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Birden fazla kelimeden
yeni bir kelime elde etme anlamýnda

sözlük bilimi terimi.
˜ ™

Sözlükte naht kelimesi “ahþap vb. þey-
leri yontmak, kabuðunu soymak” anlamýna
gelir. Marangozun ahþap parçalarýný yon-
tup düzeltmesi ve birleþtirip yeni bir ürün
meydana getirmesi iþlemine benzediði için
birden fazla kelimeden yeni bir kelime oluþ-
turmaya da bu ad verilmiþtir. Bu yolla el-
de edilen kelimeye menhût, kendisinden
türetme yapýlan asla da menhût minh de-
nilir. “Bismillâhirrahmânirrahîm” terkibin-
den “b, s, m, l” harflerini alarak “besmele”
(��%&: “bismillâh ... dedi”) kelimesinin elde
edilmesi bunun örneklerinden birini teþ-
kil eder. Dilin geliþmesi ve söz varlýðýnýn
artmasýnda önemli etkisi bulunan nahtýn
bir türetme þekli sayýlýp sayýlmayacaðý hu-
susu ihtilâflýdýr. Nahtýn mezcî terkiple (kay-
naþma) ilgisi yoktur, çünkü onda her ke-
lime harflerini muhafaza eder.

Kadîm fasih Arapça’da yer alan naht ör-
nekleri birkaç kelimeden öteye geçmez.
Bunlar, isim tamlamasý halindeki bazý ka-
bile adlarýnýn nisbetinde yapýlan kýsaltma-
lardan ibarettir. Abdüþþems ^ Abþemî,
Abdülkays ^ Abkasî, Abdüddâr ^ Abderî
gibi. Bu örneklere dayanan bazý dilciler,
isim tamlamasý þeklindeki iki kelimenin
her birinden ilk iki harfi alýp birleþtirmek
suretiyle “fa‘lelî” kalýbýnda menhût kelime-
ler elde etmenin kýyasî olduðunu ileri sür-
müþ, bazýlarý da kadîm fasih Arapça’da yer
alan az sayýdaki örneklerin kýyasa esas teþ-
kil edemeyeceðini, bir selîka ve zevkiselim
niteliði taþýyan bu iþlemin semaî olabile-
ceðini ifade etmiþtir.

Naht teorisine dair ilk düþünceler Halîl b.
Ahmed’e kadar uzanýr. Halîl, “Hayye alâ ^

hay‘ale” (haydi ... dedi) örneðini esas ala-
rak Araplar’ýn, çok kullanýlan ve ardarda
gelen iki kelimeden bazý harfleri alýp bir-
birine eklemek suretiyle tek kelime üret-
tiklerini söylemiþtir (Kitâbü’l-£Ayn, I, 60).
Onun bu görüþüne dayanan Ýbn Fâris, Mu£-
cemü mešåyîsi’l-lu³a adlý sözlüðünü iþ-
tikak ve naht temeli üzerine kurmuþtur.
Ýbn Fâris’in bu eserinde 300’den fazla men-
hût kelimeyi açýkladýðý kaydedilir. Bu du-
rum, Arap dilinde menhût kelimelerin
otuz -altmýþ civarýnda olduðu þeklindeki
görüþün isabetsizliðini kanýtlamaktadýr. Ýbn
Fâris’in ayrýca el-MedÅal ilâ £ilmi’n-na¼t
adlý bir eser yazdýðý belirtilir. Ancak zaman-
la bu alanda yapýlan aþýrýlýklar mizah konu-
su haline gelmiþtir (Câhiz, s. 106). Ebû Ali
Hasan b. Hatîr en-Nu‘mânî, Tenbîhü’l-
bâri£în £ale’l-men¼ût min kelâmi’l-£Arab
adýyla müstakil bir eser kaleme almýþtýr.
Bundan baþka Halîl b. Ahmed (Kitâbü’l-
£Ayn), Sîbeveyhi (el-Kitâb), Ýbnü’s-Sikkît
(I½lâ¼u’l-man¹ýš), Ýbn Fâris (Mücmelü’l-
lu³a, e½-Øâ¼ibî), Cevherî (e½-Øý¼â¼), Ebû
Mansûr es-Seâlibî (Fýšhü’l-lu³a), Hatîb et-
Tebrîzî (Teh×îbü I½lâ¼i’l-man¹ýš), Ýbn Dih-
ye el-Kelbî (et-Tenvîr) ve Süyûtî (el-Müzhir)
naht yöntemine taraftar olan ve eserlerin-
de konuyu ele alan baþlýca müelliflerdir. Bu
düþünceden yola çýkan Kahire Arap Dil Ku-
rumu 1948 yýlýnda harfleri birbirine uyum-
lu olmak, Arapça’nýn vezin ve kurallarýna
uygun bulunmak þartýyla bilim ve sanat-
larda düþüncelerin kýsa ibare ve terimlerle
anlatýlmasýna olan ihtiyaçtan dolayý nahte
cevaz vermiþtir.

Günümüzde kimya, zooloji, biyoloji, bo-
tanik, týp ve eczacýlýk gibi ilimlerin ve sa-
natlarýn erbabý, yabancý terimleri Arapça-
laþtýrmada en iyi yöntemin naht usulü ol-
duðunu söyleyerek kýyasa taraftar olmuþ,
bu yolla birçok yabancý terime Arapça kar-
þýlýk bulunmuþtur. Bununla birlikte çeþitli
yabancý terimleri Arapçalaþtýran Mustafa
eþ-Þihâbî naht yöntemine nâdir olarak baþ-
vurduðunu belirtmiþ, Mustafa Cevâd ve
Anistâs el-Kermelî naht yöntemine karþý
çýkanlarýn önde gelenleri içinde yer almýþ-
týr. Nahta taraftar olan ve bu konuda müs-
takil eser telif eden çaðdaþ yazarlar ara-
sýnda Mahmûd Þükrî el-Âlûsî, Sâtý‘ el-Hu-
sarî, Nihâd el-Mûsâ ve Muhammed Hasan
Abdülazîz zikredilebilir. Ayrýca Carl Broc-
kelmann, Corcî Zeydân, Anistâs el-Kermelî
gibi birçok çaðdaþ yazarýn konuyla ilgili
yazýlarý bulunmaktadýr.

Ýlk kelimenin bütünüyle alýnmamasý,
cümleden yapýlan nahtlarda her kelimeden
harf alma zorunluluðunun bulunmamasý,
alýnan harflerin hareke ve sükûnlarýnýn asla

(730/1330). Ayrýca eklediði þiirlerle metne
süslü bir anlatým kazandýrmýþ, ancak bu
özelliðiyle hikâyenin daha sonraki nesiller
için aðýr bir metin halini almasý kaçýnýlmaz
olmuþtur. Bunun üzerine tercüme Ekber
Þah’ýn emriyle Ebü’l-Fazl el-Allâmî tarafýn-
dan sadeleþtirilmiþ, bu metni de Muham-
med Kadirî otuz beþ bölüm halinde tekrar
sadeleþtirmiþtir. Kadirî’nin düzenlediði ªû-
¹înâme, bazý Doðu ve Batý dillerine (Hindî,
Bengalî, Tatarca, Almanca) tercümede esas
alýndýðý gibi Sarý Abdullah da eseri yine
bundan Türkçe’ye çevirmiþtir (Bulak 1254;
Ýstanbul 1256). Keþfü’¾-¾unûn’da (II,
1118) ªû¹înâme’nin Kanûnî Sultan Sü-
leyman adýna tercüme edildiði kaydedil-
mektedir. Günümüz Türkçe’siyle sadeleþti-
rilmesini ilk defa Þemsettin Kutlu yapmýþ-
týr (Ýstanbul, ts.). 1792’de M. Gerrans’ýn
Kadirî’nin metnini esas alarak on iki bölü-
mü Ýngilizce’ye çevirmesinden sonra Batý’-
da esere ilgi duyulmaya baþlanmýþ, eseri
Carl Jakob Ludwig Iken (Stuttgart 1822) ve
Georg Rosen (Leibzig 1858) Almanca’ya,
Evgenii E. Berthels Rusça’ya çevirmiþtir
(Moscow 1979). H. Brockhaus da sekiz “ge-
ce”yi Almanca tercümesiyle birlikte neþ-
retmiþtir (Leipzig 1843). Eseri son olarak
Gulâm Ali Âryâ yayýmlamýþ (Tahran 1372
hþ.), ayrýca Molla Vechî tarafýndan Urdu-
ca’ya çevrilmiþtir (nþr. Mîr Saâdet Ali Rýzvî,
Haydarâbâd 1939). 2. Silkü’s-sülûk. Her
birine “silk” adýný verdiði 151 bölümden
meydana gelen eser tasavvufî meseleler,
mutasavvýflarýn özellikleri ve þeyhlerle ilgi-
li hikâye, söz ve menkýbelerin yer aldýðý bir
kitaptýr. Taþ baskýsýndan (Delhi 1895) çok
sonra Gulâm Ali Âryâ tarafýndan neþredi-
len eseri (Tahran 1990) Mustafa Çiçekler ve
Halil Toker Türkçe’ye çevirmiþtir (Ýstanbul
1999). 3. Külliyât u Cüzßiyyât. Her birine
“nâmûs” adý verilen kýrk bölümden oluþ-
makta, Çihil Nâmûs ve Nâmûs-ý Ekber
diye de anýlmaktadýr. Kutbüddin Mübârek
Þah’a takdim edilen kitap insan vücudu-
nun her organýyla ilgili hikmetin süslü bir
anlatýmýný konu edinmiþtir (nüshalarý için
bk. Storey, III/2, s. 246). 4. Efsâne-i Gül-
rîz. Ma‘sûm Þah ile Nûþâbe adlý bir kýzýn
aþkýna dairdir (nþr. Âga M. Kâzým Þîrâzî-
K. F. Azoe, Kalküta 1912). Nahþebî’nin di-
ðer eserleri arasýnda Le××etü’n-nisâß,
£Aþere-i Mübeþþere ve Ne½âyi¼ u Me-
vâßi¾ adlý çalýþmalar yer almaktadýr.
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Ýslâm devletlerinde hükümdar,
vali, kadý gibi devlet ricâlinin vekili,

temsilci veya yardýmcýsý.
˜ ™

Sözlükte “birini temsil etmek, birine ve-
kâlet etmek” anlamýndaki nevb (niyâbe)
masdarýndan türeyen nâib (çoðulu nüv-
vâb), “bir makamýn sorumluluðunu asýl
sahibi yerine geçici bir zaman için yükle-
nen kimse” demektir. Çeþitli Ýslâm devlet-
lerinde baþlýca devlet ricâlinin kendilerine
yardýmcý olmak veya bulunmadýklarý yer-
lerde ve zamanlarda iþlerini yürütmek üze-
re tayin ettikleri görevlilere nâib adý verili-
yordu. Kaynaklarda bazý mâna farklýlýklarý
bulunmakla birlikte nâib yerine halîfe, ve-
kîl kelimeleri de kullanýlmaktadýr. Hz. Pey-
gamber’in Medine dýþýna çýktýðýnda Ýbn
Ümmü Mektûm, Ebû Rühm Külsûm b.
Husayn ve Muhammed b. Mesleme gibi
sahâbîleri vekil býraktýðý, bu uygulamanýn
Hulefâ-yi Râþidîn döneminde de devam
ettiði bilinmektedir.

Terim anlamýyla nâib tayininin Ýslâm’ýn
ilk asýrlarýndan itibaren uygulandýðý anla-
þýlmaktadýr. Bilhassa valiliðe getirilen bazý

kiþilerin çeþitli sebeplerle görev yerlerine
bizzat gitmeyip nâib gönderdikleri görül-
mektedir. Meselâ Hz. Ömer’in Bahreyn va-
liliðine tayin ettiði Osman b. Ebü’l-Âs Ýran’-
da bulunduðundan onun adýna görevi kar-
deþi Mugýre (veya Hafs) yüklenmiþti. Eme-
vî Halifesi Hiþâm b. Abdülmelik tarafýndan
107’de (725-26) el-Cezîre, Ýrmîniye ve Azer-
baycan valiliðine tayin edilen Mesleme b.
Abdülmelik, Bizans seferiyle meþgul oldu-
ðundan yerine Hâris b. Amr et-Tâî’yi gön-
dermiþti (Halîfe b. Hayyât, s. 337; Ýbnü’l-
Esîr, V, 137-138). Abbâsî Halifesi Mu‘tez-
Billâh’ýn, kendisini merkezden uzaklaþtýr-
mak amacýyla Mýsýr valiliðine tayin ettiði
Bayýk Bey görevine gitmemiþ, yerine nâi-
bi sýfatýyla üvey oðlu Ahmed b. Tolun’u
göndermiþti. Abbâsî halifeleri zaman za-
man vezir yerine vezir nâibi görevlendirir-
lerdi.

Adlî teþkilâtta da nâiblerin yer aldýðý
görülmektedir. Hârûnürreþîd döneminde
(786-809) kadýlkudâtlýk müessesesinin or-
taya çýkmasý üzerine geniþ bölgelere gön-
derilen kadýlara kendilerine nâib edinme
yetkisi de verilmekteydi. Herhangi bir se-
beple görevlerini yapamayacak müderris-
ler için de nâib tayin edilirdi. Meselâ Gaz-
zâlî, Baðdat Nizâmiye Medresesi müder-
risliðini býrakýp Suriye’ye gidince yerine kar-
deþi Ahmed el-Gazzâlî bakmýþtýr. Ýbn Tey-
miyye özellikle ulemâ arasýndan bazý kiþi-
leri, yüksek maaþlý kadrolarý ellerinde tu-
tup görevi az bir ücretle nâiblere yaptýr-
dýklarýný söyleyerek eleþtirir (Makdisi, s.
115). Zaman zaman imamlar da yerlerine
görev yapacak nâibler tutuyordu.

Gazneli Mahmud’un Hindistan seferle-
rinden sonra baþþehre dönerken yerine
nâib sýfatýyla Ahmed b. Yinal Tegin’i býrak-
týðý ve onun Sultan Mesud tarafýndan ayný
görevde tutulduðu bilinmektedir. Gazne-
liler döneminin çeþitli  devlet teþkilâtý ka-
demelerinde de nâibler bulunuyordu.

Büyük Selçuklular’da her divanda ve taþ-
radaki þubelerinde divan baþkanýndan
sonra en yüksek makamý nâib iþgal eder-
di. Hükümdarýn teveccühünü kazanan
bir divan nâibi bazan diðer devlet erkâný-
ný, hatta veziri dahi gölgede býrakabilir-
di. Tuðrâîler vezirin yokluðunda özellikle
sultanýn av partilerinde onun nâibi olarak
hazýr bulunurdu. Devletin en yüksek malî
denetleme mekanizmalarýndan biri olan
Dîvân-ý Ýþrâf’ýn baþýndaki müþrif her böl-
geye veya þehre güvenilir birer nâib gön-
dererek sultanýn tasarrufundaki emlâk
ve diðer gelir kaynaklarýný kontrol altýnda
tutardý. Nizâmül-mülk, nâiblerin görevle-

uymasýnýn zorunlu görülmemesi gibi esas-
lar eski örneklere bakýlarak düzenlenmiþ
olup daha sonra bunlara uymayan birçok
naht örneði ortaya çýkmýþtýr. Baþlýca naht
þekilleri þöylece özetlenebilir: 1. Fiil nahti.
Çok kullanýlan selâm, dua, iltifat ve dinî
alâmet formülleri halindeki cümlelerden,
onu söylemek ve muhtevasýnýn gerçekleþ-
tiðini bildirmek üzere “fa‘lele” kalýbýnda
fiillerin elde edilmesidir. Bu tür menhût
kelimelerin çoðu Ýslâmî dönemde ortaya
çýkmýþtýr. Hasbünallah ^ hasbele, bismil-
lâhirrahmânirrahîm ^ besmele gibi. 2.
Sýfat nahti. Ýki kelimeden ayný anlamda
veya daha vurgulu bir sýfatýn elde edilme-
sidir: “ ��	” (toplamak) + “)�	” (sýkýca tut-
mak) ^ “ �*À+ �,	- ” (sert / sýký [adam]) gibi. 3.
Ýsim nahti. Baðýmsýz iki isimden bazý harf-
lerin alýnýp birleþtirilmesidir: “�*.+/, ” (katý,
saðlam) + “�*�, /, ” (buz) ^ (cl+md) ^
“0*��1 .+/, ” (taþ, kaya) gibi. 4. Nisbet nahti.
Tek yere, kabileye ve þeye nisbetle iki ye-
re veya iki þeye nisbet edilmek üzere iki
þekli vardýr. Birincisi, özellikle “abdü” ile
isim tamlamasý oluþturan kabile adlarýnda
görülen en eski naht biçimidir. Ýsim tamla-
masýný oluþturan iki kelimeden her birinin
ilk iki harfinin alýnýp birleþtirilmesi ve da-
ha sonra nisbet “yâ”sý eklenmesi suretiy-
le meydana gelir: Abdülkays ^ Abkase ^
Abkasî gibi. Ýki þeye veya iki yere mensubi-
yet bildiren nisbet nahtine örnek olarak
da Taberhazî (Taberistan ve Hârizmli) gi-
bi. 5. Tahfif nahti. “Benû” ile isim tam-
lamasý oluþturan ve harf-i ta‘rif alan ka-
bile adlarýnda söyleyiþ kolaylýðý saðlamak
amacýyla yapýlmýþtýr: Benü’l-Anber ^
Bel‘anber gibi. 6. Harf (edat) nahti. Halîl
b. Ahmed, Sîbeveyhi, Ferrâ ve Müberred
gibi kadîm dilcilerin birçoðu bazý edatlarýn
mürekkep (menhût) olduðunu söylemiþtir:
Lâkinne ^ lâkin + ene veya lâ + ke+en-
ne; len ^ lâ + en gibi. 

NATO, UNESCO vb. kelimelerin ilk harf-
lerinden oluþan kýsaltmalar Ýslâm bilim ge-
leneðinde benzer bir þekilde mevcut-
tur: ,�2, ���, * � (bize hadis rivayet etti),

1415, 6,�א�78 * א9 (sözü sona erdi), :�;<�א� * א�=
(sonuna kadar) gibi.
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