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Etimolojisi kesin biçimde yapılamayan 
kelimenin genelde "sıvı akıtmak, metal 
dökmek" anlamındaki Grekçe khymeianın 
Arapça'ya el-kimiya' ve es-simya' yazılışla
rıyla geçmiş şekli olduğu kabul edilmek
tedir. İslam ilim ve düşüncesine ait eserle
rin Latince'ye çevrilmesiyle birlikte el-l<i
miya' alchemy şeklini almış ve Batı dille
rindeki chem.istry (kimya) kelimesinin kö
kenini oluşturmuştur (AnawatL III, 854). 

Simya insanlığa iki konu için etkili çö
züm sözü vermiştir: Sonsuz bir zenginlik 
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ve ölümsüz bir hayat. Bunların ilkine de
mir, bakır, kurşun gibi değersiz metaller
den altın ve gümüş elde edilmesi yoluyla, 
ikincisine de "ikslr" denilen sihirli madde 
sayesinde ulaşılabileceğini ileri sürer. Ken
di gizemli yöneliminde metal dönüşümünü 
ve iksir yapımını hedeflediği için aynı za
manda kimya işlemlerini ve metalürji sü
reçlerini kapsayan bir laboratuvar etkinli
ğidir. Ancak gerçek bir simyacının asıl ama
cı genel kabule göre bunlar değil dünya
nın ve evrenin işleyişini anlamak ve buna 
müdahale etmektir. 

Simya Hıristiyanlığın ilk yıllarında eski 
Mısırlılar'ın metalürji, boya ve cam yapımı 
gibi alanlardaki endüstriyel yetenekleriyle 
Asurlular, Babilliler ve Grekler'in felsefi dü
şünce yapılarının birleştiği Helenistik kül
türün merkezi İskenderiye'de yapılan çalış
malarla başlar. O dönemin kültür dili Grek
çe olduğu için kaleme alınan ilk eserler bu 
dildedir ve çoğu Mısırlı Zosimos'a (350-

420) aittir. Metallerle insan bedeni, kim
yasal işlemlerle insan erginlenme tören
leri, insanın manevi yönlerinin yetkinleşti
rilmesiyle metal altın arasındaki metaforik 
ilişkilerin ilk örneklerine rastlanan erken 
dönem simya kaynaklarında yahudi Mary, 
Agathodaimon ve Kleopatra gibi efsanevl 
yazarların isimleri geçmekte ve bu alanın 
kurucusunun Herrhes Trismegistos oldu
ğu söylenmektedir (Taylor, The Alchemists, 
s. 60-62; ayrıca bk. HERMES). 

Köklerini İskenderiye simyasından alan 
ve bir yandan sufiliğe ve iranlı Şeyhller gi
bi batıni okullara, bir yandan da zanaat
lar ve loncalara bağlı sembolik bir madde 
bilimi olarak İslam simyasının ilk temsil
cisi Halid b. Yezld, ondan sonra gelen iki 
önemli ismi ise Ca'fer es-Sadık ile öğrenci
si, İslam simyasını doruk noktasına çıka
ran Cabir b. Hayyan el-Kufı'dir. Cabir'in sim
ya anlayışının temelinde dört unsur (top
rak, su, hava, ateş). dört nitelik (sıcak, so
ğuk, kuru, nemli), denge kuramı ve civa-kü
kürt kuramı vardır. Doğadaki her şey dört 
elementin dört nitelikle belirli şekillerde 
birleşmesinden meydana gelir. Denge ku
ramına göre görünen ve görünmeyen ev
rende tam bir düzen ve oran hakimdir; 
simya bu oranı anlamak ve oluşturmaktır 
(Nasr, İslam'da Bilim ve Medeniyet, s. 263). 

Bu sebeple Cabir simyasında sayısal sem
bolizm ve oranlı sayılar çok önemlidir. Civa
kükürt kuramı da minarellerin oluşumunu 
açıklamakta kullanılır. Diğer simyacılar gi
bi Cabir'in bir ilgi alanı da insana ölümsüz 
hayat sağlayabilen ve bütün değersiz me
tallerden altın elde edilmesinde kullanıla-

bilen iksiri elde etme teknikleridir. Cabir'in 
yanı sıra simya çalışmalarıyla tanınan bir di
ğer isim Ebu Bekir Muhammed b. Zekeriy
ya er-Ra.Zı'dir. Cabir ve RaZı simyacılar tara
fından simyanın büyük ustaları sayılmış ve 
her ikisinin aynı akıma bağlı olduğuna ina
nılmıştır. Fakat gerçekte Razi, eserlerinde 
Ca'fer'in dilini kullanmakla birlikte simya
dan çok kimyanın konusuna girmesi gere
ken çalışmalara yer vermiştir. O, insan nef
sinin tekamülü için simya dilinin kullanıl
masına da madde dönüşümüyle nefis dö
nüşümünün simya konuları olarak değer
lendirilmesine de karşı çıkar. Öte yandan 
maddelerin oluşumunda tohumdan mey
dana gelme fikriyle Cabirci "gerçek sebep" 
bulma çabasını reddeder, ayrıca onda Ca
birci sayısal sembolizm de yoktur. 

İslam dünyasında simya çalışmaları her 
zaman olumlayıcı bir yaklaşım çerçevesin
de yürütülmemiştir. Simyayı madde dö
nüştürme sanatı ve iksir hazırlama yön
temi olarak kabul etmeyen çalışmalar da 
yapılmıştır ki bunların en önemli temsil
cisi İbn Sina'dır. İbn Sina'nın tıp ve felsefe 
alanlarındaki araştırmalarının bütün dün
yada yüzyıllar boyu etkisini sürdürmesine 
rağmen doğa bilimlerine ilişkin çalışmala
rı ve fikirleri fazla kabul görmemiştir. Fa
kat yine de onun çeşitli jeolojik süreçleri, 
o dönemde bilinen metalleri oluşturan al
tın, gümüş, bakır, kalay, kurşun ve demi
rin meydana geliş süreç ve biçimlerini açık
layan eş-Şiid' adlı eserinin et-Tabi'iyyô.t 
kısmındaki bilgiler, Ortaçağ Avrupası'nda 
simya karşıtı söylem ve çalışmaların temel 
dayanağını teşkil etmiştir (bk. eş-ŞiFA) is
lam dünyasında ise dönemindeki yaygın 
anlayışın dışına çıkılarak madde dönüşü
münün olabilirliğinin reddedilmesi ve sim
yanın maddeyle ilgilenmesi gereken bir alan 
şeklinde tanımlanması kabul görmemiş, 

buna rağmen bu sahte ilme olan rağbet 
yüzyıllar boyu sürmüştür (bk. KiMYA). 

Batı' daki ilk simya çalışmalarının XII. yüz
yılın ortalarında Arapça'dan Latince'ye ya
pılan çevirilerle başladığı kabul edilmek
tedir. Batı simyasının sonraki kuşak tem
silcileri XIII. yüzyıl düşünürlerinden Beau
vais Vincent, Albertus Magnus ve Roger 
Bacon'dır. Vincent 1244 ve 1250 yılları ara
sında yazdığı Speculum naturaleve Spe
culum doctrinale adlı eserlerinde simya
yı, "madde dönüşümünü mümkün kılan ve 
teorik içerikten çok geniş uygulama ala
nına sahip bir sanat" olarak tanımlamak
tadır. Cabirci simya geleneğini izleyen Vin
cent, civa-kükürt kuramını mineral teşek
külünün ve madde dönüşümünün temel 



ilkesi sayar. Onun ardından gelen, De mi
neralibus adlı eserin yazarı Magnus'a gö
re ise metaller kararlı maddelerdir ve nor
mal koşullarda bir metal başka bir metale 
dönüşmez. Bu sebeple her metal en mü
kemmel olduğu kendi yapısında· kalmalı
dır; ancak gerektiğinde değişiklik yapmak 
mümkündür. Bu durumda gerçek bir sim
yacı hastasını tedavi eden doktor gibi ön
ce metali temizlemeli ve saflaştırmalı, ar
dından içindeki elementleri güçlendirmeli
dir; böylece metal yeni ve daha iyi bir form 
alabilir. Sonuç olarak simyacılar herhangi 
bir tü rün şeklini değiştiremez, sadece bir 
özel form geliştirirler ve başka bir oluşan 
için yol hazırlarlar. Batı simyasının önem
li temsilcilerinden biri de bu sahte bilime 
Vincent ve Albertus'tan daha çok inanan 
Bacon'dır. Bacon, Opus tertium adlı ese
rinde simyanın bütün bilimlerden üstün 
olduğu görüşünü ısrarla savunur. Bu.yüz
yılda Batı'daki simya çalışmaları Taranto
lu Paul'un Tearica et practica adlı eseriy
le sürdürülür. Kitabında simyanın kurarn 
ve uygulama temellerini açıklayan Taranto
lu Paul zeki, eğitimli ve donanımlı bir sim
yaemın maddelerin niteliklerini değiştirebi
leceğini kabul etmektedir (Newman, LXXXI 
3 11 989], S. 423-434) 

XIII. yüzyılın sonlarından itibaren Ba
tı 'da da simya karşıtı görüşlere rastlanır. 
Bunların ilki, 1286-1291 yıllan arasında Tho
mas Acquinas'ın öğrencisi Romalı Giles 
(Aegidius Romanus) tarafından yapılan ça
lışmalarda ortaya çıkar. Giles'in takipcisi ol
duğu Thomas'a göre bir simyacı gerçek al
tın değil ancak ona benzer bir şey ürete
bilir. Giles'e göre de metaller yeryüzünün 
derinliklerinde oluşur ve insan eliyle aynı 
oluşumun tekrarlanabilmesi imkansızdır. 

Giles bu noktada İbn Sina'nın, ''Yapay ürün
ler asla doğallarıyla aynı olamaz" görüşünü 
paylaşmaktadır. XIII. yüzyılın son otuz yı
lında dini otoritelerin simyaya karşı düş
manca tavır aldıkları ve 137Z'de Papa XXII. 
John'un onu yasakladığı görülür. Yasakla
ma sebebi, bir şeyin tanrı dışında yaratıl
dığına ve bir türün diğer bir türe değişti
rildiğine inanmanın dinsizlik sayılmasıdır 
(a.g.e., LXXX/3 11 989], s. 439-440) . XIV. yüz
yılda bu otoriteterin karşı tutumları devam 
etmekle birlikte simya çalışmaları engel
lenememiş ve XVI. yüzyıl bilim reformu
nun sembol isimlerinden Paraeelsus gö
rüşlerini simya temeline oturtmuştur. Ona 
göre bütün metaller kükürt, civa ve tuz
dan meydana gelir; civa ruhu, t uz madde
yi, kükürt de enerjiyi temsil eder. Bu üç 
maddenin doğru oranlarda bir araya ge
tirilmesi madde dönüşümünü , dolayısıyla 

altın elde edilmesini mümkün kılar. Para
eelsus'un simya görüşünde ölümsüzlük 
hedefi de önemli bir yer tutar ve muhte
melen simya-tıp-kimya birlikteliğini doğu

rur. Bu birliktelikten modern kimya ve ec
zacılık uygulamaları ortaya çıkmıştır. 

Gizli ilimierin bir dalı olan simya daha 
çok sihir teknikleriyle ilişkili görülmüştür. 
Bu anlamıyla Grekçe "semeion" (semeia) ke
limesinden türemiş Arapça bir kelime olan 
simiya bazan sihir ve rukye gibi terimlerle 
birlikte kullanılmıştır. Kelimenin zamanla 
kazandığı terminolojik anlamlar. simyanın 
esas itibariyle bir tür sihir olduğu fikrini 
daima muhafaza etmiştir. Ancak simya ile 
doğal varlık alanında hangi etkilerin hangi 
tekniklerle oluşturulduğuyla ilgili olarak 
farklı yaklaşımlar söz konusu olabilmekte
dir. Mesela bazı durumlarda simya tekni
ğine harflerin gizli özellikleri de katılmak
ta ve doğal etkilerin bu yolla meydana ge
t irilmesine simya denmektedir. Simya için 
kullanılan Batı terimlerinden onun anla
mına en yakın olanı Arapça'da şa'beze . 

Türkçe'de gözbağcılık kelimeleriyle ifade 
edilen "fantazmagori" (phantasmagorie) olup 
bu terim "gerçekle ilgisiz ve hızla değişen 

hayaller dizisi" ya da "illüzyona dayalı ha
yal oyunu" anlamına gelmektedir (Uilmann, 
Die Natur, s. 361 -362) . 

İbn Haldun geleneğe uyup simyayı sihir 
tekniklerinden biri olarak görmüştür. Dü
şünüre göre sihir işleminde uygulayıcının 
psişik güçler i kozmolojik bir rol üstlenir. 
İbn Haldun, sihir sanatının İslam dünya
sındaki büyük temsilcisi diye ilan ettiği Ca
bir b. Hayyan'ın şahsında eski kimya ile 
simya tekniği arasında bir ilişki kurmak
tadır. Buna göre belli türdeki cisimleri bir 
formdan diğer forma dönüştürme ama
cı taşıması bakımından kimyacı ile simya
cı arasında fark yoktur. Çünkü söz konu
su dönüşüm herkese açık bir işlemle de
ğil kimyacı veya simyacının psişik gücü
nün sürece katılmasıyla mümkün olmak
tadır ve bu durum yapılan işlemin sihir ol
duğunu ortaya koymaktadır. İbn Haldun 
eski Mısır ve Babil kültürüne ait sihir lite
ratürünün islam dünyasına girmesi, Latin 
dünyasında daha sonra Geber adıyla anı
lacak olan Cabir ve Mecrltl gibi müellifle
rin bu sanatı Arap dilinde yeniden inşa et
mesi gibi gelişmeler üzerinde durmakta
dır. Ona göre bu sanatla ilgili olarak Arap
ça'da yazılmış en iyi kitap Mecr'it'i'nin La
tin dünyasında Picatrix adıyla bilinen Ga
yetü'l-J:ıakim isimli eseridir (Mukaddime, 
lll , ı 147). İbn Haldun. simya sanatının si
hir tekniklerinin tılsım denilen türüne gir-
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diğini söyler. Bu teknik bir semavl güce 
yahut sayıların gizli özelliklerine başvura

rak uygulanır ve dış dünyada gerçek bir 
etki meydana getirir. Batı dillerindeki "ta
lisman" kelimesiyle karşılanan tılsım Grek
çe "telesme" kelimesinden gelmektedir 
(Uilmann, Die Natur, s. 362) . "Gözbağcılık" 

anlamındaki sanat için şa'beze kelimesini 
kullanan İbn Haldun, dış gerçeklikle ilgisi 
olmayan hayaller üretme biçimindeki sihir 
sanatı için simya terimini kullanmaz. Ona 
göre bu teknikte uygulayıcı psişik güçlerini 
muhatabının hayal gücüne odaklamakta 
ve ortaya gerçekte var olmayan, ancak var
mış gibi algılanan görüntüler çıkmaktadır 
(Mukaddime, 111 . ı ı 49- ı ı 50 ). İbn Haldun. 
harflerin esrarı ilmiyle bir tür tılsım sana
tı olarak gördüğü simya arasında bir ilişki 
görmektedir. Aslında harfler ilmi (ilm-i hu
rQt) simya ilminin bir alt disiplinidir ve bu 
ad mutasawıflarca verilmiştir (a.g.e. , lll , 
ı ı 59) . Nitekim dini riyazet yaşantısı da 
simya tekniklerini başarmaya imkan ve
rir; ancak müslüman sufiler manevi tec
rübe dünyalarında bunları başarmak gibi 
bir amaç gütmezler. Peygamberlerin dış 
dünyayı etkilernesi psişik güçlerle değil nü
büwete özgü olan ilahi güç sayesinde ol
maktadır (a.g.e., III , ı 163-1 164) . Sihirkate
gorisine giren tekniklerle ilgili olarak İbn 
Haldun'un fıkhl görüşü son derece açıktır: 

İster dış dünyada gerçek bir etkiye yol aç
sın isterse bir gözbağcılıktan ibaret bulun
sun sihrin her çeşidi dini bakımdan kesin
likle yasaktır (a.g.e., lll , 1157). 

Taşköprizade simya ilmini tabii ilimierin 
bir alt disiplini olarak görmektedir (Mi{ta
f:ıu's-sa'ade, lll , 325) . Sayısı onu bulan bu 
alt disiplinler arasında Türkçe'de yanlış ola
rak simya diye anılan eski kimyanın simya 
ilmindeıı ayrı bir disiplin şeklinde zikredil
mesi dikkat çekicidir. Taşköprizade'ye gö
re simya kelimesi İbranice kökenlidir ve 
"AIIah 'ın ismi" anlamındaki Slm-Yeh'ten 
türemiştir. Fiziğin bir alt disiplini olarak 
simya ilmi ise duyu algısı bakımından ger
çekte var olmayan şeyleri sanki varmış 
gibi göstermek ve hava ortamını bir tür 
doğal yansıtma aracı gibi kullanarak fan
tazmagoriye dayalı görüntüler meydana 
getirmekten ibaret bir sihir sanatıdır. Söz 
konusu görüntüler havanın değişken tabi
atı gereği kalıcı olmadığından algılanma

ları da uzun süreli değildir. Bu görüntüie
rin nasıl oluşturulduğu ve sebepleri ise an
cak ehil kimselere açıklanması gereken giz
li bilgilerdendir. Taşköprizade, sihir tekni
ğini uygulayan kişinin havas ve huruf il
minin terkibinden oluşan karışık bir tek
niğe başvurduğunu söylemekle yetinmek-
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tedir. Bu tür uygulamalara örnek olarak 
Evzai, İbn Sina, Hallac-ı Mansur gibi ünlü 
şahsiyetler hakkında aktarılmış rivayetle
re atıfta bulunan müellif İşraklliğin kuru
cusu Sühreverdl ile ilgili meşhur bir hika
yeyi özellikle vurgulamaktadır (a.g.e., III, 
340-34 ı). Çeşitli kaynakların aktardığı bu 
hikayeye göre Sühreverdl ve arkadaşları 
Dımaşkyakınlarında bir Türkmen çabamy
la alışveriş yapmak istemişler, pazarlığın 
anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine Süh
reverdl sol elini Türkmen çobanına bıra
kıp uzaklaşmış, çoban da elinde Sührever
dl'nin kanlı eli olduğu halde kalakalmıştır. 
Dostlarının yanına döndüğünde filozofun 
sağ elinde bir mendilden başka bir şey yok
tur. Muhtemelen hakkında çıkanlan bu söy
lentiler sebebiyle Sühreveröı gibi düşünür
ler, büyük bir entelektüel olmanın yanı sıra 
bir simya ilmi uzmanı diye anılmıştır (İbn 
Ebu Usaybia, s. 642-643; ayrıca bk. İbn 
Hallikan, VI, 269-270). 
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liJ AYTEN Koç AYDIN 

Arap alfabesinin on ikinci harfi. 
L ~ 

Ebced tertibiyle Osmanlı ve Fars alfabe
lerinde on beşinci, Türk alfabesinde (se) 
yirmi ikinci harftir. Arap alfabesindeki sin 
ile şin Araıni "şln"inden türemiş olup ay
nı şekle sahiptirler. Sadece "şln"in dişleri 
üzerine konulan üç nokta ile (bazı itinalı 
kadim el yazılarında "şln"in dişleri üzeri
ne çekilen bir şerit 1 tire veya dişierin al
tına konan üç nokta) birbirinden ayrılırlar. 
Bu sebeple "şln"e noktalı sin (sin-i mu'ce
me) denildiği gibi "s\'n"e de noktasız sin 
(sin-i mühmele) adı verilmiştir. Fenike alfa
besinde sin "diş" anlamına gelir ve biçimi 
yan yana ikl dişi simgeler. Seri yazım zaru
reti ve alfabeden alfabeye intikal sebebiy
le harfin keskin hatları kaybalarak esnek 
ve kavisli biçime dönüşmüştür. Ham b. Ah
med sin kelimesinin "şişman adam" ma
nasında olduğunu söyler (el-If uru{, s. 29). 

Doğu ebced tertibinde "sln"in sayısal de
ğeri 60, batı ebcedinde ise 300'dür. Arap 
alfabesindeki sin hiçbir grafik değişikliği
ne uğramadan gelen ve devam eden ye
gane Araıni harftir (semkes). Farsça'dan 
Arapça'ya geçen muarreb kelimelerdeki 
Fars "şln"i Arap "sln"i ile temsil edilmiş
tir: Şelvar 1 şerval-+ sirval (pantolon). ve
nefşec-+ benefsec (menekşe). Şabühr-+ 
SabQr (şahıs ismi) gibi. Dahayeni olan ba
zı iktihaslarda Fars "şln"i yine Arap "şln"i 
ile temsil edilmiştir, şah -+ şah gibi. Bu
nun tersine Arapça'dan Farsça'ya geçen 
kelimelerdeki "sln"ler Fars "şln"i ile tem
sil edilmiştir: asker -+ leşker gibi. 

Arap dilinde aynı mahreci paylaşan sin, 
sad ve zay seslerine -ittifak edilen mah
reci dil ucu olduğundan- "el-hurQfü'l-ese
liyye" (dil ucu harfleri) denildiği gibi onlarda 
ortak ses niteliği ıslıklı olduğundan "hurQ
fü's-safir" adı da verilmiştir. Sibeveyhi, bu 
üç sesin mahreç sahasını dil ucu ile ön diş
Ierin az üstü olarak belirlemiş, sad sesini 
sin sesinden ayıran tek şeyin sad sesinde
kı kalınlık sıfatının olduğunu, zay sesinin 
de cehr sıfatıyla hems ve rihve sıfatiarına 
sahip olan sin sesinden ayrıldığını belirt-

miş, bu üç sesle ilgili olarak ıslıklı (safir) sı
fatından söz etmemiştir ( el-Kitab, IV, 433-
436). Fonetik biliminin kurucusu olan İbn 
Cinnl de bu konuda Slbeveyhi'ye uymuş
tur. Bu üç sesin ıslıklı özelliğinden ilk söz 
eden Müberred olmuş, ayrıca İbn Cinnl ve 
İbn Sina "sln"in sıfatlarıyla ilgili olarak fark
lı görüşler belirtmiştir. Şimdiki zamanla ge
lecek zamana elverişli olan muzari kalıbını 
gelecek zamana tahsis eden "Sın"e "istik
bal, tahsis, tenfis ve tevsl' sini" şeklinde 
isimler verilmiş olup muzarinin başına ta
kılarak yakın gelecek zaman bildirir. Yine 
"istif'al" kalibının "sln"ine de mef'Qiden bir 
işi yapmasını isterneyi bildirdiğinden "ta
leb sini" ve mef'Qiü bir hal ve sıfat üzere 
bulmayı ifade ettiğinden "vicdan sini" de
nilmiştir: .dıf~i (Allah'tan günahlarımı 
bağışlamasını isterim); 41lö..Jf ~~ (Ma
kaleyi güzel buluyorum) gibi. 

Sesindeki ıslıklı özellik sebebiyle idgam 
ilişkisiyle bir başka harfe dönüşmemesi 
"sln"de ve diğer ıslıklı harflerde genel ilke 
olmakla birlikte, Kur'an'da Ebu Amr'a nis
bet edilen kıraatte "sln"in sin, zay ve "şin" e, 
"şln"in "sin" e idgamıyla ilgili örneklere yer 
verilmiştir (Saymerl, II, 952) ~;ı;,.. ı..l"ı;:u 

;,,_. ı;:u (el-Hac 22/25). ~ ~.93 ı..l",.;J.Jı f~!~ 
~.9 j,.;J.Jıı~ı~ (et-Tekvlr 81/7). ı.J"iJf ._;.;:.;.ı~ 
~i)ı._ı.;:.;,ı~ ~~(Meryem 19/4), -s~ ..,ll 

~ri' .Ş~ .)J ~ ~ .;._,..ıı (el-isra 17/42). 
"Dal"in ve "ta"nın (.:ı) "sln"e idgamı da ca
iz görülmüştür: ~~~.li ( ei-Mücadi
le 58/1 ı. w~ ':1 ~ w~ ':1 ( es-Saffat 37/ 

8). İbnü's-Serrac ile Saymert Z-+S (j-+ı.J"l· 
S-+Z (ı.)"-+j ), S-+ Ş (ı.)" -+U"), Ş-+S (U" 

-+ı.)"), f:-+S (~---+ı.)"), :?-+S (.li> -+ı.)"), Ş-+ 

s (~---+ ı..l"l şeklinde formüle edilebilecek 
Kur'an dışı bazı idgam örneklerine yer ver
miştir (el-Uşul, III, 424-426,429, 431-432; 

et-Tebşıra, ll, 951-952). 

Sin harfi başta sad, şin, zay, ra, ta, şa 
( ~ ,.;ı 'J •j • .;. ''-"') olmak üzere birçok harf
le lugavi ibdal ilişkisine girerek sesdeş ve 
anlamdaş veya yakın anlamda birçok ke
limenin oluşmasına imkan vermiştir: s -+ ş 
(ı.)"---+ U"): I:<astal-+ 15aştal (toz), misl5a'-+ 
mişl5a' (fasih ve beliğ hatip). S-+ Ş (ı.)"-+ 
.)): gabes -+ gabeş (karanlık), sedef-+ 
şedef (karanlık). t-+ s (.:ı---+ ı.)"): tQs-+ 
sus (güve, huy), mirta -+ mirsa (gemi 
demiri). ş-+ s (~---+ı.)"): meleş -+ meles 
(alaca karanlık). vatş -+vats (ayakkabıy
la yere sert vurmak). r-+ s (J---+ ..,..): ribal)l 
-+ sibal)l (iri). cerlm-+ ceslm (iri). z-+ s 
(j---+ ..,..): ricz-+ rics (azab) , nezg-+ nesg 
(dürtmek) ... gibi (Ebü't-Tayyib el-Lugavl, 
II, 154-219, ayrıca bk. tür.yer.). Kelimede 

· t_ •E. •J •-l> •t gibi bir kalın harf bulunu-


