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anlar: Onlar
âbat – âbad: Bayındır, mamur. 
abes: Boş, anlamsız, saçma (şey). 2. Akla, sağduyuya ve gerçeğe aykırı olan, 

yersiz (şey)
adem: 1. Var olmama, bulunmama. 2. Hiçlik, yokluk. 
Adetullah: Allah’ın adeti. Allah’ın koyduğu nizâm, düzen. Eşyada, insan, hayvan 

ve diğer yaratılmışların içinde yaşadıkları sistemlerde hüküm süren ilâhi kanunlar, 
sünnetullah.

ağyâr: Başkaları, yabancılar, eller.
ağulu: Zehirli
ahir: 1. Son, sonraki. 2.Sonra, en sonra, sonunda.
âhkâm: Hükm’ün çoğulu, hükümler.
alâ hilâfi’l kıyâs: Kıyasa ters olan, kıyasa ters olarak.
âlât: 1. Aletler, makineler, avadanlıklar. 2. Bir sanatın icrasına mahsus araçlar. 
ȃlem: 1- Evren. 2- Dünya, cihan.
âm – âmm: 1. Herkese ait, umuma mahsus. 2. Seçkin olmayan, umuma hitap 

edecek seviyede olan, sıradan. 
Âsaf: Süleyman Peygamberin veziri. Vezir.
asamm: Sağır, işitmez. 2. Söz işitmez. 3. Sert, güç, tahammül edilmez.
asar: Eserler.
âtî: 1. Gelecek olan, gelecek, müstakbel. 2. Gelecek zaman, istikbal. 
avdet: Dönüş, geri dönüş, gidilen yerden dönme. Avdet etmek (eylemek). Ev-

velce bulunduğu yere veya duruma geri dönmek.
âyîne: Ayna.
âzâ: Vücudu meydana getiren parçalar, organlar. Bir bütünün parçaları. Her-

hangi bir kuruluş, birlik, komisyon vb.ne bağlı olan kimse, üye. 
âzâde: 1. Hür, serbest. 2. Her türlü bağdan kurtulmuş, yakasını sıyırmış, kayıt 

altında olmayan. 
bab – bap: 1. Kapı. 2. Bir kitabın bölümlerinden her biri. 3. Husus, mesele, 

konu.
bâde: Başına geldiği kelime ve tamlamalara “sonra” anlamı katarak zarf fonksi-

yonunda birleşik şekiller yapar.
bâkî: 1. Ebedi, ölümsüz. 2. Varlığını koruyan, devam eden, devamlı, sürekli. 3. 

Kalan kısım veya meblağ, alt taraf, mabad.
bârika: Yıldırım parıltısı, şimşek. 
basiret: 1. Kalp gözü ile görme, kalp gözüyle görerek bir şeyin gerçeğini kav-

rama, anlama, idrak etme. 2. Doğru ve ölçülü bir görüşün verdiği uyanıklık, ileriyi 
görme.
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bâtıl: 1. Doğru ve sahih olmayan, gerçekle ilgisi bulunmayan (şey). 2. Boş, 
esassız, çürük, temelsiz (şey). 3. Geçersiz, hükümsüz.

beyan: Açıklama, anlatma, söyleme. 
beyyine: (beyyin) Ar. beyân “açıklamak, bildirmek”ten. 
beraat – berâet: 1. Bir işle ilgisi bulunmama, temiz ve arı olma. 2. Bir dâvâdan 

temiz ve ilişkisiz çıkma.
berceste: Kolayca hatıra geliveren ama yüksek bir mânâ taşıyan mısra. Beyit ve 

dörtlük şeklinde de görülebilir. 
beşer: İnsanoğlu, insan.
beyza: Yumurta.
bigâne: 1. Yabancı, aşina olmayan. 2. Kayıtsız, alâkasız, lâkayt. 
bilvâsıta: Vasıta olarak, bir aracı yoluyle, dolayısıyle. 
binâ: Arapça fiil çatılarından bahseden gramer kitabı.
bînamaz - beynamaz: Namaz kılmayan (kimse). 
buğz: Sevmeme. Birisi hakkında gizli ve kalbi düşmanlık hissetme. Kin, husû-

met.
burhan – bürhan: 1. Kanıt, delil, hüccet. 2. Mantık. Bir hükmün, bir önermenin 

delil olarak kendisine dayandırıldığı, önceden doğru diye kabul edilmiş hüküm. 
câiz: 1. Din ve törece işlenmesi emir veya yasak edilmediği için yapılmasında 

bir sakınca bulunmayan, izin verilmiş sayılan (şey). 2. Yerinde, uygun, doğru olan 
(şey).

câmi: Toplayan, bir araya getiren, bir arada bulunduran.
cedit – cedid: 1. Yeni, kullanılmamış. 2. Yeni ortaya çıkmış, yeni peyda olmuş. 
cehl – cehil: Bilgisizlik, bilmezlik, cahillik.
cehl-i mutlak: Mutlak cehalet, kesin cehalet hali. 
cehl-i mürekkep: Katmerli bilgisizlik, bilmediğini de bilmemek, kara cehalet. 
celbetetmek - celbeylemek: Getirtmek, çağırtmak, davet etmek. Üzerine 

doğru çekmek, üzerine çekmek. celb-i menâfi: Yararın gözetilmesi, faydanın ko-
runması. Bireyin ve genelin faydasına olan şeyler için çalışılması. 

cifir – cifr – cefr: Başlangıcının Hz. Ali’ye dayandığı rivayet edilen, harf, rakam 
ve semboller yoluyle gelecekte olacak şeyleri haber verdiğine inanılan ilim, ilm-i 
cifr. 

cirm – cirim: 1. Cisim. 2. Büyüklük, hacim: Dilin cirmi küçük, cürmü büyüktür.
cüz: Bir bütünü meydana getiren kısımlardan her biri, kısım, parça. Karşıtı: 

Kül. 
dahletmek- dahleylemek: Karışmak, sataşmak, müdahale etmek. 
dâmen: Etek, uç, kenar.
def-i mefâsid: Kötülüğün, fitnenin, fesadın önlenmesi. 
delâlet: 1. Yol gösterme, klavuzluk, rehberlik, aracılık. 2. Delil, işaret, nişan. 2. 

Alamet, nişan, emare. Bir şeyin halinden başka bir şeyin anlaşılması.
delil: 1. Bir şeyin varlığını, aslını, ne olduğunu ispatlamaya yarayan şey, bur-

han, kanıt. 2. İpucu, iz, nişan, işâret, alâmet. 
derk: Anlama, kavrama, idrâk etme. 
deryâ: 1. Deniz. 2. bir şeyin bolluğunun sınırsız denecek derecede olduğunu 
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anlatır. (Bu anlamda kelime isim tamlamasının ikinci öğesi durumundadır): “Rah-
met deryası”, “mikrop deryası”, “çamur deryası”, gibi.

dıyk – zıyk: Daralma, darlık
dili sürçmek: Konuşma esnasında istenmeyen bir sözün söylenerek anlamı 

değiştirmesi.
ebdan: Bedenler, vücutlar. 
echel – eçhel: Aşırı derecede câhil, çok bilgisiz.
edyan: Din’in çoğul şekli. Dinler.
efkâr: 1. Fikirler, düşünceler. 2. Endişe, tasa. efkâr-ı umumîye: halkın, umumun 

düşüncesi. kamuoyu.
efrâd-efrat: 1. Bireyler, fertler. 2. Evdeki kişiler.
ehven: 1. Daha zararsız, daha az kötü, daha hafif. 2. Ucuz, hesaplı. 
ekalliyet: Azınlık. ekalliyet-i müsrife: Müsrif azınlık. Topluma göre sayısı az 

olan israfçı kesim. 
ekseriyet: Çoğunluk, çokluk. ekseriyeti mukteside: İktisatla, tutumlu bir 

şekilde yaşayan çoğunluk.
emsal: 1. Eş, eşler, benzer, benzer olanlar. 2. Örnek, örnekler, numûne, numû-

neler.
ene: Tasavvuf ve felsefede “ben” anlamında kullanılır. enenin rengi: Egonun 

tercihi, istediği, meyletmesi.
entak: Çok (daha, en, pek) iyi söz söyleyen.
envar-ı mârifet: Nurlar, ışıklar
erbâb: Sahipler, mâlikler. 2. Ehil, muktedir, becerikli, lâyık. 
esbap - esbab: Sebepler. 
eshel: Çok (daha, en, pek) kolay.
evlâ: Daha uygun, daha iyi, daha layık, yeğ, müreccah. 
ezmân: Zamanlar, vâkitler, anlar, çağlar. 
fahr: Övünme, itibar, gururlanma. 
fasih: 1. Açık ve düzgün (anlatış). 2. Açık ve düzgün konuşma yeteneği olan. 

3.Açık ve düzgün bir biçimde
fâsit – fâsid: 1. Fesada uğramış, bozulmuş, bozuk. 2. İyi bir işi bozan, fesatçı, 

ara bozucu.
fehm – fehim: Anlama, anlayış, idrak.
fesâhat: İfadede, kelimelerden her birinin ve bu kelimlerden meydana gelen 

cümlelerin lafız, mâna, âhenk ve kurallara uygunluk bakımından yerinde, düzgün 
ve doğru olması durumu. 

fesat-fesad: 1. Tabii halden çıkma, bozulma, bozukluk. 2. Kargaşalık, karışıklık, 
fenâlık, kötülük.

fetva: İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dinî hukuk kurallarına göre çözümü-
nü açıklayan, şeyhülislam veya müftü tarafından verilebilen belge.

feyz - feyiz: 1. İlim, irfan, bilgi. 2. İlerleme, kültürel gelişme, olgunluk. 3.Verim-
lilik, gürlük, ongunluk, bereket, artma, çoğalma. 

fukahâ: Fıkıh âlimleri, fıkıh ilminde söz sahibi olan kimseler, fâkihler. 
fünûn: Fenler, bilimler.
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gaip - gaib: 1. Görünmez âlem. 2.Göz önünde olmayan, hazır bulunmayan, 
nerede olduğu bilinmeyen.

galat: 1. Yanlış kelime veya söz. 2. Yanılma. Galat-ı meşhur: Yanlış olmasına 
rağmen herkes tarafından kullanılan kelime veya kelime grubu. Yanlış olduğu bilin-
diği halde kullanılmasında sakınca görülmeyen kelime veya kelime grubuna galat-ı 
meşhur adı verilir. Örnek: Aslında çokluk olan evlat, eşkıya, evrak kelimelerinin ev-
latlar, eşkıyalar, evraklar şeklinde tekrar çokluk yapılarak kullanılması gibi.

gâlib: “Galebe” kökünden gelir, üstün, galip ve kazanan anlamında. 
habbe: 1. Tahıl tanesi. 2-Üzüm tanesi.
hacet: Gerek duyulan, muhtaç olunan şey, ihtiyaç. 2. Herhangi bir şey için 

gerekli olma, lüzum.
hâlel: Zarar
hâlet: Hâl, durum. 
hâlî: 1. Soyulmuş, kovulmuş. 2. Kovulmuş.(Ar. Halâ, boş ve tenha olmak’tan). 3. 

Boş. 4. Tenha, ıssız. 
halk: Yaratmak. İcad. Örneği ve benzeri olmayan bir şeyi yaratmak, ibdâ’ eyle-

mek.
hamâkat: Ahmaklık, budalalık, bönlük, anlayışsızlık.
haram-ı nazar: Bakışın haram olanı, bakıştan kaynaklanan haram. (Ayrıca: 

Nazar-ı haram) 
has: 1. Bir şeye veya bir kimseye ait olup başkasında bulunmayan, ona mahsus 

olan. 2. Bir şeye veya bir kimseye ayrılmış olan, herkese ait olmayan, hususi, özel. 
hasen - hasene: 1. Güzel, iyi. 2. İyi, hayırlı iş, iyilik.
hikmet: 1. İnsanın, mevcudatın hakikatlerini bilip hayırlı işleri yapmak sıfatı. 

2. Hakîmlik. Eşyanın ahvâlinden, hârici ve bâtini keyfiyetlerinden bahseden ilim. 
(Buna İlm-i Hikmet deniyor) 3. Herkesin bilmediği gizli sebeb. Kâinattaki ve yaradı-
lıştaki İlâhî gaye. 4. Ahlâka ve hakikata faydalı kısa söz. 5. Sır. 6. Bilinmeyen nokta. 
İlim, adâlet ve hilimin birleşmesinden doğan değerli sıfat.

hilaf: 1. Ters, aykırı. 2. Zıt olma, karşıt olma, aykırılık, zıddiyet, ihtilaf. 
hile: Bir kimseyi aldatmak, kandırmak ve yanıltmak amacıyla yapılan tertip, 

düzen.
himmet: 1. Yardım, ihsan. 2. Çalışma, gayret, emek. 3. Mânen büyük kimselerin, 

ermişlerin dilediklerini yerine getiren mânevi gücü, mânevi yardımı, lutfu. Himmet 
etmek: Yardım etmek, gayret etmek, emek vermek.

hubb: Sevgi, muhabbet, bağlılık, dostluk.
hüccet: 1. Delil, vesika, senet, belge. 2. Şeriat Mahkemeleri kadıları tarafından 

düzenlenen belge.
ıstılah: 1. Sadece bir ilim veya sanat dalına mahsus olan kelime, terim. 2. Herke-

sin bildiği anlamın dışında belli bir meslekten olanların, belirli bir manada kullan-
dıkları kelime. 3. Deyim, tabir. 

ıyal – iyal – ayal: Bir kişinin bakmakla mükellef olduğu kimsenin mükellef 
şekli. Eş, zevce.

ıztırarî: Mecburi.
ibâhe – ibâhet: Mubâh kılma, helâl kılma, mübah olma, bir işin yapılıp yapıl-

mamasını serbest kılma.
icazet: İzin, müsaade, ruhsat. 
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içtihat - içtihad: Müçtehid vasfını kazanmış bir İslam aliminin Kur’an ve sün-
nette bulunmayan veya açıkça belirtilmeyen şer’i bir meseleyi, Kur’an ve sünnetin 
ruhuna aykırı olmamak şartiyle halletmek veya hükme bağlamak hususunda gös-
terdiği üstün gayret ve çalışma, bu çalışma sonunda verilen hüküm.

içtima – ictima: Bir araya gelme, toplanma. 2. Toplantı. 3. Birikme, yığılma.
ictimaiyat: Topluluk hayatı, sosyal hayat.
ifrat: Aşırı gitme, ölçüyü aşma, gereğinden fazla ileri gitme. [Genellikle iki aşırı 

ucu göstermek üzere tefrit kelimesiyle birlikte “ifrat ve tefrit” şeklinde kullanılır].
ihtiyarî: Mecburi olmayan, insanın kendi istek ve iradesine bırakılmış olan.
ikbal: 1. Tâlih ve baht açıklığı, saâdet. Karşıtı: İDBAR. 2. Parlak ve yüksek 

mevki. 
ikrar: 1. Gizlemeyip açıklama, itiraf etme. 2. Kabul etme, tasdik etme. 3. (Dille) 

bildirme, söyleme.
ilâm: Bildirme, anlatma. 
illiyet: 1. felsefe. Sebebi sonuca bağlayan bağ, nedensellik. 2. hukuk. Bir sonucu 

meydana getiren fiil ve hareketle, o sonuç arasındaki bağ.
iltifat: Bir kimseye gönlünü alacak şekilde davranma, güler yüz gösterme, 

hatırını sorma, ilgilenme, teveccüh. 2. Bir şeye arzu duyma, alâka gösterme, onunla 
ilgilenme, rağbet gösterme. 

imâ: Açıkça söylemeden üstü kapalı olarak anlatma, dokundurma. 2. Bir şeyi 
üsüt kapalı olarak anlatan kelime, cümle, işaret.

imtisal: 1. Örnek olarak alıp ayak uydurma, uyma, uyulma. 2. Boyun eğip itaat 
etme, emre göre hareket etme.

insaf: Hakka ve adalete uygun davranış, nefse değil vicdâna uyarak adaletle 
hareket etmek, merhametli davranma. 

irad – îrat: Söyleme. 
irade: 1. (Bu metinde) İsteme, istek, dilek. 2. Buyruk.
irfân: 1. Bilme, anlama, biliş, anlayış. 2. Gerçeği anlama hususundaki güçlü sez-

me yeteneği, görgü ve sezişten gelen ruh uyanıklığı. 3. Kültür. 4. tasavvuf. Allah’ın 
gizli sırlarına ve eşyanın hakikatine tefekkür, keşif ve ilham yoluyla vakıf olma, 
tevhid ilmini zevk edinme.

isnat - isnad: 1. Bir düşünceyi, bir konuyu bir kimse veya sebebe yükleme, ona 
bağlama. 2. Haksız yere yakıştırma iftira. 

istidad- istidat: 1. Yaradılıştan gelen veya sonradan edinilmiş yetenek. 2. 
Yeteneği olan kimse

istidlal: Delile bakma. Bir delile dayanarak, bir şeyden, sonuç çıkarma. Delil ile 
inanma. Zih nin, eserden müessire veya müessirden esere, inti kâl etmesine de istid-
lal denir. Güneşin, yer yüzündeki ışığını görüp, bundan güneşin doğmuş olduğunu 
an lamak gibi...

istikâmet: 1. Yön, cihet. 2. Doğruluk, dürüstlük. 3. tasavvuf. Allah’ın emrettiği 
şekilde hareket etme, taât ve ibâdetini edâ edip, yasaklanan şeylerden kaçınma, 
sırât-ı müstakim üzere bulunma. 

istim-islim: Gücünden yararlanılan buhar.
iştigal: (Bir işle) Uğraşma, meşgul olma. 
iştirak: 1. Ortak olma, birlikte bulunma, ortaklık. 2. Bir düşünce, görüş, tutum 

vb’ne katılma, benimseme.
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iyân - ıyan – ayan: 1. Açık, aşikâr, gözle görülür, belli. 2. Açıkça, gözle görülür 
şekilde.

izmihlâl: Yıkılma, çökme.
kabl: Ön, önce, öndeki, evvel, evvelki.
kable’l-vukü: Olmadan, meydana gelmeden önce.
kadim: Geçmişi uzun zamana dayanan, eski. 2. (Zaman için) Başlangıcı olma-

yan, ezeli, zaman üstü. Kadîm Mecelle’de şu şekilde ifade edilmiştir: “Kadîm oldur 
ki evvelini bilür kimesne olmaya”, yani kadim, bundan önceki durumu bilen kimse-
nin bulunmadığı şeydir 

kaim: 1. Ayakta duran. Mevcut. Baki. 
kâl: Söz, laf. kâl ehli: tasavvuf. Söylediğini yapmayan, söylediği yalnız sözde 

kalan kimseler. 
karakuşî: Bir esasa, bir temele dayanmayan keyfi (hüküm, karar, vb.)
karib: (Zaman ve yer bakımından) Yakın. 
karine: Bilinmeyen bir şeyin anlaşılmasına yarayan ipucu. Anlaşılması zor olan 

hususun hak ve hakikatına dâir cüz’i delil olan şey. İşaret.
katre: 1. Kadar, miktar. 2. Damla.
kavil - kavl: 1. Söz, kelâm. 2. Sözleşme, anlaşma. 3. Bir sözle bildirilen, fikir, 

düşünce hüküm.
kayd – kayıt: Yazıya geçirme, yazma, kaydetme işi. 2. Bir şeyi bir kimseyi bir 

yere mâlederek ait olduğu defter veya fişe geçirme.
kelâm: Tek kelime veya kelimelerden meydana gelmiş, söz, ifade. 2. Söyleyiş, 

söyleme. 
kem: Kötü, fenâ, değersiz, âdi. 2. Eksik, noksan, az.
kemal: 1. En olgun, en yetişkin döneminde olma, olgunluk. 2. Bir şeyin tam ve 

noksansız dereceye erişmiş olması durumu, mükemmellik, tamlık. 3. Bir kimsenin 
mânevi meziyetler, ahlâk, ilim ve fazilet bakımından tam bir olgunluğa erişmiş 
olması durumu.

kemâlât: Sahip olunan manevi hasletler, olgunluklar.
keramet - kerâmet: 1. Kerâmet, ermişlerden zuhur eden olağanüstü olaylar. 

2. Bir ermişin, Allah’ın kendisine yakın kullarına lutfettiği olağanüstü şeyler yapma 
gücü ile ortaya koyduğu, akıl sınırlarını aşan tabiat üstü iş, hârikulâde hâl. 3. Çok 
isabetli söz ve davranış, ermişcesine söylenen söz veya yapılan şey. 

kıptî - kıbtî: Eski Mısır halkından anlam kaymasıyla kıbtî. Çingene.
kıdem: Eskiden kalmış olma, geçmişi uzun zamana dayanma, eskilik.
kıyas: 1. Bir şeyi diğer bir şeye göre değerlendirme, başka bir şeye benzeterek 

hakkında hüküm verme, karşılaştırma, mukâyese etme. 2. Bir sayma, denk tutma. 3. 
mantık. Doğru iki hükümden üçüncü bir hüküm çıkarma. 

kifayetsiz: Bir işi için yeter güç ve ehliyete sahip olmayan, yetersiz.
kuvve: 1. Tasavvur ve düşüncede olup henüz gerçekleşmemiş olma durumu. 2. 

Kuvvet. (Kuvve-i askeriye, gibi.)
küfür-küfr: (Ar. Küfr. Örtmeki inkar etmek, inanmamak) (Burada) Allah’ın 

varlığını, birliğini kabul etmeme, İslam dininin esaslarına inanmama. 2. İslam inanç 
ve esaslarına aykırı söz. 3. Gerçeği örtme, nankörlük.

kül: bir şeyin bütünü, tamamı, hepsi, bütün, tamam. Parçalara ayrılmamış, 
bütün halinde olan şey. Karşıtı: Cüz.
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külfet: 1. Sıkıntı, zahmet, meşakkat, yorgunluk. 2. Büyük masraf yükü. 3. Yük 
haline gelen aşırı kayıt, merasim, resmiyet. külfet yüklemek: Zahmet vermek, yük 
olmak.

lâ: 1. Dilimizde “-siz, yok, değil” anlamına gelen olumsuzluk edatı. 2. Hayır. (Bu 
anlamda daha çok ‘neam’ “evet” ile birlikte kullanılır)

Lȃl olmak: Konuşamamak, dili tutulmak. Lal: Kırmızı renkli, parlak bir taş. 
lisan: 1. (Anlaşma vasıtası olarak) Dil. 2. Bir yazara veya devre âit ifâde tarzı, 

kelime dağarcığı veya söz diziminin meydana getirdiği o kişi veya döneme has 
anlatım üslûbü. 3. Konuşma biçimi, söyleyiş tarzı. 4. Belli meslek, ilim ve uzmanlık 
dallarına has kelimelerden oluşan anlatım.

ma’dum: Var olmayan, mevcut olmayan, yok, nâbud. Karşıtı: MEVCUT.
maglata, mugalata: Boş ve mânasız söz. Zihin yanıltmak, şaşırtmak ve karış-

tırmak için söylenen saçma sapan söz. 
mağribî: Kuzey Afrika ülkeleri halkından olan kimse, Mağripli.
mahal: Yer, mekan, mevki, cay. 2. Yerinde, uygun, lâyık, münasip.
mahfuz: 1. Saklanmış, gizlenmiş. 2. Dış etkilere, tehlikelere karşı korunmuş. 
mâhî: Balık. 
mâkabl: Geçmiş, bir şeyin kendinden evvel olanı. 
makâsıd – Makâsıt: Maksadın çoğul şekli. Maksatlar, niyetler. 
mâkes: Bir şeyin yansıdığı, aksettiği yer, akis yeri.
maksut - maksud: 1. Söylenilmek, belirtilmek istenilen, kastedilen. 2. İstenilen 

şey, amaç, gâye, maksat. 
makus: 1. Tersine dönmüş, baş aşağı çevrilmiş. 2. Bir şeyin aksi, zıddı olan, zıt, 

ters. 3. Yolunda gitmeyen, kötü giden, uğursuz. 4. Bir yere çarpıp geri dönen veya 
aksedip görünen.

mâlâyutak: Güç yetirilmez, takat getirilmez, dayanılmaz.
malûm: 1. Herkes tarafından bilinen, öğrenilmiş olan (şey). Karşıtı: Meçhul.
mâni: 1. Bir işin yapılmasını önleyen şey, engel. 2. “Dilediği her şeyin olmasına 

ve bilhassa kulları için zararlı isteklerin gerçekleşmesine mâni olan, müsaade et-
meyen” anlamında esmâ-i hüsnâdan (Allah’ın güzel isimlerinden)dır.

mansur: Şeriata uymayan sözleri ve hareketleri yüzünden 10. yy.ın başlarında 
Bağdat’ta asılarak öldürülen sûfidir. (A. Gölpınarlı’nın, Şeyh Galip Divanından Seç-
meler eserinden -S. 53)

ma’raz - ma’rız: 1. Bir şeyin göründüğü, ortaya çıktığı yer. 2. Bir şeyin sunuldu-
ğu, bildirildiği, arz edildiği yer, makam.

mârifet: İş yapma husûsundaki ustalık, beceriklilik, hüner, mahâret. 2. Bilgi, 
ilim. 3. tasavvuf. Varlıkların hakikatini ve ilahi sırları tefekkür, keşif ve ilham yo-
luyla kavrama, gerçeği bilme, irfan. 5. Allah’a erişme yolundaki dört makamdan 
(şerîat, tarîkat, hakîikat, mârifet) bir makam. Marifet nazariyesi: Bilgi nazariyesi, 
epistemoloji. 

maruf: 1. Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı. 2. Dinî bakımdan uygun görülen, 
beğenilen, buyrulan. Karşıtı: MÜNKER. marufu emretmek: Maruf olan iyi ve güzel 
şeylerin yapılmasını istemek.

maslahat: 1. İyi olan ve iyiliğe yol açan, hayır getiren, fayda sağlayan şey. Karşı-
tı: MEFSEDET. 2. İş, husus, mesele. 3. Dirlik, düzenlik. 

mazarrat: Zarar, ziyan. Karşıtı: MENFAAT.
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mazmun: Kastedilen asıl mânâ, anlam, kavram, meal, mefhum. 2. edeb. Nükte 
ve cinaslarla süslenen ve asıl mânâyı dolaylı olarak anlatan güzel söz. 

meal: Anlam, kavram, mânâ, mefhum.
mecur: 1. Bırakılmış, unutulmuş. 2. Uzaklaşmış, ayrılmış.
medar: Dayanak, destek. medar olmak: Yardım etmek, yardımcı olmak, yardı-

mı dokunmak. 
medlul: 1. Gösterilen, işaret edilen. 2. Mânâ, meâl, mefhum. 
mefhum: Bir sözün veya kelimenin taşıdığı, ifade ettiği mânâ, anlam, kavram. 

2. (İsim tamlamasının ikinci öğesi olarak) Bir şey hakkında zihinde beliren genel 
düşünce. 

mekin: 1. Bir yere veya bir makama oturan, yerleşen (kimse). 2 Oturaklı, güçlü, 
itibarlı, vakar ve nüfuz sahibi (kimse).

memnû: Men edilmiş, yasaklanmış, yasak.
memzuc: Karıştırılmış, karışmış, karışık.
menâfi:Yararlar, faydalar, kârlar, menfaatler. 
menkul: (Burada) Ağızdan ağza geçerek gelen, nakil ve rivayet edilen.
menzil: 1- At değiştirmek ya da konaklamak üzere kervanların ve posta tatar-

larının indikleri bina, han. 2- Erim: top menzili, ok menzili. 3- Bir günlük yürüyüş 
(ortalama sekiz saat) ile alınabilen yol uzunluğu, iki konak arası yol: 

mert – merd: 1. Yiğit, cesur (kimse), bahadır, kahraman. 2. Adam, insan.
mesağ: İzin, müsâade, cevaz, ruhsat.
meşakkat: Güçlük, zorluk, sıkıntı, eziyet, zahmet.
metâ: Maddi, mânevi sermâye, varlık, servet.
mevhum: Gerçekte olmadığı halde var gibi düşünülen, kuruntuya dayanan, 

vehmedilen (şey).
mevrid: Bir kimsenin veya bir şeyin eriştiği, varıp ulaştığı yer, varılacak, ulaşı-

lacak yer, yol.
mevzi: Savaş sırasında bir askeri birliğin savunma tedbirleri alarak yerleştiği 

yer.
mihr: mec. Sevgi, dostluk. 
mihrap - Mihrab: 1. Cami, mescit gibi ibadet yerlerinde kıble duvarında bulu-

nan, cemaatle namaz kılınırken imamın önünde durduğu, zeminden biraz yüksek 
girintili yer. 2. Yüceliğinden, güzelliğinden vb. üstün niteliklerinden dolayı kendisi-
ne yönelinen makam veya kimse.

mikdâr: Değer, kıymet, derece, seviye.
mikyas: Bir şeyi ölçmeye yarayan âlet, ölçü âleti. 2. Ölçü, nisbet, derece.
misal: Örnek, numûne. 
mîzan: 1. Tartı, ölçü âleti, terazi. 2. Ölçü, mikyas. 3. Mahşer günü herkesin dün-

yada yaptığı iyilik ve kötülüklerin tartılıp değerlendirileceği manevi terazi. 
mucip – mûcib: 1. Sebep olan, gerektiren. 2. Sebep, gerek, vesile, îcap, mücep.
mufârık – müfârık: Ayrılmış, ayrılan. 
mugalata: 1. Yanıltacak şekilde söz söyleme. 2. Bu şekilde söylenen söz, ya-

nıltmaca. 3. mantık. Meşhur fakat yanıltıcı kavramlardan faydalanarak yapılan akıl 
yürütme. 
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muhakkem: Bir dâvâda, tarafların istek ve rızaları ile hakem kabul edilmiş 
olan. 2. Sağlamlaştırılmış, takviye edilmiş, tahkim olunmuş.

muhal: Olamaz, olmaz, olmayacak, olması, gerçekleşmesi imkânsız, olanaksız.
muhalif: 1. Uygun olmayan, uymayan, benzemeyen (şey), aykırı. 2. Karşı çıkan, 

karşı koyan (kimse). 
mukadder: 1. Sözde ve yazıda bulunmadığı halde sözün gelişinden anlaşılan. 

2. Kaderde yazılı olan, belirlenen.
muhteris: 1. Çok istekli, çok arzulu, coşkulu, ateşli (kimse). 2. Doymak bilme-

yen, kanâat etmeyen, hırslı (kimse), haris.
mukaddem: 1. Önde olan, önden giden, ileride bulunan. 2. Zaman bakımından 

daha eski olan, önce, evvel, önceki, evvelki.
mukassim: Kısım kısım ayıran, bölen, taksim eden.
muktesid: Tutumlu. ekseriyet-i mukteside: İktisatla, tutumlu bir şekilde 

yaşayan çoğunluk.
muktezâ - muktazâ: Bir şeyin gereği olan, gereken, lâzım gelen şey, gerek, 

îcap.
musibet: 1. İnsanın başına ansızın gelen belâ, felaket, dert, sıkıntı. 2. Uğursuz, 

pis, murdar, menhus (şey).
mutabakat: 1. Herhangi bir konu üzerinde anlaşma, uzlaşma. 
mutâbık: 1. Herhangi bir konuda karşılıklı olarak anlaşmaya varan, anlaşan, 

birbiriyle uzlaşan. 2. Uygun, muvâfık. 
mûtat – mûtad: 1. Alışkanlık haline gelmiş, âdet edinilmiş, alışılmış, her za-

manki. 2. Alışılmış, âdet edinilmiş şey, alışkanlık. 
mutlak: Bütünüyle, tam tamına, her yönüyle, son derece.
muvakkit: Dünyanın güneş etrafındaki hareketine göre vakit ve bilhassa na-

maz vakitlerini belirleyen kimse. 
mübah - mubah: Hakkında şer’i bir emir veya yasak bulunmayan, yapılması 

veya yapılmaması dince kişinin arzu ve isteğine bırakılan, caiz görülen (şey)
mücerrep – mücerreb: Denenmiş, sınanmış, tecrübe edilmiş. 
mücerret – mücerred: 1. Madde ve cisim hâlinde olmayan. 2. Düşüncede var 

olan, zihinde soyutlama, tecrit yoluyla elde edilen, soyut. 3. Katıksız, karışıksız, saf, 
hâlis. 4. Yalın, çıplak. 

müddeî: İstek ve iddiasında inatla direnen (kimse), iddiacı. 2. Huk. Birini dâvâ 
eden, dâvâ açan kimse, dâvâcı. 

müneccim: 1. Yıldızların durum ve hareketinden geleceğe ait hükümler çıka-
ran kimse, astrolog. 2. eski. Gök bilimci, astronom.

münhasır: 1. Yalnız bir kimseye, bir şeye mahsus olan, başkasıyle ilgisi bulun-
mayan. 2. Etrafı çevrilmiş, sınırları belli edilmiş olan, sınırlı.

münker: Ret ve inkâr olunan, kabul edilmeyen. 2. Hoşa gitmeyen, beğenilme-
yen, makbul olmayan. 3. din. Dince uygun görülmeyen, caiz olmayan şey.

müsâdeme: 1. (İki şey) Birbirine çarpma, çarpışma. 2. asker. Silahlı çatışma, 
çarpışma, muharebe. 3. Uğraşma, didişme, çekişme.

müsâvât: Aynı seviyede olma, eşitlik, denklik.
müstelzim: Gerekli kılan, gerektiren (şey).
müste’nif: Yeniden başlayan. 
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müteharrik: 1. Hareket eden, hareket halinde olan. 2. Hareketli, oynar. 3. 
İşleyen, çalışan, harekete geçen. 

mütemmim: Tamamlayan, tamamlayıcı (şey). 
mütenakız: Çelişen (Ayrıca bakınız: Tenakuz)
nâdan: 1. Cahil, bilmez, (bilgisiz) kimse. 2. Sert ve gönül kırıcı, kaba (kimse), 

nobran. 
nas: Herhangi bir konuda kesin ve açık hüküm içeren söz, açık ve kesin hüküm. 

2. Herhangi bir konuda Kur’an’da veya hadislerde bulunan ve üzerinde tartışılması 
dinen câiz olmayan delil hükmündeki kesin ifâde. 

nazar: Bakış, bakma, göz atma. Hüsn-i nazar: İyi gözle bakma.
nazar-ı haram: Haram bakış.
nefs - nefis: 1. Bir kimsenin kendi öz varlığı, öz benliği, kişiliği. 2. Bedene ait 

yeme, içme ve ihtiyaçların bütünü. 3. Can, ruh, hayat. 
nimet: Lütuf eseri olan iyilik, ihsan, bağış. 2. Allah’ın kullarına bağışı olan yiye-

cek, içecek vb. özellikle ekmek. 3. İnsanın iyi yaşamasını sağlayacak her türlü şey, 
servet, refah, dirlik düzenlik, sağlık vb. 

nisyan: Unutma.
nizâm: Düzen, kural.
numûne – nümûne: 1. Nitelikleri hakkında bir fikir vermek üzere bir bütün-

den alınan parça, örnek. 2. Benzer. 3. Örnek alınan şey veya kimse.
nush: Nasihat, öğüt. 
özür-özr: 1. Bir kusur veya suçun hoş görülmesini gerektiren sebep (mazeret). 

2. Suçun bağışlanması. 3. Engel. 4. Kusur, eksiklik.
palan: Eşeklere, bazen da atlara vurulan, kaşsız, enli ve yumuşak bir semer 

çeşidi. 
pâyidar - pâydar: Kalıcı, devamlı, sabit. pâyidar olmak: Kalmak, yok olma-

mak, var olmakta, yaşamakta devam etmek.
peşrev: taksimden sonra, hangi makamda besteler çalınacaksa, o makama girişi 

gösteren güftesiz bir fasıldır, ‘önden giden’ manasına da gelir. 
ref’: (Bu metinde)Ortadan kaldırma, hükümsüz kılma, feshetme.
reftar: Gidiş, yürüyüş.
rivayet: 1. Bir haberi, söz veya olayı nakletme, anlatma. 2. Nakledilen haber veya 

söz. 3. Halk arasında söylenen söz, söylenti. 4. hadis. Hz. Peygamberin hadislerinin 
vb. haberlerin senetli olarak bir sonraki nesle nakli. 

rücû: Dönme, baş vurma.
sâkıt: 1. Düşen, düşmüş. 2. Hükümsüz, geçersiz ve önemsiz duruma gelen, 

değeri, kıymeti kalmayan. 
sâkit: Ses çıkarmayan, konuşmayan, susan, sessiz. 
sarahat: Sözle bir şeyi irâde etmek sarahat (açıklık, sözle açıklık) tir. Fiil veya 

sükût ile irâde etmek, delâlettir.
sehl – sehil: Kolay.
selim: 1. Maddi ve mânevi kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru. 2. (Ur için) 

habis olmayan.
seng: Taş. Seng-i musalla: Musalla taşı.
sıhhat: 1. Sağlık, esenlik, afiyet. 2. Doğruya, gerçeğe uygunluk, gerçeklik. 
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sıklet: Ağırlık, yük. 
sibak: Bir şeyin geçmişi.
sigaya çekmek: Sorguya çekmek, hesap sormak. 
siret: Bir kimsenin ahlakı, seciyesi, karakteri, dışa akseden davranışı. Karşıtı: 

Suret. 
suret: Gözün ilk bakışta gördüğü şey, dış görünüş, şekil, biçim. Karşıtı: Siret.
sirkat: Çalma, hırsızlık.
siyak: Sözün gelişi. 
suâl: 1. Soru, sorulan şey. 2. Sorma, soruşturma. suâl-i mukadder: Sorulma 

ihtimali (yüksek) olan soru.
sui misâl – su-i misâl: Yanlış veya kötü olan (şey). Örnek alınamayacak, örnek 

gösterilemeyecek (şey, iş).
sufle: Sahnedeki oyunculara, izleyicilere duyurmadan unutulmuş bir sözü veya 

cümleyi hatırlatma.
sükût: Susma, konuşmama, sessizlik. sükût etmek (eylemek): Susmak. 
sürç: Sürçme, yanılma, hatâ. Sürç-i lisan: Yanlışlıkla istemediği bir sözü söyle-

me, ağızdan kötü bir lâf kaçırma, dil sürçmesi.
şâmil: İçine alan, kaplayan, kapsayan. 
şeb: Gece. şeb-i yeldâ: En uzun gece. Senenin en uzun gecesi.
şecâat: Yiğitlik, yüreklilik, cesaret. 
şehvet: (Bu metinde) 1. Ölçüyü aşan şiddetli arzu, şiddetli istek. 2. Nefsin hoşu-

na giden bedeni ve süflî arzulara meyletme.
şekk: Şüphe, zan, tereddüt. Bir şeyin vuku bulup bulmamış olmasında, iki halin 

de birbirine eşit olarak düşünülmesi. 
şer - şerr: 1. Kötülük, fenalık. 2. halk ağzı. Kötü. Zıddı: HAYR, HAYIR.
şiraze: Klasik tarzdaki şark ciltlerinde formaların dikildiği ipliklerin uzun bıra-

kılan uçlarının, formalar tamamlandıktan sonra usûlüne göre birleştirilip örülme-
sinden meydana gelen ve sayfaları düzgün tutmaya, dağılmasını önlemeye yarayan 
ibrişim şerit. 2. mec. Nizam, düzen, temel, esas.

şüyû: Herkesçe duyulma, yayılma, bilinme, halkın diline düşme. 
tadil: Değiştirme, değişiklik. 2. eski. Doğru hale getirme, düzeltme. 3. Mutedil 

hale getirme, itidâle getirme.
tagayyür: Değişme, başkalaşma.
tahsil: İlim öğrenmek için okuma, öğrenim. 
tasrih: Açık açık anlatma, şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklama, apaçık 

belirtme. tasrih, kendisiyle maksadın tam olarak ve açıkça ortaya çıktığı sözdür. 
tazallüm: (Zulm’den): Sızlanma, yanıp yakılma.

tebei nazar: Sathi görüş, yüzeyden (yüzeysel) bakış, basit düşünüş.
tecelli: Görünme, belirme, görünür olma, zuhur etme. 2. Kader, talih. 3. Allah’ın 

kudretinin şahıslarda ve eşyada görünmesi.
tedric-tedrici: Derece derece, yavaş yavaş olan.
tefrit: Gereğinden daha aşağıda olma durumu. [Genellikle iki aşırı ucu göster-

mek üzere ifrat kelimesiyle birlikte “ifrat ve tefrit” şeklinde kullanılır].
tekdir: 1. Azarlama, paylama. 2. Okullarda öğrencilere verilen cezalardan biri. 
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tenâkuz: Bir sözün diğer bir söz ile çelişmesi, çelişki. Tenâkuza düşmek: Birbi-
riyle çelişen, birbirine zıt düşen sözler söylemek.

tenvim. Uyutma, uyuşturma. 
teşbih: 1. Benzetme, benzetilme. 2. edeb. Mânâyı kuvvetlendirmek için arala-

rında ortak taraflar olan iki şeyden zayıfını kuvvetlisine benzetme şeklindeki edebî 
sanat. 

tenzil: İndirme, azaltma, aşağı düşürme.
teşmil: Bir şeyi kapsamı içine alma, yayma.
tevehhüm: Asılsız şüpheye düşme, kuruntuya, vehme kapılma, delile dayanma-

yan ihtimal üzerinde durma.
tevessül: 1. Sarılma, baş vurma. 2. Bir şeyi vesile kılma, aracı kabul etme. 
te’vil: Bir sözü görünür anlamından farklı yorumlama.
teyemmüm: Su bulunmadığı veya bulunduğu hâlde kullanılmasının mümkün 

olmadığı zamanlarda toprak ve benzeri şeylere elleri sürüp meshetmek suretiyle 
abdest alma.

teysir: Kolaylaştırma.
usûl: 1. Bir amaca erişmek için takip edilen yol, yöntem. 2. bir ilimde bir sonu-

ca erişmek için belli bir plana göre takip edilen yol, metot.
üstât – üstâd: Herhangi bir ilimde veya sanat alanında bilgi ve söz sahibi olan, 

üstün bir yeri, tam vukuflu bulunan kimse. 
üslûp: 1. Oluş, yapış veya yapılış biçimi, tutulan yol, tarz, usül. 2. edeb. Bir 

sanatçının veya bir devrin kendine has anlatış biçimi, ifade yolu, stil. 
vabeste: Bağlı.
vacib: Dini (şer’i) bakımından terki doğru ve uygun olmayan, kesinlik bakımın-

dan farzdan sonra gelen. 2. Çok lüzumlu, bırakılması mümkün olmayan, zaruri.
varak: 1. Kitap yaprağı, iki sayfadan ibaret üzeri yazılı yaprak. 2. Yaprak, ağaç 

ve ot yaprağı.
vaz’: Koyma, konulma. 2. Ortaya koyma, düzenleme, tedvin etme. vâzetmek: 

1. Koymak. 2. Düzenlemek, tertip ve tedvin etmek. 3. Tâyin ve tespit etmek, ortaya 
koymak. vâzetmek: 1. Dini öğütte bulunmak, vaaz vermek. 2. Öğüt vermek, nasihat 
etmek.

vefa: 1. Sözünde durma, verilen sözü yerine getirme 2. Dostluk ve muhabbette 
sebat etme, sevgide süreklilik, bağlılık ve sadâkat. 

vehim – vehm: 1. Gerçekte var olmayan fakat var olduğu sanılan, varmış gibi 
tasarlanan düşünce ve zan. 2. Kötü ihtimalleri düşünüp kurma, evham, vesvese, 
kuruntu. 3. Yersiz korku ve zan, şüphe.

visâl: Kavuşma
vukû: Olma, meydana gelme, husûle gelme.vukû bulmak: Olmak, meydana 

gelmek.
vücub: 1. Vacip ve lüzumlu olma. 2. Bırakılması mümkün olmama. 3. Lâyık 

olma.
vusûl: Ulaşma, gelme, varma, erişme, yetişme.
yakîn: 1. Bir şeyi şüphesiz olarak, tam ve doğru şekilde bilme. 2. Kesin ve sağ-

lam bilgi. 3. tasavvuf: Herhangi bir delile bağlı olmaksızın sadece îman kuvvetiyle 
âşikâr olarak görme, müşâhede ederek bilme. 
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zâhir: Meydanda olan, görünen, açık ve belli olan (şey). 2. Bir şeyin görünen 
tarafı, dış yüzü, dış görünüşü. Karşıtı: BÂTIN.

zâil: 1. Devamlı ve kalıcı olmayan, sona eren, yok olan, ortadan kalkan. 2. Geç-
miş olan.

zan: Sanmak, sezmek, bir şeyi kesin olmaksızın bilmek, ihtimalli olarak bilmek 
demektir. 

zaruret: Mecburiyet, zorunluluk. 
zayi: 1. Kayıp, yok olmuş, elden çıkmış (şey). 2. Ziyan olmuş, boşa gitmiş (şey)
zehap – zehab: Bir fikir veya düşünceye uyma, sahip olma, sanma, öyle zannet-

me, zan. 
zerduz: Altın tel ve sırma ile işlenmiş. 
zeval: 1. Yok olma, yok edilme, ortadan kalkma. 2. Bozulma, iyi bir durumdan 

kötü duruma dönme, düşme, alçalma.
zevâhir: Dış görünüş, dış yüz. 
zevi’l akl (ukul): Akıl sahipleri.
zikir - zikr: (Bu metinde) Sözünü etme, ismini söyleme, anma. 
zimmet: 1. Bir kimsenin üzerine geçirdiği ve ödemeye mecbur olduğu borç. 2. 

Alacak.
zuhur: 1. Meydana çıkma, baş gösterme, görünme. 2. tasavvuf. (İlâhi sıfat ve 

isimler) Bir sûrete binip ortaya çıkmak , varlık suretinde görünmek, zahir olmak, 
tecelli etmek. zuhur etmek: Ortaya çıkmak, baş göstermek, 

zübde: 1- Netice, sonuç, hülâsa. 2- Bir şeyin en mühim kısmı. 3- Kaymak. 4- 
Her nesnenin iyisi ve hâlisi.


