
baz, boz, (boaz) (frsç ve d.) i. – 1 
kuş; 2 gündüzün yırtıcı kuşları  
(lit.&m); 3 şâhin kuşu; [‘şâhinler 
yüksek uçar’]; 4 ‘zararlı yaratıklar’, 
‘zarar veren yaratıklar’; 5 Ahri-
man'ın yarattığı tüylü / kanatlı bir 
yılan; 6 şâhin, kralların sevdiği bir 
kuş türü; 7 “Nesevî, baz ile bāša 
arasında fark görmez ve basitçe 
bāz büyük bir bāšadır (atmacadır) 
der” (iranicaonline.org); 8 ‘bir er-
kek’ anlamında sonek;  

[Bâz’ul Eşheb > Abd-ül Kâdir Geylâ-
nî’nin lâkâbı; baz > bir av görüldü-
ğünde ‘onu hemen avlama’ anla-
mında;  

saf bir kişiyi ‘kafa-kola alma’ ey-
lemi;  

bir kişinin zekâsıyla diğerlerine 
tesîr ederek onları kendi felsefe ve 
düşünce halkasının içine dâhil et-
mesi;  

god of Bâz > Bâbillilerde bir isim ol-
maktan çok bir lâkap;  

baz > davul;  

bazilika > kolun orta damarı;  

 basilisk – bir yılan türü; horoz yu-
murtasından çıkan yılan; bakarak 
öldüren türünden olduğu söylenir; 
küçük bir kral; ‘başının üzerindeki 
hilâl’ (?) nedeniyle kendisine böyle 
söylenir; bombardımana tutan; top 
atışı yapan bir tür;  

 bazilika –  Hristiyanlık öncesi ya-
pılarda dînî niteliği olmayan bir 
toplanma yeri (?);  

 basilicon – bir tür merhem;  



 boaz – Dâvut peygamberin çok 
büyük-büyük babasının adı (?); (a-
baz-a sözüyle ilişkisi);  

 boaz, bâz, boğaz ve yasin – haya-
tın temeli olan iki büyük rûhânî 
prensip;  

Boaz aşkı temsil eder, Yasin  ise ‘var 
etmeyi’, ‘bahş etmeyi’, ‘beslemeyi’ 
veya ‘büyütüp adam etmeyi’;  

 beyaz, nurbeyaz – ‘ba’(z) ve 
‘yas(in)’ın tevhîdi; baz-yas’in;  

 yazıcılar – yasinciler; tanrıçacılar; 
lâzlar;  

  baz ve yasin  – ‘yasin’ > câmi mih-
raplarının sağ tarafında yer alan, 
yeşil renkli verde (verdi) mermerin-
den yapılmış olan sütunun veya sü-
tünce’nin adı; sol taraftaki sü-
tünce’nin adı ise boaz veya baz (sü-
tünce > küçük ve ince bir sütun, an-
lamında);   

 çift minâreli câmilerde minâreler-
den biri ulûhiyeti, diğeri risâleti 
temsil eder; veya başka bir bakış 
açısıyla birincisi ‘risâleti’, ikincisi 
‘cemaati’;  

 çiftli sütun veya minâre uygula-
malarının tümünde verilen mesaj 
fâil-meful ilişkisi;  

 Abd-ül Kâdir Geylânî’nin ‘bâz’ ol-
ması, etkileyen biri veya ‘fâil’ ol-
ması anlamında, müritlerinin ta-
mamı ‘mefûl’;  

 hücre bilmi açısından ve atomik 
düzeyde proton ’fâil’, netron par-
çacığı ‘mefûl’;  

mikro-kozmostan, makro-koz-
mosa kadar her yerde ‘baz’ ve ‘ya-
sin’ var;  



  baz ve yasin  – baz > rahmân (ya-
kınlaşan), yasin > rahîm (bahşeden) 
anlamında;  

 baz ve yasin  – Tanrı’nın ‘yaratma’ 
ve ‘rızık verme’ sünneti];  

*Bir şâhan avlar da, bâzım var be-
nim, Karacaoğlan*;  

*hîle-bâz; madra-baz; kumar-bâz; 
kurn(b)az; kâr-bâz (karpuz); gür-
büz; *sen yine gel bana, bâzı bâzı*;  

 büz – içi boş uzun bir künk;  

*yaslı (yasinli) gittim şen geldim / 
aç kapıyı ben geldim*  

 büzürg  – ‘büyük’, ‘ulu’ anla-
mında; ‘Türk mûsikisinde bir birle-
şik makam’;  

 bozorg, boz-ark (frsç) s. – büyük; 
ulu; çok büyük; büyük olan bir ark;  
büyük su yolu; büyük koruyucu; bü-
yük kayık; büyük gemi; İbrânilerde 
Tanrı'nın varlığını temsil eden ‘kut-
sal büyük sandık’;  

 albus, albuz – beyaz; ölü beyazı; 
fildişi beyazı;  Merkür, hava ve İkiz-
ler burcu ile ilgili olan bir şey; açık 
ve berrak olan, güney rüzgârı bu-
lutları kovalarken havanın berrak 
ve sâkin bir hâle gelmesi 

baz ve yasin  – baz > rahmân (ya-
kınlaşan), yasin > rahîm (bahşeden) 
anlamında;  

baz ve yasin  – Tanrı’nın ‘yaratma’ 
ve ‘rızk verme’ sünneti; bu nedenle 
her işe ‘besmele’ ile başlıyoruz; 
“bizi yarattın,  şimdi de besleyip bü-
yütüyorsun” anlamında;  

“her nerede ve nasıl olursan ol, 
sana her dâim teşekkürlerimizi su-
nuyor, hamd-ü senâlar ediyoruz” ] 


