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yüzyıldan itibaren hıristiyan Arap müel
lifler tarafından hazırlanan pek çok söz
lükte görülmektedir. 

Birincisi sözlük, ikincisi şahıslar ve il
mi terimler, üçüncüsü de ek olmak üze
re üç bölüm halinde düşünülmüş olan 
Akrebü 'l-mevô.rid'in yalnız birinci ve 
üçüncü bölümleri yazılıp 1889-1893 yıl 

ları arasında üç cilt halinde Beyrut'ta 
bastırılmıştır . Müellif ikinci kısmı yaza-

AKREBÜ'I-MEVARİD 
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ı madan ölmüştür. 
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Said el-Huri eş-Şertlıni 

(ö . 1912) 
tarafından hazırlanan 

Arapça sözlük. 
_j 

Said b. Abdullah b. Mihafl hıristiyan 

bir aileye mensup olup 1849 yılında 

Lübnan ' ın Şertun kasabasında doğdu . 

Tahsilini Amerikan okullarında tamam
l a dı. Kardeşi Reşid eş-Şertüni gibi haya
tı boyunca hıristiyan okullarında Arapça 
öğretmenliği yaptı. Çoğu edebi mahiyet
teki eserlerinin en önemlisi olan Akre
bü 'l-mevô.rid'in tam adı Akrebü 'l-me
vô.ri d ii iusa}Ji'l- 'Arabiyye ve'ş -şevô. 
rid 'dir. Şertüni kaynak eserlerden fay
dalanmak suretiyle hazırladığı sözlük
te Zemahşerf'nin Esô.sü '1- belağa 'sm
daki tertibe uyarak kelimeleri, "hem
ze"den başlayıp "ya "da bitirmek üzere 
köklerinin birinci, ikinci, üçüncü harfleri
ne göre sıralamış ve müştaklarını da bu 
köklerin altında toplamıştır. Her mad
deyi kendi arasında fiil. isim ve sıfat ter
tibinde düzenlemiş, sırasıyla önce mü
cerred fiilin mazi, muzari ve masdarı

nın , sonra mezid fiillerin. daha sonra da 
aynı kökten türeyen isimlerle sıfatların . 

yine mücerredden mezide doğru git
mek suretiyle mana ve kullanılışia rını 

vermiştir. Bu sözlük, tertip tekniğ i yö
nünden el-M üncid ii'l-luga ' nın öncüsü 
sayılabilir. Ancak eserin kaynakları ile 
karşılaştırılarak yapılan bir araştırma
da, kelimelerin izahında olduğu gibi sü
lasi fiilierin babları ile isimlerio hareke-
lerinde ve cemilerinin tesbitinde de bir
çok yanlışlığın yapıldığı örnekleriyle gös
terilmiş , ayrıca örnek (şah it) olarak kul
lanılan şiirlerle bilhassa ayet ve hadisle
rin değiştirirerek nakledilmiş olduğuna 
dikkat çekilip yapılan tahrifler ortaya 
konmuştur (bk. Ahmed Rıza . XXI / 3-4, s. 
118-1 25; XXI / 5-6. s. 218-226 ; XXI/ 7-8, s. 
3 ı 7-328} . Bu eserde olduğu gibi, özellik
le ayet ve hadislerle ilgili tahrifler XIX. 
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Zemahşeri'nin 

Mukaddimetü'l- edeb adlı eserinin 
İshak Hocası Ahmed Efendi tarafından 

1705 yılında Osmanlı Türkçesi'ne 

L 
yapılan tercümesi. 

_j 

Tam adı Aksa 'l- ereb i i tercemeti M u
k addim eti'l- ed eb olan eserin başında 
esas tercümeden önce iki uzun mukad
dime yer alır. Ahmed Efendi, tercüme
nin okuyucular tarafından anlaşılması
nı kolaylaştırmak için ilk mukaddimede 
Arapça ile ilgili, sonraki mukaddimede 
de Farsça ile ilgili kaideleri anlatır ; ge
rekli gördüğü yerlerde atasözü ve şiir

lerden açıklayıcı mahiyette örnekler ve
rir. Bu girişten sonra M ukaddimetü '1-
edeb 'in tercümesi başlar. Eserin iki ana 
bölümünden biri olan isimler (esma). iki 
cilt halinde basılmış olan eserin birin
ci cildinin ikinci yarısını, fiiller (ef'al) bö
lümü ise ikinci cildin tamamını oluş

turur. 

Tercümesi yapılan Arapça kelime pa
rantez içinde yazılmış, hemen yanına 

bunun Farsça tercümesi kaydedilmiş, 

parantez dışında da Türkçe tercümesi 
verilmiştir. isimterin çoğul şekilleri de 
belirtilmiş, ayrıca bazı yerlerde tercüme
den sonra daha geniş aç ı klamalar yapı i-

AKSA' 1-EREB 

Aksa 'l · ereb 'in ilk sayfa sı 

(Süleymaniye Ktp., HSiet Efend i, nr. 561, vr. P ) 

mıştır. isimler alfabe sırasına göre de
ğil , kavrarnlara göre gruplandırılıp sı ra
lanmıştı r. Bu gruplardan geniş olanlara 
"bab", daha küçük olanlara "fasıl " adı 

verilmiştir . isimler kısmının ilk grubu 
zaman ifade eden kelimelerle başlar. 

Bunların arkasından gök, yer. bitkiler, 
mesken, meslekler, insan. din, aletler, 
yiyecekler, giyecekler, sayılar, at. silah. 
ehli hayvanlar, yabani hayvanlar, kuşlar, 

renkler ... ile ilgili kelimeler gelir. Birinci 
cilt zamir ler, zarflar, işaret kelimeleri. 
soru kelimeler i gibi gramer unsurlarıyla 

sona erer. 

Fiiller bölümü Arapça'daki fiil kalıpla
rına, yani önce üç harfli (sülasi). sonra 
daha fazla harfli olan kalıplara göre 
gruplandırılmış . bunlar da kendi grubu 
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