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ÖZET
Bu çalmada Arapça alfabetik sözlüklerin tantm ele alnmtr. Bu balamda
Arapça sözlük çalmalar tür ve ekilleri ayrntl olarak ortaya konmutur.
Sözlük ve bu anlam tayan müradif kelimeler izah edilerek yaygn dillerdeki
karlklar verilmitir. Ayrca sözlük çalmalarnn tarih boyunca geçirdii evrelere temas edilmitir. Çalmada ayrca Araplarda sözlüklerin ortaya çk nedenleri üzerinde durulmutur.
Çalma çerçevesinde belli bal Arapça alfabetik sözlüklerin tesbit ve mahiyeti
hakknda genel bilgi de verilmeye çallmtr.
Anahtar kelimeler: Sözlük, mu’cem, kâmus, lügat, sözlük bilim, mütak, hecâ
harfleri
ABSTRACT
Introduction to Arabic Alphabetical Dictionaries
This investigation first presents a brief introduction to Arabic alphabetical
dictionaries and then describes some kinds and forms of Arabic dictionary
studies in detail.
It second explicates the word “dictionary” and its
synonymouses and gives their equivalents in common languages. It also
mentiones the phases of dictionary studies throughtouht history. It ends with
some findings regarding reasons about how dictionaries in Arabs have occured.
This paper aims to give common information about verse Arabic alphabetical
dictionaries then tries to introduce.
Key Words: dictionary, mu’cem, comprehensive dictionary (kâmus), lexicon,
lexicology,
derivative, letters of hecâ

I. Giri
Sözlük kelime olarak Arapça mu’cem, kâmus veya lügat kelimeleri ile karlanan; bir dilde yer alan kelimenin öncelikle birincil daha sonra da gelebilecek dier anlamlarn, farkl telif
edilme gayelerine matuf olarak deyim veya cümle içinde söyleyi
ve yazl ekillerini, kelimenin itikakn, kökünü, bunlarn telafx
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fuz ve baka unsurlarla meydana gelen söz ve anlamlarn bazen
de örneklendirerek veren çalmalardr. Bu kelimeler içinde
‘mu'cem’ kelimesi ‘karkl gidermek’ anlamnda Arapça ‘a-ceme fiilinden gelir1.
A. Abdulkadir Attar mu’cem hakknda ‘Konularna veya hecâ
harflerine göre özel bir terkiple düzenlenmi büyük mikdarda
dildeki müfredat, erhleri ve manalarnn tefsiriyle birlikte içerisinde bulunduran kitaptr’, der. Bu itibarla tam bir mu’cem
lügattaki her kelimeyi kullanma yerlerini beyan eden ahidleri ve
telaffuzunu, itikaklarn ve manalarnn erhlerini içermelidir2.
Kamus kelimesi de Arapça’da ‘deniz, denizin ortas ve deniz suyu’
anlamna gelir3. Mu’cem ile ayn anlamda kullanlr. Hüseyin
Nassar sözlüün tanmn, ‘bir dildeki kelimelerin hepsini veya
bazlarn genellikle alfabe srasna göre ayn dile veya baka dil
aracl ile tanmlayan kitap olarak,’ yapar 4.
Doan Aksan sözlük ile sözlükbilim arasnda iliki kurarak
sözlük kavramn biraz daha farkl ele almaktadr. Ona göre sözlük bilim bir dilin ya da karlatrmal olarak çeitli dillerin söz
varln, sözlük biçiminde ortaya koymaya yönelen, bu amaçla
yöntemler koyarak uygulama yollarn gösteren bilim daldr.
Böylece sözlük kavram ona göre dilbiliminin bir alt birimi eklinde deerlendirilmitir. Doan Aksan sözlük bilimcisi Jacop
Grim’den naklen sözlük kelimesinin tanm hakknda ayrca ‘bir
dilin sözcüklerinin abecesel dizelgesi’ der5.
Tarihte ilk kez sözlük çalmasn M.Ö. II. yüzylda skenderiye Müzesi kütüphanecisi Bizansl Aristophanes’in yapm olduu
iddia edilir. M.Ö. XI. yüzylda Bawetshi’nin hazrlam olduu
söylenen Çince sözlüü de ilk yazl lexicography örnei olarak
zikredilmektedir6. Terim olarak ilk kez ‘Lat. Dictionarium’ eklinde 1225’te John Garland tarafndan kullanld söylenir7.

1

2
3

4

5
6
7

Bkz. bn Dureyd, Ebû Bekr Muhammed b. Hasan el-Ezdî, Kitâbü
Cemherati’l-Lüa, II/104., Badat, 1344 h.
Bkz. Attar A. Abdulkadir, Mukaddemetu’s-Shâh, Beyrut, 1979, s. 38.
Bkz. bn Fâris, el-ttibâ ve’l-Muzâvece, I/4; el-Ezherî, Tehzîbu’l-Lüga, III/173;
bn Side, el-Muhassas, II/231.
Nassar Hüseyin, el-Mu’cemu’l-Arabî, Neetuhu ve Tetavvuruhu, Msr, 1988,
I/9.
Aksan Doan, Her Yönüyle Dil, T.D.K., Ankara, 1995, s. 393.
Attar Abdulgafur, Mukaddimetu’s-Shah, s.40-41, Kahire, 1956.
Aksan Doan, a.g.e., s. 394.
Dinbilimleri Akademik Aratrma Dergisi, IX (2009), say: 1
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Arap dünyasnda ise lügat çalmalarnn temeli Kur’ân ve
Hadis içerisindeki garip kelimelerini anlamaya yönelik Garîb’ulKur’ân ve Garîbu’l-Hadîs tesmiyeleri ile öhret kazanm ‘mevzui
lügat’ da denilen teliflerle balamtr. Bu türün en belirgin kayna ise bedevi Araplarn kullanm olduu dil ve özellikle de iir
dili idi. Bu türe örnek tekil eden ilk eser bn Abbas (r.a)’n
Garîbu’l-Kur’ân’dr. Kendisine nisbet edilen bu eser daha sonra
ondan ilim tahsil etmi olan talebelerin rivayetleri ile yazlmtr.
Onu tarihi silsile olarak Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ’
(ö. 207/822)’nn Me‘âni’l-Kur’ân’, Ebû Ubeyde (210/825)’nin
Mecâzu’l-Kur’ân’, Ebû ‘Abdirrahmân ‘Abdullâh b. Yahyâ b. elMubârek el-Yezîdî (ö. 237/851)’in Garîbu’l-Kur’ân ve Tefsîruh adl
eseri, bn Kuteybe (ö. 276/889)’nin Te’vîlu Mukili’l-Kur’ân ve
Garîbu’l-Kur’ân’, Ebû ‘Ubeyd Ahmed b. Muhammed el-Herevî (ö.
401/1011)’nin Kitâbu’l-Garîbeyn fi’l-Kur’ân ve’l-Hadîs adl eseri,
er-Râb el-sfehânî (ö. 502/1108)’in el-Mufredât’, Muhammed b.
Ebî Bekr er-Râzî (ö. 666/1267)’nin Tefsîru Garîbi’l-Kurâni’l-Azîm
adl eseri takip eder. Yine hadislerde geçen garip lafzlarn anlalmasna yönelik çalmalar da bu kapsamda deerlendirilebilecek lügat çalmalardr. Örnek olarak Ebû ‘Ubeyd el-Kâsm b.
Sellâm el-Herevî (ö. 224/838)’nin Garîbu’l-Hadîs adl eseri, bn
Kuteybe (ö. 276/887)’nin el-Kâsm b. Sellâm’n eserine almad
garip kelimeleri konularna göre tasnif ettii Garîbu’l-Hadîs adl
eseri, Ebû Suleymân Hamd b. Muhammed el-Hattâbî (ö.
388/998)’nin Garîbu’l-Hadîs adl eseri, Ebu’l-Kâsm Cârullâh ezZemaherî (ö. 538/1143)’nin el-Fâ’ik fî Garîbil-Hadîs adl eseri,
Mecduddîn Ebu’s-Se‘âdât b. el-Esîr el-Cezerî (ö. 606/1209)’nin
en-Nihâye fî Garîbi’l-Hadîs adl eseri zikredilebilir8. Ebû Mâlik
‘Amr b. Kirkire, Ebû ‘Amr e-eybânî, el-Esma‘î, Ebû Zeyd elEnsârî vb. dilcilerin çalmalar da bu balamda zikredilecek çalmalardr. Ardndan bedevi Araplarn dilini kefetmeye yönelik
Kitâbu’l-Hayl, Kitâbu’l-bil, Kitabu’l-Haarât gibi çalmalar gelir.
Bu arada belirtmemiz gereken bir dier husus da Arap dünyasnda yukarda bahsi geçen sözlük çalmalar 7. asrda yaplrken Avrupa’da kayda deer sözlük çalmalar ancak 17. ve 18.
yüzyllarda balam olduudur. Örnein ‘lexicography’ terimi n8

Garibu’l-Hadis ile ilgili çalmalar hakknda bilgi için bkz. Palabyk
Abdülkadir, Garibu’l-Hadis Nevinin Douu ve Abdulgâfir b. smail’in elMufhim li erhi Garîb Sahihi Muslim Adl Eseri, zmir, 1997.
Dinbilimleri Akademik Aratrma Dergisi, IX (2009), say:1
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giltere’de 1680’de, Fransa’da da 1716 ylndan sonra kullanlmaya balamtr9. Avrupa dillerinde kapsaml ve hacimli sözlükler
ancak bu dönemlerde yazlmtr. Örnein; Fransa’da Larous, ngiltere’de Oxford sözlükleri 19. yüzyln eserleridir10. Bütün bu
veriler Arap dünyasnn ortaya koyduu sözlük çalmalarnn
müstakil bir ilim olarak ‘lexicography’ alannda kendi içinde kaide ve kurallar ile en sistemli çalmalar olduu anlalmaktadr.
Aada daha detayl ele alacamz üzere telif edilme gayesi
ve ihtiva ettikleri hususiyetleri açsndan sözlükler farkl farkl
olan bu sözlüklerden bizim burada aratrmamza bahis mevzuu
olan sözlükler salt dilin anlalmasn hedefleyen ve kendi içindeki tasniflerine göre genel olarak kelimelerin kök harflerinden birincisinden balayarak srayla maddeleme suretiyle alfabetik srann esas alnd sözlükler olup bu manada ilk sözlük çalmas
Kitâbu’l-Ayn ad ile Halil b. Ahmed b. Amr b. Temîm el-Ferâhidî
(ö. 170/786) tarafndan kaleme alnmtr.
Bu arada Türkiye’de de ele aldmz konuyla ilgili baz çalmalar yaplmtr. Bunlarn içinde tarihi seyir içinde ilki Cemal
Muhtar’n ‘slâm’da Sözlük Çalmalar II’, Marmara Üniversitesi
lahiyat Fakültesi Dergisi, say: 3, stanbul, 1985, s.353-354 çalmas gelmektedir. Ayn konu müstakil olmasa da M Sadi
Çögenli ve Kenan Demirayak tarafndan 1995 ylnda hazrlanm
olan Arap Edebiyatnda Kaynaklar adl eserde bir bölüm olarak
incelenmitir. Ayrca Suat Çelikkol’un Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1998 ylnda Sözlük Çalmalarnda Dilbilimsel Açdan Yaklam ve Dr. Abdulvahid Kerem’in
‘Mucemu’l-Mustalahati’l-Kânuniyye’ Adl Eseri ve Türkçe’ye Tercümesi adl Yüksek Lisans Tezinin Alfabetik Sözlükler adl bölümünün 22-35. sayfalar arasnda ele alnmtr. Bunlarn dnda
de Mehmet Nuri Alpak’n Yüzüncü Yl Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde 2006 ylnda Arap Dilinde Sözlük Çalmalar ve
Nazm Efendi’nin ‘Tercümanu’l-lügat’ Adl Eserinin ncelenmesi adl Yüksek Lisans Tezinin bir bölümünde konuya ksa da olsa temas da bulunulmutur.
9

10

Muhammed Read Hamzâvî, Îmâlu Mecme’u’l-Luga al-‘Arabiyya, s. 491, Kahire, 1968; Yavuz Galip, Sözlükbilim ve Arapça Sözlük Çalmalarna Tarihsel
Bir Yaklam’dan naklen.
brahim Medkur, el-Mu’cemu’l-Arabî fi’l-Karni’l-rîn, Mecmau’l-Luatu’lArabiyye, say 16, s. 7, Kahire, 1963; Yavuz Galip, Sözlükbilim ve Arapça
Sözlük Çalmalarna Tarihsel Bir Yaklam’dan naklen.
Dinbilimleri Akademik Aratrma Dergisi, IX (2009), say: 1
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II. Arapça Alfabetik Sözlük Türleri
Özellikle bat kaynakl sözlüklerde yaygn olan metot mastarn madde ba olarak ele alnmas ekliyledir. Arapça sözlüklerde ise bu durum daha farkl olarak genellikle fiilin üçüncü tekileril ahsna göre çekimi esas alnarak veya harflerin fonetik yaplar gözetilerek kelimenin itikaklarndan arnm aslî harflerini
esas alarak tertip edilmitir. Bununla birlikte Arapça sözlükler
tarihi seyri içinde genel olarak:
a- Harflerin mahreçleri esas alnan sözlükler
b- Kelimelerin son harfleri esas alnan sözlükler
c- Kelimenin ilk harfi esas alnan sözlükler
d- Kelimenin okunduu gibi tertip edilen sözlükler olmak
üzere dört ayr kategori altnda toplanrlar.
a- Harflerin mahreçleri esas alnan sözlüklerin balcalar
unlardr:
Kitâbu’l-‘Ayn, el-Bâri’ fî Garîbi’l-Lügati’l-‘Arabiyye, Tehzîbu’lLüga el-Muhît fi’l-Lua, el-Muhkem ve'l-Muhîtu'l-‘A'zam
b- Kelimelerin son harfleri esas alnan sözlüklerin
balcalar unlardr:
Dîvânu’l-Edeb fî Beyâni Luati’l-‘Arab, Tâcu’l-Lua ve Shâhu’l‘Arabiyye, Lisânu’l-‘Arab, el-Kâmûsu’l-Muhît, Tâcu’l-‘Arûs
c- Kelimenin ilk harfi esas alnan sözlüklerin balcalar
unlardr:
Bu metot günümüzde en yaygn olan metotdur.
Kitâbu’l-Cîm, el-Cemhere, Mu‘cemu Makâyîsi’l-Lua, el-Mucmel
fi’l-Lua, Esâsu’l-Belâa, Muhtâru’s-Shâh, el-Mu‘cemu’l-Vasît
d- Kelimenin okunduu gibi tertip edilen sözlüklerin
balcalar unlardr:
el-Merca’, er-Râid, el-Muncidu’l-Ebcedî, Larous
imdi öncelikle yukarda ad geçen bu sözlükler tantlacak,
son bölümde de bu sözlüklerden kelime arama metodunu görelim.

Dinbilimleri Akademik Aratrma Dergisi, IX (2009), say:1
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a- Harflerin Mahreçleri Esas Alnan Sözlükler
Bu kategoride yer alan sözlüklerde kelimeler önce ‘halkî’ denilen grtlaktan çk srasna göre dizilen harflerden balayarak,
ardndan dil, d ve dudaktan çkan harfler ve ardndan da illetli
harfler eklinde azdan çk yerine göre tanzim edilmitir.
Kelimelerin ikinci ve üçüncü harflerinin sralan da kendi
içinde alfabetik olarak düzenlemitir.
Kitâbu’l-‘Ayn (   )
Bu sözlüün sahibi Aruz ilminin kurucusu Halil b. Ahmed b.
Amr b. Temîm el-Ferâhidî’dir11. Sibeveyh’in hocasdr. Sözlüü
Halil b. el-Ferâhidî’nin örencisi Leys b. Seyyâr’n yazd da iddia edilmektedir12. Halil b. Ahmed Aruz ilminde bilinen Arap vezinleri üzerine yeni vezin ilave edecek kadar rüsuh ehli bir alimdir. Kitâbu'n-Naam, Kitâbu'-evâhid, Kitâbun-Nukat ve'-ekl ve
Kitâbu'l-'Ayn'a zeyl olmak üzere Kitâbu Fâiti'l-'Ayn, Kitâbu'l-kâ'
adlarnda son derece faydal ve son devir âlimlerine kaynak olan
çok sayda eseri vardr.13
Bu sözlük harflerin mahreçleri esas alnarak tertip edilmitir.
Halil b. Ahmed’den önce harflerin mahreçleri esas alnarak tertip
edilen bu metot üzere yazlm bir sözlük çalmas olmamtr14.
Sözlükte kelimeler önce ‘halkî’ denilen grtlaktan çk srasna
göre dizilen harfler, ardndan dil, di ve dudaktan çkan harfler
ve ardndan da illetli harfler eklinde azdan çk yerine göre
tanzim edilmitir.
Sözlük Ayn () harfi ile balad için ‘Kitâbu’l-Ayn’ ad ile
öhret bulmutur. Eserde harflerin says kadar bölümler bulunmaktadr. Dolaysyla her birisi, ‘Kitâbu'l-'ayn’, ‘Kitâbu’l-hâ’,
‘Kitâbu'l-he’ vb. gibi harflerin adlarn koymutur.
Lügatteki harflerin sralamas öyledir:

11

12

13

14

Bkz., bnu'n-Nedîm, el-Fihrist, tah. brahim Ramazan, Beyrut, 1994, s. 4849.
bnu'n-Nedîm, a.g.e., s. 42; el-Mufassal, s. 191; bkz. Demirayak Kenan,
Çögenli Sadi, Arap Edebiyatnda Kaynaklar, s. 123, Erzurum, 1995.
Hakknda fazla bilgi için bkz. bnu'n-Nedîm, a.g.e., göst. yer; el-Kftî,
nbâhu'r-Ruvât, I/341, bn Hallikân, Vefeyatu'l-A'yân, II/244, Kehhâle,
Mu'cemu'l-Müellifîn, IV/112; A, Moh. Ben Cheneb, V/158.
Bkz. kbâl Ahmed e-erkâvî, Mu’cemu’l-Meâcim, s. 192, Lübnan, 1993.
Dinbilimleri Akademik Aratrma Dergisi, IX (2009), say: 1
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Dikkat edilecek olursa Halil b. Ahmed kelimelerin srlanmasnda kelimenin zâid veya baka bir harften maklub harflerini
dikkate almam, aslî harflerine itibar etmitir.
Ayrca illetli ve mehmuz harfleri lefif babnda sahîh sülâsi
bablardan sonra koymutur15.
Bu sözlüün en önemli özelliklerinden birisi kalb sistemini
uygulayarak anlam verilen kelimenin harflerinin yer deitirilmesi ile meydana gelen yeni kelimeleri de ele almasdr. Buna göre mesela ($%$&'
$ abd) kelimesi (ayn) bölümünde ele alnm, ($%$&'
$
abd) kelimesinin maklubu olan (%' %() *'  +) ) kelimeleri de
burada zikredilmi, ancak ( dal) ve (ba) bölümüne gelince tekrar ele alnmamtr16.
Bu eserin dikkat çekici bir dier özellii kelimelerin anlamlarn evahidle istidlal etmesidir. Ayrca fasih Arapça'ya uymayan
kelime ve deyimlerin de aykland gözlemlenmektedir. Bu suretle Arapça'nn fesahat ve belâatnn aslî güzellii korunmu ve
Arap dilinin dier milletler arasnda yaylmas hedeflenmitir17.
Eser kendinden sonra bu sahada yazlm dier çalmalara örnek tekil etmesinden büyük öneme haizdir. Ebû Bekr ez-Zebîdî
(ö. 375-989) bu eserde bulunan ve kullanlmayan kelimelerin
tamamn, kullanlan evahidinin de büyük bir ksmn çkartarak eseri özetlemi, bu suretle daha kullanlr hale gelmitir18.
el-Bâri’ fî Garîbi’l-Lügati’l-‘Arabiyye (        )
Bu eser aslen Diyarbakrl ve dedesi Selmân da Emevî Halifesi Abdulmelik b. Mervân'n dostu olan lügat âlimlerinden Ebû Alî
smail b. el-Kasm el-Kâlî (ö. 356/966)’nin lügatdr. Ebû Alî elKâlî, bn Dureyd, bnu'l-Enbârî ve Niftaveyhi gibi mehur üstat-

15

16
17

18

Geni bilgi için bkz. s. 27. Abdussemi’ Muhammed Ahmed, el-Meâcimu’lArabiyye, II. bsk. Dâru’l-Fikri’l-Arabî, 1984.
Civelek Yakup, Arap Dil Bilime Giri, Van 2003, s. 314.
Geni bilgi için bkz. Abdurrahman Fehmi Efendi, slam Medeniyeti Tarihi,
(Medresetu’l-Arab), Yayna hazrlayanlar: Elmal Hüseyin, Eren Cüneyt, stanbul, 2005, s. 94.
Konu ile ilgili bkz. Sümerta Burhan, ‘el-Halil b. Ahmed’in Hayat Eserleri ve
Kitabu’l-Ayn Adl Eserinin Kelime ndeksi’ Mezuniyet Tezi, Danman: Hüseyin Elmal, zmir, 1994.
Dinbilimleri Akademik Aratrma Dergisi, IX (2009), say:1
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lardan dersler alm, kendisinden de Ebû Bekr ez-Zebîdî elEndülüsî örenim görmütür. Nasr Abdurrahman zamannda
Endülüs'e göçerek orada yerlemi ve h. 356 ylnda Kurtuba'da
vefat etmitir.
Ebû Alî smail b. el-Kasm el-Kâlî’nin alfabetik olarak telif ettii bu lügati alt-yedi bin sayfadan ibarettir. Telifi tamamladktan sonra temize çekmeden vefat etmi, daha sonra dostlar tarafndan içinden sadece Kitâbu’l-âyn, Kitâbu’l-bâ ve Kitâbu’l-hemze
temize çekilmitir. Kelime tertibi aynen ‘Kitâbu’l-Ayn’ de olduu
gibi harflerin mahreçleri esas alnarak hazrlanm, ancak mahreç srasndaki harflerin dizilileri aada görülecei üzere daha
farkl olmutur:
(   /    /    /    /    /    /
/      )
Ardndan el-muzaaf es-sünâi, es-sülâsi es-sahîh, es-sülâsi
es-mu’tel, el-havâi, er-rübâi, ve el-humâsi eklinde bablara
ayrmtr. el-Havâi babnda hikayeler, sesler ve mankûs kelimeleri toplamtr19. el-Kâlî bu eserinde aynen Halil b. Ahmed’in
Kitâbu’l-Ayn’de uygulam olduu kalb sistemini baz farkllklaryla birlikte uygulamtr. Bu lügatte Kitâbu’l-â(A)yn’dan farkl
olarak kelimelerin okunular tashif ve lahn’den korumak için
yaz veya vezinle kaydedilmitir. Ksmen de kelimeleri ilerken
kimden aldn da zikretmektedir.
Müellifin bunun dnda ayrca ‘Kitâbu'l-Emâlî’ adl edebiyat
ansiklopedisi hüviyetinde baka bir eseri daha vardr20.
el-Kâlî’nin talebesi Muhammed el-Fihrî bu esere baz ilaveler
ekleyerek Cevâmi‘u Kitâbi’l-Bâri‘ adl bir eser kaleme almtr.
Bu eserin biri ‘ngiltere Müzesi’nde OR 9811 numarada, dieri de ‘Paris Halk Kütüphanesi’nde 435 numarada olmak üzere iki
nüshas bulunmaktadr21.
Tehzîbu’l-Lüa (   )
Kelimeleri harflerinin mahreçleri esas alnarak tertip edilmi
bir dier eser de Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed el-Ezherî (ö.
370/ 980)22’nin Tehzîbu’l-Lua adl eseridir. Kendisi
19
20
21

22

Geni bilgi için bkz. kbâl Ahmed e-erkâvî, a.g.e, s. 198.
Fazla bilgi için bkz., Elmal Hüseyin, el-Emâlî, T.D.VA, XI, 72.
Muhtar Cemal, slamda Sözlük Çalmalar II., Marmara Üniversitesi lahiyat
Fakültesi Dergisi, sy. 4, s. 339, stanbul, 1986.
Bkz., Kahhâle, Mu'cemu'l-Müellifîn, VIII, 230-231.
Dinbilimleri Akademik Aratrma Dergisi, IX (2009), say: 1
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Niftaveyhi'den ders alm, ondan rivayet etmi ayrca ez-Zeccâc,
bnu's-Serrâc ve bnu'l-Enbârî ile çeitli ilmi mütalaalarda bulunmutur. Mukaddimesinde bu eseri yetmi yan atnda
tamamlad anlalmaktadr.
Müellif Lügat konusunda en önemli kaynaklardan kabul edilen bu sözlüün yazlma gayesini izah ederken konuyla ilgili olarak öyle der: ‘Kur’an- Kerîm indi. Onun muhataplar üstün bir
beyana ve derin bir anlaya sahip Arap kavmi idi. Yüce Allah
onu, onlarn dillerinde ve yetitikleri ve konumaya alk olduklar kelam eklinde indirdi. Onlar da hitap ekillerini bildikleri ve
düzene koyma tekniklerini anladklar bu kitap üzerinde çalmalar yaptlar.’ der23.
Bu eserde kelimelerin dizili ekli Kitâbu’l-Ayn’de olduu gibidir. Müellif kelimelerin anlamlarnnda evahidle istidlal etmitir. Kendisinden önceki lügatçilerden farkl olarak Irak havalisini
ve çölleri gezip dolaarak köklü aratrmalar yapmak suretiyle
onlarn ilemedii baz kelimelerle, yer, memleket ve su kaynaklarnn isimlerini de ele almtr. Bu itibarla Kitâbu’l-‘Ayn’n biraz
daha geniletilmi ekli denebilir.
Müellif eserini Kitâbu’s-Sünâi el-Muzaaf, Kitâbu’s-Sülâsi esSahih, Kitâbu’s-Sülâsi el-Mehmûz, Kitâbu’s-Sülâsi el-Mu’tel,
Kitâbu’r-Rübâi ve Kitâbu’l-Hümâsi adlar ile bölüm balklarna
ayrmtr.
Tehzîbu'l-Lua, kendinden sonra telif edilmi Lisânu’l-‘Arab ve
Tâcu’l-‘Arûs gibi eserlerin birinci kayna kabul edilmitir. Hatta
Tehzîbu'l-Lua’da yer alan kelimelerin hemen hemen tamam
Lisânu’l-‘Arab’ta yer almaktadr denebilir. bn Manzûr bu hususta ‘Lügatlar içerisinde el-Ezheri’nin Tehzîbu'l-Lua’sndan daha
güzelini görmedim’ der24.
Abdusselâm Hârun ve arkadalar tarafndan tahkik edilerek
15 cilt halinde 1964–1967 yllarnda Kahire'de baslmtr25.

23
24

25

Muhammed b. Ahmed el-Ezherî, Tehzîbü’l-Lüa, Msr, 1964, I/3.
Ezherî Ebû Mansur, et-Tehzîb, el-Müessesetu’l-Msriyyetu’l-Âmme, Msr,
tsz., I/22.
Konu ile ilgili bkz. Akçakaya M. Ali, ‘el-Ezherî’nin Tehzîbu’l-Lüga Adl Eserinin
Kelime ndeksi’ Mezuniyet Tezi, Danman: Hüseyin Elmal, zmir, 1987.
Dinbilimleri Akademik Aratrma Dergisi, IX (2009), say:1
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misâl, Kitâbu zevâti’s-selâse, Kitâbu zevâti’l-erba‘a ve Kitâbu’lhemze olmak üzere alt bölümden olumaktadr.
Her bölümde önce isimleri sonra da fiilleri ele almtr. Kelimelerin ileniinde vezinlerden hareket edilmitir. Bu tertipte
hemze ve illet harfleri yer almam, bunlar için ayr bâblar açlmtr. Buna göre mesela () bölümünde bu harfle biten kelimeler
() bölümünde de yine bu harfle biten kelimeler yer alm ama
bölüm içindeki sralama kelimenin ilk harfine göre alfabetik olarak yaplmtr.
Fârâbî bu eseriyle Cevherî’ye öncülük etmitir.
Tâcu’l-Lua ve Shâhu’l-‘Arabiyye (   )*$  + )
Bu eserin sahibi smail b. Ahmed el-Cevherî (ö.
393/1001)’dir28. Türk aslldr29. Esere ksaca es-Sihâh’da denilmektedir. Bu isimle adlandrlmasnn bir sebebi de seçilmi olan
kelimelerin sahih ve güvenilir olmasdr. Müellif, eserin mukaddimesinde bu mevzu ile alakal olarak ‘sahih olan Arap lügatn
toplam olduunu’ vurgular30.
el-Cevherî Farab'da dünyaya gelmi, ran'a, Ceziretu’l-Arab,
Suriye ve Msr'a seyahat ettikten sonra Horasan'a dönmü ve
son olarak Nisabur'da ikamet etmitir.
Bu sözlük slam dünyasndaki en önemli sözlüklerden biri
kabul edilir.
Eser kelimelerin son harfleri esas alnarak alfabetik düzende
tertip edilen bir sözlüktür. Müellif kelimenin son harfleri müterek olan kelimeleri toplayarak alfabetik sralamaya tabi tutmu,
daha sonra bu kelimelerin birinci harflerini alfabetik sraya göre
tertip etmitir. Bu ekliyle son harfe ‘bâb’, bu bablar içinde yer
alan kelimelerin balad birinci harfe ise ‘fasl’ demitir. Bu tertibe göre örnein ($*$ $ ) kelimesini aratracak olan okuyucu bu
kelimeyi önce ‘bâ’ babndan arayacak, ardndan alfabetik sralamaya göre ‘zâ’ faslndan bulacaktr.
el-Cevherî hecâ harflerinden her birisi için özel bir bâb ayrmtr. ()harfi ile () harflerini ise bir babta toplamtr.( ) harfini () harfinden önceye almtr. Kitabn ‘elif-i leyyine’ yani ()
28
29
30

el-Hamevî Yakût, Mu’cemu’l-Buldân, Leipzig, 1868, III/733.
ez-Zehebî emsuddin, el-ber fî Haberi Men Gaber, Kuveyt, 1961.
el-Cevherî smail b. Hammad, es-Shah, Beyrut, 1972, II. Bsk. I/33.
Dinbilimleri Akademik Aratrma Dergisi, IX (2009), say:1
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veya ()’den munkalib olmayan ‘elif’le bitirmitir. Fasllarda düzenli olmasa da sk sk ikili üçlü veya dörtlü kelimeleri zikretmektedir. Rubâi ve humâsilerin ikinci, üçüncü ve dördüncü harflerini dikkate almtr. Sözlüünün bir dier önem arz eden farkll da kelimelerin harekelerini ( -.01234) /%.%5234) / 8934) /06734)) gibi
ifadeleriyle vermi olmasdr.
Sözlüü bir dier özellii de sarf ve nahiv meselelerine temas
ediyor olmasdr.
el-Cevherî’nin kendi ifadesiyle ‘daha önce görülmemi’ bu sisteme bavurmasnn sebebi hakknda baz tahliller yaplmtr.
Bazlar bunun sebebinin air ve yazarlara kolaylk salayaca
görüündedir. Zira yazarlar seci’e, airler de kafiyelere önem verirler. Dolaysyla kelimelerin son harfleri esas alnarak tertip edilen böylesi bir sözlük onlar için oldukça önem arz edecektir. Kanaatimize göre el-Cevherî’nin tercih etmi olduu bu üslub,
lügattan daha kolay istifade edilebilmesi için konulmutur. Zira
Arapça’da sözcüklerin vezinleri (:(;) yaps ile karlanr. Kelimede
deiiklie uramayan tek harf sondaki lâm’dr.
Bu eserin çeitli basklar yaplmtr. Tahkikli ilk basks
Ahmed Abdulâfûr Attâr tarafndan 1956 senesinde Kahire'de
yaplm, daha sonra deiik tarihlerde Beyrut'ta yaynlanmtr.
Eserin 1979 senesinde Beyrut’da yaplan 2. basksnda ‘es-Shah:
Tâcu’l-Lüga ve Shahu’l-Arabiyye’ eklinde geçmektedir.
Bu eser Mehmet Vânî (ö. 1000/1591) tarafndan ‘Vankuli
Lügat’ ismiyle Türkçe’ye de çevrilmitir. Eser brahim Müteferrika tarafndan 1141 senesinde baslmtr.
Lisânu’l-‘Arab (   &, )
Bu eserin sahibi Ebu’l-Fadl Cemalu’d-din Muhammed b. el'zz b. el-Mukerrem el-Ensârî bn Manzûr (ö. 711/1311)31’dur.
Arap dilinin en salam sözlük kayna olarak kabul edilir. Kelimelerin son harfleri esas alnarak tertip edilen el-Cevherî’nin esShâh adl eseri ile ayn kategoride deerlendirilir 32.
Yukarda da zikrettiimiz üzere müellif bu eserini telif ederken bata Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed el-Ezherî (ö. 370/
980)’nin Tehzîbu’l-Lua adl eseri olmak üzere el-Cevherî’nin es31
32

Bkz., Kahhâle, Mu'cemu'l-Müellifîn, XII, 46-47.
Ibn Manzur, Ebi’l-Fadl Cemali’d-Din Muhammed el-zz b. Mukerrem bn
Manzur, Lisânu’l-‘Arab, 1/15, Beyrut/ 1994 (1414).
Dinbilimleri Akademik Aratrma Dergisi, IX (2009), say: 1
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Shâh’ndan, bn Side’nin el-Muhkem, bnu’l-Esîr’in en-Nihâye ve
bn Dureyd’in el-Cemhere adl eserlerinden istifade etmitir.
Müellif eserde yaklak seksen bin kök harfli kelimeyi incelemitir. Mütak kelimelerin says 158 bin olup madde bal 10
bin kadardr.
Bu kelimelerin açklanmasn da bata ayet ve hadis olmak
üzere Arap iiri, emsâl ve hikmetli sözlerden yararlanmtr. Eser
lügat olmasnn yannda dil, tefsir, hadis ve edebiyat gibi konulara da yer veren bir ansiklopedi mahiyetindedir. Farkl basklar
göz önüne alndnda 15-20 ciltler arasnda deien çok kapsaml ansiklopedik bir dil kayna olduu görülecektir.
el-Kâmûsu’l-Muhît (  -(./ )
Bu eser büyük dilci Muhammed b. Ya‘kûb el-Fîrûzâbâdi33 (ö.
816/1413) tarafndan telif edilmitir. Bu eserin ilk telif edildiinde 60 ciltten olutuu rivayet edilir. Bu gün elimizde mevcut olan
‘Kamus’ o kapsaml kamusun ancak otuzda biridir34.
Yaklak 733 bin kelime vardr. Mütak kelimelerin says 70
bin olup madde bal 11 bin kadardr.
Metot olarak kelimelerin son harfleri esas alnarak tertip edilen el-Cevherî’nin es-Shâh ve bn Manzûr’un Lisânu’l-‘Arab adl
eserleri ile ayn kategoride deerlendirilir. Fîrûzâbâdi’nin bu eserinde Lisânu’l-‘Arab’tan istifade ettii gözlemlenmektedir. Dierinden farkl olan yönü ahs ve yer isimlerinin de zikredilmi
olmasdr. Kitabn hecâ harfleri saysnca 27 bâba ayrmtr.
Bunlara ilave olarak tek bir babta ‘vav ve yâ’ harflerini incelemitir. Sonra her bâb 28 fasla bölmütür. Eserde dikkat çeken bir
dier özellik ise ele alnan kelimelerin ‘aynu’l-harfleri’ zamme ve
kesre durumunda harekelenmi olmasdr.
Bu eser önce Merkez zâde Ahmed Efendi (ö. 963/1556) tarafndan ‘Bâbus’ ad ile daha sonra da Mütercim Âsm Efendi (ö.
1235/1820) tarafndan el-Okyanûsu’l-Basît fî Tercemeti’lKâmûsi’l-Muhit ad ile Türkçe’ye tercüme edilmitir. Bu tercüme

33

34

el-Fîrûzâbâdî hakknda fazla bilgi için bkz., C. Brockelmann, Fîrûzâbâdî, A,
IV, 653; Kahhâle, Mu'cemu'l-Müellifîn, XII, 118-119.
Geni bilgi için bkz. Abdurrahman Fehmi Efendi, Medresetu’l-Arab, slam
Medeniyeti Tarihi, yayna hazrlayanlar: Elmal Hüseyin, Eren Cüne
Dinbilimleri Akademik Aratrma Dergisi, IX (2009), say:1
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Arapça-Türkçe en kapsaml sözlüktür35. Bu tercümenin hem stanbul hem de Msr Bulak basklar mevcuttur.
Tâcu’l-‘Arûs ( -$  + )
Bu sözlük Muhammed b. Muhammed el-Huseyn ez-Zebîdî (ö.
1205/1790) tarafndan telif edilmitir. Lisânu’l-‘Arab ve elKâmûsu’l-Muhît gibi kelimelerin son harfleri esas alnarak tertip
edilmitir. Müellif el-Ezherî’nin Tehzîbu'l-Lua ve elFîrûzâbâdi’nin el-Kâmûsu’l-Muhît adl eserlerinden oldukça istifade etmitir. Özellikle el-Kâmûsu’l-Muhît’in geniletilmi hali olduu söylenir. ez-Zebîdî bu ilaveleri ‘el-mustedrek’ ve ‘min mâ
yustedrek aleyh’ kaytlaryla yapmaktadr.
c- Kelimenin lk Harfi Esas Alnan Sözlükler:
Kelimenin ilk asli harfi esas alnarak hazrlanm olan sözlükler geleneksel kök tertibine göre madde balklar elif harfinden
balayarak yâ harfine kadar ilk aslî harflerine göre sralanmtr.
Kelimelerin ikinci ve üçüncü harflerinin sralan da kendi içinde
alfabetik olarak düzenlemitir.
Kökten türeyen fiiller genel olarak sülasi mücerretten balayarak birleik kullanmlarn takip eder ekilde sralanr.
Kitâbu’l-Cîm ( 0  )
Bu sözlük Ebû ‘Amr shâk b. Mirâr e-eybânî (ö. 213/828)
tarafndan telif edilmitir. Kendisi mam Ahmed b. Hanbel, Ebû
‘Ubeyd el-Kâsm b. Sellâm ve Ya’kub b. es-Sikkît'in üstaddr36.
Eser Kitâbu'l-Hurûf ve Kitâbu’l-Lüga isimleriyle de anlr.
Kelimenin ilk asli harfi esas alnarak hazrlanm olan ilk sözlüktür. Madde balklar elif harfinden balayarak yâ harfine kadar ilk aslî harflerine göre yirmi sekiz bab olarak düzenlenmitir.
Ancak kelimelerin ikinci ve üçüncü harflerinin sralan alfabetik
deildir. Dolaysyla aratrmaclar için kullanm zor bir sözlüktür.
35

35
36

36

Eski alimlerimiz, slâmi ilimlerle uraan hiçbir bilginin kâmustan müstani
olamayacan göstermek için: ‘Rençbere çamus (manda), mollaya kamus gerekir’ demilerdir. Asm Efendi, Ebu’l-Kemal, Kâmûs Tercümesi-elOkyanûsu’l-Basît fi Tercemeti Kâmusi’l-Muhît, I-IV, stanbul 1304–1305.
Bkz., Kahhâle, Mu'cemu'l-Müellifîn, II, 238-239.
''Makâme-i Teyyibiye'' Makâmâtu'l-Harîrî'nin 32 makâmesidir. Bkz., a.g.e.,
Nr. Muhammed Abdulkâdir, Bulak, 1317, I, 372-404.
Bkz., Kahhâle, Mu'cemu'l-Müellifîn, XII, 186-187.
Dinbilimleri Akademik Aratrma Dergisi, IX (2009), say: 1
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el-Cemhere (   1 0 )
Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasan b. Dureyd (ö. 321/931) tarafndan telif edilmi olan bu sözlüe el-Cemhere fi’l-Lüa veya
Cemheretu’l-Lüa da denilmektedir. Sözlükteki kelimelerin tertibi
alfabetik sralama esasna göredir. Ayrca kalb sistemi ile anlam
verilen kelimenin harflerinin yer deitirilmesi ile meydana gelen
yeni kelimeleri de ele almaktadr. Bu esasa göre kelimeler, önce
sunâî, sülâsî, rubâî, humâsî, lefif, nevâdir vb. bâblara ayrlm,
daha sonra bu bâblardaki kelimeler hemze'den yâ harfine kadar
alfabetik sraya göre dizilmitir37. Aslî harflerine göre sralanm
olan kelimelerle bunlardaki harflerin yerlerinin deimesiyle
meydana gelen kelimelerin mânâlar, ayn yerde bulunmaktadr.
Mesela ($*$ $ ) maddesinde önce bu kök, sonra da kalb sistemine göre elde edilen maklublarndan ($<=$ )$ ) ve ($>)$ $ ) maddeleri incelenmi, ardndan ($*$ $ ) ve (<$=)$ $) maddelerinin alfabetik sralar geldiinde de sadece daha önce geçtikleri yerlere iaret etmekle yetinilmitir. Eser 13 bölümden olumaktadr. Son bölümde Arap
dili meselelerine temas edilmitir.
Mu‘cemu Mekâyîsi’l-Lua (  2/. 0. )
Bu sözlük Ebu’l-Huseyn Ahmed b. Fârîs (ö. 395/1004) tarafndan telif edilmitir. Kendisinin bu sahada Kitâbu'l-Mucmel veya
el-Mucmel fi’l-Lua adl bir baka eseri daha vardr. Makâmât sahibi el-Harîrî, Makâme-i Tayyibiye’de kendisine övgülerde bulunur38.
Ahmed b. Fâris eserine temel tekil eden kaynaklar arasnda
el-Halil’in el-Ayn’n, Ebû ‘Ubeyd’in (ö. 224/834) Garîbü’lHadîs’iyle Mikyâsü’l-Garîb’ini, bnü’s-Sikkît’in (ö. 244/858) elMantk’n ve bn Düreyd (ö. 321/933) ’in el-Cemhere’sini zikreder.
Mu‘cemu Makâyîsi’l-Lua sözlükler içerisinde itikak metodunun en güzel uyguland bir sözlüktür. Bu eser de kelimenin
ilk asli harfi esas alnarak hazrlanmtr. Madde balklar elif
harfinden balayarak yâ harfine kadar ilk aslî harflerine göre bölümlere ayrlmtr. Her bölüm kendi içinde muzâ‘af, sülâsî asll
37
38

Bkz. Abdussemi’ Muhammed Ahmed, a.g.e, s. 59.
''Makâme-i Teyyibiye'' Makâmâtu'l-Harîrî'nin 32 makâmesidir. Bkz., a.g.e.,
Nr. Muhammed Abdulkâdir, Bulak, 1317, I, 372-404.
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ve asli harfleri üçten fazla olan kelimeler olmak üzere üçe ayrlmtr. Ele alnan kelimenin birinci harfleri ve bu harfi takip eden
harfleri alfabetik sraya göre sralanmtr. Mesela ( ) bölümünde
( ) ve () ile balayan kelime alfabetik olarak bu srann bitiine
kadar sürer. Bu bölüm sona erdikten sonra ( ) ve (), ( ) ve (), ( )
ve () ile balayan kelimelere geçilir.
el-Mucmel fi’l-Lua (   30 )
Bu sözlük yukarda da belirttiimiz üzere Ebu’l-Huseyn
Ahmed b. Fârîs (ö. 395/1004) tarafndan telif edilmitir.
Kelimenin ilk aslî harfi esas alnarak hazrlanmtr. Madde
balklar elif harfinden balayarak yâ harfine kadar ilk aslî harflerine göre bölümlere ayrlmtr. lk iki bölümde tertip esnasnda
kelimelerin sadece ilk harflerini ve bu harfi takip eden harfleri
alfabetik sraya göre esas almtr.
Sözlük Züheyr Abdu’l-Muhsin Sultan tarafndan tahkik edilmi 1986 senesinde Beyrut’ta dört cilt olarak baslmtr.
Esâsu’l-Belâa ( 4 -56 )
Bu eserin sahibi de Mahmûd b. ‘Umer ez-Zemaherî (ö. 583
538/1143)’dir 39. Kelimenin ilk asli harfi esas alnarak hazrlanmtr. Ancak ez-Zemaherî, e-eybâni’nin aksine bu sözlükte
kelimelerin ikinci ve üçüncü harflerinin sralann da alfabetik
olarak düzenlemitir. Bu sözlüün özellii kelimeleri hem lügat
hem de mecâzi anlamyla birlikte vermesidir. Mecazî mânâlarda
kullanlan ne kadar kelime varsa hemen hemen hepsini derlemitir. Eserde ayet, hadis, mesel, iir, deyim ve mehur sözlerle
evahid getirilmitir.
Bu eser ilk kez h. 1327 senesinde Msr’da baslmtr.
Muhtâru’s-Shâh ( )7  8. )
Bu sözlüün sahibi Muhammed b. Ebî Bekr b. ‘Abdilkâdir erRâzî (ö. 666/1267'den sonra)'dir. Eser el-Cevherî’nin es-Shâh’da
yer alan kelimelerden seçilerek bir çeit es-Shâh’n özet yaplm
halidir denebilir. Kelimelerin izah yaplrken skça ayet ve hadis-i
eriflerden istihadlar yaplmtr.

39

Bkz., Kahhâle, Mu'cemu'l-Müellifîn, XII, 186-187.
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el-Mu‘cemu’l-Vasît ( 5( 0 )
‘Msr Milli Eitim Bakanl’nn rehberliinde Arap Dil Kurumu üyelerinden brâhîm Mustafâ, Ahmed Hasan ez-Zeyyât,
Hâmid ‘Abdulkâdir ve Muhammed ‘Ali en-Neccâr tarafndan hazrlanm deerli bir sözlüktür.
Kelimenin ilk aslî harfi esas alnarak hazrlanmtr. Kelimelerin ikinci ve üçüncü harflerinin sralan da alfabetik olarak
düzenlemitir. Klasik sözlüklerde olmayan bir özellii de ilmî ve
teknik terimleri, muarrab sözcükleri ihtiva etmi olmas, ayrca
600 adet resimle zenginletirmesidir.
Sözlükte 30.000 madde bal, 450 bin kelime vardr.
Yukarda zikredilen bu sözlüklerin dnda son dönemde ilk
harf sistemine göre telif edilmi sözlükler unlardr:
el-Misbâhu’l-Münîr fi aribi'-erhi’l-Kebîr (  9 )7
% ) :   )
Ahmed b. Muhammed el-Feyyûmî (ö. 770/1368) tarafndan
telif edilmitir. Ksaca el-Misbâhu’l-Münîr adyla öhret kazanmtr. Zameheri’nin Esâsu’l-Belâga adl eserinden oldukça etkilendii, görü ve kaynaklarndan skça istifade ettii görülmektedir.
Kaynaklar arasnda muasr olduu bn Manzûr’un Lisânu’lArab’n yer almamas dikkat çekicidir40.
Sözlük alfabetik sraya göre kelimenin ilk harfi esas alnarak
ele alnm sözlüklerdendir. Müellif hecâ harflerinden her birisi
için özel bir bâb ayrmtr. (), () ve (?) harflerini ise son babta
toplamtr. Kelimelerin izahnda hadis-i eriflerden istifade edilmitir. Lügat anlamlarnn yan sra fkhî anlamlar da verilmitir.
Fiillerin bablarna iaret edilmi, yer yer gramatik bilgilere de iaret edilmitir. Sözlüün sonunda sarf ve nahiv mevzular da eklenmitir41.
Muhîtu’l-Muhît (  . )
Lübnanl Butrûs el-Bustânî (ö. 1883) tarafndan telif edilmitir. Modern denebilecek sözlüklerin ilki olma özelliini tar.

40
41

Bkz. Abdussemi’ Muhammed Ahmed, a.g.e, s. 163.
Bkz. el-Feyyûmî Ahmed b. Muhammed, el-Misbâhu’l-Münîr fi aribi'-erhi’lKebîr, s. Önsöz, Lübnan, 1987.
Dinbilimleri Akademik Aratrma Dergisi, IX (2009), say:1

Ali Cüneyt EREN

146

Müellifin istifade ettii temel kaynak el-Fîrûzâbâdi’nin elKâmûsu’l-Muhît’i olup bu esere ilavelerde bulunmutur. Örnein
müfret kelimelerin, bazlar kyâsi olup zikredilmesinde fayda
mülahaza edilmeyen cemilerini eklemi. Yine dile sonradan girmi uydurukça, avamca ve Hristiyan dinine ait kavramlar, kullanmlar, ilmî, teknik, felsefî terimler, baz edebiyatçlarn eser
isimleri ve nesir ve iir örnekleri, nahve ve sarfa ait terimler ilave
etmitir.
Yaklak 1 milyon 300 bin kelime vardr. Mütak kelimelerin
says yaklak 85 bin kadardr.
Müellif bu eseri örencilerin daha kolay istifade etmeleri
maksadyla daha sonra ‘Kutru’l-Muhît’ ad altnda özetlemitir 42.
Akrebu'l-Mevârid fî Fusahi'l-'Arabiyye ve'-evâhid (  ;6
<=(:$   )7  '()
Sa'îd b. 'Abdillâh b. Mihâîl e-ertûnî (ö. 1912) tarafndan telif edilmitir. Bu eser 1889 senesinde telif edilmitir. Müellifin
istifade ettii temel kaynak el-Fîrûzâbâdi’nin el-Kâmûsu’lMuhît’idir. Kendisi de sözlüün mukaddimesinde beyan ettii gibi
el-Kâmûsu’l-Muhît dnda Lisânu’l-Arab, Esâsu’l-Belâa,
Muhtâru’s-Shâh, Tâcu’l-Lua ve Shâhu’l-‘Arabiyye ve el-Mucmel
fi’l-Lua istifade ettii kaynaklar arasnda yer almaktadr.
Bu sözlük çada sözlüklerin yannda ilmi terimler, sonradan
uydurulmu muhdes sözcükler ve halkn yaygn olarak
kullanageldii avamca ve yabanc dillerden alnma kelimeleri de
ihtiva eder. Tertib olarak kelimelerin önce mâzi fiil kipi, ardndan
isim ve sfat halleri verilmitir.
el-Müncid fi’l Lüa vel ‘A’lam ( >4"# $   <09 )
Rahip Luis Ma’luf el-Yesûî tarafndan 1908 senesinde telif
edilmi olan bu sözlük metot olarak geleneksel kök tertibine göre
ilk asli harfi esas alnarak hazrlanmtr. Kelimelerin ikinci ve
üçüncü harflerinin sralan da kendi içinde alfabetik olarak düzenlemitir.
Ksaca el-Müncid ismiyle öhret kazanmtr. Kaynak olarak
baz eski sözlüklerle birlikte Butrûs el-Bustânî’nin ‘Muhîtu’lMuhît’ adl sözlüünden oldukça istifade edilmitir.

42

Bkz. Nassar Hüseyin, a.g.e, I/568.
Dinbilimleri Akademik Aratrma Dergisi, IX (2009), say: 1
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Sözlük hakknda yaplan tenkitlerin banda sözlüün Hristiyanlk propagandas yapt, yer yer slam akidesini tahrif edici
bilgiler aktarld ve slami terimlere özellikle yer vermedii eklinde olmutur 43. Örnein (@0$ A$ -Karae) maddesinden (B0C3, -elKur’ân) kelimesini ele alrken bu kelimenin masdariyetine iaret
eder ve Kur’ân- Kerîm’den bir kelime dahi olsa bahsetmez44. Ancak Hristiyan terminolojisine ait hemen hemen bütün kelime ve
kavramlar sözlükte yerini bulmutur.
Sözlüünde yeni olarak yabanc sözlüklerde kullanlan rumuzlara benzer iaretleri kullanmtr. Bu babtan olmak üzere
mesela (4;) rumuzunu ism-i fâil için, ( +DE) rumuzunu ism-i mef’ul
için, (FE) rumuzunu masdar için, ( ) rumuzunu cem’i için, (GH)
rumuzunu cem’i cem’ için, () rumuzunu müennes için, (IE) rumuzunu müsennâ için, () rumuzunu da mefûl bih için kullanmtr.
Önceleri sadece mücerret lügat sözlüü eklinde tasarlanmken 1956 ylndaki basklarndan sonra Rahip Fernand Totl
el-Yesûi tarafndan içine a’lâm, atasözleri, Arap gramerine ait
özet bilgiler, imlâ kurallar, felsefe, sosyoloji, psikoloji, eitim,
ekonomi, hukuk, matematik ve dier pozitif bilimlere ait yeni terimler eklenmitir.
Daha sonra bu sözlük esas alnarak özetlenmi el-Muncidu’lEbcedî (1968), Muncidu’t-Tullâb (1968), el-Müncidu’l-’dâdî (1969),
el-Muncidu’l-Musavvar li’l-Etfâl gibi sözlükler telif edilmitir.
el-Bustân ( & , )
Abdullah b. Mihâil el-Bustânî (ö. 1930) tarafnda telif edilmitir. Mahmûd b. ‘Umer ez-Zemaherî’nin Esâsu’l-Belâga adl eserindeki metodla ayn olarak kelimenin ilk asli harfi esas alnarak
hazrlanmtr. Kelimelerin ikinci ve üçüncü harflerinin sralan
da alfabetik olarak sralanmtr. Her madde kendi içinde fiil,
isim ve sfat sralamasyla düzenlenmitir. Baz ilavelerle birlikte
metod olarak Butrûs el-Bustânî’nin ‘Muhîtu’l-Muhît’ adl sözlüünün bir benzeridir.

43

44

es-Sâlih Muhammed b. Ahmed, Takrîru’n ani’l-Müncid fi’l-Lügati ve’l-A’lâm,
Mecelletu’l-Buhûsu’l-slâmiyye, 46/s. 243-250.
el-Yesûî Luyis Ma’luf, el-Müncid fi’l Lüa vel ‘Alam, et-Tabatu’l-Katulikiyye, s.
617., 19. bsk., 1982, Lübnan.
Dinbilimleri Akademik Aratrma Dergisi, IX (2009), say:1
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d- Kelimenin Okunduu ekliyle Tertip Edilen Sözlükler:
Bu kategoride yer alan sözlüklerde kelimeler, klasik Arapça
sözlüklerde olduu gibi kök tertibi esasna göre deil okunduu
gibi alfabetik sraya göre tertip edilmitir. Kahire’deki Arap Dili
Konseyi Genel Sekreteri Dr. brahim Medkûr bu tertibin okuyucu
için aslnda klasik tasrif metoduna göre hazrlanm sözlüklerden
daha kolay bir metod olduunu ifade etmektedir45.
imdi bu sözlük türlerini inceleyim:
el-Merca’ ( ?@  )
Bu sözlük Abdullah el-Alaylî el-Merca’ tarafndan hazrlanmtr. Yukarda yer alan sözlük örneklerinden tamamen farkl
olarak kelimenin okunduu gibi tertip edilen sözlüktür. Bu sisteme terim olarak ksaca et-Tertîbu’n-Nutkî denilmitir. Dolaysyla örnein (JKLM#$ L3,) kelimesini ( ) harfi grubunda, kelimenin itikaklarndan arnm aslî harfleri olan ($:K$ H
$ ) kelimesinden deil
kelimelerin kendi içinde alfabetik okunu sralar esas alnarak
() harfi grubunda dorudan (JKLME$ ) maddesinde aranr.
Abdullah el-Alaylî kaleme ald bu eserle sistem olarak kelimenin okunduu gibi tertip edilen sözlükler kategorisine öncülük
etmitir.
er-Râid ( <A  )
Cübran Mes’ud tarafndan hazrlanmtr. lk defa 1964 senesinde neredilmitir. el-Merca’ gibi kelimenin okunduu üzere
tertip edilen sözlüktür. Dier bir tabirle idgam açlmam, örnein (NOP7RQ ) kelimesi (
) bölümünde deil ( ) bölümünde yer
almtr. Dolaysyla kelimenin mastar aratrlmadan dorudan
alfabetik harf sralamas gözetilmitir. Ancak mezîd ve illetli fiillerin masdarlarna da o kelimenin banda parantez içerisinde iaret edilmitir. Müellif mukaddimede sözlüünün metodu hakknda yapt izahatta bunun aratrmacya kolaylk saladnz
söyler 46.
Kelimelerin manalar önem srasna göre verilmitir. Ayrca
sözlüe felsefe, sosyoloji, psikoloji, eitim, ekonomi, hukuk, matematik ve dier pozitif bilimlere ait yüzlerce kelime eklenmitir.

45

46

Bkz. el-Bustânî Fuad Efram, el-Muncidu’l-Ebcedî, s. 1., I. Bsk., Dâru’lMerk, Beyrut, 1967.
Mesud Cübran, er-Râid, II. Bsk. s. 13., Beyrut, 1967.
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Kelimelerin anlamlar verilirken klasik sözlüklerde yer alan bilgiler muhafaza edilmi, yer yer detaylara girilerek örneklendirilmitir.
Sözlükte yeni olarak Luis Ma’luf’in el-Muncid adl sözlüünde
olduu gibi yabanc sözlüklerde kullanlan rumuzlara benzer iaretler yer almtr. Örnein ( ) rumuzunu cem’i için, (GH) rumuzunu cem’i cem’ için, () rumuzunu müennes için, (IE) rumuzunu
müsennâ için, (FE) rumuzunu masdar için, (4;) rumuzunu ism-i
fâil için, (SE) rumuzunu ism-i mef’ul için, () rumuzunu karlatrma için kullanmtr.
Sözlüün ikinci basks 1967 senesinde Beyrut’ta tek bir cilt
halinde, üçüncü basks da 1978 senesinde iki cilt olarak yaplmtr.
el-Muncidu’l-Ebcedî ( B<0 # <09 )
Fuad Efram el-Bustânî tarafndan hazrlanmtr. Ksaca elMuncid adyla anlagelmitir. 1964 senesinde neredilmitir. Yine
el-Merca’ ve er-Râid gibi kelimenin okunduu üzere tertip edilen
sözlüktür.
Sözlükte yabanc sözlüklerde kullanlan rumuzlara benzer
iaretler bulunmaktadr. Bunlardan bazlar (4;) rumuzunu ism-i
fâil için, (SE) rumuzunu ism-i mef’ul için, ( ) rumuzunu cem’i
için, (GH) rumuzunu cem’i cem’ için, () rumuzunu müennes için,
(IE) rumuzunu müsennâ için, (FE) rumuzunu masdar için, ()
ziraatla ile ilgili terimleri belirtmek için, ( -;) astronomi ile ilgili
terimleri belirtmek için, ( ) kimya ile ilgili terimleri belirtmek için,
() rumuzunu karlatrma için kullanmtr. Sözlüün ilk sayfalarnda 10 sayfa kadar Arap Dili gramerine ait özet bilgiler verilmitir47.
Dikkat çeken bir dier husus da sözlükteki hecâ harfleri okuyucu tarafndan pratik olarak kolayca bulunabilmesi için içe doru gözeneklerle ayrlmtr.
Rahip Luis Ma’luf el-Yesûî’nin el-Müncid fi’l Lüa vel ‘Alam,
adl eserinin bir çeit özeti mahiyetindedir.

47

Bkz. el-Bustânî Fuad Efram, el-Muncidu’l-Ebcedî, önsöz.
Dinbilimleri Akademik Aratrma Dergisi, IX (2009), say:1
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Larous ( C< D  0 -$E)
Halîl el-Cer tarafndan hazrlanmtr. Lügat bölümüne Muhammed Halil Paa ve Hâni Ebû Muslih’in da katklar olmutur.
Muhammed e-âyib de redaktesini yapmtr. 1973 senesinde
neredilmitir.
Bu sözlük de el-Merca’, er-Râid ve el-Muncidu’l-Ebcedî gibi kelimenin okunduu üzere tertip edilen sözlüktür.
Kelimelerin izahlar evahid ve örneklerle zenginletirilmitir.
Özellikle Kur’ân- Kerîm’den skça evahid olabilecek türden
ayetler getirilmitir. zahlar yaplan alet, edavat, insan, hayvan
ve bitkilerin resimleri eklenmitir. Mehur yazar ve airlerin kullandklar kelimeler dnda kullanm kalkm kelimeler özellikle
alnmamtr Sözlükte ayrca pozitif bilimlere ait yüzlerce kelime
bulunmaktadr. Bu arada yabanc dillerden Arapça’ya girmi ve
günlük hayatta yaygn olarak kullanlmakta olan radyo, televizyon, sinema gibi kelimeler kullanldklar ekliyle alnmtr.
Marife kelimeler ve masdarlar dierlerinden ayrmak için bold
yaplmtr 48.
III. Sonuç
Sözlükler bir dilde yer alan kelimenin anlamn ortaya koyan
çalmalardr. Arapça’da mu’cem, kâmus ve lügat kelimelerinin
karldr. Tarihte çada diyebileceimiz bilimsel kstaslar ile
metodolojik sözlük çalmalar ilk kez Araplar tarafndan yaplmtr. Bu çalmalarn öncelikli olarak Kur’ân ve Hadis içerisindeki garip kelimeleri anlamaya yönelik Garîb’ul-Kur’ân ve
Garîbu’l-Hadîs adlaryla öhret kazanm ‘mevzui lügat’ da denilen telifler olduu görülmektedir.
Arapça sözlükler genel olarak harflerin mahreçleri, kelimelerin son harfleri, kelimenin ilk harfi esas alnan sözlükler ve kelimenin okunduu ekliyle tertip edilen sözlüklerden olmak üzere
dört balk altnda toplanrlar.
Harflerin mahreçleri esas alnan sözlüklerin balcalar
Kitâbu’l-‘Ayn, el-Bâri’ fî Garîbi’l-Lügati’l-‘Arabiyye, Tehzîbu’l-Lüa,
el-Muhît fi’l-Lua, Kitabu'l-Muhkam ve'l-Muhîti'l-‘A'zam; Kelimelerin son harfleri esas alnan sözlüklerin balcalar Dîvânu’l-Edeb
fî Beyâni Luati’l-‘Arab, Tâcu’l-Lua ve Shâhu’l-‘Arabiyye,
Lisânu’l-‘Arab, el-Kâmûsu’l-Muhît, Tâcu’l-‘Arûs; kelimenin ilk harfi
48

Bkz. el-Cer Halîl, Larous, s. 2. Mektebetu Larous, Paris, 1973.
Dinbilimleri Akademik Aratrma Dergisi, IX (2009), say: 1
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esas alnan sözlüklerin balcalar Kitâbu’l-Cîm, el-Cemhere,
Mu‘cemu Makâyîsi’l-Lua, el-Mucmel fi’l-Lua, Esâsu’l-Belâa,
Muhtâru’s-Shâh, el-Mu‘cemu’l-Vasît’tir. Bu metot günümüzde en
yaygn olan metotdur. Son olarak da kelimenin okunduu ekliyle tertip edilen sözlüklerin balcalar ise el-Merca’, er-Râid, elMuncidu’l-Ebcedî ve Larous adl eserlerdir.
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