran kimse-
ye denir. Ve kabaran kıla ve tüye de de-
nir. Ve ٌر  ma¡nâsınadır ki [muşemmir] ُمَشّمِ
çemrek ta¡bîr olunur. Ve ُمْنَتِصٌب [munta§ib] 
ma¡nâsınadır ki dikilip duran şey™e denir.

َتُر َفنإْ -vez [πa∂anfer] َغَضْنَفٌر) [eş-şefenter] اَلشَّ

 Uvâl (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [şufâr] ُشَفاٌر
ile ¢a†ar miyânında bir adanın ismidir.

ِر فإْ الشُّ  (şîn’in zammıyla) [u’ş-Şufr±] ُذل 
»uzâ¡a kabîlesinden İbn Ebî Ser√ nâm 
kimsenin lakabıdır. Ve Tâce nâm ¡avretin 
pederi ismidir. 

İmâm-ı fenn-i siyer olan İbn Hişâm nakl 
eylemiştir ki Yemen diyârında bir vakt-
te bir seyl-i nâgehânî zuhûr edip bir 
kabri hafr eylemekle içinden bir hatun 
cenâzesi zâhir oldu. Gerdanında inciden 
dizilmiş yedi dâne gerdançlık ve ellerin-
de ve bâzûlarında ve topuklarında yedişer 
zerrîn murassa¡ bilezikler ve bâzû-bendler 
ve halhâllar ve her parmağında zî-kîmet 
mücevher hâtemler olup ve başı tarafın-
da nefâyis ve tefârîk-i emvâl-i girân-behâ 
ile memlû bir tâbût ve bir levh ve o levh-
te işbu ¡ibâre mestûrdur: ِإَلَه اللَُّهمَّ   “ِباْسِمَك 
يُوُسَف ِإَلى  َماِئَرَنا  َبَعْثُت  ُشْفٍر  ِذي  ِبْنُت  َتاَجُة  أََنا   ِحْمَيَر 
ِمْن ِبُمّدٍ  ِلَتْأِتَيِني  َوِرٍق  ِمْن  ِبُمّدٍ  َفَبَعْثُت الََذِتي  َعَلْيَنا   َفأَْبَطأَ 
 َطِحيٍن َفَلْم َتِجْدُه َفَبَعْثُت ِبُمّدٍ ِمْن َذَهٍب َفَلْم َتِجْدُه َفَبَعْثُت
أَْنَتِفْع َفَلْم  َفطُِحَن  ِبِه  َفأََمْرُت  َتِجْدُه  َفَلْم  َبْحِرّيٍ  ِمْن   ِبُمّدٍ 
َلِبَسْت اْمَرأٍَة  َوأَيَُّة  َفْلَيْرَحْمِني  ِبي  َسِمَع  َفَمْن  َفاْقُتِفْلُت   ِبِه 
-Mezbûre ◊im َحْلًيا ِمْن ُحِلّيِي َفالَ َماَتْت ِإالَّ َمْيَتِتي”
yer ümerâsından ±u’ş-Şerr nâm emîrin 
duhteri olup ma¡âzallâhi ta¡âlâ açlık-
tan fevt olduğunu o levhaya tastîr eyle-
miş. Mefhûm-ı kelâm budur ki “Karar-
gâhımız olan memlekete bir kaht-ı ¡azîm 
istîlâ eylemekle zahîre celb eylemek için 
zahîrecimizi ¡azîz-i Mı§r olan Yûsuf’a ki 
Hazret-i Yûsuf ¡aleyhi’s-selâm olacaktır, 
irsâl eyledik. Gecikip eğlenmekle ba¡zı 
havâssımıza bir müdd gümüş verip bir 
mahalden bir müdd un bulup getirmek 
için ta¡yîn eylediğimizde bir vechile zafer-
yâb olamayıp tehî-dest ¡avdet eylemele-
riyle müceddeden bir müdd altın teslîm ve 
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feres-i merkûmeye süvâr ve semt-i mak-
sadına ¡âzim olup hılâl-i râhta ta¡cîl için 
kamçı ile vurdukça cery ve ¡advini ziyâde 
eder idi. Bir matlab üzere olan adam mat-
labını tahsîl ve kazâ ile ondan fârig olma-
ğa karîb oldukta darb olunur. Kâle’ş-şârih 
 َقْولُُه َما ِفي َشْيٍئ َما ِصلٌَّة َوَقْولُُه َيْطُلُب أَْي ِبَطَلِب اْلَعْدِو
 يُْضَرُب ِفي َمْن يَُعنُِّف Ve kâle fi’l-Musta…§â ِمْنَها
 Ve اِلْسِتْخَراِج اْلَمْطُلوِب ِمْن َيِدِه

َراُء  Esîd b. ◊innâ™e’nin kısrağı [™Şa…râ] َشقإْ
ismidir. Ve Şey†ân b. Lâ†im nâm kimse-
nin kısrağı ismidir ve minhu’l-meselu: 
ْقَراِء” الشَّ ِمَن   Bir ma¡rekede kendisi ve “أَْشأَُم 
sâhibi katl olunmakla şe™âmette mesel 
olmuştur, ¡alâ-kavlin bir mahalle gider-
ken sertlik edip bir türlü başı zabt olma-
makla sâhibini hod-ser alıp kaçar iken 
reh-güzerlerine bir ba¡îdü’l-gavr dere 
gelmekle öte tarafa pertâv edip lâkin ye-
tiştirememekle ikisi birden dereye sâkıt 
oldukta kısrağın boynu şikest ve helâk 
olup sâhib-i selâmetle necât buldu. “Şa…
râ™ nice oldu?” diye su™âl edenlere ْقَراَء  ِإنَّ الشَّ
ِرْجَلْيَها َها  َشرُّ َيُعْد   kelâmıyla vak¡ayı nakl َلْم 
eyledi. ¡Alâ-kavlin َشْقَراُء [Şa…râ™] ∏aziyye 
b. Cuşem nâm kimsenin oğlunun kısrağı 
ismidir. Bir gulâma tepmek için kıç attıkta 
kendi kulununa râst gelip helâk eylemesi 
bâ¡is-i darb-ı mesel oldu. Ve 

َراُء  Muhelhil b. Rebî¡a’nın ve [™Şa…râ] َشقإْ
◊av† el-Fa…¡asî nâm kimsenin kısrakla-
rı ismidir. Ve Mu¡âviye b. Esed’in Zeyt 
nâm kısrağının kısrak kulunu adıdır. Ve 
¡Ureyme’de beyne’l-cebeleyn bir su is-
midir. Ve bâdiyede başka bir suyun adı-
dır ki ¡Amr b. Seleme b. Seken el-Kilâbî 
radıyallâhu ¡anhu hadîsinde mezkûrdur. 
Mûmâileyh Hazret-i Sultânu’l-enbiyâ™ 
¡aleyhi efdalu’t-tehâyâ dergâhına vüfûd ve 

ninde) Bütün gövdesinin kılları dökülüp 
gitmiş kavlak adama denir.

َتِريُّ َفنإْ ) [eş-şefenteriyy] اَلشَّ  َغَضْنَفِريٌّ
[πa∂anferiyy] vezninde) Dağınık, müte-
ferrik ma¡nâsınadır.

]ش ق ر[
َقُر َشإْ -vez [a√mer] أَْحَمُر âf’la…) [el-aş…ar] اَلإْ
ninde) ٌُشْقَرة [şu…ret]ten vasftır, devâbb 
ve insâna sıfat olur. Devâbb kısmında-
ki murâd at kısmıdır, rengi sâfî kırmızı 
olup yelesi ve kuyruğu dahi kırmızı ola, 
Türkîde al ta¡bîr olunur; yelesi ve kuy-
ruğu siyâh olana ُكَمْيٌت [kumeyt] denir ki 
doru ta¡bîr olunur. Ve insânda beşeresinin 
beyâzına kırmızılık gâlib ola ki kumral 
ta¡bîr olunur, kızıl benizli adam olacaktır. 
Ve 

َقُر  .Uyuşmuş kana ıtlâk olunur [aş…ar] أَشإْ
Ve 

َقُر  .Mervân b. Mu√ammed b [Aş…ar] أَشإْ
¢uteybe b. Muslim ve La…ît b. Zurâre’nin 
feresleri ismidir.

َقُر ve (fethateynle) [eş-şa…ar] اَلشَّ

َرُة قإْ  (şîn’in zammıyla) [eş-şu…ret] اَلشُّ
Masdarlardır, at ve adam aşkar olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َوَشُقَر  َشِقَر اْلَفَرُس َوالرَّ
اِبِع َواْلَخاِمِس ِإَذا َكاَن أَْشَقَر َشَقًرا َوُشْقَرًة ِمَن اْلَباِب الرَّ
ِقَراُر شإْ ِ -vez [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [el-iş…irâr] اَلإْ
ninde) Pek aşkar olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِاْشَقرَّ اْلَفَرُس ِإَذا َكاَن أَْشَقَر َيْعِني ُمَباَلَغًة
َراُء قإْ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™eş-şa…râ] اَلشَّ
de) أَْشَقُر [aş…ar]ın mü™ennesidir. Ve 

َراُء  Ru…âd b. Mun≠ir e∂-∞abbî [™Şa…râ] َشقإْ
ve Zuheyr b. Ce≠îme yâhûd »âlid b. 
Ca¡fer’in feresleri ismidir. Beyne’l-¡Arab 
zebân-zed olan ”ْقَراِء ْوَط ِإَلى الشَّ ا َيْطُلُب السَّ  “َشْيًئا مَّ
meselinin menşe™idir. Sâhibi olan mezbûr 
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lana denir, َكِذٌب [ke≠ib] ma¡nâsına.

ُرلُن  (vezninde [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [Şu…rûn] ُشقإْ
Bir adamın ¡alemidir.

َراُن  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [Şu…rân] ُشقإْ
Nebiyy-i ekrem ¡aleyhi’s-selâm hazretle-
rinin ~âli√ nâm memlûklarının lakabıdır. 
Ve ¢u∂â¡a’dan bir kimsenin lakabıdır.

َرى قإْ  (vezninde [ikrâ≠] ِذْكَرى) [eş-Şi…râ] اَلّشِ
Bir gûne a¡lâ ve ecved hurmâ ismidir. 
Ve kabîle-i »uzâ¡a yurdunda bir mevzi¡ 
adıdır.

ُر ُمَشقَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-Muşa……ar] اَلإْ
vezninde) Ba√reyn diyârında bir hısn-ı 
kadîm adıdır. Ve sahtiyândan olan kırba-
ya denir. Ve büyük kadeh ve kâseye denir.

-En (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [Şa…ûr] َشُقوُر
delüs ülkesinde bir belde adıdır.

ٌر  Endelüs (vezninde [a…r§] َصْقٌر) [şa…r] َشقإْ
ülkesinde bir adanın ismidir.

ٌر  Bir suyun ve (şîn’in zammıyla) [Şu…r] ُشقإْ
bir beldenin ismidir.

َرُة ) [Şa…ret] َشقإْ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ
Esâmîdendir: Şa…ret b. Nebt b. Uded ve 
Şa…ret b. Rebî¡a b. Ka¡b ricâl-i ¡Arabdandır.

َرُة ) [Şu…ret] ُشقإْ  vezninde) İbn [nu…ret] نُْقَرةٌ
Nukre b. Lukeyz’dir.

 Yemen (zammeteynle) [Şu…ur] ُشُقٌر
deryâsında A√ver ile Ebyen beyninde bir 
liman adıdır.

َمَشاِقُر -mîm’in fethiy) [el-Meşâ…ir] اَلإْ
le ki) ±u’r-Rumme nâm şâ¡irin kavlin-
de vâki¡dir, bir mevzi¡ adıdır. Mü™ellifin 
murâdı işbu beyttir: ِمْنَها اْلَمْرَجاِن  ُعَرى   “َكأَنَّ 
 Ve َتَعلََّقْت || َعَلى أُّمِ َخْشٍف ِمْن ِظَباِء اْلَمَشاِقِر”

 Şol kumsala denir ki yere [Meşâ…ir] َمَشاِقُر
doğru yatık ve hemvâr ve mutma™inn olup 

Sa¡diyye ve Şa…râ™ nâm sular miyânında 
olan arâzîyi istıktâ¡ eylemekle nâ™il-i 
maksûd olmuş idi. Ve 

َراُء  Yemâme nâhiyesinde bir [™Şa…râ] َشقإْ
karye adıdır.

ِقُر  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [eş-şa…ir] اَلشَّ
Şakâyiku’n-nu¡mân ismidir ki gelincik 
çiçeği dedikleridir, al renk olur. Müfre-
di ٌَشِقَرة [şa…iret] ve cem¡i َشِقَراٌت [şa…irât] 
gelir.

اُر قَّ اٌن) [eş-şu……âr] اَلشُّ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) ve

َراُن قإْ -veznin [u&mân¡] ُعْثَماُن) [eş-şu…rân] اَلشُّ
de) ve

اَرى قَّ اَنى) [eş-şu……ârâ] اَلشُّ  [summânâ] ُسمَّ
vezninde …âf’ın tahfîfiyle de câ™izdir) 
Bunlar da gelincik çiçeğine denir, ¡alâ-
kavlin َشِقٌر [şa…ir] başka bir kırmızı nebât 
adıdır. Ve 

اٌر اٌن) [şu……âr] ُشقَّ  (vezninde [rummân] ُرمَّ
Bir gûne balık adıdır ki sırtında uzun hör-
gücü olur.

ِقَرُة -veznin [zeni«at] َزِنَخٌة) [eş-şa…iret] اَلشَّ
de) ِسْنَجْرٌف [sincerf] ismidir ki zencefre 
ta¡bîr olunan kırmızı boyadır. Ve 

-Elkâbdandır: Şa…ire b. el [Şa…iret] َشِقَرُة
◊âri& b. Temîm, ∞abbe kabîlesinden bir 
başka kabîlenin pederi lakabıdır, nisbetin-
de ٌَّشَقِرى [Şa…ariyy] denir harekât ile.

ُقوُر  َشْقٌر (şîn’in zammıyla) [eş-şu…ûr] اَلشُّ
[şa…r] kelimesinden ki َصْقٌر [§a…r] veznin-
dedir, cem¡dir; hâcet ve matlaba ve derûna 
mülâsık ve mülâzım olan emr-i mühimme 
denir; tekûlu: أَْخَبْرتُُه ِبَشَقِري َوِبُشُقوِري أَْي َحاَجِتي 
َوأَْمِري الالَِّصِق ِبَقْلِبي اْلُمِهّمِ َلُه
َقُر  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [eş-şu…ar] اَلشُّ
Horoza denir, ِديٌك [dîk] ma¡nâsına. Ve ya-
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[mumteli™et] ma¡nâsınadır, pes ُشْكٌر [şukr] 
 ma¡nâsına olur. Ve ِإْمِتالٌَء ِمْن ِذْكِر اْلُمْنِعِم َعَلْيِه

Şükr üç darb üzeredir: Biri kalb ile olur 
ki mün¡im tarafından nâ™il olduğu ni¡meti 
tasavvur ve ¡irfândan ¡ibârettir. Sânî lisân 
ile olur ki mün¡im ve muhsinine senâ 
ve sitâyiş eylemekten ¡ibârettir. Sâlis 
cevârih-i sâ™ire ile olur ki bi-kadri’l-
istihkâk mün¡ime mükâfât eylemekten 
¡ibârettir. Ve beş kâ¡ide üzere mebnîdir ki 
şâkir, meşkûra huzû¡ ve ibtihâl ve tevâzu¡ 
eylemek ve meşkûra muhabbet eylemek 
ve in¡âm eylediği ni¡meti ketm eyleme-
yip ikrâr ve i¡tirâf eylemek ve ona senâ 
ve sitâyiş eylemek ve o ni¡meti mün¡imin 
hoşlanmadığı yerlere sarf ve isti¡mâlden 
mücânebet eylemekten ¡ibârettir. 

Ve erbâb-ı hakâyıktan ◊amdûn el-¢a§§âr 
dedi ki şükr sana in¡âm olunan ni¡mete 
nefsini tufeylî ¡add ve i¡tibâr eylemekten 
¡ibârettir. Ve Cuneyd dedi ki şükr kendi 
nefsini sana erzân olunan ni¡mete ehl ve 
müstahak ¡add eylemeyip mahz-ı tafad-
dül i¡tibâr eylemekten ¡ibârettir. Ve Ebû 
¡O&mân dedi ki şükr edâ-yı şükrden ¡acz 
ve kusûru bilmekten ¡ibârettir. Ve kaldı ki 
zikr olunun kavâ¡id-i hams şükrün esâs ve 
bünyâdı olmakla onlardan biri mün¡adim 
oldukta binâ-yı şükr münhedim olur. Ve 
şükr bâbında her ne kadar akvâl var ise 
mecmû¡unun medâr ve merci¡i kavâ¡id-i 
mezkûredir. 

Ve şükrün semeresi ni¡âm-ı mevcûdeyi 
kayd ve ni¡am-ı mefkûdeyi sayd olup ve 
¡avâmmın şükrü mat¡am ve melbes ve 
kuvvet-i ebdân üzere olup havâssın şük-
rü tevhîd ve îmân ve kuvvet-i kulûb üzere 
vâki¡ olur. Dâvûd-ı Nebî ¡aleyhi’s-selâm 

onda gezip yürümek sühûletli ola, ¡alâ-
kavlin celâdetli ola. Ve 

 nâm şecer [arfec¡] َعْرَفٌج [meşâ…ir] َمَشاِقُر
menbitlerine denir. Müfredi َمْشَقٌر [meş…ar]
dir.

ِقيُر  Bir (vezninde [emîr] أَِميٌر) [eş-Şa…îr] اَلشَّ
arz-ı mahsûsanın adıdır.

ُر َقيإْ -veznin [kumeyt] ُكَمْيٌت) [eş-şu…âyr] اَلشُّ
de) Bir gûne kaya kelerine yâhûd bir nev¡ 
çekirgeye denir.

َقاَرى -veznin [ubâlâ√] ُحَباَلى) [eş-şu…ârâ] اَلشُّ
de) Yalan söze denir.

ََشاِقُر  (hemzenin fethiyle) [el-Eşâ…ir] اَلإْ
Yemen’de bir küçük kabîle adıdır. Ve 
beyne’l-◊aremeyn bir niçe cibâle ıtlâk 
olunur.

]ش ك ر[
ُر كإْ  İhsânı (şîn’in zammıyla) [eş-şukr] اَلشُّ
bilip ve neşr eylemek ya¡nî muhsin ve 
mün¡imin tafaddül eylediği ni¡met ve 
ihsânı ve kadr kıymetini bilip nâsa neşr 
ve i¡âşe ve muhsin ve mün¡imini medh ve 
senâ eylemekten ¡ibârettir, ُكْفَراٌن [kufrân] 
mukâbilidir. ¡İnde’l-ba¡z ُشْكٌر [şukr] 
cevârihden hemân yede mahsûstur ve Hak 
ta¡âlâ tarafından isti¡mâl olundukta a¡mâl-i 
hasene-i ¡ibâda mücâzât irâde olunur. Ve 
 senâ-i  cemîl ma¡nâsına isti¡mâl [şukr] ُشْكٌر
olunur. 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre ُشْكٌر 
[şukr] mün¡imin in¡âm eylediği ni¡meti 
tasavvur edip nâsa izhâr eylemekten 
¡ibârettir. Ba¡zılar ¡indinde َكْشٌر [keşr] laf-
zından maklûbdur ki keşf ma¡nâsınadır, ni-
teki zıddı olan ُكْفٌر [kufr] setr ma¡nâsınadır. 
Ve ¡inde’l-ba¡z ¡Arabların ُشْكَري  َعْيٌن 
[¡ayn şukrâ] kavlinden me™hûzdur ki ُمْمَتِلَئٌة 
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ْكِر  Ve azca ¡alef ile iktifâ ederek kuvvet الشُّ
ve simen bulur olan dâbbeye ıtlâk olunur; 
yukâlu: َدابٌَّة َشُكوٌر ِإَذا َصاَرْت َتْسَمُن َعَلى ِقلَِّة اْلَعَلِف
ُر كإْ  şîn’in fethi ve kâf’ın) [eş-şekr] اَلشَّ
sükûnuyla) ¡Avretin fercine ¡alâ-kavlin 
fercinin lahmine denir; şîn’in kesriyle de 
lügattir. Ve cimâ¡ ma¡nâsınadır. Kâle’ş-
şârih ve fi’n-Nihâye: َنَهى َعْن الَُم  السَّ َعَلْيِه   “أَنَُّه 
َعَلى يُْعَطى  َما  أََراَد  اَْلَفْرُج  ِباْلَفْتِح  ْكُر  اَلشَّ  ” اْلَبِغّيِ  َشْكِر 
 Ve َوْطِئَها

ٌر  Serât arzında mütemekkin bir [Şekr] َشكإْ
cemâ¡atin pederi olan ve Vâlân b. ¡Amr’ın 
lakabıdır. Ve Yemen’de bir dağın adıdır. 
Ve 

ٌر  Masdar olur, hurmâ ağacının [şekr] َشكإْ
diplerinden küçük fidanlar sürüp çıkmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َشْكًرا  النَّْخَلُة   َشَكَرِت 
ِل ِإَذا َنَبَت َشِكيُرُه اْلَباِب ْاألَوَّ
َكُر  Hayvânın (fethateynle) [eş-şeker] اَلشَّ
memesi süt ile dolmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َشَكًرا  النَّاَقُة   َشِكَرِت 
َضْرُعَها اْمَتَلَ   Ve davar semirmek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسِمَنْت ِإَذا  ابَُّة  الدَّ  َشِكَرِت 
Ve bir adam civân-merdlik eylemek, ¡âlâ-
kavlin ba¡de’l-buhl vergisi çok olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَماِلِه ِإَذا َسَخا   َشِكَر ُفالٌَن 
بُْخِلِه َبْعَد  َعَطاُؤُه  َغُزَر   Ve ağacın dibinden أَْو 
hurde fidanlar ve filizler sürüp çıkmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َخَرَج َجَرُة  الشَّ  َشِكَرِت 
ِكيُر ِمْنَها الشَّ
ِكَرُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [eş-şekiret] اَلشَّ
ve

َكاُر -veznin [mik&âr] ِمْكَثاٌر) [el-mişkâr] اَلإِْمشإْ
de) Memesi süt ile mümtelî olan nâkaya 
denir. ٌَشِكَرة [şekiret]nin cem¡i َشَكاَرى 
[şekârâ] gelir, َسَكاَرى [sekârâ] vezninde ve 
-veznin [sekrâ] َسْكَرى ,gelir [şekrâ] َشْكَرى
de ve َشِكَراٌت [şekirât] gelir, َفِرَحاٌت [feri√ât] 

dediler ki “Yâ Rabbi, ben dergâhına nice 
şükr edeyim ki şükrüm dahi mûcib-i şükr 
olur bir ni¡met-i ¡azîmedir?” Cenâb-ı 
Bârî ta¡âlâ cevâbında ”َداُوُد َيا  َشَكْرَتِني   “اَآْلَن 
buyurdular. 

Ve ¡ulemâ™ َحْمٌد [√amd] ve ُشْكٌر [şukr]ün 
birbirinden efdaliyyeti bâbında tekellüm 
eylediler, lâkin hadîste ”ْكِر الشُّ َرْأُس   “اَْلَحْمُد 
vâki¡ olmakla hamd eylemeyen elbette 
şükr eylememiş olur. Ve esmâ-i  hüsnâ-
yı ilâhiyyeden bir ism-i sâmî Şekûr’dur. 
Hak ta¡âlâ cânibinden şükr, ¡ibâda mag-
firet ve mücâzâttan ¡ibârettir. Ve َحْمٌد 
[√amd] ile ُشْكٌر [şukr]ün farkı budur ki ُشْكٌر 
[şukr] envâ¡ ve esbâb cihetinden ee¡amm 
ve müte¡allakât cihetinden ahasstır ve َحْمٌد 
[√amd] müte¡allakât cihetinden e¡amm ve 
esbâb cihetinde ahasstır. Ve ُشْكٌر [şukr] 
fi’l-asl masdar olup ba¡dehu ism olarak 
isti¡mâl olundu. İntehâ. Ve 

ٌر  ve [şukr] ُشكإْ

 ve [şukûr] ُشُكوٌر

َراٌن  َشَكَرُه :Masdar olur; yukâlu [şukrân] ُشكإْ
َوَشَكَر اهلَل  َوَشَكَر  َوُشْكَراًنا  َوُشُكوًرا  ُشْكًرا  َلُه   َوَشَكَر 
اهلِل َوِبِنْعَمِة  اهلِل  ِنْعَمَة  َوَشَكَر  ِباهلِل  َوَشَكَر   ِ  Şârih der هلِلَّ
ki “lâm” ile ta¡diyesi efsahdır ve “bâ” 
ile ta¡diyesi mukâbeleye mebnîdir ve bi-
nefsihi ta¡diyesi Asma¡î ¡indinde münker-
dir, eş¡âra mahsûstur ve du¡â-yı kunûtta 
َنْكُفُرَك” َوالَ   kavli evvelen Hazret-i “َنْشُكُرَك 
¡Ömer’den menkûl rivâyette sabît değil-
dir, sâniyen izdivâca mahmûldür.

ٌل) [et-teşekkur] اَلتََّشكُُّر -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bu dahi şükr ve sipâs eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَشكََّر َلُه َبالََءُه ِبَمْعَنى َشَكَر
ُكوُر -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [eş-şekûr] اَلشَّ
de) Mübâlaga-i vasfdır, çok şükr ve sipâs 
eden adama denir; yukâlu: َرُجٌل َشُكوٌر أَْي َكِثيُر 
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olunur. Ve hurmâ dallarının diplerinde ve 
iri yapraklarının diplerinde biten hurde 
yaprağa denir. Ve tâze ağaç dalına denir. 
Ve ağacın kabuğuna denir. Mecmû¡unun 
cem¡i ُشُكٌر [şukur] gelir zammeteynle. Ve 
asmanın yere yatırıp başka yerden çıkar-
dıkları koluna denir ki daldırma ta¡bîr 
olunur. Bunların cümlesi bâb-ı if¡âlden ve 
bâb-ı râbi¡den ve ifti¡âlden mutasarrıftır.

َكِريَُّة  Zikr (fetehâtla) [eş-şekeriyyet] اَلشَّ
olunan َشَكٌر [şeker] lafzından me™hûzdur 
ki nâkanın memesi süt ile dolmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َكِريَِّة  الشَّ َزَمُن   َهَذا 
ِبيِع ِبُل ِمَن الرَّ َحَفَلِت اإْلِ
ُكُر -veznin [yan§uru] َيْنُصُر) [Yeşkuru] َيشإْ
de) Esâmîdendir: Yeşkur b. ¡Alî b. Bekr 
b. Vâ™il ve Yeşkur b. Mubeşşir b. ~a¡b iki 
kabîlenin pederidir.

ٌر -En (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Şukeyr] ُشَكيإْ
delüs ülkesinde bir dağ ismidir ki tepesin-
den yaz ve kış kar müfârakat eylemez. 

 (vezninde [zufer] ُزَفُر) [Şuker] ُشَكُر
Endelüs’te bir adanın adıdır.

ٌم) [Şekker] َشكَُّر  (vezninde [ba……am] َبقَّ
Huffâzdan Mu√ammed b. el-Mun≠ir 
lakabıdır.

ٌر  (şîn’in zammıyla) [Şukr] ُشكإْ

َكٌر  (vezninde [cevher] َجْوَهٌر) [Şevker] َشوإْ
A¡lâm-ı ricâldendir.

اِكِريُّ  (kâf’ın fethiyle) [eş-şâkiriyy] اَلشَّ
Çâker-i Fârisî mu¡arrebidir, ecîr ve ırgata 
denir. Ve hizmet-kâra denir.

َكاِئُر  [nevâ§î] َنَواِصي [eş-şekâ™ir] اَلشَّ
ma¡nâsınadır ki َناِصَيٌة [nâ§iyet]in 
cem¡idir. Ve َشَكاِئُر [şekâ™ir] cem¡ olarak 
müsta¡meldir, gûyâ ki ٌَشِكيَرة [şekîret]in 
cem¡idir.

vezninde.

َكَرُة  mîm’in ve kâf’ın) [el-meşkeret] اَلإَْمشإْ
fethiyle) Pek sütlü olan otluklara vasf 
olur; yukâlu: ُعْشٌب َمْشَكَرةٌ أَْي َمْغَزَرُة اللََّبِن
َكاُر شإْ ِ -hemzenin kesriy) [el-işkâr] اَلإْ
le) Hayvânın memesi süt ile dolmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َاْمَتَل ِإَذا  ْرُع  الضَّ  أَْشَكَر 
 Ve bir adamın develeri tavlanmak َلَبًنا
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشِكَرْت ِإَذا  اْلَقْوُم   أَْشَكَر 
-Ve ağacın dibinden tâze fidanlar sü ِإِبُلُهْم
rüp çıkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْشَكَر 
النَّْخُل ِإَذا َخَرَج َشِكيُرُه
ِتَكاُر شإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iştikâr] اَلإْ
de) Bu dahi meme süt ile dopdolu olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َاْمَتَل ِإَذا  ْرُع  الضَّ  ِإْشَتَكَر 
Ve bulutun yağmuru sağanaklı yağmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّجد ِإَذا  َماُء  السَّ  ِإْشَتَكَرِت 
 Ve yel yağmur getirmek َمَطُرَها َيْعِني ِاْشَتدَّ َوْقُعَها
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََتْت ِإَذا  َياُح  الّرِ  ِإْشَتَكَرِت 
 Ve havâda ıssı yâhûd soğuk müştedd ِباْلَمَطِر
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُّاْلَحر  ِإْشَتَكَر 
َتا -Ve yelip seğirtmekte çabala َواْلَبْرُد ِإَذا اْشَتدَّ
yıp sarf-ı makdûr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِفي َعْدِوِه ِإَذا اْجَتَهَد ِإْشَتَكَر الرَّ
ِكيُر  At (vezninde [emîr] أَِميٌر) [eş-şekîr] اَلشَّ
kısmının yelesi diplerinde olan hurde tüye 
denir. Ve insânın yüzünün ve kafâsının 
kulağa ve boyuna doğru olan kıla denir. 
Ve hurde deveye denir. Ve kıl ve tüy ve 
kuş yeleklerinin ve otluğun diplerinde 
ve aralıklarında olan hurdesine denir. Ve 
solup kuruduktan sonra müceddeden he-
nüz tâzelenen otluğa denir. Ve kurumuş 
nihâller aralığında olan ter ü tâze nihâle 
denir. Ve büyük ağaçların diplerinde biten 
fidana denir. Ve hâssaten hurmâ ağacının 
diplerinde özdekleri aşağısında biten fili-
ze ve fidana denir. Ve hurmâ ağacına ıtlâk 
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Ve baldırdan ve bacaktan esvâbı yukarı 
sıvayıp çemremek ma¡nâsınadır ki bacak-
ları sıvamak ta¡bîr olunur, seğirtmeye ve 
ikdâma teheyyü™ şîvesidir; yu…âlu: َر  َشمَّ
-Ve bir işte cüst ve çabuk dep الثَّْوَب ِإَذا َرَفَعُه
renmek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 

ِإَذا َخفَّ َر ِفي اأْلَْمِر  -Ve bir nesneyi salıver َشمَّ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفيَنَة َوَغْيَرَها َر السَّ  َشمَّ
ِإَذا أَْرَسَلَها
ِشَماُر نإْ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inşimâr] اَلإْ
de) ve

ُر ٌل) [et-teşemmur] اَلتََّشمُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) َتْشِميٌر [teşmîr] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir; yukâlu: ِبَمْعَنى َر  َوَتَشمَّ ُجُل  الرَّ  ِإْنَشَمَر 
َر  Ve َشمَّ

ٌر  Bir işte hâzırlanmak [teşemmur] َتَشمُّ
ma¡nâsına müsta¡meldir ki ma¡nâ-yı 
lâzımıdır; yukâlu: ََر ِلْلَْمِر ِإَذا َتَهيَّأ َتَشمَّ
ُر مإْ ve (şîn’in kesriyle) [eş-şimr] اَلّشِ

يُر ّمِ -veznin [sikkît] ِسّكِيٌت) [eş-şimmîr] اَلّشِ
de) ve

ِريُّ مَّ  şîn’in ve mîm-i) [eş-şemmeriyy] اَلشَّ
müşeddedenin fethi ve yâ’nın şeddesiyle) 
ve

ِريٌّ ّمِ ve (kesreteynle) [eş-şimmiriyy] اَلّشِ

ِريُّ مُّ ve (zammeteynle) [eş-şummuriyy] اَلشُّ

ِريُّ مَّ
) [eş-şimmeriyy] اَلّشِ  [innebiyy…] ِقنَِّبيٌّ

vezninde) ve

ُر ُمَشّمِ ٌث) [el-muşemmir] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Takallübât-ı dehre ve tıbâ¡-ı 
umûr u mesâlihe tecribesi mesbûk kâr-dân 
ve kâr-güzâr adama ıtlâk olunur; yukâlu: 

ِريٌّ َوِشمَّ ِريٌّ  َوُشمُّ ِريٌّ  َوِشّمِ ِريٌّ  َوَشمَّ يٌر  َوِشّمِ ِشْمٌر   َرُجٌل 
ٌب ٌر أَْي َماٍض ِفي اأْلُُموِر ُمَجرَّ َوُمَشّمِ

ِمرُّ ) [eş-şimirr] اَلّشِ  (vezninde [filizz] ِفِلزٌّ
Şedîd ve düşvâr olan işe ıtlâk olunur, gûyâ 
ki ondan baldırlar sıvanır; yukâlu: ٌَّشرٌّ ِشِمر 

َتِكَرُة  [muştehiret] ُمْشَتِهَرةٌ) [el-muştekiret] اَلإُْمشإْ
vezninde) Saht ve şedîd riyâha vasf olur; 
yukâlu: ِديَدُة َياُح اْلُمْشَتِكَرُة أَِي الشَّ َهبَِّت الّرِ
َكَراُن يإْ  şîn’in ve kâf’ın) [eş-şeykerân] اَلشَّ
fethiyle ve kâf’ın zammıyla zebân-zeddir) 
Bir nev¡ nebât adıdır. Yâhûd savâb olan 
mühmele ile olmaktır, i¡câmla zabtında 
Cevherî vehm eylemiştir. Yâhûd savâb 
olan َشْوَكَراٌن [şevkerân] olmaktır. Bu nebât 
cemî¡-i müfredâtta َشْوَكَراٌن [şevkerân] 
¡unvânında mersûm ve Fârisîde devres 
ve teft-i Yezdî ve Türkîde baldıran ile 
müfesserdir.

ُمَشاَكَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muşâkeret] اَلإْ
vezninde) Bir kimse ile harıl harıl söze 
boşanıp girişmek ma¡nâsınadır; imtilâ-i  
leben ma¡nâsından me™hûzdur; tekûlu: 
َفاَتْحَتُه ِإَذا  اْلَحِديَث  -Ve bir adam ken َشاَكْرتُُه 
di nefsini şükr ve sipâs eder göstermek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َلُه أَنِّي  أََرْيُتُه  أَْي   َشاَكْرتُُه 
َشاِكٌر
َرى كإْ -veznin [sekrâ] َسْكَرى) [eş-şekrâ] اَلشَّ
de) Semiz ve yağlı et külçesine vasf olur; 
yukâlu: ِفْدَرةٌ َشْكَرى ِمَن اللَّْحِم أَْي َسِميَنٌة

]ش م ر[
ُر مإْ  şîn’in fethi ve mîm’in) [eş-şemr] اَلشَّ
sükûnuyla) Cidd ve hiddetle ¡alâ-kavlin 
hırâm ve reftâr ile mürûr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َشْمًرا  ُجُل  الرَّ  َشَمَر 
ُمْخَتاالً أَْو  ا  َجادًّ َمرَّ  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ -Ve bir nesne اْلَباِب 
yi çekip büzmek ma¡nâsınadır, yukâlu: 
َقَلَصُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve ağaçtan kesim vakti َشَمَر 
hurma kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَمَر 
النَّْخَل ِإَذا َصَرَمُه أَْي َصَرَم َثَمَرَتُه
ِميُر -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşmîr] اَلتَّشإْ
de) َشْمٌر [şemr] ile iki ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir; yukâlu: َشَمَر ِبَمْعَنى  َتْشِميًرا  َر   َشمَّ
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ve basîr ve hurde-dân ve âgâh adama ıtlâk 
olunur. Ve bir recül adıdır.

َرُة مإْ  (bu dahi şîn’in kesriyle) [eş-şimret] اَلّشِ
Fâsid ve tebâh kimsenin yürüyüşüne ıtlâk 
olunur, murâd baldırı çıplak makûlesi 
süfehânın ve ehl-i şerr olan yaramazların 
yürüyüşü olacaktır; yukâlu: ْمَرَة أَْي  َيْمِشي الّشِ
ِمْشَيَة اْلَفاِسِد
َماُر  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [eş-şemâr] اَلشَّ
Mı§ır lisânında اِزَياَنُج -is [er-râziyânec] اَلرَّ
midir ki tahrîfle rezene dedikleri dânedir.

-veznin [emîr] أَِميٌر) [Şemîr] َشِميٌر
de) Yemen’de bir dağın adıdır. Ve 
Ermîniyye’de bir mevzi¡ ismidir.

-veznin [azîrân√] َحِزيَراُن) [Şemîrân] َشِميَراُن
de) Ermîniyye’de bir beldedir. Ve şehr-i 
Merv kazâsında bir karyedir. Ve »avlân 
kabîlesinden bir batndır ki cemâ¡atine 
Şemîriyyûn derler.

وُر مُّ -vez [tennûr] َتنُّوٌر) [eş-şemmûr] اَلشَّ
ninde) Elmâs dedikleri cevher-i ma¡rûfa 
denir.

ٌر ٌم) [şemmer] َشمَّ -veznin [ba……am] َبقَّ
de) Şu¡arâdan Cemîl b. ¡Abdullâh b. 
Ma¡mer’in ceddinin feresi ismidir. Ve bir 
nâka ve bir recül ismleridir.

يُر ّمِ -vez [sikkît] ِسّكِيٌت) [eş-şimmîr] اَلّشِ
ninde) Umûr ve mesâlihte be-gâyet cüst 
ve mikdâm adama ıtlâk olunur; yukâlu: 
ُمِجدٌّ ٌر  ُمَتَشّمِ أَْي  يٌر  ِشّمِ -Ve cüst ve reven َرُجٌل 
de nâkaya ıtlâk olunur; yukâlu: يٌر أَْي  َناَقٌة ِشّمِ
َسِريَعٌة
ِريَُّة ّمِ  Bunda dört lügat [eş-şimmiriyyet] اَلّشِ
vardır: şîn’in ve mîm-i müşeddedenin kes-
ri ve şîn’in kesri ve mîm-i müşeddedenin 
fethiyle ve ikisinin de zammı ve ikisinin 
de fethiyle. Bu dahi cüst ve çâlâk nâkaya 

أَْي َشِديٌد
 İbn (vezninde [ketif] َكِتٌف) [Şemir] َشِمٌر
Efrî…îs ismidir ki Mâverâünnehr ülke-
sinde Soπd memleketinin medînesi ya¡nî 
kâ¡idetü’l-mülkü olan şehre gazâ edip 
medîne-i mezbûreyi kal¡ ve tahrîb eyle-
mekle Şemirkend ıtlâk eylediler. ¡Alâ-
kavlin şehr-i mezbûru merkûm binâ ey-
lemekle Şemirkent tesmiye eylediler, zîrâ 
kent kelimesi Türkîde karyeye denir, ta¡rîb 
olunup Semer…and dediler; mîm’i iskân 
ve râ’yı fethle telaffuz lahndır. Mü™ellif 
pek îcâz eylemiştir. 

Evvelâ mezbûr Şemir İfrî…iyya mensûbu 
olan tebâbi¡a-i Yemen’den İfrî…is nâm 
pâdişâhın oğlu olup Mâverâünnehr’e 
ki bilâd-ı Türkistân’dır, sefer ve şehr-i 
merkûmu zîr ü zeber eylemekle Şemir-
kend dediler. “Kend” lafzı kal¡ ma¡nâsına 
olan “kenden”den mâzîdir ki Fârisîdir 
yâhûd vasf-ı terkîbîdir ve ba¡zılar ¡indinde 
asl “kent” idi ki tâ’yladır ve Türkîdir, kar-
ye ma¡nâsınadır, ta¡rîble Semer…and dedi-
ler ve hâlen mu¡arrebiyle meşhûr belde-i 
¡azîmedir. 

Ve Burhân-ı ¢â†ı¡’da bu vechile 
mersûmdur ki َسَمر [Semer] sîn-i mühmele 
ve mîm’in fethiyle Türkistân şâhlarından 
birinin ismidir ve “kend” Fârisîde karyeye 
denir. Şehr-i mezbûru ibtidâ şâh-ı mesfûr 
karye olarak i¡mâr edip refte refte şehr-i 
¡azîm olmuştur, onun için vasf-ı terkîbî 
üzere Semerkend ve mu¡arrebinde Semer…
and dediler. İntehâ. 

Ve Şemir b. ◊amdeveyh lügavî-yi 
ma¡rûftur.

ُر مإْ  Sehî ve (şîn’in kesriyle) [eş-şimr] اَلّشِ
civân-merd adama ıtlâk olunur. Ve nâkıd 
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vezninde) ◊icâz’da ‰â™if ile Cureş 
miyânında bir niçe cibâla ıtlâk olunur.

ُر خإْ مَّ
 şîn’in kesri ve) [eş-şimma«r] اَلّشِ

mîm-i müşeddedenin fethiyle) Hod-bîn ve 
mütekebbir kimseye denir.

]ش م خ ت ر[
َتُر َمخإْ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [eş-şema«ter] اَلشَّ
vezninde) Şûm-ahter-i Fârisî mu¡arrebidir 
ki bed-baht ve menhûsu’t-tâli¡ kimse-
ye denir. Ve le™îm ve fürû-mâyeye ıtlâk 
olunur.

]ش م ذ ر[
ُر َْ َميإْ  âl-ı mu¡ceme ile≠) [eş-şemey≠er] اَلشَّ
-vezninde) Cüst ve re [sefercel] َسَفْرَجٌل
vende deveye denir. Ve cüst ve çâlâk ve 
sebük-pâ ve sebük-rûh gulâma denir. Ve 
pek sür¡atle olan yürüyüşe denir, seyr-i 
nâcî ma¡nâsına.

اَرُة َْ مإْ  Bu (şîn’in kesriyle) [eş-şim≠âret] اَلّشِ
dahi cüst ve çâlâk uşağa denir.

ُر َْ مإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [eş-şem≠er] اَلشَّ
ve

ُر َْ مإْ -veznin [dirhem] ِدْرَهٌم) [eş-şim≠er] اَلّشِ
de) ve

اُر َْ مإْ  (vezninde [dînâr] ِديَناٌر) [eş-şim≠âr] اَلّشِ
Bunlar da sür¡atle olan yürüyüşe denir.

]ش م ص ر[
َصَرُة مإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [eş-şem§arat] اَلشَّ
vezninde) Bir kimseye bir mâdde zımnın-
da tazyîk ve tekâzâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشْمَصَر َعَلْيِه ِإَذا َضيََّق
 yâhûd (fethateynle) [şemen§îr] َشَمنإِْصيُر
-Hu≠eyl diyârında bir da [şemâ§îr] َشَماِصيُر
ğın adıdır.

ıtlâk olunur.

َماُر شإْ ِ -hemzenin kesriy) [el-işmâr] اَلإْ
le) Bir kimseyi kılıç ile çalıp öldürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا أَْدَرَجُه ْيِف  ِبالسَّ  أَْشَمَرُه 
Ve davarı pek sür¡at ve ta¡cîl ile sürüp 
iletmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَل ِإَذا  أَْشَمَر اإْلِ
 Ve buğur aştığı nâkayı gebe أَْكَمَشَها َوأَْعَجَلَها
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَجَمَل  أَْشَمَر 
َطُروَقَتُه ِإَذا أَْلَقَحَها
اِمُر ve [eş-şâmir] اَلشَّ

اِمَرُة -Memesi çekilip kar [eş-şâmiret] اَلشَّ
nına yapışmış olan koyuna ıtlâk olunur; 
yukâlu: اْنَضمَّ َضْرُعَها َقِد  َكاَن  ِإَذا  َوَشاِمَرةٌ   َشاةٌ َشاِمٌر 
 Ve ِإَلى َبْطِنَها

 ve [şâmiret] َشاِمَرةٌ

َرةٌ -Dişlerin dipleri [muteşemmiret] ُمَتَشّمِ
ne pek yapışık olan diş etine vasf olur; 
yukâlu: ِبأُُصوِل الَِزَقًة  َكاَنْت  ِإَذا  َرةٌ  َوُمَتَشّمِ َشاِمَرةٌ   ِلَثٌة 
اأْلَْسَناِن

]ش م ج ر[
َجَرُة مإْ  [zemceret] َزْمَجَرةٌ) [eş-şemceret] اَلشَّ
vezninde) Korkup kaçan adam gibi se-
ğirtip kaçmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َشْمَجَر 
ُجُل ِإَذا َعَدا َعْدَو َفِزٍع الرَّ

]ش م خ ر[
َخَرُة مإْ  â-yı mu¡ceme ile») [eş-şem«aret] اَلشَّ
 vezninde) Tekebbürlük [şemceret] َشْمَجَرةٌ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالٌَن  َشْمَخَر 
َر ْمَخَرُة أَِي اْلِكْبُر :ve tekûlu ِإَذا َتَكبَّ َما َهِذِه الشَّ
َراُر ِمخإْ شإْ ِ  [isbi†râr] ِإْسِبْطَراٌر) [el-işmi«râr] اَلإْ
vezninde) Pek uzamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيُء ِإَذا َطاَل ِإْشَمَخرَّ الشَّ

َمِخرُّ ) [el-muşme«irr] اَلإُْمشإْ  [mu…şa¡irr] ُمْقَشِعرٌّ
vezninde) Yüksek dağa vasf olur; yukâlu: 
َجَبٌل ُمْشَمِخرٌّ أَْي َعاٍل
َماِخيُر  [cemâhîr] َجَماِهيُر) [eş-Şemâ«îr] اَلشَّ
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mı ve tâ’nın fethiyle za¡îftir) Parmağa 
denir, ِإْصَبٌع [i§ba¡] ma¡nâsına; cem¡i َشَناِتُر 
[şenâtir] gelir. Ve iki parmağın aralıkları-
na denir.

َناِتِر الشَّ  (şîn’in fethiyle) [u’ş-Şenâtir±] ُذل 
Mülûk-i Yemen’den bir melik lakabıdır ki 
ismi َلْخِتيَعُة [La«tî¡at] idi; zâ™id parmağı ol-
makla onunla mülakkab olmuştu. Mezbûr 
hânedân-ı mülûktan olmayıp ¡alâ-tarîki’t-
tagallüb neş™et eylemekle hânumân-ı 
mülûkiyyete mahsûs olan ◊imyer 
dûdmânlarından idrâk eden civânları 
dest-i kahr ile ihzâr ve livâta ile ihtikâr 
eder idi, tâ ki beynlerinde derkâr olan 
kânûn-ı mu¡teber muktezâsınca mesned-i 
mülûkiyyete sezâvâr olmayalar. Şârihin 
beyânına göre bir gün yine hânedân-ı 
◊imyer’den ±û Nuvâs nâm bir civân-ı 
müstesnâ peydâ olduğunu istimâ¡ eyledik-
te ¡ale’l-¡âde livâta için tarafına ihzâr ve 
halvet-gâha duhûl ve kâr-ı tebeh-kârına 
mübâşeret hengâmında civân-ı mezbûr 
tîz-destlikle mesfûrun zeker ve serini 
kat¡ ve taşra hurûc eyledikte nâs keyfiy-
yete vâkıf olmakla giribânımızı pençe-i 
mersûmdan tahlîs eyledik diye izhâr-ı 
şâdî vü şâbâş ederek taht-ı saltanata iclâs 
eylediler.

َتَرُة نإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [eş-şenteret] اَلشَّ
vezninde) Esvâbı yırtıp paralamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقُه َشْنَتَر َثْوَبُه ِإَذا َمزَّ

]ش ن ج ر[
نإَْجاُر  (şin’in kesriyle) [eş-şincâr] اَلّشِ
Şingâr-ı Fârisî mu¡arrebidir ki ¡Arabîde 
 [™ka√lâ] َكْحالَُء ve [assu’l-√imâr»] َخسُّ اْلِحَماِر
ve ُحَمْيَراُء [√umeyrâ™] ve ِرْجُل اْلَحَماِم [riclu’l-
√amâm] dahi derler, Türkîde eşek maru-
lu ve havacıva dedikleri nebât olacaktır 

]ش ن ر[
َناُر  Pek bed (şîn’in fethiyle) [eş-şenâr] اَلشَّ
ve kabîh olan ¡ayb ve ¡âr ve nakîsaya de-
nir. Ve şenâ¡at ve feza¡atle meşhûr olan işe 
denir; yukâlu: َناِر َوُهَو أَْقَبُح اْلَعْيِب َواْلَعاِر  أََتى ِبالشَّ
ْنَعِة َوَكَذا اأْلَْمُر اْلَمْشُهوُر ِبالشُّ
ِنيُر  Bir (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşnîr] اَلتَّشإْ
kimseyi ¡ayblamak, ¡alâ-kavlin bir nakîsa 
ile teşhîr ve rüsvây eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َع ِبِه َوَفَضَحُه َشنََّر َعَلْيِه ِإَذا َعاَبُه أَْو َسمَّ
يُر نِّ  (vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت) [eş-şinnîr] اَلّشِ
ve

يَرُة نِّ  Bed-hûy ve (hâ’yla) [eş-şinnîret] اَلّشِ
bed-mizâc adama denir; yukâlu: يٌر ِشنِّ  َرُجٌل 
ُء اْلُخُلِق يَرةٌ أَْي َسّيِ  Ve şerr ve ¡uyûbu kesîr َوِشنِّ
olan kimseye denir.

يٍر ِشنِّ َْنُو   [Benû Şinnîr] (ِسّكِيٌت [sikkît] vez-
ninde) ¡Arabdan bir batn adıdır.

َرُة نإْ  şîn’in fethi ve nûn’un) [eş-şenret] اَلشَّ
sükûnuyla) Sâlih ve mütedeyyin adamın 
yürüyüşüne denir; yukâlu: َوِهَي ْنَرَة  الشَّ  َيْمِشي 
اِلِح ُجِل الصَّ ِمْشَيُة الرَّ
 (vezninde [ubârâ√] ُحَباَرى) [şunârâ] ُشَناَرى
Kediye denir, ِسنَّْوٌر [sinnevr] gibi.

-vez [cemezâ] َجَمَزى) [Şenerâ] َشَنَرى
ninde) Mı§ır ülkesinde Semennûdiyye 
nâhiyesinde bir karye ve Behnesâ 
nâhiyesinde bir karye ismleridir.

]ش ن ب ر[
َااَرُة  şîn’in fethi ve nûn’un) [Şenbâret] َشنإْ
sükûnuyla) Mı§ır’ın Şar…iyye’sinde iki 
karye ismidir.

َاَر َشنإْ  “خ،ي،ر” [iyâru şenber»] ِخَياُر 
mâddesinde zikr olundu.

]ش ن ت ر[
ُتَرُة نإْ -şîn’in ve tâ’nın zam) [eş-şunturet] اَلشُّ
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Bed-hûy ve bed-mizâc ve bed-zebân kim-
seye denir; yukâlu: أَْي َوِشْنِظيَرةٌ  ِشْنِظيٌر   َرُجٌل 
اٌش ُء اْلُخُلِق َفحَّ  Ve şol kaya pâresine denir َسّيِ
ki dağın rüknü olan yalçın kayadan çatla-
yıp aşağıya yuvarlanıp düşmüş ola. Ve 

ِإيَرةٌ  Dağın sivri ucuna (hâ’yla) [şin@îret] ِشنإْ
denir.

نإْإُوَرُة  (şîn’in zammıyla [eş-şun@ûret] اَلشُّ
Bu dahi rükn-i cebelden ayrılıp düşen 
kaya parçasına denir.

ِإيٍر ِشنإْ َْنُو   [Benû Şin@îr] (şîn’in kesriyle) 
¡Arabdan bir batndır.

]ش ن غ ر[
ِغيُر نإْ  πayn-ı mu¡ceme ile) [eş-şinπîr] اَلّشِ
-vezninde) Bed-hûy ve bed [şin@îr] ِشْنِظيٌر
zebân ve dil-âzâr kimseye denir.

َغَرُة نإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [eş-şenπaret] اَلشَّ
ninde) ve

ِغيَرُة نإْ -On (şîn’in kesriyle) [eş-şinπîret] اَلّشِ
dan ismlerdir.

]ش ن ف ر[
ِفيَرُة نإْ  [şin@îret] ِشْنِظيَرةٌ fâ’yla) [eş-şinfîret] اَلّشِ
vezninde) ve

َفاَرُة نإْ  Nâka (şîn’in kesriyle) [eş-şinfâret] اَلِشّ
kısmının hiddet ve neşât ve cünbüşle yü-
rümesine denir. Ve

ِفيَرةٌ .Bed-hûy kimseye denir [şinfîret] ِشنإْ

نإَْفَرى -vez [fen¡alâ] َفْنَعَلى) [eş-Şenferâ] اَلشَّ
ninde) Ezd kabîlesinden bir şâ¡ir lakabı-
dır, be-gâyet yüğrük olmakla: ِمَن  “أَْعَدى 
ْنَفَرى”  darb-ı mesel olmuştur. Şârihin الشَّ
beyânına göre ismi ¡Amr b. Mâlik’tir, 
¢a§îde-i Lâmiyyetü’l-¡Arab sâhibidir.

َفاُر نإْ  (vezninde [in†âr…] ِقْنَطاٌر) [eş-şinfâr] اَلّشِ
Cüst ve hafîf adama denir; yukâlu: ُهَو ِشْنَفاٌر 
أَْي َخِفيٌف

ki edviyedendir. Nebâtı zemîne mülâsık, 
sâkı diken diken tüylü ve kökü parmak 
gılzatınde ve kan gibi kırmızı olur, el sü-
rüldükte eli rengîn eder, toprağı pek tay-
yib olan yerlerde biter.

]ش ن ذ ر[
اَرُة َْ نإْ ve [eş-şin≠âret] اَلّشِ

يَرُة ِْ نإْ -şîn’lerin kesriy) [eş-şin≠îret] اَلّشِ
le) Gayûr ¡alâ-kavlin fâhiş adama denir; 
yukâlu: َرُجٌل ِشْنَذاَرةٌ َوِشْنِذيَرةٌ أَْي َغُيوٌر أَْو َفاِحٌش

]ش ن أ ر[
َزَرُة نإْ  zâ-yı mu¡cemele) [eş-şenzeret] اَلشَّ
ile َدْحَرَجٌة [da√recet] vezninde) Dürüşt ve 
galîz olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َشْنَزَر 
ُجُل ِإَذا َغُلَظ َوَخُشَن الرَّ
َزٌر  Bir (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Şenzer] َشنإْ
recül adıdır. Ve bir mevzi¡ ismidir; bunda 
.musahhafı olmak gerektir [şeyzer] َشْيَزٌر

]ش ن ص ر[
نإَْصَرُة -şenze] َشْنَزَرةٌ) [eş-şen§aret] اَلشَّ
ret] vezninde) Bir nesne yoğun olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِإَذا َغُلَظ  Ve َشْنَصَر الشَّ
katı ve şedîd olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيُء ِإَذا َصاَر َشِديًدا َشْنَصَر الشَّ
نإِْصيُر -Bu dahi gılzat ve şid [eş-şin§îr] اَلّشِ
det ma¡nâlarınadır ve yukâlu: ُهْم ِفي َشْنَصَرٍة 
ٍة  Ve َوِشْنِصيٍر أَْي ِفي ِشدَّ

 Hısn ve ma¡kıl ve melâz [şin§îr] ِشنإِْصيٌر
ma¡nâsınadır.

]ش ن ظ ر[
َإَرُة نإْ  (â-yı mu¡cezeme ile@) [eş-şen@aret] اَلشَّ
Sövmek, sebb ve düşnâm ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشْنَظَر ِبِهْم ِإَذا َشَتَمُهْم
ِإيُر نإْ ve [eş-şin@îr] اَلّشِ

ِإيَرُة نإْ  (şîn’lerin kesriyle) [eş-şin@îret] اَلّشِ
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kısmında dahi isti¡mâl olunur; yukâlu: َشاَر 
ابََّة َشْوًرا َوِشَواًرا ِإَذا َراَضَها أَْو َرِكَبَها ِعْنَد اْلَعْرِض َعَلى  الدَّ
َبَها َوَكَذا اأْلََمُة  Ve ُمْشَتِريَها أَْو َبالََها َيْنظُُر َما ِعْنَدَها أَْو َقلَّ

ٌر  .Esâmîdendir: Şevr b. Şevr b [Şevr] َشوإْ
Şevr b. Şevr ki ismi Dîvâştî idi. İbn Du-
reyd nâm edîbin Ma…sûre nâm eserinde 
memdûhu olan ¡Abdullâh b. Mu√ammed 
b. Mikyâl nâm kimsenin ceddi olmak 
üzere mübeyyendir. Bunların mecmû¡u 
mülûk-i Fârs idi ve bunlar Yezdcird b. 
Behrâm neslindendir. Ve Dîvâştî, Fârisîde 
musâlihü’l-cinn demektir. Ve ¢a¡…â¡ b. 
Şevr tâbi¡îndendir.

َشاَرُة ِ  Zikr (hemzenin kesriyle) [el-işâret] اَلإْ
olunan َشْوٌر [şevr] ve ِشَواٌر [şivâr] ile iki 
ma¡nâda dahi mürâdiftir; yukâlu: أََشاَر َوأَشاَر 
َشاَر ِبَمْعَنى  ابََّة   Ve bir nesneyi bir adama الدَّ
ta¡yîn vechiyle göstermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َأَْوَمأ ِإَذا  ِإَلْيِه   Ve işâret, el ile ve أََشاَر 
göz ile ve kaş ile olur; yukâlu: ِإَلْيِه  أََشاَر 
َوِبَحاِجِبِه َوِبَعْيِنِه   ile sılalansa emr َعَلى Ve ِبَيِدِه 
ma¡nâsına olur. Burada emrden murâd 
hükm tarîkiyle olan emr olmayıp belki 
meselâ bir husûs için bir adam bir adam 
ile müşâvere edip ¡acabâ onu işleyeyim mi 
yoksa işlemeyeyim mi dedikte o adam işle 
yâhûd işleme demekten ¡ibârettir ki re™y 
ve irşâd mefhûmudur; yukâlu: أََشاَر َعَلْيِه ِبَكَذا 
 Ve bunlar zikr olunan istihrâc-ı ¡asel ِإَذا أََمَرُه
ma¡nâsından me™hûzdur, âmir gûyâ ki 
istihrâc-ı fi¡l-i me™mûr eder yâhûd me™mûr 
âmirin re™yini istihrâs eder. Ve âteş kaldır-
mak ma¡nâsınadır ki murâd mizyâf olan 
bedevîler gece vaktinde kezâlik şeb-hûn 
makûlesine dûçâr olanlar etrâf-ı kabâ™ile 
iş¡âr için ref¡-i nâr eylemeleridir; yukâlu: 
 أََشاَر النَّاَر َوِبالنَّاِر َويَُقاُل أَْشَوَر ِبَها َعَلى اأْلَْصِل ِإَذا َرَفَعَها
Ve 

]ش ن ه ب ر[
َاُر َنهإْ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [eş-şenehber] اَلشَّ
vezninde) ve

َاَرُة َنهإْ  Pek koca (hâ’yla) [eş-şenehberet] اَلشَّ
karıya denir.

]ش ن ق ر[
َنُقوُر يإْ  [ayzebûn√] َحْيَزبُوٌن) [eş-şeyne…ûr] اَلشَّ
vezninde) Gerçi Umeyye b. Ebi’§-~alt 
nâm şâ¡irin şi¡rinde vâki¡ olup lâkin tefsi-
rine kimse ta¡arruz eylememiştir.

]ش ل ر[
ُر وإْ ve (vezninde [devr] َدْوٌر) [eş-şer] اَلشَّ

َياُر ve [eş-şiyâr] اَلّشِ

َياَرُة  ِكَتاَبٌة ve [kitâb] ِكَتاٌب) [eş-şiyâret] اَلّشِ
[kitâbet] vezninde) ve

َمَشاُر ve [el-meşâr] اَلإْ

َمَشاَرُة -mîm’lerin fethiy) [el-meşâret] اَلإْ
le) Kovandan bal sağmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوِشَياَرًة َوِشَياًرا  َشْوًرا  َيُشوُر  اْلَعَسُل   َشاَر 
 Ve َوَمَشاًرا َوَمَشاَرًة ِإَذا اْسَتْخَرَجُه ِمَن اْلَوْقَبِة

ٌر -Sağılmış bala ıtlâk olunur, tes [şevr] َشوإْ
miye bi’l-masdardır; yukâlu: َما أَْكَثَر َشْوَرُه أَْي 
 Ve َعَسَلُه اْلَمُشوَر

ٌر  Hüsn ü cemâl ve hey™et [şevr] َشوإْ
ma¡nâlarına müsta¡meldir, ke-mâ se-
yuzkeru. Ve 

ٌر  ve [şevr] َشوإْ

 Dâbbeyi (vezninde ِقَواٌم) [şivâr] ِشَواٌر
ta¡lîm yâhûd pazarda müşterîye ¡arz ve 
mâyesini irâ™et için dizgin edip seğirt-
mek ve yürütmek yâhûd müşterî kendi 
binip yürütmek ve seğirtmekle deneyip 
yoklamak yâhûd ileri ve geri çevirip yü-
rütmek ma¡nâsınadır, gûyâ ki kovandan 
bal istihrâc eder gibi o ¡amel ile dâbbenin 
mâyesini istihrâc eder. Ve satılık câriye 
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mi¡dede ibkâ eyleyip aralık aralık çıka-
rıp çiğnedikleri ¡alef bakiyyesine denir, 
Türkîde geviş ta¡bîr olunur. Ve bey¡ için 
devâbb ¡arz olunacak mekâna denir ki at 
pazarı ta¡bîr olunur. Ve minhu’l-meselu: 
اْلِعَثاِر” َكِثيُر  ِمْشَواٌر  َفِإنََّها  َواْلُخَطَب   Mesel-i “ِإيَّاَك 
mezbûr iksâr-ı kelâmdan tahzîr ma¡rizinde 
darb olunur. Ve 

َواٌر  Hallâc yayının kirişine [mişvâr] ِمشإْ
denir.

وَرُة  Bu (şîn’in zammıyla) [eş-şûret] اَلشُّ
dahi mahber ve manzar ma¡nâlarınadır. 
Ve bal gömecine denir. Ve semiz ve tavlı 
nâkaya denir.

َواَرُة  (mîm’in kesriyle) [el-mişvâret] اَلإِْمشإْ
Bu dahi bal gömecine denir.

ُمَشاٌر  âl-ı≠) [mâ≠iyyun muşârun] َماِذيٌّ 
mu¡cemenin kesri ve mîm’in zammıyla) 
Şol bala denir ki bir adamın i¡ânetiyle sa-
ğılmış ola. ٌَّماِذي [mâ≠iyy] bala denir ve ُمَشاٌر 
[muşâr] ٌِإَشاَرة [işâret]ten ism-i mef¡ûldür.

َرُة وإْ ) [eş-şevret] اَلشَّ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ
ve

اَرُة ve [eş-şâret] اَلشَّ

ُر وإْ Ke-mâ zukire ve [eş-şevr] اَلشَّ

َياُر ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [eş-şiyâr] اَلّشِ

َواُر -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [eş-şevâr] اَلشَّ
de) Hüsn ü cemâle denir; yukâlu: ُذو  ُفالٌَن 
 Ve َشْوَرٍة َوَشاَرٍة َوَشْوٍر َوِشَياٍر َوَشَواٍر أَْي ُحْسٍن َوَجَماٍل
hey™et ve kıyâfet ma¡nâsına müsta¡meldir. 
Ve libâs ve kisveye ıtlâk olunur. Ve semiz-
liğe ıtlâk olunur, ِسَمٌن [simen] ma¡nâsına. 
Ve bir adamın tezeyyün eylediği zînet ve 
ârâyişe ıtlâk olunur. Ve 

َرةٌ -Hacil olmaya denir, hac [şevret] َشوإْ
let ve şerm-sârî ma¡nâsına; yukâlu: أََخَذْتُه 
ْوَرُة أَِي اْلَخْجَلُة الشَّ

-Bal sağan adama yardım ey [işâret] ِإَشاَرةٌ
lemek ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْي َعَسالً   أَِشْرِني 
أَِعنِّي َعَلى َجْنِيِه
ِتَشاَرُة سإْ ِ ) [el-istişâret] اَلإْ  [isti«âret] ِإْسِتَخاَرةٌ
vezninde) Bu dahi bal sağmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى اْلَعَسَل   ِإْسَتَشاَر 
 Ve davar kısmı semirip endâm ve َشاَرُه
manzarası güzellenmek ma¡nâsınadır ki 
-ve hey™et-i hılkîsini ihrâc ey [şâret] َشاَرةٌ
lemekten ¡ibârettir; yukâlu: ِبُل ِإَذا  ِإْسَتَشاَرِت اإْلِ
-Ve buğur deve nâka gebe mi َسِمَنْت َوَحُسَنْت
dir değil midir fehm için bevlini istişmâm 
eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
الَ أَْم  ِهَي  أاَلَِقٌح  َفَنَظَر  َكَرَفَها  ِإَذا  النَّاَقَة  اْلَفْحُل   ِإْسَتَشاَر 
Ve bir adam hûb ve fâhir câme giymek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتَشاَر ُفالٌَن ِإَذا َلِبَس ِلَباًسا 
-Ve bir adamın kâr ve kirdârı zâhire çı َحَسًنا
kıp ¡ayân olmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َتَبيََّن ِإَذا  أَْمُرُه   Ve bir adamdan ِإْسَتَشاَر 
bir husûs için meşveret taleb eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتَشاَر ُفالًَنا ِإَذا َطَلَب ِمْنُه 
اْلَمُشوَرَة
ِتَياُر شإْ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iştiyâr] اَلإْ
Bu dahi bal sağmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْشَتاَرُه اْلَعَسَل ِبَمْعَنى َشاَرُه
َمَشاُر -Arı ko (mîm’in fethiyle) [el-meşâr] اَلإْ
vanına denir, ٌة .ma¡nâsına [aliyyet»] َخِليَّ

َواُر -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mişvâr] اَلإِْمشإْ
ninde) Kovandan gömeci kesip balını 
sağacak âlete denir ki eğiş ta¡bîr olunur. 
Ve bir adamın haber verecek sıfatına ıtlâk 
olunur, َمْخَبٌر [ma«ber] ma¡nâsına; yukâlu: 
-Ve çehre ve man ُفالٌَن َحَسُن اْلِمْشَواِر أَِي اْلَمْخَبِر
zara ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َلْيَس 
َمْنَظٌر أَْي  ِمْشَواٌر  ابَُّة :ve yukâlu ِلُفالٍَن  الدَّ  أََخَذِت 
 Ve ِمْشَواَرَها ِإَذا َسِمَنْت َوَحُسَنْت َهْيَئُتَها

َواٌر  Niş-hâr-ı Fârisî mu¡arrebi [mişvâr] ِمشإْ
olur ki deve ve koyun ve keçi makûlesinin 
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dahi müsta¡meldir. Zikr olunan ٌِإْسِتَشاَرة 
[istişâret]ten ism-i fâ¡ildir; yukâlu: َرُجٌل 
َوَفْحٌل ُمْسَتِشيٌر ِإَذا َصاَر َيْعِرُف اْلَحاِئَل ِمْن َغْيِرَها
َواُر  (şîn’in harekât-ı selâsıyla) [eş-şevâr] اَلشَّ
Ev esbâb ve tecemmülâtına ıtlâk olunur; 
tekûlu: اْلَبْيِت َمَتاِع  أَْي  َواِر  الشَّ َعِن  َخاٍل   Ve َمْنِزِلي 
insânın zekerine ve hâye ve dübürüne 
ıtlâk olunur ki ¡avret yeridir. Ve 

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [şevâr] َشَواٌر
Nerm ve latîf serin yele vasf olur; yukâlu: 
ِريٌح َشَواٌر أَْي ُرَخاٌء
ُر ٌل) [et-teşevvur] اَلتََّشوُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Tahcîl ma¡nâsına olan َتْشِويٌر [teşvîr]-i 
mezkûrdan mutâvi¡dir ki şermende olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر َر ِبِه َفَتَشوَّ َشوَّ
وَرى ve (vezninde [ûbâ†] طُوَبى) [eş-şûrâ] اَلشُّ

َمُشوَرُة  mîm’in fethi ve) [el-meşûret] اَلإْ
vâv’ın zammıyla) Emr ma¡nâsına olan 
.i mezkûreden ismlerdir-[işâret] ِإَشاَرةٌ

Ve ٌَمُشوَرة [meşûret]in vezni ٌَمْفُعَلة [mef¡ulet]
tir, َمْفُعوَلٌة [mef¡ûlet] değildir, ya¡nî aslı 
 değildir. Mi§bâ√’ın [meşvûret] َمْشُووَرةٌ
beyânına göre ٌَمشوَرة kelimesinde iki lügat 
vardır, biri mîm’in ve vâv’ın fethiyledir ve 
birisi mîm’in fethi ve şîn’in zammıyla ٌَمُعوَنة 
[me¡ûnet] veznindedir. Ve Kirmânî’nin 
nakline göre mîm’in ve vâv’ın fethi ve 
vâv’ın zammı ve َمُعوَنٌة [me¡ûnet] veznin-
dedir ki buna göre üç olur. Pes mü™ellifin 
kavli bunlara muhâliftir.

َراُن وإْ -veznin [avrân√] َحْوَراُن) [eş-şevrân] اَلشَّ
de) ُعْصُفٌر [¡u§fur] ismidir ki tahrîfle aspur 
dedikleri nebâttır. Ve 

َراُن  A…î…-i Medîne kurbünde¡ [şevrân] َشوإْ
bir dağın adıdır, onda katı vâfir yağmur 
suları irkilir. Ve 

َراَن َشوإْ ُة   icâz kara◊ [arretu Şevrân◊] َحرَّ

َمُشوَرُة -vez [ma…ûlet] َمُقوَلٌة) [el-meşûret] اَلإْ
ninde) Bu dahi bal gömecine denir.

َمَشاَرُة -mîm’in fethiy) [el-meşâret] اَلإْ
le) Bu dahi sûret ve manzar ma¡nâsına 
müsta¡meldir ve minhu yukâlu: ابَُّة  أََخَذِت الدَّ
 Ve ِمْشَواَرَها َوَمَشاَرَتَها ِإَذا َسِمَنْت َوَحُسَنْت

 ma¡nâsınadır [debret] َدْبَرةٌ [meşâret] َمَشاَرةٌ
ki bir dönüm tarlaya denir. Cem¡i َمَشاِوُر 
[meşâvir] ve kesre sebebiyle َمَشاِيُر 
[meşâyir] gelir. 

Mü™ellif ٌَدْبَرة [debret]i ٌَمَشاَرة [meşâret] ile ve 
-ile ta¡rîf ey [debret] َدْبَرةٌ i[meşâret] َمَشاَرةٌ
lemiştir. Ümmehât-ı sâ™ireden münfehim 
olduğu üzere altmış zirâ¡ tûl ve altmış zirâ¡ 
¡arzı müştemil mezra¡aya َجِريٌب [cerîb] de-
nir ki Türkîde dönüm ta¡bîr olunur. Ve 
kırk adımdan on adıma gelince kadar tar-
laya ve bostân kıt¡asına ٌَدْبَرة [debret] ve 
 denir, ekinciler beyninde [meşâret] َمَشاَرةٌ
evlek ta¡bîr olunur, Fârisîde evvele gerî ve 
sânîye «avîd derler.

َياُر  Semiz (şîn’in kesriyle) [eş-şiyâr] اَلّشِ
ve hûb-hey™et atlara vasf olur; yukâlu: 
ِحَساٌن ِسَماٌن  أَْي  ِشَياٌر   Şârihin beyânına َخْيٌل 
göre müfredi ٌر ٌد ,dir[şeyyir] َشّيِ  [seyyid] َسّيِ
vezninde.

ِويُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşvîr] اَلتَّشإْ
Bu dahi satılık dâbbeyi at pazarında gös-
teriş eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َر  َشوَّ
َشاَرَها ِبَمْعَنى  ابََّة   Ve bir adama ¡âr ve hayâ الدَّ
edecek ve hacil ve şerm-sâr olacak bir iş 
işlemek ma¡nâsınadır, ¡avret yerini keşf 
eylemek gibi; yukâlu: ًِفْعال ِبِه  َفَعَل  ِإَذا  ِبِه  َر   َشوَّ
ِمْنُه  :Ve işâret ma¡nâsınadır; yukâlu يُْسَتْحَيا 
َر ِإَلْيِه ِبَيِدِه ِإَذا أَْوَمأَ ِإَلْيِه َشوَّ
َتِشيُر إَْ ُم  Şol adama ıtlâk [el-musteşîr] اَلإْ
olunur ki hayvânın gebe olup olmadığı-
nı idrâk eder ola ve bu erkek hayvânda 



ُر ُمَشوَّ 2082اَلإْ BÂBU’R-RÂ™ 

sükûnuyla) Bir nesne kubh ve şenâ¡at ci-
hetiyle beyne’n-nâs vâzıh ve zâhir olma-
ğa denir ki rüsvâylık olacaktır. Şârihin 
beyânına göre hayr ve hüsn cihetinde 
isti¡mâli mecâz olur ve minhu kavluhum: 
ْهَرُة آَفٌة اَلشُّ
ُر هإْ  Bir (vezninde [ahr…] َقْهٌر) [eş-şehr] اَلشَّ
şey™i şöhretlendirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِفي أَْظَهَرُه  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َشْهًرا   َشَهَرُه 
-Lâkin mü™ellif Ba§â™ir’de ta¡mîm ey ُشْنَعٍة
lemiştir. Ve 

ٌر  Ehl-i ¡ilm ve dânişmende ıtlâk [şehr] َشهإْ
olunur; bi-ma¡nâ mef¡ûldür; yukâlu: َرُجٌل 
 Ve tırnak kesintisi şeklinde olan َشْهٌر أَْي َعاِلٌم
şey™e ıtlâk olunur; ma¡nâ-yı âtîden ta¡mîm 
olunmuştur. Ve yeni aya ıtlâk olunur, şöh-
retine mebnî; yukâlu: اْلِهالَُل أَِي  ْهُر  الشَّ  َطَلَع 
Ve aya ıtlâk olunur, ¡umûm ¡alâkasıyla 
 ma¡nâsına, ¡alâ-kavlin tamâm [amer…] َقَمٌر
vâzıh ve ¡ayân olup bedr-i kâmil olma-
ğa mütekarrib oldukta ıtlâk olunur. Ve 
eyyâmdan ¡aded-i ma¡rûfa ıtlâk olunur, 
kamer ile meşhûr olduğu için; murâd on 
iki cüz™ i¡tibar olunan bir senenin bir cüz™ü 
olacaktır ki kamer yirmi sekiz menâzili 
kat¡ eylediği eyyâmdan ¡ibârettir, gâh otuz 
ve gâh yirmi dokuz gün olur, Türkîde dahi 
bir ay ta¡bîr olunur. Cem¡i أَْشُهٌر [eşhur] ve 
 gelir. Ve [şuhûr] ُشُهوٌر

ٌر  Kezâlik masdar olur, nâs üzere [şehr] َشهإْ
kılıç sıyırıp sell-i seyf eylemek ma¡nâsına; 
yukâlu: َشَهَر َسْيَفُه َشْهًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا اْنَتَضاُه 
 Ve َفَرَفَعُه َعَلى النَّاِس

ٌر  Esâmîdendir: Şehr b. ◊avşeb [Şehr] َشهإْ
muhaddis ve metrûkü’r-rivâyettir.

ِهيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşhîr] اَلتَّشإْ
Bu dahi şöhretlendirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشَهَرُه ِبَمْعَنى  َتْشِهيًرا  ِبَكَذا  َرُه   Ve nâs َشهَّ

taşlıklarından birinin ismidir.

ُر ُمَشوَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muşevver] اَلإْ
vezninde) َشْوَراٌن [şevrân] ile ya¡nî aspur ile 
boyanmış nesneye denir; yukâlu: ٌر  َثْوٌب ُمَشوَّ
ْوَراِن أَْي َمْصُبوٌغ ِبالشَّ
َرى وإْ  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [eş-şevrâ] اَلشَّ
Bir nebât-ı bahrî ismidir.

ُر ّيِ ٌد) [eş-şeyyir] اَلشَّ -veznin [seyyid] َسّيِ
de) Bir adamın dâ™imâ meşveret-güzîni 
olan kimseye denir, ehadühümâ âherin 
hem-meşveretidir; yukâlu: أَْي ُرَك  َشّيِ  ُفالٌَن 
 Ve vezîre ıtlâk olunur, pâdişâhın ُمَشاِوُرَك
meşveret-kârı olduğu için. Cem¡i ُشَوَراُء 
[şuverâ™] gelir, ُشَعَراُء [şu¡arâ™] vezninde. 

َرُة ّيِ َدةٌ) [eş-şeyyiret] اَلشَّ -veznin [seyyidet] َسّيِ
de) Zikr olunan ٌَشْوَرة [şevret] ve ٌَشاَرة [şâret]
ten sıfattır, hüsn ü cemâl sâhibi şey™e de-
nir. Te™nîsi mevsûf i¡tibârıyladır; yukâlu: 
َرةٌ أَْي َحْسَناُء َقِصيَدةٌ َشّيِ
ُمِشيَرُة  (mîm’in zammıyla) [el-muşîret] اَلإْ
اَبٌة -e denir, ya¡nî şehâdet par[sebbâbet] َسبَّ
mağına ıtlâk olunur, onunla işâret olundu-
ğu için.

 Bu«ârâ (şîn’in kesriyle) [Şîrevân] ِشيَرَلاُن
kazâsında bir karye adıdır.

َشاِلٍر َْنُو   [Benû Şâvir] (vâv’ın kesriyle) 
Hemdân kabîlesinden bir batndır.

َمُشوُر  (vezninde [ma…ûl] َمُقوٌل) [el-meşûr] اَلإْ
Zikr olunan ٌَشْوَرة [şevret] ve ٌَشاَرة [şâret]ten 
ism-i mef¡ûldür, zînetli ve ârâste nesneye 
denir; yukâlu: َشْيٌء َمُشوٌر أَْي ُمَزيٌَّن
يُر  Fârisîde (şîn’in imâlesiyle) [eş-şîr] اَلّشِ
arslana denir; Şerîf-i Nessâbe-i ¡Ömerî 
şecâ¡atine mebnî onunla mülakkab 
olmuştur.

]ش ه ر[
َرُة هإْ  şîn’in zammı ve hâ’nın) [eş-şuhret] اَلشُّ
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cinsi pâk kahîl ile beygir beyninde olan 
kısrak beygir olacaktır.

َراُن  (vezninde [selmân] َسْلَماُن) [Şehrân] َشهإْ
İbn ¡İfris ismidir ki »a&¡em’den bir kabîle 
pederinin ismidir.

ُهوٌر  a¡lebe b. Şihâb el-Cedelî¿ [Meşhûr] َمشإْ
nâm kimsenin feresi ismidir.

َوَرُة هإْ  Benû (hâ’yla) [eş-şuhûret] اَلشَّ
Kinâne’nin a¡zam-ı eyyâmından bir 
yevm-i ma¡rûf ismidir ki onda bir vak¡a-i 
¡azîme olmuştur.

َرُة ُمَشهَّ  ُمَعظََّمٌة) [el-Muşehheret] اَلإْ
[mu¡a@@amet] vezninde) Muhelhil b. 
Rebî¡a’nın kısrağının ismidir.

َرِة ُمَشهَّ الإْ  Ashâb-ı [u’l-Muşehheret±] ُذل 
kirâmdan Ebû Ducâne Simâk b. Evs haz-
retlerinin lakabıdır, bir ٌَرة [muşehheret] ُمَشهَّ
i var idi, onunla meydân-ı harbe hurûc 
eyledikte beyne’s-saffeyn salını salını yü-
rüyüp ve zâtında bahâdır olmakla önüne 
gelen a¡dâyı ¡âlem-i hayâtta terk ve ibkâ 
eylemez idi. Zâhiren ٌَرة [muşehheret] ُمَشهَّ
ten murâd seyftir, hâ™ ismiyyedir; zîrâ 
kütüb-i siyerde mestûrdur ki U√ud gaz-
vesinde Sultân-ı Enbiyâ™ ¡aleyhi efdalu’t-
tehâyâ hazretleri Ebû Ducâne’ye bir seyf 
i¡tâ ve hakkını edâ eyle tavsiye buyurup o 
dahi seyf-i mezbûru ahz ve reftâr ederek 
meydâna hurûc eylemekle Resûl-i ekrem 
hazretleri reftâr ve hırâmını gördükte: ِإنََّها“ 
-buyur َلِمْشَيٌة َيْبُغُضَها اهللُ َتَعاَلى ِإالَّ ِفي َهِذِه اْلَمَواِطِن”
dular. Ve seyf-i merkûmun safhasında ِفي“ 
الَ ِباْلُجْبِن  َواْلَمْرُء   || َمْكَرَمٌة  ْقَباِل  اإْلِ َوِفي  َعاٌر   اْلُجْبِن 
.beyti mersûm idi َيْنُجو ِمَن اْلَقَدِر”

]ش ه ب ر[
َاَرُة هإْ  bâ-yı muvahhade) [eş-şehberet] اَلشَّ
ile َدْحَرَجٌة [da√recet] vezninde) Devenin 

üzere kılıç sıyırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َر َسْيَفُه ِبَمْعَنى َشَهَرُه َشهَّ
ِتَهاُر شإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iştihâr] اَلإْ
de) Bir nesneyi şöhretlendirmek ve o nes-
ne şöhretlenmek ma¡nâsına müte¡addî ve 
lâzım olur; yukâlu: ِإْشَتَهَرُه َفاْشَتَهَر
ِهيُر ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [eş-şehîr] اَلشَّ

ُهوُر  Beyne’n-nâs kadr ve [el-meşhûr] اَلإَْمشإْ
menzileti ma¡rûf ve zikr bi’l-hayr ile elsi-
nede mezkûr ve mevsûf olan adama ıtlâk 
olunur; yukâlu: َرُجٌل َشِهيٌر َوَمْشُهوٌر أَِي اْلَمْعُروُف 
اْلَمْذُكوُر -Ve şeref ve şân sâhibi nâm اْلَمَكاِن 
dâr adama ıtlâk olunur; yukâlu: َشِهيٌر  َرُجٌل 
َوَمْشُهوٌر أَْي َنِبيٌه
ُمَشاَهَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muşâheret] اَلإْ
vezninde) ve

َهاُر  Ecîr (vezninde [fi¡âl] ِفَعاٌل) [eş-şihâr] اَلّشِ
ve hizmet-kâr makûlesini aylıkla tutmak 
ma¡nâsınadır, niteki ُمَياَوَمٌة [muyâvemet] 
günlükle ve ٌُمَساَنَهة [musânehet] yıllıkla tut-
maktır; yukâlu: َشاَهَرُه ُمَشاَهَرًة َوِشَهاًرا ِإَذا اْسَتْأَجَرُه 
ْهِر ِللشَّ
َهاُر شإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-işhâr] اَلإْ
ay geçmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اَْشَهَر اْلَقْوُم 
َشْهٌر َعَلْيِهْم  أََتى   Ve hatun doğuracağı aya ِإَذا 
girmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَمْرأَُة  أَْشَهَرِت 
ِإَذا َدَخَلْت ِفي َشْهِر ِوالَِدَها
ََشاِهُر  (hemzenin fethiyle) [el-eşâhir] اَلإْ
Nercisin ya¡nî zerrîn dedikleri şükûfenin 
beyâzına denir ki murâd ak ak yaprakları 
olacaktır. Fi’l-asl أَْشَهُر [eşher]in cem¡idir.

ِهيَرُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [eş-şehîret] اَلشَّ
de) Gövdesi enli ve kurumu vâsi¡ hatuna 
ve sâ™ir dişi hayvâna vasf olur; yukâlu: أََتاٌن 
َواْمَرأَةٌ َشِهيَرةٌ أَْي َعِريَضٌة َواِسَعٌة
ِريَُّة هإْ  Bir (şîn’in kesriyle) [eş-şihriyyet] اَلّشِ
gûne beygire denir. Esâs’ın beyânına göre 
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ki vakt-i merkûma mahsûstur; yukâlu: 
َثالَِث َبْيَن  َما  َكا  َتَحرَّ ِإَذا  ِشْهَداًرا  َواْلُغالَُم  اْلَجاِرَيُة   َشْهَدَر 
ِسِنيَن ِإَلى ِسّتٍ

ُر ََ هإْ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [eş-şehder] اَلشَّ
de) Üç yaşından altı yaşına kadar yürü-
yüp gezen oğlana denir; mü™ennesi ٌَشْهَدَرة 
[şehderet]tir hâ’yla. Ve servet ve sâmân 
ve ni¡met ve refâh sâhibi ¡âlî-şân adama 
denir; yukâlu: ُفالٌَن َشْهَدٌر أَْي َعِظيٌم ُمْتَرٌف
اَرُة ََ هإْ  (şîn’in kesriyle) [eş-şihdâret] اَلّشِ
Fâhiş ve bed-zebân ve beyne’n-nâs nakl-i 
makâl ve nemîme ve nifâkla miyâne-i nâsı 
şûrîde ve ifsâd eden şahsa denir; yukâlu: 
النَّاِس َبْيَن  ُمْفِسٌد  اٌم  َوَنمَّ َفاِحٌش  أَْي  ِشْهَداَرةٌ   Ve َرُجٌل 
bodur ve kasîrü’l-kâmet adama denir. Ve 
dürüşt ve galîz kimseye denir.

]ش ه ذ ر[
اَرُة َْ هإْ -vez [şihdâret] ِشْهَداَرةٌ [eş-şih≠âret] اَلّشِ
ninde ve mürâdifidir ki zikr olundu. Ve 
¡unf ve şiddetle yürür olan kimseye denir.

]ش ه ر أ ل ر [
َرُألُر -şîn’in ve râ’nın fet) [Şehrezûr] َشهإْ
hiyle) Zûr b. e∂-∞a√√âk nâm kimsenin 
medînesidir, Baπdâd’dan öte İrbîl ile 
Hemedân beyninde bir beldedir ki Zûr 
nâm emîrin binâ-kerdesi olmakla ismine 
muzâf olmuştur.

]ش ي ر[
 Sebt (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [şiyâr] ِشَياٌر
gününün ism-i kadîmidir. Cem¡i أَْشُيٌر 
[eşyur] gelir, أَْفُلٌس [eflus] vezninde ve ُشُيٌر 
[şuyur] gelir zammeteynle ve ِشيٌر [şîr] ge-
lir şîn’in kesriyle.

arkasında yağrı ağarmak ma¡nâsınadır ki 
murâd sağaldıktan sonra yeri ağarmaktır; 
yukâlu: ََّشْهَبَر َدَبُر اْلَبِعيِر ِإَذا اْشَهاب Ve bükâ eyle-
meğe hâzırlanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِلَكَذا ِإَذا أَْجَهَش ِلْلُبَكاِء َشْهَبَر الرَّ
َاُر هإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [eş-şehber] اَلشَّ
ve

َاَرُة هإْ ve (hâ’yla) [eş-şehberet] اَلشَّ

َهُاوُر يإْ  [ayzebûn√] َحْيَزبُوٌن) [eş-şeyhebûr] اَلشَّ
vezninde) ve

َاَرُة َنهإْ -seferce] َسَفْرَجَلٌة) [eş-şenehberet] اَلشَّ
let] vezninde) Pîr ve sâl-horde olup lâkin 
henüz vücûdunda bakiyye-i kuvvet kal-
mış adama denir, gerek er ve gerek ¡avret 
olsun; yukâlu: َوَشْيَهُبوٌر َشْهَبَرةٌ  َواْمَرأَةٌ  َشْهَبٌر   َرُجٌل 
ٍة ُقوَّ َبِقيَُّة  َوِفيَها  ُمِسنٌَّة  أَْي   Alâ-kavlin bu¡ َوَشَنْهَبَرةٌ 
mâdde nisvâna mahsûstur ve ricâl sıfat-
lanmaz. Ve 

َاٌر  :İri başlı kişiye denir; yukâlu [şehber] َشهإْ
ْأِس  Ve َرُجٌل َشْهَبٌر أَْي َضْخُم الرَّ

َاٌر -Esâmîdendir, ¡İ§âm b. Şeh [Şehber] َشهإْ
ber, ◊îre meliki olan Nu¡mân b. Mun≠ir’in 
der-bânı ismidir.

َاُر ُمَشهإْ  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [el-muşehber] اَلإْ
vezninde) Zikr olunan َشْهَبٌر [şehber]den 
mutasarrıf ism-i mef¡ûldür, başı iri ola-
rak yassı olan kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل 
ْأِس أَْي َكِبيُرُه َمْفطُوُحُه ُمَشْهَبُر الرَّ

]ش ه ج ر[
َهاِجُر  şîn’in fethi ve cîm’in) [eş-şehâcir] اَلشَّ
sükûnuyla) Kartal kuşlarına denir. Müfre-
di yoktur.

]ش ه ُ ر[
اُر ََ هإْ -veznin [di√râc] ِدْحَراٌج) [eş-şihdâr] اَلّشِ
de) Üç yaşında olan çocuk altı yaşına ka-
dar meşy ve hareket eylemek ma¡nâsınadır 
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ِاْحِبُسوا َيْعِني  اِبَر”  الصَّ َواْصِبُروا  اْلَقاِتَل  “اُْقُتُلوا  الَُم   السَّ
َلْو َوَكَذِلَك  ِبِه  َكِفْعِلِه  َيُموَت  َحتَّى  ِلْلَمْوِت  َحَبَسُه   الَِّذي 
َنْفِسي َصَبْرُت  َقاَل  يُِريُدُه  َشْيٍء  َعَلى  َنْفَسُه  ُجُل  الرَّ  َحَبَس 
Ve 

ِر اإْ الصَّ  Şol yemîne [yemînu’§-§abr] َيِميُن 
ıtlâk olunur ki yemîn terettüb eden adamı 
yemîn eylemedikçe hâkim salıvermeyip 
habs ve imsâk eyleye; ¡alâ-kavlin hükm 
cihetiyle sâhibine lâzım gelmekle yemîn 
eylemek zımnında hâkim cebr ve zor ey-
leye, yemîn-i kısâs gibi. Pes bir adama 
hod-be-hod yemîn eylese ona ْبِر الصَّ  َيِميُن 
[yemînu’§-§abr] ıtlâk olunmaz. Ve 

ٌر  Bir adama yemîn-i sabr lâzım [abr§] َصاإْ
gelmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجَل الرَّ  َصَبْرُت 
ْبَر ِإَذا َلِزْمَتُه  Ve َيِميَن الصَّ

ٌر  mukâbilidir ki bir [¡ceza] َجَزٌع [abr§] َصاإْ
adama bir musîbet ve beliyye hudûsuna 
telâş ve feryâd ve ıztırâb eylemeyip 
zevâline müterakkıb olarak sükûn ve 
tahammül ile katlanmaktan ¡ibârettir; 
yukâlu: َوَصِبيٌر َصاِبٌر  َفُهَو  َجَزَع  َنِقيُض  ُجُل  الرَّ  أَْصَبَر 
Ve 

ٌر  ve [abr§] َصاإْ

 (vezninde [sefâret] َسَفاَرةٌ) [abâret§] َصَااَرةٌ
Kefîl olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه  َصَبَر 
ِبِه َكَفَل  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَصَباَرًة   Ve kefîl َصْبًرا 
vermek ma¡nâsınadır; tekûlu: َعَلى  أُْصُبْرِني 
ِصيَغِة اأْلَْمِر أَْي أَْعِطِني َكِفيالً
ُاوَرُة  Zikr (âd’ın fethiyle§) [e§-§abûret] اَلصَّ
olunan َصْبٌر [§abr] cihetiyle maktûl ada-
ma denir; yukâlu: َرُجٌل َصُبوَرةٌ أَْي َمْصُبوٌر ِلْلَقْتِل 
Kâle’ş-şârih ve minhu’l-hadîsu: َعِن  “َنَهى 
اْلَمْصُبوَرِة” َوِهَي النَّْفُس اْلَمْحُبوَسُة َعَلى اْلَمْوِت
ُاوَرُة  Şol yemîne ıtlâk [el-ma§bûret] اَلإَْمصإْ
olunur ki yemîn terettüb eden adam onun 
üzerine habs olunmuş ola ki o yemîni edâ 
edince kadar mahbûs olur; murâd zikr 

FASLU’~-~ÂDİ’L-MÜHMELE 

اِد اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الصَّ

]ص أ ر[
أٌَر -vez [ca¡fer] َجْعَفٌر hemze ile) [av™er~] َصوإْ
ninde) Bir mevzi¡ adıdır.

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [u™âr~] ُصَؤاٌر
Medîne’de bir mevzi¡ ismidir.

]ص ب ر[
ُر اإْ  (vezninde [cebr] َجْبٌر) [e§-§abr] اَلصَّ
Bir kimseyi bir nesneden alıkomak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َصْبًرا  َعْنُه  ُفالًَنا   َصَبَر 
 اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َحَبَسُه َعْنُه
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre 
 imsâk fi’z-zîk ma¡nâsına [abr§] َصْبٌر
mevzû¡dur; tekûlu: َِبال َحَبْسَتَها  ِإَذا  ابََّة  الدَّ  َصَبْرُت 
 fi¡li lafz-ı ¡âmmdır, ihtilâf-ı َصَبَر Pes َعَلٍف
vekâyi¡ hasebiyle ıtlâkı muhtelif olur. Eğer 
bir musîbet vukû¡unda ceza¡ ve ıztırâbdan 
habs-i nefs ederse ona hemân َصْبٌر [§abr] 
ıtlâk olunur, mukâbiline َجَزٌع [ceza¡] denir. 
Ve eğer muhâberede olur ise ona َشَجاَعٌة 
[şecâ¡at] ve mukâbiline ُجْبٌن [cubn] denir. 
Ve eğer bir hâdise-i muzcire vukû¡unda 
olur ise ona ْدِر الصَّ  ve [ra√bu’§-§adr] َرْحُب 
mukâbiline ٌَضْجَرة [∂acret] denir. Ve eğer 
imsâk-ı kelâm bâbında olur ise ona ِكْتَماٌن 
[kitmân] ve mukâbiline َمْذٌل [me≠l] denir. 
¢ur™ân-ı kerîm’de bunların cümlesine َصْبٌر 
[§abr] ıtlâk olunmuştur. İntehâ. 

Ve اْلَقْتِل َعَلى  ْنَساِن  اإْلِ  abru’l-insâni§] َصْبُر 
¡ale’l-…atl] Bir adamı ba¡zı kimseler tutup 
taş ve ok makûlesi mühlik nesneler atıp 
vurmakla helâk eylemekten ¡ibârettir ki 
Câhiliyye törelerindendir; yukâlu: َقَتَلُه  َقْد 
َعَلْيِه :ve yukâlu َصْبًرا  َوِمْنُه :Kâle’ş-şârih َصَبَرُه 
َعَلْيِه َفَقاَل  آَخُر  َوَقَتَلُه  َرُجالً  أَْمَسَك  َرُجٍل  ِفي   اْلَحِديُث 
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eline verirler. ¡Arabların sahn ve tabakı 
olmamakla ta¡âmı husûsan et makûlesini 
ekmek üzere vaz¡ ederler. Ve 

 Usât-ı ¡ibâd haklarında¡ [abûr~] َصُاوٌر
intikâmını ta¡cîl eylemeyip belki fazlından 
¡afv ile mu¡âmele yâhûd te™hîr ve tevkîf 
eden Zât-ı ecell ü a¡lânın ism-i şerîfidir ve 
minhu’l-hadîsu: ”ُبوُر  “ِإنَّ اهلَل َتَعاَلى َقاَل ِإنِّي أََنا الصَّ
َيْعُفو أَْي َبْل  ْقَمِة  ِبالنِّ اْلُعَصاَة  يَُعاِجُل  اْلَحِليُم الَِّذي الَ   أَِي 
ُر  Ve يَُؤّخِ

 Nâfi¡ b. Cebele’nin feresi [âbûr~] َصُاوٌر
ismidir.

ُر ٌل) [et-te§abbur] اَلتََّصاُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

َااُر ُِ صإْ ِ  [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل fi’l-asl) [el-i§†ibâr] اَلإْ
vezninde) ve

َااُر ّصِ ِ  hemzenin ve §âd-ı) [el-i§§ibbâr] اَلإْ
müşeddedenin kesriyle) Bunlar da sabr 
eylemek ma¡nâsınadır, lâkin tekellüfü 
mutazammındır; yukâlu: َواْصَطَبَر َعَلْيِه  َر   َتَصبَّ
َبَر ِبَمْعَنى َصَبَر  nin aslı[i§†abere] ِإْصَطَبَر [Ve] َواصَّ
َبَر ve ِإْصَتَبَر  ,idi ِإْصَطَبَر nin aslı[i§§abbere] ِإصَّ
tâ §âd’a kalb ve idgâm olundu. Ve 

َااٌر ُِ  Kısâs almak ma¡nâsına [i§†ibâr] ِإصإْ
müsta¡meldir; yukâlu: ِإْصَطَبَر ِمْنُه ِإَذا اْقَتصَّ ِمْنُه
َااُر صإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-i§bâr] اَلإْ
adama sabr ile emr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْبِر  Ve bir adama أَْصَبَر ُفالًَنا ِإَذا أََمَرُه ِبالصَّ
tesliyetle yâhûd incilâ-yı ¡âkıbeti tezkîr ile 
sabr ve tahammül ettirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْصَبَر ُفالًَنا ِإَذا َجَعَل َلُه َصْبًرا Ve zikri âtî 
 ;ekl eylemek ma¡nâsınadır [âbîret§] َصِبيَرةٌ
yukâlu: ِبيَرَة ُجُل ِإَذا أََكَل الصَّ  Ve bir âfet أَْصَبَر الرَّ
ve dâhiyeye dûçâr olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َوَقَع ِفي أُّمِ َصبُّوٍر  َصِبيٌر Ve أَْصَبَر الرَّ
[§abîr] üzere ya¡nî dağın tepesine çıkıp 
oturmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  أَْصَبَر 
ِبيِر -Ke-mâ se-yuzkeru. Ve şi ِإَذا َقَعَد َعَلى الصَّ

olunduğu üzere َصْبٌر [§abr] tarîkiyle olan 
yemîndir. Şârih der ki gerçi o yemînin 
sâhibi َمْصُبوٌر [ma§bûr]dur, lâkin yemîn-i 
mezbûre zımnında hasb olunmakla 
mecâzen َصْبٌر [§abr] ile mevsûf olmuştur. 
Kâle ve fi’n-Nihâye: َحَلَف “َمْن  اْلَحِديِث   َوِفي 
 َعَلى َيِميٍن َمْصُبوَرٍة َكاِذًبا” اَْلَحِديُث َوِفي آَخَر “َمْن َحَلَف
 َعَلى َيِميٍن َصْبٍر” أَْي أُْلِزَم ِبَها َوُحِبَس َعَلْيَها َوَكاَنْت الَِزَمًة
َكاَن َوِإْن  َمْصُبوَرًة  َلَها  َوِقيَل  اْلُحْكِم  ِجَهِة  ِمْن   ِلَصاِحِبَها 
ِمْن ُصِبَر  ا  ِإَنمَّ أِلَنَُّه  اْلَمْصُبوُر  ُهَو  اْلَحِقيَقِة  ِفي   َصاِحُبَها 
ْبِر َوأُِضيَفْت ِإَلْيِه َمَجاًزا أَْجِلَها أَْي ُحِبَس َفُوِصَفْت ِبالصَّ
ُر ِْ ا ve [e§-§âbir] اَلصَّ

ِايُر ve [e§-§abîr] اَلصَّ

ُاوُر  Musîbet ve hâdiseye [e§-§abûr] اَلصَّ
ceza¡ ve feryâd eylemeyip sâkin ve müte-
hammil olan adama denir. Ve 

ٌر ِْ  Esâmî-i ricâldendir. Ve [âbir~] َصا

 َصاَر :Kefîl ma¡nâsınadır; yu…âu [sabîr] َصِايٌر
َكِفيالً أَْي  َلُه   Ve bir kavm ve cemâ¡atin َصِبيًرا 
merci¡-i umûr u mesâlihi olan re™îs ve 
pîşvâlarına ıtlâk olunur; yukâlu: ُهَو َصِبيُرُهْم 
ُمُهْم ِفي أُُموِرِهْم  Ve أَْي ُمَقدَّ

 ُصَبَراُء Dağa ıtlâk olunur. Cem¡i [abîr§] َصِايٌر
[§uberâ™] gelir, ُكَرَماُء [kuremâ™] vezninde. 
Ve 

 ,Beyâz sehâb pâresine denir [abîr§] َصِايٌر
¡alâ-kavlin yufka sehâb üzere olan sık ve 
kesîf sehâba yâhûd birbiri üzere katlan-
mış sık sehâba yâhûd yürümeyip sükûnet 
üzere olan sehâb pâresine yâhûd mutla-
kan beyâz olan sehâba denir. Cem¡i ُصُبٌر 
[§ubur] gelir zammeteynle. Ve 

 Şol yufka ekmeğe denir ki ekl [abîr§] َصِايٌر
olunacak ta¡âmın altına bast ederler, kebâb 
altına bast ettikleri yufka gibi. ¡Alâ-kavlin 
şol yufkaya denir ki üzerine düğünlerde 
aşçı ta¡âm kotarıp herkesin önüne yâhûd 
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Şârih der ki mü™ellif bu taglîtte ~âπânî’ye 
taklîd eylemiştir, lâkin sâhib-i Mu√kem, 
Cevherî gibi sebt ve beyti A¡şâ’ya nisbet 
eylemiştir. Ve 

 Demirden ve taştan bir [abâret§] َصَااَرةٌ
pâreye denir.

ِايَرُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [e§-§abîret] اَلصَّ
de) َصِبيٌر [§abîr] gibi şol yufkaya denir ki 
üzerine velîme ta¡âmı kotarılır ola.

ِاَرُة َصإْ  hemzenin fethi ve) [el-a§biret] اَلإْ
bâ’nın kesriyle) Şol koyun ve keçi ve de-
velere denir ki otlamak için sabâh vakti 
obadan çıkıp akşam yine geleler, lâkin 
gittiklerinde obadan ba¡îd ve gâ™ib olma-
yalar. Ve bunun müfredi mesmû¡ değildir.

ُر اإْ
-âd’ın kesri ve zammıy§) [e§-§ibr] اَلّصِ

la) Bir şey™in ucuna ve nâhiyesine denir. 
Cem¡i أَْصَباٌر [a§bâr]dır ve minhu yukâlu: 
 أََخَذُه :ve yukâlu َمَلَ اْلَكْأَس ِإَلى أَْصَباِرَها أَْي َرْأِسَها
 Ve ِبأَْصَباِرِه أَْي ِبَجِميِعِه

ٌر -kezâlik §âd’ın kesri ve zam) [ibr§] ِصاإْ
mıyla) Ak sehâb parçasına denir. Bunun 
da cem¡i أَْصَباٌر [a§bâr] gelir.

ُر اإْ  assân∏ (âd’ın zammıyla§) [e§-~ubr] اَلصُّ
kabîlesinden bir batn ismidir. Ve 

ٌر  ve [ubr§] ُصاإْ

 Çakıl taşlı (zammeteynle) [ubur§] ُصُاٌر
olan arza denir.

َاُر  ,Buza denir (fethateynle) [e§-§abar] اَلصَّ
.ma¡nâsına [cemed] َجَمٌد

َرُة اإْ -Öl (âd’ın zammıyla§) [e§-§ubret] اَلصُّ
çüsüz ve tartısız gılâl yığınına denir; 
lisânımızda ondan götürü ile ta¡bîr olunur; 
yukâlu: َِبال ِمْنُه  َما ُجِمَع  ِمَن الطََّعاِم َوِهَي   أََخَذ ُصْبَرًة 
َوَوْزٍن  Ve temizlenmiş ve kalburlanmış َكْيٍل 
galle harmanına denir ki cec ta¡bîr olunur. 
Ve iri iri taş yığınına denir. Cem¡i ِصَباٌر 

şenin ağızını sarıp bağlamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَِي اْلَحْوَجَلِة  َرْأَس  َشدَّ  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أَْصَبَر 
َباِر ِبالّصِ  Ve sütün ta¡mı acılığa karîb اْلَقاُروَرِة 
pek ekşimek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْصَبَر 
ْت ُحُموَضُتُه ِإَلى اْلَمَراَرِة َبُن ِإَذا اْشَتدَّ  Ve bir nesne اللَّ
üzere cür™et ve dilîrlik ettirmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; ve minhu kavluhu ta¡âlâ: 
أَْعَماِل َعَلى  أَْجَرأَُهْم  َما  أَْي  النَّاِر﴾  َعَلى  أَْصَبَرُهْم   ﴿َفَما 
 Şârih der ki bu أَْهِل النَّاِر أَْو َما أَْعَمَلُهْم ِبَعَمِل أَْهِلَها
ma¡nâ mecâzdır.

ِايُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§bîr] اَلتَّصإْ
Bu dahi bir adama sabr ve tahammül ile 
emr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُه ِإَذا  َصبَّ
ْبِر ِبالصَّ -Ve bir nesneyi ölçüsüz ve tartı أََمَرُه 
sız harman eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َر الطََّعاَم ِإَذا َجَعَلُه ُصْبَرًة  Ve bir adamdan sabr َصبَّ
ve tahammül eylemesini taleb kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu. أَْن ِمْنُه  ِإَذا َطَلَب  ِمْنُه  َر   َصبَّ
َيْصِبَر
َااَرُة  (âd’ın fethiyle§) [e§-§abâret] اَلصَّ
Kefâlet ma¡nâsına masdardır, niteki zikr 
olundu. Ve 

 ِحَجاَرةٌ ,Taşlara denir [abâret§] َصَااَرةٌ
[√icâret] ma¡nâsına; §âd’ın harekât-ı 
selâsıyla lügattır. 

Şârih der ki ٌَصَباَرة [§abâret] َصَباٌر [§abâr]ın 
cem¡idir; hâ-i  te™nîs cem¡ içindir. Mü™ellif 
der ki Cevherî َصَباٌر [§abâr] kelimesi َسَحاٌب 
[se√âb] vezninde ٌَصْبَرة [§abret]nin cem¡idir, 
 vezninde, katı ve şedîd taşlara [temret] َتْمَرةٌ
denir deyip ve A¡şâ nâm şâ¡irin işbu: ُقَبْيَل“ 
َباِر” ْبِح أَْصَواُت الصَّ -mısrâ¡ıyla istişhâdı ga الصُّ
lattır. Lügatte ve beyt-i mezkûrda savâb 
olan ِصَياٌر [§iyâr] olmaktır yâ-yı tahtiyye 
ile ِكَتاٌب [kitâb] vezninde ki zil ta¡bîr olu-
nan sâzın âvâzına denir ve beyt-i mezbûr 
A¡şâ’nın değildir ve mısrâ¡-ı merkûmun 
sadrı: ”ِفيَها اْلَهاَجاِت  َتَرنَُّم   .mısrâ¡ıdır “َكأَنَّ 
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 َصاَبْرتُُه َعَلى َكَذا ُمَصاَبَرًة َوِصَباًرا

Şârih der ki mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına 
göre işbu: اآلية َوَراِبطُوا﴾  َوَصاِبُروا   ﴿ِإْصِبُروا 
kerîmesinde ٌُمَصاَبَرة [mu§âberet] ve ُمَراَبَطٌة 
[murâbe†at] gerçi bir ma¡nâyadır, lâkin 
hasbe’l-hakîka ednâdan a¡lâya terakkî ci-
hetiyledir ki “Sizler nüfûsunuz ile sabr ve 
kulûbunuz ile belâ™ ve imtihâna tahammül 
ve esrârınız ile şevk-ı likâ-yı ilâhîye mür-
tebit olasız” demektir. İntehâ. Ve 

-Bir nev¡ ta¡mı ekşi şecerin ye [ibâr§] ِصَااٌر
mişine denir.

َااُر  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [e§-§ubâr] اَلصُّ
ve

اُر اَّ اٌن) [e§-§ubbâr] اَلصُّ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Temr-i hindî dedikleri meyveye denir.

َرَة ُصَايإْ  [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [ebû §ubeyret] أَُْو 
vezninde) Bir nev¡ kuşun künyesidir ki 
karnının altı kırmızı ve arkası ve başı ve 
kuyruğu siyâh olur.

َااُر ِتصإْ سإْ ِ  Bir nesne kesâfet [el-isti§bâr] اَلإْ
peydâ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْسَتْكَثَف ِإَذا  ْيُء  الشَّ  َوِمْنُه Kâle’ş-şârih ِإْسَتْصَبَر 
 اْلَحِديُث ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء﴾ َقاَل
َفَعاَد َفاْسَتْصَبَر  اْلَماِء  ِمَن  بَُخاٌر  َماِء  السَّ ِإَلى  َيْصَعُد   َكاَن 
َقْولُُه َفَذِلَك  َسَحاًبا  َفَصاَر  َوَتَراَكَم  اْسَتْكَثَف  أَِي   َصِبيًرا 
َماِء َوِهَي ُدَخاٌن﴾ اآلية َتَعاَلى ﴿ثُمَّ اْسَتَوى ِإَلى السَّ
ِر اإْ الصَّ ُر   Şehr-i ramazâna [şehru’§-§abr] َشهإْ
ıtlâk olunur. Kâle’ş-şârih ve minhu’l-
hadîsu: ْوِم ْبِر” َوُهَو َشْهُر الصَّ “ُصْم َشْهَر الصَّ
اَرُة اَّ اَنٌة) [e§-§abbâret] اَلصَّ  [cebbânet] َجبَّ
vezninde) Şol arza ıtlâk olunur ki bayır 
gibi yüksek ve toprağı por ve galîz olup 
onda aslâ ot bitmek mutasavver olmaya; 
yukâlu: اَرةٌ أَْي َغِليَظٌة ُمْشِرَفٌة َشْأَسٌة أَْرٌض َصبَّ
َُْر  Merv (vezninde [hâcer] َهاَجُر) [âber~] َصا
şehrinde bir sokak adıdır.

[§ibâr] gelir.

ُة َاارَّ  âd’ın fethi ve râ’nın§) [e§-§abârret] اَلصَّ
teşdîdiyle ve ba¡zen tahfîfle) Pek şedîd so-
ğuğa denir.

َرُة اإْ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [e§-§abret] اَلصَّ
Bu dahi berd-i şedîde denir. Ve havuz-
ların diplerinde birbirine yapışıp dertop 
kalan devâbb fışkısına ve bevl ve zibil 
makûlesine denir. Ve 

َتاِء َرُة الّشِ  Kış eyyâmının [™abretu’ş-şitâ§] َصاإْ
vasatına denir ki şiddet-i berd hengâmıdır. 
Ve 

َرُة .Maπrib’de bir belde adıdır [abret~] َصاإْ

اٍر َصاَّ -vez [kettân] َكتَّاٌن) [ummu §abbâr] أُمُّ 
ninde) ve

-vez [tennûr] َتنُّوٌر) [ummu §abbûr] أُمُّ َصاُّوٍر
ninde) ٌة  dedikleri kara taşlığa [arret√] َحرَّ
ıtlâk olunur; yukâlu: َوأُمَّ َصبُّوٍر اٍر  أُمَّ َصبَّ  َسَلُكوا 
ُة  ;Ve âfet ve dâhiyeye ıtlâk olunur َوِهَي اْلَحرَّ
yukâlu: اِهَيِة اٍر َوأُّمِ َصبُّوٍر أَِي الدَّ  Ve َوَقُعوا ِفي أُّمِ َصبَّ
harb-i şedîdeye ıtlâk olunur.

ِاُر -veznin [ketif] َكِتٌف) [e§-§abir] اَلصَّ
de ve bâ’nın sükûnuyla zarûret-i şi¡re 
mahsûstur) Bir nev¡ acı şecerin ¡usâresinin 
ismidir ki edviyedendir, beyne’n-nâs bu 
ismle müte¡âreftir, Türkî-i kadîmde azvay 
ta¡bîr olunur. Ve 

 Yemen’de Ta¡izz nâm şehr [abir~] َصِاٌر
üzere müşrif bir dağın ismidir.

 (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [abiret~] َصِاَرُة
Esmâdandır, La…î† b. ¡Âmir b. ~abire 
ashâbdandır.

َااُر  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e§-§ibâr] اَلّصِ
Şişe tıkacına denir, ٌِسَداد [sidâd] ma¡nâsına. 
Ve 

 Mufâ¡aletten masdar olur [ibâr§] ِصَااٌر
 :ma¡nâsına; tekûlu [mu§âberet] ُمَصاَبَرةٌ
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َرَة َْحإْ َرَة   âd’ın ve§) [ahrete ba√rete§] َصحإْ
bâ’nın fethalarıyla) Perdesiz ve mâni¡ 
ve hâ™ili yok, âşikâre ve açık demektir; 
tekûlu: َبْحَرًة َوَصْحَرًة  ِباْلَفْتِح  َبْحَرَة  َصْحَرَة   َلِقيُتُه 
اآْلَخِر َوَفْتِح  َواْلَباِء  اِد  الصَّ ِبَضّمِ  بُْحَرَة  َوُصْحَرَة   ِبالتَّْنِويِن 
ِحَجاٍب ِبالَ  أَْي  ِبالتَّْنِويِن  بُْحَرًة   Terkîb-i َوُصْحَرًة 
mezbûr َعَجَر َبَجَر ve َشَذَر َمَذَر terkîbleri gibi-
dir, niteki mâddelerinde beyân olundu.

َحُر َصإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-a§√ar] اَلإْ
 e karîb ya¡nî ala müşrib akçıl[a§heb] أَْصَهُب
olan nesneye denir ki kızıl boz ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: اأْلَْصَهِب ِمَن  َقِريٌب  أَْي  أَْصَحُر   ِحَماٌر 
Kâle fi’l-Esâs ٌِحَماٌر أَْصَحُر َوِفيِه ُصْحَرةٌ َوِهَي ُغْبَرة 
ِفي ُحْمَرٍة
َحاُر  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e§-§i√âr] اَلّصِ
Bu dahi açık ve âşikâre ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْبَرَز َلُه اأْلَْمَر ِصَحاًرا أَْي َجاَهَرُه ِبِه ِجَهاًرا
َحُر ve (fethateynle) [e§-§a√ar] اَلصَّ

َرُة حإْ  (vezninde [πurfet] ُغْرَفٌة) [e§-§u√ret] اَلصُّ
 ı merkûmdan ismlerdir ki al-[a§√ar] أَْصَحُر
çalar akçıllık levnine denir ki kızılsı boz-
luk olacaktır, ¡alâ-kavlin şol bozluğa denir 
ki hafîce ya¡nî nev¡an beyâz çalar kırmızı-
lığı ola; zâhiren ikisi bir gibidir. Ve َصَحٌر 
[§a√ar] ma¡nâ-yı merkûmdan masdar olur.

ِحيَراُر صإْ ِ -vez [i√mîrâr] ِإْحِميَراٌر) [el-i§√îrâr] اَلإْ
ninde) Nebât kızarmak, ¡alâ-kavlin evâ™ili 
ağarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْصَحارَّ النَّْبُت 
ْت أََواِئُلُه ِإَذا اْحَمارَّ أَِو اْبَيضَّ
ُحوُر  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [e§-§a√ûr] اَلصَّ
Şol dişi merkebe denir ki levninde karışık 
beyâz ve humret ya¡nî kızılsı boz ola, ¡alâ-
kavlin ayağıyla tepme vurur ola; yukâlu: 
أََتاٌن َصُحوٌر أَْي ِفيَها َبَياٌض َوُحْمَرةٌ أَْو َنُفوٌح ِبِرْجِلَها
ِحيَرُة -vez [sefînet] َسِفيَنٌة) [e§-§a√îret] اَلصَّ
ninde) A¡râba mahsûs bir nev¡ ta¡âmdır 
ki kaynamamış tâze süte sâfî yağ katıp 
tenâvül ederler; tekûlu: أَْطَعَمَنا َصِحيَرًة أَِي اللََّبَن 

ُاوُر نإْ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [e§-§unbûr] اَلصُّ
de) Nûn’u asliyye olmakla nûn faslında 
gelir inşâ™allâhu ta¡âlâ.

]ص ح ر[
َراُء حإْ  âd’ın fethi ve √â-yı§) [™e§-~a√râ] اَلصَّ
mühmelenin sükûnuyla) Kûfe’de yedi 
mahal ismidir. Ve şol düz ve hemvâr arza 
denir ki aslâ bayır ve engebe ve tümsek 
yeri olmaya ve toprağı mülâyemet ve gıl-
zat ile müntabi¡ ola, ¡alâ-kavlin şol fezâ-
yı vâsi¡e denir ki el ayası gibi düz ve aslâ 
ondan nebât eseri olmaya, Fârisîde deşt ve 
Türkîde ova ta¡bîr olunur. 

Ve işbu َصْحَراُء [§a√râ™] kelimesi gayr-i 
munsarıftır, lüzûm-ı harf-i te™nîs için 
pes َواِسَعٌة َواِسَعٌة ,denir َصْحَراُء   demek َصْحَراةٌ 
sahîh değildir, zîrâ te™nîseyn tevârüd eyle-
miş olur. Cem¡i َصَحاَرى [§a√ârâ]dır §âd’ın 
ve râ’nın fethiyle ve َصَحاِرى [§a√ârî]dir, 
râ’nın kesriyle ve َصْحَراَواٌت [§a√râvât]tır 
ve işbu ”َحاِريَّاِت  “َوَقْد أَْغُدوا َعَلى أَْشَقَر َيْجَتاُب الصَّ
mısrâ¡ında teşdîd ile gelmiştir zarûret-i 
vezn için.

َحاُر صإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i§√âr] اَلإْ
Sahrâya çıkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْحَراِء الصَّ ِفي  َبَرُزوا  ِإَذا  اْلَقْوُم   Ve bir أَْصَحَر 
mekân sâhrâ™ gibi vüs¡at peydâ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اتََّسَع ِإَذا  اْلَمَكاُن   أَْصَحَر 
ْحَراِء َكالصَّ َصاَر   Ve bir kimse yek-çeşm َيْعِني 
olmak ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 

ُجُل ِإَذا اْعَورَّ أَْصَحَر الرَّ
َرُة حإْ  Kara (âd’ın zammıyla§) [e§-§u√ret] اَلصُّ
taşlık aralığında olan açık fürceye denir. 
Cem¡i ُصَحُر [§u√ar] gelir, ُزَفُر [zufer] vez-
ninde. Ve 

َرةٌ  kelimesinden [a§√ar] أَْصَحُر [u√ret§] ُصحإْ
ism olur, ke-mâ se-yuzkeru.
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-beyne’l-¡Arab me “َما ِلي َذْنٌب ِإالَّ َذْنُب ُصْحٍر”
sel oldu, ihsân mukâbilinde ¡ikâb olduğu 
mevki¡de; kezâlik bî-cürm mazhar-ı isâ™et 
olan hakkında darb olunur. Burada أُْخُت 
.nüshaları galattır لُْقَماَن

َحُر َصإْ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-a§√ar] اَلإْ
ve

ِحُر -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mu§√ir] اَلإُْمصإْ
ninde) Arslana ıtlâk olunur.

]ص خ ر[
َرُة خإْ  âd’ın fethi ve «â-yı§) [e§-§a«ret] اَلصَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Pek ve ¡azîm olan 
taşa denir ki kaya ta¡bîr olunur. Harf-i halk 
olduğu için fethiyle de câ™izdir. Cem¡i 
 َصَخٌر vezninde ve [temr] َتْمٌر ,dır[a«r§] َصْخٌر
[§a«ar] gelir fethateynle ve ُصُخوٌر [§u«ûr] 
gelir ve َصَخَراٌت [§a«arât] gelir fetehâtla.

ِخُر ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [e§-§a«ir] اَلصَّ

ِخُر -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mu§«ir] اَلإُْمصإْ
ninde) Kayalık yere denir; yukâlu: َمَكاٌن 
ْخِر َصِخٌر َوُمْصِخٌر ِإَذا َكاَن َكِثيَر الصَّ
اِخُر  (ism-i fâ¡il vezninde) [e§-§â«ir] اَلصَّ
Demir kısmının birbirine dokunup yâ bo-
şaldıkta zuhûr eden çatırtısına denir ve bu 
ism olarak müsta¡meldir; tekûlu: أَْزَعَجِني 
َصاِخُر اْلَحِديِد َوُهَو َصْوٌت َبْعُضُه َعَلى َبْعٍض
اِخَرُة  Saksıdan (hâ’yla) [e§-§â«iret] اَلصَّ
yapılır bir gûne kabın ismidir ki meşre-
be envâ¡ından Türkîde tahrîfle sağrak ve 
ba¡zı diyârda kupa ta¡bîr ederler.

َرُة -vez [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [u«ayret~] ُصَخيإْ
ninde) ◊icâz’da bir karye adıdır.

 Bir (vezninde [emîr] أَِميٌر) [a«îr§] َصِخيٌر
nev¡ nebât adıdır.

َخَراُت  Arafât’ta¡ (fetehâtla) [e§-~a«arât] اَلصَّ
bir mevzi¡ adıdır.

ْمُن اْلَحِليَب يُْغَلى ثُمَّ يَُصبُّ َعَلْيِه الّسِ
ِحيُر  (vezninde [arîr§] َصِريٌر) [e§-§a√îr] اَلصَّ
Eşek kısmının savtından bir gûne savta 
denir ki murâd şedîd olan savtıdır; yukâlu: 
ِلَهَذا اْلِحَماِر َصِحيٌر أَْي َصْوٌت َشِديٌد
َراُء َحيإْ  [™umeyrâ√] ُحَمْيَراُء) [™e§-§u√ayrâ] اَلصُّ
vezninde) Bir gûne süt ismidir; murâd pek 
kaynamış olanıdır.

ٌر  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [u√ayr~] ُصَحيإْ
Feyd kurbünde bir mevzi¡ adıdır. Ve ¢u†n 
nâm mahallin şimâlîsinde bir dağın adıdır.

َحاُر  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [e§-§u√âr] اَلصُّ
At kısmınnı terine, ¡alâ-kavlin hummâsına 
ya¡nî harâret-i şedîdesine denir. Ve 

 Abdul…ays kabîlesinden bir¡ [u√âr~] ُصَحاٌر
recül adıdır. Ve 

َنا ُصَحاٍر إْْ .Arabdan iki batndır¡ [İbnâ ~u√âr] ِإ

ُر حإْ  Sütü (vezninde [ba√r] َبْحٌر) [e§-§a√r] اَلصَّ
pek kaynatıp tabh eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َصَحَر اللََّبَن َصْحًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َطَبَخُه 
Ve bir adama güneş pek te™sîr eylemekle 
dimâgını âzürde eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْمُس ِإَذا آَلَمْت ِدَماَغُه َصَحَرْتُه الشَّ
ُر  Lo…mân (âd’ın zammıyla§) [u√r~] ُصحإْ
b. ¡Âd’ın kızının ismidir. Ve ُصْحُر [~u√r] 
kelimesi gayr-i munsarıftır, insirâfı dahi 
câ™izdir. 

Mezbûr Lo…mân, oğlu Lu…aym ile nihânî 
ba¡zı a¡dâ tarafına nehb ve gâret kasdıy-
la çıkıp her biri bir cânibe ¡azîmet eyledi. 
Lu…aym bir sürü deveye tesâdüf eylemek-
le sürüp obalarına getirdi, ~u√r-ı mezbûre 
devenin birini boğazlayıp ta¡âm tabh edip 
Lo…mân’a müterakkıb oldular. Bir vaktten 
sonra Lo…mân tehî-dest ¡avdet ve keyfiy-
yete vâkıf oldukta reşk ve infi¡âlinden bî-
ihtiyâr bilâ-sebeb ~u√r’u darb eylemekle: 
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ma¡nâyadır ki masdar-ı mîmîdir; yukâlu: 
ِإَذا َوالثَّاِني  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَمْصَدًرا  َصْدًرا  َعْنُه   َصَدَر 
-dir fethateyn[ader§] َصَدٌر Bundan ism َرَجَع
le ve minhu َدِر  Ve َطَواُف الصَّ

ٌر إَْ  ¡Müte¡addî olur, ircâ [adr§] َص
ma¡nâsına; yukâlu: أَْرَجَعُه ِإَذا  َغْيَرُه  ُجُل  الرَّ  َصَدَر 
Ve bir kimsenin göğüsüne dokunmak yâ 
vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالًَنا   َصَدَر 
 Ve bir adamın göğüsü ağrımak أََصاَب َصْدَرُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَناِء َعَلى  ُجُل  الرَّ  ُصِدَر 
اْلَمْجُهوِل ِإَذا َشَكى َصْدَرُه َوِمْنُه اْلَمْصُدوُر
ُر ََ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-ma§dar] اَلإَْمصإْ
de) Masdar-ı mîmîdir, niteki zikr olundu. 
Ve ism-i mekân olur ki ¡ilm-i tasrîfte olan 
.bu ma¡nâyadır [ma§dar] َمْصَدٌر

ُر ََ  ¡Rücû (fethateynle) [e§-§ader] اَلصَّ
ma¡nâsına olan َصَدٌر [§ader]den ismdir, dö-
nüş ve dönmek hâletine denir; َدِر  َطَواُف الصَّ
[†avâfu’§-§ader] bu ma¡nâdandır. Ve 

ٌر ََ  Eyyâm-ı nahrdan yevm-i [ader§] َص
râbi¡e ıtlâk olunur ki huccâc semt-i 
emâkinlerine ric¡at ederler. Ve 

ٌر ََ  kelimesinden [âdir§] َصاِدٌر [ader§] َص
ism-i cem¡ olur, َراِجِعيَن [râci¡în] ma¡nâsına.

اُر ََ صإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i§dâr] اَلإْ
İrcâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu. أَْصَدَر 
أَْرَجَعُه ِإَذا   Pes lisânımızda fermân isdâr ُفالًَنا 
olundu ta¡bîri lahn olur, meğer ki selefte 
tekrâr i¡âde-i emr makâmında îrâd olunup 
giderek ¡umûm mevki¡inde isti¡mâl oluna, 
niteki َجَواٌب [cevâb] dahi def¡a-i sâniyede 
kat¡-ı kelâm-ı muhâtab için îrâd olunan 
kelâmdan ¡ibâret olup giderek ¡umûmen 
kelâmda isti¡mâl olundu.

يُر َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§dîr] اَلتَّصإْ
Bu dahi ircâ¡ ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُه  َصدَّ
أَْرَجَعُه  Ve at kısmı göğüs kakarak sâ™ir ِإَذا 
atlardan ileri geçip gitmek ma¡nâsınadır; 

َيَماِم  âd’ın§) [a«îrâtu’l-Yemâm~] َصِخيَراُت الإْ
fethiyle) Bir menzil ismidir ki şeh-süvâr-ı 
meydân-ı risâlet ¡aleyhi’s-salâtu ve’s-
selâm hazretleri Bedr gazâsına ¡azîmet ey-
lediklerine oraya teşrîf-i nüzûl eylediler.

ٌر  İbn (vezninde [fa«r] َفْخٌر) [a«r~] َصخإْ
¡Amr’dır ki »ansâ™ nâm şâ¡irenin birâderi 
ismidir.

َرُة  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [a«ret~] َصخإْ
Esâmîdendir.

ِخيُر  vezninde [tes«îr] َتْسِخيٌر [et-ta§«îr] اَلتَّصإْ
ve mürâdifidir; §âd sîn’e müte¡âkibdir, 
 :gibi; yukâlu [†sirâ] ِسَراٌط ve [†irâ§] ِصَراٌط
َرُه َرُه ِبَمْعَنى َسخَّ َصخَّ

]ص ُ ر[
ُر إَْ  âd’ın fethi ve dâl’ın§) [e§-§adr] اَلصَّ
sükûnuyla) Her şey™in mukaddeminin 
a¡lâsına ve evveline denir ki baş tarafı-
nın ve üst cânibinin fâtihası ve ibtidâsı 
mebde™inden ¡ibârettir; ve minhu yukâlu: 
النََّهاِر يِف ve َصْدُر  الّصْ  أََخَذ :ve yukâlu َصْدُر 
ِلِه  Ve mutlakan bir adamın اأْلَْمَر ِبَصْدِرِه أَْي ِبأَوَّ
muvâcehesine gelen şey™e ıtlâk olunur ki o 
dahi baş tarafı olur. Ve ْهِم -adru’s§] َصْدُر السَّ
sehm] okun vasatından öte inceldiği yeri-
ne doğru ıtlâk olunur, zîrâ atıldıkta orası 
mütekaddim olur. Ve 

ٌر إَْ  Ehl-i ¡arûz ¡indinde ¡arûzda [adr§] َص
vâki¡ َفاِعُلْن [fâ¡ilun] cüz™ünün elifini hazf 
eylemekten ¡ibârettir. Ve ْنَساِن اإْلِ  َصْدُر 
[§adru’l-insân] câriha-i ma¡hûdedir ki gö-
ğüs ta¡bîr olunur ve bu müzekkerdir. Ve 
bir nesneden bir bölüğe ve bir tâ™ifeye de 
 أََخْذُت َصْدًرا :ıtlâk olunur; tekûlu [adr§] َصْدٌر
 Ve ِمْنُه أَْي َطاِئَفًة

ٌر إَْ -Masdar olur, rücû¡ eyle [adr§] َص
mek ma¡nâsına. َمْصَدٌر [ma§dar] dahi bu 
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ıtlâk olunur. Ve şol oka ıtlâk olunur ki nıs-
fından aşağı temren tarafına doğru kalınca 
ola; yukâlu: ْدِر ٌر أَْي َغِليُظ الصَّ  Mü™ellif َسْهٌم ُمَصدَّ
ânifen َسْهٍم  i vasatından[adru sehm§] َصْدُر 
inceldiği yere doğru ile tefsîr eyledi ki ona 
göre temrene doğru olan yeri olur, vechi-
ni dahi beyân eyledi, lâkin Esâs’ta َفْوَق  َما 
 ibâretiyle tefsîr eylemekle¡ النِّْصِف ِإَلى َمَراِشِه
ona münâfî olur. Ve 

ٌر ََّ  Nasîbsiz olan kumar [mu§adder] ُمَص
oklarından evvelki oka denir. Ve arslana 
ve kurda ٌر  ,ıtlâk olunur [mu§adder] ُمَصدَّ
kaviyyu’s-sadr oldukları için.

ُر َُّ ٌل) [et-ta§addur] اَلتََّص -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir adam otururken göğüsünü dik 
tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ َر   َتَصدَّ
اْلُجُلوِس ِفي  َصْدَرُه  َنَصَب   Ve sadr-ı meclise ِإَذا 
oturmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ َر   َتَصدَّ
-Ve at göğüsüyle ka ِإَذا َجَلَس ِفي َصْدِر اْلَمْجِلِس
karak sâ™irleri sebk ve takaddüm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َم َتَقدَّ ِإَذا  اْلَفَرُس  َر   َتَصدَّ
اْلَخْيَل ِبَصْدِرِه
لُر َُ  َصْدٌر (âd’ın zammıyla§) [e§-§udûr] اَلصُّ
[§adr]ın cem¡idir ve minhu أَْي اْلَواِدي   ُصُدوُر 
أََعاِليُه َوَمَقاِدُمُه
َاِئُر  َصِديَرةٌ ve [adâret§] َصَداَرةٌ [e§-§adâ™ir] اَلصَّ
[§adîret]nin cem¡idir ki bu dahi derenin 
yukarılarına denir.

ُر ُِ ا  َصْدٌر Rücû¡ ma¡nâsına olan [e§-§âdir] اَلصَّ
[§adr]dan ism-i fâ¡ildir, râci¡ ma¡nâsına, 
ba¡dehu sudan ric¡at edende gâlib-i isti¡mâl 
olmuştur, niteki suya varana َواِرٌد [vârid] 
ıtlâkı gâlib olmuştur ve minhu’l-meselu: 
 Ya¡nî filânın “َما َلُه َصاِدٌر َوالَ َواِرٌد” أَْي الَ َشْيَء َلُه
sulanmak için suya gidip gelecek devâbb 
ve mevâşîsi yoktur” ki aslâ mâl ve mülkü 
yoktur demekten kinâyedir, zîrâ A¡râbın 
mâlı devâbb ve mevâşîden ¡ibârettir. Ve 

yukâlu: ِبَصْدِرِه اْلَخْيَل  َم  َتَقدَّ ِإَذا  اْلَفَرُس  َر   Ve َصدَّ
kâtib ve mü™ellif makûlesi mektûbuna 
ser-nâme ve kitâbına dîbâce vaz¡ eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِكَتاَبُه  َر   َصدَّ
َصْدًرا َلُه  -Ve deveye göğüslük bağla َجَعَل 
mak ma¡nâsınadır ki o göğüslüğe de َتْصِديٌر 
[ta§dîr] denir; َتْمِتيٌن [temtîn] gibi ism ol-
muştur ve o kolan arkaya kaymamak için 
kolandan geçirip göğüsünden dolayı bağ-
ladıkları ipten ¡ibârettir ki َحَقٌب [√a…ab] 
mukâbilidir; yukâlu: َر َبِعيَرُه ِإَذا َشدَّ َحْبالً ِمْن  َصدَّ
 Ve ِحَزاِمِه ِإَلى َما َوَراَء اْلِكْرِكَرِة

يٌر َِ  Koşu atı yâhûd alay atı sâ™ir [ta§dîr] َتصإْ
atlar aralığından seçilip çıkıp cümlesini 
sebk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َر  َصدَّ
اْلَفَرُس ِإَذا َبَرَز ِبَرْأِسِه َوَسَبَق
َرُة إَْ  Bu (âd’ın zammıyla§) [e§-§udret] اَلصُّ
dahi göğüse denir, َصْدٌر [§adr] ma¡nâsına, 
¡alâ-kavlin göğüs tahtasının yukarısına 
denir ki bülendce olur; yukâlu: َضَرَب ُصْدَرَتُه 
 Ve أَْي َصْدَرُه أَْو َما أَْشَرَف ِمْن أَْعالَُه

َرةٌ إَْ  Sevb-i ma¡rûf adıdır ki [su∂ret] ُص
murâd ¡Acem gömleği ve nîm-ten ve gö-
ğüslük dedikleri içlik kısa câmedir.

ُر ََ َصإْ  (vezninde [esmer] أَْسَمُر) [el-a§der] اَلإْ
Göğüsü büyük olan adama denir; yukâlu: 
ْدِر َرُجٌل أَْصَدُر أَِي اْلَعِظيُم الصَّ
ُر ََّ ُمَص  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu§adder] اَلإْ
vezninde) Kaviyyu’s-sadr adama denir; 
yukâlu: ْدِر ٌر أَِي اْلَقِويُّ الصَّ -Ve göğüsü َرُجٌل ُمَصدَّ
ne kadar ter çıkmış adama denir; yukâlu: 
َصْدَرُه اْلَعَرُق  َبَلَغ  ِإَذا  ٌر  ُمَصدَّ  Ve şol koyun َرُجٌل 
ve keçi ve at kısmına ıtlâk olunur ki gö-
ğüslerinin boğaza doğru üstleri beyâz ola. 
¡Alâ-kavlin sığır ineği ve dişi koyundan 
göğüsleri siyâh olup sâ™ir ¡uzvları beyâz 
olana ıtlâk olunur. Ve dâ™imâ sâ™ir atları 
sebk eder olan revende ve devende ata 
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Medîne kurbünde bir mevzi¡ adıdır.

]ص ر ر[
ُة رَّ

 âd’ın kesri ve râ’nın§) [e§-§irret] اَلّصِ
teşdîdiyle) Soğuğun şiddetine, ¡alâ-kavlin 
soğuğa denir; hâ’sız ٌِّصر [§irr] dahi bu 
ma¡nâyadır ki ismlerdir; yukâlu: َمَضِت 
ُة اْلَبْرِد أَِو اْلَبْرُد رُّ أَْي ِشدَّ

ُة َوالّصِ رَّ
 Ve pek şiddetle الّصِ

haykırmağa ve feryâda denir; yukâlu: أَْقَبَل 
ٍة أَْي أََشّدِ ِصَياٍح ِفي ِصّرِ
ُر ةٌ (âd’ın kesriyle§) [e§-§irr] اَلّصِ  ِصرَّ
[§irret] ile ma¡nâ-yı evvelde mürâdiftir 
ve minhu’l-hadîsu: ِمَن رُّ 

الّصِ َقَتَلُه  ا  َعمَّ َنَهى   “ِإنَُّه 
 Ve اْلَجَراِد” أَِي اْلَبْرُد

 Pek gürültülü, ¡alâ-kavlin pek [irr§] ِصرٌّ
soğuk olan yele denir; yukâlu: أَْي ِصرٌّ   ِريٌح 
ْوِت أَِو اْلَبْرِد َشِديَدُة الصَّ
ُة رَّ  Şedîd (âd’ın fethiyle§) [e§-§arret] اَلصَّ
olan tasaya ve gam ve gussaya denir; 
yukâlu: تُُه ِشدَّ أَْي  اْلَكْرِب  َرُة  صَّ  Kezâlik أََخَذْتُه 
cenk ve kıtâlin ve harâret-i havânın şid-
detine denir; yukâlu: ِة رَّ الصَّ ِإَلى  ِجَدالُُهْم   أَْفَضى 
اْلَحْرِب ِة  ِشدَّ أَِي :ve yukâlu أَْي  اْلَقْيِظ  ُة  َصرَّ  َمَضْت 
ُة اْلَحّرِ  Ve ِشدَّ

ةٌ  ma¡nâsınadır ki [a†fet¡] َعْطَفٌة [arret§] َصرَّ
câdû-meşreb olan nisvânın teshîr için 
efsûnladıkları boncuğa denir. Mü™ellif bu 
ma¡nâyı tekrâr eylemiştir. Asl mâdde-i 
mezkûre pek bağlamak ma¡nâsına mevzû¡ 
olup ma¡ânî-i sâ™ire ondan müteferri¡dir. 
Ve 

ةٌ  Cemâ¡ate ıtlâk olunur, in¡ikâd [arret§] َصرَّ
ve inzimâmı sebebiyle. Ve ta¡abbüsle yüz 
göz burtarıp buruşturmağa ıtlâk olunur; 
tekûlu: ِة اْلَوْجِه أَْي ِبَتْقِطيِبِه  Ve memesi َقاَبَلِني ِبَصرَّ
sarılıp bağlanmakla sütü yığılıp dolmuş 
koyuna denir; yukâlu: ٌاة ةٌ أَْي ُمَصرَّ َشاةٌ َصرَّ
ُة رَّ -Kese (âd’ın zammıyla§) [e§-§urret] اَلصُّ

ٌر ُِ  Sudan geri getiren yola ıtlâk [âdir§] َصا
olunur; yukâlu: َعِن ِبأَْهِلِه  َيْصُدُر  أَْي  َصاِدٌر   َطِريٌق 
اْلَماِء
َراِن ََ َصإْ -tesniye bünyesiy) [el-a§derân] اَلإْ
le) Sudgaynın ya¡nî cebhe ile kulak bey-
ninde tulun ta¡bîr olunun ¡uzvun altında 
vâki¡ iki damara ıtlâk olunur ve minhu’l-
meselu: َفاِرًغا أَْي  أَْصَدَرْيِه”  َيْضِرُب   Ya¡nî “َجاَء 
bir husûstan tehî-dest ¡avdet eyledikte 
darb olunur, zîrâ me™yûs olan kimse ¡âdetâ 
mahall-i mezbûrlarını darb eyleyerek ge-
lir, lâkin Em&âl-i Meydânî’de َيْضِرُب  َجاَء 
.ibâretiyle mersûmdur¡ أَْصَدَرْيِه أَْي َمْنِكَبْيِه

ٌر ُِ  Bir (vezninde [âdir…] َقاِدٌر) [âdir~] َصا
mevzi¡ adıdır.

َرةٌ ُِ ) [âdiret§] َصا  (vezninde [nâdiret] َناِدَرةٌ
Bir ma¡rûf ِسْدٌر [sidr] ağacının ismidir.

ٌر َِ  (vezninde [mu√sin] ُمْحِسٌن) [mu§dir] ُمصإْ
Selefte cumâde’l-ûlâ ayının ismidir.

اُر ََ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e§-§idâr] اَلّصِ
Bir gûne sevb ismidir ki nisvân-ı ¡Arab 
başlarına örtünürler, ucu ِمْقَنَعٌة [mi…ne¡at] 
tarzında olup aşağısı bütün göğüslerini 
ihâta eder.

اَرُة ََ  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [idâret~] ِص
Yemâme’de bir karye adıdır.

َرُة َُ ُمَصا  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu§âderet] اَلإْ
vezninde) Bir mâl yâhûd bir nesne için 
bir adamı sıkıştırıp mütâlebe eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَدَرُه َعَلى َكَذا ِإَذا َطاَلَبُه 
 ,Ve bu yine rücû¡ ve ircâ¡ ma¡nâsındandır ِبِه
hattâ Şihâb: َيُه يَُؤّدِ أَْن  َعَلى  َفاَرَقُه  َماٍل  َعَلى   َصاَدَرُه 
¡ibâretiyle resm eylemiştir.

ٌر ََ  vezninde yâhûd [cebel] َجَبٌل) [ader~] َص
 vezninde) Beytu’l-ma…dis [zufer] ُزَفُر
kazâsında bir karye adıdır.

اٌر ََ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [udâr~] ُص
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-Şol kovaya ıtlâk olunur ki ku [arr§] َصرٌّ
yuya salındıkta bir tarafa salkı nüzûl ey-
lemekle ta¡dîl için ona ِمْسَمٌع [misma¡] 
bend olunmuş ola. Ve ِمْسَمٌع [misma¡] ِمْنَبٌر 
[minber] vezninde büyük kovanın orta-
sında olan kulpa denir ki kova doğrulup 
mu¡tedil olmak için ona ip bağlanır ola. 
Burada ٌَّصر [§arr] tesmiye bi’l-masdardır, 
mef¡ûl ma¡nâsınadır.

َراُر صإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i§râr] اَلإْ
dahi at ve eşek makûlesi ses dinlemek için 
kulaklarını kabartıp dikmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اَها َوَنَصَبَها  أََصرَّ اْلَفَرُس َواْلِحَماُر ِبأُُذِنِه ِإَذا َسوَّ
ْسِتَماِع  olmak [arar§] َصَرٌر Ve sünbüle ِلْلِ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَر ِإَذا  ْنُبُل  السُّ  أََصرَّ 
-Ke-mâ se-yuzkeru. Ve sür¡atle yel َصَرًرا
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َيْعُدو ُجُل  الرَّ  أََصرَّ 
أَْسَرَع  Ve bir işe fârig olmamak üzere ِإَذا 
iltizâm-ı tâmmla ¡azm ve ¡akd-i kalb ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اأْلَْمِر َعَلى   أََصرَّ 
ِإَذا َعَزَم َعَلْيِه
َراُر  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e§-§irâr] اَلّصِ
Bağa ve sargıya denir. Cem¡i ٌة  [e§irrat] أَِصرَّ
gelir. Ve 

 ¡Medîne kurbünde bir mevzi [irâr~] ِصَراٌر
adıdır.

اُت  ism-i mef¡ûl) [el-mu§arrât] اَلإُْمَصرَّ
bünyesiyle) Şol sütlü koyun ve nâka 
makûlelerine denir ki memeleri sarılıp 
bağlanmakla sütleri yığılmış ola, َلٌة  ُمَحفَّ
[mu√affelet] ma¡nâsına. Ve bu ِصَراٌر 
[§irâr]-ı mezkûrdan me™hûzdur, ¡alâ-kavlin 
َتْصِرَيًة”  – ي  يَُصّرِ  – ى   sîgasından me™hûz “َصرَّ
olmakla mahall-i zikri mu¡tell bâbıdır. Ve 
 koyunun sütünü birkaç gün [ta§riyet] َتْصِرَيٌة
sağmayıp biriktirmek ma¡nâsınadır.

ُة ُمِصرَّ -ism-i fâ¡il bünyesiy) [el-mu§irret] اَلإْ
le) Süt vermez olan mâşiyeye ıtlâk olunur; 

ye ıtlâk olunur ki içine akçe ve altın vaz¡ 
olunur; yukâlu: ِة َوِهَي َشْرُج رَّ َراِهَم ِفي الصُّ  َصرَّ الدَّ
َراِهِم َوَنْحِوَها الدَّ
َصُر رإْ  (vezninde [ar¡ar¡] َعْرَعٌر) [e§-§ar§ar] اَلصَّ
Pek gürültülü, ¡alâ-kavlin pek soğuk olan 
yele denir; yukâlu: ِريٌح ِصرٌّ َكَما ُذِكَر َوَصْرَصٌر أَْي 
ْوِت أَِو اْلَبْرِد  Ve َشِديَدُة الصَّ

َصٌر  .Ağustos böceğine denir [ar§ar§] َصرإْ
Ve horoza denir. Ve Baπdâd kazâsında 
iki karye adıdır, birine ُعْلَيا  ar§ar§] َصْرَصٌر 
¡ulyâ] ve birine ُسْفَلى [suflâ] denir ve bu, 
.dan büyüktür[ulyâ¡] ُعْلَيا

رُّ  Nebât ve (âd’ın fethiyle§) [e§-§arr] اَلصَّ
şecer makûlesini bâd-ı sarsar çalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُصرَّ النََّباُت َعَلى اْلَمْجُهوِل 

رُّ
ا ِإَذا أََصاَبُه الّصِ  Ve َصرًّ

 ve [arr§] َصرٌّ

 ;Seslenmek ma¡nâsınadır [arîr§] َصِريٌر
yukâlu: ا َوَصِريًرا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا ْيُء َصرًّ  َصرَّ الشَّ
َت  Ve َصوَّ

 Bu ma¡nâda ism olur ki sese [arîr§] َصِريٌر
denir, bu sesten Türkîde kıcırtı ile ta¡bîr 
olunur. Ve 

 ve [arr§] َصرٌّ

 ;Pek haykırmak ma¡nâsınadır [arîr§] َصِريٌر
yukâlu: ا َوَصِريًرا ِإَذا َصاَح َشِديًدا ُجُل َصرًّ  Ve َصرَّ الرَّ

 Susuzluğun şiddetinden kulak [arîr§] َصِريٌر
çinremek ma¡nâsınadır; yukâlu: َصرَّ ِصَماُخُه 
ِت :Kâle fi’l-Esâs َصِريًرا ِإَذا َصاَح ِمَن اْلَعَطِش  َصرَّ
 Ve اأْلُُذُن ِإَذا ُسِمَع َلَها َطِنيٌن

 Sütlü mâşiyenin memesini sarıp [arr§] َصرٌّ
bağlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: النَّاَقَة  َصرَّ 
َضْرَعَها َشدَّ  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ا  َصرًّ  Ve at َوِبالنَّاَقِة 
ve eşek makûlesi bir ses dinlemek için ku-
laklarını doğrultup dikmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا ا  َصرًّ َوأُُذَنُه  ِبأُُذِنِه  َواْلِحَماُر  اْلَفَرُس   َصرَّ 
ْسِتَماِع اَها َوَنَصَبَها ِلْلِ  Ve َسوَّ
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Şârihin beyânına göre َصُروٌر [§arûr] ve 
 in cem¡i olacaktır; lâkin[ârûret§] َصُروَرةٌ
hilâf-ı kıyâstır. Ve kâle fi’n-Nihâye: َوِفي 
ُهَو ُعَبْيٍد  أَبُو  َقاَل  ْسالَِم”  اإْلِ ِفي  َصُروَرَة  “الَ   اْلَحِديِث 
أَْيًضا ُروَرُة  َوالصَّ ْهَباِن  الرُّ ِفْعُل  أِلَنَُّه  َكاِح  النِّ َوَتْرُك   التََّبتُُّل 
ّرِ َوُهَو اْلَحْبُس َواْلَمْنُع  اَلَِّذي َلْم َيُحجَّ َقطُّ َوأَْصُلُه ِمَن الّصِ
ِة َعْن ِإْخَراِج النََّفَقِة يَُقاُل َرُجٌل رَّ  َوِقيَل َوْجُه التَّْشِبيِه َصرُّ الصُّ
 َصُروٌر َوَصُروَرةٌ َوَصَراَرةٌ َوَصاُروَرةٌ َوَصاُروٌر َوَصُروِريٌّ
ْج َوَصاُروَراُء أَْي َلْم َيُحجَّ أَْو َلْم َيَتَزوَّ
ُرلُر ve [el-ma§rûr] اَلإَْمصإْ

َُرُّ  Şol davar tırnağına [el-mu§†arr] اَلإُْمصإْ
vasf olur ki büzülmüş hey™etinde ¡alâ-
kavlin dar ola; yukâlu: َحاِفٌر َمْصُروٌر َوُمْصَطرٌّ أَْي 
ٌق ُمَتَقّبٌِض أَْو َضّيِ
ُة ارَّ ةٌ) [e§-§ârret] اَلصَّ  (vezninde [ârret√] َحارَّ
Hâcete denir; tekûlu: َحاَجٌة أَْي  ةٌ  َصارَّ ِفيَك   ِلي 
Ve susuzluğa denir; tekûlu: ٌة َصارَّ  أََصاَبِني 
َعَطٌش  َحَراِئُر ,gelir [arâ™ir§] َصَراِئُر Cem¡i أَْي 
[√arâ™ir] vezninde ve َُّصَوار [§avârr] gelir.

َمَصارُّ -Ba (mîm’in fethiyle) [el-me§ârr] اَلإْ
ğırsaklara denir, أَْمَعاء [em¡â™] ma¡nâsına. 

Mü™ellif ve sâ™ir lügaviyyûn ”م،ص،ر“ 
mâddesinde bağırsağı َمِصيٌر [ma§îr] ile 
resm eylemekle burada ٌَّمَصار [me§ârr]ın 
vech-i tesmiyesi ve müfredi ma¡lûm olma-
mıştır, gerçi bend ve ¡akd münâsebetiyle 
vech bulmak mümkindir.

َراَرُة -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [e§-~arâret] اَلصَّ
ninde) Bir nehrin ismidir.

َراِريُّ ) [e§-§arâriyy] اَلصَّ  [erâriyy≠] َذَراِريٌّ
vezninde) Gemici tâ™ifesine denir, َمالٌَّح 
[mellâ√] ma¡nâsına. Cem¡i َصَراِريُّوَن 
[§arâriyyûn] gelir.

ِريُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§rîr] اَلتَّصإْ
Nâka takaddüm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمْت َرِت النَّاَقُة ِإَذا َتَقدَّ َصرَّ
يُن  Şâm’da bir (kesreteynle) [irrîn~] ِصّرِ

yukâlu: ُّةٌ ِإَذا َكاَنْت الَ َتِدر َناَقٌة ُمِصرَّ
َرُر -Sapı kamış (fethateynle) [e§-§arar] اَلصَّ
lanıp pekişmiş olan, ¡alâ-kavlin henüz 
dâne bağlamamış olan sünbüle ve hûşeye 
denir. Müfredi ٌَصَرَرة [§ararat]tır.

ِريُّ ve (kesreteynle) [e§-§iriyy] اَلّصِ

يُّ َِصّرِ  (hemze-i meftûha ile) [el-e§irriyy] اَلإْ
ve

ى رَّ
-âd’ın kesri ve râ’nın fet§) [e§-§irrâ] اَلّصِ

hiyle) ve

ى َِصرَّ ve (hemze ziyâdesiyle) [el-e§irrâ] اَلإْ

يُّ ّرِ  âd’ın zammı ve§) [e§-§urriyy] اَلصُّ
râ’nın kesriyle) ve

ى رَّ  âd’ın zammı ve râ’nın§) [e§-§urrâ] اَلصُّ
fethiyle) ¡Azîmet ve cidd ve hakîkat 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ٌّي َوأَِصّرِ يٌّ  ِصّرِ ِمنِّي   ُهَو 
ى أَْي َعِزيَمٌة َوِجدٌّ يٌّ َوُصرَّ ى َوُصّرِ ى َوأَِصرَّ َوِصرَّ
اُء رَّ اُء) [™e§-§arrâ] اَلصَّ  (vezninde [™arrâ∂] َضرَّ
Yalçın kayaya denir; yukâlu: اُء أَْي  َصْخَرةٌ َصرَّ
اُء َصمَّ
ُرلُر  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [e§-§arûr] اَلصَّ
ve

ُرلَرُة ve (hâ’yla) [e§-§arûret] اَلصَّ

َراَرُة -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [e§-§arâret] اَلصَّ
ninde) ve

اُرلَرُة -vez [ârûret…] َقاُروَرةٌ) [e§-§ârûret] اَلصَّ
ninde) ve

اُرلُر  (vezninde [ânûn…] َقانُوٌن) [e§-§ârûr] اَلصَّ
ve

ُرلِريُّ  yâ-yı müşeddede) [e§-§arûriyy] اَلصَّ
ile) ve

اُرلَراُء -vez [™âşûrâ¡] َعاُشوَراُء) [™e§-§ârûrâ] اَلصَّ
ninde) Hacc eylemez olan kimseye ıtlâk 
olunur; cem¡i ٌَصَراَرة [§arâret] ve َصَراٌر [§arâr] 
gelir. ¡Alâ-kavlin tezevvüc eylemez olan 
adama denir; müfred ve cem¡i müsâvîdir. 



رُّ
2096اَلّصِ BÂBU’R-RÂ™ 

ِريَرُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [e§-§arîret] اَلصَّ
de) Keselenmiş akçelere denir; yukâlu: 
َدَراِهُم َصِريَرةٌ أَْي َمْصُروَرةٌ
َويَِّرُة  musaggar bünyesi) [e§-§uveyyiret] اَلصُّ
ve teşdîd-i yâ’yla ُدَويَِّبٌة [duveyyibet] vez-
ninde) Hulku ve re™yi dar, teng-havsala ve 
teng-meşreb adama ıtlâk olunur; yukâlu: 
ْأِي ُق اْلُخُلِق َوالرَّ َرُجٌل ُصَويَِّرةٌ أَْي َضّيِ
ُة ُمَصارَّ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu§ârret] اَلإْ
vezninde) Cebr ve ikrâh eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ًة ُمَصارَّ َكَذا  َعَلى   َصاَرْرتُُه 
ِإَذا أَْكَرْهَتُه َعَلْيِه
اُن رَّ -Sa (âd’ın zammıyla§) [e§-§urrân] اَلصُّ
kız gibi zamk hâsıl olan ağaçların pek ve 
dürüşt yerlerde nâbit olanına denir.

ارُّ -Sâ™ir ağaçlara sarmaşık ol [e§-§ârr] اَلصَّ
makla pek koyu gölgeli olan ağaçlara de-
nir. Müfredi ٌة .tir[ârret§] َصارَّ

]ص ط ر[
إُُْر  âd’ın fethi ve †â’nın§) [e§-§a†r] اَلصَّ
sükûnuyla ve fethateynle) َسْطٌر [sa†r] 
ma¡nâsınadır ki yazı yazmaktır; §âd ve sîn 
müte¡âkebdir; yukâlu: َصَطَرُه َصْطًرا ِبَمْعَنى َسَطَرُه
ُُُر -vez [tesay†ur] َتَسْيطٌُر [et-te§ay†ur] اَلتََّصيإْ
ninde ve mürâdifidir ki musallat olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَصْيَطَر ِبَمْعَنى َتَسْيَطَر
َُاُر  (mîm’in zammıyla) [el-mu§†âr] اَلإُْمصإْ
Bâdeye denir, َخْمٌر [«amr] ma¡nâsına. Şârih, 
Kisâ™î’den bunun lügat-ı rediyye olduğunu 
nakl eder, zîrâ ebniye-i ¡Araba münâfî gi-
bidir, lâkin lafz-ı mezbûr Rûmîden me™hûz 
olmak gerektir, zîrâ Rûmiyyede şıraya 
“mustur” derler ve “mustâr” lisân-ı nâsta 
tatlı şırada müte¡âreftir.

َُُر -Bir yıllık ko (fethateynle) [e§-§a†ar] اَلصَّ
yuna ve keçiye denir ki toklu ve çebiş ta¡bîr 
olunur; tekûlu: ِإْشَتَرْيُت َصْطًرا أَْي َعُتوًدا ِمَن اْلَغَنِم

belde adıdır.

رُّ
 Serçeye (âd’ın kesriyle§) [e§-§irr] اَلّصِ

şebîh levni sarı bir kuş adıdır.

ُصوُر رإْ -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [e§-§ur§ûr] اَلصُّ
ninde) ve

ُصُر رإْ -veznin [hudhud] ُهْدُهٌد) [e§-§ur§ur] اَلصُّ
de) ve

َصُر رإْ  (vezninde [fedfed] َفْدَفٌد) [e§-§ar§ar] اَلصَّ
Ağustos böceğine denir. Ve 

ُصوٌر -Azîmü’l-cüsse olan deve¡ [ur§ûr§] ُصرإْ
ye denir. Ve ٌّبُْخِتي [bu«tiyy] nev¡ine denir 
ki ¡Acemî ve »orâsânî dedikleri devedir.

َصَراِنيَّاُت رإْ  âd’ların§) [e§-§ar§arâniyyât] اَلصَّ
fethiyle) Şol develere denir ki buhtî ile 
¡Arabî deve beynlerinde ya¡nî onlardan 
hâsıl olmuş ola, ¡alâ-kavlin iki hörgüçlü 
olanlarına denir.

َصَراِنيُّ رإْ ve [e§-§ar§arâniyy] اَلصَّ

َصَراُن رإْ  Bir gûne (yâ’sız) [e§-§ar§arân] اَلصَّ
pulsuz أَْمَلُس [emles] balığın ismidir.

يُّ ّرِ -âd’ın fethi ve kesriy§) [e§-§arriyy] اَلصَّ
le) Sayılırken çakırtısı zuhûr eden akçeye 
denir; yukâlu: يٌّ ِإَذا َكاَن َلُه َصِريٌر ِإَذا نُِقَد ِدْرَهٌم َصّرِ
ِل اللَّيإْ اُر  اْلَكْيِل) [arrâru’l-leyl§] َصرَّ اُر   َجرَّ
[cerrâru’l-keyl] vezninde) Ocak çekirge-
sine denir ki geceler dûr u dırâz âvâz eder.

َراِصَرُة -Şâm diyârında mü [e§-~arâ§iret] اَلصَّ
temekkin olan Neba†î dedikleri tâ™ifeye 
denir.

 Yemen’de bir (fethateynle) [arar~] َصَرٌر
hısn adıdır.

َراُر َصإْ  (hemzenin fethiyle) [el-A§râr] اَلإْ
Yemen’de bir kabîle adıdır.

 vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [arâr~] َصَراٌر
yâhûd ِكَتاٌب [kitâb] vezninde) ◊icâz’da bir 
vâdî adıdır.
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ninde) Tünd ve şedîd olan deveye ıtlâk 
olunur ki sertliğinden boynunu çevirmek 
düşvâr olur; yukâlu: َقَرٌب ُمْصَعٌر أَْي َشِديٌد
َعِريَُّة يإْ ٌة) [e§-§ay¡ariyyet] اَلصَّ  َصْيَقِليَّ
[§ay…aliyyet] vezninde) Arkuru arkuru yü-
rümeğe ıtlâk olunur ki bir tarafa meyelân 
üzere yürümektir, yengeç gibi; yukâlu: 
ْيِر  Ve َيْمِشي َصْيَعِريًَّة َوُهَو اْعِتَراٌض ِفي السَّ

َعِريٌَّة -Nâka kısmının ger [ay¡ariyyet§] َصيإْ
danına mahsûs bir gûne dâg ve damga 
ismidir. 

Mutlakan deveye mahsûs değildir, 
Cevherî ta¡mîm eylemiştir ve Cevherî’yi 
Museyyeb b. ¡Amelles nâm şâ¡irin işbu: 
ْيَعِريَُّة  “َوَقْد أََتَناَسى اْلَهمَّ ِعْنَد اْحِتَضاِرِه || ِبَناٍج َعَلْيِه الصَّ
 beyti vehme ilkâ eylemiştir. ‰arafe ُمْكَدِم”
nâm şâ¡ir ise beyt-i merkûmu gûş ettikte 
mezbûr Museyyeb hakkında ¡alâ-vechi’l-
hezl ”اْلَجَمُل اْسَتْنَوَق  -meselini îrâd eyle “َقِد 
di. Mesel-i mezbûrun tamâmı ”ن،و،ق“ 
mâddesinde mersûmdur.

َعِريُّ يإْ ) [e§-§ay¡ariyy] اَلصَّ  [ay…aliyy§] َصْيَقِليٌّ
vezninde) Pek kırmızı demektir ki أَْحَمُر 
[a√mer] lafzını te™kîd için îrâd ederler; 
yukâlu: َقاِنٌئ أَْي  َصْيَعِريٌّ  -Ve cüssesi bü أَْحَمُر 
yük nesneye vasf olur; yukâlu: ٌَّسَناٌم َصْيَعِري 
أَْي َعِظيٌم
َراُء َعيإْ  [™umeyrâ√] ُحَمْيَراُء) [™e§-~u¡ayrâ] اَلصُّ
vezninde) ~a¡nebâ nâm mahal karşısında 
bir mevzi¡ adıdır.

َراُن  (vezninde [aclân¡] َعْجالَُن) [a¡rân~] َصعإْ
Bir arzın adıdır. Ve 

َراُن .Bir recül ismidir [a¡rân~] َصعإْ

 (vezninde [u§ârâ…] ُقَصاَرى) [u¡ârâ~] ُصَعاَرى
Bir mevzi¡ adıdır.

ُرلُر عإْ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [e§-§u¡rûr] اَلصُّ
de) ve

]ص ع ر[
َعُر  (âd’ın ve ¡ayn’ın fethiyle§) [e§-§a¡ar] اَلصَّ
İnsânın yüzü bir tarafa doğru mâyil ya¡nî 
devrik olmak, ¡alâ-kavlin bir yüzü devrik 
olmak ve ¡alâ-re™yin deve kısmına mahsûs 
bir ¡illettir ki boynu bir cânibe doğru eğri-
lip devrik olur. Pes َصَعٌر [§a¡ar] lafzı ismdir 
ve masdar olur; yukâlu: ِه  ِفي َوْجِهِه أَْي ِفي َخّدِ
َمْيٌل :ve yukâlu َصَعٌر أَْي  َصَعٌر  اْلَبِعيِر  ُعنُِق   ve ِفي 
yukâlu: َماَل ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َصَعًرا  َوْجُهُه   َصِعَر 
ْيِن قَّ  Ve bu meyelân hılkî ve kibr ü ِإَلى أََحِد الّشِ
nahvetten nâşî ca¡lî olur. Ve 

 Adamın başı küçük olmak [a¡ar§] َصَعٌر
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصُغَر ِإَذا  َرْأُسُه   Ve َصِعَر 
 ;ekl eylemek ma¡nâsınadır [a¡ârîr§] َصَعاِريُر
yukâlu: َعاِريَر الصَّ أََكَل  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ke-mâ َصِعَر 
se-yuzkeru.

ُر ٌل) [et-te§a¡¡ur] اَلتََّصعُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi insânın yüzü yâhûd deve-
nin boynu bir tarafa doğru devrik olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ًَر َوْجُهُه ِإَذا َصاَر َماِئال َتَصعَّ
َعُر َصإْ  ı mezkûrdan-[a¡ar§] َصَعٌر [el-a§¡ar] اَلإْ
vasftır, devrik yüzlü adama denir. Kâle’ş-
şârih ve minhu’l-hadîsu: َيْأِتي َعَلى النَّاِس َزَماٌن“ 
ِبَوْجِهِه اَْلُمْعِرُض  اَأْلَْصَعُر  أَْبَتُر”  أَْو  أَْصَعُر  ِإالَّ  ِفيِهْم   َلْيَس 
 Ve ِكْبًرا

َعُر .Esâmîdendir [A§¡ar] أَصإْ

ِعيُر ve (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§¡îr] اَلتَّصإْ

ُمَصاَعَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu§â¡aret] اَلإْ
vezninde) ve

َعاُر صإْ ِ  Kibr (hemzenin kesriyle) [el-i§¡âr] اَلإْ
ve hod-bînlikten nâşî karşısındaki adama 
bakmayıp yüzü bir tarafa doğru devi-
rip eğmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َخدَّ َر   َصعَّ
َتَهاُوًنا النَّاِس  ِإَلى  النََّظِر  َعِن  أََماَلُه  ِإَذا  َوأَْصَعَرُه   َوَصاَعَرُه 
ِمْن ِكْبٍر َوُربََّما َيُكوُن ِخْلَقًة
َعُر -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mu§¡ar] اَلإُْمصإْ
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]ص ع ب ر[
ُاوُر عإْ  bâ-yı muvahhade ile) [e§-§u¡bûr] اَلصُّ
 vezninde) Başı küçük olan [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر
adama denir.

َاُر عإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [e§-§a¡ber] اَلصَّ
ve

َاُر َنعإْ  [semender] َسَمْنَدٌر) [e§-§ana¡ber] اَلصَّ
vezninde ve gâh olur ki ¡ayn’ı takdîmle 
-ağa [sidr] ِسْدٌر (dahi derler [a¡anber§] َصَعْنَبٌر
cına şebîh bir nev¡ şecer adıdır.

]ص ع ت ر[
َتُر عإْ  vezninde ve [sa¡ter] َسْعَتٌر [e§-§a¡ter] اَلصَّ
mürâdifidir ki yabanî nev¡ine kekik ta¡bîr 
olunur; bir mahalle ferş olunsa oradan 
hevâmm ve haşerât makûlesi firâr ederler. 
Şârih der ki َشِعيٌر [şa¡îr] lafzına mültebis ol-
mamak için §âd ile resm ederler.

َتَرُة عإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e§-§a¡teret] اَلصَّ
vezninde) Arı kısmı kekik otu otlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَعى ِإَذا  النَّْحُل   َصْعَتَر 
ْعَتَر  Ve bir nesneyi tezyîn eylemek الصَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا َزيََّنُه َصْعَتَر الشَّ
َعاِتُر  Şedîd (âd’ın fethiyle§) [e§-§a¡âtir] اَلصَّ
ve düşvâr olan nesnelere denir; yukâlu: 
أُُموٌر َصَعاِتُر أَْي ِصَعاٌب ِشَداٌد
َتٌر ve [a¡ter~] َصعإْ

َتَرَة .İki recül adıdır [Ebû ~a¡teret] أَُْو َصعإْ

َتِريُّ عإْ  [sa¡teriyy] َسْعَتِريٌّ [e§-§a¡teriyy] اَلصَّ
vezninde ve mürâdifidir ki mâddesinde 
zikr olundu.

]ص ع ف ر[
َعنإِْفُر -ism-i fâ¡il bün) [el-mu§¡anfir] اَلإُْمصإْ
yesiyle) İşlek, mâzî ve nâfiz insân ve 
hayvâna denir; yukâlu: َرُجٌل ُمْصَعْنِفٌر أَْي َماٍض
َفاُر ِعنإْ صإْ ِ  [is√infâr] ِإْسِحْنَفاٌر) [el-i§¡infâr] اَلإْ
vezninde) İnsân yâ hayvân gürûhu 

ُر ُعرُّ  âd’ın ve ¡ayn’ın ve§) [e§-§u¡urrur] اَلصُّ
râ-yı müşeddedenin zammıyla) Ağaç-
lardan seyelân eden pusların müncemid 
olanına denir; َكِثيَراُء [ke&îrâ™] ve günlük 
gibi. Ve uzun uzadı ve yufkaca burula-
rak seyelân eylemişine de denir. Ve bir 
gûne sarı ve galîz ve yâbis nesneye denir 
ki hamur gibi gevşek olur. Ve memenin 
emzikleri deliklerinden çıkan şol rutûbete 
denir ki zamk gibi lüzûcetli olur, süt ağızı 
ta¡bîr ederler, ¡alâ-kavlin yeni doğurmuş 
hayvânın ağızından en evvel sağılanı-
na denir. Ve ardıç ve fülfül ağaçları gibi 
salâbetli ağaçların yemişine ve hâsılına 
denir. ¡Alâ-kavlin mutlakan zamka denir 
ki ağaç pusu ta¡bîr olunur. Cem¡i َصَعاِريُر 
[§a¡ârîr] gelir.

َراُر ِعنإْ صإْ ِ -vez [if¡inlâl] ِإْفِعْنالٌَل) [el-i§¡inrâr] اَلإْ
ninde) ve

اُر ِعرَّ صإْ ِ -vez [if¡illâl] ِإْفِعالٌَّل) [el-i§¡irrâr] اَلإْ
ninde) Bir kimse darbe yâhûd sancı gibi 
bir veca¡ sebebiyle olduğu yerde buru-
şup büzülerek değirmen gibi dönmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر َواْصَعرَّ َفاْصَعْنَرَر   َضَرَبُه 
أَِي اْسَتَداَر ِمَن اْلَوَجِع َمَكاَنُه َوَتَقبََّض
ٌر  Ebû (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [u¡ayr~] ُصَعيإْ
±err el-∏ifârî radıyallâhu ¡anhu hazretleri-
nin ceddi ismidir. Ve ashâbdan ¿a¡lebe’nin 
pederi ismidir. Ve muhaddisînden ¡A…
abe’nin pederi adıdır.

ُرلَرُة عإْ  (âd’ın zammıyla§) [e§-§u¡rûret] اَلصُّ
Bok böceğinin yuvaladığı yuvalağa denir.

َرَرُة عإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e§-§a¡raret] اَلصَّ
ninde) Bir nesneyi küre gibi müdevver 
kılmak ma¡nâsınadır.

ُرُر -vez [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-te§a¡rur] اَلتََّصعإْ
ninde) Ondan mutâvi¡dir; tekûlu: َصْعَرْرُت 
ْيَء َفَتَصْعَرَر أَِي اْسَتَداَر الشَّ
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 ve (fethateynle) [aπar§] َصَغٌر

َراٌن -Mas (âd’ın zammıyla§) [uπrân§] ُصغإْ
darlardır, küçük olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَصَغًرا َوِصَغًرا  َصَغاَرًة  َوَصِغَر  ْيُء  الشَّ  َصُغَر 
اِبِع ِضدُّ َعظَُم َوُصْغَراًنا ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس َوالرَّ
ِغيُر  ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e§-§aπîr] اَلصَّ

َغاُر  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [e§-§uπâr] اَلصُّ
ve

َراُن غإْ -vez [sul†ân] ُسْلَطاٌن) [e§-§uπrân] اَلصُّ
ninde) Vasflardır, küçük şey™e denir. 
 gelir ve [iπâr§] ِصَغاٌر in cem¡i[aπîr§] َصِغيٌر
-vez [™kuremâ] ُكَرَماُء ,gelir [™uπarâ§] ُصَغَراُء
ninde ve َمْصُغوَراُء [ma§πûrâ™] gelir, َمْشُيوَخاُء 
[meşyû«â™] vezninde.

ََصاِغُر  ve [el-e§âπir] اَلإْ

ََصاِغَرُة  (te™nîs-i cem¡ ile) [el-e§âπiret] اَلإْ
.ın cem¡idir ki ef¡al-i tafdîldir[a§πar] أَْصَغُر

ِغيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§πîr] اَلتَّصإْ
ve

َغاُر صإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-i§πâr] اَلإْ
nesneyi küçültmek ma¡nâsınadır ve bu 
ibtidâ™en ve tedrîcen olur; yukâlu: َصغََّر 
ْيَء َوأَْصَغَرُه ِإَذا َجَعَلُه َصِغيًرا  Ve الشَّ

َغاٌر  Arzın nebâtı sagîr olmak [i§πâr] ِإصإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َصاَر  أَْصَغَرِت اأْلَْرُض 
-Ve bir kimseyi hor ve hakîr ey َنَباتَُها َصِغيًرا
lemek ma¡nâsınadır ki horlamak ta¡bîr 
olunur; yukâlu: ًَذِليال أَْي  َجَعَلُه َصاِغًرا  ِإَذا   أَْصَغَرُه 
Ve küçük kırba dikmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َصِغيَرًة َخَرَزَها  ِإَذا  اْلِقْرَبَة  -Ve kü أَْصَغَر 
çük evlâd peydâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْرَتَبُعوا ِلُيْصِغُروا أَْي يُوِلُدوا اأْلََصاِغَر
ُر َغّيِ -âd’ın zammı ve yâ§) [e§-§uπayyir] اَلصُّ
yı müşeddedenin kesriyle) ve

يُر َغّيِ  َصِغيٌر (ziyâde-i yâ’yla) [e§-§uπayyîr] اَلصُّ
[§aπîr] lafzından musaggarlardır.

sür¡atle firâr eyleyerek târümâr olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلُحُمُر   ِإْصَعْنَفَرِت 
ْت َقْت َوأَْسَرَعْت ِفَراًرا َواْبَذَعرَّ -Ve boyun burul َتَفرَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْصَعْنَفَرِت اْلُعنُُق ِإَذا 
اْلَتَوْت
َفَرُة عإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e§-§a¡feret] اَلصَّ
ninde) ve

ُفُر -vez [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-te§a¡fur] اَلتََّصعإْ
ninde) Bunlar da boyun bir tarafa burul-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلُعنُُق  َصْعَفَرِت 
 Ve َوَتَصْعَفَرْت ِإَذا اْلَتَوْت

َفَرةٌ  Târümâr eylemek [a¡feret§] َصعإْ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلُحُمَر  اْلَخْوُف   َصْعَفَر 
َقَها َفرَّ

]ص ع ق ر[
ُقُر عإْ  [¡bur…u] بُْرُقٌع kâf’a) [e§-§u¡…ur] اَلصُّ
vezninde) Havyara ve balık yumurtasına 
denir, Fârisîde eşpel derler; yukâlu: أََكَل 
َمِك ْعُقَر أَْي َبْيَض السَّ  الصُّ

]ص ع م ر[
ُموُر عإْ -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [e§-§u¡mûr] اَلصُّ
ninde) Kuyu çarhına denir, ُدوالٌَب [dûlâb] 
ma¡nâsına, ¡alâ-kavlin kovasına denir, ni-
teki ُعْصُموٌر [¡u§mûr] dahi bu ma¡nâyadır.

]ص غ ر[
َغُر ve (vezninde [ineb¡] ِعَنٌب) [e§-§iπar] اَلّصِ

َغاَرُة -vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [e§-§aπâret] اَلصَّ
ninde) İsmlerdir, ِعَظٌم [¡i@am] mukâbilidir, 
ya¡nî küçüklüğe denir ki Fârisîde hurdî ve 
mukâbilinde büzürgî denir. ¡Alâ-kavlin 
-kelimesi cürm ve cüsse cihe [iπar§] ِصَغٌر
tiyle olan ve ٌَصَغاَرة [§aπâret] kadr ve şân 
cihetiyle olan küçüklüğe mahsûstur ki 
murâd hakâret-i kadrdir. Ve 

 ve [aπâret§] َصَغاَرةٌ

 ve [iπar§] ِصَغٌر
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َراُن  (vezninde [sa√bân] َسْحَباُن) [aπrân~] َصغإْ
Bir mevzi¡dir.

َراُن  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [uπrân~] ُصغإْ
Bir recül adıdır.

َغاُر ِتصإْ سإْ ِ -Bir nesneyi küçük [el-isti§πâr] اَلإْ
sünmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء  ِإْسَتْصَغَر الشَّ
ُه َصِغيًرا ِإَذا َعدَّ
ve [aπîr~] َصِغيٌر

 (vezninde [cemîlet] َجِميَلٌة) [aπîret~] َصِغيَرُة
Esâmîdendir.

]ص ف ر[
َرُة فإْ  âd’ın zammı ve fâ’nın§) [e§-§ufret] اَلصُّ
sükûnuyla) Ma¡rûftur, ya¡nî elvândan sa-
rılık levnine denir. Ve siyâha denmekle 
azdâddan olur. Ve 

َرُة -Yemâme’de bir mevzi¡ adı [ufret~] ُصفإْ
dır. Ve 

َرُة -Ma¡rife olarak keçi kısmı [ufret§] ُصفإْ
nın ¡alemidir ki ¡alem-i cins olur, أَُساَمُة 
[usâmet] gibi.

ِفَراُر صإْ ِ -vez [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [el-i§firâr] اَلإْ
ninde) ve

ِفيَراُر صإْ ِ -vez [i√mîrâr] ِإْحِميَراٌر) [el-i§fîrâr] اَلإْ
ninde) Bir nesne sararmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيُء َواْصَفارَّ ِإَذا َصاَر َذا ُصْفَرٍة ِإْصَفرَّ الشَّ
َفُر َصإْ  ,ten vasftır[ufret§] ُصْفَرةٌ [el-a§fer] اَلإْ
sarı şey™e denir.

َرُة فإْ -vez [temret] َتْمَرةٌ) [e§-§afret] اَلصَّ
ninde) Açlığa denir. Kâle’ş-şârih ve 
minhu’l-hadîsu: ِمْن َخْيٌر  اهلِل  َسِبيِل  ِفي   “َصْفَرةٌ 
اْلَبْطِن َوُخُلوُّ  اْلَجْوَعُة  َوِهَي  النََّعِم”   Mü™ellifin ُحْمِر 
Ba§â™ir’de beyânına göre bu ma¡nâ ve 
sâ™ir ٌُّخُلو [«uluvv] ma¡nâları َصِفيٌر [§afîr]den 
me™hûzdur.

ُفوُر ve [el-ma§fûr] اَلإَْمصإْ

ُر ُمَصفَّ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu§affer] اَلإْ

ِغَرُة  [mu√sinet] ُمْحِسَنٌة) [el-mu§πiret] اَلإُْمصإْ
vezninde) Hurde hurde nebâtlı yere vasf 
olur; yukâlu: أَْرٌض ُمْصِغَرةٌ ِإَذا َصاَر َنْبُتَها َصِغيًرا
َرُة غإْ  İhvânın (âd’ın kesriyle§) [e§-§iπret] اَلّصِ
yâhûd kavmin en küçüğüne denir; yukâlu: 
أَْصَغُرُهْم أَْي  ِصْغَرتُُهْم  ِصْغَرُة :ve yukâlu ُهَو   ُفالٌَن 
أَْصَغُرُهْم أَْي  أََبَوْيِه  َوَلِد  َوِصْغَرُة   أََنا :ve tekûlu أََبَوْيِه 
َغاِر ْغَرِة أَِي الّصِ  َما َصَغَرِني ِإالَّ ِبَسَنٍة :ve tekûlu ِمَن الّصِ
ِل أَْي َما َصُغَر َعنِّي  Ya¡nî “Filân ِصَغًرا ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ
benden hemân bir yaş küçüktür.” 

اِغُر  Züll ve hakârete râzî ve [e§-§âπir] اَلصَّ
mütehammil adama denir. Cem¡i ٌَصَغَرة 
[§aπarat] gelir, َكَتَبٌة [ketebet] vezninde. 
Kâle’ş-şârih yukâlu: ُجُل َصَغًرا ِمَن اْلَباِب  َصِغَر الرَّ
اِبِع ِإَذا َذلَّ َوَهاَن َفُهَو َصاِغٌر الرَّ
َغُر ve (vezninde [ineb¡] ِعَنٌب) [e§-§iπar] اَلّصِ

َغاُر  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [e§-§aπâr] اَلصَّ
ve

َغاَرُة -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [e§-§aπâret] اَلصَّ
ninde) ve

ُر غإْ ve [e§-§uπr] اَلصُّ

َراُن غإْ  (âd’ların zammıyla§) [e§-§uπrân] اَلصُّ
Bir adam züll ve hakârete râzî ve müte-
hammil olmak ma¡nâsınadır, gücü yetiş-
mediğinden nâşî; yukâlu: ِصَغًرا ُجُل  الرَّ  َصُغَر 
 َوَصَغاًرا َوَصَغاَرًة َوُصْغًرا َوُصْغَراًنا ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا
ّلِ  Ve güneş gurûba meyl eylemek َرِضَي ِبالذُّ
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َصُغَرِت 
ْمُس ِإَذا َماَلْت ِلْلُغُروِب الشَّ
-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te§âπur] اَلتََّصاُغُر
de) Küçüklenmek ve küçük görünmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َنْفُسُه  ِإَلْيِه   َتَصاَغَرْت 
 Ve kendi nefsini hakîr göstermek َصُغَرْت
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َتَحاَقَر َتَصاَغَر الرَّ
َغَراِن َصإْ  (tesniye bünyesiyle) [el-a§πarân] اَلإْ
Kalb ile lisâna ıtlâk olunur. Kâle’ş-şârih 
ve minhu’l-meselu: ”اَْلَمْرُء ِبأَْصَغَرْيِه“
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olunur. ¡Abdullâh b. ~affâr yâhûd Ziyâd 
b. el-A§fer nâm re™îslerine mensûblardır 
yâhûd benizleri sarı olmakla sarıya nisbet 
olundular yâhûd dîn ve şerî¡atten hâlî ol-
dukları için ıtlâk olundu. Bu ٌُّخُلو [«uluvv] 
ma¡nâsından me™hûzdur. Ve Mehâlibe 
cemâ¡âti ki kerem ve semâhatle müşte-
hirlerdir, onlara da ~ufriyyet ıtlâk olunur, 
cedleri olan Ebû ~ufre’ye mensûblardır.

َفاُر -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [e§-§ufâr] اَلصُّ
de) بُْهَمى [buhmâ] ya¡nî pisi pisi dedikleri 
kedi otunun kurusuna denir. Ve karnında 
tekevvün eden kurtçağızlara denir. Ve 
karında müctemi¡ olan sarı suya denir, 
istiskâ mâddesi gibi. Ve kene ta¡bîr olu-
nan böceğe denir, ُقَراٌد […urâd] gibi. Ve 
dâbbenin dişleri diplerinde kalan ¡alef ba-
kiyyesine denir; bu ma¡nâda §âd’ın kesriy-
le de câ™izdir. Ve bir küçük böcek adıdır ki 
at ve katır ve deve makûlesinin tırnakla-
rında hâdis olur.

َفاَرُة -Sol (âd’ın zammıyla§) [e§-§ufâret] اَلصُّ
muş pejmürde nebâta ıtlâk olunur.

ُر فإْ  Bir (vezninde [afr√] َحْفٌر) [e§-§afr] اَلصَّ
adamın ¡illetinden nâşî karnında ُصَفاٌر 
[§ufâr] ya¡nî sarı su müctemi¡ olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَناِء َعَلى  ُجُل  الرَّ  ُصِفَر 
َفاُر اْلَمْجُهوِل َفُهَو َمْصُفوٌر ِإَذا اْجَتَمَع ِفي َبْطِنِه الصُّ
َفُر -Bir ¡illet adı (fethateynle) [e§-§afer] اَلصَّ
dır ki insânın karnına ¡ârız olup benzini 
keh-rübâ gibi sarartır. Ve 

 Muharrem ayını safer ayına [âfer§] َصَفٌر
te™hîr eylemeğe denir. Câhiliyyet’te eşhür-i 
hurumdan olan muharrem ayında mübâdir 
oldukları harb ve gârâtı icrâ için tahrîmi 
safer ayına te™hîr ya¡nî saferi muharre-
me bedel ederler idi. Ve minhu’l-hadîsu: 
َصَفَر”  Alâ-kavlin hadîs-i mezkûrda¡ “الَ 

vezninde) Aç ve câ™i¡ ma¡nâsınadır.

َفَراِن َصإْ  (tesniye bünyesiyle) [el-a§ferân] اَلإْ
Za¡ferân ile altına ¡alâ-kavlin za¡ferân ile 
-ya¡ni Yemen za¡ferânı ve ala [vers] َوْرٌس
cehre dedikleri sarı boyaya yâhûd za¡ferân 
ile kuru üzüme ıtlâk olunur.

َراُء فإْ  .Altına ıtlâk olunur [™e§-§afrâ] اَلصَّ
Kâle’ş-şârih ve minhu’l-hadîsu: َصاَلَح  “ِإنَُّه 
َعَلى أَْي  َواْلَحَلَقِة”  َواْلَبْيَضاِء  ْفَراِء  الصَّ َعَلى  َخْيَبَر   أَْهَل 
ُروِع َوالدُّ ِة  َواْلِفضَّ َهِب   Ve ahlât-ı erba¡adan الذَّ
hılt-ı ma¡rûfa denir ki ٌة  ,ir[mirrett] ِمرَّ
lisânımızda dahi safrâ ta¡bîr olunur, 
Fârisîde zerd-âb denir. Ve yumurtlamış 
çekirgeye denir. Ve deve ¡aleflerinden bir 
otluk adıdır ki sehl ve kumsal yerlerde 
nâbit olur, yaprağı marul yaprağına şebîh 
olur. Ve ◊âri& b. A∂cem nâm kimsenin ve 
Mucâşi¡ es-Sulemî nâm kimsenin feresi 
ismidir. Ve ◊aremeyn beyninde bir vâdî 
adıdır, hâlen Vâdi’s-~afrâ™ ile ma¡rûftur. 
Ve kayın ağacından yapılan yaya ıtlâk 
olunur.

ِفيُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§fîr] اَلتَّصإْ
Bir nesneyi sarıya boyamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َر الثَّْوَب َتْصِفيًرا ِإَذا َصَبَغُه ِبُصْفَرٍة  Ve bir َصفَّ
yeri hâlî kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َر  َصفَّ
 ;Ve ıslık çalmak ma¡nâsınadır اْلَبْيَت ِإَذا َخالَُّه
yukâlu: ابَِّة ِإَذا َصاَت ِبَشَفَتْيِه َر ِللدَّ َصفَّ
َرُة ُمَصِفّ َثٌة) [el-mu§affiret] اَلإْ  [mu√addi&et] ُمَحِدّ
vezninde) ¡Alâmet ve nişânları sarı olan 
kimselere denir; yukâlu: أَْي َرةٌ  ُمَصِفّ  َقْوٌم 
ْفَرُة َعالََمُتُهُم الصُّ
ِريَُّة فإْ  (âd’ın zammıyla§) [e§-§ufriyyet] اَلصُّ
Yemen diyârına mahsûs bir gûne hurmâ 
ismidir, henüz بُْسٌر [busr] iken kurutup 
sevîk içre şeker yerine vaz¡ ederler. Ve 

ِريٌَّة -âd’ın zammı ve kesriy§) [ufriyyet~] ُصفإْ
le) ◊arûriyye tâ™ifesinden bir fırkaya ıtlâk 
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İslâm’da onların birisi muharrem ile tes-
miye olundu. Murâd muharrem ile safer-
dir ki Câhiliyye’de ikisine َصَفَراِن [§aferân] 
ıtlâk ederler idi.

ُر فإْ  نَُحاٌس (âd’ın zammıyla§) [e§-§ufr] اَلصُّ
[nu√âs] aksâmındandır, ya¡nî filizzât-ı 
tis¡adan tunca denir ki ma¡rûftur, Fârisîde 
rûy derler. Ve altına da ıtlâk olunur. Ve 
boş nesneye denir; bu ma¡nâda §âd’ın 
harekât-ı selâsıyla da câ™izdir.

اُر فَّ  (vezninde [a††âr¡] َعطَّاٌر) [e§-§affâr] اَلصَّ
Tuç yapan adama denir.

ِفُر ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [e§-§afir] اَلصَّ

ُفُر  (vezninde [zubur] ُزبٌُر) [e§-§ufur] اَلصُّ
Bunlar da boş nesneye denir. Cem¡leri 
 ِإَناٌء أَْصَفاٌر َكَما يَُقاُل :gelir; yukâlu [a§fâr] أَْصَفاٌر
اِد :ve yukâlu بُْرَمُة أَْعَشاٌر أَْي َخاٍل آِنَيٌة ُصُفٌر ِبَضّمِ الصَّ
َفاُر صإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i§fâr] اَلإْ
Fakîr ve muhtâc olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْفَتَقَر ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve hâlî kılmak أَْصَفَر 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْصَفَر اْلَبْيَت ِإَذا أَْخالَُه
ِفُر  ُخُلوٌّ (vezninde [ketif] َكِتٌف) [e§-§afir] اَلصَّ
[«uluvv] ma¡nâsına olan َصِفٌر [§afir]den 
vasftır, hâlî ma¡nâsına; yukâlu: ِإَناٌء َصِفٌر أَْي 
َخاٍل
َفِريَُّة  Güz (fetehâtla) [e§-§aferiyyet] اَلصَّ
mevsiminin evâ™ilinde biten nebâtlara 
denir, ¡alâ-kavlin harâret-i havânın çeki-
lip bürûdetin bi’t-tedrîc gelmeğe başladı-
ğı hengâmda nâbit olanlara denir yâhûd 
evvel-i ezmineye ya¡nî her mevsimin 
evâ™iline denir ki ibtidâ ayının müddetidir, 
meselâ yazın ve güzün ibtidâ ayları gibi. 
Ve 

 Koyun ve keçi kısmının [aferiyyet§] َصَفِريٌَّة
Süheyl yıldızı tulû¡u vaktinde doğurdukla-
rı döllere ıtlâk olunur ki evvel-i mevsim-i 

menfî olan َصَفر [§afer]den murâd ¡illet-i 
merkûmedir ki gayre sârî zu¡m ederler idi; 
َوالَ َعْدَوى  الَُم “الَ  السَّ َعَلْيِه  َقْولُُه  اْلَحِديِث  ِمَن   َواْلُمَراُد 
 Ve َهاَمَة َوالَ َصَفَر”

 Akl ve hûş ve ¡akd ve¡ [afer§] َصَفٌر
cezm ve gönül ve kalb ve lübbü’l-kalb 
ma¡nâlarınadır. Ve ¡Arablar zu¡münde 
bir yılan adıdır ki insânın karnında mü-
tekevvin ve adlâ¡a mültasık olup acıktık-
ta insânın içerisini kavrayıp ısırır. ¡Alâ-
kavlin başka bir cânverdir ki kezâlik 
insânın cevfinde olup acıktıkta eyegü 
kemiklerinin iç taraflarını ısırır. İnsân 
acıktıkta içerisinin sızladığı gûyâ ki bun-
dandır. Ve ¡alâ-re™yîn bir nev¡ kurtçağızdır 
ki insânın karnında ¡ârız olur, ُصَفاٌر [§ufâr] 
dahi derler. Şârihin beyânına göre murâd 
solucanlar olacaktır ki süflâdan mündefî¡ 
olurlar. Ve 

 [¡cû] ُجوٌع ,Açlığa denir [afer§] َصَفٌر
ma¡nâsına. Ve şehr-i safer ma¡rûftur ki 
muharrem ¡akibinde olan aydır. Ve bu 
munsarıftır ve ba¡zen memnû¡ olur, ¡ale-
miyyet ve taglîb-i leyâlî i¡tibârıyla te™nîs 
¡illetlerine mebnî cem¡i أَْصَفاٌر [a§fâr]dır. 
Şârih der ki şehr-i mezbûra َصَفٌر [§afer] 
tesmiyesi ٌُّخُلو [«uluvv] ma¡nâsındandır, 
zîrâ eşhür-i mezkûrda ehl-i Mekke etrâfa 
celb-i zehâyir için münteşir olup Mekke 
hâlî kalır idi. Ve 

 Melel dağlarından bir dağın [afer~] َصَفٌر
adıdır. Ve 

 ve [afer§] َصَفٌر

 ;Hâlî olmak ma¡nâsınadır [ufûr§] ُصُفوٌر
yukâlu: اِبِع ِإَذا َناُء َصَفًرا َوُصُفوًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َصِفَر اإْلِ
َصِفَرْت ِوَطاُب ُفالٍَن ِإَذا َماَت :ve yukâlu َخال
َفَراِن  (tesniye bünyesiyle) [e§-§aferân] اَلصَّ
Seneden iki şehre ıtlâk olunur ki ¡ahd-i 
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َفِر َصإْ الإْ َْنُو   [Benu’l-A§fer] Mülûk-i 
Rûm’dur ki onlar ~afr b. Rûm b. Ya¡§û 
b. İs√â… ¡aleyhi’s-selâm evlâdıdır. ¡Alâ-
kavlin seleften ◊abeş kavminden bir tâ™ife 
onlar ile muhârebe edip gâlib olmalarıy-
la memleketlerine mâlik olup ve evlâd 
ve ¡ayâllerini seby eylemeleriyle onlar-
dan hâsıl olan evlâd sarı benizli oldukla-
rı bâ¡is-i tesmiye olmuştur, zîrâ sevâd ile 
beyâz beyninde mütevellid oldular. 

Mütercim der ki selefte Na§ârâ cümlesi 
Rûm idi, İfrenc ve sâ™ir tavâ™if-i Na§ârâ 
sonradan münşa¡ib oldular. Hattâ zâmân-ı 
sa¡âdete kadar bilâd-ı Şâm ve Mı§ır, Rûm 
yedinde idi ve zamân-ı sa¡âdette ¢ay§er-i 
Rûm ki cemî¡-i Na§ârâ pâdişâhı idi, taht-
gâhı Şâm idi, ismi Hira…l idi, Hazret’ten 
“¡A@îmu’r-Rûm” ¡unvânıyla ona nâme 
irsâl olundu ve Yermûk gazâsında “Bu 
¡azîmetimiz Beni’l-A§fer üzeredir, 
tedârük-i kesîre lâzımdır” diye buyur-
dular. Pes ¡ale’t-takdîreyn Benu’l-A§fer 
mutlakan Rûm tâ™ifesi olur ki Mos…o ve 
İngiliz ve Fransa ve sâ™irleri dâhildir, 
tâ™ife-i vâhideye muhassis yoktur. İntehâ.

ِر فَّ الصُّ ُج   [sukker] ُسكٌَّر) [Mercu’§-~uffer] َمرإْ
vezninde) Şâm’da bir mevzi¡dir.

َفاِريُت -vez [afârît¡] َعَفاِريُت) [e§-§afârît] اَلصَّ
ninde) Fukarâ™ ve gedâyâna ıtlâk olunur. 
Şârihin beyânına göre müfredi ِصْفِريٌت 
[§ifrît]tir ve tâ™ zâ™idedir ve ٌُّخُلو [«uluvv] 
ma¡nâsındandır.

ُر َمَصّفِ ٌث) [el-mu§affir] اَلإْ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) َتْصِفيٌر [ta§fîr]den ism-i fâ¡ildir, 
ıslık çalıcı demiktir ve minhu yukâlu: ُهَو 
اٌط ُر اْسِتِه أَْي َضرَّ ُمَصّفِ
وِرَيُة  yâ’nın tahfîfiyle) [affûriyet~] َصفُّ
وِرَيُة -vezninde) Ürdün san [ammûriyet¡] َعمُّ

şitâ™ olur.

َفِريُّ  َصَفِريٌَّة Bu dahi [e§-§aferiyy] اَلصَّ
[§aferiyyet] ma¡nâsınadır.

اِفُر  َصِفيٌر ;Uğruya ıtlâk olunur [e§-§âfir] اَلصَّ
[§afîr]den me™hûzdur; yukâlu: أَْي َصاِفٌر   ُهَو 

 Ve bir nev¡ kuş ismidir ki be-gâyet ِلصٌّ
cebân ve bî-zehre olur. Ve mutlakan ıslık 
çalar gibi öten kuşa ıtlâk olunur. Ve şikârî 
olmayan her kuşa ıtlâk olunur. Ve 

 Ehad ve ferd ma¡nâsına [âfir§] َصاِفٌر
müsta¡meldir ki kes ve kimse demektir; 
yukâlu: اِر ِمْن َصاِفٍر أَْي أََحٍد َما ِبالدَّ
اَرُة فَّ اَرةٌ) [e§-§affâret] اَلصَّ -vez [sa√√âret] َسحَّ
ninde) Göte ıtlâk olunur; َصِفيٌر [§afir]i zar-
tadır. Ve 

اَرةٌ -Bakırdan içi boş düdük tar [affâret§] َصفَّ
zında bir nesnedir ki etfâl onunla güvercin 
kuşlarına َصِفيٌر [§afîr] ederler yâhûd eşek 
kısmı su içsin diye onunla safîr ederler.

ِفيَرُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [e§-§afîret] اَلصَّ
de) İki arz beyninde olan ٌَصِفيَرة [§afîret]
e ya¡nî iki tarafa mülâsık kum yığınına 
denir.

ِفيُر  (vezninde [arîr§] َصِريٌر) [e§-§afîr] اَلصَّ
Islığa denir, dudak ile çalarlar, düdük 
sesi gibi ses çıkarırlar, Fârisîde huşpulek 
derler ve bu ٌُّخُلو [«uluvv] ma¡nâsından 
me™hûzdur. Ve 

 Masdar olur, ıslık çalmak [afîr§] َصِفيٌر
ma¡nâsına; yukâlu: ُجُل َصِفيًرا ِمَن اْلَباِب  َصَفَر الرَّ
ِبِفيِه َصاَت  ِإَذا  -Ve eşek kısmını su iç الثَّاِني 
meğe çağırmak ma¡nâsınadır, sebebiyyet 
münâsebetiyle; yukâlu: َدَعاُه ِإَذا  ِباْلِحَماِر   َصَفَر 
ِلْلَماِء
ِفيُر -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§fîr] اَلتَّصإْ
de) Bu dahi ıslık çalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِبَمْعَنى َصَفَر َر الرَّ َصفَّ
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enselerinde tüyden bir dâ™ireye denir ki 
sağlı sollu iki dâ™ire olur, َخيَّاٌل [«ayyâl] 
beyninde nişân ¡add olunur; ikisine َصْقَراِن 
[§a…rân] derler. Ve 

ٌر  اََكْلُت :Pekmeze denir; tekûlu [a…r§] َصقإْ
ِدْبًسا أَْي   Ve tâze hurmânın ve kuru َصْقًرا 
üzümün şıralarına denir; tekûlu: َنَزْلُت 
ِبيِب الزَّ أَِو  َطِب  الرُّ َعَسِل  أَْي  ْقِر  ِبالصَّ َفَجاَءِني   Bu َعَلْيِه 
ma¡nâda fethateynle de câ™izdir. Ve 

ٌر  [a…ret§] َصْقَرةٌ ,Masdar olur [a…r§] َصقإْ
gibi güneşin ısısı şiddetle vücûdu çalmak 
ma¡nâsına; yukâlu: ْمُس َصْقًرا َوَصْقَرًة  َصَقَرْتُه الشَّ
َها ِل ِإَذا آَذْتُه ِبَحّرِ  Ve ِمَن اْلَباِب ْاألَوَّ

ٌر -Çok durmaktan nâşî mütegay [a…r§] َصقإْ
yir olmuş suya denir; yukâlu: َماٌء َصْقٌر أَْي آِجٌن 
Ve deyyûsluğa denir ki ismdir; yukâlu: 
اْلُحَرِم َعَلى  ِقَياَدةٌ  أَْي  َصْقٌر  َطْبِعِه   Ve müstahak ِفي 
olmayan kimseye la¡n ve nefrîn eyleme-
ğe denir ki ismdir. Cem¡leri ُصُقوٌر [§u…ûr] 
gelir ve ِصَقاٌر [§i…âr] gelir, ِصَغاٌر [§iπâr] vez-
ninde. Kâle’ş-şârih ve minhu’l-hadîsu: َال“ 
وِر َيْوَم اْلِقَياَمِة َصْرًفا َوالَ َعْدالً” َوُهَو قُّ ِمَن الصَّ  َيْقَبُل اهللُ 
اُد َعَلى ُحَرِمِه يُّوُث اْلَقوَّ  “ُكلُّ :ve kezâ fi’l-hadîsi الدَّ
يِن اُن ِلَمْن الَ َيْسَتِحقُّ َوُرِوَي ِبالّسِ اٍر َمْلُعوٌن” َوُهَو اللَّعَّ  َصقَّ
Buna göre َصْقٌر [§a…r] masdar olmuş olur. 
Ve 

ٌر  :Vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu [a…r§] َصقإْ
َضَرَبُه ِإَذا  َصْقًرا  ِباْلَعَصا   [â…ûr§] صاُقوٌر Ve َصَقَرُه 
ile taş kırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَقَر 
اُقوِر ِبالصَّ َكَسَرُه  ِإَذا   Ve süt pek ekşimek اْلَحَجَر 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْت اْشَتدَّ ِإَذا  َبُن  اللَّ  َصَقَر 
 ;Ve âteş yakmak ma¡nâsınadır ُحُموَضُتُه
yukâlu: أَْوَقَدَها ِإَذا  النَّاَر   Ve bir adamı yâ َصَقَر 
bir nesneyi yere çalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َصَقَر ِبِه اأْلَْرَض ِإَذا َضَرَب ِبِه Ve 

ٌر .Esmâ-i  ricâldendir [a…r~] َصقإْ

ُر ٌل) [et-te§a……ur] اَلتََّصقُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Çakır cinsiyle av eylemek ma¡nâsınadır; 

cağında bir belde adıdır.

وِريَُّة فُّ  âd’ın zammı ve§) [e§-§uffûriyyet] اَلصُّ
yâ’nın teşdîdiyle) Bir cins nebât adıdır.

-âd’ın fethiyle ¡alâ§) [™afûrâ~] َصُفوَراُء
kavlin َصُفوَرُة [~afûret] yâhûd َصُفوِرَياُء 
[~afûriyâ™]) Şu¡ayb ¡aleyhi’s-selâm haz-
retlerinin kerîmeleri ismidir ki halîle-i 
Hazret-i Mûsâ ¡aleyhi’s-selâmdır.

ََصاِفُر  Bir niçe cibâla ıtlâk [el-E§âfir] اَلإْ
olunur.

َراَلاُت فإْ -Beyne’l [e§-~afrâvât] اَلصَّ
◊aremeyn, Merru’@-ªahrân nâm ma-
hal kurbünde bir mevzi¡ adıdır. Şârihin 
beyânına göre bir mevzi¡ ve bir niçe kar-
yeden ¡ibârettir ki Vâdi’§-~afrâ™ ve Cedîde 
onların dâhilindedir.

]ص ق ر[
ُر قإْ  âd’ın fethi ve …âf’ın§) [e§-§a…r] اَلصَّ
sükûnuyla) Her sayd ve şikâr eden kuşa 
denir, şâhîn ve doğan cinsinden. Cem¡i 
 ُصُقوَرةٌ ve [u…ûr§] ُصُقوٌر ve [a§…ur] أَْصُقٌر
[§u…ûret] gelir ve ِصَقاٌر [§i…âr] gelir §âd’ın 
kesriyle ve ٌِصَقاَرة [§i…âret] gelir hâ’yla ve 
 .gelir §âd’ın zammıyla [u…r§] ُصْقٌر

Şârihin beyânı üzere َصْقٌر [§a…r] َضْرٌب 
[∂arb] ma¡nâsından me™hûzdur, vech-i 
mezkûr üzere gerek şâhîn ve gerek doğan 
envâ¡ından mutlakan şikârî kuşa denir. 
Lâkin isti¡mâlde çarg-ı Fârisî mukâbilinde 
gâlib oldu ki Türkîde çakır ta¡bîr ettikleri-
dir; yukâlu: ُقوِر َوِهَي ُكلُّ َطْيٍر َيِصيُد ِمَن  َيَتَصيَُّد ِبالصُّ
َواِهيِن َوالشَّ َحِديُد .ve yukâlu اْلُبَزاِة  أَْي  َصاِقٌر   َصْقٌر 
 Ve اْلَبَصِر

ٌر  Yemâme’de bir büyük siyâh [a…r~] َصقإْ
kaya ismidir. Ve ekşi süte denir; yukâlu: 
اْلَحاِمِض َبِن  ِباللَّ أَْي  اْلَوْجَه  َيْزِوي  ِبَصْقٍر   Ve َجاَء 
devâbb kısmının teğelti gelen yerlerinin 
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itbâ¡dandır.

اِقَرُة  Dâhiye-i nâzileye ıtlâk [â…îret§-§] اَلصَّ
olunur; yukâlu: أَْزَعَجْتُه َصاِقَرةٌ أَْي َداِهَيٌة َناِزَلٌة
ِقَراُر صإْ ِ -veznin [if¡ilâl] ِإْفِعالٌَل) [el-i§…irâr] اَلإْ
de) ve

َراُر ِمقإْ صإْ ِ  [i∂mi√lâl] ِإْضِمْحالٌَل) [el-i§mi…râr] اَلإْ
vezninde) Süt ziyâdesiyle ekşimek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َواْصَمَقرَّ  اللََّبُن   ِإْصَقرَّ 
ْت ُحُموَضُتُه اْشَتدَّ
ِقيُر -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§…îr] اَلتَّصإْ
de) Bu dahi âteş yakmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َر النَّاَر ِإَذا أَْوَقَدَها َصقَّ
ِتَقاُر صإْ ِ ve [el-i§ti…âr] اَلإْ

َقاُر ُِ صإْ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i§†i…âr] اَلإْ
de) Bunlar da âteş yanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْت ِإَذا اتََّقَدْت ِت النَّاُر َواْصَطَقرَّ ِإْصَتَقرَّ
َقاُر صإْ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i§…âr] اَلإْ
Güneşin harâreti âteş gibi pek ıssı olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْمُس  الشَّ  أَْصَقَرِت 
اتََّقَدْت
َقُر -zu] ُزَفُر) [el-bu…ar] اَْلُبَقُر ve [e§-§u…ar] اَلصُّ
fer] veznlerinde) ve

َقاَرى  [el-bu…ârâ] اَْلُبَقاَرى ve [e§-§u…ârâ] اَلصُّ
-Beyne’n (veznlerinde [sumânâ] ُسَماَنى)
nâs ma¡rûf olmayan kizb-i fâhişin ve 
erâcîf ve ebâtîlin ismleridir, َضْرٌب [∂arb] 
ma¡nâsından me™hûzdur; niteki ”ب،ق،ر“ 
mâddesinde zikr olundu; ve minhu 
yukâlu: َقاَرى َواْلُبَقاَرى أَْي َقِر َواْلُبَقِر َوِبالصُّ  َجاَء ِبالصُّ
ِريِح ِباْلَكِذِب الصَّ
-veznin [sumânâ] ُسَماَنى) [u…ârâ~] ُصَقاَرى
de) Bir mevzi¡ adıdır.

َقِريُر وإْ  [zemherîr] َزْمَهِريٌر) [e§-§av…arîr] اَلصَّ
vezninde) Zemzeme ve nagamâtla öten 
kuşun âvâzesini hikâyedir.

َقَرُة وإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e§-§av…aret] اَلصَّ
vezninde) Kuş kısmı tercî¡ ve zemzeme 

yukâlu: ْقِر ِبالصَّ َصاَد  ِإَذا  ُجُل  الرَّ َر   Ve âteş َتَصقَّ
yanıp ¡alevlenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اتََّقَدْت ِإَذا  النَّاُر  َرِت  -Ve bir yerde oyala َتَصقَّ
nıp eğlenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َر  َتَصقَّ
ِبَمْوِضِع َكَذا أَْي َتَلبََّث ِفيِه
َقُر  Büyük meşe (fethateynle) [e§-§a…ar] اَلصَّ
ağaçlarının yere dökülen yapraklarına de-
nir. Ve 

 lafzında lügattır ki [sa…ar] سَقُر [a…ar§] َصَقُر
cehennem esmâsındandır.

اُقوَرُة  Başın kâsesinden [e§-§â…ûret] اَلصَّ
dimâg üzere müşrif olan yerinin iç tarafı-
na denir. Ve 

.Üçüncü felekin ismidir [â…ûret§] َصاُقوَرةٌ

اُقوُر  Taşçıların taş kırdıkları [e§-§â…ûr] اَلصَّ
büyük külünge denir ki varyoz ta¡bîr olu-
nur ve ona َصْوَقٌر [§av…ar] dahi denir, َجْوَهٌر 
[cevher] vezninde. Ve 

 َضْرٌب ,Lisâna ıtlâk olunur [â…ûr§] َصاُقوٌر
[∂arb] ma¡nâsından me™hûzlardır.

اُر قَّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [e§-§a……âr] اَلصَّ
Herkese la¡n ve nefrîn eder olan bed-zebân 
kimseye denir; yukâlu: اٌن اٌر أَْي َلعَّ  ve َرُجٌل َصقَّ
fîhi’l-hadîsu ke-mâ zukire. Ve koğucuya 
ıtlâk olunur, اٌم  ma¡nâsına. Ve [nemmâm] َنمَّ
kâfire ıtlâk olunur, ta¡n-ı İslâm eylediği 
için. Ve pekmezciye denir, َدبَّاٌس [debbâs] 
ma¡nâsına.

وُر قُّ  (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [e§-§a……ûr] اَلصَّ
Deyyûs ve kurumsağa denir.

َقُر َصإْ  Ef¡al-i tafdîldir, şıra [el-a§…ar] اَلإْ
ma¡nâsına olan َصْقٌر [§a…r]dandır; yukâlu: 
 Şârih der ki َهَذا التَّْمُر أَْصَقُر ِمْن َهَذا أَْي أَْكَثُر َصْقًرا
fi¡li olmayarak vârid olmuştur.

ِقُر -Şı (vezninde [ketif] َكِتٌف) [e§-§a…ir] اَلصَّ
ralı hurmâya vasf olur; yukâlu: َصِقٌر  ُرَطٌب 
َصْقٍر ُذو  أَْي   kelimesi [ma…ir] َمِقٌر [Ve] َمِقٌر 
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Bir adama nesne vermeyip buhl ve dirîg 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالٌَن  َصَمَر 
َوَمَنَع َبِخَل  ِإَذا  ِل  ْاألَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوُصُموًرا   Ve َصْمًرا 
yüksek akıntıdan su düz yere indikten son-
ra âhestece cereyân ederek sükûnet üzere 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَماُء   َصَمَر 
 Ve َجَرى ِمْن ُحُدوٍر ِفي ُمْسَتًوى َفَسَكَن َوُهَو َجاٍر

ٌر  Lâşe râyihâsı gibi müntin [amr§] َصمإْ
râyihaya denir. Ve tâze misk râhiyasına 
denir. Ve süt pek ekşimek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َصاَر ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َصْمًرا  اللََّبُن   َصَمَر 
.Ke-mâ se-yuzkeru َصاُموَرًة

َماُر صإْ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i§mâr] اَلإْ
dahi nesne vermeyip buhl ve dirîg eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  أَْصَمَر 
 ;Ve süt pek ekşimek ma¡nâsınadır َبِخَل َوَمَنَع
yukâlu: َصاُموَرًة َصاَر  ِإَذا  َبُن  اللَّ  Ve nâs أَْصَمَر 
vakt-i gurûba dâhil olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمْيِر أَْصَمَر اْلَقْوُم ِإَذا َدَخُلوا ِفي الصُّ
ِميُر -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§mîr] اَلتَّصإْ
de) ِإْصَماٌر [i§mâr] ile ma¡nâ-yı evvelde ve 
sâliste mürâdiftir; yukâlu: َر ُجُل َوَصمَّ َر الرَّ  َصمَّ
اْلَقْوُم ِبَمْعَنى أَْصَمَر
ُر مإْ  Yüksek (âd’ın kesriyle§) [e§-§imr] اَلّصِ
akıntıdan nâzil ve cârî olan suyun karâr-
gâhı olan düz yere denir.

ُر مإْ  ُصْبٌر âd’ın zammıyla~ [e§-§umr] اَلصُّ
[§ubr] vezninde ve mürâdifidir, bir şey™in 
ucuna ve cânibine denir. Cem¡i أَْصَماٌر 
[a§mâr] gelir; ve minhu tekûlu: أَْدَهْقُت 
.Ke-mâ merre اْلَكْأَس ِإَلى أَْصَماِرَها َوأَْصَباِرَها 

ِميُر  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e§-§amîr] اَلصَّ
Eti kemiğine yapışmış zebûn ve nahîf ve 
Hindî gibi vücûdu kupkuru adama denir 
ki vücûdundan dâ™imâ ter kokusu gelir; 
yukâlu: اْلِعَظاِم َعَلى  اللَّْحِم  اْلَياِبُس  أَِي  َصِميٌر   َرُجٌل 
َيُفوُح ِمْنُه َراِئَحُة اْلَعَرِق
َماَرى -vez [ubârâ√] ُحَباَرى) [e§-§umârâ] اَلصُّ

ile ötmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َصْوَقَر الطَّاِئُر 
َع َصْوَتُه ِإَذا َرجَّ
َقَرُة -Şol suya de (fetehâtla) [e§-§a…aret] اَلصَّ
nir ki pek çok durmuş olup ve içine kelb 
ve tilki makûlesi cânverler bevl eylemekle 
mütegayyir ve müte¡affin olmuş ola.

ِقَرُة -veznin [feri√at] َفِرَحٌة) [e§-§a…iret] اَلصَّ
de) Be-gâyet tîz-fehm ve çâlâk-nazar ve 
şedîdetü’l-basar olan hatuna vasf olur; 
yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َصِقَرةٌ أَْي َذِكيٌَّة َشِديَدُة اْلَبَصِر
ٌر  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [u…ayr~] ُصَقيإْ
Esâmîdendir.

]ص ق ع ر[
ُعُر قإْ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [e§-§u…¡ur] اَلصُّ
Mâ-i  bâride denir. Ve acı ve galîz suya 
denir. Ve bir mahalde pek çok durmakla 
mütegayyir olmuş suya denir.

َعَرُة قإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e§-§a…¡aret] اَلصَّ
vezninde) Bir adamın kulağına haykırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصْقَعَر ِفي أُُذِنِه ِإَذا َصاَح ِفيِه
َراُر ِقعإْ صإْ ِ -vez [i…şi¡râr] ِإْقِشْعَراٌر) [el-i§…i¡râr] اَلإْ
ninde) Çekirge kısmına güneş te™sîr eyle-
mekle oldukları yerden bir tarafa gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََصاَبْتُه ِإَذا  اْلَجَراُد   ِإْصَقَعرَّ 
ْمُس َفَذَهَب الشَّ
ُر َقعإْ نإْ -vez [cirda√l] ِجْرَدْحٌل) [e§-§in…a¡r] اَلّصِ
ninde) Keş dedikleri yoğurt kurusuna de-
nir. Ve zamk külçesine denir.

]ص ل ر[
ُر لَّوإْ -veznin [sinnevr] ِسنَّْوٌر) [e§-§illevr] اَلّصِ
de) Yılan balığına denir, ٌّي  gibi [cirriy] ِجّرِ
ki Fârisîde mâr-mâhî derler.

]ص م ر[
ُر مإْ  âd’ın fethi ve mîm’in§) [e§-§amr] اَلصَّ
sükûnuyla) ve

ُموُر  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [e§-§umûr] اَلصُّ
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اِبِع ِإَذا َصاَر َصاُموَرًة َصَمًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ
ُر ُمَتَصّمِ ٌر) [el-mute§ammir] اَلإْ  ُمَتَشّمِ
[muteşemmir] vezninde) Dâ™imâ güne-
şe karşı durup oturur olan adama de-
nir, ٌس  ma¡nâsına. Ve [muteşemmis] ُمَتَشّمِ
habs-i nefes eder olan kişiye denir, ُمَتَحّبٌِس 
[mute√abbis] ma¡nâsına.

ُر َميإْ -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [e§-§umeyr] اَلصُّ
de) Güneş gurûb edecek vakte denir.

]ص م ع ر[
َعِريُّ مإْ ) [e§-§am¡ariyy] اَلصَّ  [ca¡feriyy]  َجْعَفِريٌّ

vezninde) Tünd ve şedîd olan şey™e denir. 

Bu mâddeyi Cevherî ”ص،ع،ر“ zeylinde 
zikr eylemekle vehm eylemiştir. Şârih 
der ki ba¡zı e™imme Cevherî gibi mîm’in 
ziyâdesine zâhib oldular. Ve 

َعِريٌّ  Fürû-mâye ve nâkese [am¡ariyy§] َصمإْ
denir; yukâlu: َلِئيٌم أَْي  َصْمَعِريٌّ   Ve şol َرُجٌل 
kimseye denir ki ona bir vechile sihr ve 
efsûn kâr eylemez ola; yukâlu: ٌَّرُجٌل َصْمَعِري 
َوُرْقَيٌة ِسْحٌر  ِفيِه  َيْعَمُل  الَ  َكاَن   Ve kırmızısı ِإَذا 
hâlis olan kırmızı şey™e denir; yukâlu: َشْيٌء 
-Ve habîs ve mûzî yı َصْمَعِريٌّ أَْي َخاِلُص اْلُحْمَرِة
lana denir.

َعُر مإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [e§-§am¡ar] اَلصَّ
Şedîd şey™e denir. Ve bir recül adıdır. Ve 
Cerrâ√ b. Evfâ ve Yezîd b. ◊a≠≠â… nâm 
kimselerin feresleri ismidir. Ve bir nâka 
adıdır. Ve toprağı kalın yere denir. Ve bir 
mevzi¡ ismidir.

ُعوُر مإْ -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [e§-§um¡ûr] اَلصُّ
ninde) Kasîrü’l-kâmet olarak bahâdır ada-
ma denir; yukâlu: َرُجٌل ُصْمُعوٌر أَْي َقِصيٌر ُشَجاٌع
َعَرُة مإْ  âd’ın fethi ve§) [e§-§am¡arat] اَلصَّ
mîm’in sükûnuyla) Hayvân kısmı-
nın tüylü olarak başının derisine denir, 
ْأِس الرَّ  ma¡nâsına. Ve [fervetu’r-re™s] َفْرَوُة 

ninde) ve

َماَرى -vez [abâlâ√] َحَباَلى) [e§-§amârâ] اَلصَّ
ninde) ve

َماِريُّ ) [e§-§umâriyy] اَلصُّ  [uşâriyy¡] ُعَشاِريٌّ
vezninde) Dübüre denir, ِإْسٌت [ist] 
ma¡nâsına.

َمٌر  vezninde [ayder√] َحْيَدٌر) [aymer~] َصيإْ
ve ba¡zen mîm’i mazmûm olur) »ûzistân 
ile bilâd-ı Cebel miyânında bir belde adı-
dır. Ve Ba§ra’da bir nehr ismidir ki üze-
rinde niçe karyeler vardır; onların birine 
fukahâ-i  Şâfi¡iyyeden ¡Abdulvâ√id b. 
◊useyn b. Mu√ammed mensûbdur.

َمَرُة يإْ  [heynemet] َهْيَنَمٌة) [e§-~aymeret] اَلصَّ
vezninde) Îrân’da Dînever kurbünde bir 
belde adıdır; a¡lâmdan İbrâhîm b. A√med b. 
el-◊useyn oradandır. Ve Ba§ra kazâsında 
bir nâhiye adıdır ki nehr-i Ma¡…il ağızında 
vâki¡dir; ¢â∂î Ebû ¡Abdullâh ◊asan b. ¡Alî 
b. Mu√ammed el-◊anefî ve ¡ulemâdan 
bir cemâ¡at oraya mensûblardır. Bunların 
zamânından sonra orada ¡Â§im nâm bir 
kimse zuhûr eylemekle iddi¡â-yı ulûhiyyet 
edip niçe bî-magzân dahi ¡ubûdiyyetinde 
pûyân oldular. Mürd olduktan sonra ve-
ledine dahi perestiş eylediler; kıssaları 
tevârîhte mestûrdur.

َمُر وإْ -vez [cevher] َجْوَهٌر) [e§-§avmer] اَلصَّ
ninde) Şecer-i َباَذُروٌج [bâ≠erûc] ismidir ki 
tere-i »orâsânî dedikleri nebâttır.

َرُة مإْ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [e§-§amret] اَلصَّ
Aslâ halâveti olmayan tatsız süte denir; 
tekûlu: َسَقاَنا َصْمَرًة أَْي َلَبًنا الَ َحالََوَة َلُه
اُموَرُة  Be-gâyet ekşi süte [e§-§âmûret] اَلصَّ
denir; tekûlu: ا َشِرْبَنا َصاُموَرًة أَْي َلَبًنا َحاِمًضا ِجدًّ
َمُر  Süt pek (fethateynle) [e§-§amer] اَلصَّ
ekşi olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َصِمَر اللََّبُن 
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başkaca olan hurmâ ağacına denir. Ve bü-
yük hurmâ ağacının dibinden sürüp çıkan 
filizlere ve fidanlara denir. Ve hurmâ ağa-
cının köküne denir. Ve şol kimseye denir 
ki kavm ve kabîlesi ve ehl ve evlâdı olma-
yıp yalnızca za¡îfü’l-hâl ve zelîl ve hakîr 
ola. Kâle’ş-şârih ve minhu’l-hadîsu: اَر  ِإنَّ ُكفَّ
ٌد الَُم ُمَحمَّ اَلُة َوالسَّ  ُقَرْيٍش َكانُوا َيُقولُوَن ِفي النَِّبّيِ َعَلْيِه الصَّ
 ُصْنُبوٌر َفِإَذا َماَت اْنَقَطَع ِذْكُرُه َفأَْنَزَل اهللُ َتَعاَلى ﴿ِإنَّ َشاِنَئَك
 Ve ُهَو اأْلَْبَتُر﴾

ُاوٌر  Fürû-mâye ve le™îm ve [unbûr§] ُصنإْ
nâkese ıtlâk olunur. Ve mecrâ-yı mâ™ olan 
künk ve oluk makûlesinin ağızına de-
nir ki su ondan içeriye dâhil olur, اْلَقَناِة  َفُم 
[femu’l-…anât] ma¡nâsına. Ve bardak ve 
ibrîk ve matara makûlesi evânîde olan 
emziğe denir ki ondan su içilir, demirden 
ve tenekeden ve sâ™irden olur. Kezâlik 
çeşmelerde olan musluğa ıtlâk olunur; 
yukâlu: َداَوِة اإْلِ ِفي  َقَصَبٌة  َوُهَو  ْنُبوِر  الصُّ ِمَن   َشِرَب 
 Ve havuzun يُْشَرُب ِمْنَها َحِديًدا أَْو َرَصاًصا أَْو َغْيَرُه
oluğuna, ¡alâ-kavlin havuz yaykandık-
ta taşra akacak deliğine ıtlâk olunur. Ve 
küçük çocuğa denir. Ve âfet ve dâhiyeye 
ıtlâk olunur. Ve rîh-i bârideye ve rîh-i 
hârreye denmekle azdâddan olur.

َاَرُة نإْ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e§-§anberet] اَلصَّ
ninde) Hurmâ ağacı ُصْنُبوٌر [§unbûr] olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصْنَبَرِت النَّْخَلُة ِإَذا َصاَرْت 
 Ve ُصْنُبوًرا

َاَرةٌ  İsm olur, şol gübre ve [anberet§] َصنإْ
fışkı makûlesi zibile ve kâzûrâta denir ki 
yerde gılzatlanıp kalmış ola.

َُْر َنوإْ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [e§-§anevber] اَلصَّ
vezninde) Şecer-i أَْرٌز [erz], ¡alâ-kavlin 
semerinin ismidir ki çam ağacı olacaktır. 
Envâ¡-ı ¡adîdesi vardır, أَْرٌز [erz] ondan bir 
nev¡dir; semerine fıstık ve köknar içi ta¡bîr 

galîz olan nesneye denir. Te™nîsi mevsûf 
i¡tibârıyladır.

]ص م ق ر[
َقَرُة مإْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e§-§am…arat] اَلصَّ
vezninde) ve

َراُر ِمقإْ صإْ ِ  [isbi†râr] ِإْسِبْطَراٌر) [el-i§mi…râr] اَلإْ
vezninde) Süt be-gâyet ekşimek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َواْصَمَقرَّ  اللََّبُن   َصْمَقَر 
ْت ُحُموَضُتُه  Ve اْشَتدَّ

َراٌر ِمقإْ  Güneş âteş gibi pek [i§mi…râr] ِإصإْ
ıssı olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِت  ِإْصَمَقرَّ
ْمُس ِإَذا اتََّقَدْت الشَّ

َمِقرُّ ) [el-mu§me…irr] اَلإُْمصإْ  [mu…şa¡irr] ُمْقَشِعرٌّ
vezninde) Pek ıssı güne vasf olur; yukâlu: 

َيْوٌم ُمْصَمِقرٌّ أَْي َحارٌّ

]ص ن ر[
َناُر  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e§-§inâr] اَلّصِ
 .ismidir ki çınar ağacına denir [dulb] ُدْلٌب
Ve bu, çenâr-ı Fârisîden mu¡arrebdir; bun-
da nûn’un tahfîfi ekserdir. Ve 

 İplik eğirecek iğin ucuna [inâr§] ِصَناٌر
denir.

َناَرُة -veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [e§-§inâret] اَلّصِ
de) Kulağa denir, أُُذٌن [u≠un] ma¡nâsına. Ve 
bed-hûy adama denir, her ne kadar nebîh 
ya¡nî kadr ve şân sâhibi ise de; yukâlu: ُهَو 
ُء اأْلََدِب َوِإْن َكاَن َنِبيًها ِصَناَرةٌ أَْي َسّيِ
نُوُر  (vezninde [acûl¡] َعُجوٌل) [e§-§anûr] اَلصَّ
Bahîl olup bed-hûy olan kimseye denir; 
yukâlu: ُء اْلُخُلِق ُهَو َصنُوٌر أَْي َبِخيٌل َسّيِ

]ص ن ب ر[
ُاوُر نإْ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [e§-§unbûr] اَلصُّ
de) Şol hurmâ ağacına denir ki aşağısı 
incelip ve budak dipleri berg ve şâhtan 
mütecerrid ve meyvesi kalîl ola. Burada 
kıllet ¡ademden kinâyedir. Ve yalnızca ve 
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ninde) Bed-hûy adama denir; yukâlu: ُهَو 
ُء اْلُخُلِق ّيِ ِصْنَبْعٌر أَِي السَّ

]ص ن ف ر[
َناِفُر  [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط fâ’yla) [e§-§unâfir] اَلصُّ
vezninde) Her şey™in bî-gışş, sırf ve 
hâlisine denir.

َناِفَرُة -Pederi nâ (hâ’yla) [e§-§unâfiret] اَلصُّ
ma¡lûm olan velede denir; yukâlu: َوَلٌد 
أٌَب َلُه  يُْعَرُف  الَ  أَْي   Bu ma¡nâdandır ki ُصَناِفَرةٌ 
¡Arablar ِبُصَناِفَرَة اهللُ  ِبُمْنَقِطِع ,derler أَْلَحَقُه   أَْلَحَقُه 
ِباْلَخاِفِق  ma¡nâsına, ya¡nî “Hak ta¡âlâ اأْلَْرِض 
onu aksâ-yı magribde müntehâ-yı arza 
ilhâk eylesin” ki ma¡dûm ve güm-nâm ey-
lesin demekten kinâyedir.

]ص ل ر[
وَرُة  Şekl (âd’ın zammıyla§) [e§-§ûret] اَلصُّ
ma¡nâsınadır ki Fârisîde peyker denir, 
Türkîde kılık ta¡bîr olunur. Cem¡i ُصَوٌر 
[§uver]dir, ُصَرٌد [§urad] vezninde ve ِصَوٌر 
[§iver]dir, ِعَنٌب [¡ineb] vezninde ve ُصوٌر 
[§ûr]dur §âd’ın zammıyla ki bu cem¡-i cin-
sidir; yukâlu: ْكِل وَرِة أَِي الشَّ  َشْيٌء َحَسُن الصُّ

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre sûret-i 
a¡yân eşyânın mâ-bihi’l-intikâş olup ve 
sâ™irden mâ-bihi’l-imtiyâzı olan nesneden 
¡ibârettir ve bu iki gûnedir: Biri mahsûstur 
ki hâssa ve ¡âmme belki mutlakan insân ve 
ekser-i hayvân onu idrâk eder, insânın ve 
hımâr ve feresin bi’l-mu¡âyene sûretleri 
gibi. Ve birisi ma¡kûldur ki onu hâssa 
idrâk edip ¡amme idrâk eylemez, insânın 
muhtass olduğu ¡akl ve reviyyet ve her 
şey™in mahsûs olduğu ma¡ânî gibi. Ve işbu 
iki nev¡e işbu: اآلية ْرَناُكْم﴾  َصوَّ ثُمَّ   ﴿َخَلْقَناُكْم 
kerîmesinde işâret-i rabbânî vâki¡dir. Ve 
işbu: ”ُصوَرِتِه َعَلى  آَدَم  َخَلَق  اهلَل   hadîsinde “ِإنَّ 
 ten murâd insânın muhtass[ûret§] ُصوَرةٌ

ederler.

ُر نَّاإْ
 âd’ın kesri ve nûn-ı§) [e§-§innebr] اَلّصِ

müşeddedenin kesri ve fethiyle) Bârid 
güne ve vakte ve havâya, kezâlik hârr ola-
nına denmekle zıdd olur; ُصْنُبوٌر [§unbûr]-ı 
mezbûrdan me™hûzdur; yukâlu: َغَداةٌ ِصنَّْبٌر أَْي 
ةٌ  Ve َباِرَدةٌ َوَحارَّ

ٌر  ta¡bîr olunan [usûm√] ُحُسوٌم [innebr§] ِصنَّاإْ
eyyâm-ı ¡acûzun ikinci gününe denir; َصَناِبُر 
[§anâbir] cem¡idir ve minhu: َتاِء أَْي  َصَناِبُر الّشِ
ُة َبْرِدِه ِديَف Ve şâ¡irin işbu ِشدَّ ْحَم َوالسَّ  “نُْطِعُم الشَّ
اِد” رَّ َوالصُّ نَِّبّرِ  الّصِ اْلَمْحَض ِفي   beytinde َوَنْسِقي || 
nûn’un ve râ’nın teşdîdi ve bâ’nın kesresi 
zarûret-i vezn içindir.

َاُر نإْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [e§-§anber] اَلصَّ
İnce ve za¡îf olan şey™e denir.

ِاٌر  Bir (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [inbir~] ِصنإْ
dağın adıdır ve bu َضْيَبٌر [∂ayber] lafzından 
musahhaf değildir.

]ص ن خ ر[
ُر نَّخإْ  â-yı mu¡ceme ile») [e§-§inna«r] اَلّصِ
vezninde) ve [cirda√l] ِجْرَدْحٌل

ِخُر نإْ  (vezninde [in§ir»] ِخْنِصٌر) [e§-§in«ir] اَلّصِ
ve

َناِخُر -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [e§-§unâ«ir] اَلصُّ
ninde) ve

َنِخُر -veznin [†ulebi¡] ُعَلِبٌط) [e§-§une«ir] اَلصُّ
de) Be-gâyet iri cüsseli erkek deveye de-
nir. Ve gemi arslanı gibi ¡azîmü’l-vücûd, 
tavîlü’l-kâmet adama denir. Ve 

ِخٌر -Ku (vezninde [in§ir»] ِخْنِصٌر) [in«ir§] ِصنإْ
rumuş hurmâ koruğuna denir. Ve 

رٌّ  (vezninde [cirda√l] ِجْرَدْحٌل) [inna«r§] ِصنَّخإْ
Ahmak ve bön adama denir.

]ص ن ب ع ر[
ُر َاعإْ نإْ -vez [cirda√l] ِجْرَدْحٌل) [e§-§inba¡r] اَلّصِ
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َت َصوَّ ِإَذا  َصْوًرا   Ve bir şey™i bir tarafa َيُصوُر 
doğru eğmek, ¡alâ-kavlin eğip düşürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْو أََماَلُه  ِإَذا  ْيَء  الشَّ  َصاَر 
ُه ِصْرُت Kâle fi’l-Esâs َهدَّ َوَتُقوُل  ِإَليَّ  ُعنَُقُه   َصاَر 
 Ve bir şey™e imâle-i vech اْلُغْصَن أِلَْجَتِنَي الثََّمَر
eylemek ma¡nâsınadır ki yönelmek ta¡bîr 
olunur; yukâlu: َصاَر َوْجَهُه ِإَلْيِه َيُصوُرُه َوَيِصيُرُه ِإَذا 
 Ve bir nesneyi fasl ve kat¡ eylemek أَْقَبَل ِبِه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَطَعُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  َصاَر 
َلُه َقَطَعُه :ve yukâlu َوَفصَّ ِإَذا  اْلُحْكَم  اْلَحاِكُم   َصاَر 
َلُه  Ve َوَفصَّ

ٌر  İsm olur, hurde ve sagîr hurmâ [avr§] َصوإْ
ağaçlarına ¡alâ-kavlin bir yerde dertop 
müctemi¡ olanlarına denir. Cem¡i ِصيَراٌن 
[§îrân] gelir, ِنيَراٌن [nîrân] vezninde ve bu-
nun müfredi yoktur. Ve nehrin kıyısına 
denir; yukâlu: ِه َشطِّ أَْي  النَّْهِر  َصْوِر  ِفي   Ve َقَعَد 
hurmâ ağacının köküne denir. Ve 

ٌر  Mardin kurbünde bir kal¡a [avr~] َصوإْ
adıdır. Ve boynun safhasına ıtlâk olunur; 
meyl ma¡nâsından bi-ma¡nâ mef¡ûldür; 
yukâlu: َضَرَب َصْوَرُه أَْي ِليَتُه َيْعِني َصْفَحَة ُعنُِقِه
َْنُو ُصوٍر  [Benû ~ûr] ¡Arabdan bir batndır.

اُر وَّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [e§-§avvâr] اَلصَّ
Ses ma¡nâsından mübâlagadır, pek çok 
öten kuşa vasf olur; yukâlu: اٌر َصوَّ  ُعْصُفوٌر 
اٌت  Lâkin şârih bunu çağırana varan أَْي َصوَّ
ekti kuş ile beyân eylemiştir, hattâ Esâs’ta 
dahi ِإَذا ُدِعَي اٌر أَْي تُِجيُب   ibâretiyle¡ ُعْصُفوٌر َصوَّ
mersûmdur.

َصاَرُة ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i§âret] اَلإْ
dahi bir nesneyi bir tarafa eğmek, ¡alâ-
kavlin eğip düşürmek ma¡nâsınadır.

نإِْصَياُر ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in§iyâr] اَلإْ
de) Ondan mutâvi¡dir; yukâlu: ْيَء الشَّ  أََصاَر 
ُه َفَماَل أَِو اْنَهدَّ َفاْنَصاَر أَْي أََماَلُه أَْو َهدَّ
َوُر  Bir tarafa (fethateynle) [e§-§aver] اَلصَّ
eğilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء الشَّ  َصِوَر 

olduğu hey™et ve kıyâfettir ki basar ve 
basîretle müdrekedir ve Hak ta¡âlâ onunla 
insânı mahlûkât-ı kesîre üzere tafdîl ey-
lemiştir. Ve burada Hak ta¡âlâya izâfeti 
¡alâ-sebîli’l-mülk olup hâşâ ¡alâ-vechi’l-
ba¡ziyyet ve’t-teşbîh değildir, niteki َبْيُت اهلِل 
[beytullâh] ve َِناَقُة اهلل [nâ…atullâh] dahi ¡alâ-
sebîli’t-teşrîftir. İntehâ. Ve 

 Nev¡ ve sıfat ma¡nâlarına [ûret§] ُصوَرةٌ
isti¡mâl olunur. Kâle’ş-şârih ve minhu’l-
hadîsu’l-mezkûru: ”ِإنَّ اهلَل َخَلَق آَدَم َعَلى ُصوَرِتِه“ 
 ُصوَرُة اْلِفْعِل َكَذا أَْي :Ve minhu yukâlu أَْي ِصَفِتِه
َهْيَئُتُه َوُصوَرُة اأْلَْمِر َكَذا أَْي ِصَفُتُه
ُر ّيِ  (vezninde [keyyis] َكّيٌِس) [e§-§ayyir] اَلصَّ
Sûreti pek hûb olan şey™e denir; yukâlu: 
وَرِة ٌر أَْي أَْحَسُن الصُّ َشْيٌء َصّيِ
ِويُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§vîr] اَلتَّصإْ
Bir nesneye sûret vermek ve sûretli kıl-
mak ve bir şey™in sûretini resm ve nakş 
eylemek ma¡nâsınadır.

ُر ٌل) [et-ta§avvur] اَلتََّصوُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Ondan mutâvi¡dir, sûretlenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر َرُه ُصوَرًة َحَسَنًة َفَتَصوَّ  َصوَّ
َتَشكََّل ٌر tasdîk mukâbili olan [Ve] أَْي   َتَصوُّ
[ta§avvur] mertebe-i sâniyede bundan 
me™hûzdur. Ve yere düşmek ma¡nâsınadır 
ki hedd ve imâle ma¡nâlarından me™hûzdur; 
yukâlu: َر أَْي َسَقَط َضَرَبُه َفَتَصوَّ
َرُة وإْ  âd’ın fethi ve vâv’ın§) [e§-§avret] اَلصَّ
sükûnuyla) Gicik ¡illetine şebîh bir 
¡ârızadır ki insânın başına ¡ârız olmakla 
dâ™imâ başı bitlenmek gibi kaşınıp karış-
tırılmağa iştihâ eder; tekûlu: َرْأِسي ِفي   أَِجُد 
 Ba¡zı َصْوَرًة َوِهَي ِشْبُه ِحكٍَّة ِفيِه َحتَّى َيْشَتِهَي أَْن يَُفلَّى
ümmehâtta te™sîr-i buhârdan başta ¡ârız 
olan konak ile de müfesserdir.

ُر وإْ -Ses (vezninde [devr] َدْوٌر) [e§-§avr] اَلصَّ
lenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َصاَر 



ُر هإْ اَلّصِ 2111BÂBU’R-RÂ™ 

rine denir ki kulak dibine kadar varmıştır.

-Yelem (âd’ın zammıyla§) [ûret~] ُصوَرُة
lem sadrından bir mevzi¡ adıdır.

-Bir şi¡b-i cebel adı (kasr ile) [ârâ~] َصاَرى
dır. Ve bu gayr-i munsarıftır, sarfı dahi 
câ™izdir.

َرى  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [avrâ~] َصوإْ
Bilâd-ı Muzeyne’de bir su adıdır. Ve 
Medîne kurbünde bir su ismidir.

َراُن  (vezninde [sa√bân] َسْحَباُن) [avrân~] َصوإْ
Yemen’de bir karye adıdır. Ve ¡A…î…-i 
Medîne kurbünde bir mevzi¡ adıdır.

َراُن -âd’ın ve vâv-ı müşed§) [avverân~] َصوَّ
denin fethiyle) ◊im§ kazâsında bir sancak 
adıdır.

ٌر  (vezninde [sukker] ُسكٌَّر) [uvver~] ُصوَّ
»âbûr kenârında bir karye adıdır.

ٍر -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [û-~uveyr±] ُذل ُصَويإْ
de) ¡A…î…-i Medîne’de bir mevzi¡ adıdır.

]ص ه ر[
ُر هإْ  Hısımlığa (âd’ın kesriyle§) [e§-§ihr] اَلّصِ
denir, karâbet ma¡nâsına; yukâlu: َبْيَنُهَما ِصْهٌر 
َقَراَبٌة  Ve «utûnet cihetiyle olan hürmete أَْي 
denir ki zevcenin anası ve kız karında-
şı ve yeğeni gibi akreb olan akribâsıyla 
zevc beyninde olan hürmet-i karâbetten 
¡ibârettir; yukâlu: ُخُتوَنٍة ُحْرَمُة  أَْي  ِصْهٌر   َبْيَنُهَما 
Ve َخَتٌن [«aten] ma¡nâsınadır ki kayın ana 
ve kayın ata ve baldız olacaktır. Cem¡i 
 ُكَرَماُء ,gelir [™uherâ§] ُصَهَراُء ve [a§hâr] أَْصَهاٌر
[kuremâ™] vezninde ve minhu: اَأْلَْصَهاُر“ 
 أَْخَتاٌن”
Şârihin beyânına göre ”ص،ه،ر“ 
mâddesinde makâlât-ı ¡adîde vardır. İmâm 
Ley& kavli üzere َخَتٌن [«aten] ِصْهٌر [§ihr]dir 
ki bir kavm içre mütezevvic olan kişiden 
¡ibârettir. Pes ebevân o adamın haten ve 

اِبِع ِإَذا َماَل َصَوًرا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َوُر َصإْ  dan vasftır, bir[avr§] َصْوٌر [el-a§ver] اَلإْ
tarafa mâ™il olan şey™e denir; yukâlu: َشْيٌء 
أَْصَوُر أَْي َماِئٌل
وُر -Dü (âd’ın zammıyla§) [e§-§ûr] اَلصُّ
dük gibi çaldıkları boynuza denir, ni-
teki ¢alender tâ™ifesi kullanırlar, savt 
ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: ِفي  َنَفَخ 
وِر َوُهَو َقْرٌن يُْنَفُخ ِفيِه  Ve الصُّ

-sâhil-i Ba√r-i Şâm’da bir bel [ûr~] ُصوُر
de adıdır. Ve ¡Abdullâh b. ~ûriyâ ki بُوِرَيا 
[bûriyâ™] veznindedir, Yehûd ahbârından 
bir kimsedir ki ba¡de’l-İslâm mürtedd 
oldu.

َواُر ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e§-§ivâr] اَلّصِ

َواُر -vez [πurâb] ُغَراٌب) [e§-§uvâr] اَلصُّ
ninde) Sığır sürüsüne denir, اْلَبَقِر  َقِطيُع 
[…a†î¡u’l-ba…ar] ma¡nâsına. Ve râyiha-i 
tayyibeye denir. Ve bir mikdârca misk 
ta¡bîr olunan ¡ıtra denir. Cem¡i ٌأَْصِوَرة 
[a§viret] gelir, أَْلِبَسٌة [elbiset] vezninde.

َياُر -vez [kitâb] ِكَتاٌب bu dahi) [e§-§iyâr] اَلّصِ
ninde) ve

اُر وَّ اٌن) [e§-§uvvâr] اَلصُّ -vez [rummân] ُرمَّ
ninde) Bunlar da sığır sürüsüne denir. Ve 
~uvvâr b. ¡Abduşems bir recüldür.

اَرُة -Dağın yukarısına de [e§-§aret] اَلصَّ
nir; yukâlu: أَْعالَُه أَْي  اْلَجَبِل  َصاَرَة  َوَقَعَد   َصِعَد 
Ve اْلِمْسِك اْلِمْسِك ,[âretu’l-misk§] َصاَرُة   َفاَرُة 
[fâretu’l-misk] olacaktır ki miski ondan 
sıyırırlar. Ve 

.Bir mevzi¡ adıdır [âret~] َصاَرُة

ُر  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-Mu§avver] اَلإُْمَصوَّ
vezninde) Buceyr b. Evs nâm kimsenin 
kılıcı ismidir.

َواَراِن  (tesniye bünyesiyle) [e§-§ivârân] اَلّصِ
Ağızın iki cânibinde olan çene kemikle-
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efendi olacaktır; yukâlu: َزْوُج أَْي  ِصْهُرُه   ُهَو 
 Kâle’ş-şârih: Kâle ¡Alî kerremallâhu أُْخِتِه
vechehu:

ا ْسالَِم طُـــــــــــــــــــــرًّ َسَبْقُتُكْم َعَلى اإْلِ

ُغالًَما َما َبَلْغُت أََواَن ُحْلــــــــــــــــــــٍم

ٌد النَِّبيُّ أَِخي َوِصْهــــــــــــــــــــــــــــــــــِري ُمَحمَّ

ــــــــــــــــــــــي َهَداِء َعّمِ ُد الشُّ َوَحْمَزُة َسّيِ

َوَجْعَفُر الَِّذي يُْصِبُح َويُْمِســــــــــــــــي

ـــــــــــي َيِطيُر َمَع اْلَمالَِئَكِة اْبُن َعّمِ

ٍد َسَكِني َوِعْرِســــــــــــــــي َوِبْنُت ُمَحمَّ

َمُشوٌب َلْحُمَها ِبَدِمي َوَلْحِمــــــــي

َوِسْبَطا أَْحَمَد َوَلَداَي ِمْنـــــــــــــــــــــــــَها

ِعي َسْهًما َكَسْهِمي َفَمْن َذا َيدَّ

Burada ِصْهٌر [§ihr] kayın ata demektir.

ُمَصاَهَرُة  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu§âheret] اَلإْ
vezninde) ve

َهاُر صإْ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-i§hâr] اَلإْ
kavm ve kabîleden kız almakla dâmâd ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَهَر اْلَقْوَم َوَصاَهَر 
 Ve ِفيِهْم َوأَْصَهَر ِبِهْم َوأَْصَهَر ِإَلْيِهْم ِإَذا َصاَر ِفيِهْم ِصْهًرا

َهاٌر -Bir ¡asker âher ¡askere yak [i§hâr] ِإصإْ
laşıp çatmak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ِمْن َبْعُضُهْم  َدَنا  ِإَذا  ِلْلَجْيِش  اْلَجْيُش   أَْصَهَر 
َبْعٍض
ُر هإْ  Bir (vezninde [ahr…] َقْهٌر) [e§-§ahr] اَلصَّ
adama güneş pek te™sîr edip yakmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصْهًرا ْمُس  الشَّ  َصَهَرْتُه 
 Ve bir adam başını ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َصَحَرْتُه
 ;ile yağlamak ma¡nâsınadır [uhâret§] ُصَهاَرةٌ
yukâlu: َهاَرِة ِبالصُّ َدَهَنُه  ِإَذا  َرْأَسُه  ُفالٌَن   Ve َصَهَر 
bir nesneyi âteşte eritmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا أََذاَبُه  Ve َصَهَر الشَّ

ٌر  ;Issı nesneye ıtlâk olunur [ahr§] َصهإْ
yukâlu: ٌَّحار أَْي  َصْهٌر   Ve çerviş ve َشْيٌء 

sıhrıdır. Ve ba¡zılara göre أَْخَتاٌن [a«tân] 
ehl-i beytü’r-recül ve أَْصَهاٌر [a§hâr] ehl-i 
beytü’l-mer™etten ¡ibârettir. Ve ¡inde’l-
ba¡zi’l-¡Arab mecmû¡u أَْصَهاٌر [a§hâr]dır. 
Ve A§ma¡î’ye göre أَْحَماُء [a√mâ™] min-
kıbeli’z-zevc ve أَْخَتاٌن [a«tân] min-kıbeli’l-
mer™et ve أَْصَهاٌر [a§hâr] bunları câmi¡dir. 
Ve İmâm Ferrâ’ya göre َنَسٌب [neseb] 
nikâhı helâl olmayan ve ِصْهٌر [§ihr] nikâhı 
helâl olan akribâdır, benât-ı ¡amm u «âl 
gibi. Ve kâle’z-Zeccâc: ِمَن َتَعاَلى  اهللُ  َم   َحرَّ
َهاتُُكْم﴾ َمْت َعَلْيُكْم أُمَّ  النََّسِب َسْبًعا ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُحّرِ
ْهِر َسْبًعا ِفي َقْوِلِه اْلَعِزيِز  ِإَلى ﴿َوَبَناُت اأْلُْخِت﴾ َوِمَن الّصِ
َتْجَمُعوا ﴿َوأَْن  ِإَلى  أَْرَضْعَنُكْم﴾  الالَِّتي  َهاتُُكُم   ﴿َوأُمَّ
آَباُؤُكْم﴾ َنَكَح  َما  َتْنِكُحوا  ﴿َوالَ  اأْلُْخَتْيِن﴾   Ve َبْيَن 
Ezherî bu kavli tashîh ve tasvîb eyledi. Ve 
Mi§bâ√’ın beyânına göre İmâm »alîl’den 
menkûldür ki ِصْهٌر [§ihr] ehl-i beytü’l-
mer™eden ¡ibârettir. Ve ba¡zı ¡Arab أَْحَماُء 
[a√mâ™] ve أَْخَتاٌن [a«tân]ın mecmû¡unu 
 addederler. Ve Ezherî dedi ki¡ [ihr§] ِصْهٌر
 ,karâbât-ı nisâya müştemildir [ihr§] ِصْهٌر
gerek zevi’l-erhâm ve gerek zevâtü’l-
mehârim olsun, ebeveyn ve ihve ve evlâd 
ve a¡mâm ve ahvâl ve «âlât gibi, bunlar 
ْوِج الزَّ  dir; kezâlik[a§hâru’z-zevc] أَْصَهاُر 
karâbât-ı zevce müştemildir, zî-karâbeti’l-
mehârim olanlarından ve bunlar أَْصَهاُر اْلَمْرأَِة 
[a§hâru’l-mer™et]tir. Ve İbnu’s-Sikkît dedi 
ki zevc tarafından eb ve eh ve ¡amm gibi 
karîbler أَْحَماُء [a√mâ™]dır ve mer™e tara-
fından olanlar أَْخَتاٌن [a«tân]dır ve sınfey-
ni أَْصَهاٌر [a§hâr] cem¡ eder. Mü™ellif dahi 
bu vech üzere ¡umûma zâhib olmuştur. 
İntehâ. Ve 

ٌر  Kabr ve mezâra denir. Ve bir [ihr§] ِصهإْ
adamın kızının zevcesine denir ki dâmâd 
olacaktır; yukâlu: ِبْنِتِه َزْوُج  أَْي  ِصْهُرُه   Ve ُهَو 
kız karındaşının zevcine denir ki enişte 
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اُهوُر  vezninde [sâhûr] ساَُهوٌر [e§-§âhûr] اَلصَّ
ve mürâdifidir ki gılâf-ı kamere denir, ni-
teki mâddesinde zikr olundu.

]ص ي ر[
ُر يإْ  âd’ın fethi ve yâ’nın§) [e§-§ayr] اَلصَّ
sükûnuyla) ve

َمِصيُر ve (mîm’in fethiyle) [el-ma§îr] اَلإْ

ُرلَرُة يإْ  [şey«û«at] َشْيُخوَخٌة) [e§-§ayrûret] اَلصَّ
vezninde) Rücû¡ ve tahavvülü mutazam-
mın olarak olmak ya¡nî bir nesne sonradan 
bir türlü dahi olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 َصاَر اأْلَْمُر ِإَلى َكَذا َصْيًرا َوَمِصيًرا َوَصْيُروَرًة ِإَذا َرَجَع ِإَلْيِه

Şârih der ki işbu َصاَر mâddesi iki gûne 
müsta¡meldir: Biri bülûg fi’l-hâldir, َصاَر 
 bâbı gibidir. Ve َكاَن gibi ki bunda َزْيٌد َرُجالً
birisi bülûg fi’l-muzâftır; َعْمٍرو ِإَلى  َزْيٌد   َصاَر 
gibi ki bunda rücû¡ ve tahavvülü mu-
tazammındır, ya¡nî sonradan olmaktır. 
Mi§bâ√’ın beyânına göre bir hâletten bir 
hâlete intikâli mutazammındır. Meselâ 
َغِنيًّا َزْيٌد   gibi ki “ibtidâ™ fakîr iken ganî َصاَر 
oldu” demektir ve َكَذا ِإَلى  اأْلَْمُر   gibi ki َصاَر 
“¡âkıbet iş ona varıp öylece oldu” demek-
tir. İntehâ. Ve 

ٌر  ve [ayr§] َصيإْ

ُرلَرًة  Nâsın mevridleri olan [ayrûret§] َصيإْ
suya varmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَر 
ْيَر ِإَذا َحَضُروُه  Ve النَّاُس الصَّ

ٌر  :Kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu [ayr§] َصيإْ
ْيَء َصْيًرا ِإَذا َقَطَعُه -Ve otçular ve çayırcı َصاَر الشَّ
lar yerlerine dönüp gelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َصاَر اْلُمْنَتِجُعوَن ِإَذا َرَجُعوا ِإَلى َمَحاِضِرِهْم
ِييُر  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§yîr] اَلتَّصإْ
ve

َصاَرُة ِ  (vezninde [icâret] ِإَجاَرةٌ) [el-i§âret] اَلإْ
Bir nesneyi bir sûrete vardırıp o hâlde ol-
durmak ma¡nâsınadır, câhili ta¡lîmle ¡âlim 

kuyruk yağını eritip kakırdak eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْحَم ِإَذا أََذاَبُه َصَهَر الشَّ
نإِْصَهاُر ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in§ihâr] اَلإْ
ninde) Erinmek ma¡nâsına mutâvi¡dir; 
yukâlu: ْيَء َفاْنَصَهَر أَْي أََذاَبُه َفَذاَب َصَهَر الشَّ
ِهيُر  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e§-§ahîr] اَلصَّ
Eritilip sızdırılmış yağa ve sâ™ir nesneye 
denir.

َهاُر ُِ صإْ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i§†ihâr] اَلإْ
ninde) Bu dahi iç yağını eritip sızdırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََذاَبُه ِإَذا  ْحَم  الشَّ  ِإْصَطَهَر 
Ve ilik yemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْصَطَهَر 
َهاَرَة الصُّ أََكَل  ِإَذا  ُجُل   Ve kaya kelerinin sırtı الرَّ
güneş şu¡â¡ından ışıldamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْمِس ِإْصَطَهَر اْلِحْرَباُء ِإَذا َتَلْأَلَ َظْهُرُه ِمْن َحّرِ الشَّ
ُر هإْ  َصُهوٌر (âd’ın zammıyla§) [e§-§uhr] اَلصُّ
[§ahûr] kelimesinin cem¡idir ki َصُبوٌر 
[§abûr] veznindedir, eti kavurup yağını 
eritip sızdıran adama denir ki kavurmacı 
ve yağcı olacaktır; yukâlu: أَْي َصُهوٌر   َرُجٌل 
ْحِم َشاِوي اللَّْحِم َوُمِذيُب الشَّ
َهاَرُة  ُكَناَسةٌ âd’ın zammıyla§) [e§-§uhâret] اَلصُّ
[kunâset] vezninde) Zevb olunmuş nes-
neye denir. Ve zevb olunmuş çerviş ve 
kuyruk pârelerine denir ki kakırdak ta¡bîr 
olunur. Ve iliğe denir ki kemik içre olur.

ِهيَراُر صإْ ِ -vez [i√mîrâr] ِإْحِميَراٌر) [el-i§hîrâr] اَلإْ
ninde) Bu dahi kaya kelerinin arkası şem-
sin şa¡şa¡asından parıldamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْمِس ِإْصَهارَّ اْلِحْرَباُء ِإَذا َتَلْأَلَ َظْهُرُه ِمْن َحّرِ الشَّ

ِريُّ هإْ  ِصْهِريٌج (âd’ın kesriyle§) [e§-§ihriyy] اَلّصِ
[§ihrîc] ismidir ki su irkilecek masna¡adır, 
sahrınç ta¡bîr olunur.

ُهوُر يإْ -vez [ayfûr†] َطْيُفوٌر) [e§-§ayhûr] اَلصَّ
ninde) Minber şeklinde bir nesnedir ki 
¡Arablar çamurdan yapıp üzerine bakır 
makûlesi ev esbâbı vaz¡ ederler.
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اِئَرُة -Bu dahi zikr olunan ça [e§-§â™iret] اَلصَّ
yıra ıtlâk olunur; yukâlu: يُّوَر  اَْلَمَواِشي َتْرَعى الصَّ
اِئَرَة َوُهَو اْلَكَلُ اْلَياِبُس يُْؤَكُل َبْعَد ُخْضَرِتِه َزَماًنا َوالصَّ
يَرُة  Koyun (âd’ın kesriyle§) [e§-§îret] اَلّصِ
ve keçi ve sığır ağılına ıtlâk olunur. Cem¡i 
-ge [iyer§] ِصَيٌر gelir ki cinsîdir ve [îr§] ِصيٌر
lir, ِعَنٌب [¡ineb] vezninde. Ve 

 Yemen’de ¡Aden-i Ebyen [îret~] ِصيَرُة
türâbında bir dağın adıdır. Ve Cevf nâm 
mahalde Benû Fehm cemâ¡atinden bir 
hânümân adıdır.

ِصيَرَة ُم   Eyyâm-ı ¡Arabdan [yevmu §îret] َيوإْ
bir yevm-i ma¡rûftur.

َياَرُة -veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [e§-§iyâret] اَلّصِ
de) Bu dahi sığır ve koyun ve keçi ağılına 
denir.

وٌد) [ummu §ayyûr] أُمُّ َصيُّوٍر -vez [seffûd] َسفُّ
ninde) Şol müştebih ve mültebis ve pîçîde 
husûs ve mâddeye ıtlâk olunur ki re™y ve 
tedbîre menfez ve medhali olmaya.

َرُة  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [ayret~] َصيإْ
Yemen’de bir mevzi¡ adıdır.

ُر ّيِ  (vezninde [keyyis] َكّيٌِس) [e§-§ayyir] اَلصَّ
Cemâ¡ate ıtlâk olunur. Ve kabr ve mezâra 
ıtlâk olunur.

َياُر  Zil (vezninde [diyâr] ِدَياٌر) [e§-§iyâr] اَلّصِ
âvâzına denir; tekûlu: َياَر أَْي َصْوَت  َسِمْعُت الصَّ
ْنِج الصَّ
ٌل) [et-te§ayyur] اَلتََّصيُُّر -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir kimse halk yâ huluk cihetiyle pe-
derine benzemek ma¡nâsınadır ki pederine 
çekmek ta¡bîr olunur; yukâlu: َتَصيََّر أََباُه ِإَذا َنَزَع 
َبِه ِإَلْيِه ِفي الشَّ

ِ َتَعاَلى َِ اهللهّٰ
َِْحمإْ َنَجَز 

ve fakîri ignâ ile ganî kılmak gibi; yukâlu: 
َرُه ِإَلْيِه َوأََصاَرُه ِإَلْيِه َصيَّ
َمِصيُر  (mîm’in fethiyle) [el-ma§îr] اَلإْ
Masdar-ı mîmîdir ki zikr olundu. Ve ism-i 
mekân olur, ¡örfte suların akıp vardığı 
mevzi¡e denir.

يُر -Şol suya de (âd’ın kesriyle§) [e§-§îr] اَلّصِ
nir ki dâ™imâ nâs ona varıp hâzır olurlar. 
Ve bir işin ¡âkibet ve ser-encâmına denir; 
bunda §âd’ın fethiyle de lügattir. Ve bir 
şey™in bir ucuna ve bir nâhiyesine ıtlâk 
olunur; tekûlu: أََنا َعَلى ِصيٍر ِمْن أَْمِر َكَذا أَْي َعَلى 
 َنَظَر :Ve kapı yarığına denir; yukâlu َناِحَيٍة ِمْنُه
ِه  Ve balık salamurasına ِمْن ِصيِر اْلَباِب أَْي ِمْن ِشّقِ
denir; tekûlu: ًأََكْلُت ِصيًرا أَْي َصْحَناة Ve ¡inde’l-
ba¡z salamuraya şebîh bir nesne ismidir. 
Ve salamura yapılacak tuzlanmış hurde 
balıklara denir. Ve Yehûd tâ™ifesinin ha-
hamlarına denir, اْلَيُهوِد -us…uffu’l] أُْسُقفُّ 
Yehûd] ma¡nâsına. Ve 

-ayyi™ bilâdında cebel-i Ece™ ¡in‰ [îr~] ِصيٌر
dinde bir dağın adıdır ki Sîrâf ile ¡Umân 
beynindedir. Ve Necd ülkesinde bir mev-
zi¡ adıdır.

يُّوُر ve [e§-§ayyûr] اَلصَّ

يُّوَرُة  âd’ın fethi ve§) [e§-§ayyûret] اَلصَّ
yâ’nın teşdîdiyle) Bu dahi bir işin ¡âkibet 
ve ser-encâmına denir ve bu fey¡ûl vez-
nindedir; yukâlu: َكَذا ِإَلى   َرَجَع َصيُّوُرُه َوَصيُّوَرتُُه 
 Ve أَْي َمآلُُه َوَعاِقَبُتُه

 Akl ve hûşa ıtlâk olunur¡ [ayyûr§] َصيُّوٌر
ki re™y ve rüşd ile bir emrin ¡âkıbetini 
idrâk ve o emri ser-encâmına iblâg eder; 
yukâlu: َما َلُه َصيُّوٌر أَْي َعْقٌل ve yukâlu: َما َلُه بُْذٌم 
َرْأٍي ِمْن  ِإَلْيِه  َيِصيُر  َما  َوُهَو  َصيُّوٌر  -Ve şol ku َوالَ 
rumuş çayıra ıtlâk olunur ki yağmur ya-
ğıp tâzelendikten sonra yine devâbb ve 
mevâşî bir zamân dahi ra¡y edeler.




