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LİSANÜ'l-ARAB 
(~rfl.;ıW) 

İbn ManzOr'un 
(ö. 711/1311) 

Arapça sözlükterin en büyüklerinden 
olan ansiklopedik sözlüğü. 

22 Zilhicce 689 (26 Aralık 1290) tarihin
de eserini tamamlayan İbn Manzfır mu-· 
kaddimesinde, önceki sözlükleri ya kelime 
sayısı fazla fakat tasnifi başarısız veya 
tasnifi güzel olmakla birlikte kelime sa
yısı az olmak üzere iki kategoride ele alıp 
eleştirmekte ve bu eksiklikleri gidermek 
üzere Teh?,ibü'1-1uga (Ezherl), el-Mu]J.
kem (İbn Slde), eş-Şı]J.fı]J. (Cevherl), et
Tenbih ve'1-iza]J. 'ammfı va~a'a fi'ş-Şı
]J.fı]J. (İbn Berrl) ve en-Nihfıye (Mecdüd
din İbnü'I-Eslr) adlı sözlükleri temel kay
nak olarak kullanmak suretiyle tasnif ve 
hacim bakımından daha mükemmel bir 
sözlük yazmak istediğini , bunu da Kur'an 
ve Sünnet'in dili olan Arapça'yı korumak 
için yaptığını açıklamaktadır. 

İbn Manzfır Lisfınü '1- 'Arab'a, mukad
dirneden sonra biri Ezherl'nin Teh?,ibü'1-
1uga'sının sonunda yer alan, bazı surele
ri n başındaki hurfıf-ı mukattaa ile ilgili. 
diğeri Haram'den naklen hece (alfabe) 
harflerinin mahreç ve sıfatiarına dair ol
mak üzere iki bölüm (bab) eklemiştir (İb
rahim ei-Ebyarl, I, 363). Bölümlerin giri
şinde o bölümü oluşturan harfin mahreç 
ve sıfatları ile alimierin bu konudaki ih
tilafları çeşitli kaynaklardan aktarılarak 
verilmiştir. 

Lisfınü'1-'Arab'da kelimeler "Şıl)al)" 
ekolüne göre düzenlenmiş. kelime kökle
rinin son harfleri "bab", ilk harfleri "fasıl" 
adıyla alfabetik olarak dizilm iştir. Ortada
ki harfler arasında da alfabetik sıra göze
tilm iş. türemiş kelimeler ilgili kök altında 
yer almıştır. Buna göre köklerinin son har
fi hemze olan kelimeler birinci bölümü, 
ya olanlar da son bölümü oluşturmuştur. 

Sözlükte kelimelerin anlamları ayet. 
hadis ve şiirden getirilmiş bol örneklerle 
(şevahid) delillendirilmiştir. Örneklerin sa
dece anlam yönü değil sarf, nahiv, itika
dl, fıkhl ve ahlaki yönleri üzerinde de d u
rulmuş. yer yer değişik lehçelere temas 
edilmiştir. Bazı şiir örneklerinin sadece 
Lisfınü '1- 'Arab'da bulunması müellifin 
anılan beş temel kaynaktan başka eser
lerden de yararlandığını göstermektedir. 

Dil. tefsir, hadis, fıkıh. şahıs ve yer ad
l arı ile tarihi olaylar ve edebiyat tarihine 

dair verilen bilgiler Lisfınü'1-'Arab'a an
siklopedi niteliği kazandırmaktadır. Söz
lüğün kök ve tü rev olarak 80.000 kelime 
ihtiva ettiği söylenir. Bilgisayarla yapılan 
sayıma göre eserde 6538 üçlü (sülasl). 
2548 dörtlü (rubal) ve 187 beşli (humasl) 
olmak üzere toplam 9273 kök kelime yer 
almaktadır (Ali Hilmi MGsa, s. 149). 

Lisfınü'1-'Arab iç sıralamada bazan 
isimleri, bazan da fiilieri öne alması. ya
rarlandığı kaynaklardaki bir kısım kelime 
veya manaları kaydetmemesi, ayrıca bazı 
kelime ve manaları ihmal etmesi. sadece 
Abbasller devrine kadarki edebi malze
meden faydalanılması. sonraki edebi 
ürünlerle halk ağzındaki kelime! ere fasih 
kabul edilmediğinden yer verilmemesi 
gibi yönleriyle eleştirilmiştir (Hüseyin 
Nassar, II, 571-572) 

Eser ilk defa Faris eş-Şidyak'ın tashihiyle 
yirmi cilt olarak neşredilmiş (Bulak 1299-
1 308), daha sonra defalarca basılmıştır 
(I-XV, Beyrut ı 955- ı 956, ı 968; I-XV, Bey
rut 1 963; I-XX, Beyrut i 965 l Bul ak baskı
sından ofsetJ; nşr. YGsuf Hayyat- Nedim 
Mar' aşil, I-IV, Beyrut I 970 [ kelimeler kökü n 
ilk harfine görealfabetik dizi! miş, son cilt, 
İngilizce ve Fransızca karşılıkları ile Arap 
dil akademilerince kabul edilen ilmivetek
nik terimler olarak ilave edilmiş , adı da Li
sanü 'l-'Arabi 'l-muf:ırt şeklinde değiştiril

miştir!; nşr. Abdullah Ali el-Keblr v dğr., 
I-IX, Kahire ı979-ı986Jilk harfe göre al
fabetik dizimi i olup son üç cildi çeşitli fih
ristierden oluşu rJ; nşr. Emin M. Abdülveh
hab- M. Sadık el-Ubeydl, ı-xvııı, Beyrut 
I 986 [son üç cilt fihrist, 2. bs. 1417/1 997J; 
nşr. Ali Şiri, I-XVIII, Beyrut I 408/1988 [son 
üç ci lt fihristtirJ). 

Özellikle basıldıktan sonra ilim adamla
rının dikkatini çeken Lisdnü '1- 'Arab üze
rinde ta'lik, tashih. tenkit. ihtisar ve fih 
rist türünde birçok çalışma yapılmıştır. 
Sözlük daha önce Abdullah b. Muham
med ed-DemenhGrl (ö. I027/ı618) tara
fından "Reşfü'çl-çlarab min Lisani'l- 'Ara b" 
adıyla ihtisar edilmeye başlanmış, fakat 
tamamlanamamıştır. Abdullah İsmail es
Savi eseri, Teh?,ibü'1-Lisfın ismiyle ke
limeleri ilk harflerine göre alfabetik ola
rak dizip tehzip ve ihtisar etmiş (ilk beş 
cildi Kahire ı 335). Muhammed en-Nec
cari de aynı adla kelimeleri alfabetik sıra
ya göre dizrnek suretiyle eseri tehzip ve 
ihtisar etmiş ve bazı ilavelerde bulun
muştur. Abdülemlr Ali Mühenna başkan
lığındaki bir heyet sözlüğü Lisdnü'1-Lisfın 
Teh?,ibü Lisfıni'1-'Arab ismiyle ihtisar 
etmiştir (l-ll, Beyrut I 993) 
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Lisfınü '1-'Ara b 'ın hatalarının tashihine 
dair ilk çalışma. Muhammed el-Hüsey
nl'nin Bulak baskısının kenarına düştüğü 
tashih notlarıdır. İkinci çalışma. Ahmed 
Teymur Paşa'nın TaşJ:ıiJ:ıu ag1fıtı Lisfıni'1-
'Arab adıyla yazdığı eserdir (l-ll, Kahire 

ı 334- ı 343). Bu konuda bir diğer çalışma, 
Abdüsselam Muhammed Harun'un TaJ:ı
~i~at ve tenbihfıt ii Mu'cemi Lisfıni'1-
'Arab'ıdır (Kahire ı 399). Abdüssettar Ah
med Ferrac'ın Dımaşk Arap ilim Akademi

si dergisinde çıkan makalelerinden (ı 960) 
sonra Tevfik Davfıd Kurban da sözlükteki 
hatalara dair birçok makale yayımlamış
tır (bk. bibl.) . Fritz Krenkow, Lisfınü'1 -

'Arab'ın yarısı hacminde ta'likat (tashih, 

tenkit ve tamamlama notları) yazdığı gibi 
Seyyid b. Ali el-Mersafi de Bulak baskısı 
üzerine eserin hacmine yakın ta'likat ka
leme almıştır (Ahmed AbdülgafGr Attar, 
S. 201) 

Lisfınü '1-'Arab'ın son zamanlarda ya
pılan baskılarına (Kah i re I 979-!986; Bey

rut ı 986, ı 408/1 988) değişik fihristi in
deks ciltleri eklendiği gibi müstakil in
deksleri de hazırlanmıştır. Mevlevl Ab
dülkayyum'un Bulak neşrini esas alarak 

hazırladığı indeks Lahor'da basılmıştır 
(ı 938). Yasin el-Eyyfıbi, Mu'cemü'ş-şu'a

rfı' fi Lisfıni'l-'Arab adıyla sözlükte ge
çen şairterin indeksini hazırlamış (Beyrut 
!980), Ham Ahmed Amayire ve Ahmed 

Ebü'l-Heyca da Beyrut 1968 baskısını 
esas alarak bilgisayar yardımıyla Lisfı
nü'1-'Arab'ın ayrıntılı bir indeksini yap
mıştır (l-Vll, Beyrut 1407/1987) 
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LiSANÜ'l-MİzAN 
kıf~f.,:ıW) 

Zehebi'nin zayıf ravilere dair 
Mizanü' 1-ictidfil 'inin 
İbn Hacer ei-Askalani 

(ö. 852/1449) 
tarafından yapılan muhtasarı, zeyli 

ve ikmali mahiyetindeki eser 
(bk. MİZANÜ'I-İ'TiDAl.). 

UTIMANN, Enno 
(1875-1958) 

Alman dilbilimci ve şarkiyatçısı. 

_j 

_j 

Kuzey Almanya'nın Oldenburg şehrin
de doğdu. Babasının yabancı dillere ilgi 
duyan ve evinde dille ilgili çeşitli kitaplar 
bulunduran bir matbaacı olmasının da et
kisiyle henüz lise öğrencisi iken Grekçe, 
Latince, Fransızca, İngilizce, italyanca, is
panyolca ve Ortadoğu dillerinin esasları
nı öğrendi; ayrıca yaz tatillerinde gittiği 
akrabalarının yanında Kuzey Atmaneası 
ile fasih Almanca arasındaki farklılıklar 
üzerine çalıştı. 1895-1898 yıllarında Ber
lin, Greifswald, Hall e ve Strasburg üni
versitelerinde dil bilimi okudu; en önemli 
hocaları Sami dilleri ve aruz uzmanı 
Franz Praetorius, ilahiyatçı ve tarihçi 
Emil Kautsch, tarihçi Eduard Meyer. 
Germanist Otto Bremer ve Habeş dilleri 
uzmanı August Dilmann'dır. 

1898'de İbranice ve din dersleri öğret
menliğiyle Almanca, Latince ve İngilizce 
öğretmen yardımcılığı sınavlarını kaza
nan Littmann. birkaç ay sonra Habeşis
tan'ın Tigre dilinde fıiller üzerine hazırladı
ğı tezle dil bilimi doktoru oldu ve Stras
burg Üniversitesi'nde Theadar Nöldeke 
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ile birlikte çalışmaya başladı. 1899-1900'
de Amerika Princeton Üniversitesi'nin Or
tadoğu'ya düzenlediği arkeolajik bir araş
tırma gezisine katıldı. 1901 'de bu üni
versitenin Doğu dilleri bölümüne okut
rnan tayin edildi ve 1906 yılına kadar gö
revini sürdürdü; bu arada 1904-1905'te 
ikinci defa Suriye ve Filistin' e bir araştır
ma gezisi yaptı. 1906'da Strasburg Üni
versitesi'nde Nöldeke'den boşalan Şarki
yat Merkezi'nin yöneticiliğine getirildi ve 
195 1'de buradan emekliye ayrıldı. Uzun 
akademik hayatı boyunca Göttingen, 
Bonn ve Tübingen üniversitelerinde kısa 
sürelerle misafir hoca olarak bulundu; 
konferanslar vermek ve Kahire Akademi
si'nin toplantılarına katılmak üzere sık 
sık Mısır'a gitti. Tigre diline ait metinler 
deriemek ve Kral Ezana'nın (IV. yüzyıl) es
ki Geez dilindeki kitabelerini okumak için 
Habeşistan'a ve bir Amerikan araştırma 
heyetiyle birlikte henüz tamamen çözü
lememiş olan Lidya dilindeki kitabeleri in
celemek üzere Sardes'e (Manisa) seya
hatler yaptı. 1904-1911 yılları arasında 
Bibliotheca Abessinica ve 1922-1934 
yıllarında Zeitschrift tür Semitistik adlı 
dergileri çıkardı. Mayıs 1958'de Tübin
gen'de ölen Littmann Berlin, Göttingen, 
Mainz, Amsterdam, Brüksel, Kahire, Ko
penhag, Paris ve Roma bilimler akade
misinin asil üyesi ve birçok akademinin 
onur üyesi idi; aldığı çeşitli nişanlar ara
sında Dünya Barış Cemiyeti'nin 1931 yılın
da verdiği "Pour le merite" (liyakat) nişa
nı da bulunuyordu. 

irili ufaklı eserlerinin sayısı 549'a ula
şan Littmann'ın ilgi alanı çok geniştir. Ha
beşistan ve Kuzey Afrika'dan Kıbrıs. Ana
dolu, Kafkaslar dahil Uzakdoğu'ya kadar 
devam eden bütün bir coğrafyanın dil
edebiyat, arkeoloji-tarih, etnoloji, ilimler 
tarihi ve folkloruyla ilgilenmiş; Mısır pa
pirüslerinden Sumer, Asur. Hitit tablet
lerine, Sebe kitabeleri ve Habeş. Kıptt 

En no 
Littmann 

Ar arnideri tomarlarından Ermeni, Soğd, 
Hint, Çin, Tibet, Japon yazmalarına ka
dar bu coğrafyadaki yazılı belgelerin çö
zümleri üzerinde durmuş; Tevrat, İncil ve 
Kur'an'ı incelemiş; MOsevilik, Yakındoğu 
Hıristiyanlığı ve İslamiyet'i tek tek ve kar
şılaştırmalı olarak ele almış; telif çalışma
larının yanında Ha beş ve Arap halk dille
rinden Almanca'ya çeviriler yaparak bun
lardan özellikle altı ciltlik Binbir Gece 

Masallan ile Arabistler arasında büyük 
ün kazanmıştır. 

Littmann'ın eserlerinden bazıları şun
lardır: Neuarabische Vo1kspoesie (Ber
lin 1902); A List of Arabic Manuscripts 
in Princeton University Library (Prin
ceton-Leipzig 1904); Ustr1retüme1iketi 
Se be ( !9041ei-Mektebetü'l-Habeşiyyej); 
Geschichte der öthiopischen Litteratur 
(Leipzig 1909); Tausend und eine Nacht 
in der arabischen Literatut (I-VI, Le
ipzig 1921-ı 928); Morgen1iindische 
W örter im Deutschen (Tübingen 1924); 
e1-Edebü '1-'Arabiyyü '1-mu'Cişır ( Göttin
gen 1951 }; Arabische Marchen (Leipzig 
1954}; Die schönsten Geschichten aus 
1001 Nacht(Wiesbaden 1955); Arabi
sche Marchen und Schwanke aus 
Agypten nach mündlicher Uber1ief
erung gesammelt, übersetzt und erk-
1ii,rt (Wiesbaden 1955); Wörterbuch die 
Tigre -sprache. Tigre-Deutsch-En
glisch (I-lll. Wiesbaden ı 956-1958; Maria 
Höfner ile birlikte}; Athiopien(Tübingen 
1957}; Arabische und abessinische 
Dichtungen (Zürich ı 958) ( eserlerinin 
tamamı için bk. TheLibraryo{EnnoLitt

mann 1875-1958) . 
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