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Öz 
İsmâîl-i Ankaravî onyedinci yüzyılın çok sayıda eser kaleme almış müelliflerindendir. Onun kaleme almış olduğu eserlerden 

birisi de belâgat sahasına ait Miftâhü’l-Belâga ve Mısbâhü’l-Fesâha’dır. Miftâhü’l-Belâga ve Mısbâhü’l-Fesâha, İsmâîl-i Ankaravî’nin ‘Hatîb’ 
veya ‘Hatîb-i Dımışkî’ lakabıyla tanınan Kazvînî’nin Telhîs adıyla meşhur olan Telhîsü’l-Miftâh’ı ile daha çok ‘Hâce-i Cihân’ olarak 
bilinen Mahmûd-ı Gâvân’ın Menâzırü’l-İnşâ’sından yararlanarak meydana getirmiş olduğu bir eserdir. Ankaravî, Miftâhü’l-Belâga ve 
Mısbâhü’l-Fesâha’yı Telhîs’i anlamakta ve kavramakta güçlük çeken Derviş Âmil ve Muhammed Sâdık Çelebi için kaleme almıştır. Eser, 
dört ‘bâb’ ve bu ‘bâb’ların içinde yer alan muhtelif ‘fasl’lardan meydana gelmiştir. Biz bu çalışmamızda söz konusu ‘bâb’larda ve 
‘fasl’larda işlenen konulara dair ıstılahları bir araya getirerek Miftâhü’l-Belâga ve Mısbâhü’l-Fesâha’nın terimler sözlüğünü ortaya 
koymaya çalıştık. Alfabetik olarak düzenlediğimiz bu sözlükte eserin çeşitli yerlerinde ‘ilm-i belâgat’, ‘fünûn-ı belâgat’, ‘fenn-i fesâhat’, 
‘fenn-i bedî’ ü beyân’, ‘san’at-ı şi’r’, ‘aksâm-ı şi’r’, ‘sanâyi-i şi’riyye’, ‘ma’rifet-i inşâ’, ‘fünûn-ı inşâ’ şeklinde geçen ilimlerle ilgili 
ıstılahlar ve bunların tanımları yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İsmâîl-i Ankaravî, Miftâhü’l-Belâga ve Mısbâhü’l-Fesâha, Istılah, Belâgat, Fesâhat, Meânî, Beyân, Bedî, 
İnşâ. 

Abstract 
İsmâîl-i Ankaravî is one of the most productive authors of the seventeenth century. One of his works is Miftâhü’l-Belâga ve 

Mısbâhü’l-Fesâha which belongs to the field of eloquence. Ankaravî wrote Miftâhü’l-Belâga ve Mısbâhü’l-Fesâha using both Kazvînî’s 
Telhîsü’l-Miftâh and Mahmûd-ı Gâvân’s Menâzırü’l-İnşâ. Ankaravî wrote Miftâhü’l-Belâga ve Mısbâhü’l-Fesâha for Derviş Âmil and 
Muhammed Sâdık Çelebi who had difficulties in comprehending the Telhis. Miftâhü’l-Belâga ve Mısbâhü’l-Fesâha consists of four ‘bâb’s 
and various ‘fasl’s. This article is an attempt the glossary of terms of Miftâhü’l-Belâga ve Mısbâhü’l-Fesâha. In this glossary, which is 
organized alphabetically, there are the terms and their definitions about the sciences such as ‘belâgat’, ‘fesâhat’, ‘meânî’, ‘beyân’, ‘bedî’, 
‘inşâ’. 

Keywords: İsmâîl-i Ankaravî, Miftâhu’l-Belâga ve Mısbâhu’l-Fesâha, Term, Belâgat, Fesâhat, Meânî, Beyân, Bedî, İnşâ. 
 
 
Giriş 
Doğduğu yer olan Ankara’ya nisbetle ‘Ankaravî’, bir Mevlevî şeyhi olması hasebiyle ‘Şeyh İsmâîl-i 

Ankaravî’ veya ‘İsmâîl Dede’, 1019/1610’dan ölüm tarihi olan 1041/1631’e kadar aralıksız yirmi bir yıl 
şeyhliğini yaptığı Galata Mevlevîhânesi’nin yapılış tarihine (897/1491) delâlet eden ‘er-Rusûh’ kelimesini 
‘Rusûhî’ şeklinde şiirlerinde mahlas olarak kullandığı için ‘Rusûhî Dede’ veya sadece ‘Rusûhî’, Mevlânâ 
Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî’sine yazdığı başarılı şerhin kendisine sağladığı şöhret sebebiyle ‘Hazret-i 
Şârih’ veya ‘Şârih-i Mesnevî’ gibi adlar ve lakaplarla anılan İsmâîl-i Ankaravî onyedinci yüzyılın çok sayıda 
eser kaleme almış müelliflerindendir.1 Onun kaleme almış olduğu eserlerden birisi de belâgat sahasına ait 
Miftâhü’l-Belâga ve Mısbâhü’l-Fesâha’dır.  

1. Miftâhü’l-Belâga ve Mısbâhü’l-Fesâha 
1284/1867 tarihli matbu nüshasının başında “Şāriģ-i Meśnevì eş-Şeyĥ İsmā‘ìl-i Anķaravì ‘aleyhi 

raģmeti’l-bārì ģażretleri Ĥvāce-i Cihān’ıñ Menāžırü’l-İnşā’sını me’ĥaź ittiĥāź iderek ģüsn-i te’lìfe himmet 
eylemiş olduġı işbu Miftāģü’l-Belāġa nām kitāb-ı ma‘ārif-niŝāb ki fi’l-ģaķìķa fenn-i bedì‘ ü beyānda lisān-ı 
Türkì üzere yazılmış olan kitāblarıñ birincisi ve šarìķ-i edebiyyātda açılmış olan ebvāb-ı belāġatıñ eñ 
evvelkisi dinmege sezā ve ĥvāhişgerān-ı şi‘r ü inşā içün müšāla‘aya şāyān bir yādigār-ı cihān-bahādır.” 

                                                           
•
 Bu yazı şu yüksek lisans tezlerinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi ve yeni bilgilerin ışığında değerlendirilmesi suretiyle 

oluşturulmuştur: ÜLKEN, Fatih (1990). Şeyh İsmail Ankaravî’nin Miftâhu’l-Belâga ve Misbâhu’l-Fesâha’sı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.; SUMMAK, Abdülkadir (1999). Miftâhu’l-Belâga ve Misbâhu’l-Fesâha –
Transkripsiyonlu Metin-, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
** Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
1 İsmail-i Ankaravî ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgi için şu eserlere bakılabilir: CEYHAN, Semih (2005). İsmail Ankaravî ve Mesnevî 
Şerhi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.; TANYILDIZ, Ahmet (2010). İsmâîl Rusûhî-yi 
Ankaravî Şerh-i Mesnevî (Mecmû’atu’l-Letâyif ve Matmûratu’l-Ma’ârif) (I. Cilt) (İnceleme-Metin-Sözlük), Yayımlanmamış Doktora Tezi, 
Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.; ÜLKEN, Fatih (1990). Şeyh İsmail Ankaravî’nin Miftâhu’l-Belâga ve Misbâhu’l-
Fesâha’sı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.; SUMMAK, Abdülkadir (1999). 
Miftâhu’l-Belâga ve Misbâhu’l-Fesâha –Transkripsiyonlu Metin-, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü.; YETİK, Erhan (1991). “Ankaravî, İsmail Rüsûhî” TDVİA, C. 3, İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları; YETİK, Erhan 
(1993). İsmail-i Ankaravî Hayatı Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, İstanbul: İşaret Yayınları.
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(Ankaravî, 1284: 1) şeklinde takdim edilen Miftâhü’l-Belâga ve Mısbâhü’l-Fesâha, İsmâîl-i Ankaravî’nin ‘Hatîb’ 
veya ‘Hatîb-i Dımışkî’ lakabıyla tanınan Kazvînî2’nin Telhîs adıyla meşhur olan Telhîsü’l-Miftâh3’ı ile daha 
çok ‘Hâce-i Cihân’ olarak bilinen Mahmûd-ı Gâvân4’ın Menâzırü’l-İnşâ5’sından yararlanarak meydana 
getirmiş olduğu bir eserdir.  

2. Eserin Te’lif Sebebi ve Muhtevası 
Ankaravî, bu eseri “zübde-i evlād-ı ma‘nevì ve zümre-i aģfādınıñ eŝlaģı ve ehl-i talebi” olarak 

nitelendirdiği Derviş Âmil ve Muhammed Sâdık Çelebi için kaleme almıştır. Şöyle ki vaktiyle Derviş Âmil 
ve Muhammed Sâdık Çelebi ‘san‘at-ı şi‘r’, ‘ma‘rifet-i inşâ’, ‘ilm-i belâgat’ ve ‘fenn-i fesâhat’a merak salıp 
Şeyh İsmâîl-i Ankaravî’den ‘Hatîb-i Dımışkî’nin bu konulara dair önemli eseri Telhîs’i okumak isterler. Fakat 
‘Hatîb-i Dımışkî’nin belâgata dair Arapça yazılmış bu zor eserinin içindeki ince manaları anlayıp 
kavramakta güçlük çekerler. Ankaravî de bunun üzerine hem onlara hem de onlardan başka belâgat ve 
fesâhata talip olanlara kolaylaştırmak için Telhîs’in ‘bedî’ ve ‘beyân’ ilimlerine ilişkin kısımlarını özetleyerek 
Türkçe’ye tercüme eder. Ankaravî bu durumu Miftâhü’l-Belâga ve Mısbâhü’l-Fesâha’nın ‘sebeb-i te’lif’ 
kısmında şu sözlerle anlatır:  

“Zübde-i evlād-ı ma‘nevì ve zümre-i aģfādımıñ eŝlaģı ve ehl-i šalebi ya‘nì Dervìş ‘Āmil ve 
Muģammed Ŝādıķ Çelebi yesserallāhu lehümü’l-‘ilmü’l-edebì vaķtā ki ŝan‘at-ı şi‘r ve ma‘rifet-i inşāya šālib 
ve ‘ilm-i belāġat ve fenn-i feŝāģata rāġıb olup bu faķìr-i Mevlevì a‘nì Şeyĥ İsmā‘ìl-i Anķaravì’den Ĥašìb-i 
Dımışķì’niñ aġmaż-ı muŝannefātından olan metn-i Telĥìŝ’i ta‘allüme şürū‘ idüp ģālbuki anlarıñ ol fende 
yedleri ķaŝìr oldıġından ol kitāb-ı belāġat-niŝābda münderic bulınan ma‘ānì-i daķìķanıñ fehmi źihnlerine 
‘asìr geldigi cihetle ‘ilm-i meźkūra iştiġālden sìr ü melūl olmışlar idi. Bu faķìr-i keśìrü’t-taķŝìriñ derūnında 
şefķat-ı fıšriyye ve merģamet-i cibilliyye cūşa gelüp anlara ve anlardan ġayrı šālib-i belāġat u feŝāģat olanlara 
teshìl itmek içün ol kitāb-ı bedì‘ü’l-esāsıñ bedì‘ ü beyānına müte‘alliķ olan ve fenlerinden šullāba ehemm ü 
elzem olan ebyāt u kelimāt telĥìŝ ü iķtibās ķılınup Türkì ‘ibārāt üzere terceme vü tefsìr olındı ve büleġā vü 

                                                           
2 “’Kazvînî, Hatîb’, Ebü’l-Meâlî Celâlüddîn el-Hatîb Muhammed b. Abdirrahmân b. Ömer b. Ahmed el-Kazvînî eş-Şâfiî (ö. 739/1338). 22 
Şâban 666’da (7 Mayıs 1268) Musul’da doğdu. Uzun yıllar Şam Emeviyye Camii’nde hatiplik yaptığı için “Hatîb” ve “Hatîbü Dımaşk” 
unvanıyla tanınır. Arapça’nın yanında Türkçe ve Farsça da bilen Kazvînî başta Arap belâgatı olmak üzere Arap dili, fıkıh, fıkıh usulü ve 
kelâm sahalarında zamanında otorite kabul edilmiştir. Belâgatı sadece yaşanan, tadılan, fakat anlatılamaz bir duyuş olmaktan çıkarıp 
belirli tanım, ilke ve kuralları bulunan ve bunlar yoluyla başkalarına, özellikle ana dili Arapça olmayanlara da kolaylıkla anlatılabilen 
ilmî bir disipline dönüştüren Kazvînî’dir. Belâgatın birçok konusunda Sekkâkî’nin görüşlerini reddedip orijinal görüşler ortaya koyan 
Kazvînî, Sekkâkî’nin beyan ilminin sonunda yer verdiği fesahat ve belâgat konularını girişte ele almış, belâgat ve fesahati kesin 
çizgilerle birbirinden ayırmıştır. Kazvînî, meânî ilmini mantıkî bir yaklaşımla sekiz temel konuya ayırmış, bu tasnif daha sonraki 
belâgatçılar tarafından aynen benimsenmiştir. Sekkâkî’nin beyan ilmi tanımını yetersiz görüp onun andığı unsurları kullanarak bu ilmi 
yeniden tarif etmiştir. Bedî ilminin belâgattan bağımsız bir ilim olarak ele alınışı Kazvînî ile başlamış, bu ilmin daha sonra da kabul 
edilen tanımı onun tarafından yapılmıştır. Sekkâkî’nin yer verdiği on altı mâna ve dört lafız sanatına on beş mâna ve üç lafız sanatı 
daha ekleyerek bedî nevilerini otuz sekize çıkarmıştır. Kazvînî bediî sanatlarda lafız-anlam bütünlüğünü ve lafzın anlama tâbi olmasını 
savunmuş, sanatı lafzî söz oyunu sanan, mânayı gölgeleyecek derecede lafzî sanatlarda aşırı giden şairleri tenkit etmiştir.” (Durmuş, 
2002: 156-157).      
3 “Telhîsü’l-Miftâh. Sadece et-Telhîs adıyla da tanınan eser, Ebû Ya’kûb es-Sekkâkî’nin Miftâhu’l-Ulûm’unun belâgata dair üçüncü 
bölümünün ihtisarıdır. Şerhi mahiyetindeki el-İzâh’ın 724 (1324) tarihli bir nüshası bilindiğine göre eser en az bu tarihten birkaç yıl önce 
kaleme alınmış olmalıdır. Telhîs bir mukaddime ile üç bölüm ve bir hâtimeden meydana gelir. Kazvînî eserin mukaddimesinde fesahat 
ve belâgat kavramlarının tanımını, kısım ve şartlarını incelemiş, birinci bölümde meânî, ikinci bölümde beyan ve üçüncü bölümde bedî 
ilmini ele almış, hâtime kısmında ise şiir çalıntıları (serikât) meselesiyle edebî bir parçanın giriş-gelişme-sonuç bölümlerini kapsayan 
kompozisyon tekniğine dair bazı temel bilgilere yer vermiştir. İlk defa Kalküta’da 1813’te basılan Telhîsü’l-Miftâh’ın daha sonra da çeşitli 
neşirleri yapılmış, üzerinde şerh, hâşiye, ta’lik, ihtisar, nazma çekme, tercüme şeklinde çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir.” 
(Durmuş, 2002: 157).    
4 “’Mahmûd-ı Gâvân’, Hâce-i Cihân İmâdüddîn Mahmûd b. Muhammed Gîlânî (ö. 886/1481). Behmeni veziri. 814’te (1411) Hazar 
denizi kıyısındaki Gîlân bölgesinde yer alan Gâvân şehrinde doğdu. Mahmûd-ı Gâvân, idarî ve askerî alanda yaptığı yeniliklerle 
Behmenî Devleti tarihinde önemli rol oynamıştır. Ortaçağ Hindistanı’nda birçok köy ve şehrin sınırlarını tesbit edip gelir miktarını 
araştırarak ülkenin sistemli bir şekilde ölçülmesini sağlayan ilk vezirlerden biridir. Mahmûd-ı Gâvân’ın mührünü taşıyan ve Orissa 
Krallığı’nı devleti istilâya çağıran sahte bir mektubun sultanın eline geçmesi onun haksız yere idam edilmesine sebep oldu. Behmenî 
Devleti Mahmûd’un ölümünden bir yıl sonra parçalanmaya başladı. Mahmûd-ı Gâvân, Dekken’de birçok mimari eser yaptırmış olup 
bunların en önemlisi ölümünden iki yıl önce Ahmedâbâd’da inşa ettirdiği cami ve medresedir. Ayrıca Fars dilinde özellikle inşâ 
türünün en iyi örnekleri arasında yer alan bazı eserler ortaya koymuştur. Bunların en meşhuru münşeatını topladığı Riyâzü’l-İnşâ adlı 
kitabıdır. (Haydarâbâd 1948). Mektuplarının yer aldığı Menâzırü’l-İnşâ isimli bir diğer eseri de British Museum’da kayıtlıdır. (Rieu, II, 
527). Kaynaklarda Kavâ’idü’l-İnşâ adlı bir kitabından da bahsedilir.” (Kurtuluş, 2003: 361-362). 
5 “Menâzırü’l-İnşâ adından da anlaşılacağı üzere inşâ ilmine dair bir eserdir. Behmenî Devleti, Mahmûd-ı Gâvân’ın vezirliği sırasında 
Osmanlı İmparatorluğu’yla elçi teatisinde bulunan Hindistan’daki ilk devlet olmuştur. Çok büyük bir ihtimalle birbirinden çok uzak bu 
iki devletin kurduğu diplomatik ilişki sayesinde Menâzır’ın bir nüshası daha yazarının sağlığında İstanbul’a ulaşmıştır. Menâzırü’l-İnşâ, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda 17. yüzyılın ilk çeyreğinde tercüme edilecek kadar, sonraları da hem metninin hem de tercümesinin 
yayımlanacağı kadar bir popülariteye ulaşmış bir eserdir. Nitekim Taşköprüzâde, Menâzırü’l-İnşâ’nın Osmanlı alimleri ve Fars fazılları 
arasında ne kadar popüler olduğunu Miftâhü’s-Sa’âde (I, 182) adlı eserinde belirtir. Menâzırü’l-İnşâ İstanbul’da tarihsiz olarak –çok 
büyük bir ihtimalle de 1860’larda- yayımlanmıştır.” (Ferrard, 1984: 20). “Kaşf, kitabın, bir mukaddime, iki makaale ve bir hâtimeden 
ibâret bulunduğunu yazıyor. Kitabın mukaddimesi yedi fasl üzere tertîb edilmiştir. Bu fasıllarda inşâ, mevzûu ve gaayesi, belâgat ve 
fesâhat, ıstılahlar, teşbîh, istiâre, kinâye, ta’rîz ve telvîh anlatılmaktadır. Bundan sonra 1. makaalede, kelâmın taksîmi ve şiir nevi‘leri, 2. 
m. de mükâtebeler ve şartları, hâtimede de hat ve husûsiyetleri bildirilmektedir.” (Gölpınarlı, 1971: 414-415).      
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şu‘arānıñ maģalle münāsib olan ebyāt-ı belìġası ve Fārsì ve ‘Arabì ile cā-be-cā tezyìn ü taģliye olınup aķsām-
ı şi‘ri bilmek ve fünūn-ı inşāya vāķıf u ‘ārif olmaķ içün muķaddime ķılındı ve cümle dört bāb ve her bāb 
içinde bir nice faŝl üzere mübtenì olup durıldı ve buña Miftāģü’l-Belāġa ve Mıŝbāģü’l-Feŝāģa dimekle nām 
virildi.” (Ankaravî, 1284: 3-4).    

Miftâhü’l-Belâga ve Mısbâhü’l-Fesâha, Ankaravî’nin “…ve cümle dört bāb ve her bāb içinde bir nice 
faŝl üzere mübtenì olup durıldı” şeklindeki sözlerinden de anlaşılacağı üzere dört ‘bâb’ ve bu ‘bâb’ların 
içinde yer alan muhtelif ‘fasl’lardan oluşmaktadır. Eserdeki ‘bâb’ların ve ‘fasl’ların başlıkları şöyledir:   
El-Bābu’l-Evvel fi Beyāni’l-Kelime ve’l-Kelām [9] 
El-Faŝlu’l-Evvel fi Beyānı Envā‘i’l-İsnād [22] 
El-Faŝlu’ś-Śānì fi Ta‘rìfi’l-Belāġa [25] 
Bāb-ı Śānì ‘İlm-i Beyāna Müte‘alliķ Olan Ķavā‘id ü Iŝšılāģātı Beyān Eyler [42] 
El-Faŝlu’l-Evvel fi Beyāni’l-Ģaķìķat ve’l-Mecāz [81] 
Faŝl-ı Śānì Mecāz-ı Mürseli Beyān Eyler [84] 
El-Faŝlu’ś-Śaliś fi Beyāni’l-İsti‘āre [87] 
El-Faŝlu’r-Rābi‘ fi Beyāni’l-Kināye [96] 
El-Faŝlu’l-Ĥāmis fi Beyāni’t-Ta‘rìż ve’t-Telvìģ ve’r-Remz ve’l-İşārāt [99] 
Bāb-ı Śāliś Şi‘riñ Aķsāmını ve Bedì‘e Müte‘alliķ Olan Ba‘żı Muģassinātını Beyān Eyler [104] 
El-Faŝlu’l-Evvel fi Beyānı Māhiyeti’s-Sec‘ ve Aģkāmihi ve Aķsāmihi [126] 
El-Faŝlu’ś-Śānì fi Beyānı ‘İlmi’l-Bedì‘ [130] 
El-Faŝlu’ś-Śāliś fi Beyānı Ma‘rifeti’l-İķtibās ve’d-Derc ve Aģkāmihā [145]   

Faŝlun fi Beyānı Taķsími’l-Kelām ilā Vechi Āĥer [164] 
El-Bābu’r-Rābi‘ fi Māhiyeti ‘İlmi’l-İnşā’ ve Mevżū‘ihi ve Ta‘rìfihi ve Envā‘i’l-Mekātib ve’l-Mürāselāt 
[180] 
Faŝlun fi Beyāni’l-Aķsām ve’l-Erkān ve Şerā’it  mā Yektubu’n-Nāsu Ba‘żahum ilā Ba‘ż [190] 

Biz bu çalışmamızda yukarıda başlıklarını verdiğimiz ‘bâb’larda ve ‘fasl’larda işlenen konulara dair 
ıstılahları bir araya getirerek Miftâhü’l-Belâga ve Mısbâhü’l-Fesâha’nın terimler sözlüğünü ortaya koymaya 
çalıştık. Alfabetik olarak düzenlediğimiz bu sözlükte eserin çeşitli yerlerinde ‘ilm-i belâgat’, ‘fünûn-ı 
belâgat’, ‘fenn-i fesâhat’, ‘fenn-i bedî’ ü beyan’, ‘san’at-ı şi’r’, ‘aksâm-ı şi’r’, ‘sanâyi-i şi’riyye’, ‘ma’rifet-i inşâ’, 
‘fünûn-ı inşâ’ şeklinde geçen ilimlerle ilgili ıstılahlar ve bunların tanımları yer almaktadır. Köşeli parantez 
içindeki rakamlar İstanbul’da Tasvîr-i Efkâr matbaasında 1284/1867 tarihinde basılan nüshanın sayfa 
numaralarını göstermektedir.  

3. Miftâhü’l-Belâga ve Mısbâhü’l-Fesâha’daki Istılahlar 
‘alem: Eger bir kelime mažhar olup bir şey’e delālet ķılursa ve vaż‘ ĥāŝŝ ve mevżū‘un leh daĥı ĥāŝŝ olursa ol 
kelimeye ‘alem dirler ve eger vaż‘ ‘āmm ve mevżū‘un leh ĥāŝŝ olursa aña ism-i mevŝūl ve ism-i işāret ta‘bìr 
iderler ve eger mažhar olmazsa aña żamìr dirler. [13] 
‘arìża: bkz. menşūr   
‘arż: bkz. menşūr 
cāmi‘ü’-kelim: Eger kelām lafž-ı yesìrde ma‘ānì-i keśìreye delālet ķılursa büleġā aña cāmi‘ü’l-kelim dirler. 
[172] 
cinās: Vücūh-ı muģassināt-ı kelāmdan nev‘-i lafžì ki bundandır cinās. Beyne’l-lafžeyn ol iki lafžıñ telaffužda 
veyā kitābetde biribirine müşābih olmasıdır ekśer ģurūfı müttefiķ olmaķ üzere ve yedi ķısma münķasım 
olur. Evvelen tecnìs-i tāmdır ve tecnìs-i tām oldur ki iki lafž veyāĥud daĥı ziyāde telaffužda ve kitābetde ve 
ģarekātda ve sekenātda ve ‘aded-i ģurūfda bir ola ve hìçbirisinde terekküb olmaya [134] ve śāniyen tecnìs-i 
nāķıŝdır ve tecnìs-i nāķıŝ oldur ki iki lafž ģurūfda bir olalar ammā ģarekāt u sekenātda muĥālif olalar ve 
ba‘żı fużalā buña tecnìs-i muģarref didi hey’etlerinde inģirāf olduġından ötüri ve śāliśen tecnìs-i zā’id buña 
tecnìs-i müźeyyel daĥı dirler ki [135] (iki lafž) ģarekātda ve ģarfde tamām ittifāķ olduķdan ŝoñra birisiniñ 
āĥirinde ziyāde ģarf gele. Buña zā’id didiler āĥirinde ziyāde ģarf olduġından ötüri ve müźeyyel didiler 
źeylinde ziyāde olduġı i‘tibārla. Ba‘żılar müzeyyel iki ģarf ziyāde olana didiler ve rābi‘an tecnìs-i 
mükerrerdir ve tecnìs-i mükerrer oldur ki (iki lafžıñ) birisiniñ evvelinde ziyāde ģarf ola ve ba‘żı fużalā 
ziyādelik ortasında olanı daĥı bu ķısmdan šutdı. Ĥāmisen tecnìs-i mürekkebdir ve tecnìs-i mürekkeb oldur 
ki hemān tecnìs-i tām gibi ola. Telaffužda ve ģarekātda ve sekenātda ve ‘aded-i ģurūfda aña müşābehet ķıla. 
Ammā bunuñ bir šarafında veyā iki šarafında terekküb ola [136] ve sādisen tecnìs-i mušarrafdır ve tecnìs-i 
mušarraf oldur ki (iki lafžıñ) āĥirlerinde olan ģarfiñ biri muġāyir ola. Eger iki ģarf muġāyir olsa tecnìs fevt 
olur. Sābi‘an tecnìs-i ĥaššdır ve tecnìs-i ĥašš oldur ki hey’etde [137] ve ŝūretde ve resm-i kitābetde iki lafž 
veyāĥud daĥı ziyāde biribirine müşābih olalar velākin noķšada muĥālif olalar. Buña tecnìs-i taŝģìf daĥı 
didiler. [138] 
derc: Derc luġatda bir şey’i dürmege ve bir şey’i bir şey’iñ içine idĥāl eylemege dirler ve ıŝšılāģda derc 
ġayrıñ kelāmından bir şey’e kelāmı żāmin ķılmaķdır şol ģāletde ki ol ģükm-i menśūre veyāĥud emśāl-i 
meşhūre veyāĥud kelimāt-ı manžūme veyāĥud mesā’il-i ‘ulūm veyāĥud ıŝšılāģāt-ı ‘ulūm ola şol vech üzere 
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ki ol şey ġayrıñ kelāmı ola. Bu ķaydla ġayrıñ şi‘rini kelām miyānında ìrād eylemeden iģtirāz olındı ki [155] 
eger öyle olursa aña derc dinmez. [156]  
du‘ā: bkz. istifhām 
edāt-ı teşbíh: bkz. müşebbeh 
elfāž-ı müterādife: bkz. müterādifān 
emr: bkz. istifhām 
evveliyāt: bkz. muķaddeme-i yaķìniyye 
fā’ide-i ĥaber: Ŝaded-i iĥbār u i‘lāmda olan muĥbiriñ kelām-ı ĥaberìden maķŝūdı ya bir ģükmi muĥāšaba 
ifāde vü i‘lām eylemekdir veyāĥud kendünüñ ol ģükme ‘ālim olmasını muĥāšaba i‘lām u ifāde eylemekdir. 
Evvele fā’ide-i ĥaber dirler ve ikinciye lāzım-ı fā’ide-i ĥaber ta‘bìr iderler. [21] 
ferd: bkz. müfred 
fermān: bkz. menşūr 
feth-nāme: bkz. menşūr 
ġarābet: Ġarābet kelime-i müfredeniñ vaģşì olması žāhiretü’l-ma‘nā olmayup büleġā ķatında isti‘mālden 
vaģşet ķılmasıdır. [39] 
ġazel: Ġazel şol mašla‘ ŝāģibi olan beytlerdir ki anlarıñ vezni ve ķāfiyesi mütteģide ola. On iki beyti 
mütecāviz olmaya ve bu zamānda şarš oldur ki beş beytden eķall olmaya. [105] Ammā ‘Arab ķatlarında 
ebyāt-ı ġazele ‘aded-i mu‘ayyen yoķdur ve ġazel luġatda ģadìśü’n-nisāi’l-ģüsnā ma‘nāsınadır. Ya‘nì güzel 
‘avratlar sözi ve cemā‘at-ı ‘Arab ise kelāmlarında sitāyişi ekśer nisvāna müte‘alliķ edā idüp ĥišābı mü’enneśe 
idegelmişlerdir. Pes vech-i tesmiye anda vaŝf-ı [106] maģbūb maģbūbe olduġı i‘tibārıyladır. [107]  
ĥaber: Kelām daĥı iki ķısmdır ya ĥaberdir veyā inşādır. Eger ol kelāmıñ ezmine-i śelāśeden birinde ya 
nisbet-i śübūtiyye veyā nisbet-i selbiyye ile ĥārice nisbeti olup ve tilke’n-nisbetiñ źālike’l-ĥārice mušābaķatı 
olur veyā mušābaķatı olmazsa aña ĥaber dirler ve illā aña inşā ta‘bìr iderler ve kelām-ı inşā’ìniñ ŝıdķ u kiźbe 
iģtimāli olmaz. Zìrā inşā şol nefs-i kelāma ıšlāķ olınur ki anıñ ĥārice nisbeti olmaya gerekse ol nisbetiñ 
mušābaķatı olsun ve gerekse olmasun. Pes kelām-ı inşā’ìniñ ĥārice nisbeti olmayınca ŝıdķ u kiźbe daĥı 
iģtimāli olmaz. [17] 
ģadesiyyāt: bkz. muķaddeme-i yaķìniyye 
ģaķìķat: Bir ma‘nā üzere kelāmıñ delāleti cüz’üñ ol ma‘nā üzere delālet ķılması i‘tibārıyla ola veyāĥud 
küllüñ delālet itmesi i‘tibārıyla ola ve bundan daĥı ĥālì degildir ki ya bir ma‘nāya delālet eyleye veyā iki 
ma‘nāya delālet eyleye veyāĥud üç ma‘nāya delālet eyleye yāĥud daĥı ziyādeye. Eger kendünüñ vaż‘ 
olınduġı yalñız bir ma‘nāya delālet iderse aña ģaķìķat dirler ve eger iki ma‘nāya delālet eylerse pes nažar 
olınur aña ki her ikisinde ģaķìķat mıdır veyāĥud birinde ģaķìķat ve birinde ġayr-ı ģaķìķat mıdır? Eger 
birinde ģaķìķat ve bir ġayr ma‘nāda ġayr-ı ģaķìķat ise bu ŝūretde her iki ma‘nānıñ ortasında elbette bir 
‘alāķa lāzımdır. Eger ol ‘alāķa müşābehet ve mülāzemet cihetinden olmazsa aña mecāz-ı mürsel dirler ve 
eger beynehümāda olan ol ‘alāķa müşābehet ve mülāzemet šarìķiyle olursa aña isti‘āre dirler ve eger ikisiniñ 
miyānında ol ‘alāķa mülāzemet ģasebiyle [164] olursa aña kināye dirler ve ol kelām ki ancaķ kendünüñ 
mevżū‘un lehi olan bir ma‘nāya delālet eyleye ki aña ģaķìķat dinile. [165] Ayrıca bkz. ģaķìķat: Ģaķìķat 
ıŝšılāģda şol bir ma‘nāda müsta‘mele olan kelimedir ki ol kelime ol ma‘nā içün vaż‘ olındı ki ıŝšılāģdaki 
teĥāšub ol ıŝšılāģla vāķi‘ olur. [81] 
ģaķìķat-ı ‘aķliyye: bkz. isnād-ı ģaķìķì  
ģaķìķat-ı ‘örfiyye-i ‘āmme: bkz menķūl 
ģaķìķat-ı ‘örfiyye-i ĥāŝŝa: bkz. menķūl  
ĥušbe: Ĥušbe şol bir kelām-ı menśūrdur ki muķaddemāt-ı yaķìniyyeden ve maķbūleden ve mažnūneden 
veyāĥud şu üçinden birinden terġìbden veyā terhìbden ötüri veyāĥud her ikisiyle bile ģamdele vü taŝliye ile 
muŝaddar olduġı ģalde te’lìf olınmışdır ol kelāmıñ muĥāšabı mu‘ayyen olmamaġla bile belki her kim ķābil-i 
istimā‘dır ol kelāmla muĥāšabdır. [181] 
iķtibās: İķtibās ķabesden müştaķdır. Ķabes luġatda āteş şu‘lesine ve pāresine dirler ve ıŝšılāģda iķtibās 
Ķur’ān’dan veyāĥud ģadìśden kelāmı bir şey’e mutażammın ķılmaķdır ki ol Ķur’ān’dan veyāĥud ģadìśden 
olmaķ šarìķası üzere olmaya. Ya‘nì şol vech üzere ola ki [146] kelāmda ol şey’iñ Ķur’ān-ı Kerìm’den veyā 
ģadìś-i şerìfden olduġına bir işāret olmaya. Bu ķaydla şundan iģtirāz olındı ki eśnā-yı kelāmda ol muķtebes 
olan şey’iñ Ķur’ān’dan veyā ģadìśden olmasına işāret ola. [147] 
iķtibās-ı aģsen: İķtibās-ı aģsen oldur ki anıñ muķtebes ile muķtebesün minh miyānında vāķi‘ olan irtibāšı 
sāmi‘i neşāša getüre nuŝģ-ı nāfi‘ içün mü’eddì olan ma‘nāsınıñ tażammunı ile bile. [147]  
iķtibās-ı ģasen: İķtibās-ı ģasen oldur ki muķtebes ile muķtebesün minh miyānında vāķi‘ olan irtibāšı 
cihetinden šab‘-ı sāmi‘i neşāša getüre ve ģālbuki ol iķtibāsıñ mü’eddāsı şer‘-i şerìfe muĥālif olmaya. [148] 
iķtibās-ı müstehcen: İķtibās-ı müstehcen oldur ki šab‘-ı selìm ol iķtibāsıñ [151] mü’eddāsından müteneffir 
ola ol mü’eddānıñ şer‘-i ķavìme muĥālif olmasından ötüri. [152] 
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‘ilm-i bedì‘: ‘İlm-i bedì‘ şol ‘ilmdir ki anıñla vücūh-ı taģsìn-i kelām bilinür vużūģ-ı delālet ve muķteżā-yı 
ģāle mušābıķ olmasına ri‘āyetden ŝoñra. Ya‘nì şu vücūh-ı muģassinātdan ‘addolınmaz illā şu iki emre 
ri‘āyetden ŝoñra. [130] 
‘ilm-i beyān: ‘İlm-i beyān bir ‘ilmdir ki anıñla bilinür ma‘nā-yı vāģidi šuruķ-ı muĥtelife vü terākíb-i 
mütenevvi‘a ile írād eylemek ol ma‘nā üzere olan delāletiñ vużūģında ki ba‘żı šuruķ vāżıģü’d-delāle ola ol 
ma‘nā üzere ve ba‘żısı evżaģ ola. Vāżıģ evżaģa nisbetle fi’l-cümle ĥafí ola ve bu ‘ilm ģaķíķat ve mecāz ve 
isti‘āre ve kināye ve težbķhden baģś eyler. [43] 
‘ilm-i inşā: ‘İlm-i inşā bir ‘ilmdir ki anıñla ĥuteb ü resā’ilden olan terākìb-i menśūreniñ meģāsin ü me‘āyibi 
bilinür ĥuteb ü resā’il olduġı cihetden. [180] 
iltimās: bkz. istifhām   
iltizām mā lā yelzem: bkz. lüzūm mā lā yelzem 
ìmā: bkz. ta‘rìż  
i‘nāt: bkz. lüzūm mā lā yelzem 
inşā: bkz. ĥaber  
ism-i işāret: bkz. ‘alem 
ism-i mevŝūl: bkz. ‘alem 
isnād: İsnād aģad cüz’ini āĥere nisbet eylemekdir. Şu ģayśiyyetden ki muĥāšaba fā’ide-i tāmme ģāŝıl olup 
āĥere muntažır olmaya. [17] 
isnād-ı ģaķìķì: İsnād daĥı mušlaķā eger inşā’ì olsun ve eger iĥbārì olsun iki ķısma münķasımdır. Bir ķısmına 
ģaķìķat-ı ‘aķliyye ve isnād-ı ģaķìķì daĥı dirler ki ol fi‘li veyāĥud ma‘nā-yı fi‘li kendü fā‘iline isnād 
eylemekdir eger ol fi‘l andan iĥtiyārile ŝādır olsun veyāĥud andan iĥtiyārile ŝādır olmasun ve bir ķısmına 
daĥı mecāz-ı ‘aķlì ve mecāz-ı ģükmì ve isnād-ı mecāzì daĥı ta‘bìr iderler ve isnād-ı mecāzì oldur ki kendü 
fā‘iline isnād olınmayup belki şol mülābisine isnād olınmaķdır ki ol fi‘l veyā ma‘nā-yı fi‘l fi’l-ģaķìķa [22] 
anıñçün binā olınmamış ve andan vücūda gelmemişdir. [23] 
isnād-ı mecāzì: bkz. isnād-ı ģaķìķì 
isti‘āre: İsti‘āre şol lafždır ki isti‘māl olınmış ola aŝlì olan ma‘nāsına müşābih olan ma‘nāda. Ba‘żılar daĥı 
isti‘āreyi şöyle ta‘rìf eylemişlerdir: İsti‘āre müşebbehün bihi müşebbehde isti‘māl eylemekdir. Bu ta‘rìf üzere 
mütekellime müsta‘ìr dirler ve müşebbehün bih olan şey’e müste‘ārün minh dirler ve müşebbeh olan şey’e 
müste‘ārün leh ve lafž-ı [87] müşebbehe müste‘ār ta‘bìr iderler. İsti‘āre oldur ki sen teşbìhiñ iki šarafından 
birini źikr eylesen ve anıñla šaraf-ı āĥeri murād eyleyesin müdde‘ì olduġıñ ģālde müşebbehiñ duĥūlini 
müşebbehün bihiñ cinsinden. [88] ayrıca bkz. ģaķìķat 
isti‘āre bi’l-kināye: İsti‘āre bi’l-kināye şol teşbìhdir ki nefs-i mütekellimde mużmer ola ve müşebbehden 
ġayrı anıñ erkānından aŝlā bir şey taŝrìģ eylemeye. Belki hemān müşebbehi źikr eyleye faķaš ve ol nefsde 
mużmer olan teşbìh üzere müşebbehün bihe muĥtaŝŝ olan bir emri müşebbeh içün iśbāt eylemeklik delālet 
ķıla. Pes nefsde mużmer olan teşbìhe isti‘āre  bi’l-kināye dirler veyā isti‘āre-i mekniyye tesmiye iderler ve ol 
teşbìh-i mużmere kināye tesmiye olınması teşbìhiñ muŝarraģ olmaduġı sebebledir ve ol müşebbehün bihe 
muĥtaŝŝ olan emri müşebbeh içün iśbāt eylemege isti‘āre-i taĥyìliyye dirler müşebbeh müşebbehün bihiñ 
cinsinden olması taĥyìl olınduġından ötüri. [90]  
isti‘āre-i mekniyye: bkz. isti‘āre bi’l-kināye 
isti‘āre-i mušlaķa: Eger isti‘āre müste‘ārün leh ve müste‘ārün minhe mülāyim bir şey’e muķārin olmazsa aña 
isti‘āre-i mušlaķa dirler. [92] 
isti‘āre-i mücerrede: Eger isti‘āre müste‘ārün lehe ve müste‘ārün minhe mülāyim bir şey’e muķārin olursa 
aña isti‘āre-i mücerrede ta‘bìr iderler. [92]  
isti‘āre-i müreşşeģa: İsti‘āre-i müreşşeģa oldur ki müste‘ārün minhe mülāyim olan şey’e muķārin ola. [93] 
Zìrā isti‘āre-i müreşşeģa aña dirler ki müste‘ārün minhe mülāyim ve münāsib bir şey meźkūr ola. [94] 
isti‘āre-i taģķìķiyye: İsti‘āre-i taģķìķiyye ma‘nāsı müteģaķķıķ olduġından ötüri isti‘āre-i taģķìķiyye didiler 
gerekse ol ma‘nā ģissì olmaķ cihetinden muģaķķaķ olsun ve gerekse ‘aķlì olmaķ cihetinden muģaķķaķ 
olsun. [89] 
isti‘āre-i taĥyìliyye: bkz. isti‘āre bi’l-kināye  
istifhām: Kelām-ı inşā’ì daĥı ya bir şey’i šaleb eylemek [17] üzere delālet eylerse ikiden ģālì degildir ki 
maķŝūdātdan ya bir şey’iñ źihnde ģāŝıl olmasıdır yāĥud degildir. Bir şey’iñ źihnde ģuŝūli mašlūb olursa aña 
istifhām dinür ve eger olmazsa ya maķŝūdātdan bir şey’iñ ĥāricden ģuŝūli veyāĥud ‘adem-i ģuŝūlidir. 
Evvelki ķısm eger isti‘lā ile olursa aña emr dinür ve eger tesāvì ile olursa iltimās ta‘bìr olınur ve eger ĥużū‘ 
ve ‘acz u niyāzla olursa aña du‘ā tesmiye olınur. İkinci ķısm ki maķŝūdātdan bir şey’iñ ĥāricde ‘adem-i 
ģuŝūlidir. Ol daĥı eger isti‘lā ile olursa aña nehy dinür ve eger tesāvì ile olursa iltimās ve eger ‘acz u ĥużū‘ 
ile olursa du‘ā ta‘bìr olınur. [18] 
işāret: bkz. ta‘rìż 
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iştiķāķ: İştiķāķ daĥı muģassināt-ı lafžiyyedendir ve iştiķāķ oldur ki lafžlarıñ ģurūfı biribirine müteķārib ü 
mütecānis ola. Ķur’ān-ı ‘Ažìm’de ve ģadìś-i şerìfde bu çoķ vāķi‘ olmışdır. [138] 
ķalb: Ķalb daĥı muģassināt-ı lafžiyyedendir ve ķalb aña dirler ki eger kelāmı ‘aksine oķusañ ya‘nì 
yuķarudan aşaġa oķuduġuñ gibi ģarf-i aĥìrden başlayup aşaġadan yuķaruya oķusañ bi-‘aynihi yine ģāl öyle 
ola. [142]  
ķaŝìde: Ķaŝìde şol birķaç beytlerdir ki mašla‘ ŝāģibidir. Mütteģidü’l-vezn ve’l-ķāfiyedir. On iki beytden 
mütecāvizedir. Fużalā-yı ‘Acem ķatlarında nihāyet-i müstaģsene yüz beyt miķdārı olmaķdır. Ammā ‘inde’l-
‘Arab ģadd-i mu‘ayyen šutmaz. Nitekim ‘Ömer bin Fāriż ģażretleriniñ tā’iyyesi altı yüz beytden ziyādedir. 
[107] 
ķażiyye: Manšıķìler inşā’ì olan kelāma ķażiyye dimezler ki ķažiyye anlar ķatında ŝıdķ u kiźbe iģtimāli olan 
kelāmdır. Binā’en ‘alā hāźā inşā’iyyātı anlar taŝavvurātdan ‘addiderler. [17] 
kelām: Kelām bir lafždır ki iki kelimeyi isnādla mutażammın ola. Ba‘żılar kelāmı şöyle ta‘rìf eylediler ki bu 
evvelki ta‘rìfden aĥŝardır. Ya‘nì kelām isnādla muttaŝıf olan şol iki [16] kelimedir ki muĥāšaba ŝaģìģ sükūt 
ifāde eyleye. [17] 
kelāmda belāġat: Kelāmda belāġat ol kelāmıñ feŝāģatıyla bile muķteżā-yı ģāle mušābıķ olmasıdır. [25] 
kelāmda feŝāģat:  Kelāmda feŝāģat ol kelāmıñ ża‘f-ı te’lìfden ve tenāfür-i kelimātdan ve ta‘ķìd-i lafžì ve 
ma‘nevìden ĥāliŝ olmasıdır anıñ feŝāģatıyla bile. [29] 
kelime: Kelime luġatda bir söze dirler ve ıŝšılāģda bir lafždır ki ma‘nā-yı müfred içün vaż‘ olınmışdır. [9] 
kelimede feŝāģat: Yalñız bir kelimede feŝāģat [37] ol kelimeniñ tenāfür-i ģurūfdan ve ġarābetden ve ķıyāsa 
muĥālefetden ĥāliŝ olmasıdır. [38]   
[ķıš‘a]: Şol mütteģidetü’l-vezn ve’l-ķāfiye olan beytlerdir ki anıñ mašla‘ı olmaya ve kelām-ı manžūmdan bu 
nev‘e ķıš‘a dinmesi mašla‘ ser-i ķaŝìdeden bir pāre olduġı i‘tibārladır. [109]  
ķıyās-ı ĥafì: bkz. muķaddeme-i yaķìniyye 
kināye: Kināye luġat-ı ‘Arab’da terk-i taŝrìģa dirler. Maŝdardır. Iŝšılāģda kināye şol lafždır ki ol lafžıñ lāzım-
ı ma‘nāsı murād ola ol ma‘nānıñ murād olınmasınıñ cevāzıyla bile ol lāzımla. Ya‘nì lāzımı źikr idüp 
melzūmı murād eylemekdir. [96] Ģāŝıl-ı kelām oldur ki kelime-i müsta‘meleden murād ya ma‘nā-yı 
ģaķìķìdir veyāĥud ġayr-ı ģaķìķìdir ma‘nā-yı ģaķìķìniñ ‘adem-i cevāzıyla veyāĥud ġayr-ı ma‘nā-yı ģaķìķìdir 
ma‘nā-yı ģaķìķìniñ murād olmasınıñ cevāzıyla bile. Evvelkisine ģaķìķat dirler ve ikincisine mecāz dirler ve 
üçüncisine kināye ta‘bìr iderler. Ammā kināyede ma‘nā-yı ģaķìķìniñ murād olması vācib olmaz. [97] ayrıca 
bkz. ģaķìķat 
kiźb: bkz. ŝādıķ   
lafž: Lafž luġatda atmaġa ve remy itmege dirler ve ıŝšılāģda lafž şol bir şeydir ki insān anı telaffuž eyler 
yāĥud insānıñ telaffuž eyledügi şey ģükminde olur. [9] 
lāzım-ı fā’ide-i ĥaber: bkz. fā’ide-i ĥaber  
leff ü neşr: Ķısm-ı ma‘nevìdendir leff ü neşr. Bu daĥı iki ķısmdır. Ya leff ü neşr-i mürettebdir [131] veyāĥud 
leff ü neşr-i ġayr-ı mürettebdir. [132] 
leff ü neşr-i ġayr-ı müretteb: bkz. leff ü neşr 
leff ü neşr-i müretteb: bkz. leff ü neşr 
lešāfet-i kelām: Lešāfet-i kelām bir keyfiyyetdir ki ol kelāmıñ kelimātınıñ ķalbe neşāš u šarab virici ma‘nā ile 
bile šayyibe vü leyyine olmasını ya‘nì nerm ü ĥoş-āyende olmasını iķtiżā ķılur ve baŝar-ı baŝìretle vech-i 
ma‘nāsına nažar olınduķda derūna meserret-baĥş olmaġı müstelzim olur. [179] 
luġaz: Luġaz şol kelām-ı mevzūndur ki eşyādan bir şey’iñ źātına delālet eyleye ol şey’iñ ba‘żı ŝıfāt u 
‘alāmātını źikr itmekle. Şu vech üzere ki ol şey’i temyìz eyleye anıñ mā-‘adāsı olan şeyleriñ cümlesinden. 
Luġaz aŝlında şol yaban fāresiniñ deliklerine dirler ki egri bügri yolları ola ve egri ve çapraşıķ yola daĥı 
dirler ki sālikine müşkil gele. Ŝoñra naķl olındı şol söze ki anda [123] bir müsemmāya remz ü işāret ola anıñ 
‘alāyimi źikr olınmaġla ve ol ‘alāmetler ki gerekse ismiñ olsun ve gerekse müsemmānıñ olsun. [124] 
lüzūm mā lā yelzem: Lüzūm mā lā yelzem daĥı bundandır (muģassināt-ı lafžiyyedendir) ve buña i‘nāt daĥı 
dirler mütekellimi ‘anet ü meşaķķate düşürdügiçün ve iltizām mā lā yelzem oldur ki ģarf-i revìden evvel 
sec‘de lāzım olmayan ģarfi mücerred tezyìn içün getüreler. Farażā eger getürmeseler daĥı sec‘ ve ķāfiye 
ansız tamām olurdı. [144] 
maķlūb-ı ba‘ż: Kelimeleriñ ba‘żı ģurūfında taķdìm ü te’hìr olan gibidir. [143]  
maķlūb-ı küll: Kelimeleriñ cemì‘ ģurūfında taķdìm ü te’hìr olandır. [143] 
mažnūnāt: Mažnūnāt şol ķażāyādır ki ‘aķl anıñ sebebiyle bir cānibi tercìģ eyledügi ģālde ģükm eyler ‘Şu 
şöyledir.’ diyü anıñ [184] naķìżini tecvìz itmekle bile. [185] 
mecāz: Mecāz aŝlında mef‘al vezninde ism-i mekāndır. Mekānından geçdi ba‘dehu naķl eylediler şol 
kelimeye ki ol mekān-ı aŝlìsinden āĥer ma‘nāya tecāvüz eyleye. Ya‘nì mecāz bir kelimedir ki mevżū‘un leh 
olan ma‘nādan ġayrıda müsta‘mel ola şol bir ıŝšılāģdaki teĥāšub anıñla vāķi‘ olur bir vech üzere müsta‘mel 
ola ki ŝaģìģ ola [82] mevżū‘un leh murād olmaduġı ķarìne ile bile. [83] Ayrıca bkz. mecāz: Her şol lafž ki 
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ma‘nā-yı mā vaż‘ lehinden ġayrıda isti‘māl olına bir ‘alāķa içün ma‘nā-yı mā vaż‘ leh murād olmaduġı 
ķarìne ile bile aña mecāz ta‘bìr iderler. [84] 
mecāz-ı ‘aķlì: bkz. isnād-ı ģaķìķì 
mecāz-ı ģükmì: bkz. isnād-ı ģaķìķì 
mecāz-ı mürsel: Mecāz-ı mürsel oldur ki vech-i şebeh ve müşābehet olmaķsızın ma‘nā-yı mecāzì ile ma‘nā-
yı ģaķìķì arasında ‘alāķa tamām ola. [84] ayrıca bkz. ģaķìķat 
medģ bimā yüşbihü’ź-źemm: Medģ bimā yüşbihü’ź-źemm daĥı bu ķısm-ı ma‘nevìdendir ve medģ oldur ki 
memdūģı medģ idüp ba‘dehu bir lafž getüresin ki ol lafž źemm žannolına. Ammā ol daĥı medģdir. [132] 
Medģ bimā yüşbihü’ź-źemm olduġı gibi źemm bimā yüşbihü’l-medģ daĥı bundandır (ķısm-ı 
ma‘nevìdendir). [133] 
mektūb: bkz. menşūr 
menķūl: Eger bir lafž vaż‘-ı evvelden mehcūr olup āĥer ma‘nāya naķl olınsa aña menķūl dinür. Eger nāķil 
‘örf-i ĥāŝŝ olursa ve bir lafžı vaż‘-ı evvelinden kendileriniñ ıŝšılāģına naķl ķılursa aña ģaķìķat-ı ‘örfiyye-i 
ĥāŝŝa dinür [15] ve eger naķl bir cemā‘ata maĥŝūŝ olmayup ‘āmmeye mensūb olursa aña ģaķìķat-ı ‘örfiyye-i 
‘āmme ta‘bìr ķılınur. Bunuñ nāķili mu‘ayyen olmaduġı içün buña ģaķìķat-ı ‘örfiyye-i ‘āmme dinmişdir ve 
eger naķl ‘alāķa ve münāsebet üzere mübtenì olmazsa aña mürtecel dirler. [16] 
menşūr: Bilgil ki ķaçan bir kimse bir kimseye bir kāġad yazsa andan ģālì degildir ki mürsel mürselün 
ileyhden ya a‘lā ola veyāĥud aña müsāvì ola veyā andan ednā ola. Eger mürsel a‘lā olursa nažar olına ki ol 
pādişāh mıdır veyāĥud ġayrı mıdır? Eger pādişāh olursa ol mesšūra menşūr ya fetģ-nāme veyāĥud fermān 
dirler ve eger mürsel-i a‘lā pādişāhıñ ġayrı olursa aña miśāl ta‘bìr iderler. Meśelā vüzerā vü ümerānıñ 
mektūbları gibi ve eger mürsel mürselün ileyhe müsāvì olursa ol nüvişteye mektūb dirler ve eger mürsel 
mürselün ileyhden ednā olursa ol mesšūra [190] ‘arż ve ‘arìża ta‘bìr iderler. [191] 
meśnevì: Meśnevì şol mütevāfıķatü’l-evzān ve müteĥālifetü’l-ķavāfì olan beytlerdir ki ol beytlerden her 
birisi iki ķāfiye ŝāģibi olalar. [110] Ve’l-ģāŝıl kelām-ı manžūmdan bu nev‘e meśnevì tesmiye olınması 
ebyātdan her birisi iki ķāfiye šutduġı i‘tibārıyladır. [111] 
metānet-i [175] kelām: Metānet-i kelām şol bir keyfiyyet(dir ki elfāžınıñ) cezìle olmasını ve anıñ terkìbiniñ 
dökilmiş olmasını iķtiżā eyleye. Cezìl egerçi aŝl-ı luġatda hìzem-i ġalìže dirler ammā rekìkiñ żıddı olan 
feŝāģat ma‘nāsında hem isti‘māl iderler. Bunda rekìkiñ żıddı olan feŝāģat ma‘nāsındadır ve müferraġ 
dökilmiş ma‘nāsındadır ve maķŝūd oldur ki ol lafžıñ ekśer ģurūfı mechūre ve müsta‘liye ve şedìde ola. [176] 
miśāl: bkz. menşūr 
mu‘ammā: Mu‘ammā şol kelām-ı mevzūna dirler ki esmādan bir ism üzere remz ü ìmā šarìķiyle delālet 
eyleye ve mu‘ammā ta‘miyyeden müştaķdır ve ta‘miyye örtmege dirler ve münāsebet-i beyne’l-ma‘neyn 
oldur ki bu nev‘ kelāmda daĥı setr itmek vardır. Zìrā bunda bir kimseniñ ismini setr idüp bir šarìķle aña 
işāret iderler. Mu‘ammānıñ maĥŝūŝ ķavā‘idi yoķdur egerçi ķavā‘id basš eylemiş çoķdur. Bu cümleden 
mu‘ammānıñ iki šarìķi vardır. Evvel oldur ki bir isme işāret ü ìmā ola ve ma‘nā-yı lašìf daĥı müstefād ola 
[122] ve ikinci šarìķi oldur ki ancaķ hemān isme işāret olup ma‘nā-yı lašìf müstefād olmaya. [123] 
mu‘aşşer: bkz. musammaš 
muĥālefetü’l-ķıyās: Muĥālefetü’l-ķıyās bir kelimeniñ luġāt-ı ‘Arab’ıñ tetebbu‘ından müstenbaša olan 
ķavā‘ide muĥālif olmasıdır. [41] 
muĥammes: bkz. musammaš 
muķaddeme-i maķbūle: Muķaddeme-i maķbūle şol bir kelāmdır ki ol kelām maķbūl ķılına şol bir şaĥŝdan 
ki anıñ ģaķķında ya ziyāde ‘aķl u ‘ilme veyā dìn-i kāmile iĥtiŝāŝından ötüri veyā emr-i semāvìden ötüri 
i‘tiķād olına. [184] 
muķaddeme-i yaķìniyye: Muķaddeme-i yaķìniyye şol bir ķażiyyedir ki yaķìn ifāde eyleye. [181] Yaķìn şol 
i‘tiķāddır ki ‘Taģķìķan bir şey nefsinde şöyledir.’ dine ol i‘tiķādıñ vāķı‘a mušābıķ olmasıyla bile ve daĥı 
yaķìn ol nesneye i‘tiķāddır ki ol nesne mümkin olmaya illa öyle olmaķ ve muķaddemāt-ı yaķìniyye altı 
ķısma münķasım olur. Anıñ evveli evveliyātdır ve ol şol ķażāyādır ki ‘aķl ol ķażāyānıñ iki šarafını mücerred 
taŝavvur itmekle ve beynehümāda vāķi‘ olan nisbeti mülāģaža ķılmaġla ‘Şu şöyledir.’ diyü cezm eyler ve 
ikincisi şol ķażāyādır ki anıñ śübūtı ķażāyā-yı ķıyāsiyye ile žāhir olur ve üçüncisi müşāhedātdır ve 
müşāhedāt şol ķażāyādır ki ‘aķl mücerred ģiss-i žāhir vāsıšasıyla ģükm eyler [182] ve eger ‘aķl mücerred 
ģiss-i bāšınla ģükm ķılursa buña vicdāniyāt dirler. Dördüncisi mücerrebātdır ve ol şol ķażāyādır ki ģiss 
vāsıšasıyla ‘aķl aña ģükm eyler anıñ tekrārıyla ve ķıyās-ı ĥafì vāsıšasıyla ve ol ķıyās-ı ĥafì budur ki bir 
nesneniñ dā’imā nehc-i vāģid üzere mütekerrir vāķi‘ olması veyāĥud ekśer vāķi‘ olması mādām ki ittifāķì 
olmaya lā-büdd anda bir sebeb olur egerçi ol sebebiñ māhiyeti ma‘lūm degil ise çünkim ‘aķl ol sebebiñ 
ģuŝūlini bile müsebbibiñ vücūdına ķaš‘an ģükm eyler. Beşincisi ģadesiyyātdır ve ol şol ķażāyādır ki ‘aķl 
ģades vāsıšasıyla aña ģükm eyler. [183] Altıncısı mütevātirātdır ve ol şol ķażāyādır ki bir cemā‘atıñ 
elsinesiyle śābit ola ki ol cemā‘atıñ kiźb üzere tevāfuķı olmaya. [184]       
murabba‘: bkz. musammaš 
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musammaš: Musammaš şol veznde ve ķāfiyede müttefiķa olan mıŝra‘lardır ki ķāfiyeden mā-‘adā veznde 
mıŝra‘-ı aĥìrle müttefiķ olalar. Vaģìd-i Tebrìzì ‘ilm-i ‘arūż ve ķāfiyeye müte‘alliķ olan risālesinde dimişdir. 
Musammaš dört mıŝra‘dan on mıŝra‘a varıncaya dek ŝaģìģ [111] olur. Ya‘nì şi‘ri dört baĥş iderler. Üç baĥşına 
dek bir gūne ķāfiye getürürler ve dördünci baĥşında aŝl ķāfiye getürürler ki şi‘riñ bināsı ol ķāfiye üzere ola 
ve ke-źālik beş baĥş veyā altı baĥş veyā yedi baĥş eyleseler ona varıncaya dek buña göre ķıyās eyle. Ta‘rìf-i 
meźkūr bunuñ cümle aķsāmını şāmil olur ki ol murabba‘ ve muĥammes ve müseddes ve müsebba‘ ve 
müśemmen ve mütessa‘ ve mu‘aşşerdir. [112] 
muvāzì: bkz. sec‘-i mütevāzì 
mücerrebāt: bkz. muķaddeme-i yaķìniyye 
mücmel: Eger lafž-ı vāģid iki veyā üç veyāĥud ziyāde ma‘ānì içün mevżū‘ olursa ve ol ma‘ānìden her birine 
vaż‘-ı ūlā üzere ‘ale’s-seviye delālet ķılursa ol lafža ma‘ānìden her birine nisbetle mücmel dirler ve cemì‘ 
ma‘nāya nisbetle müşterek ta‘bìr iderler. [14] 
müfred: Müfred bir lafždır ki ol lafžıñ cüz’i ma‘nāsınıñ cüz’i üzere delālet eylemez. [11] 
müfred: Müfred bir beytdir ki ya bir ķāfiye ŝāģibi veyāĥud iki ķāfiye ŝāģibi ola ve buña tenhā bir beyt 
olduġıçün ferd didiler. [110]  
müfredde feŝāģat: Ol müfrediñ tenāfür-i ģurūfdan ve ġarābetden ve ķıyāsa muĥālefetden ĥāliŝ olmasıdır. 
[29]  
münşì: Münşì luġatda inşā idici dimekdir ve inşā ĥalķ ve taķdìr ma‘nāsınadır ve ıŝšılāģda münşì şol bir 
kimsedir ki anıñiçün meleke-i rāsiĥa ola ki [186] ol keyfiyyet-i rāsiĥa sebebiyle maķŝūd olan ma‘nāyı büleġā 
ķatlarında maģmūd u pesen-díde olan üslūb üzere edā eylemege ķādir ola. [187] 
mürā‘āt-ı nažìr: Mürā‘āt-ı nažìr daĥı bu ķısm-ı ma‘nevìdendir. Mürā‘āt-ı nažìr oldur ki biribirine münāsib 
lafžlar getüreler. Buña tenāsüb ve tevfìķ ve telfìķ daĥı dirler. [131] 
mürtecel: bkz. menķūl 
müsebba‘: bkz. musammaš  
müseddes: bkz. musammaš 
müśemmen: bkz. musammaš 
müsta‘ìr: bkz. isti‘āre 
müste‘ār: bkz. isti‘āre 
müste‘ārun leh: bkz. isti‘āre 
müste‘ārun minh: bkz. isti‘āre 
müstezād: Müstezād şol kelām-ı manžūmdur ki anıñ her mıŝra‘ından ŝoñra veyāĥud beytinden ŝoñra 
neśrden bir fıķra ziyāde ķılına ve şarš oldur ki ol zā’id olan menśūr bi-ģasebi’l-ma‘nā ol kelām-ı manžūma 
mürtebiš ola. Ol emr-i zā’ide nažaran bu ķısm şi‘re müstezād didiler ve müstezād iki ķısmdır. Ķısm-ı evvel 
oldur ki menśūr mıŝra‘-ı meźkūruñ ‘aķabinde ìrād olına ve ķısm-ı śānì oldur ki menśūr beyt-i meźkūruñ 
‘aķabinde źikr ķılına. [119] 
müşāhedāt: bkz. muķaddeme-i yaķìniyye 
müşebbeh: Teşbíh-i ıŝtılāģíniñ erkānına nažar olınmaġla dört ķısm olur. İki šarafı ki biri müşebbeh ve biri 
müşebbehün bihdir ve biri vech-i şebehdir ve biri daĥı edāt-ı teşbíhdir. Emr-i evvele müşebbeh dirler ve 
emr-i śāníye müşebbehün bih dirler ve müşterek olan ma‘nāya vech-i şebeh ta‘bír iderler. [44] 
müşebbehün bih: bkz. müşebbeh  
müşekkek: bkz. mütevāšì  
müşterek: bkz. mücmel  
mütekellimde belāġat: Mütekellimde belāġat melekedir ki mütekellim anıñla te’lìf-i kelām-ı belìġ eylemege 
ķādir olmışdır. [27]  
müterādifān: Eger iki kelime veyāĥud daĥı ziyāde bir ma‘nā içün mevżū‘ olsalar ol iki kelimeye [13] 
müterādifān dirler ve eger daĥı ziyāde olursa elfāž-ı müterādife ta‘bìr iderler. [14] 
mütessa‘: bkz. musammaš 
mütevāšì: Eger ma‘nā-yı kelime vāģid bi’ş-şaĥŝ olmayup ol ma‘nānıñ ģuŝūli bir nev‘iñ efrādına ‘ale’s-seviye 
olursa aña mütevāšì dirler ol ma‘nāda efrādıñ tevāfuķı olduġı mülābese ile ve eger ‘ale’s-seviye olmazsa ol 
kelimeye müşekkek dirler efrādıñ anda tefāvüti ve teşārüki olduġı cihetden bu kelime müşterek midir 
veyāĥud mütevāšì kabìlinden midir diyü nāžır olan kimseleri şekk ü şübheye ilķā eyledügi vāsıša ile. [13] 
mütevātirāt: bkz. muķaddeme-i yaķìniyye 
nehy: bkz. istifhām 
reddü’l-‘acüz ‘ale’ŝ-ŝadr: Reddü’l-‘acüz ‘ale’ŝ-ŝadr daĥı muģassināt-ı lafžiyyedendir ve altı nev‘ üzere olur. 
Nev‘-i evvel oldur ki lafž-ı evvel bi-‘aynihi meźkūr ola ve yine evvelki ma‘nāsı murād ola. [139] Nev‘-i śānì 
oldur ki lafž-ı evvel bi-‘aynihi meźkūr ola ammā ma‘nā muġāyir ola ve bu ģaķìķatde tecnìs-i tāmdır. Nev‘-i 
śāliś oldur ki lafž-ı evvel bi-‘aynihi meźkūr ola ve evvelki ma‘nā daĥı murād ola ammā ol lafž mıŝra‘-ı 
evveliñ tā evvelinde vāķi‘ olmaya. Nev‘-i rābi‘ nev‘-i śāliś gibi ola ammā evvelki ma‘nā murād olmayup ġayr 
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ma‘nā murād ola. [140] Nev‘-i ĥāmis oldur ki her mıŝra‘ıñ evvelinde ve āĥirinde olan lafžlar aŝlda ve 
ma‘nìde müttefiķ olalar velākin ŝìġada mütefāvüt olalar. Nev‘-i sādis oldur ki evvelde ve āĥirde olan lafžlar 
aŝlda bir lafždan müştaķ olmayup ma‘nāda daĥı muĥtelif olalar. [141] 
remz: bkz. ta‘rìż 
risāle: Risāle şol menśūr olan kelāmdır ki aġrāżdan bir ġaraż içün kitābet olına ki ol ġaraż ‘ilmleri ve 
ĥušbeleri beyān eylemeye belki nev‘-i vāģidden ancaķ birķaç mes’ele beyān eyleye. [185] 
rubā‘ì: Rubā‘ì şol iki beytdir ki bir veznde ve bir ķāfiyede müttefiķ olalar ki ol vezne şi‘r ķısmından bu nev‘ 
muĥtaŝŝ ola ve ol iki beytiñ evvelki beyti iki ķāfiye ŝāģibi ola. [108]  
ŝādıķ: Kelām-ı ĥaberìniñ ŝıdķa ve kiźbe iģtimāli vardır. Zìrā kelām-ı ĥaberìniñ iki nisbeti vardır. [18] Evvel 
şol nisbet-i kelāmiyyedir ki müsned ile müsnedün ileyhiñ miyānında vāķi‘ olandır ve ikinci şol nisbet-i 
ĥāriciyyedir ki nisbet-i kelāmiyyeden ķaš‘-ı nažar ĥāricde müsnedün ileyhiñ źātı ve müsnediñ mefhūmı 
vāķi‘ olmaķdır. Eger nisbet-i kelāmiyye mušābıķ-ı nisbet-i ĥāriciyye olursa ol kelāma ŝādıķ dinür ve eger 
ĥārice mušābıķ olmazsa aña kiźb tesmiye olınur. Eger bu nisbet-i kelāmiyye mušābıķ-ı nisbet-i ĥāriciyye 
olursa bu kelām ŝādıķ olur ve eger ĥārice mušābıķ gelmezse aña kiźb dinür. Ya‘nì nižām-ı ĥaberiñ ŝıdķı 
muĥbiriñ i‘tiķādına mušābıķ olmaķdır eger ol i‘tiķād ĥašā oldı ise de ve ĥaberiñ kiźbi muĥbiriñ i‘tiķādına 
mušābıķ olmamaķdır eger ol ĥaber fi’l-vāķi‘ ŝıdķ ise de. [19] 
sec‘: Sec‘ luġatda ķumrı āvāzına ve hedìr-i ģamāmeye dirler ve ıŝšılāģda kelām-ı menśūrdan iki fāŝılanıñ 
āĥirde ģarf-i vāģid üzere muvāfaķat eylemesine dirler. [126]  
sec‘-i mušarraf: Sec‘-i mušarraf neśrden revìde iki fāŝılanıñ tevāfuķına dirler. [127]  
sec‘-i mütevāzì: Sec‘-i mütevāzì kelām-ı menśūrdan iki fāŝılanıñ veznde ve ‘aded-i ģurūfda ve ģarf-i revìde 
muvāfıķ u müsāvì olmasıdır. [126] Bu sec‘e muvāzì tesmiye olınması her iki lafž veznde ve ‘aded-i ģurūfda 
ber-ā-ber olduġı mülābese iledir. [127] 
sec‘-i mütevāzin: Sec‘-i mütevāzin kelām-ı menśūrdan iki fāŝılanıñ ancaķ veznde muvāfaķat eylemesidir. 
[127] Taģķìķ-i kelām oldur ki bu nev‘ kelām sec‘den ĥāricdir. Zìrā kelām-ı menśūrda sec‘ nažmda ķāfiye 
ģükmindedir ve bu ķısm eger kelām-ı mevzūnda vāķi‘ oldısa ķāfiye dimezler. Pes bu sec‘den ĥāric olur. 
[128] 
selāset-i kelām: Selāset-i kelām bir keyfiyyetdir ki kelāmıñ lisān üzere suhūletle cārì olmasını iķtiżā eyler. 
Ģāŝıl-ı kelām esbāb-ı selāsetiñ a‘lāsı şol ģurūfdur ki anıñ ictimā‘ından lisāna śıķlet gelür. Kelāmda ol gūne 
ģurūf olmaya ve cereyān suhūlet-i nefse māni‘ gelmeye. [175] 
ta‘ķìd-i lafžì: Ta‘ķìd-i lafžì kelāmıñ maķŝūd olan ma‘nā üzere žāhirü’d-delāle olmamasıdır ve delāletiñ 
‘adem-i žuhūrına sebeb terkìb-i kelāmda ĥalel olduġı içündür. Ma‘nā tertìb-i elfāž tertìb-i ma‘nāya mušābıķ 
olmayup kelāmda [32] taķdìm ü te’ĥìr veyā ģaźf u iżmār olduġı cihetden maķŝūd olan ma‘nāyı fehm ŝa‘b u 
‘asìr olur. [33]  
ta‘ķìd-i ma‘nevì: Ta‘ķìd-i ma‘nevì oldur ki kelām maķŝūd olan ma‘nā üzere žāhirü’d-delāle olmaya źihniñ 
aña intiķālde ĥaleli olduġıçün ve bi-ģasebi’l-luġa mefhūm olan ma‘nā-yı evvelden maķŝūd olan ma‘nā-yı 
śānìye źihniñ ‘adem-i intiķāline sebeb vesā’iš-i keśìreye muģtāc olan levāzım-ı ba‘ìdeniñ źikridir veyāĥud ki 
ma‘nā-yı maķŝūd üzere delālet eyleyen ķarā’iniñ müntefì olmasıdır. [35] 
ta‘rìż: Ta‘rìż bir maķŝūd olmayan şey źikr eylemekdir ki anıñ ile mütekellimiñ maķŝūdına istidlāl olına ve 
ta‘rìże anıñçün ta‘rìż didiler ki mütekellim kelāmı bir ‘arża ya‘nì bir cānibe imāle idüp ve murādı ol cānib 
olmayup cānib-i āĥeri murād eyler veyāĥud anıñçün ta‘rìż didiler ki bir şey ‘arż olınup maķŝūd şey’-i āĥer 
ola ve eger ġayr-ı maķŝūd olan kelām ile maķŝūd olan kelām miyānında ya‘nì lāzım ile melzūm mā-
beyninde vesā’iš çoķ olursa aña telvìģ dirler. Zìrā telvìģ seniñ ġayra ıraķdan işāret eylemeñdir. [99] Eger 
maķŝūd olan kelāmla ġayr-ı maķŝūd olan kelāmıñ miyānında vesā’iš lüzūmda ĥafā ile bile ķalìl olursa aña 
remz dirler [100] ve ķıllet-i vāsıša remze münāsibdir ki ol ĥafiyye-i ķarìbe işāret eylemekdir. Zìrā ģaķìķat-ı 
remz aŝlında leb ü ebrū ile işāret eylemege dirler ve eger vesā’iš ķalìl olup mülāzemetde ĥafā olmazsa aña 
ìmā vü işāret ta‘bìr iderler. [101] 
tarŝì‘: Tarŝì‘ daĥı bundandır (muģassināt-ı lafžiyyedendir). Tarŝì‘ luġatda cevāhiri bir nesneniñ üzerine 
perkitmege dirler ve ıŝšılāģda beytiñ veyā neśriñ elfāžı birbirine ķāfiye olmaġa dirler. [145] 
tażmìn-i müzdevic: Tażmìn-i müzdevic daĥı bundandır (muģassināt-ı lafžiyyedendir) ve tażmìn-i müzdevic 
oldur ki sec‘ ve ķavāfì ri‘āyet olınduķdan ŝoñra ba‘żı lafžlar getüreler ki veznde ve ķāfiyede biribirine 
müşābih olalar. [144] 
tecāhül-i ‘ārif: Tecāhül-i ‘ārif daĥı bu ķısm-ı ma‘nevìdendir. Tecāhül-i ‘ārif oldur ki bir nesneyi bilürken 
bilmezlene. [133] 
tecnìs-i ĥašš: bkz. cinās 
tecnìs-i nāķıŝ: bkz. cinās 
tecnìs-i muģarref: bkz. cinās 
tecnìs-i mušarraf: bkz. cinās 
tecnìs-i mükerrer: bkz. cinās  
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tecnìs-i mürekkeb: bkz. cinās 
tecnìs-i müźeyyel: bkz. cinās 
tecnìs-i tām: bkz. cinās 
tecnìs-i taŝģìf: bkz. cinās 
tecnìs-i zā’id: bkz. cinās 
tecrìd: Tecrìd daĥı bu ķısm-ı ma‘nevìdendir ve tecrìd birķaç ķısmdır. İnsānıñ kendü nefsine ĥišāb eylemesi 
bu ķısmlardandır. Ya‘nì tecrìd oldur ki insān kendü nefsinden ŝıfātda kendüye mümāśil bir şaĥŝ-ı āĥer nez‘ 
eyleyüp aña ĥišāb eyleye. [132] 
telfìķ: bkz. mürā‘āt-ı nažìr 
telvìģ: bkz. ta‘rìż  
tenāfür-i ģurūf: Tenāfür-i ģurūf kelimede bir ŝıfatdır ki lisān üzere śaķli mūcib ola ve anı nušķa getürmek 
‘asìr gele. [38] 
tenāfür-i kelimāt: Kelimātıñ lisān üzere śaķìl olmasıdır. [30]  
tenāsüb: bkz. mürā‘āt-ı nažìr 
tenbìh: Kelām-ı inşā’ì eger bir şey’iñ šalebi üzere delālet-i vaż‘iyye ile delālet eylemezse aña tenbìh tesmiye 
ķılınur. Bu ķısmda temennì ve tereccì ve ķasem ve nidā ve ef‘āl-i muķārebe ve ef‘āl-i medģ ve ef‘āl-i źemm 
dāĥil olur ki mütekellim bu aķsāmıñ her biriyle muĥāšabı kendü mā-fi’ż-żamìrinden āgāh ķılur. [18] 
tercì‘: Tercì‘ şol şi‘rdir ki ol iki ķāfiye ŝāģibi olan bir beytle ģiŝŝe ķılınmış ola ve ol ģiŝŝelerden her bir ģiŝŝe 
şol mašla‘ ŝāģibi birķaç beytlerdir ki vezn ve ķāfiye cihetinden mütteģide olalar ve ol maĥŝūŝ olan beyte 
şu‘arā tercì‘-bend dirler ve ol bend ġāliben mükerrer olur ve gāhì mükerrer olmayup her ķısmda hemān bir 
beyt źikr ķılınur. Tercì‘ luġatda girü döndermege dirler. Her ģiŝŝeniñ ‘aķabinde ol bendi girü dönderüp 
tekrār źikr eyledükleri mülābese ile bu nev‘e tercì‘ ta‘bìr iderler. [108]  
tercì‘-bend: bkz. tercì‘  
tesviye: Ķaçan iki şey’iñ bir emrde miyānını cem‘ eylemek murād eyleseler (ve o) iki şey’iñ her biri 
müşebbeh ve müşebbehün bih olmaġa [79] lāyıķ ola ve eger evvelki šarafı müte‘addid olursa ya‘ní 
müşebbeh šarafı müşebbehün bih šarafı degil aña tesviye ta‘bír iderler ve eger ikinci šarafı müte‘addid olursa 
ya‘nì müşebbehün bih evvel šaraf degil aña teşbìh-i cem‘ dirler. [80]  
teşbìb: Teşbìb luġatda şā‘ir ķaŝìdesin maģbūbuñ cemāl ü kemāliyle tezyìn eylemege ve kendü ‘aşķ u 
maģabbetde olan ģāl-i pür-melālini aña söylemege dirler ve ıŝšılāģ-ı şu‘arāda teşbìb şol birķaç beytlerdir ki 
evvel-i ķaŝìdeden medģ-i memdūģa dek anıñ üzerine müştemiledir ki şā‘iriñ ĥāšırı anıñla münşıš olur. Pes 
her neniñ źikriyle ki ĥāšır müteneşşıš ola ol nev‘ söze şu‘arā tenşìš-i ĥāšır ķılduġıçün teşbìb didiler. [107] 
teşbíh: Teşbíh bir emriñ bir āĥer emrde ma‘āníden bir ma‘nāda müşāreket eylemesi üzere delālet ķılmasıdır. 
Delālet bunda hidāyet ma‘nāsına olur. Bu maģalde murād bu degildir. Belki şol teşbìh-i muŝšalaģdır. 
Teşbíh-i ıŝtılāģí bir emriñ bir āĥer emre bir ma‘nāda [43] müşāreket eylemesi üzere delālet ķılmasıdır. Ol 
delālet isti‘āre-i taģkíķiyye vechi üzere ve daĥı isti‘āre bi’l-kināye šaríķi üzere olmaya. [44] 
teşbìh-i cem‘: bkz. tesviye  
teşbíh-i ıŝtılāģí: bkz. teşbíh   
teşbíh-i maķlūb:  Az olur ki teşbíhden ġaraż müşebbehün bihe ā’id [77] olur. Bu daĥı iki nev‘dir. Bir nev‘i 
müşebbehün bih vech-i şebehde etemm ü ekmel olduġını íhām eyler. Bu nev‘ teşbíh-i maķlūbda bulınur. Bu 
ol teşbíhdir ki nāķıŝ bunda müşebbehün bih ķılınur anıñ ekmel ü etemm olmasını iddi‘ā eylemek ķaŝd 
eylemeden ötüri. [78]  
teşbìh-i mürekkeb bi’l-mürekkeb: Bilgil ki hey’eti hey’ete teşbìh eylemek ki teşbìh-i mürekkeb bi’l-
mürekkeb didükleridir gāh olur ki hey’etiñ eczāsından her birini āĥerine teşbìh eylemek hem mümkündür 
[67] gāh [68] olur ki eczādan her birini eczāya teşbìh mümkün olmaz. [69] 
tevfìķ: bkz. mürā‘āt-ı nažìr 
teżād: Ķısm-ı ma‘nevì ki šıbāķ ve teżād bu ķısmdandır ve teżād aña dirler ki iki żıdd olan ve biribirine 
muķābil gelen ma‘nāları bir maģalde cem‘ eyleyeler [130] ve ol cem‘ ya iki ism ķabìlinden olur veyāĥud iki 
fi‘l cihetinden olur veyāĥud iki ģarf nev‘inden olur. Gāh olur ki šıbāķ nefy ü iśbātla da olur. [131] 
šıbāķ: bkz. teżād  
vaż‘: Vaż‘ luġatda ķomaġa dirler ve ıŝšılāģda vaż‘ bir şey’i bir şey’e taĥŝìŝ itmekdir. Her ne zamānda ki şey’-i 
evvel ıšlāķ olına yāĥud iģsās olına andan şey’-i śānì fehm ķılına. [10] 
vech-i şebeh: Vech-i şebeh beyne’l-müşebbeh ve’l-müşebbehün bih müşterek bir emrdir ya taģķìķ yöninden 
veyā taĥyìl yöninden ki ol emriñ šarafeyne ziyāde iĥtiŝāŝı olsa ol ikisiniñ ol emrde müşterek olması ķaŝdıyla 
bile. [54] Vech-i şebeh-i ģaķìķì oldur ki šarafeyniñ źātında müteģaķķiķ ola. Vech-i şebeh-i taĥyìlì oldur ki 
vech-i şebeh aģad-ı šarafeynde veyāĥud iki šarafda bile bulınmaya. [55] ayrıca bkz. müşebbeh  
vech-i şebeh-i ģaķìķì: bkz. vech-i şebeh   
vech-i şebeh-i taĥyìlì: bkz. vech-i şebeh  
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vech-i şebeh-i vehmì: Vech-i şebeh-i vehmì ki ģükmen vāģid ola oldur ki vech-i şebeh umūr-ı 
mütevehhimeden mütenezzi‘ ola. [69]   
vicdāniyāt: bkz. muķaddeme-i yaķìniyye  
yaķìn: bkz. muķaddeme-i yaķìniyye 
ża‘f-ı te’lìf: Kelāmda ża‘f-ı te’lìf oldur ki beyne’l-cumhūr meşhūr u müte‘ārif olan ķavā‘id-i naģviyyeniñ 
ĥilāfı üzere ola. [30] 
żamìr: bkz. ‘alem 
źemm bimā yüşbihü’l-medģ: bkz. medģ bimā yüşbihü’ź-źemm 

Sonuç 
Sonuç olarak bu yazıyla İsmâîl-i Ankaravî’nin ‘Hatîb-i Dımışkî’ lakabıyla tanınan Kazvînî’nin 

Telhîsü’l-Miftâh’ı ile ‘Hâce-i Cihân’ olarak bilinen Mahmûd-ı Gâvân’ın Menâzırü’l-İnşâ’sından yararlanarak 
belâgat sahasında kaleme almış olduğu Miftâhü’l-Belâga ve Mısbâhü’l-Fesâha’sının ‘belâgat’, ‘fesâhat’, ‘meânî’, 
‘beyân’, ‘bedî’ ve ‘inşâ’ ilimleriyle ilgili ıstılahlardan ve bunların tanımlarından oluşan terimler sözlüğü 
ortaya konmuştur.  
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