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ÖNSÖZ 

 

 Bu çalışma, İslam dünyasının sarf alanında yetiştirdiği en önemli âlimlerden biri 

olan Yûsuf el-Cârberdî’nin Şerhu’ş-Şâfiye fi’t-Tasrîf adlı eserinin incelenmesini içer-

mektedir. Çağının kâdî Beyzâvî gibi önemli âlimlerinden dersler alan el-Cârberdî fıkıh, 

sarf ve nahv alanlarında öne çıkmış bir âlimdir. 

 Çalışmamıza, Yûsuf el-Cârberdî’yi seçmemizin sebebi, alanında çok önemli biri 

olup çok eski bir âlim olmasına rağmen, hakkında bir çalışma yapılmamış olmasından-

dır. Çalışmamıza, Yûsuf el-Cârberdî’nin eş-Şâfiye adlı eseri seçmemizin sebebi ise, bu 

eserin âlimin öne çıkan bir kitabı olması sebebiyledir. 

 Çalışmanın hazırlık aşamasında, Arap Dili’nde sarf ve nahv alanında yapılan 

çalışmalar genel bir incelemeye tabi tutulmuş ve özellikle sarf alanındaki çalışmalar 

incelenmiştir. Yûsuf el-Cârberdî’nin Şerhu’ş-Şâfiye fi’t-Tasrîf adlı eserine ulaşılıp, ay-

rıca bu eser hakkında yazılmış eserlere de müracaat edilmiştir. Arap Dili başlıklı çalış-

malar başta olmak üzere, bu alanlardaki kaynaklar edinilmiş; özellikle âlimimiz hakkın-

daki çalışmalara ulaşılmıştır. 

 Çalışmamız bir giriş ve üç ana bölümden oluşmaktadır. Tezimizin Giriş bölü-

münde el-Cârberdî’nin hayatını ve hayatının eserlerine yansımasını daha iyi görebilmek 

amacıyla, o dönemi “Siyasi ve Sosyal Durum” ve “İlmi Durum” iki başlık altında ince-

lemeye çalıştık. 

 Tezin Birinci bölümünde Yûsuf el-Cârberdî hakkında genel bilgiler vermeye 

çalıştık. Bu bölümde adı, künyesi, lakabı, doğumu, hayatı, ölümü hakkında bilgiler 

vermeye çalıştık. Bu bölümde ayrıca ilmi, ahlakı, hoca ve öğrencilerinin yanı sıra eser-

lerini de ayrıntılı bir şekilde ele almaya çalıştık. 

 Tezin İkinci bölümü, İbnu’l-Hâcib’in hayatı ve Şâfiye eseri ile ilgili bilgiler baş-

lığından oluşmaktadır. Bu bölümde İbnu’l-Hâcib’in adı, lakabı, hayatı, öğrenciliği ve 

hocalığı bahsinin ardından İbnu’l-Hâcib’in mensup olduğu Nahiv ekolleri, Şafiye keli-

mesinin yapısı ve anlamı hakkında bilgi verdik. Daha sonra Şâfiye’nin içerdiği konuları 

belirtip, bu türün Şâfiye’nin ilim dünyasındaki yeri ve önemini anlatmaya çalıştık. Bu 



IX 

 

bölümü Şâfiye üzerine yapılan şerhlerin, elden geldiğince ayrıntılı bir şekilde genel bir 

tanıtımını verdik. 

 Tezin üçüncü bölümünde çalışmamızın asıl konusu teşkil eden, el-Cârberdî’nin 

Şerhu’ş-Şâfiye fi’t-Tasrîf adlı eserini inceledik. Bu bölüme Şerhu’ş-Şâfiye’nin el yaz-

maları ve yayınları hakkında bir bilgi vererek başladık. Daha sonra bu kitapta ele alınan 

konuları, eserde verilen örneklerle beraber anlatmaya çalıştık. 

 Kaynak temini ve tavsiyeleriyle bana yardımcı olan, çalışmanın başından itiba-

ren beni yönlendirip, tezin ortaya çıkmasını sağlayan danışman hocam Yrd. Doç. Dr. 

Şerafettin Yıldız’a teşekkürü bir borç bilirim. 

 

Muharrem MEMMEDOV 

Konya 2013 
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 Arapça’nın dünya dilleri arasında ayrı bir yeri vardır. Diğer dünya dille-

rinden yapı olarak ayrılan Arapçayı dilbilimsel açıdan incelemek de ayrı bir önem 

arzetmektedir. Bu alanda en çok âlimi Araplar çıkarmış olsa da Arap olmayan 

topluluklardan da hatrı sayılır, pek çok kıymetli âlimler çıkmıştır. 

 Bu âlimlerin ortaya çıktığı coğrafyalardan birisi de, İslam coğrafyasında 

önemli bir yeri olan Azerbaycan’dır. Azerbaycan Arap Dili’nin çeşitli alanlarında 

öne çıkmış pek çok âlim yetiştirmiştir. Bahsettiğimiz bu âlimlerden birisi de Yusuf 

el-Cârberdî’dir. Çalışmamızın konusu ise XIII-XIV yüzyıllarda yaşamış Ebu’l-

Mekarim Fahruddîn Ahmed b. Hasen b. Yusuf el-Cârberdî’nin hayatı ve Şerhûş-

Şâfiye fi’t-Tasrif adlı eserinin incelenmesidir. 

 Yusuf el-Cârberdi, bu eserde sarf ilminin konularını ayrıntılı bir şekilde 

örnekleriyle beraber incelediği görülmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: 1. Arap Dili 2. Sarf 3. Yusuf el-Cârberdi 
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SUMMARY 

 Arabic has a distinct place among the world's languages. Separated from 

the structure of other world languages Arabic as a separate linguistic terms are 

important to examine. Although in this area most interests Arab scholars from 

non-Arab communities also considerable, many precious scholars has came up 

from this state. 

 One of these scholars, the emergence of geography, Azerbaijan, which has 

an important place in the Islamic world. Azerbaijan Arabic language came to the 

fore in various fields has produced many scholars. One of these scholars that we 

had mentioned is Yusuf al-Cârberdi. Subject of our study in XIII-XIV century 

who has lived, Ebu’l-Mekarim Fahruddîn Ahmad b. Hasan b. Yusuf al-Cârberdî 

Sharhus-Shafia's life and his work is the study of this reseach fi't-Tasrif.  

 Yusuf al- Cârberdi, in this work, consumable science topics studied in detail 

with examples seen. 

 Key Words: 1 Arabic Language 2 Morphology 3 Yusuf al-Cârberdi
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TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ 

 

Bu çalışmada şu transkripsiyon alfabesi kullanılmıştır: 

Kısa Sesliler: َ ــ : a-e,  َ ــ : i,  َ ــ : u, ü 

Uzun Sesliler: ــ َ ي , ــ َ ا , آ : â,    ــ َ ي : î,   ــ َ و : û,    

Sessizler: 

ء:َ  f : ف               r : ر               ’ 

 ḳ : ق               z : ز   b : ب

 k : ك                             s : س                          t : ت

 l : ل                          ş : ش                        ẟ : ث

 m : م                          ṣ : ص   c : ج

 n : ن                           ż : ض                         ḥ : ح

 h : هـ                ṭ : ط                  ḫ : خ

 v : و                 ẓ : ظ                d : د

 y :ی                ‘ :  ع               ẕ : ذ

 َ     ََََََََ ġ :  غ      

Transkripsiyon açısından ayrıca şu hususlara riayet edilmiştir: 

 Harf-i tarifler cümle başında da küçük harfle yazılmıştır. ve’s-Sâdat; el-Bâbî gi-

bi. 

 Harfi tarifle gelen kelimelerin başındaki şemsî ve kamerî harflerin okunuşu be-

lirtilmiştir. el-Edebu’l-Endelusî; eş-Şukarî gibi. 

 Terkip halindeki isim ve lakapların cüzleri ayrı değil, bitişik olarak yazılmıştır. 

‘Abdurraḥmân gibi. 

 Arapça eser adlarında eserin ve terkiplerdeki her öğenin ilk harfi büyük harfle 

yazılmıştır. Keşfu’z-Zunûn gibi. 
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GİRİŞ 

el-CÂRBERDÎ’NİN YAŞADIĞI DÖNEMİN SİYASİ, SOSYAL VE İLMİ DU-

RUMU 

 

 A. SİYASİ VE SOSYAL DURUM 

Tarihi kaynaklara göre, Ahmed b. Hüseyin el-Cârberdî’nin doğduğu h.664 (M. 

1265) yılında Azerbaycan bölgesinde İlhanlılar hüküm sürmekteydi. İlhanlılar, bölgede 

1220-1350 yılları arasında varlık göstermiştir. 1265 senesinde Hülâgu’nun ölümü üzeri-

ne, yerine oğlu Abaka geçmiştir. Abaka, babasının Mısır Memlûklülerine ve diğer Müs-

lüman devletlere karşı başlattığı mücadeleyi devam ettirmiştir. Koyu bir Budist olan 

Abaka Han, Bizans İmparatorunun kızıyla evlenmiş, Müslümanlara karşı düşmanca, 

Hıristiyanlara karşı ise dostça bir siyaset takip etmiştir.  Abaka Han zamanında Moğol-

lar, Anadolu’yu yakıp yıkarak, Aksaray önlerine kadar gelmişlerdir. Bu saldırıdan bir 

süre sonra Anadolu Selçuklu Devleti’nin idaresini ele geçiren Munüddin Pervane, 

Memluklu sultanı Baybars’dan yardım istemiş, bunun üzerine Sultan Baybars, Anado-

lu’ya büyük bir sefer düzenlemiş ve Moğol ordusunu Elbistan’da bozguna uğratmıştır. 

Abaka Han çok geçmeden kendisine rakip olabilecek bütün komutanlara suikastlar dü-

zenleyerek öldürtmüş, devrin büyük ilim merkezi olan Buhara’yı 1273’de yağmalatıp 

yıktırmıştır. Budizm’in yayılmasına çalışmış ve birçok Budist tapınağı yaptırmıştır. 

Devlet işlerinde tecrübeli ve zeki olan Şemseddin Cüveyni’nin vasıtasıyla Kafkas kabi-

lelerini itaati altına almıştır. Uzun süren kargaşa ve savaşlardan sonra Azerbaycan’a geri 

dönmüştür. Abaka’nın 1282 yılında ölümü üzerine, yerine Ahmet Teküder Han geçmiş-

tir. Devletin devamını ve milletin huzurunu isteyen Ahmet Han da birçok savaş yapmış 

ve sonunda kendine düzenlenen komployu öğrenince Horasan, Erran (Karabağ) tarafına 

kaçmış, kısa bir süre sonra yakalanarak 1284 senesinde Horasan’da öldürülmüştür
1
.  

                                                 
1
 Enver Ören, “İlhanlılar”, İslam Tarihi Ansiklopedisi, Türkiye Gazete Yayınları, İhlâs Matbaacılık, İstan-

bul, trs., VI, 120-125; Osman Gazi Özgüdenli, “Moğollar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 

İstanbul 2005, XXX, 225-228; Bertold Spuler, İran Moğolları Siyaset, İdare ve Kültür, İlhanlılar Devri, 

1220-1350, çev. Cemal Köprülü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1987, s. 79-88.  
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XIII. yüzyılın ikinci yarısında merkezi Moğol hâkimiyetinde parçalanmalar ol-

muş, bu parçalanmayı Cengiz Han’ın torunları arasındaki iç savaşlar takip etmiştir. 

Abaka, Argun, Gazan ve Olcayto zamanlarında İlhanlılar, Azerbaycan hâkimiyeti için 

Kafkaslar’da Altın Ordu, Horasan hâkimiyeti için de doğuda Çağataylılar ile mücadele-

ye girmişlerdir. 1295 yılında tahta çıkan Gazan Han, önce devletin nizam ve asayişini 

temin etmiş, Veziri Nevruz’un telkini ile Müslüman olmuş ve Mahmut ismini alarak 

Ehli-sünnet itikadını benimsemiştir. Gazan Han’ın İslam dinini kabulüyle İlhanlılar bü-

yük hanlardan kopmuşlardır. Moğol-Türk yönetici sınıfı ve İranlı tebaa arasında bir uz-

laşma dönemi başlamıştır. Gazan Mahmut Han’ın Müslüman olması, tarihte önemli bir 

dönüm noktasıdır. İslamiyet’i ülkesinin her yerinde yaymış ve aynı zamanda devlet ida-

resinin İslami esaslara göre kurulmasına çalışmıştır. Gazan Han, sekiz sene saltanat sür-

dükten sonra bir rivayete göre, 1303 senesinde zehirlenerek genç yaşta hayatını kay-

betmiştir. Gazan Mahmut Han’ın yerine, Müslüman olup Argun Huda Bende Muham-

med ismini alan kardeşi Olcayto geçmiştir. Olcayto, içişlerini kısa sürede yoluna koy-

duktan sonra Herat ve Horasan’da İlhanlı hâkimiyetini kurmayı başarmış ise de 1310 

yılında resmi din olarak Şiiliği kabul etmesi, iç karışıklara sebep olmuştur. Vefatına 

kadar Hazreti Ali ve Ehli-i Beyt’ten başka Ashabı Kiramın isimlerini hutbelerde okut-

mamıştır. 1312 yılında Mısır Memluklarının üzerine bir sefer düzenlemiş, Şam valisi 

Şemseddin Kara Sungur’un kendisine bağlanması üzerine, Fırat üzerindeki er-Rahba’yı 

da ele geçirmiş, ancak bulaşıcı hastalık ve yiyecek sıkıntısı sebebiyle geri çekilmiştir. 

Muhammed Olcayto, bir av esnasında hastalanarak 36 yaşında iken 1316 senesinde ve-

fat etmesi üzerine yerine 12 yaşındaki oğlu Ebû Said geçmiştir. Bu dönemde Anado-

lu’dan Horasan’a kadar olan bütün ülkede İlhanlı askerleri ayaklanmış, isyan zorlu sa-

vaşlardan sonra her tarafta bastırılmıştır. Kısa süre sonra genç hükümdar Ebû Said Han 

da hastalanarak ölmüştür. Bununla birlikte İran, Azerbaycan, Anadolu ve Irak’ın idaresi 

yaklaşık bir asır boyunca İlhanlıların hâkimiyetinde kalmıştır. Moğolların hâkimiyeti 

genç hükümdarın ölmesiyle son bulmuş ve nihayet İlhanlı devleti, 1353 yılında tama-

men ortadan kalkmıştır
2
.  

 

                                                 
2
 Enver Ören, “İlhanlılar”, İslam Tarihi Ansiklopedisi,  VI, 125; Osman Gazi Özgüdenli, “Moğollar”, 

DİA, XXX, 226.  
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B. İLMİ DÖNEM 

Moğollar (İlhanlılar) devrinde, sürekli iç ve dış savaşlar sebebiyle ilim ve sanata 

yeterince önem verilmemiştir. Moğol hâkimiyeti, Yakındoğu’da pek çok olumsuz iz 

bırakmıştır. İstila sırasında Mâverâünnehir, İran, Irak ve Anadolu şehirleri büyük zarar 

görmüş, kaynakların rivayetlerine göre milyonlarca insan öldürülmüştür. Tarihçiler ara-

sındaki yaygın kanaate göre İslam tarihinde Moğol istilâsı ile mukayese edilebilecek 

başka bir felaket yoktur
3
.  

Gazan Han devrinde siyasi ve sosyal durum iyileşmeye ve bu devride ilme değer 

verilmeye başlanmıştır. Uzun süren savaşlar ve iç karışıklara rağmen İlhanlı idaresi, 

İran için bir refah dönemi olmuştur. Gazan Mahmut Han, İslamiyet’i kabul ettikten son-

ra İlhanlı topraklarında İslam’ın güzel hasletleri hızla yayılmış, Moğollar artık yakıcılık 

ve yıkıcılık özelliklerini kaybederek İslam âlemi için faydalı olmaya başlamışlardır. 

Devletin vesikalarında, resmi yazılarında Peygamber (s.a.s) Efendimizin ve Ehli-

Beyt’in isimlerine öncelik verilmiştir. Bastırılan paralar üzerine “Allahın İnayeti ile”  

manasına gelen Moğolca “Tengrin kuçundur” ibaresi konulmuştur. Bu devirde Gazan 

Mahmut Han’ın sağladığı kuvvetli otorite sayesinde ilmi faaliyetler artmış ve âlimler 

himaye edilmiştir. Gazan Han’ın yaptırdığı pek çok medresede tıp, astronomi, kimya 

ilimleri ve el sanatları öğretilmiş, bunlarla bizzat kendisi de meşgul olmuştur. İslam 

dünyasının en büyük rasathanelerinden biri olan Merâğa Rasathanesi kurulmuştur. Ay-

rıca Tebriz civarında kurduğu rasathanenin yanında, fen ilimlerinin okutulması için bir 

de medrese yaptırmıştır. Tebriz’de Gazan Mahmut Han tarafından yaptırılan, etrafı on 

iki büyük medrese ile çevrilen Büyük Camii, eşi görülmemiş büyüklükte ve çok kıymet-

li bir sanat eseri olarak kabul edilmektedir. Pek çok milletin ve devletin tarihini incele-

yen Gazan Mahmut Han’ın bu alandaki bilgisi pek çoktu. Bilhassa kendi kavminin tari-

hini yazma hususunda büyük gayret göstermiştir. Bu husustaki hemen her bilginin 

Reşidüddin vasıtasıyla “Tarih-i Gazanî” adlı eserde toplanmasını temin etmiştir
4
. 

Tarihi kaynaklara göre, Ahmed b. Hasan el-Cârberdî’nin yaşadığı Moğollar dev-

ri, islam âleminde bölünmelerin olduğu, hilafetin zayıflayıp küçük devletlerin kuruldu-

                                                 
3
 Osman Gazi Özgüdenli, “Moğollar”, DİA, XXX, 228.  

4
 Enver Ören,“İlhanlılar”, İslam Tarihi Ansiklopedisi, VI, 125; Osman Gazi Özgüdenli, “Moğollar”, DİA, 

XXX, 228; Bertold Spuler, age, s. 478. 
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ğu bir dönemdir. Hilafetin neredeyse isimden başka hiçbir gücü kalmamıştı. Fars 

Emir’inin Moğollarla iyi geçinmesinin bir sonucu olarak Moğol istilasından kurtulan ve 

bu sebeple de istiladan kaçan komşu ülkelerin âlimlerine sığınak teşkil eden Şiraz’da 

geniş bir ilmi çevre oluşmuştur. Günümüz İran bölgesinde de küçük devletler kurulmuş, 

Şiraz bölgesi merkez olmak üzere Azerbaycan Türklerinin kurdukları Atabekler devleti, 

bu dönemde en huzurlu, sakin bir bölgeydi. Nitekim neredeyse tüm İslam toprakları 

Moğol istilasına maruz kaldığı halde, Atabek Ebu Bekir b. Sa‘d Moğollarla anlaşma 

yaparak bu bölgeyi Moğol yağmasından kurtarmıştır. Aynı zamanda Ahmed b. Hasan 

el-Cârberdî’nin hocası Beyzâvî, Fars Atabegi Ebû Bekir b. Sa‘d tarafından başşehir 

başkadılığına tayin edilmesinden sonra ailesiyle birlikte Şiraz’a gitmiş ve hayatının ço-

ğunu burada geçirmiştir. Atabek Ebu Bekir b. Sa‘d, ilim adamlarına değer vermiş ve 

onlara ikramda bulunmuştur. İslam âleminin hemen her tarafından bu bölgeye âlimler 

akın etmiş ve buraya yerleşmişlerdir. Bundan dolayı başta Şiraz olmak üzere bu bölge 

ilim adamlarıyla dolup taşmıştır
5
.  

el-Cârberdî’nin yaşadığı devir ile ilgili bilgilere ulaşmamız, onun yaşadığı dö-

nemdeki siyasi karışıklıklar ve o dönemde pek çok eserin yakılması sebebiyle sınırlı 

düzeyde olmuştur.  

                                                 
5
 Celâleddin Abdurrahmân, el-Kâdî Nâsiruddin el-Beyzâvî ve Âsâruhu fî Usûli’l-Fıkh, Dâru’l-Kitâbi’l-

Câmiî, Kâhire 1981, s.137; Yusuf Şevki Yavuz, “Beyzâvî”, DİA, İstanbul 1992, VI, 100. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

el-CÂRBERDÎ’NİN HAYATI, HOCALARI, ÖĞRENCİLERİ 

ÇAĞDAŞLARI VE ESERLERİ 

1.1. Hayatı 

1.1.1. Adı, Künyesi,  Lakabı ve Nisbesi 

Tam adı, Ebû’l-Mekârim
6
 Fahruddîn

7
 Ahmed b. Hasan

8
 b. Yûsuf el-Cârberdî

9
 

eş-Şafîî’dir
10

. Adı Ahmed b. Hasan bin Yusuf’dur. Künyesi Ebû’l-Mekârim, lakabı 

Fahruddîn
11

, nisbesi ise eş-Şâfîî’dir. 

 

1.1.2. Doğumu, Tahsili, Hocalığı ve Vefatı 

Ebû’l-Mekârim Fahruddin Ahmed b. el-Hasen b. Yûsuf el-Cârberdî; h.664 

(1265) yılında Azerbaycan’ın Arrân yöresindeki Cârberd’de doğmuştur. Daha sonra 

Tebriz’e gidip, orada ilim tahsil etmiş ve ömrünün sonuna kadar Tebriz’de ders okut-

makla meşgul olmuştur
12

.  

                                                 
6
 ‘Omar Rızâ Kahhâle, Mu‘cemü’l-Mü‘ellifîn Terâcimü Musannifi’l- Kutubi’l- ‘Arabiyye, Mektebetü’l-

Musennâ, Dımaşk 1957-1961, I, 198; Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zunûn ‘an Esmâi’l- Kutubi ve’l- Funûn, 

Matbaatu’l-Buhiyye 1941, I, 112; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyetü’l-‘Ârifîn, Esmâ’ü’l-Mü’ellif’in ve 

Âsârü’l-Musannifîn, Maarif Basımevi, İstanbul 1955, II, 108. 
7
 Kâtip Çelebi, age., II, s. 1022; ‘Omar Rızâ Kahhâle, age., I, 198; Ebû Muhammed Celâleddin 

‘Abdurrahmân b. el-Hasan el-İsnevî, Tabakâtü’ş-Şâfiiyye, Dâru’l-‘Ulûm, Riyad 1981, I, 394; Celâleddin 

‘Abdurrahman es-Suyûtî, Buğyetü’l-Vu‘ât, Dâru’l-Fikr, 1979, I, 303; Yusuf İlyan Serkîs, Mu’cemu’l 

Matbûâtu’l Arabiyye ve Muarrabe, Matbaa Serkîs, Mısır 1919-1928 cy., s. 670; Hayruddîn b. Muham-

med ez-Ziriklî, el-‘A’lâm Kâmus Terâcim li Eşheri’r-Ricâl ve’n-Nisâ mine’l-Arabî ve’l-Muste’ribîn ve’l-

Müsteşrikîn, Kâhire 1969, I, 107. 
8
 Bazı kaynaklarda ise babsının adı Hüseyin olarak geçmektedir. (bkz. Muhammed Bâkır b. Zeynalâbidin 

b. Câfer el-Hansârî el-İshânî, Ravzâtu’l-Cennât fî Ahvâli’l-Ulemâ ve’s-Sâdât, Tahran, trs., I, 334). 
9
 Kaynaklarda âlimin adı bazen Çârperdî olarak da geçiyor. (bkz. Kâtib Çelebî, age., I, 112; Bağdatlı 

İsmail Paşa, age., II, 108; Mehmet Şener, “Çârperdî”, DİA, VIII, 230 );.Cârberdî adı taşımasının başka bir 

sebebi ise Azerbaycan’ın eski şehri olan Cârberd’den olması ve orada yaşamasından kaynaklanır. (bkz. 

el-Hânsârî, age., I, 334).  
10

 Nisbesinin, eş-Şafîî adıyla gelmesi, âlimin büyük Şafîî mezhebi fakihi olmasındandır. (bkz. Kâtip Çele-

bi, age., I, 112; Bağdatlı İsmail Paşa, age., II, 108; Ali Ekber Dihhuudâ, Lugatnâme, Sîrûs Baskı, Tahrân 

1338, XVIII, 21). 
11

 Enver Ören, “Çârperdî”, İslam Âlimleri Ansiklopedisi, Türkiye Gazetesi Yayınları, trs., X, 76. 
12

 Tâcuddin Ebu’n-Nasr ‘Avdulvehhâb Ali b. ‘Abdulkâfi es-Sübkî, Tabakâtü’ş-Şâfiyyeti’l-Kübrâ, 

Matbaatu Îsa el-Bâbî, Kâhire 1965, IX, 8-12; age., X, 47-79; el-Hasan İsnevî, age., I, 394; el-Kâdî 

Allâmê Şeyhü’l İslâm Muhammed b. Ali Şevkânî, el-Bedrü’t-Tâli’, Beyrut, Dâru’l Mârife, trs., I, 47; 

Şihâbuddîn Ebu’l-Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Muhammed b. Ali b. Ahmed b. Hacer el-

‘Askalânî, ed-Dureru’l-Kâmine, Dâru’l-Cîl, Beyrut, trs., I, 123-124; III, 230; es-Suyûtî, Buğyetü’l-Vu‘ât, 

I, 303; Ahmed b. Mustafa Taşköprüzâde, Miftâhu’s-Sa‘âde ve Misbâhu’s-Siyâde fî Mevdûâti’l-Ulûm, 
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Uzun süre yanında kaldığı hocaları Kâdî Beyzâvî ve Nizâmeddin et-Tûsi gibi 

âlimlerden ders alan el-Cârberdî, Şâfiî fıkhı yanında aklî ilimlerle diğer dinî ilimleri 

tahsil etmiş; fıkıh, sarf ve nahiv ilimlerinde derin bilgi sahibi olmuştur. Nûreddin Ferec 

b. Muhammed el-Erdebîlî ve Muhammed b. Abdurrahim el-Meylâni gibi âlimler kendi-

sinden ders almıştır.el-Cârberdî, h. Ramazan 746’da (Ocak, 1346) Tebriz’de vefat et-

miştir
13

.  

Diğer bir kaynakta ise Babasının ismi Yûsuf bu ülkenin yani, Tebriz’in en büyük 

âlimlerinden olmuştur. Oğlunun ismi İbrahim, o dönemin en meşhur üstün zekâya sahip 

olan âlimlerinden olup, o zamanlarda Dımaşkta bulunan “Cârûhîyye” medresesinde ilim 

tahsil etmiştir. İlim okuduğu dönemde oğlu Fazlullâhı çocukken terk etmiştir. Sonra o 

dönemde ona Şihâbeddîn ez-Zuhrî vekillik ettiği zaman Fazlullâh, h. 771 vefat etmiş-

tir
14

. 

 

1.1.3. İlmi Şahsiyeti ve Ahlakı 

Âlimin ilmi ve ahlaki şahsiyeti ile ilgili Subkî ve Îsnevî’nin kendi kitaplarından 

başka diğer kaynaklarda da onun güzel ahlaklı ve büyük âlim olduğunu dile getirerek 

çokça övmüşlerdir. Subkî Tabakat’ında onun ilmi şahsiyeti için şöyle demiştir: Ahmed 

Cârberdî, büyük bir âlim ve fazilet sahibi, dinin emir ve yasaklarına uymakta çok dik-

katli, vakar sahibi olup, devamlı ilimle meşgul olur, talebe okuturdu. Dedesi Yusuf da o 

devrin en büyük âlimlerinden olup, sürekli öğrenciler yetiştirmekle meşgul olurdu. 

Cârberdî bir müddet Kâdı Nasîruddîn Beydâvî’nin yanında kalmıştır. Bu zaman zarfın-

                                                                                                                                               
Dâru’l-Kutubu’l-Hadîse, Kâhire 1968, I, 142-143; Kâtip Çelebi, age., I, 112; Hansârî el-İshânî, age, I, 

334-336; Brocelmann, Gal, I, 345, 370-371; II, 246; Suppl, I, 532, 536-679; II, 257-258; Bağdatlı İsmail 

Paşa, age., II, 108; ‘Omar Rızâ Kahhâle, age., I, 198; Ebû’l-‘Abbas Ahmed b. Muhammed el-Meknâsî’ş-

Şehîr İbnû’l Kâdî, Durretu’l-Hicâl fî Esmâi’r-Ricâl, Dâru’t-Turâs Kâhire, el-Mektebetü’l-Âtika Tunus 

1185, I, 43; ez-Ziriklî, el-‘A’lam, I, 107; Yusuf İlyan Serkîs, Mu’cem, s. 670; Ali Ekber Dihhuudâ, age., 

XVIII, 21; age., X/A, 39-40; age., X/B, 22; İbnu’l-İmâd Ebu’l-Felah ‘Abdulhayy b. Ahmed b. Muham-

med ed-Dîmaşkî, Şezerâtu’z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb, Dâru İbn Kesîr, İlk Baskı, Beyrut 1992, VIII, 

256-259; İmam Ebu Muhammed Abdullah b. Esad b. Ali b. Süleyman el-Yâfîî, Mir’âtu’l-Cinân ve 

‘İbretu’l Yakazân fî Ma’rifeti Havâdisi’z-Zaman, Beyrût-Lübnân, Dâru’l Kitâbu’l Îlmiyye 1992, IV, 231; 

Cemâleddin Ebü’l-Mehâsin Yûsuf İbn Tağrîberdî el-Atâbekî, en-Nucûmu’z-Zâhire fî Mulûku Mîsru ve’l-

Kâhire, Dâru’l-Kutubu’l-Îlmiyye, Beyrut 1992, X, 117-145.  
13

 Mehmet Şener, “Çârperdî”, DİA, VIII, 230. 
14

 Abdu’l-Aziz Hüseyn, Mavsû‘â ‘Alâmu’l-‘Ulamâû ve’l-Udabâû’l-‘Ârabu’l-Muslimin, İsam kütüphanesi 

yayınları, 35, Beyrut 2005. s.1. 
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da ondan istifade etmiştir. İbn-i Kâdı Şuhbe, Nûreddîn Erdebîlî ve başkalarının, Ahmed 

el-Cârberdî’den ilim aldıklarını, onun meşhur eserlerinin olduğunu söylemiştr
15

. 

Îsnevi ise Âlimin ilmi şahsiyeti ile ilgili kitabında şu bilgilere yer vermiştir: 

Şeyh Fahruddin Ahmed b. Hasan el-Cârberdî Tebriz’e yerleşti. O büyük bir din âlimi, 

vakar sahibi, devamlı ilimle meşgul olan ve tasnifler yazan âlimlerdendi
16

. 

el-Cârberdî ile aynı devirde yaşamış büyük âlimlerden olan Kadı Adudüddin el-

Îcî olmuştur. Kadı Adududdin el-Îcî onun büyük bir âlim olduğunu görüp beğenmiş ve 

sonrada onunla bazı fıkhı ve ilmi konularda ve kelimelerin türemesi üzerinde tartışmala-

rı oldu. Kaynaklarda bu tartışmaların çok uzun sürdüğü görülmektedir. Bu tartışmaları 

doğru bir şekilde cevaplayan âlimin vefatından sonra büyük âlim, fazıl, ilme sahip olan 

doğru araştırmacı ve soruları iyi yanıtlayan oğlu İbrahim b. Ahmed tarafından devam 

ettirilmiş ve babasının bırakıp terk ettiği ilmi soruların hepsine uygun bir şekilde cevap 

vermiştir
17

.  

 

 1.2. Hocaları
18

 

Kaynaklarda belirtildiğine göre el-Cârberdî’nin hocaları şunlardır: 

1. Kâdî Nâsiruddîn Beyzâvî 

2. Nîzâmeddin et-Tûsî  

4. Şeyh Omar b. Necmuddîn 

 

 1.3. Öğrencileri
19

  

el-Cârberdî’den ders gören âlimler şunlardır: 

1. Nûreddin Ferec b. Muhammed el-Erdebîlî  

                                                 
15

 “Çârperdî”, İslam Âlimleri Ansiklopedisi, X, 76. 
16

 Ebu Muhammed Celâleddin Abdurrahmân b. el-Hasen İsnevî, Tabakâtu’ş-Şâfi‘iyye, I, 394.  
17

 Tâcuddin Ebû’n-Nasr ‘Abdulvehhâb Ali b. Abdulkâfi es-Subkî, Tabakâtü’ş-Şâfiyyetu’l-Kubrâ, VIII, 

256; es-Subkî, age., IX, 8-12; es-Subkî, age., X, 47-79; Muhammed Bâkır b. Zeynalâbidin b. Câfer 

Hansârî el-İshânî, Ravzâtu’l-Cennât fî Ahvâli’l-‘Ulemâ ve’s-Sâdât, I, 335-336. 
18

 el-Kâdî ‘Allâmê Şeyhü’l İslâm Muhammed b. ‘Ali Şevkânî, el-Bedru’t-Tâli’, I, 47 
19

 İbn Hacer el-‘Askalânî, ed-Dureru’l-Kâmine, I, 124-125. 
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2. Muhammed b. ‘Abdurrahîm b. Muhammed el-Omerî el-Meylani  

3. İbn Kâdî Şuhbe  

Kaynaklarda el-Cârberdî’nin öğrencilerinin hayatı hakkında bilgiye ulaşılmamış-

tır. Bundan dolayı sadece isimlerinin verilmesiyle yetinilmiştir.  

 

1.4. Çağdaşları
20

 

el-Cârberdî’nin çağdaşı âlimler şunlardır:  

1. ‘Abdurrahman b. Amed el-İsfahânî  

2. Zeynuddin el-Hinkî
21

  

3. ‘Abdurrahman b. Ahmed b. ‘Abdulgaffâr b. Ahmed el-Îcî 

4. Şeyh Kemâleddîn Ebû’l-Kâsım Omar b. İlyâs b. Yunus el-Merâğî Ebû’l-

Kâsım es-Sûfî. (h. 643 yılda doğmuş ve h. 732 yılında vefat etmiştir.) 

5. Şeyh Cemâleddîn Muhammed b. Ebû Bekr b. Muhammed el-Mukrî  

6. Şeyh Rûhuddin b. Şeyh Celâleddin et-Teyyâr  

7. Kâdî Ruzîniddîn Ali b. Ruzbihâ b. Muhammed el-Hincî (ö. H. 707)  

8. Kadı Rûhuddîn Ebû’l Me‘âlî ( ö. H. 753)  

9. Şehâbeddîn ez-Zuhrî 

 

Kaynaklarda el-Cârberdî’nin çağdaşı âlimler hakkında el-Îcî dışında bilgiye ula-

şılmamıştır.  

Tam ismi, Ebû’l-Fadl ‘Abdurrahman b. Ahemd b. ‘Abdulgaffar b. Ahmed el-

Îcîdir. Bazı kaynaklarda ise adı Kâdî Adûddîn Îcî ya da Kâdî Adûddîn eş-Şîrâzî olarak 

geçmektedir. Kelam, usul nahiv, fen ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 1300 (h. 700) sene-

                                                 
20

 Yusuf Şefki Yavuz, “Beyzavi”, DİA, VI, 100; İslam Tarihi Ansiklopedisi, VI, 204; 

http://ar.wikipedia.org/wiki/, ‘Abdullah b. ‘Omar el-Beyzâvî. 
21

 Başka kaynaklara göre adı Hebkî veya Tacuddin el-Hinkî de geçiyor. (bkz. Yusuf Şefki Yavuz, 

“Beyzavi”, DİA, VI, 100). 

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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sinde Şiraz’da Îc kasabasında doğmuştur. el-Îcî 1355 (h. 756) senesinde vefat etmiştir. 

İmam Suyûti’nin Hz. Ebu Bekir’in soyundan olduğunu bildirdiği Kadı Adûdüdîn Îcî, 

devrin en meşhur mümtaz âlimlerinden ilim öğrenmiştir. Onun en çok hizmetinde bulu-

nup istifade ettiği hocası, Kadı Beydâvî hazretlerinin talebelerinden Zeynuddîn el-Hinkî 

idi. Daha çok Sultaniye şehrinde eğitim görmüş ve orada ikamet etmiştir.(Arap dili) akli 

ve nakli ilimlerde çok yüksek bir dereceye ulaşmıştır. Dört mezhebin fıkıh bilgilerinin 

inceliklerine vakıf, din ve fen bilgilerinde söz sahibi olmuştur. Şafii mezhebine göre 

fetva vermiş, İlhanlı Sultanı Ebu Sa‘îd Bahadır Han’la yakınlıkları olmuştur
22

. 

 

1.5. Eserleri 

1.5.1. el-Hâdî: 

‘Abdülgaffâr b. Abdulkerîm el-Kazvînî’nin Şâfiî fıkhına dair el-Ḥâvî adlı eseri-

nin şerhidir. Bu eser, İstanbul Süleymaniye Yeni Cami kütüphanesinde kayıtlı bulun-

maktadır. (Süleymaniye Kütüphanesi, Yeni Cami, kayıt nr. 438)
23

  

 

1.5.2. es-Siracü’l-Vehhâc fî Şerḥi’l-Minhâc: 

Bu eser hocası Beyzâvî’nin Usûl-i Fıkha dair Minhâcü’l-Vüsûl adlı eserinin şer-

hidir. Bu eser İstanbul’daki Süleymaniyede Fâtih ve Lâleli kütüphanesinde yer almakta-

dır. (Süleymaniye Kütüphanesi, Fâtih, nr. 1432/1, 1433/1, 1434; Lâleli, nr. 773)
24

  

 

1.5.3. Ḥâşiye ‘ale’l- Keşşâf: 

Bu kitap da Zemahşerî’nin el-Keşşâf adlı tefsiri üzerine yapılmış on ciltlik bir 

hâşiyedir. Bu eser İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde, Fatih ve Laleli kütüphanesin-

de mevcuttur. Ayrıca bu kitap Hacı Mahmud Efendi, Damad İbrahim Paşa ve Serez 

kütüphanesinde bulunmaktadır. (Süleymaniye Kütüphanesi, Fâtih, nr. 358, 572, 573; 

                                                 
22

 Enver Ören, İslam Tarihi Ansiklopedisi, VI, 204. 
23

 Mehmet Şener, “Çârperdî”, DİA, VIII, 231. 
24

 Mehmet Şener, age., VIII, 231. 
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Lâleli, nr. 328; Hacı Mahmud Efendi, nr. E 65/3; Damad İbrâhim Paşa, nr. 162-163; 

Serez, nr. 327)
25

  

1.5.4. Şükûk ‘ale’l-Ḥâcibiyye: (Şerhu’l-Kâfiye) 

Bu kitap İbnü’l-Hâcibi’ in el-Kâfiye adlı eserinin şerhidir. Bu kitap da Süleyma-

niye’deki Fatih kütüphanesinde yer almaktadır. (Süleymaniye Kütüphanesi, Fâtih, nr. 

4989/2)
26

  

 

1.5.5. Ḥâşiye ‘alâ Şerḥi Ḫillî ‘alâ Muḫtaṣari’l-Müntehâ: 

Bu kitap İbnu’l-Hâcibin Muḫtaṣari’l-Müntehâ’sı üzerine İbnu’l-Mutahhar el-

Hillî’nin (ö. 726/ 1326) da yaptığı Ġâyetü’l-Vüṣûl adlı şerhin haşiyesidir. Bu kitap yine-

de aynısıyla Süleymaniye ve Fatih kütühanesinde kayıtlıdır. (Süleymaniye Kütüphanesi, 

Fâtih, nr. 1351/1) 

 

1.5.6. Şerḥu’ş-Şâfiye: 

Cemâleddin İbnü’l-Hâcib’in sarfla ilgili eş-Şâfiye adlı eserin şerhi olup müstakil 

birçok baskısından başka
27

 Nukrekâr lakabıyla tanınan Abdullah b. Muhammed el-

Hüseynî’nin (ö. 776/ 1374) Şerḥu’ş-Şâfiye fi’t-Tasrîf adlı eserinin kenarında taşbaskısı 

olarak neşredilmiştir
28

. 

Eser üzerine yapılan haşiyelerden İzzeddin İbn Cemâa ile Hüseyin er-Rumi’nin 

haşiyesi bir mecmua içinde birlikte basılmıştır. Bu eser de İstanbul’da 1310 yılında ba-

sılmıştır
 29

. 

 

1.5.6. el-Muġnî fî ‘İlmi’n-Naḥv: 

Bu kitap da ayrı olarak, Süleymaniye kütüphanesinde ve ayrıca, Şehzade 

Mehmed, Kadızâde Mehmed, Harput ve Fatih kütüphanelerinde bulunmaktadır. Yine bu 

                                                 
25

 Mehmet Şener, age., VIII, 231. 
26

 Mehmet Şener, age., VIII, 231. 
27

 Brokellmann, GAL, I, 371; Suppl, I, 536. 
28

 Eser, İstanbul’da 1276, 1285, 1293, 1314 yıllarında neşredilmiştir.  
29

 Mehmet Şener, age., VIII, 231.  
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eser, Muhammed b. Abdurrahim el-Omerî el-Meylânî ve Abdullah b. Seyyid Fahreddîn 

el-Hüseynî tarafından şerh edilmiştir
30

. Süleymaniye Kütüphanesi, Şehzade, nr. 100/4; 

Kadızâde Mehmed, nr. 509; Harput, nr. 2/1; Fâtih, nr. 5068/3, 5070/2)
31

 

 

1.5.7. Şerḥu’l-Hidâye: 

Bu kitap Hanefî fakihi Burhâneddin el-Mergȋnânȋ’nin el-Hidâye eserinin şerhi-

dir
32

. 

1.5.8. Şerḥu’l Uṣûli’l-Pezdevî: 

Bu kitap da Ebü’l- Usr el-Pezdevî’nin Hanefi fıkıh usulünün önemli kaynakla-

rından olan eserinin şerhidir
33

.  

 

1.5.9. Ḥâşiye ‘âlâ Şerḥi’l Mufaṣṣal: 

Bu kitap Zamehşerî’nin nahve dair el-Mufaṣṣal’ına İbnü’l-Hâcibin yaptığı el-

Îżaḥ adlı şerhin haşiyesidir
34

. 

                                                 
30

 Brockelmann, GAL., Suppl., II, 257-258; Mehmet Şener, age., VIII, 231.  
31

 Mehmet Şener, age., VIII, 231.  
32

 Mehmet Şener, age., VIII, 231.  
33

 Mehmet Şener, age., VIII, 231. 
34

 Mehmet Şener, age., VIII, 231; Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, I, 112; ‘Omar Rızâ Kahhâle, Mu’cemü’l-

Müellifîn, I, 198; Muhammed Bâkır b. Zeynalâbidîn b. Câfer Hansârî el-İshânî, Ravzâtu’l-Cennât fî 

Ahvâli’l-‘Ulemâ ve’s-Sâdât, I, 335-336; Taşköprüzâde, Miftâhu’s-Saâde ve Misbâhu’s-Siyâde fî 

Mevdûâti’l-‘Ulûm, I, 142-143.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

İBNÜ’L-HÂCİB’İN HAYATI VE ŞERHU’Ş-ŞÂFİYE ESERİ İLE İLGİLİ 

BİLGİLER 

2.1. Eserin Müellifi İbnü’l-Hâcib ile İlgili Bilgiler 

 2.1.2. İbnü’l-Hâcib’in Hayatı 

Bu eserle ilgili bilgi verirken ilk olarak kitabın müellifi ve onun yazılmasında 

çaba gösteren İbnu’l Hâcib’in hayatı ile ilgili bilgi verilmesini zaruri bildik. Çünkü ilk 

defa Şâfiye kitabın yazılması bu âlimin yazılmasıyla ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bu 

kitap kendisinin Şâfiye isimli Sarf’a dair eserine yazdığı şerhtir.  

 

2.1.3. Asıl Adı ve Künyesi 

Asıl adı Osman, künyesi ise; Ebû Amr b. Cemâluddin Osman b. Ömer b. Ebî 

Bekr b. Yûnus’dur
35

. Daha çok İbnü’l-Hacib lakabıyla tanınmaktadır. 

Diğer kaynaklarda geçen bilgiye göre ise âlimin adı Abû Amr Cemâlüddin Os-

man b. Ömer b. Ebî Bekr Yûnus Duvenî el-Mısrî el-Mâliki olarak geçmektedir.
36

 

 

2.1.4. Lakabı  

Lakabı İbnu’l-Hâcib’tir. Hâcib, kapıçı, perdeci, perde, zar, kaş anlamındadır. 

Eski İslam devletlerinde sadrazam, vezir, mabeyinci, vb. yüksek derecede vazifelere 

verilen ünvan anlamlarına gelmektedir
37

. Babasının vezir ya da devlet adamları ile dost 

olmasından dolayı bu lakabın kendisine verildiği rivayet edilmektedir
38

. 

                                                 
35

 Hulusi Kılıç, “İbnu’l-Hâcib”, DİA, XXI, 55-58. 
36

 Şemsuddin Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr b. Hallikân, Vefeyâtü’l-‘A’yân ve Enbâü Ebnâi’z-

Zamân,  Beyrut, Dâru Sâdır 1970, III, 248; ‘Omar Rızâ Kahhâle, Mu‘cemü’l-Mu’ellifîn, VI,  265; İbn 

Tağrîberdî en-Nucûmu’z-Zâhire, VI, 360; Hayreddin ez-Ziriklî, el-A‘lâm, IV, 374; Corci Zeydan, Târîhu 

Âdâbi’l-Luğati’l-‘Arabiyye, Daru Mektebeti’l-Hayat, Beyrut 1983, II, 54. 
37

Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, 15 bsk., İstanbul 2001, s. 509.  
38

 Mehmet Türkmen, “İbn-i Hâcib”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 3, Kayseri 

1989. s. 333. 
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2.1.5. Doğumu, Tahsili, Hocalığı ve Vefatı  

h.570/1175 yılında Mısır’ın Yukarı Saîd bölgesinde Kûs’a bağlı İsnâ
39

 kasaba-

sında doğmuştur
40

. Ailesi aslen Tiflisli olmuştur
41

. Doğduğu dönem Salâhaddin el-

Eyyûbî’nin Mısır’ı Fatimîler’den geri alıp, kendi hükümdarlığını ilan ettiği ve hutbeyi 

Abbasi halifesi adına okuttuğu, istikrarlı bir döneme rastlamaktadır. Babası, Salâhaddin 

el-Eyyûbî’nin dayısının oğlu Kûs Emîri İzeddin Mûsek es-Salâhî’nin hâcibi idi
42

.  

Bu görevinden dolayı oğlu daha çok İbnu’l-Hâcib lakabıyla anılmıştır. Ca‘fer b. 

Sa‘leb el-Udfuvî, İbnu’l-Hâcib’in babasının Hâcib olmadığı, ancak emirler ve devlet 

erkânı ile arasının iyi olduğunu, küçük yaşta yetim kalan Ebû ‘Amr’ın bakımını 

hâciblerden biri üstlendiği için onun İbnu’l-Hâcib lakabıyla anıldığı şeklindeki bir riva-

yeti kaydettikten sonra bunun pek doğru olmadığını zikretmiştir
43

. Babasıyla küçük yaş-

ta Kahire’ye giden İbnu’l-Hacib, çocukluğunu burada geçirmiş, zamanın âlimlerinden 

Kur’an-ı Kerim, Arapça, kıraat ve Mâlikî mezhebi üzere Fıkıh ilmini tahsil etmiştir
44

. 

O, burada Muhammed b. Omer el-Bennâ’dan dil ve edebiyat dersleri aldı. Kasım b. 

Ferruh eş-Şatibî’den et-Teysir ve eş-Şatibiyye yi, Ebû’l-Fazl Bahâeddin Muhammed b. 

Yûsuf el-Gaznevî’den el-Mubhic fi’l-Kırâati’s-Semân,  Kırâatul-A’meş, İbn Muhaysin 

ve İhtiyari Halef ve’l-Yezidi adlı eserleri, Ebû’l-Cûd Gıyâs b. Fâris el-Lahmî’den de 

Kırâat-ı Seb‘a’yı okumuştur. Ebû’l-Kâsım Hibetullah b. Ali el-Busîrî, Ebû Tâhir İsmail 

b. Sâlih b. Yâsîn, Ebû Muhammed İbn Asâkir, Fâtıma bint Sa‘d el-Hayr’dan hadis ilim-

                                                 
39

 Yâkut el-Hamevî, Mu‘cemu’l-Buldân, Ma’hedu Târîhi’l-‘Ulûmi’l-‘Arabiyyeti ve’l-İslâmiyye, Frank-

furt, I, 189; Şemsuddin Muhammed b. el-Cezerî, Ğâyetu’n-Nihâye fî Tabakâti’l-Kurrâ, Dâru’l-Kutubu’l-

İlmiyye, Beyrut 1932, I, 508; Celâluddin Abdurrahmân es-Suyûtî, Buğyetü’l-Vu‘ât, II, 134. 
40

 ez-Zirikli, IV, s. 374; Taşköprüzâde, Miftâhu’s-Seâde ve Misbâhu’s-Siyâde, I, 139; Ebu’l-Fedâ el-Hâfız 

İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-nihâye, Mektebetu’l-Maârif, Beyrut 1982, XIII, 176; Şemsuddin Sâmi, 

Kâmûsu’l-a’lâm, Mehran Matbaası, İstanbul 1308/1891, I, 616; İbnu’l-İmâd, Şezerâtu’z-Zeheb fî Ahbâri 

men Zeheb, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-‘Arabiyye, Beyrut 1989, V, 234. 
41

 Hulusi Kılıç, “İbnü’l-Hacib”, DİA, XXI, 55. 
42

 İbn Hallikân, age., III, 248; İbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-Mezheb fî Ma’rifeti A’yâni ‘Ulemâi’l-Mezheb, 

Mektebetu Dâru’t-Turâs, Kâhire trs. II, 86; Zeydan, age., II, 54; Bahattin Kök, Nûriddin Mahmûd ve 

İslâm Kurumları Tarihindeki Yeri, İstanbul 1992, s. 56-58. 
43

 Ca’fer b. Sa’leb el-Udfuvî, et-Tâliu’s-Saîd li Esmâi Nücebâi’s-Saîd, nşr. Sa’d M. Hasan, Dâru’l-

Mısrıyye, Kâhire 1996, s. 352-357.  
44

 İbn Hallikân, age., III, 248; Ebû Abdullah Şemsuddin ez-Zehebî, Tezkiretu’l-Huffâz, Beyrut 1958, IV, 

1455-1457; İbn Ferhûn, age., II, 86; el-Cezerî, age., I, 508; Taşköprüzâde, age., I, 139.  
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lerini, Ebû Mansûr el-Ebyârî, Ebû’l-Hasan Şemsuddin Ali b. İsmail el-Ebyâri, İbn 

Cübeyr, Halil b. Saâde el-Huveyyî’den fıkıh ve fıkıh usulü tahsil etmiştir
45

. 

İbnu’l-Hacib, eğitimini tamamladıktan sonra el-Emâlî’sindeki kayda göre 

609(1212) yılında Fâzıliyye Medresesi’nde ders okutmaya başlamış daha sonra 

Dımaşk’a gitmek üzere Kahire’den ayrılmıştır. Birkaç ay Kudüs’te kalıp 617(1220) 

yılında Dımaşk’a ulaşmış, Emeviyye Camii’nde Maliki mezhebine tahsis edilen zaviye-

de ders vermeye başlamıştır
46

. 633(1235) yılında Kerek Emiri el-Melikü’n-Nâsır’a el-

Kafiye’sini, el-Vafiye nazmü’l-Kafiye adıyla manzum hale getirip okuttuktan sonra 

Dımaşk’a dönmüştür
47

. Haçlılarla savaşmak istemediği için onlarla barış yapan Şam 

Emiri es-Salih İsmail b. Ebi’l-Ceyş’e karşı çıkan arkadaşı Şeyh İzuddin Ebû Muham-

med Abdul-Aziz b. Abdu’s-Selam’ın yanında yer almıştır. Bundan dolayı Şam Emiri, 

hem İbnu’l-Hâcib’i, hem de arkadaşını Şam’dan sürdürmüştür. Hatta İbnu’l-Hacib, 

Şeyh İzzuddin Ebû Muhammed ‘Abdulazîz b. ‘Abdusselâmı çok sevdiğinden dolayı o 

zat hapse atıldığı zaman onunla hepse girerek ona olan bağlılığını göstermiştir. 

638(1240) senesinde hapishaneden çıktıktan sonra Şam’dan ayrılarak Kahire’ye yer-

leşmişlerdir
48

.  

Dımaşk ve Kahire’de aralarında Ebu’l-Abbâs İbnu’l-Muneyyir, Zeynuddin 

İbnu’r-Raâd, Kerek Emîri, el-Meliku’n-Nasır Dâvud b. Îsâ, Şehâbeddin el-Karafi, 

Abdulazim b. Abdulkafi el-Munziri, Abdusselam ez-Zevâvî, Abdulmu’min ed-Dimyâtî, 

Ebû Şâme el-Makdisî ve İbn Malik et-Tâî gibi âlimlerin bulunduğu birçok talebe yetiş-

tirmiştir
49

. 

Ömrünün sonlarına doğru İskenderiye’ye giderek oraya yerleşmiş, orada 26 

Şevval 646 (11 Şubat 1249) tarihinde İskenderiye’de vefat etmiştir
50

. Bâbulbahr’in dı-

                                                 
45

 el-Yâfiî, Mirâtu’l-Cinân ve ‘İbratu’l-Yakazân fî Ma‘rifeti Havâdisi’z-Zamân, Muessesetu’r-Risâle,  

Beyrut 1984, IV, 114-115; İbn Kesir, age., XIII, 176; es-Suyûti, Husnü’l-Muhâdara fî Târîhi Mısır ve’l-

Kâhire, Dâru İhyâi’l-Kutubi’l-‘Arabiyyeti, Kahire 1967, I, 454-455; es-Suyûti, Buğyetu’l-Vuât, II, 134. 
46

 Zeydan, age., II, 54. 
47

 Hulûsi Kılıç, age., XXI, s. 55. 
48

 el-Cezerî, age., I, 509. 
49

 Hulûsi Kılıç, age., XXI, 55-56. 
50

 el-Yafiî, age., I, 114; İbn Hallikân, age., III, 250. 
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şında İbn Ebu Şâme’nin türbesi yakınında defnedilmiştir
51

. Mezarı, günümüzde Ebû’l-

Abbâs el-Mursi Mescidi’nin alt katındadır
52

.  

 

2.2. Şerhu’ş-Şâfiye Adlı Eseriyle İlgili Bilgiler 

2.2.1. İbnu’l-Hâcib’in Mensup Olduğu Nahiv Ekolü  

Şüphesiz ki İbnu’l-Hâcib daha çok dilbilim alanındaki uzmanlığıyla tanınmıştır. 

eş-Şâfiye ve el-Kâfiye adlı sarf ve nahve dair telif ettiği kitaplarıyla zirveye ulaşmış ve 

meşhur olmuştur. Bununla birlikte İbnu’l-Hâcib önemli bir Mâliki mezhebi fakihidir. 

Sözü edilen gramer kitaplarına birçok âlim şerh yazmış ve bu şerhlerine de haşiyeler 

yazılmıştır.  

İbnu’l-Hâcib’in hocalarının tamamı meşhur kurrâ’dan ve fakihlerden ibarettir. 

Bu kurrâ ve fakihler her hangi bir nahiv ekolüne mensup değillerdi
53

.  

Kaynaklarda, İbnu’l-Hacib’in, bazı konularda nahivcilerle aynı görüşteyken, ba-

zı konularda ise âlimlere muhalefet ettiğini görmekteyiz
54

. Bununla birlikte İbnu’l-

Hâcib’in, görüşlerini incelediğimizde, onun bazı konularda Basralılara karşı muhalefet 

ederken diğer taraftan da Küfelilerle aynı görüşte olduğu ama genel olarak değerlendi-

rildiği zaman onun Basra ekolünün yolundan yürüdüğü görülmektedir
55

. Örneğin, gra-

mere dair eserinde Basra ekolünün görüşlerini verirken bu ekol için “Ashâbuna” lafzını 

kullanması onun bu ekole mensup olduğunu teyit etmektedir
56

. Bir dilcinin kullandığı 

ıstılahlara dikkatli bir şekilde bakıldığı zaman onun hangi ekole mensup olduğu anlaşı-

lır. İbnu’l-Hacib’in kullandığı ıstılahlara baktığımızda ise bu ıstılahların Basra ekolünün 

kullandığı ıstılahlar olduğu anlaşılmaktadır
57

. 

 

 

                                                 
51

 İbn Hallikân, age., III, 250; İbn Ferhûn, age., II, 89. 
52

 Hulûsi Kılıç, age., XXI, 56.  
53

 Târık el-Cenâbî, İbnü’l-Hâcibü’n-Nahvî Âsâruhu ve Mezhebuhu, Matbaatu’l-Es’ad, Bağdad 1973, s. 

119. 
54

 Şevki Dayf, el-Medârisu’n-Nahviyye, Dâru’l-Maârif, Kâhire 1968, s. 343. 
55

 el-Cenâbî, age., s. 121-122. 
56

 el-Cenâbî, age.,  s. 123. 
57

 el-Cenâbî, age.,  s. 124. 
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2.2.2. “Şafiye” Kelimesinin Yapısı ve Anlamı 

Şâfiye; Arapça bir kelime olup “Ş-F-Y” üçlü kök harflerinden türemiştir. Yeşfî, 

Şifâen, Şâfin, (eş-Şâfi)
58

; “Şefâ; tedavi etti, iyi etti, iyileştirdi, intikamını aldı, öcünü 

aldı, …-e olan hıncını çıkardı, intikamını aldı”
59

 anlamlarına, “Şâfin (eş-Şâfi) ise; iyileş-

tiren şifâlı, şifa veren, net, açık, anlaşılır (cevap)”, anlamına gelmektedir
60

. 

Görüldüğü üzere; “Şefâ” sülasi mazi fiil, “Yeşfi” muzari fiil, “eş-Şâfi” ise, fâil 

ve müzekker durumdadır. “Şâfiye” yukarıda köken ve anlamı verilen “Şafin” (eş-Şâfi)” 

kelimesinin, Arapçada dişilik belirtisi olan, sonuna geldiği eril kelimeyi dişil hale çevi-

ren “Tâu’l-müennese” ile dişil olmuş halidir. Bazen de “Şâfiye” bayan ismi olarak da 

kullanılmaktadır.  

 

2.2.3. Kitap ismi olarak “Şâfiye” 

Şâfiye kelimesinin anlamını incelediğimizde, İbnu’l-Hâcib’in Arapçanın sarf 

kısmına ait kaleme aldığı eserine bu ismi vermiş olması, oldukça veciz ve manidardır. 

Görüldüğü üzere Şâfiye kelimesi, dil kurallarına ait teknik bir terim olmayıp, daha çok 

sosyal içerikli anlam taşıyan bir kelimedir.  

Üzerinde çalıştığımız müellifin eserine bu ismi vermesindeki amacın, yaşadığı 

dönemdeki Arap dilinin öğrenim ve öğretim metodu üzerine olan münakaşalara fasih bir 

şekilde son noktayı koyma isteği olduğunu söyleyebiliriz. 

Müellifin ilmi hayatında gördüğü önemli metotlarından biri de onun gramer öğ-

retiminde yaptığı bir değişikliktir. İbnu’l-Hâcib; Zamehşerî’nin el-Mufassal’ında birleş-

tirdiği sarf ve nahiv konularını daha önce İbn Cinnî ve Ebu Osman el-Mâzıni’nin yaptı-

                                                 
58

 Tunuslu Âlimler Heyeti, el-Mu’cemu’l-Arabî el-Esâsî, Câmi‘atu Duvalu’l-‘Arabiyye al-

Munazzamatu’l-‘Arabiyyetu li’t-Terbiyeti ve’s-Sakâfati ve’l-‘Ulûm, Tavzîî larûs 1989. 
59

 Serdar Mutçalı, Arapça-Türkçe Sözlük, İstanbul 1995, s. 451. 
60

 Serdar Mutçalı, age., s. 451. 



17 

 

ğı gibi yeniden birbirinden ayırarak her birini ayrı kitaplar halinde yazmıştır. Buna ör-

nek olarak, son devir Osmanlı ulemasından olan İmam Birgivî de gramer çalışmalarında 

İbnu’l-Hacib’in eserlerini kaynak olarak kullanmış, kendi eserlerinde kaynak olarak 

vermiştir ve onun dilcilikteki bu metodunu benimsemiştir. Birgivî, zamanında müteda-

vil olan gramer kitaplarına uyarak ve İbnu’l-Hâcib gibi bazı müelliflerin yolundan gide-

rek, sarf ve nahve dair konuları, ayrı ayrı eserlerde işlemiştir
61

. 

İbnu’l-Hâcib Arapçanın sarf kısmına dair yazmış olduğu eseri Şâfiye ve nahiv 

kısmına dair yazdığı Kâfiye adlı eserleriyle tanınan bir dil âlimi olarak öne çıkmaktadır. 

 

2.2.4. Şâfiye’ de Konular  

İbnu’l-Hâcib’in Şâfiye
62

 adlı eserindeki konuları şu şekilde sıralayabiliriz: 

a) Giriş; Sarf”ın tarifi. 

b) Mâzî Sîgaları. 

c) Muzârî Sîgaları. 

d) Sıfatu’l-Müşebbehe. 

e) Masdar. 

f) Zaman İsimleri. 

g) Mekân İsimleri. 

h) Âlet İsimleri. 

i) İsm-i-Tasğîr. 

j) İsm-i Mensub. 

k) Sülâsî Cemîler. 

l) İki Sâkinin Karşılaşması. 

m) İbtida. 

                                                 
61

 Mehmet Türkmen, agd., s. 339; Ahmet Turan Arslan, İmam Birgivî, Hayatı, Eserleri ve Arapça Tedri-

satındaki Yeri, Seha Neşriyatı, İstanbul 1992, s. 139, 144. 
62

 Ebû Amr b. Cemâluddin Osman b. ‘Omar b. Ebî Bekr b. Yûnus İbnu’l-Hâcib, eş-Şafiye, trc. Seyyid 

Ahmed Âsım Üsküdârî b. Hüseyin Hâmid Ankaravî, Metbâ‘atu’l-‘Âmire, İstanbul 1290. s. 180. 
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n) Vakıf. 

o) Maksur. 

p) Memdûd.  

q) Ziyâdeliler. 

r) İmâle. 

s) Hamzenin hafif okunması. 

t) İ‘lâl.  

u) İbdâl. 

v) İdğâm.  

w) Terhim Hazfi.  

x) Temrin Meseleleri.  

y) Hat. 

 

2.2.5. Şâfiye’nin İlim Dünyasındaki Yeri  

Yazıldığı devirden sonra gelen ve İslamî ilimler üzerinde çalışan âlimlerin hemen 

hepsi Şâfiye’den istifade etmiştir. Bunların başında da gramer üzerine çalışan âlimler 

gelmektedir. Buna örnek olarak, son devir Osmanlı âlimlerinden İmam Birgivî’nin 

yazmış olduğu, sarfa dair eserlerinde kaynak olarak Şâfiye’yi kullanmasını gösterebili-

riz. Ayrıca Birgivî İmânu’l-Ezhâr adlı şerhinde de kaynak olarak İbnu’l-Hâcib’in eş-

Şâfiyesi’ni göstermektedir
63

.  

Şâfiye, Arapça öğretiminde ders kitabı olarak uzun süre kullanılan bir kitap olmuş-

tur. Bunun yanı sıra bu eser Osmanlı medreselerinde de ders kitabı olarak uzun süre 

okutulmuştur
64

. 

Özellikle müfessirler tarafından rağbet görmesi, beğenilmesi, ilmi tutarlılık ve isa-

betliliğinin en büyük delilini teşkil etmektedir. Bir örnek olarak, meşhur müfessir M. 

                                                 
63

 A. Turan Arslan, age., s. 114. 
64

 A. Turan Arslan, age., s. 176. 
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Hamdi Yazır hocanın tefsirinde; “Şâfiye Şerhi Şeyh Radiye’de de açıklandığı üzere”
65

 

şeklinde geçen ifade buna örnek olarak gösterilebilir.  

Eserin sahasındaki kıymetinin delillerinden bir başkası da, bu eserin pek çok şerhi-

nin yazılmış olmasıdır. Böyle bir taltifin çok nadiren yapıldığı görülmektedir. Yazıldığı 

günden itibaren esere, başta müellifi olmak üzere çeşitli âlimler tarafından Arapça, 

Farsça ve Türkçe dillerinde olmak üzere elli beş civarında şerh yapılmış, ayrıca batı 

dilleri ile Türkçe ve Farsça’ya tercümeleri yapılmıştır. eş-Şâfiye eseri; Kalkuta (1220), 

Bulak (1240), Kahire (1258, 1321), Kanpûr (1267), İstanbul (1268, 1310), Leknev 

(1278) ve Delhi’de (1278, 1321) defalarca şerhli ve şerhsiz olarak basılmıştır
66

.  

 

2.2.6. Şâfiye’nin Osmanlı Medreselerindeki Yeri  

Şâfiye eseri diğer Müslüman ülkelerin yanı sıra Osmanlı devrinde de medreselerde 

kıymet verilen bir ders kitabı olarak okutulmuştur. Şafiye, gerek ilmi çalışmaları gerek-

se dil öğretimindeki çabalarıyla büyük hizmetler vermiş olan Osmanlı âlimleri tarafın-

dan temel bir kaynak eser olarak görülmüştür. Bu dönemde yaşamış olan gramer ve 

Tefsir âlimleri kendi kitaplarında sarf’la ilgili birçok eserler kullanmış ve bu eserler 

arasında da en çok “Şâfiye” kitabını kaynak göstermişlerdir. Bunun yanı sıra bu eserin 

şerhi çok rağbet görmüştür
67

. 

“Şâfiye”yi kaynak olarak kullanan bu âlimler, kelimelerin cümledeki yeri ve konu-

mu ile ilgili olarak eserdeki örneklerden yararlanmışlardır. Örneğin, büyük Osmanlı 

âlimlerinden olan İmam Birgivî kendi kitaplarında Şâfiye’den kaynak göstermiştir. Yine 

büyük Tefsir âlimlerinden biri olan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır kendi yazmış 

olduğu tefsir kitabında İbnu’l-Hâcib’in, “Şâfiye” adlı eserinden örnekleri kaynak olarak 

kullanmıştır
68

.  

                                                 
65

 Elmalılı M. Hamdi Yazır, “Kureyş Sûresi Tefsiri” Hak Dini Kur’an Dili, Zaman Gazetesi Baskısı, 

İstanbul 1998, IX, 487. 
66

 Hulûsi Kılıç, age., XXI, 57; Hulûsi Kılıç, “eş-Şâfiye” DİA, XXXVIII, 247, 248.  
67

 Dursun Hazer, “Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi ve Okutulan Ders Kitapları”, Gazi Üniversi-

tesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi 2002/I, s. 274-293. s. 15; Yazma Nüshaları: Süleymaniye Kütüpha-

nesi, Aşir Efendi: 366/1, Ayasofya: 4525, Bağdatlı Vehbi: 2152/2, Celal Ökten: 448, Denizli: 296, 

Darülmesnevi: 526, Esad Efendi: 3119, 37. 
68

 A. Turan Arslan, age., s. 141; Elmalılı M. Hamdi Yazır, age., IX, 487. 
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Bu dönemde dil öğretiminde, öğretim usulü olarak tümdengelim metodu yerine cüz 

metodu uygulanmıştır. İlmin tahsiline önce kelime tahlillerini içeren Emsile, Bina, 

Maksûd, ‘İzzî, Merâh, Şâfiye kitaplarıyla başlama değişmez bir usûl olmuştur. Nahiv 

öğretiminde bile bu cüz usûlünden vazgeçilmemiş, cümle tahlillerine büyük önem gös-

terilmiş, ibarelerin cümle yapıları gereği anlamları cümle içinde değil, kırık anlamlarıy-

la anlatılmışlardır. Dolayısıyla Osmanlı âlimi İmam Birgivî’nin kitapları olan “‘Avâmil 

ve İzhâr” adlı eserlerinde de “Şâfiye”den çokça yararlandığı görülmektedir
69

. 

Yine bu âlimlerin içinde dil öğretiminde öne çıkan Osmanlı devrinin son dönem 

âlimlerinden biri de Mehmed Zihni Efendi’dir. Zihni Efendi, hayatı boyunca ilim öğ-

renmek ve öğretmekle meşgul olmuş, içinde yaşadığı toplumun ilim ve kültür seviyesi-

nin yükselmesine katkıda bulunmuştur. Yazdığı eserler kendisinden yıllar sonra bile 

vazgeçilemez temel kaynak eserleri olmaya devam etmiştir. 10 Temmuz 1846-17 Aralık 

1913 tarihleri arasında yaşayan Mehmed Zihni Efendi, ömrü boyunca çok önemli gö-

revlerde bulunmuş; Arapça, akaid, biyografi, dinler tarihi, fıkıh, hadis, Kur’an ilimleri 

ve tasavvuf gibi sahalarda pek çok değerli eser hazırlayarak ilim âleminin istifadesine 

sunmuştur. Onun hayatında en önemli uğraşının eğitim ve öğretim faaliyetleri olduğu 

görülmektedir. Özellikle sarf, nahiv ve belagat sahasında eserler hazırlayarak Arapça 

öğretiminde metot açısından yeni ve faydalı bir çığır açmış olan Mehmed Zihni Efendi, 

bir taraftan da öğretmenlik yaparak bu metodunu pratikte uygulamıştır
70

. 

Mehmed Zihni Efendi, Arap dili ve edebiyatı ile ilgili çalışmalarında, Arapça öğre-

timine dair eserlerini telif etmeden önce şerh ve ta’lik çalışmaları yapmıştır. Bunlardan 

Meşhûru’n-Nisâ adlı eserinin mukaddimesinde verdiği bilgiye göre Matbaa-i Âmire’de 

görev yaparken, meşhur Arap dil bilimcisi İbnu’l-Hâcib’in sarfla ilgili ünlü eseri eş-

Şâfiye üzerine Radiyüddîn Muhammed b. el-Hasen el-Esterâbâdî (686/1288)’nin yaptığı 

şerhi tashîh ederek, bir takım açıklayıcı notlar ilave etmiştir. Zihni Efendi, söz konusu 

çalışmasında, bulabildiği nüshaları gözden geçirmiş, nüshalardan ikisini esas alarak 

eserin tashîhini yapmış ve gerekli bazı açıklamalar ilave ederek yayına hazırlamıştır. Bir 

edisyon kritik çalışması olarak değerlendirebileceğimiz bu eser, Dersaâdet’te Sahafiyye-

                                                 
69

 Dursun Hazer, agd., s. 10. 
70

Hamza Ermiş, “Son Dönem Osmanlı Âlimlerinden Mehmed Zihni Efendi’nin Hayatı ve Eserleri”, Sa-

karya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11 / 2005, s. 51-68. 
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i Osmaniyye tarafından basılmıştır. Baskı üzerinde her hangi bir tarih belirtilmemekle 

birlikte, (1290/1873) senesinin olabileceği tahmin edilmektedir
71

. 

Bundan başka, eş-Şafiye üzerine Nukrakar Cemaluddîn es-Seyyid Abdullah b. Mu-

hammed el-Hüseynî (776/1374)’nin yaptığı şerh, Zihni Efendi tarafından tashîh edilerek 

bazı açıklamalarla birlikte yayına hazırlanmış ve 1293’te Matbaa-i Âmire’de basılmış-

tır. Bu eser de bir önceki eser gibi, bir edisyon kritik çalışması olarak kabul edilmekte-

dir
72

.  

 

2.3. ŞÂFİYE ÜZERİNE YAPILAN ŞERHLERİN GENEL TANITIMI 

 

Yazıldığı günden itibaren esere başta müellifi İbnu’l-Hâcib olmak üzere çeşitli 

âlimler tarafından Arapça, Farsça ve Türkçe olarak elli beş civarında şerh yazılmıştır.
73

  

Sarf’a dair olan bu eser, çok veciz olup, metni oldukça zordur. Birçok ilim ada-

mı tarafından şerh edilmiştir. Diyanet İslam Ansiklopedisi’nin “İbnü’l-Hacib” madde-

sinde elli beş adet Şâfiye şerhi olduğu belirtilmekle birlikte, yalnızca müellif nüshası 

zikredilmiştir. Yukarıda belirtilen çalışmalara göre, mevcut Şâfiye eserine üç dilde şerh 

yazmış olan âlimlerin şerhlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

 

2.3.1. Arapça Şerhler
74

  

1. İbnu’l-Hâcib’in kendi eserine yazmış olduğu şerhi. 

2. Radiyyuddîn Muhammed b. el-Hasan el-Esterâbâdî (ö.686/1287)’nin şerhi.  

3. es-Seyyid Rukneddîn el-Hasan b. Muhammed el-Esterâbâdî (ö.717/1317)’nin 

şerhi.  

4. Ahmed b. el-Hasan Fahruddin el-El-Cârberdî (ö.746/1345)’nin Şerhi. 

5. Cemâluddin Abdullah b. Yûsuf, İbn-i Hişâm en-Nahvî (ö.761/1360)’nin şerhi. 

6. eş-Şeyh Zekeriyâ b. Muhammed el-Ensârî el-Mısrî (ö.926/1520) “el-

Menâhicü’l-Kâfiye fî Şurûhi’ş-Şâfiye” isimli şerhi yazmıştır. 

                                                 
71

 Hamza Ermiş, agd., s. 63.  
72

 Hamza Ermiş, agd., s. 63.  
73

 Hulûsi Kılıç, age., XXI, 57. 
74

 Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, II, 1021-1022. 
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7. Fadlul-‘İsâm’ın yazmış olduğu şerh. 

8. Abdulcelîl el-Hanbelî’nin “Şerhu Nezmi’ş-Şâfiye el-Müsemma bi’l-Kâfiyeti’l-

Vâfiye” isimli şerhi. 

9. el-Mevlâ Muhammed b. Tâhir b. Ali’nin “el-Kâfiye Şerhu’l-Vâfiye” adını verdiği 

şerhi. 

10. Lutfullah b. Muhammed b. el-Giyâs et-Tuğayrî’nin “el-Menâhilü’ş-Şâfiye fî 

Keşf-i Maâni’ş-Şâfiye” adını verdiği şerhi. 

11. eş-Şeyh Ahmed b. Abdulkerim b. el-Hâcc İsâ’nın (1282/1865)’da tamamladığı 

ve “Şerhu’ş-Şâfiye bi’l-Abâyiri’l-Vâfiye” adını verdiği şerhi 

12. Said b. Mes‘ûd el-Merâkişî’nin “Kenzü’t-Tâlib fî Şerhi Şâfiyeti İbnu’l-Hâcib” 

ismini verdiği şerhi
75

. 

13. İbnu’n-Nazım’ın şerhi. 

14. el-Hızır el-Yezdî’nin şerhi. 

15. Tâceddîn Ebî Muhammed Ahmed b. Abdülkâdir b. Mektûm(h. 749)’un şerhi  

16. es-Seyyid Abdullah b. Muhammed el-Hüseynî (ö.776)’nin (Nukrekâr lakabıyla 

tanınır) şerhi. 

17. Nizâmeddîn en-Nisâbûrî el-‘Â’rec’in şerhi. 

18. Yûsuf b. Abdulmelik b. Behşâyiş er-Rûmi’nin şerhi. 

19. Suyûtî şerhi. 

20. Usâmeddîn el-Esferâînî’in şerhi. 

21. Ahmed b. Muhammed b. Ali el-Haskefâ’nın şerhi. 

22. Lutfullah b. Muhammed b. el-Gıyâs’ın şerhi. 

23. Mevlâ İbrâhim b. Muhammed (Çavuşzâde er-Rûmî el-Nanefî)’nin şerhi. 

24. Ahmed b. Yahyâ’nın şerhi. 

25. Allâme Abdulkâdir Bağdâdî’nin şerhi. 

26. Muhammed Sa‘d Gâlib’in şerhi. 

27. eş-Şeyh Abdullah b. Abdulazîz Bâlıkesrî (Salâhî)’nin şerhi. 

28. Hüseyin b. Ahmed Zeynîzâde’nin şerhi. 

29. Abdulbâsıt b. Rüstem b. Ali el-Kanûcî’nin şerhi. 

30. Ahmed b. Abdülkerim el-Hac İsa et-Termanî’nin şerhi. 

                                                 
75

 Mehmet Türkmen, agd., 342. 
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31. Kemâleddîn Muhammed b. Muîniddîn el-Fesvî’nin şerhi. 

32. Ebu’l-Hasan Ali el-Keylanî’nin şerhi. 

33. Raduyiddîn Muhammed Emîn el-Karşî’nin şerhi. 

34. el-Münakkâ Mine’s-Sarf fî Şerhi Kâfiyet’i-Tasrîf. Müellifi belirsiz olan eser, Sü-

leymaniye Kütüphanesinde, Hekim oğlu Paşa, 877 No’dadır. 

 

2.3.2. Farsça Şerhler
76

  

1. Muhammed Ali Kerbelâî’nin, “el-Menâhic” adlı Farsça şerhi. 

2. Alâuddîn Ali b. Muhammed (Kuşçu) (ö.879)’nun şerhi. 

3. Muhammed Hâdî b. Muhammed Sâlih el-Mâzendârî’nin şerhi.  

4. Gulâm Muhammed b. Abdullah Yâr el-Merîdî’nin şerhi 

5. Muhammed Zuhûrullah b. Muhammed Nûrullah’ın şerhi 

 

2.3.3. Türkçe Şerhler
77

 

1. el-Mevlâ Sûdî (ö.1000)’in Türkçe şerhi. 

Eldeki bu verilere göre, Şâfiye’nin Arapça şerhlerinin sayısını otuz dört, Farsça 

şerhlerinin sayısını beş, Türkçe şerhleri ise bir adettir.  

 

2.3.4. Diğer Şafiye Şerhleri  

Bununla beraber, yaptığımız çalışma neticesinde, belirtildiği üzere Şâfiye, saha-

sında kendisini kabul ettirmiş kaynak bir eserdir. Osmanlı Medreselerinde de ders kitabı 

olarak okutulmuştur. Bir kısım Osmanlı âlimleri tarafından Arapça şerhleri yapılırken, 

bir kısmınca da Osmanlıca (Türkçe) şerhleri yapılmıştır. Yukarıda isimleri zikir edil-

mekle beraber, kütüphane kayıtlarına ve kataloglara geçmiş Şâfiye şerhleri mevcuttur. 

Bir örnek verecek olursak, Yüksek lisans çalışması yapılmış olan, Şârih Hasan Hilmi 

Rizevi’nin şerhidir. Eserin adı; Şâfiye, Mukayyed ve Mânalı’dır. Bu kitabın şerh kısmı, 

Arapça metnin kenarında Osmanlıcadır. Sayfa adedi altmış dört’tür. Bazı kütüphaneler-

de nüshaları mevcuttur
78

. 
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2.3.5. Manzum Şâfiye
79

 

Çeşitli konularda çok kullanılan bazı eserler, hem kolay öğrenilmesi ve hem de 

unutulmaması amacıyla şiir haline getirilmişledir. Şâfiye alanında kaynak eser olması, 

yaygın bir şekilde istifade edilmesi gibi sebeplerden dolayı, kimi uzmanlar ve üstatlar 

tarafından şiir haline getirilmiştir. Yukarıda belirttiğimiz kaynaklarda geçen, Şâfiye 

eserini nazmeden âlimler bunlardır: 

1. eş-Şeyh Ebû’n-Necâ Halef el-Mearrî el-Mevlûd. 

2. İbrâhîm b. Husâm el-Kermiyânî. 

3. Ali el-Yenbe’î et-Tâlibî. 

4. Abdulcelîl b. Ebî el-Mevâhib b. Abdulbâkî el-Hanbelî. 

5. en-Neysârî. 

6. Ahmed b. Muhammed Lokmân. 

7. Hüseyin b. Hasen b. Muhammed el-Hûsî el-Yemenî. 

8. Hüseyin b. Yahyâ b. İbrâhîm ez-Zümârî. 

9. Muhammed b. Ahmed b. Kâsım Hamîduddîn el-Yemenî. 

10. Mustafâ b. Muhammed b. İbrâhîm et-Trâblusî.  

 

2.4. KÜTÜPHANELERDE TESBİT EDİLEN ŞÂFİYE KİTAPLARI 

Kaynaklara göre Şâfiye, sarf ve imla ile ilgili bir eserdir. Muhtasar bir kitap 

olmasına rağmen bütün sarf konularını ihtiva eder. İbnu'l-Hâcib’in eserleri arasında el-

Kâfiye’nin nahivdeki yeri ne ise eş-Şâfiye’nin de sarftaki yeri de odur. Bu kitap; İstan-

bul, Dehli, Kalküta, Canpur, Kahire’de müteaddit defalar basılmıştır. Aynı zamanda bu 

eser hakkında otuza yakın şerh yazılmıştır
80

.  

Eserin sahasında ne kadar kıymetli olduğunun bir diğer delili ise pek çok şer-

hinin yazılmış olmasıdır. Yazıldığı günden itibaren esere başta müellifi olmak üzere 

çeşitli âlimler tarafından Arapça, Farsça ve Türkçe 55 civarında şerh yapılmış, ayrıca 

batı dillerinin yanı sıra Türkçe ve Farsçaya tercümeleri yapılmıştır. eş-Şâfiye kitabı, 

Kalkuta (1220), Bulak (1240), Kahire (1258/1321), Kanpûr (1267), İstanbul 

                                                                                                                                               
Tahkiki, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 

2002. s. 19). 
79

 Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, II, 1021-1022.  
80

 Bu kitap üzerine yapılan şerhlerle ilgili olarak (bkz. Brokelmann, GAL, Suppl., I, 535-537; 

Brockelmann, GAL. Suppl., I. 537); İbrahim Yılmaz, “İbnu’l-Hâcib Hayatı Eserleri ve el-Kâfiye Adlı 

Eserinin İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum 1997, sayı. 13, s. 481. 
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(1268/1310), Leknev (1278) ve Dehli’de (1278/1321) defalarca şerhli ve şerhsiz olarak 

basılmıştır
81

. 

Bundan başka, eş-Şâfiye üzerine Nukrakar Cemalüddin es-Seyyid Abdullah b. 

Muhammed el-Hüseynî (776/1374)’nin yaptığı şerh, Zihni Efendi tarafından tashîh edi-

lerek bazı açıklamalarla birlikte yayına hazırlanmış ve 1293’te Matbaa-i Âmire’de ba-

sılmıştır. Bu eser de bir önceki eser gibi, bir edisyon kritik çalışması olarak kabul edil-

mektedir
82

. 

 

2.5. KÜTÜPHANELERDE TESBİT EDİLEN ŞÂFİYE EL YAZMA 

NÜSHALARI 

Şâfiye eserlerinin nüshaları hakkında kütüphanelerde bulunan eski el yazmala-

rını şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

1. eş-Şâfiye/ İbnü’l-Hâcib (646/1249). Hacı Selim Ağa, 001181 

Varak/Sayfa: 96/181. Satır Sayısı: 7. Ebadı: 217×165-176×137. Müstensihi: 

İsmail b. Yusuf. İstinsah Tarihi: 680. Hat Çeşidi: Nesih 

Tanıtımını yaptığımız eserde besmele-i şerîfede ve bazı yerlerde başlıklarda 

altın yaldız kullanılmıştır. Kitabın sahife kenarlarında Şâfiye yazılı şerit vardır. Eser, 

ebru kaplı mukavva ciltli, zencirekli olup dip ve sertap meşindir. Eser Hacı Selim Ağa 

bölümünde bulunan 1181 demirbaş numaralı kitabın 92-188 sayfaları arasındadır. 

 

2. eş-Şâfiye/ İbnü’l-Hâcib (646/1249). Hacı Selim Ağa, 001202 

Ebadı: 218x148-200x120. Varak/Sayfa: 34/67. Satır sayısı: 15. Hat çeşidi: 

Ta’lik. Müstensihi: Hüseyin b. Ali. İstinsah Tarihi: 1046. Tezhip / Cilt: Eser mukavva 

ciltlidir. Kitap 20. varaka kadar haşiyelidir
83

. 

 

3. eş-Şâfiye/ İbnü’l-Hâcib (ö. 646/1249). Hacı Selim Ağa, 001201 

                                                 
81

 Hulûsi Kılıç, age., XXI, 57; Hulûsi Kılıç, “eş-Şâfiye” DİA, XXXVIII, 247, 248. 
82

 Hamza Ermiş, agd., s .63.  
83

 Eyyüp Beyhan, Selimağa Kütüphanesindeki Arapça Nahiv ve Sarfla İlgili Yazma Eserlerin Tanıtımı, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, İstanbul 2008, s. 

18.  
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Ebadı: 200x119 -150x50. Varak/Sayfa: 51/101. Satır sayısı: 13. Hat çeşidi: 

Ta’lik. Müstensihi: Tespit edilemedi. İstinsah Tarihi: Tespit edilemedi. Tezhip / Cilt: 

Eser, ebru kaplı, mukavva ciltli, dip, sertap ve cilt kenarları meşindir
84

.  

 

4. eş-Şâfiye/ İbnü’l-Hâcib (ö. 646/1249). Hüdâyi Efendi, 001537 

Ebadı: 157x103-118x47. Varak/Sayfa: 47/93. Satır sayısı: 13. Hat çeşidi: 

Ta’lik, Müstensihi: Tespit edilemedi. İstinsah Tarihi: 1144. Tezhip/ Cilt: Eser, ebru kap-

lı, mukavva ciltli, dip, sertap ve cilt kenarları kahverengi meşindir. Eser, Hacı Selim 

Ağa bölümünde bulunan 1537 demirbaş numaralı kitabın içinde bulunmaktadır
85

. 

 

5. eş-Şâfiye/ İbnü’l-Hâcib (ö. 646/1249). Kemankeş, 000624 

Ebadı: 180x125-103x73, Varak/Sayfa: 46/91. Satır sayısı: 13, Hat çeşidi: Ne-

sih, Müstensihi: Hacı Mehmet b. Necmeddin el-Hafız Sivasî. İstinsah Tarihi: 805 Tez-

hip / Cilt: Eser, ebru kaplı, mukavva ciltli, dip, sertap ve cilt kenarları sarı meşindir
86

.  

 

6. eş-Sâfiye/ İbnü’l-Hâcib (646/1249). Kemankeş, 000625 

Ebadı: 167x125-125x53. Varak/Sayfa: 66/131. Satır sayısı: 11. Hat çeşidi: 

Ta’lik. Müstensihi: Tespit edilemedi. İstinsah Tarihi: Tespit edilemedi. Tezhip / Cilt: 

Eser, sarı mukavva ciltli, dip, sertap ve cilt kenarları sarı meşindir. 

 

7. eş-Şâfiye/ İbnü’l-Hâcib (646/1249). Kemankeş, 000626 

Ebadı: 148x105-148x65. Varak/Sayfa: 52/104. Satır sayısı: 9. Hat çeşidi: 

Ta’lik. Müstensihi: Tespit edilemedi. İstinsah Tarihi: Tespit edilemedi. Tezhip / Cilt: 

Eser, ebru kaplı, mukavva ciltli, dip ve sertap kahverengi meşindir.  

 

8. Şerhu’ş-Şâfiye/ Muhammed b. Ahmed el-Hüseynî en-Nukrekâr 

(ö.776/1374) Hacı Selim Ağa, 001207.  

Varak/Sayfa: 125/249. Satır Sayısı: 23 Ebadı: 205×133-143×73. Müstensihi: 

Tespit edilemedi. İstinsah Tarihi: Tespit edilemedi. Hat Çeşidi: Ta’lik. 

                                                 
84

 Eyyüp Beyhan, age., s. 19. 
85

 Eyyüp Beyhan, age., s. 19-20.  
86

 Eyyüp Beyhan, age., s. 20.  
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Müellifin tam adı, Cemâlüddîn Abdüllah b. Muhammed b. Ahmed el-Hüseynî 

en-Nîsâbûrî en Nukrekâr (ö.776/1374)’dır. Fıkıh, usûl ve nahiv âlimidir. Eserlerinden 

bazıları şunlardır: Şerhu’t-Teshîl fi’n-nahv, Şerhu’l-menâr, Şerhu’ş-Şâfiye vd
87

.  

Tanıtımını yaptığımız eser, İbnu’l-Hâcib (ö.646/1349)’in sarf ilmine dair yaz-

mış olduğu es-Şâfiye adlı eserine Nukrakâr lakabıyla tanınan Seyyid Abdullah el-

Hüseyni’nin yazmış olduğu şerhtir. Eser, koyu vişne rengi, meşin ciltli, soğuk damgalı 

ve miklaplıdır.  

 

9. Şerhu’ş-Şâfiye/ Muhammed b. Ahmed el-Hüseynî en-Nukrekâr 

(ö.776/1374) Hacı Selim Ağa, 001208.  

Ebadı: 150x103-107x60. Varak/Sayfa: 146/327. Satır sayısı: 21. Hat çeşidi: 

Nesih. Müstensihi: Hacı b. Hasan Nevrekobi. İstinsah Tarihi: 999. Tezhip / Cilt: Eser, 

kahverengi parlak meşin ciltli, soğuk damgalı ve miklaplıdır. Eserin bas kısmından bir 

sahifesi noksandır. 

 

10. Şerhu’ş-Şâfiye/ Muhammed b. Ahmed el-Hüseynî en-Nukrekârr 

(ö.776/1374). Hacı Selim Ağa, 001209  

Ebadı: 210x130-137x65. Varak/Sayfa: 150/299. Satır sayısı: 19.  

Hat çesidi: Ta’lik. Müstensihi: İbrahim b. Ali Hisarbegî. İstinsah Tarihi: 1097 

(Güzelhisar). Tezhip / Cilt: Eser, siyah mukavva ciltli, miklaplıdır. Cilt üzerinde soğuk 

damga vardır. Eserin miklabı ve cilt etrafındaki meşin yıprandığından tamire muhtaçtır.  

 

11. Şerhu’ş-Şâfiye/ Muhammed b. Ahmed el-Hüseynî en-Nukrekâr 

(ö.776/1374). Kemankeş, 000634 

Ebadı: 206x154-148x90. Varak/Sayfa: 193/385. Satır sayısı: 17. Hat çeşidi: 

Nesih. Müstensihi: Süleyman? İstinsah Tarihi: 1197. Tezhip / Cilt: Eser, sarı mukavva 

ciltli olup dip, sertap ve etraf sarı meşindir. 

12. Şerhu’ş-Şâfiye/ Muhammed b. Ahmed el-Hüseynî en-Nukrekâr 

(ö.776/1374). Hüdâyi Efendi, 001592 

                                                 
87

 Eyyüp Beyhan, age., s. 27-28. Müellifin hayatı ve eserleri hakkında geniş bilgi için bkz. ‘Omar Rıza 

Kehhâle, Mu‘cemü’l-müellifîn, VI, 108; Kâtib Çelebi, Kesfu’z-Zunûn, II, 399, 646, 1021, 1330, 1139, 

1544; el-Bağdâdî, Hediyyetü’l-‘Ârifîn, I, 467; ez-Ziriklî, ‘Âlâm, IV, 271. 
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Ebadı: 195x120-132x70. Varak/Sayfa: 148/295. Satır sayısı: 21. Hat çeşidi: 

Ta’lik. Müstensihi: Tespit edilemedi. İstinsah Tarihi: Tespit edilemedi. Tezhip / Cilt: 

Eser, sarı mukavva ciltli olup dip, sertap ve etraf sarı meşindir
88

.  

 

13. Şerhu’ş-Şâfiye/ El-Cârberdî (ö. 746/1335). Hacı Selim Ağa, 001210 

Varak/Sayfa: 179/357. Satır Sayısı: 21. Ebadı: 245×142-177×84. Müstensihi: 

Tespit edilemedi. İstinsah Tarihi: Tespit edilemedi. Hat Çeşidi: Nesih 

Tanıtımını yaptığımız Şerhu’ş-Şâfiye, İbn Hâcib’in (646/1249) sarf ilmine dair 

yazmış olduğu eş-Şâfiye adlı eserine Çarperdî lakabıyla meşhur Fahreddin Ahmed b. el-

Hasan b. Yusuf’un (746/1335) yaptığı şerhtir. Şâfiye’nin şerhleri içinde en çok rağbeti 

gören bu eserdir. Tığlı laciverdi kubbeli, serlevha cetvel müzehheptir. Eserin cildi, kır-

mızı meşin şemseli ve zencireklidir. 

 

14. Şerhu’ş-Şâfiye/ El-Cârberdî (746/1335). Kemankeş, 000633 

Ebadı: 223x150-148x78. Varak/Sayfa: 187/373. Satır sayısı: 17. Hat çeşidi: 

Ta’lik. Müstensihi: Tespit edilemedi. İstinsah Tarihi: Tespit edilemedi. Tezhip / Cilt: 

Eser, soğuk damgalı, vişne rengi meşin ciltlidir. Cilt içi kırmızı meşindir. 

15. Şerhu’ş-Şâfiye/ Esterâbâdî (Râziyüddin) (686/1285). Hacı Selim Ağa, 

001205. 

Ebadı: 207x145-155x87. Varak/Sayfa: 292/583. Satır sayısı: 21. Hat çeşidi: 

Ta’lik. Müstensihi: Şerif Muhammed Velî. İstinsah Tarihi: 956. 

Radiyyüddîn (Radiy) Muhammed b. el-Hasan el-Esterâbâdî (686/1285); Arap 

dili âlimi olup. el-Vafiye fî Serh-i Kâfiye en meşhur eseridir
89

. Kaynaklarda hicri 

684.100 (1285), 686.101 (1287) şu yılları dolaylarında vefat ettiği geçmektedir. Eserle-

rinden bazıları şunlardır: Şerh-u Mukaddimeti İbn Hâcib Haşiyetü ‘âlâ Şerh-i Tecrîd, 

Akâidül’l-Cedîd ve Akâidü’l-Kadîme vd
90

. 

İbnu’l Hâcib’in (ö. 646/1349) sarf ilmine dair yazmış olduğu “es-Sâfiye” adlı 

eserine Muhammed b. Hasan er-Radi el-Esterâbâdî’nin yaptığı şerhtir. Eser, serlevha 

                                                 
88

 Eyyüp Beyhan, age., s. 24. 
89

 Kehhâle, age., IX, 183; ez-Ziriklî, age., VI, 86, Suyutî, Buğyetu’l-Vu‘ât, s. 248.  
90

 ez-Ziriklî, age., VI, 86; Kehhâle, age. IX, 183; Suyutî, age., s. 428; Kâtip Çelebi, age., 121, 134, 183, 

1370, Tasköprüzade, Miftahus’s-Sa‘âde, I, 147. 
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laciverdi tezhiplidir. Mukavva ciltli olup dip siyah meşindir. Miklabı kopuk olup tamire 

muhtaçtır.  

 

16. Hâşiyetü’ş-Şâfiye/ Yazarı belli değildir. Hacı Selim Ağa, 001214 

Varak/Sayfa: 20/39. Satır Sayısı: 11. Ebadı: 198×118-185×113. Müstensihi: 

Şerif Abdurrahim Ayasloği. İstinsah Tarihi: 958. Hat Çeşidi: Nesih. 

İbnu’l-Hâcib’in (ö. 646/1349) sarf ilmine dair yazmış olduğu eş-Sâfiye adlı 

eserin şerhinin üzerine yapılan bir haşiyedir. Eser, mukavva ciltli olup dip ve etraf me-

şindir. Kitabın miklabı düşmüştür. Eser, Hacı Selim Ağa bölümünde bulunan 1214 de-

mirbaş numaralı kitabın 55-75 sayfaları arasındadır. 

 

17. Hâşiye ‘âlâ Serhi’ş-Şâfiye li El-Cârberdî/ İsâmüddîn İbrâhîm b. Mu-

hammed el-İsferâyînî (ö. 945/1538). Hacı Selim Ağa, 001207 

Varak/Sayfa: 183/365. Satır Sayısı: 21 Ebadı: 205×152-140×90 Müstensihi: 

Tespit edilemedi. İstinsah Tarihi: Tespit edilemedi. Hat Çesidi: Nesih.  

Hâşiye ‘âlâ Şerhi’ş-Şâfiye li-Çarperdî, adından anlaşılacağı üzere İbn 

Hâcib’in (ö.646/1349) sarf ilmine dair yazmış olduğu eş-Şâfiye adlı eserine Çarperdî 

Fahreddin Ahmed b. el-Hasan b. Yusuf (ö.746/1335)’un yaptığı şerhin üzerine yapılan 

bir haşiyedir. Eser, kahverengi meşin ciltli, soğuk damgalı ve miklaplıdır
91

.  

                                                 
91

 Eyyüp Beyhan, age., s. 27-28. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. CÂRPERDÎ’NİN ŞERHU’Ş-ŞÂFİYE Fİ’T-TASRÎF ADLI ESERİ 

 

3.1. el-Cârberdî’nin Şerhinin El Yazmaları ve Yayınları 

Şâfiye şerhlerinin yazma nüshaları ve basılmış kitapları da vardır. Bunlar 

Ahmed b. Hasan el-Cârberdi’nin kendi kitabının elyazması olup başka âlimler tarafın-

dan istinsâh edilmiştir. Bu istinsâh eserlerin farklı ülkelerin kütüphanelerinde nüshaları 

bulunmaktadır. Bu nüshaları şu şekilde sıralaya biliriz: 

1. Şerhu’ş-Şâfiye adlı eserin bir nüshası Abdullah b. ‘Âyîz el-Hanbelî tarafın-

dan h.1281 yılında istinsah edilmiş olup Riyad’da Melik Suûd Üniversitesi kütüphane-

sinde bulunmaktadır  

2. Ahmed b. Hasan el-Cârberdî’nin kendi nesih hattıyla hicri 12 asırda yazıldı-

ğı tahmin edilen bir nüshası, Melik Suûd Üniversitesi kütüphanesinde yer almaktadır. 

3. Saîd b. Yûsuf b. Abdullah el-Merâğî, Şerhu’ş-Şâfiye’yi ise Tâlik hattıyla is-

tinsah etmiştir. Bu kitap da Melik Suûd Üniversitesi kütüphanesinde bulunmaktadır.  

4. Âlimin diğer bir kitabı da h.1303 yılından itibaren yazılmış olan Şerhu’ş-

Şâfiye kitabı İran’da İslam Şurası kütüphanesinde bulunmaktadır. Bu kitap da kendinin 

yazdığı kitaplardan biridir. 

5. Diğer bir Şâfiye kitabı, Melik Suûd Üniversitesinde bulunmuş olan Şâfiye 

şerhidir. Bu kitap, Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekir tarfından (h. 812) Talîk hattıyla 

itinsah etmiştir. Kitab h. 12 asırda yazıldığı tahmin edilmektedir.  

6. Şâfiye şerhlerinden bir diğeri de Mahmud b. Muhammed İbn Âli b. 

Mahmud el-Ârânî es-Sâknânî (h.734)’nin tarafından el-Kâfiye fî Şerhu’ş-Şâfiye li’İbni’l-

Hâcib eserine kendi hattıyla yazmış olduğu teliftir. Eser Riyad’da Melik Suûd Üniversi-

tesinin kütüphanesinde bulunmaktadır. 

7. Başka bir Şâfiye şerhi de Nukrekâr lakabıyla tanınan Seyyid Abdullah b. 

Muhammed b. el-Hüseynî (h.776)’nin kendi el yazısı olan ve Nashi hattıyla hicri 1166 

senesinde Şerhu’ş-Şâfiye’yi istinsah etmiştir. Bu kitap diğer kitaplar gibi Melik Suûd 

Üniversitesinin kütüphanesinde bulunmaktadır. 
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8. Diğer bir Şâfiye şerhi de yine başka bir müellife ait olup, 1306 yılında 

Matbaâ’i-Âmirede matbuu halinde basılmış olan, Şerhu’ş-Şâfiye fi’t-Tasrif adlı kitabı-

dır. Adı geçen kitap İstanbul’da bulunmaktadır.  

9. Şerḥu’ş-Şâfiye, Cemâleddin İbnü’l-Hâcib’in sarfla ilgili eş-Şâfiye adlı eserin 

şerhi olup müstakil birçok baskısından başka
92

 Nukrekâr lakabıyla tanınan Abdullah b. 

Muhammed el-Hüseynî’nin (ö. 776/ 1374) Şerḥu’ş-Şâfiye fi’t-Tasrîf adlı eserinin kena-

rında taşbaskısı olarak neşredilmiştir. (Eser, İstanbul’da 1276, 1285, 1293, 1314 yılla-

rında neşredilmiştir). Eser üzerine yapılan haşiyelerden İzzeddin İbn Cemâa ile Hüseyin 

er-Rumi’nin haşiyesi bir mecmua içinde birlikte basılmıştır. Bu eser de İstanbul’da 

1310 yılında basılmıştır.  

10. Şâfiye şerhi, Azerbaycan’da İlimler Akademisi’nin Filoloji Diller ve Ede-

biyatı Enstitüsü kütüphanesinde bulunan Şerhu’ş-Şafiye fî’t-Tasrif adlı kitap Ahmed b. 

Hasan el-El-Cârberdî’nin kendi kalemiyle h. 1145 yılında yazılmıştır. Eser 1971 yılın-

dan beri bu kütüphanede kayıtlıdır.  

11. Şâfiye tercümesi hayatiye kitabı, Konya’da Bölge yazma Eserler kütüpha-

nesinde bulunur. Bu kitap İbnu’l-Hacibin eserinden Osmanlıcaya tercüme edilmiştir. 

Eseri Osmanlı döneminin ünlü âlimlerinden es-Seyyid (Ahmed Asım) Üsküdarlı İbn 

Hüseyin Hamid Ankaravi tarafından Türkçeye tercüme olunmuştur. Eser,  hicri 1290 

yılında Mektebe-i Âmire tarafından basılmıştır.  

Bundan başka, Türkiye’nin ayrı-ayrı Şehir ve Bölgelerinin Kütüphanelerinde 

Şafiye eserlerine dair bulunan baskılar mevcuttur. Bunlar İzmir Millî Kütüphanesinde 

ve Manisa İl Halk İhtisas Kütüphanelerinde sarfa dair bulunan eserlerin içinde Şâfiye’ye 

dair eski el yazması bulunan kitaplar vardır. Bu kütüphanelerde Arap dili ve edebiyatına 

dair bulunan şerhlerin içinde “eş-Şâfiye fi’t-Tasrîf “ adlı eserdir. Sözü edilen bu eser şu 

numaralarda verilmiştir: Vr. 16-44a, Str. 13, ed. 205x140 (140x90) mm., Ta’lîk 

ist.1057
93

  

Diğer Şâfiye adlı eserle ilgili baskılardan biri de Hacı Selim Ağa kütüphane-

sindeki Arapça Nahiv ve Sarfla ilgili yazma eserlerin içinde yer almaktadır. Burada sarf 

ilmine dair olan diğer eserlerden başka, İbnu’l-Hâcib (ö. 646/1249)’in eş-Şâfiyesi, Mu-

                                                 
92

 Brokellmann, GAL, I, 371; Suppl, I, 536. 
93

 Nihal Yalçın, İzmir ve Manisa İhtisas kütüphanelerindeki Arap Dili ve Edebiyatına Dair El Yazması, 

Nâdir Eserlerin Tanzimi ve Tanımları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Konya 2006, s. 22. 
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hammed b. Ahmed el-Hüseynî en-Nukrekâr (ö. 776/1374)’ın Şerhu’s-Şâfiye eseri, 

Ahmed b. Hasan el-El-Cârberdî’nin Şerhu’ş-Şâfiyesi, Esterâbâdî (Râziyüddin) (ö. 

686/1285)’nin Şerhu’s-Şâfiye’si, yazarı belli olmayan Hâsiyetü’ş-Şâfiye, İsâmüddîn 

İbrâhîm b. Muhammed el-Esferâyînî (ö. 945/1538)’nin Hâsiye ‘âlâ Serhi’ş-Şâfiye li 

Carberdî’ye dair eserler yer almaktadır
94

.  

 

3.2. Eserin Konusu ve İçeriği 

Ahmed b. Hasan el-Cârberdî’nin Şerhu’ş-Şâfiye fi’t-Tarîf adlı kitabındaki şer-

hinde bulunan konuların başlığı ve içeriği, aşağıdaki şekilde ele alınmıştır: 

 

3.2.1. Giriş; Sarf’ın tarifi ve tanımı 

 el-Cârberdî Şerhu’ş-Şâfiye adlı kitabında Âdab ilimlerinin usul ve fürû açısından 

12’ye bölündüğünü söylemektedir
95

. [S. 6]  

 للعربَعشرةَأقداحَتسمىَاألزالم el-Cârberdî Araplarınَاالزالم adını verdikleri 10 

oktan bahsetmektedir. Bu oklardan birisinin 7 kısım olduğunu söylemektedir
96

. [S. 6] 

 سوى kelimesinin mutasarrıf (fail ve meful) olarak kullanımı ve bu konu-

daki ihtilaflardan bahsetmektedir. [S. 9] 

 Tasrifin tarifini yaparak, nahiv ilmini iki bölüm üzerinden açıklamakta-

dır. Bunlardan ilki i’lâl ilmi diğeri ise tasrif ilmidir. [S. 9] 

 التضعيف kelimesinin yapısından bahsetmekte, irabın ise kelimenin mutlak 

hallerinden meydana geldiğinden bahsetmektedir
97

. [S. 10] 
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 Eyyüp Beyhan, age., s. 17-27.  
95

 Allâmê Ebu’l-Mekârim Ahmed b. Hasan b. Yusuf Cârberdî, Mecmû‘etu’ş-Şâfîye min ‘İlmi’s-Sarf ve’l-

Hatt, Mektebetu’l-Mutenebî, Kahire 1988,  s. 6. Bundan sonra köşeli parantez içinde verilecek olan sayfa 

numaraları ile metne yapılacak göndermeler, aksi belirtilmedikçe eserin bu baskısına aittir. 
96

 “Arapların, Cahiliye Döneminde, bazı fal oklarının olduğu ve bunlara “ezlâm” denildiği” şeklindeki 

bilgilere, başka hiçbir dil-gramer-nahiv kitabının girişinde rastlanmamıştır. Bu bilgiler, daha çok tarihle 

ilgili kaynaklarda ve bazı edebiyat eserlerinde mevcuttur. Mesela, Tarihu’l-Ya’kûbî adlı eserde, müstakil 

bir bölümde şöyle denir: وكانتَالعربَتستقيمَباألزالمَفيَكلَأمورها،َوهيَالقداح (bkz. Târihu’l-Ya’kûbî, Dâru Sâdir, 

Beyrût trs., 259). 
97

 el-Halîl, mudaaf köklerden bazı rubai fiillerin türetildiğini zikretmiştir. Mesela,  َّصل  fiilinden َ ل  ْلص  ;َص 

رَ  رَ  fiilinden ص  ْرص   ,nın türetilmesi gibi. (bkz. Halîl b. Ahmed, thk. İbrâhîm Mehzûmî, İbrâhîm Semrâyî‘ ص 

Kitabu’l-‘Ayn, I, 56). 
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 3.2.2. İsim ve Fiil Kalıpları. Vezin ve Mevzun. Mazi ve Muzari Sîgaları 

  İsmin asıl yapılarının üçlü, dörtlü ve beşli olduğundan ve her kelimenin 

üç kök harf üzerine olmasından bahsetmektedir. Ve bununla beraber َ َالع ل م َبين الفرق

Âlâm ile Mârife arasındaki farkı açıklamaktadır‘ والتعريف
98

. [S. 13] 

 التضمين kelimesini şu şekilde tarif eder; “Bir lafzı, hakiki ve mecazi an-

lamda kullanılmasının caiz olmasına bağlıdır”. [S. 13] 

 el-Cârberdî, isim, fiil ve harfi müzekker olarak kabul etmektedir. Bunun 

yanı sıra kelimenin içindeki gizli hece harflerinin isminin de müzekkerliği caiz olup, 

müzekker oluşu lafız itibariyle, müennesliği ise kelime itibariyle olduğunu söylemekte-

dir. [S. 13] 

 Hiçbir zaman isim hazf sonucu bir harfe dönüşmez, ama bazen fiil hazf 

işleminden sonra bir harf üzere kalır. [S. 14] 

  Hadrâvî bu konuda tartışmış olsa bile, İbnu-Cinnî v.b. âlimler açıkça 

harfin tarifte bir payı olmadığını söyler. [S. 14]  

 Vezin olarak harflerin şekillerinde muteber olan İ’lâl ve İdğam gibi bir 

değişiklik olmadan önceki halinde hakkı kazandığıdır. [S. 15] 

 Asli harf (َاالصلى  .kelimenin çekimlerinde lâfzen sabit olandır ,(الحرف

Zaid harf, bazı çekimlerde düşen harftir. [S. 16] 

 Biliniz ki Zaid harf bazen kelimenin harflerinin cinsinden olur, bazen 

cinsinden olmaz. Harflerin tekrarlanması dört bölüme ayrılır. [S. 17] 

 فعلوال Arapça kelam kalıplarından değildir. Arapçada bu vezinde ancak 

yabancı bir kelime gelebilir. Ayrıca bu vezinde gelen kelimelere de açıklama yapmakta-

dır. [S. 19] 

 الشاذَ،َالنادر،الضعيف  kavramlarının tanımı, örnekleri ve arasındaki ilişki an-

latılmaktadır. [S. 20] 

                                                 
98

 ez-Zemahşeri, el-Mufassal fi ilmi’l-luğa adlı kitabında alem (özel isim) ve marife (belirli isim) konula-

rına değinmiştir. Alem’in (özel ismin) başına bazı durumlarda lam-ı tarif gelebileceğini söylemiştir. Me-

sela, َالثريا ،َ َالعيوق ،َ ان  ٍ  .yıldızları, bilinen yıldızlar olduğu için, lam-ı tarif ile yazılmaları gereklidir الد ب 

(bkz. ez-Zemahşeri, el-Mufassal fî ‘İlmi’l-luğa, Beyrut, 1410/1990, s. 22). 



34 

 

 الموزون -da (örnek fiil) bir harfi başka bir harfin yerine koymakla kalp 

(yer değişikliği) meydana geldiği takdirde, vezinde de kalp gerekli olur. “Vav”-lı fiille-

rin, “ya”-lı fiillerden buna daha yatkın olduğu görülmektedir. [S. 21] 

 Kalbın sahih olabilmesinin belirtisi bazı tasrif (çekim) kalıplarının diğer 

yapılardan üstün olmasıdır. Eğer her iki örnek kullanım ve çekimde eşit olursa bunlar 

lügattir, yani kalp değildir. [S. 23] 

 el-Cârberdî, kalb (yer değişikliği veya bir harfin başka bir harfe dönüş-

mesi) eğer kalb vacip ise i’lâl da vaciptir. Kalp caiz ise i’lâl de caizdir görüşünü benim-

semektedir. [S. 24]  

 Ârizi (geçici) harekeye itibar edilemez, iki İ’lâl kıyasa (kurala) uygun ol-

duğunda, kıyasa uygun olmayan bir î’lâl’den daha iyidir. [S. 25] 

 اشياء kelimesinin vezni Sîbeveyh’ye göreَلفعاء -dur. Kisâî’ye göre iseَافعال

–dur. Ferrâ’ya göre َافعاء –dur ve bu mezheplerin görüşleri eserde ayrıntılı olarak bahse-

dilmektedir. [S. 26] 

 el-Cârberdî kelimeleri illetli olup olmamaları üzerinde anlatmaktadır. 

Kelime yapıları (bina), sahih ve mu’tell olmak üzere ikiye ayrılmakta olup, Mu’tell: 

içerisinde harfi ille olan ( elif, vav, ya) gibi kelimedir. Sahih ise içerisinde harfi ille ol-

mayan kelimedir. [S. 28] 

 En ağır hareke zamme (u) sonra kesre gelir. Fetha ise en hafif olanıdır. 

Çünkü zamme iki adalenin (iki uzuv, organ) hareket etmesine, kesre ise bir adalenin 

hareket etmesine ihtiyaç duyar. Fetha hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. [S. 29] 

 تداخلَاللغتين (iki lügatin iç-içe geçmesi) bir kelimenin iki harfinde olduğu 

gibi iki kelimede de gerçekleşir. Bu sayıca daha çok görülmektedir. [S. 30] 

 ثىالثال مجرد  (yalın haldeki üçlüler yani üç harfliler) deki on isim sıralama-

sına göre gelen sıfatlardan bahsedilmektedir
99

. [S. 31] 

 Sükûn, mutlak harekeden daha hafiftir. Başlanğıçtaki harf güçlü oldu-

ğundan, ağır harekeyi taşımaya daha uygundur. [S. 31] 
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 Arapça kelimeleri, sünai (ikili), sülasi (üçlü), rubai (dörtlü) ve humasi (beşli) şeklinde ilk sınıflandıran, 

el-Halîl b. Ahmed’dir. (bkz. Halîl b. Ahmed, Kitabu’l-‘Ayn, I, 48).  
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 Basralılar, االبل, ابلََ hariç hiçbir isimin بلز hariç hiçbir sıfatın فعل vezninde 

gelmediği hususunda görüş birliğine varmışlardır. [S. 32] 

 İsimlerde Rubaî Mücerret; رباعىَمجرد (yalın hallerdeki dört harfliler) için 

beş vezin vardır. Her ne kadar kıyas القياس (kural) kırk sekiz tane olmasını gerektirse de, 

sıfatlarda da aynı şekildedir. [S. 33] 

 الرباعى vezinlerde musannifin (metnin yazarı, sahibi) zikir ettiğine göre 

altı veznin ilave edilmesi ve bunun örneklerinin bahsi geçmektedir. [S. 34] 

 İsimlerden الخماسىَمجرد (yalın haldeki beş harfliler) için dört yapı vardır. 

Aklî, taksimin yüz doksan iki olmasını ister. [S. 35] 

 Yapıların durumu (bina) bazen hacet için olur, bazen genişlik için olur, 

bazen ağır geldiği için olur. [S. 37] 

 Sülasi Mücerred için olan mazinin üç yapısı vardır. Mezid için (ziyade 

harf almış üçlüler) 25 yapısı bulunmakta; َببتجل kelimesinde َالحاق İlhâk (bir fiili başka bir 

fiile benzetmek), ancak “ba” ile “ta”nın tekrarıyla mümkündür. [S. 38] 

 الحاق İlhâk’ın şartı (bir babı başka bir baba, fiile benzetmek) her iki 

masdarın uyuşmasıdır. ََ دحرج babında muftarid (kurallı) ve umumi olmasından dolayı 

itibar edeceğimiz masdar َفعللة vezninde gelir, َ(فعاللَ)َ vezninde değil. [S. 39] 

 استكان fiilinin veznini bazı alimler افتعل vezninden geldiğini söylemekte-

dir. Buna göre medd harfi elif, şâzdır. Kimisi استفعل vezninde olduğunu söylemiştir.َامين 

lafzında قصر  (kısaltma) ve مد (uzatma) olmak üzere iki lugat (söyleyiş biçimi, kullanım) 

vardır. Bu yapı َعجم (acem) yapısı üzeredir. (yani bu vezin Arapçada var olan bir vezin 

değildir). [S. 40] 

 َالمغالبة  babı, افعله ve فعلته babı üzerine kurulur. Bu yapı üçlü çekimli tam تام 

(nakıs olmayan fiil) ve kesreyi gerektiren sebep olmayan bütün fiillerde geçerlidir. [S. 

41] 

 َ لَ عَ ف  babı genellikle kusurlar, üzücü durumlar ve zıt anlamlı fiiller için 

kullanılır. ََ لَ ع َف babı ise anlamı, tabiat olan fiiller için kullanılır. [S. 43]  
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 َ لَ ع َفَْا  babı genellikle Ta’diye (َللتعدية)  içindir. Ta’diyeَتعدية: fiilin kılmak an-

lamını içermesidir. Böylelikle fail anlamca mefule dönüşür. [S. 45] 

 َ لَ ع َف  babı genellikle çokluk içindir. Bu çokluk ise ya fiilde ya failde ya da 

mefulde olur. [S. 47] 

 فاعل babı fiilin aslını açıkça ortaklığı bildirmesi için bir diğerle bağlı ola-

rak iki durumdan birine nispet eder. Tersi (aksi) zımni َضمن (kapalı olan demek) olarak 

anlaşılır. [S. 47] 

 تفاعل babı fiilin aslından açıkça iki ve daha çok şeyin ortaklığını bildir-

mek içindir. [S. 48] 

 المطاوع (el-Mutâvi‘u)-un dönüşlülük fiili: anlamı kendisi fiili kabul etmiş-

tir, geri durmamıştır. Karşısındakine ise مطاوع (Mutâvi‘un) denilir. Çünkü birincisine 

boyun eğmiştir. Birincisi ise boyun eğendir. Çünkü ikincisi ona itaat etmiştir. (bu fiile 

dönüşlülük fiili denir. Misal; giyindi, tarandı sözündeki, “n” harfi dönüşlülük harfidir. 

[S. 49] 

 لهاَماَكسبتَوَعليهاَماَكتسبت ayetindeki كسب ile اكتسب in anlamı burada Alla-

hın lütfuna zorlamayla ilgili bir uyarı vardır. [S. 50] 

 انفعل babında etki yapmasının şart kılınması. انعدم in hatalı olduğu söyle-

miştir. [S. 51] 

 استفعل babı, açık veya kapalı olarak talep anlamındadır. Örnek: استخرجته 

ve dönüşüm içinde gelir. Örneğin: استحجرَالطين Çamur taşlaştı. [S. 52] 

 ٌَللرباعيَالمجردَبناٌءَواحد Rubai mücerred için bir yapı vardır. المضارعة-مضارع  

harfinin (hemze, “nun”, “ya” ve “ta”) mazinin başına ilave olmasıyla oluşur
100

. [S. 53] 

 أبى ve -يأبى  kelimeleri, şâzdır شذا (kural dışı), çünkü ortasında veya so-

nunda elif olan başka boğaz harfi yoktur. Elif ise ya harfinden dönüşmüştür. [S. 54] 

 İbn ‘Usfûr, يقال-nın şâaz olduğunu söylemiştir. Meşhur olan يقلى olması-

dır. يعسا-عسى  ve يحيا-حيي  (heyiye-yehyâ) da böyledir. [S. 55] 

                                                 
100

 Rubai mücerred’in sadece bir kalıbı vardır, o da  َف عل ل kalıbıdır ve bu kalıp müteaddi (geçişli)dir. Mese-

la,  َر ج  َالح  ج  -cümlesinde olduğu gibi. Ancak lazım (geçişsiz) da olabilir. (bkz. ez (taşı yuvarladı) د حر 

Zemahşeri, el-Mufassal fi ilmi’l-luğa, s. 336). 
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 Yirmi sekiz fiilin muzârisin’de orta harfi dammelidir. On sekiz fiil ise 

muzarisi iki türlü gelmiştir. [S. 56]  

 Sekiz fiil muzârisi sadece kesreli gelmiştir. Dokuz fiil ise muzârisi fetha 

ve kesre ile gelmiştir. [S. 57] 

 افعل babı muzârisi olan يفعل-nun aslı يؤفعل (yu’af’ilu) dur. Fakat bu kulla-

nılmamıştır. Burada geçen şu söz: النَيؤكرما kural dışıdır. (Şâadır). [S. 58] 

 Araplar bir şahıs için olan fail ve meful zamirlerini bir yerde toplamaz-

lar. İstisnası Efâl-ı Kulub افعالَالقلوب dur. (zann etmek, bilmek) gibi. Örneğin: ظننتنىَعالما 

kendimi âlim olarak zann ettim. [S. 59] 

 

 3.2.3. Sıfat-ı Müşebbehe 

 Sıfatı Müşebbehe ait, Hz. Ömer’in İbn Mes’ud hakkında söylediği şu söz 

örnek olarak verilmiştir: اَعلمَ َملئٌََفٌَكني  bu sözlerde ٌَكنيف ve ٌَملئ kelimelerin ikisi de sıfat-ı 

müşebbehedir. Anlamı: İlimle dolu, omuzlar geniş. Birde şu hadis-i şerif’te yer alan söz 

örnek olarak gösterilebilir: َ يوتَ الب ََفرَ صَْا  burada َ رَ ا ْصف  sıfat-ı müşebbehedir. [S. 60] 

 

 3.2.4. Masdar  

 Sülasi mücerred fiillerdeki masdar çoktur. Masdarlar, cins isim, nekira 

grubunda olduğu için Araplar tasarrufta bulunmuşlardır
101

. [S. 61] 

 Lazımı fiillerde genellikle mastarَفعول  üzere gelir. Müteaddîlerde (geçiş-

li fiillerde) َفعل  üzere gelir. Meslek bildiren fiillerde فعالة anlamında, hareket olanlarda 

 vezninde gelir. [S. 62] فعال seslerde فعآلن

 Ferrâ; Mastar duyulmamış bir fiil görülürse, Hicazlılar içinَ  , فعالن

Necidliler içinَفعوال üzere geldiğinden bahsedildiğini söylemektedir. [S. 63] 

 Mezid ve rubai mastarlar kuralları ile açıklanmaktadır. َ تكريمٌََاكراٌم،-كرمَ ا-

اٌبَذ َوَكَ َكذّابٌََتكريمةٌ،  olarak gelmiştir. [S. 64] 
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 Sülasi mücerred’in mastar kalıpları (vezinleri) çoktur. Sibeveyh, bunların المصدرَ،َأبنيةَالثالثيَالمجردَكثيرة 

sayısını 32’ye kadar çıkarmaktadır. (bkz. ez-Zemahşeri, el-Mufassal fi ilmi’l-luğa, s. 261). 
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 َ َا فعل Mastarı’nda izafe olunduğundan İvaz olarak gelen harf terk edile bi-

lir. Örneğin: bu ayette olduğu gibi: وَإقامَالصالةََ namazı kılmak. [S. 65]  

 Hz. Ömerin şu sözü:ََالخلّ يف ىَال  ذْن ت  .kelimesi mastardır الخلّ يف ى buradaki ل ْوَال 

Bu sözlere Zemâhşerî’nin cevabı ise şu şekilde olmuştur: “Bu bab çok kullanılır, dolayı-

sıyla kurallı olması gerekir.” [S. 66] 

 ثالثىَمجرد Sülâsi Mücerredin mastarı son harfi illet harfi olunca َْْفع ل -şek م 

linde gelir. [S. 67]  

 ثالثىَمجرد mastarları ne kıyasi (قياسي) (kurallı) ne semaidir (سماعي) (kural-

sız). Aksine hem semai hem de kıyasi vardır. [S. 68]  

 Sülasi mücerret fiillerden mastarların bahsi geçmektedir, Mastar-ı Merre 

 ve (bir defalığı bildiren mastar, yani fiilin bir defa yapıldığını belli eden mastar) المرة

Mastar-ı Nev’iَالنوع (çeşit bildiren mastar). Bunlar arasındaki görüşler. [S. 69] 

 

 3.2.5. Zaman ve Mekân İsimleri  

 İsm-i Zaman ve İsm-i Mekân, Zarf ve Mefulde bu ikisine Amel verdir-

mediler (yani amel yapmıyor) Nâbığa ez-Zübyaninin şu şiirini tevil ettiler.  ََم َكان جرُّ

ََذ َ سات  اَولهَ ي َالّرام   - Kumların eteklerini çektiği yer idi. Bu şiirdeki  َجرَُّم  sözü İsm-i Mekân, 

ا  sözü ise ameldir. [S. 70]َ ذ ي وله 

 On iki kelimeden zamme imkânsız olunca hafiflik için fetha kılındı ve 

kesre zammeye benzediğinden kesre kılındı. [S. 71] 

 Musannifin (kitabın yazarı) metindeki: اَوَضَ َ ة َف تح  قب ر  ظ ن ة َوَالم  َالم  اَليسَ وَنحو  َحًّ

َ َبقياس   cümlesindeki َ َن ظ  ةالم  ve َ ة قب ر  -kelimeleri fetha ve zamme ile okunmaları kurallı kul الم 

lanılmamıştır. Bu sözü ile Mufassal şerhindeki şu sözü arasında (َ ة قب ر  -kıyasa uygun (الم 

dur. Burada bağdaştırma vardır. [S. 72] 

 

 3.2.6. Alet İsmi 

 Alet vezni َ ف علٌَم  فع الٌَ–  ةٌَل َمفع ٍََ َ ve م  bunlardır. Bu vezinler üçtür. Carberdi’nin 

hocası Nizâmeddîn et-Tûsî bu üç veznin kurallı olduğunu söylemiştir. [S. 73] 
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 3.2.7. İsm-i Tasğir  

 Tasğir İsmi: Azaltmayı göstermek için kendisinde harf ziyade olan keli-

medir. [S. 73] 

 Tasğir; içinde üç anlamı ihtiva eder: 1) Yüceltilmesi vehmedilen (düşü-

nülen, düşünüle bilen), edile bilen, bir şeyi küçültmektir. 2) Çok oluşu vehim edilen şeyi 

azaltmaktır. 3) Uzak olduğu vehim edilen şeyi yakınlaştırmaktır. [S. 74] 

 Tasğir konusunda âlimlerden el-Endelusî şöyle diyor: Tasğir anlam ola-

rak bir şeyin küçümsendiğini bildiren bir kalıptır. Asıl olan budur. Bunun dışındakiler 

caizdir.[S 75] 

 Tasğir isimlere mahsustur. Çünküَيٌل ج   sözü iki şeyi bildirir. Zat ve Sıfat ر 

(şahıs ve nitelikler, özellikler) [S. 76] 

 ٌَف ْلك ve ٌََان ه ج  vezinleri müfret de cemi gibi de olabilir. Örneğin:َ َأ سدٌ، ق فٌل،

جالٌَ ماٌر،َر  َح   [S. 77] 

 Beş harfli isim tasğir edildiğinde evla olan beşinci harfin düşmesidir. Ba-

zı âlimler tarafından zaid harfe, daha çok benzeyen harf denilir
102

. [S. 78] 

 َ َف َيلٌَع َف يلٌَيع َ، ٌل،َ فع يع  ع   vezinlerinde harfler ve harekeler itibar edilir. İlk harfin 

zamme, ikincisinin fetha oluşu ve üçüncü sırada tasğir “ya”-sının bulunmasıdır. [S. 79] 

 Kalbte lazım olan değişiklik ister tasğir olmuş veya tasğir olmamış keli-

mede değişim illeti sabit olandır. [S. 80] 

 أختَوَبنت kelimelerinin “ta”-sını uzun yazdılar. Duruş anında sakin olarak 

vakf ettiler. Ondan önceki harfi de sakin kıldılar. Te’nis “ta”-sının hükümlerini ona uy-

gulamadılar. [S. 81]  

 َْذ ْنذ kelimesinin aslıَ م  -dur. “Nun” harfinin atılmasıyla hafifletilmiştir (kı م 

saltılmıştır), çünkü isimlerde asıl üç harfli oluşudur. [S. 82] 

                                                 
102

ماسي رَالخ  غّ  -Sibeveyh de tasgir (küçültme) bölümünde beşli (humâsi) isimlerin küçültülmesi konusu إذاَص 

nu ele almıştır. İbnu’l-Hâcib’in dediği gibi, Sibeveyh de beşli isimleri tasgir yaparken, son harfi hazfeder. 

Mesela, ل َ kelimesi س ف ْرج  ج َس ف ْير  ْرد ل; ش م   kelimesi de د ْير   ,şeklinde yazılır. (bkz. Sîbeveyhi, el-Kitâb ش م 

Mektebetu’l-Hânecî, Mısır, 1988/1408, III, 417). 
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 Kelime sonunda üç “ya” harfi toplanırsa sonda olduğu için ve sonda de-

ğişim çok olduğundan atılır. [S. 84]  

 ى ىَ  .dışındaki son “ya”-nın atılması konusunda ittifak vardır ا حو  -keli ا حو 

mesinde ise “ya”-nın atılması kurallı veya kuralsız olmak üzere ihtilaf vardır. [S. 85]  

 Kesre ile tenvini kabul etmeyen kelimenin atılmasını kuralsız olduğunu 

söyleyenler, Munsarif olup olmamasında ihtilaf etmiştir. Sîbeveyh, Gayrı Munsarif ol-

duğunu söylemiştir. [S. 86] 

 االعالل mı Gayrı Munsarifden, Gayri Munsarif mi ‘İlâldan önceliklidir? 

Sahih olan birincisidir. [S. 87] 

 “Ta”-sız olan üç müennesden tasğir yapıldığında “ta” ilave edilir. Örne-

ğin: ٌَيس يٌب،َا ذ ين ةٌ،َع ر  ي ين ةٌَعَ َوَع ر   –ise kural dışıdır, (Şâzdır) [S. 88]  

 ٌَق د ام ve ٌََراء و  kelimeleri bunlar zaman zarfları içindir bunlara sıfat gelmez. 

[S. 89]  

 Eğer bir kelime birleşik olursa baştaki kelimeyi tasğir ettiler. Örneğin: 

kelimesine ب عل بكَ  َكَّب َيل َعَ ب َ رشعَ َمسَ خَ َ ; kelimesine de َ َرَ شَ عَ َة َيسَ مَ خ .denmiştir [S. 90]  

 Dörtlü isimlerin medd harfi dışında ( َيَا و ) tüm ziyadeler (ekler, ilave 

harfler) atılır. Örneğin:  َيَ-رَ عَ قشَ م رٌَك ش يع   birde َ َنج مٌََ-امٌَا حر  يج  ر  ح  gibi. [S. 91] 

 Cem-i kesre, َالكثرة  Cem-i kıllaya ,(anlamı ondan yukarı olan cemi) جمع

انَْ :döndürülür sonra tasğir edilir. Örnek (ondan aşağı olan cemi) (الجمعَقلته) لم  -kelimesi غ 

ne ٌَة -denir veya müfredine döndürülüp tasğir edilir. Sonra “vav”, “nun” ile cemi ya غ ل يم 

pılır. [S. 92] 

 İsmi-Cemi’nin Tasğiri kendisinden olur. Çünkü onun lafzında müfredi 

yoktur. Ayrıca Cemi-Kıllaya benzer َهط ر  kelimesinde ٌَه يط ق ومٌََ ,ر  kelimesinde ise يمٌَ َق و   denir. 

İsmi-Cemi ile Cemi arasındaki farktan bahis ediliyor. [S. 93]  

 Arapların  َنك َم  ر  يغ  نكَ مَ َرَ غ َصَْا َ .sözü arasındakini azaltmak içindir ا ص   dediğin-

de arasındaki fark az veya çok da olabilir. [S. 94]  
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 3.2.8. Terhim hazfi  

Bu kural kelime yapısındaki harf, ses değişim ve dönüşmeleriyle ilgilidir.  

 Terhim tasğirin Hazfi (تصغيرَالترخيم): Kelimeden tüm ziyade harfleri atıl-

masından sonra tasğir yapılmasıdır. احمد kelimesinde حميد gibi. Terhim [ترخيم]  kelimenin 

son harfinin düşmesidir. ابراهيم ve اسماعيل kelimelerinde mim ve lam harfinin atılması ile 

ْيعٌَ ْيهٌَوَس م    demek kural dışıdır. [S. 96] ب ر 

 İşaret İsmi ve Mevsul isminde bunun tersi yapılır. Buna örnek olarakَ

şöyle sıralanmıştır: ََ-ونَ يَُّذَ لل َا ََ-انَ ي َذ َلل َا ََ-اي َت َلل َا ََ-اي َذ َلل َا ََ-اي َت َ-اي َذ َ ا لل ت ي ات   denir. [S. 97]  

 Zamirler tasğir edilemez, çünkü tasğir sıfat gibidir. Hâlbuki zamirler sıfat 

almaz. َمن،َما،َحيث،َمنذ،َمع،َغير،َحسبك،َمتى،َاين  ve fiilin amelini yapan isimlerin tasğirini 

yapmadılar. [S. 98] 

 

 3.2.9. İsm-i Mensub 

 İsm-i Mensub: mensuptan amaç, mensubun nispet edildiği gruptan veya 

o şehirli veya bir sanat ehlinden olmasıdır. [S. 99] 

 Seyyid Şerif Cürcani’nin bu tarif üzerine iki yönlü itirazı ve şarihin (bu 

kitabı şerh eden âlim, El-Cârberdî’nin) onlara cevabında ikinci itirazın vehme dayanma-

sı kuru düşünce ve zandır, demiştir. [S. 100]  

 Mensubun kuralı mutlak olarak te’nis “ta”-nın atılması, Âlem (özel isim) 

dışında tensiye ve cemilerdeki ziyade harfin atılmasıdır. O halde َاب َارَ ضَ  ن   ve  َب ون ار   ye ض 

olan nispet  َب ى ار    dur. [S. 101] ض 

 Tesniye özel isim olduğunda burada iki lügat (okuyuş biçimi) vardır. 

Cemi-müzekker özel isim olduğunda dört vecih vardır. Elif, “ta” ile cem olan kelime 

önceden nasıl irab oluyorsa, özel isim olduktan sonra aynısı ile irabı olunur. [S.102]  

 Birisi يعد ile isimlenirse sonra ona nispet yapıldığında ortası fethalaşır. El-

Cârberdî bu konuda lafza bakarız, veznin aslına değil demektedir. [S. 102] 
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 Nispet edilen şey ortası Kesreli (Esralı) üçlü (üç harfli) bir isim olduğun-

da zorunlu olarak ortası fethalaşır (üstün olur). Buna örnek olarak şu gösterilebilir: َ ،

ل ىَ َ-الد ئ لَْ د ؤ  يَ َ-ن مرٌَ  ر  ا ب ل ىَ َ-،ََ اب لَْن م  . [103] 

 Ebu Hanife’nin mezhebine nispet yapıldığında ن يف ة ََ َيَ يفَ ن َحَ .َح  kabilesine nis-

pet yapıldığında  َن ف ي  denir. Böylelikle, kabile ile mezhebe yapılan nispet arasında fark ح 

olur. Hanife Usâl b. Huleymin lakabıdır. [104] 

 َا أل ْزد kabilesinde ى Kelb ,س ل يم  َبَْلَْكَ َ kabilesinde َى ْير  ع م  denilmesi kural dışıdır. 

Bu iki kabilenin dışındakiler, birincisine ى ikincisinde ,س ل م  ىََ ر  ع م  kurala göre denir. [S. 

105]  

 Müzekker ve Müennesَم َالال  عت لُّ  den, ya atılır (sonunda illet harfi olan fiil) م 

ve sondaki “ya”, “vav”a dönüştürülür. َ َي غ ن و  يَ َ , ق ْصو  kelimeleri gibi. [S. 106] 

  َع د و kelimesinde her kese göre  َي ةٌَ .denir ع د و   kelimesinde Müberrid ع دْو 

(âlim) yine aynısını söyler. Sîbeveyh ise َي ع د و  demiştir. [S. 107]  

 ى يّ م  ه  َم  يّ ت ى، َم  ، يّ د   .kelimesi kural dışıdır ط ائ ىَ  .kelimelerinden ikinciye atılır س 

[S. 108] 

 Elifin “vav”a benzemesi hemzeden daha çoktur, çünkü harfin tamamı il-

ledir. “Vav”a kalb olması (dönüşmesi) daha iyidir. [S. 109] 

  َدٌَنَْه  ve ٌَد ْعد kelimelerini Munsarif yapan özel isim olan ٌََس ق ر ve ٌَق د م kelimele-

rini Gayr-i Munsarif yapar, çünkü bu ikincisindeki hareke onları َْْين ب  .gibi yapar س ع ادَْ ve ز 

[S. 110]  

 İsimlerin sonu “vav” olup öncesi zamme veya kesre olan bir kelime yok-

tur ve yine sonu “ya” olup öncesi zamme olan bir isim yoktur. [S. 111] 

 قاضى kelimesinin İsm-i Mensubunda seçilmiş olan “ya”-nın atılmasıdır. 

 kelimesinde ise iki durumdan ötrü elif “vav”a kalp edilir. [S. 112] حبلى

  İllet harfinin öncesi sakin olursa onun hükmü sahih harf gibidir. Âlim-

lerden Yûnus da “ta”sız olan kelimelerde buna uymuştur. [S. 113] 
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 Örneğin bir adam َْاب يح ص   diye adlandırılırsa gayri-munsarif olur. Ama م 

nispet yapıldığında munsarif olur. Çünkü nispet “ya”sı kelime yapısından değildir. [S. 

114] 

 و ر  ل ول ى،َح  ان ى،َج  وح  ان ى،َر  نع ان ى،َب هر  ىص  ر   kelimeleri kural dışıdır. [S. 115] 

 الزاي “ze”-harfi uzatıldığında eliften sonra hemze ile yazılır. Burada bir-

kaç lügat vardır: Örneğin: َالزى َالزاء، ََ-الزاى، ط ى   kelimeleri gibi. –زى  gibi, bir de كي 

tenvinli  َا َز  gibi َازي cemi ise ازياَ,ازو , ا َازو   olarak gelir. [S. 116] 

 َNispet anında düşme nedeniyle harfleri ikiye inen bir isim üç bölüme ay-

rılır: a) Geri gelmesi lazım olan b) İmkânsız olan c) Her iki durumun mümkün olduğu 

bölüm. [S. 117]  

 Geri gelmesi imkânsız olan son harfi sahih olup, ilk harfi atılan kelime-

dir. ٌَد ة ىَ  -gibi ع  د    denilir. Düşmüş olan harf geri gelmez. [S. 118] ع 

 ابن kelimesi nispet yapıldığında  َي يَ  denir. Ama ا ْبن يَ  ve ب ن و   .denmez ا ْبن و 

ضٌَ و  ٌضَع ْنه َ ile ع  ْعو  .bir harfin yerine geçen harf :عوض .toplandığı için م  نهَمعوضَع : başka 

bir harfin kendi yerine geçtiği harfe denilir. [S. 120]  

 Sîbeveyh’e göre أخت ve بنت kelimelerinin nispeti أخ ve ابن gibidir. Yunusa 

göre (Basralı âlim) te harfi te’nis için olmadığından  َأ خت ي ve  َب نت ي gibidir. [S. 121] 

 Birleşik kelimelerde nispet birinci kelimeye yapılır. Örneğin ََ ب عل ي  , يَ َ َت أ ب ط 

َ ي  ْمس  -ye ise nis خمسة عشر de denir. Sayı anlamında kullanılan خمسة عشر özel isim olan خ 

pet yapılmaz. [S. 122]  

 Bir grup Sahabe ve şaire göre İmrul-Kays’ın ismi hepsine nispet edilir. 

İbn Hacer dışında  َي ر  ى denilir. Ona ise م  ْقس  ر  َ;denir. İbn Hacerin görüşüne göre م  ل ك   ا ْلم 

ل يلَْ  diye bilinen Muallâka sahibi el-Kindidir. Yani İmrul-Kays el-Kindidir. [S. 123] الض 

 Özel isim olan ، ي  د  س اج  دْ،َم  س اج  ,gibi م  اب ََ ،َا ْعر  ى  ار  َيَ ا ْنص  gibi denilir. Çünkü Ce-

mi değildir. ََْن اس  ح  م  -kelimesine nispet  َن ى اس  ح   kelimesi olur. [S. 124] م 

 َ ىمَ شَ بَْى،َعَ سَ ب َى،َعَ ن َزَ ى،َا َلَ زَ ى،َا َزَ وَ رَْمَ ى،َان َوَ د َنَْى،َهَ وَ د َى،َب َازَ ،َرَ مَْاعَ ،َطَ رَْامَ ت  bunların hep-

si kural dışıdır. (Şâzdır) [s. 125]  
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 Halîl b. Ahmed (Aruzun kurucusu) diyor ki, ٌَية اض  يش ةٌَر  -bundandır (İsmi ع 

Mensup) yani, rıza sahibi. ٌَا لق ئ ضٌَاحَ َ ,ط  (talak ve adet sahibi) bu bölümdendir. Fiile uygu-

lamayı isteseydiler “ta” lı getirirdiler. [S. 126]  

 

 3.2.10. Sülâsî Cemîler. Müennes Cemî ve Sıfatın Cemî 

 َالجمعَالثالثى Üç harfli olan cemi ve kırık çoğul (düzensiz çoğul) için dört 

durum söz konusudur. a) Ziyade ile b) Eksiltme ile veya harekedeki değişiklik ile veya 

takdir ile bu dört tane durumu var. [S. 127]  

 نجد ,انجدة kelimesinin kuralsız olarak çoğuludur. Çünkü افعلة kalıbı sondan 

önce Harf-i Medd yani (elif, vav, ya) bulunan kelimelerin çoğulu olmaya hastır. Örne-

ğin: حمار kelimesinin çoğulu احمرة gelir. كساء kelimesinin çoğulu اكسية gelir. Yani sondan 

bir önceki elif veya “vav”, “ya” olursa o gibi kelimelerin çoğulu افعلة gelir. Hâlbuki نجد 

kelimesi sondan bir önceki elif olmadığı için انجدة gelemezdi, ama gelmiş ancak bu kural 

dışıdır. [S. 128]  

 İbnu Cinni, Ebu’l-Feth adında bir âlimdir. İbnu Cinni kelimesinin sonun-

daki “ya” sakindir, İsmi mensub değildir ve bu kelime Arapçalaşmış bir kelimedir. [S. 

129]  

 Kıllet yani azlık çoğulunun yapısı bazen kesret çoğulu için, yani çokluk 

bildiren çoğul için de kullanılır. Artık onun için kullanılınca onu ayrıca cemi etmeye 

ihtiyaç kalmıyor. Bazen bunun tersi olarak de gelir yani kesret çoğulu (çokluk anlamın-

daki çoğul) kıllet çoğulunda yani azlık çoğulunda da kullanılabilir. Örneğin: قلوب ve 

جمعَ ,kelimeleri gibi. Bu kelimeler kesret yani cemi kesre olmasına rağmen anlamca رجال

  yani azlık çoğulunda kullanılmıştır. [S. 130] القلة

 Orta harfi illetli olan bir kelime َْا ْفع ل üzerine çoğul yapılmaz. Örneğin: َْس ْيل 

kelimesinde َْا ْسي ل demezler, َْع ود kelimesinde َْد  denilmez, çünkü illet harfi üzerine ا ْعو 

zamme ağır gelmiştir. [S. 130] 

  ناقة kelimesinin çoğulu انوق gelir. Onu öne aldılar, sonra “vav” harfin ye-

rine “ya” harfini geçirdiler. Çünkü değişiklik insanın tabiatına daha yakındır; vezni ise َ

ايفلَ dir. Bazılarına göre iseاعفل dir. [S. 132] 
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 تمرة babı, yani temret gibi olan kelimeler ortası sahih yani illetli harf ol-

mazsa, تمرات şeklinde gelir. Ortası sakin olarak gelmesi bu zarurettir. Yani normalde 

gelmez. Ama تمرة babından gelenin ortası illet harfi olursa o zaman çoğul yapıldığında 

ortası sakin olur. [S. 133] 

 كسرة babı كسرات üzerine çoğul olur. Yani hem ortası fetha, hem de ortası 

esreli olarak da gelir. حجرة gibi kelimeler, حجرات yani ortası zamme veya ortası fethalı 

olarak da çoğul olabilir. [S. 134] 

 Temim kabilesi َحجرات kelimesi ile َكسرات kelimelerinde ortasını sakin 

olarak okumuşlardır. Muzaaf olan kelime ise (yani aynel fiil orta ile sonu tek aynı harf 

gelen fiilere denilir) İşte bu bölümden muzaaf olan hepsinde çoğul olduğunda ortası 

sakin olur. Türemiş kelimeler ise onlar da hepsi cemi yapıldığında ortası sakin olur. 

Örneğin: ضخم kelimesi türemiş bir kelimedir. Çoğul yaptığımızda ضخمات kullanılır. Ya-

ni ortası sakin olarak söylenir çünkü bu türemiş bir kelimedir. [S. 135]  

 Son harfi atılmış olan bir isim üç bölüme ayrılır. Bir kısım “vav”, “nun” 

ile çoğul yapılır, bir kısım elif, “ta” ile çoğul yapılır, bir kısım ise َافعل vezni üzere çoğul 

yapılır. [S. 136]  

 Sıfat, yani türemiş kelime, örnek olarak: صعب ve صعاب üzerine çoğul 

olur. شيخ kelimesinin اشياخ üzerine çoğul olması gibi. Bu kısım kelimelerin çoğulunda 

ayrıca sekiz vezin daha vardır. [S. 137] 

 Bir isimde üçüncü harf ziyade bir medd harfi olursa yani elif gibi olursa 

mesela: زمان kelimesi, genellikle ازمنة olarak çoğul yapılır. Ayrıca diğer üç vezin daha 

vardır. [S. 138] 

 رغيف gibi kelimeler, رغفان ,رغف ,ارغفة üzerine çoğul olur. Başka üç kalıp 

(misal) daha gelmiştir. ظلمان gelmesi ise azdır. [S. 139] 

 Mef’ul anlamındaki fail, bunun babı فعلىََ dır. َاسارى olarak da gelir. Ama    

  gelmesi kural dışıdır. “Vav” ve “nun” ile çoğul yapılmaz. [S. 140] اسراء

 İnsanlardan yetim olan babası olmayandır. Hayvanlardan yetim demek, 

annesi olmayandır. İncilerden yetim demek bir benzeri daha olmayandır. [S. 141]  
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 Halifenin َخليفة çoğulu ََ خلفاء olarak gelir. Çünkü bu kelimenin aslı 

“ta”sızdır. خالئف olarak da gelmiştir. Kur’an-ı Kerim’de her ikisiyle de, yani hem َخلفاء  

kelimesi hem de َخالئف kelimesi olarak gelmiştir. [S. 124] 

 Müennes olan kelimeler نائمة vezninde olanlar نوائم ve َمَْوَ ن ََ olarak çoğul 

olur. Aynı bunun gibi حيضَ ,حوايض olarak çoğul gelmiş. Örneklerde yani bazı Arap ata-

sözlerinde َهوالك olarak de gelmiştir. Bunun benzerleri çoğu zaman kural dışıdır. [S. 143]  

 حمراء kelimesindeki hemze te’nis elifine bedeldir. Yani onun yerine geç-

miştir. Buradaki asıl kasrdır yani uzatılmamasıdır, hemzenin gelmemesidir. Ondan önce 

başka bir elif eklemişlerdir. [S. 144]  

 Müzekkeri َلَْع َفَْا َ  üzere gelen bir kelime ya Maksurdur (yani sonunda elif-

ten sonra hemze gelmeyen kelime demektir) ki o zaman ََ لَْع َف vezni üzerine çoğul olur ve 

ya Memduddur (çekilen kelimeَ yani kelime sonunda eliften sonra hemze gelendir) o 

zaman ََ لٌَعَْف üzerine çoğul yapılır. [S. 145]  

 Sıfat (yani türemiş kelimeler) غضبان- غضابَ üzere çoğul olur, سكارى üzeri-

ne çoğul olur. Bazen 4 dü de zammeli olur. فعيل vezniَافعالء ,فعال ,افعال babları üzerine 

çoğul olur. [S. 146]  

 Dört harfli isimler جعفر ve benzerleri, kuralı جعافر üzerine çoğul olması-

dır. قرطاس gibi kelimeler ise َقراطيس üzerine çoğul olur. [S. 147]  

 Beş harfli kelimeleri kırık çoğul (yani düzensiz, mükesser çoğul yapmak) 

hoş karşılanmaz tıpkı onları tasğir yani (küçültme ismi yapmamız) hoş karşılanmadığı 

gibi. Beş harfli isimleri tasğir yapmamız, beşinci harfini atmak ile olur. بطيخ ,خنظل ,تمر 

gibi kelimeler kuvvetli görüşe göre cemi değildir. [S. 147] 

 جبأة ,كمء ,كمأة,َ veَ جبء تمرَ kelimesi تمرة kelimesinin aksinedir. حلق ,ركب, 

 bu kelimeler kuvvetli görüşe göre çoğul cemi değildir. [S. 149] توءام ,غزى ,سراة ,جامل

 Bazen cemi olan kelime yine cemi olur yani bir daha cemi olur. Örneğin: 

 gibi kelimeler bunlar hepsi çoğulun جزرات ,حمرات ,بيوتات ,كالبات ,جماالت ,جمائل ,اناعيم ,اكالب

çoğuludurlar. Mesala: اكلب ,اكالب çoğuludur, اكلب da كالب çoğuludur. [S. 150] 
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 3.2.11. İki Sakinin karşılaşması 

 İki sakinin karşılaşması ( َالساكنين اجتماعَساكنينَ-التقاء ): bu iki sakinin karşı-

laşması ya duruş anındadır ve ya geçiş anındadır. Duruş anında ise mutlak olarak caiz 

görülür. [S. 150] 

 Üç sakinin toplanması caiz görülmüştür. Bunun gibiler acem dilinde, ya-

ni Arapça olmayan dillerde de gelmiştir. Mesela: Farsçada, بيست ,كوشت kelimeleri bun-

larda üç tane sakin toplanmıştır, ama dört sakinin ardı ardına toplanması imkânsızdır. 

Bütün dillerde yani hem Arapçada ve hem de diğer dillerde dört sakin peş peşe topla-

namaz. [S. 151] 

 ايمَهللا ,ايمن kelimeleri isimdirler. Kasem yani yemin için konulmuşlardır. 

Vasıl hemzesi yani geçiş anındaki hemze, sadece bu iki kelimede fethalıdır (üstündür) 

bunun dışındakilerde fethalı değildir. [S. 152] 

 Bazen kasemdeki yani yemin babındaki aklım gibi yani İvazَعوض karşı-

lıksız olarak hazfa gider. Dolayısıyla gizli bir fiil isme yönelir ve onu nasb eder. Yani 

onu üstün yapar. [S. 153] 

 َالبطان  .kelimesi elifin varlığıyla, elifin sabit kalmasıyla kural dışıdır حلقتا

Normalde kurallı olan elifin atılmasıdır. Örneğin: غالماَاالمير kelimesi gibi buradaki elif 

yazılır, ama okunmaz. [S. 154]  

 Sonunda elif olunan bir kelime te’kid “nun”u yani pekiştirme “nun”u bi-

tiştiğinde eğer يخشى gibi ise elif “ya”-ya dönüşür. Eğer اضربا gibiyse elif olduğu gibi 

kalır. [S. 155] 

 İki sakinden birincisi medd harfi (yani elif, vav, ya’dan) biri değilse atıl-

maz, ister sahih olsun, ister illet harfi olsun. [S. 156] 

 Te’kid “nun”u açık zamirle birlikte tıpkı ayrık munfasıl olan zamir hük-

müne alır. Çünkü Araplar açık zamiri aynı bir engel olarak kabul etmişlerdir. Gizli za-

mirle birlikte ise yani “nun”u te’kid (pekiştirme “nun”u) gizli zamirle birlikte tıpkı, 

muttasıl yani bitişik zamir gibi olur. [S. 157] 
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 İki sakinin toplandığı bütün yerler birincisinin sakin olması ile okunur. 

Şu amaçtan dolayı, sakin bir harf harekelendiğinde ikincisi kesre ile harekelenir. Çünkü 

birincisi harekelenirse, amaç kaybolur. [S. 158] 

 Hafs’ın (İmam Asımın talebesi) kıraatine göre; يتقه kelimesini “kaf”ın sü-

kûnuyla, “ha”nın da kesresiyle okumuş. Bu kuvvetli görüşe göre yukarıda bahis ettiği-

miz konuya girmez. [S. 159]  

 قالتَاخرج bu kelimede asıl harf üzerine kesre okunmaz. Bu kelimede (asla 

göre) kesre caizdir. Normalde iki kelime var. Örneğin: قالت ile اخرج. Geçiş anında burada 

جَْ َاْخر  جَْ :okunur veya “te”-yi zammeli de okumamız uygundur. Örneğin قالت  َاْخر   da قالت 

diye biliriz. Tıpkı bunun gibi örneğin: قالتَاغزى da denilir. Bu kelimedeki “te”yi hem 

kesreli hem de zammeli okumamız burada da geçerlidir. [S. 160] 

 ردها gibi kelimelerde “dal” harekesini fetha okumak gereklidir. رده da ise 

“dal”ı zammeli olarak okumamız en uygun olmaktadır. Ama kesreli olarak da okunmuş-

tur. Mesela: . هَ دَّ رَ َ olarak okunduğu gibi. [S. 161]  

 من kelimesinin “nu”nu, lam-ı tarif dışında sakin bir harf ile karşılaştığın-

da kesreli olarak okumuşlardır. Ama lam ile birlikte karşılaşırsa, من kelimesinin “nun”u 

o zaman fethalı okunur. [S. 162] 

 

 3.2.12. İbtida 

Bu kurallar kelime yapısındaki harf, ses değişim ve dönüşmeleriyle ilgilidir. 

 Harekeli harf ile ancak başlanılır. Nasıl ki sakin bir harf üzerine vakıf ya-

ni duruş yapılmadığı gibi. Birinci harf sakin olursa bu da on isimde geçerlidir. Bunlar: 

  sonuna kadar devam ediyor. [S. 163] اسم ,ابنم ,ابنة ,ابن

 Vasıl hemzesi yani geçiş hemzesinde olan kural hemzeyi kesre okumak-

tır. Bunun delili ise çokluktur, çok olduğu için bu şekilde okunmuştur. Ve Araplar bun-

dan vaz geçmiyorlar, ancak geçici bir sebep oluştuğunda. Mesela: Kesre’den zamme’ye 

geçişi güzel olmaması gibi. [S. 164] 



49 

 

 El Takısındaki tarif “nun” iledir. Şimdiki konu bundan bahis ediyor. Ta-

rif yani marifelik onun delilli olması, Sîbeveyh’ye göre sadece “lam” ladır. Hemze 

zaid’dir. Halile göre ise, أل yani hem “lam” hem hemze ikisi birlikte tarif harfidir. Bura-

da Halil’in mezhebi, İbnu’l Malikin yanında seçilmiş olan mezheptir. Çünkü altı delil-

den dolayı bunu söylüyor. [S. 165]  

 Elif iki bölüme ayrılır Li’in َلينة ve birde harekeli olan elif. Liin olan elife, 

elif denilir. Harekeli olana ise hemze denilir. [S. 166]  

 ايمن (eymun) kelimesinde niçin hemze fetha oldu? Çünkü bu kelime çe-

kimli bir kelime değil. Ancak yeminde kullanılır. Dolayısıyla harfe benzedi, harfe ben-

zeyince lam-ı tarife eklenen harf gibi bu da fethalı oldu. [S. 167] 

 

 3.2.13. Vakıf 

 Vakıf, yani duruş bir kelimeyi kendisinden sonraki kelimeden koparmak-

tır. Burada ise güzellik ve yer itibariyle değişik kısımlar vardır. Onbir kısım olmak üze-

re değişik kısımlar vardır. [S. 168]  

 َالروم işlemi harekeli olan bir harfte gerçekleşir. Ravm: harekeyi, şiddetli 

olmadan hafifçe okumaya denilir.َ  İşmam ise zammeli olan harfte olur. İşmam االشمام

işlemi zammeli olan bir harfte gerçekleşir. [S. 169] 

 Genellikle te’nis “ta” da ravm ile işmam yapılmaz. Cemin “mim” de ve 

arızi yani geçici harekelerde de ravm ile işmam yapılmaz. İşmam: sakin olandan sonra 

dudakları yummak demektir. [S. 170]  

 Tenvinli mensup olan bir kelimede elif ibdâl edilir. اذن kelimesinde nasıl 

ki irab üzerine vakıf yapılmıyorsa, tenvin üzerine de vakıf yapılmıyor. [S. 171]  

  عصا ve رحى gibi kelimelerde her kese göre elif üzerine vakıf yapılır. Me-

sela: ‘asan kelimesi, üzerine durduğumuzda ‘asen demiyoruz, ‘asa elif ile duruyoruz. 

Fakat şu var ki, bundan sonra bazen ihtilaf etmişler. Sîbeveyh nasb halindeki elifi tenvin 

elifi olduğunu söylemiş, raf ile cer halinde ise asli elif olduğunu söylemiştir. Müberrid 

ise üç halde de yani raf, nasb ve cer halinde olduğu zaman da bunun asli elif olduğunu 

söylemiştir. [S. 172]  
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 Bütün elifleri hemzeye dönüştürmek zayıftır ََ حبلى kelimesinin de elifini 

hemzeye, “va”va veya “ya”ya dönüştürmek zayıftır. [S. 173] 

 İsimlerdeki te’nis “ta”-sını “ha”-ya dönüştürmek olur. Mesela; رحمة ke-

limesinde vakıf yaptığımız zaman, رحمه diye genellikle vakıf yapılır. هيهات kelimesinin 

“ta”-sını bu te’nis “ta”-sına benzetmemiz azdır. [S. 174] 

 عرفات kelimesi nasb halinde “ta”-sız fethalı olursa, “ha” ile vakıf yapılır, 

eğer yoksa “ta” ile vakıf yapılır. Yani nasb halinde عرفات kelimesinde “ta” diye durur-

sak, عرفاه diye vakıf yapılır. Ama öyle değilse عرفاتََ diye “ta” ile vakıf yapılır. [S. 175]  

 انا kelimesinde elifin ziyade edilmesi. Örneğin: كناَهوَهللاَربَل  ayetinde elif-

le vakıf yapmışlar. Elifle duruş yapmışlar, durduğumuzda Lakinne, ama geçtiğimizde o 

elif okunmaz, لكنا okunur. [S. 176] 

 انه ,مه okuması azdır. مه deki “ha” istifham yani soru sorma “ma” sındaki 

elife delalet eder. Mesela: soru sormak için söylenen, َاسمك  oradakı “ma” istifham ,ما

“ma” sıdır. Onu “مه” diye de okuyorlar. O “meh” deki “ha” aslının elif olduğunu göste-

riyor. [S. 177] 

 “ره” ve “قه” kelimelerinde sekte “ha” sı sonunda bir “ha” yazıyor. O sekte 

“ha” sını bitiştirmemiz gereklidir. Çünkü “ra” kelimesi üzerine vakıf yapınca yani “ha” 

yı yetirmeden önce sadece “ra” üzerine vakıf yaparsak (vakıf: bir kelimeyi sakin yap-

maktır) ya sen bu “ra” yı sakin yapman gerekiyor ve ya “ra” yı sakin yapmaman gereki-

yor. Her iki durumda imkânsızıdır. Bundan dolayı bir harf üzere kalmış olan kelimeler-

de duruş anında bir sekte “ha” sı getiriyoruz. Mesela:  “ra” bir harftir, durduğumuzda 

“rah” diye duruyoruz. [S. 178]  

 هي ,هو kelimelerinde üç lügat vardır. Üç okuyuş biçimi vardır. “vav”-ı 

fethalı okumak, “ya”-ı fethalı okumak. İkinci lügate göre ise ikisini sakin okumak yani, 

“hu”, “hi” diye okumak. Üçüncü şekle göre ise ikisini de şeddeli okumak. Örneğin:  َه و, 

يَ   ,Bir dördüncü bizlere lügat daha hikâye aktarılmıştır. O da “vav” ile “ya”-nın atılıp ه 

“ha” -nın harekeli kalmasıdır. Yani, “hu”, “hi” “vav”-sız, “ya”- sız. [S. 179] 

 Mütekellim “ya”sında (birinci şahsı belirten “yâ” harfinde) ihtilaf olmuş-

tur. Bazıları bu “yâ”nın aslının fethalı olduğunu söylemiş. Mesela: كتابى benim kitabım 
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dendiğinde, “kitabiye” diyorlar ki o “ya”nın aslı böyledir. Bazıları ise aslının sakin ol-

duğunu söylemişlerdir ki, doğrusu da budur. Çünkü sükûn asıldır. [S. 180] 

 Sonunda “ya” olup “ya”nın öncesi esre olan bütün isimler eğer telaffuz 

ediliyorsa, bazıları bunu vakıf yani duruş anında atarlar, bazıları ise atmazlar. Ama han-

gisi kurala uygundur burada ihtilaf vardır. Nahiv âlimlerinden biri olan Ebu Ali El-

Farisi diyor ki; “hazfı” yani atılması kurala daha uygundur. [S. 181] 

 Marife olan yani belirli olan münada. Mesela: Ahmet’i çağırdığımızda;َيا

َالتنوين ,dediğimizde احمد َيدخله َقاضى ;tenvin buna eklenmez. Yûnus ile Sîbeveyh ,ال  ,يا

“ya”nın atılışı ve sükünla ياَقاض diye okunmasını tercih etmiştir. [S. 182] 

 القاضى ve ىغالم  gibi kelimelerde ya’lı okumamız ya’sız okumamızdan da-

ha çoktur. قاض ise tenvinli olan kelimenin aksinedir. [S. 183] 

 Cümle sonlarında ve kafiye sonlarında “vav” ile “ya”yi ispat etmemiz 

veya atmamız fasihtir yani eski Arapça‘da var olan bir şeydir. Ama Sibeveyh’in mezhe-

bi ise fasılaların ve kafiyelerin sonları dışında “vav” ile “ya”ları atmamızın caiz olmadı-

ğı yönündedir. [S. 184] 

kelimelerinde “vav”ın atılması gerekir. Yaniَ ضربهم ve ضربه ماوضربه ,ضربهو , 

 sonlarına “vav” getiren kimseler vardır. Bu âlimlere (Sîbeveyh)’e göre; “vav”ı ضربهمو

atabiliriz. وه ,ذه ve َهذه kelimelerinde ise “yâ”yı atmamız uygundur. Bazıları ته yerine تهى 

diyorlar biz oradaki “ya”yı da atabiliriz. [ S. 185] 

Bir kelimenin sonunda hemze olur ve hemzenin öncesi de fetha veya sükün 

olursa, üzerine hemzeyi kendi harekesinin cinsinden olanَلين “lîn” harfine dönüştürüle-

rek vakıf yapılır. [ S. 186] 

Hemze dışında sahih olan yani illet harfi olmayan harekeli harflerde تضعيف 

(şedde yani bir harfin tekrarı demektir) kendisinden önceki harekeli harftir. Mesela: َ

 kelimesi bu tip örnekler az görülmektedir. [S. 187] جعفر

Harekeyi nakletmenin şartı sondan bir önceki harfin sakin olmasıdır ve naklet-

tiğimiz harfin de illet harfi olmaması yani sahih harf olmasıdır. [S. 188] 

 

3.2.14. Maksur 

Sonunda tek elif olan kelimeye maksur denir. Mesela: حبلى. Maksur ile 

Memdud çekileَbilen isimdir. Maksur ile Memdud murab ismin kısımlarındandır, çünkü 
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fiiller ve harflerden mebni isimlere maksur, memdud denmez. Her ne kadar sonunda elif 

veya hemze olsa dahi bunlar sadece murab isimlerdeki olan kısımlardır. [S. 189] 

 

3.2.15. Memdûd 

Memdud: sonunda elifden sonra hemze gelen murab isme memdud denilir. 

Yani sonundan önce elif, elifden sonra hemze geliyorsa buna memdud denir. Buna bir 

örnek verelim mesela: َالكساء kelimesi bu memdud bir isimdir ve her ikisindeki kurallar. 

[S. 190] 

Sülâsi mücerred dışındaki ism-i mef’ul olan kelimelerdeَالمعتلَالالم yani lamu-l 

fiilinde son harfinde illet harfi olan kelimelere maksur denir. Örnek: مشترى ,معطى keli-

meleri maksura örnek verilebilir. [S. 192]َ 

 kelimeleri memduddur. Çünkü bunun benzerleri االحبنطاء ,االشتراء ,الرماء ,االعطاء

 kelimeleridir. [S. 192] االفتتاح ,الطالب ,االكرام

 

3.2.16. Ziyâdeliler 

Ziyade olan harfler kolay ezberlenmesi için şu cümlede sembol olarak söy-

lenmiştir. نساهاليومَت  bu bir, ikinci sembol cümle سألتمونيها, üçüncü cümle هويتَالسمان, bu üç 

cümleden herhangi birisini söyleyebilirsin bu cümlelerde ziyade harf toplanmıştır. Me-

sela اليومَتنساهَ:  da elif, lam, vav, ya, mim, ta, nun, sin, elif harfleri ziyade harflerdir. [S. 

193] 

 

 bir kelimenin kendisinden daha ziyadeli bir örneğe onun muamelesini :االلحاق

görmek için onun gibi kılmaya denir. [S. 194] 

İsimlerin ortasında elif ilhak için gelmez. Çünkü bu durumda tasğir “ya”sından 

önce veya sonra harekelenmesi lazım geleceği için bu da olmadığı için demek ki; isim-

lerin ortasında elif, ilhâk için gelmemektedir. [S. 195] 

Elif asla ilhak için gelmez çünkü elif, bina kelimelerinin yapılarında asıl olarak 

gelmediğinden dolayı çünkü kelimenin asılları harekeyi kabul eder, hâlbuki elif hiçbir 

zaman harekeyi kabul etmez. [S. 196] 
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 Elif kelime sonunda ziyade olduğu zaman sakin bir harfin karşılığında gelmez 

çünkü son ilhâk ettiğimiz bir kelimede yani benzetmeye çalıştığımız bir kelimenin sonu 

amillerin eklenmesi ile harekeyi kabul edebilir. [S. 197] 

 

Zamahşeri şunu söylemiştir. Elif, ilhak için sadece kelimenin sonunda yer alır. 

Zamahşeri’nin bu sözü ancak şu durumda geçerlidir. Yâ’ya dönüştüğü zaman ve hare-

kelenirse ve bir öncesi de fethalı olursa elif’e dönüşür. [S. 198] 

 

Zaid harfin tarifini şöyle anlatır: Zaid olan bir harf türemesiyle, onun benzeri 

olmamasıyla ve oradaki zaidlerin çoğunluğuyla ve iki kelime bir biri ile çeliştiği zaman 

tercih yaparak belli olur. [S. 199] 

 

Gerçekleşmiş bir iştikâk öne alınır. Bundan dolayı, لشأم ,عنسل  ,رئشن ,نئدل ,شمأل ,

نعاسق ,زرقم ,هرماس ,قمارص ,دالمص ,حطائط ,بلغن ,فرسن  kelimelerinde bunların ترنموت ,فرناس ,

üç harfli olduğu ile hükmedilir yani kalan kısmı zaiddir. [S. 200] 

 

 kelimelerinin kural dışı olması sebebiyle açık olduğundan تمندل ,تمدرع ,تمسكن

bunlara itibar edilmez. Hz. Ömer radiyallahu anh’dan şu rivayet edilmiştir: شنوا ,اخشو ve 

 [S. 202] .تمعددوا

 

 kelimenin başında gelmezse yani ortasında veya sonunda gelirse onun ;الهمزة

asıl olmasına hükmedilir. Çünkü harfin kelimenin ortasında veya sonunda gelmesine 

nadiren tesadüf edilmektedir. Ayrıca kelimelerde aslolan zaid olmaması yani kelimenin 

asılından oluşudur. [S. 203] 

 

 ”dedikleri için oradaki “ta سنب vezdindedir. Çünkü Araplar فعلتة ,kelimesi سمبتة

lar ziyadedir. بلهنية kelimesi, فعلنية veznindendir ki Arapların şu sözlerinde kullanılır,َعيش

 çünkü buradaki iştikak onun benzeri olmamaktan önce gerçekleştirmiştir. [S. 204] ابله

 

-dur, çünki bu vezni bu şe افعل nun aslı اول dur, yani افعل kelimesinin vezni اول

kildedir. Sahih olan اول kelimesi وول kelimesinden türemiştir. وأل veya أول den değil. [S. 

205] 
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 ,kelimesi عفرنى .kelimesinden türemiştir خقق ,veznindedir فنعليل ,kelimesi خنفقيق

 kelimesinden türemiştir. Çünkü burada da iştikak bunun örneğinin عفر ,veznindedir فعلنى

olmamasından önce gerçekleşir. [S. 206] 

 

Eğer bir kelimede iki iştikak varsa mesela: ارط ve  اولق gibi, çünkü Araplar 

şöyle diyor: َبعيرَارط sonra راط diyorlar. Yine başka bir örnekte; رجلَمألوق bir de مولوق 

diyorlar. Yani bir hemzeli, bir de vav lı kullanıyorlar. İşte bu durumlarda her iki durum 

da caizdir. [S. 207] 

 

Eğer iştihak (yani türeme) açık değilse o zaman tercihe bakılır. Hangisi kuv-

vetli ise o alınır. Mesela; ملك kelimesi, االلوكة kelimesinden türetilmiştir. [S. 208] 

 

اوسيتَ kelimesi موسى dan türemiştir. Kufe ekolüne mensup olan alimler, bunu 

- ماس ,olup فعلى يميسَ dan türediğini söylüyorlar. Ama birinci olarak söylediğimiz daha 

kuvvetlidir. [S. 209] 

 

 kelimesinden türetilmiştir yani ünsiyet االنس .veznindedir فعالن kelimesi انسان

almak. Kimisi ise افعان vezninde olduğunu söylemiş o zaman َنسى kelimesinden türetil-

miştir. Artık ünsiyet almak anlamında değil unuttu anlamında kullanılır. Çünkü bunlara 

göre انيسيان da kullanılıyor. Bu da gösteriyor ki, َنسي den türetilmiştir. [S. 210]   

 

Sibeveyhi تربوت kelimesini فعلوت vezninde olduğunu söylemektedir. Bu kelime 

-kelime تنبالة .veznindedir فعلول kelimesi سبروت .yani toprak sözcüğünden türemiştir تراب

siَفعاللة veznindedir. [S. 211] 

 

-keli سر kelimesinde ihtilaf olmuştur yani görüş ayrılığı olmuştur. Kimisi سرية

mesinden kimisi ise سراة kelimesinden türediğini söylemiştir sonra bunun سر kelimesin-

den türediğini söyleyenlerde kendi arasında ihtilaf etmişlerdir. [S. 213] 

 

-dur. Eğer öyle sayıl منفعيل olarak sayılırsa vezni جنقونا kelimesi eğerki منجنيق

mazsa مجانيق olarak aslı kabul edilirse bunun vezni فنعليل olur. Öyle değilse, سلسبيل gibi 
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kabul edilirse o zaman vezni فعلليل olur. Eğer bu da kabul edilmezse فعلنيل vezni olarak 

gelir. [S. 214] 

 

Mekkî adındaki âlim, سلسبيال kelimesini acemi yani Arapça olmayan bir isim 

olduğunu söylemiştir. İbnu’l-Arabî ise “Bu kelimeyi ancak Kur’an’da duydum.” demiş-

tir. Buna göre bu kelime Arapçalaştırılmıştır yani aslında Arapça değil sonradan Arap-

çaya girmiştir. [S. 215] 

 

 منجنين onun manasındadır. Eğer منجنين gibi bir kelimedir, çünkü منجنيق منجنون

olmazsa o zaman bunun aslı منجنونا yani فعللوال vezninde olur. [S. 216] 

 

Eğer iştikak yani türeme olmazsa zaid harf olarak kabul edilir; zaid harfi keli-

menin kök harflerinden çıkartarak anlayabiliriz. Musannif yani yazar bunu üç kısma 

ayırmıştır. [S. 217] 

 

İkinci bölüm eğer iştikak yoksa zaid yani ilave ek olarak gelmiş harf başka bir 

harfin vezinden çıkmasıyla bilinir. [S. 218] 

 

Üçüncü kısım eğer her iki vezin asıldan çıkma ise o zaman zaid yani fazladan 

eklenmiştir. Mesela nercis kelimesinin nunu gibi. [S. 219] 

 

 vezninde gelen bütün kelimeler ki beşinci harfi “vav” olanların ikinci جردحل

harfinin “nun” olması gerekir. [S. 220] 

 

Kelimenin başında mim gelirse ve beş asıl harften birisi olursa o zaman 

 daki mim zaid مرزنجوش daki mim gibi onun ziyade oluşuyla hükmedilmez yani مرزنجوش

olduğu gibi buna zaiddir diye hükmedilmez. [S. 221] 

 

İştikak yoksa kelimeَ de asıl harflerden çıkmamışsa o zaman bir harfin zaid 

oluşu genellikle hangisi ziyade olursa onunla bilinir. [S. 222] 
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مكرَ   gibi kelimeler de zaid olan harf ikinci harftir. Halîl bin Ahmed birinci har-

fin zaid olduğunu söylemiştir. Sîbeveyh ise her ikisinin de mümkün olabileceğini söy-

lemektedir. [S. 223] 

 

-yani çoğunlukla kullanım itibariyle ziyâde olduğu bilinen üç tane asıl harf غلبة

le birlikte evveli yani ilk harfi hemze olandır. Mesela: أفكل kelimesiَافعل veznindedir. [S. 

224]  

 

“Ya” üç ve daha fazla harfli olan kelimelerde ziyadedir. Ancak dörtlü olan fil-

lerin başı müstesna orada ziyade değildir. Yalnız bunun da bir istisnası olup fiile uygun 

olanlar hariçtir. [S. 225] 

 

“Nun” harfinin eliften sonra sonda gelmesi yaygın bir durumdur. Ziyade olan 

“elif” ve “nun” sıfatların sonuna gelir. Ama bu sıfatlar müennesin فعلى vezninde gelmek-

tedir. [S. 226] 

 

“Nun” üçüncü sırada sakin olarak zaid bir harf olur. Örneğin: عرند ,شرنبث keli-

melerinde görüldüğü gibi. Muzari fiillerde ve مطاوع yani dönüşlülük anlamında olan 

fiillerde ise kurallı gelmektedir. [S. 227] 

 

 gibi fillerde “sin”in ziyade اسطاع babında “sin” kurallı olarak gelir. Ama استفعل

oluşu kural dışıdır. Sîbeveyh اسطاع kelimesinin aslı اطاع olduğunu söylemiştir. [S. 228] 

 

“Lâm”ın ziyade oluşu nadir görülen bir durumdur. Örneğin: عبدل ,زيدل gibi. 

 harfini ise Müberrid diye bir âlim onu ziyade harflerden saymaz. [S. 229] ”ها“

 

 nın ziyade olmamasına Müberrid’in delili beş yönlüdür. Musannif yani”ها“

İbni Hacib’in ise zikredilen itirazlara cevabı bulunmaktadır. [S. 230] 

 

Genellikle zaid harf fazla olur ve asıl harfler de üç tane olursa o zaman ziyade-

likle hükmedilir.َحبنطى örneğinde olduğu gibi. Şayet bu zaid harflerden birisi belli ise, o 

zaman onun çıkması ağır basar. [S. 232] 
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Her ikisinde de asıl olan harften çıkmamışsa o zaman açık olan harf ağır 

basarve kurala uymaz. Kimi iştikak şüphesi olan kelimelere hükmeder. Sonra يأجوج ve 

 kelimelerde ihtilaf olmuştur. [S. 234] مأجوج

 

Birisinde türeme yani iştikak şüphesi varsa iki vezinden hangisi daha üstün ise 

ona muareze eder yani ona karşı durur. Şayet ona karşı durmazsa o zaman iştikak şüp-

hesi ağır basar. [S. 235] 

 

Her ikisinde de sabitse iki vezinden hangisi daha çok kullanılırsa o ağır basar 

bazısında ise daha kurallı olan tercih edilir. Bundan dolayı مورق kelimesinde ihtilaf 

edilmiştir. [S. 236] 

 

İştikak şüphesi yoksa ikisinde de galib olan yani yaygın olana hükmedilir. افعى 

nın hemzes’i, اؤتكان ve bir de امعة nın mim’i gibi. [S. 237] 

 

3.2.17. İmâle  

 fethayı kesreye doğru okumaktır bunun sebebi ise kesreye veya “ya” ya :االمالة

olan münasebeti kastetmektir. [S. 238] 

 

Eliften sonra kesre olursa bu kesre ya aslidir ya da arizidir yani sonradan gel-

medir. Asli ise imale yapılırَعالم kelimesi gibi. [S. 239] 

 

İster الربوا kelimesi gibi eliften önce olsun ister دار kelimesi gibi sonra olsun 

“Ra”nın üzerinde kesre olursa imale yapılır. [S. 240] 

 

 kelimesinde imale yapılmasının sebebi elifin meksur yani esreli ‘ayndan خاف

kalb olması yani dönüşmesidir. الس  kelimesinde ise “ya”dan kalb olması yani dönüşme-

sidir. [S. 241] 

 

İmale kelimesindeki “imale” zayıf bir sebeptir ona itibar edilmez ancak bazı 

imale yapanlar buna itibar etmişlerdir. Çünkü buradaki kesre hafif değildir. [S. 242] 
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Kesreli olmayan “ra” eliften sonra gelirse veya önce gelirse üst mahreçten çı-

kan harflerle beraber olmaz. [S. 243] 

 

kelimesi kimisi buradaki تترى الفهَللتأنيثََ  (elifi te’nis, yani müenneslik alameti) 

kıldı bu durumda gayr-ı munsarif olan elifi “ya”ya çevirmek suretiyle imale yapılır. 

 

Ama bazıları ise تترى kelimesindeki elifi ilhak için kılmıştır. İlhak demek yani 

bir kelimeyi başka bir kelimeye benzetmek için sonunda yapılan ilave demektir. [S. 

244] 

Hiçkimse منَرباطَالخيل ayetinde imale yapmamıştır. Ta ki aşağıdan yukarıya bir 

fasıla, bir ara olmaksızın geçiş yapılmaması için kimse bu ayette imale yapmamıştır. [S. 

245] 

 

Bazen هاءَالتأنيث yani tenislik “ta” sından önce vakıf anında imale yapılır. رحمة 

kelimesi örneğinde olduğu gibi.  كدرة kelimesindeki “ra” bu kurala uymamaktadır. [S. 

246] 

 

Harfler imale olmayıp yalnız bir kişiye isim olurlarsa o zaman tıpkı normal 

isimler muamelesini görür. ياَ,بلى ve ال kelimesinde imale yapılır. [S. 247]  

 

Mu’rab olmayan yani mebni isimler. Mebni isimler harfler gibidir: انى ,ذا ve 

 kelimeleri gibi. [S. 248] بلى ve متى

-şeklinde gelmesinden dolayı imale yapılır. Bazen fetha ol عسيت kelimesi عسى

duğu vakit imale yapılır. Mesela: منَالكبار ,منَالضرر kelimelerinde olduğu gibi. [S. 249] 

 

3.2.18. Hemzenin Tahfifi (Hemzenin hafif okunması) 

Hemzenin تخفيف edilmesi yani hemzenin yumuşatılması: Bir harfin başka bir 

harfe dönüşmesine İbdal denilmektedir. Hazıf, yani bir harfin atılması; َبين  yani :بين

hemze ile onun harekesinin cinsine göre olan harf arasında okumaktır. Örneğin: hemze-

nin harekesi fethaysa fethanın cinsi olan harf eliftir. Hemzeyi hemze ile elif arasında 

okumak veya hemzenin harekesi esre ise esreye uygun olan harf “ya”dır. [S. 250] 
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Sakin olan hemze bir önceki harfin harekesinin cinsi olan harfe göre ibdal edi-

lir yani çevrilir. Örnek: رأس gibi. رأس kelimesinde, hemzeden bir önceki hareke fethadır. 

Fethanın cinsi olan harf ise eliftir. Oradaki hemzeyi elif olarak ibdal edebiliriz yani elife 

döndürürüp şu şekilde okuyabiliriz: راس. Elife çevirdikten sonra ََ رأس kelimesini راس 

olarak okuyabiliriz. بير kelimenin aslı َبئر dur hemzeden bir önceki hareke kesredir. Kes-

renin münasibi olan harf “ya”dır. Burada hemze, “ya” ya çevrilmiş ve بير olmuştur. سوت 

aslında َسؤت dur. Hemzeden önceki hareke dammedir, dammenin cinsi olan harf ise 

“vav”dır. Burada hemze “vav”a çevirilmiştir. َالىَالهدىَأتنا  .bu da bir ayetten alıntıdır و

Burada هدىَأتنا yani hemze yine bir önceki hareke damme ise cinsi “vav”, hareke fethay-

sa cinsi “elif”, hareke kesreyse onun cinsi “ya”dır, yani ona çevrilmiştir. [S. 251] 

 

Harekeli olan hemze ondan önce sakin olursa ve o da “vav” veya zaid olan 

“ya” olursa ilhak için gelmemiş olması lazımdır. İlhak: bir kelimeyi başka bir kelimeye 

benzetmek, ona katmaktır. Bu durumda ona kalb edilir yani çevrilir ve ona idğam edilir 

yani harekeli olan harf ondan önceki “vav” ve “ya” harfleri sakin olursa ve bunlar da 

ilhak için olmazsa ona kalb ve idğam edilir. [S. 252] 

 

Hemzeden önceki sakin harf elif olursa ve onu yumuşatmayı da isterse o za-

man بينَبين okunur yani hemzeyi bir önceki harekenin cinsi gibi olan harf arasında okur-

sun. [S. 253]  

 

Harekenin nakledilmesi ve hemzenin de atılması gerekir. Örneğin يرى ve ارى 

kelimelerinde olduğu gibi. Ama انأى ,ينأى gibi kelimelerde ise bu şekilde değildir çünkü 

bu kelimeler çok kullanılmaktadır. [S. 254] 

 

Nakil النقل kelimesinde harekenin bir önceki harfe aktarılması ve hazif yani ha-

rekenin atılması سل kelimesinde yaygın olarak görülür. Fakat bu çok gerekli olmamakla 

birlikte, Araplar سل şeklinde kullandığı gibi اسأل şeklinde de kullanmaktadırlar. [S. 255] 

 

Yumuşatma üç bölümdür bir bölüm nakil ile, yani harekeyi bir öncesine ak-

tarmakla, bir bölüm bedel yani onu başka bir şeye dönüştürmek ile, bir bölüm ise her 

ikisi ile de; yani hem nakil hem de bedel yapmak mümkündür. [S. 256] 
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-yani yumuşatılmış olarak okuyanların okuyuşunda bu şekil مخفّف kelimesi سال

de gelir. Mesela: سالَساءلَبعذابَواقع ayetinde olduğu gibi normalde سأل dir ama bunlar 

َ :okuyorlar yani hemzeyi hafifletiyorlar elife dönüştürüyorlar. Ayeti şöyle okuyorlar سال

ابه de yumuşatmışlar tıpkı سأل .سالَساءلَبعذابَواقع  kelimesinde görüldüğü gibi. [S. 257] 

 

-kelimelerinde çok kullanıldıkları için kural dışı olarak hemzenin atıl كل ve خذ

masını gerekli gördüler. امر birde ََ مر  kelimesi vardır. Araplar مر demişlerdir ki bu en 

fasih en güzel olandır. مر kelimesinin aslı ise َاؤمر dur. Yani orada da hemze atıldıktan 

sonra geriye مر kalır. وأمر ise yani مر kelimesinin başına atıf harfi olan “vav” gelirse o 

hemze geri gelmesi gerekir. Yani وأمر şeklinde okumamız مر diye okumamızdan daha 

iyidir. [S. 258]  

 

Bir kelimede iki hemze olup ikincisi de sakin olursa onu “kalb” etmemiz yani 

başka bir harfe dönüştürmemiz lazım gelir. آجر kelimesi bundan değildir. Çünkü bu فاعل 

veznindedir. [S. 260] 

 

Musannıf yani İbni Hacib آجر kelimesin افعل değil, فاعل olarak var saymıştır 

çünkü üç vecih, üç delil ile birlikte bunu kitabında ispat etmiştir. [S. 261]; 

 

Eğer hemze harekeli olur ve bir öncesi de harekeli olursa bu durumda ikinci 

hemzeyi -eğer ki bir öncesi kesre ise- “ya” ya dönüştürmemiz vaciptir. [S. 262] 

 

خطاءءَ kelimesinin aslı Sibeveyhiye göre خطايا dur. İkincisini “ya” ya 

çevrilmişdir. Ama Sibeveyhi’nin hocası Halil’e göre ise aslı خطاءى dur. Dolayısıyla, 

Halil “ya” ile hemzenin yerini değiştirdi خطاءى yaptı. Sibeveyhiye göre ikincisi “ya” ya 

kalp olmuştur. [S. 263] 

 

لافعا babında yani اكرم  babında ikinci harfin hazfe gitmesi vaciptir. Onun ben-

zerleri ise ona kıyas edilir yani ona uydurulur. [S. 264] 
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İki ayrı kelimede gelen hemze iki bölüm üzerinedir onu tahkikli yani hemzeyi 

olduğu gibi okumak تخفيف etmek yani yumuşatmak ve ya onlardan birisini تخفيف etmek 

caizdir. [S. 265]  

 

Birbirine uyumlu benzer olan iki hemzeden birisinin atılması uygundur. İkin-

cisini de قلب etmemiz caizdir tıpkı sakin durumda olduğu gibi. Örneğin: جاءَأحدهم keli-

mesinde ikinci hemze elife kalb olabilir yani َأحدهم  diyebiliriz yani iki tane hemze جاء

gelmiş ama bunlar ayrı ayrı kelimede biri َجاء deَbiri َأحدهم da ikinci hemzeyi elife çevi-

rebiliriz. [S. 266] 

 

3.2.19. İ’lâl 

İ’lâl (االعالل): harfi illeyi yani (vav, ya elif) illet harfini تخفيف yani yumuşatmak 

için değiştirmeye “i’lal” denir. َالقلب bir harfin başka bir harfe dönüşmesi. الحذف bir harfin 

atılması ve İskân االسكان onu sakin kılmak i’lalin çeşitlerindendir. [S. 267] 

 

Mu’reb bir kelimede (sonu değişen kelime) elif hiçbir zaman asıl olmaz yani 

kelimenin orijinal harflerinden olmaz zaiddir. Fiilde de böyle yani mu’reb isimlerde 

zaid olup asıl olmadığı gibi fiillerde de zaiddir. Ya “vav”dan veya “ya”dan dönüşmüş-

tür. Harflerde –yani isimlerde- olan “elif” gelirse asıl, fiilerde elif gelirse zaid, harflerde 

elif gelirse gene asıldır. [S. 268] 

 

“Ya” harfi kelimenin başında veya ortasında gelirse, örneğin: يين. başında ve 

sonunda gelirse, mesela: يديت kelimesinde olduğu gibi. Burada “tu” zamirdir. Bu harf 

son kabul edilmez. Ayrıca hem “fa” başta hem de ortada gelir örneğin: ييت. Burada da 

hem başta hem de ortada “ye” gelmiştir. [S. 269]  

 

İki harekeli “vav” kelimenin başında denk gelirse, birincisi َ لزوما yani gerekli 

olarak hemzeye kalb olur. Mesela: اواصل kelimesinde olduğu gibi. [S. 270] 

 

“Vav”ın öncesi “meksur” yani esre olursa “ya” ya kalb edilir, “ya”nın da ön-

cesi ötre olursa “vav”a dönüşür. [S. 271] 
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َاصليةkelimelerinden “vav” atılır. Çünkü “vav”, “ya” ileَ يلد ,يعد  asli kesre كسرة

arasında geldiğinde “vav” düşer. Kendisine uyumlu olmayan harf iki şey arasına girme-

si ağırdır. Dolayısıyla bundan kaçınmak lazımdır. [S. 272] 

 

ع دةٌَ kelimelerinde “vav” hazf olmuştur. Çünkü bunun aslı المقة ,العدة ومقةَ ile و  dur 

sonradan “vav” gitmiş دة مقةَ ,ع  kalmıştır. Ama “vav” harfinin düşmediği, bu örneğe ters 

olan وجهة gibi kelimeler istisnadır. [S. 273] 

 

-ayetindeki “vav”ın neden hazfedilmediği konusu ise şöyle وَلكلَوجهةَهوَموليها

dir: Ayette َوجهة da başta bir “vav” bulunmaktadır. Burada da; عوض ileَمعوضَعنه arasın-

da bir toplanma olmasına rağmen; (عوض demek başka bir harfin yerine geçen. معوضَعنه 

ise kendisi yerine başka bir harf yerine geçen demektir.) Normalde عوضَ ileَمعوضَعنه bir 

kelimede toplanmaz. Bu ayette de َوجهة  kelimesindeَمعوضَعنه bir yerde toplanması la-

zım gelmesine rağmen atılmamış. [S. 274] 

 

البيعَ ve القول kelimeleri sahih yani ‘ilal yapılmamış olarak gelmiştir. Hâlbuki bu 

iki kelimenin de fiili -yani ilal yapılmış- معتل dir. Örneğin: القول mastarının fiili َقال dir, قالَ  

fiilinde ‘ilal yapılmış القول dür. “Vav”, elife dönmüş قال olmuş. البيع kelimesinin fiili َباع  

dır. َباع nın aslı بيع burada da “ya” elife dönüşmüş, yani fiilerinde ‘ilal var ama şu iki 

kelimede ‘ilal olmamış. َالوجهة  kelimesinde de tıpkı bunlar gibi ‘ilal olmamış. [S. 275]  

 

Kelimenin ortasında gerçekleşen ‘ilal (االعالل) ya “kalb” ile veya harekeyi nak-

letmek ile olur. “İskân” (االسكان) yani sakin kılmakla veya “hazf” (َالحذف) ile olur. [S. 

275]  

Hareke سقر gibi kelimelerde dördüncü harf yerine geçer, سقر kelimesinin ortası 

harekelidir. Ortasının harekeli olması bu kelimeyi dört harfli gibi yapar, normalde ise 

kelime üç harflidir. Kelimenin dört harfli olması sebebiyle gayrı munsarıf olur. جمزى 

kelimesinde ise orta harfin harekeli olması sebebiyle beşinci harf gibi kabul edilir. Bun-

dan dolayı nispet yapıldığı zaman yani ismi mensup yapıldığından elifin atılması lazım-

dır. Normalde جمزى dört harflidir ama ortası harekeli olduğu için sanki beş harfli gibi 

kabul edilir. İsmi mensup yani nispet yapıldığında ise جمزىnın sonundaki elif atılır şöy-

le denilir َجمزي . [S. 276] 
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 edilmesinin sebebini İbni Abbas, Haris (تخريج) ayetinin tahrici انَهذانَلساحران

bin Ka’b lügatı (لغة) olduğunu söylemektedir. [S. 277]  

يَ  ve ق و  ََ ى  ه و   kendi babında sahih kalmıştır yani i’lâl olmamıştır. طوى ve احي ba-

bında ise onun feri (َفرعه)  yani ondan türemiştir. [S. 278] 

 

İ’lâl yani bir harfin başka bir harfe dönüşmesi, idğamdan daha önceliklidir. 

İdğam: bir harfin başka bir harfe sokulmasıdır. İ’lâl daha önceliklidir çünkü i’lâlın se-

bebi, onu gerekli kılmaktadır. Hâlbuki idğamın sebebi kendisini gerekli kılmamaktadır. 

[S. 279] 

 

ضيلافعلَالتف ve ماَافعله  vezninde yani taaccub ile ef’alu, tafdil babında sahih kal-

mıştır. Örneğin: و َمنَعمر  َوَابيي ع  ل  َاقو   ”bu sözü söylediğimizde buradaki “vav” ile “ya زيدٌ

elife dönüşmemiştir. [S. 280] 

 

Ortası ve sonu “ya” olan kelimede ikincisi sakin olursa mesela: َ ّي يتَ ح   gibi. O 

zaman sona idğam yapılmaz. [S. 281] 

 

اسوادَ ve اعوارَ  babında ‘ilal yapılmaz çünkü bu bablar عوراَ ,اسود babına hamle-

dilmiştir. Yani biri elif harfli, diğeri ise elifsizdir. Elifli olanlar, elifsiz olana benzetilip 

onlarda ‘ilâl yapılmamaktadır. Çünkü sahih olması asıldır. Sahih olması yani ‘ilâl ol-

maması, olduğu gibi kalması anlamına gelmektedir. Sahih olmak asıldır ‘ilâl ise onun 

fer’i yani onun bir dalıdır. [S. 282] 

 

تسيارَ ve تقوال kelimeleri i’lâl olmaz çünkü ‘ilâl olduğu vakit karışıklığa yol 

açar. مقوال ve مخياط kelimeleri de karışıklığa yol açması sebebiyle ‘ilâl gene olmaz. مقول, 

 kelimelerinde ise hazıf yani atılma vardır. [S. 283] مخيط

 

طويلَ ,جواد ve غيور gibi kelimeler فاعل ve فعل ile iltibâs(التباس) olduğu için veya 

fiile cari olmadığından yani fiile uygun olmadığından dolayı. [S. 284] 

 

ر  kelimeleri de fiile benzememesi sebebiyle karışıklığa yol açtığı için اعينَْ ve دو 

olmamıştır. [S. 285]  
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Orta harfin değişikliği üç bölüme ayrılır ya kalb ya hazıf ya da sakin bırakıl-

ması, birinci kısım da üç bölüme ayrılır. [S. 286] 

 

Ebû Alî el-Fârisî’nin قائل kelimesinin yazımı hakkındaki anlatımında şöyle 

denmektedir: İki noktayla yazılır. Aşağıda yani قائل oradaki hemzenin altına yani 

“ya”nın alt kısmına iki nokta yazılması lazımdır. Bu konuda âlimlerden Harîrî, bu kuralı 

hatalı bulmuştur. [S. 286] 

 

-gibi kelimelerde iki görüş mevcuttur. Halîl b. Ahmet, bunun harfler arasın جاء

da yer değişikliği ile olduğunu söylemiştir. Tıpkı شاكى kelimesinde olduğu gibi. Çünkü َ

شايكَ kelimesinin aslıشاكى dur. Burada “ya” ile “kâf” harfleri yer değiştirmiştir. Bazı 

âlimlere göre ise bunun kurala göre geldiğini söylemektedir. َهار kelimesinde üç lügat, 

üç okuyuş biçimi vardır. [S. 287] 

 

Aralarında elif olan iki illet harfinin sonu cemi olarak gelmesini ağır görmüş-

lerdir. Son harfin elif’e ve hemzeye kalb olması gerektiğini söylemişlerdir. Örneğin: 

 (علة) kelimesinde olduğu gibi. Bu kelime cemi olarak sona ermiştir. Buradaki ‘illet بوائع

harfini önce elif’e sonra da hemzeye kalb etmiştir. بوائع kelimesinde olduğu gibi. Bu 

kurala ‘ilâl olup, babı da مساجدََ dir. [S. 288] 

 

عا ئش خالفَ) kelimesi kıyas dışıdır مصائب kelimesi zayıf olarak hemzelidir. Ama م 

(القياس ل ةٌََ  . مْفع   kelimesinin çoğulu olmadığını bildirmek için hemze burada gereklidir. [S. 

289]  

 .gibi كوسى ,طوبى .kalıbı isim olduğu için sonundaki “ya”, “vâv”a dönüşür ف ْعل ى

“Yâ” sıfattan türeyen kelimelerde “vâv”a dönüşmez. Yalnız öncesi kesra olur. [S. 290] 

 

 babının dışında olan bablara âlimler ihtilaf etmişlerdir. Sîbeveyh ف ع لَْ ve فعلى

damme’nin kesreye dönüşmesinin kural olduğunu söyler. Fakat Ahfeş ise damme olarak 

kaldığını söylemektedir. [S. 291]  

 

Fiili ilâl olmuş bir mastarda kesreden sonra “vâv” gelirse bu harf “ya”ya dönü-

şür. Örneğin: قياما ,قام ve قيما fiillerinde olduğu gibi. Burada قياما aslında َقواما dir. Bu keli-
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melerin fiili olan َقام kelimesinde ilâl olduğu için َقياما deki “vâv” da “ya”ya dönüşmüştür. 

[S. 292]  

 

Ortada veya sonda yer alan vâv kalb edilir. Yani bu harf elif’e dönüştürülür. 

Ne zaman ki ya ile vav yan yana gelir ve öncesi sakin olursa bu durumda idğam edilir 

ve bir önceki harekesi kesra olur. [S. 293] 

 

-Bu kelime bir isim olması ve fiile benzememesi sebebiyle idğam yapı ضيون

lamamaktadır. Aynen bir adama isim olmuş حيوة kelimesinde olduğu gibi. [S. 294]  

 

Sîbeveyh’ye göre atılan harf مفعول kalıbındaki “vâv”dır.  Ahfeş’e göre ise 

‘aynel fiil yanı kelimenin ortası “vâv” olmadığı için orta harfi hazif edilir. Mef’ûl 

“vâv”ı ise Ahfeş’in görüşüne göre kesre olduğu için va’vın öncesi “ya”ya dönüştürülür. 

[S. 295] 

 

Sîbeveyh ve Ahfeş’ten her biri “aslı” َ(هاصل) bir yönle muhafelet etmiştir.  Bir 

yönle de muvafıktır, uymuşturlar. [S. 296]  

 

Orta harfin düşmesiyle i’lâl yani değişikliğe uğraması iki kısımdır: Birinci 

kısmı vücûben, ikinci kısmı cevazendir. İ’lâl’in vücûben olarak görüldüğü yer iki yer-

dedir. [S. 297]  

 

Mümkün yolla caiz olması سيد ve ميت gibi kelimelerledir. قيل ve بيع bab’ında 

yani bu gibi fiillerde üç okuyuş biçimi vardır: “yâ”, “işmâm” (االشمام)  ve “vâv” ile. [S. 

298] 

 

Sülâsî olmayan isimlerde orta harfin ve yine fiile uyumlu olan isimlerin i’lâl 

olmasının şartı, fiile hareke ve sükûn yönüyle uymasıdır. [S. 299]  

 

Eğer harekeli olursa ve öncesi fethalı olursa ve ondan sonra fethayı gerektiren 

bir şey gelmezse “Lam”, elife kalb olur. [S. 300] 
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-kelimelerinde elif’e kalb olmamasının sebebi karışık رحيان ve عصوان ,رميا ,غزوا

lığa yol açmamasından ileri gelmektedir. اخشيا ve benzerlerinde karışıklık olmamasının 

sebebi iseلنَيخشيا benzemesi sebebiyledir. [S. 301] 

 

“Vâv”ın öncesi esreli olursa “ya”ya dönüştürülür; dördüncü, beşinci veya al-

tıncı sırada gelirse öncesi de zammeli olmadığı takdirde “ya”ya dönüşür. [S. 302] 

 

Araplar’ın قونية demesi kural dışıdır. Çünkü bu “vâv”ın, “ya”ya dönüşmesi ge-

rekirdi. Çünkü “ya”dan öncesi sakin olursa, bu şekilde olması gerekirdi. Tıpkı دنيا keli-

mesinde olduğu gibi. [S. 303] 

 

Araplar يزيد adıyla birisini isimlendirdiklerinde onu ilâl üzerine devam ettirir-

ler. Bu kelimeye isim hükmü vermezler ama yabancı olan kelimelere herhangi bir tasar-

rufta bulunmazlar. Örneğin: سمندو gibi. [S. 304]  

 

Baş harfi zamme olup ortası sakin olarak çekilen, yani memdud olan bir فعالء 

vezni, Arap kelamında yoktur. [S. 305]  

 

Eğer ki zaid olan bir eliften sonra kelimenin sonunda yer alırsa “Vâv”, “ya”, 

“elif” hemzeye dönüştürülür. Örneğin; رداء ,كساء kelimelerinde olduğu gibi. Çünkü bu 

kelimelerin aslılları كساو ve َرداي şeklindedir. ََ زاي -kelimelerinde ise hemzeye dö ناي ,

nüşmemiştir. Çünkü burada zaid olan elif’ten sonra gelmemişlerdir. [S. 306]  

 

İki i’lâlın peşpeşe gelmesi ancak iki aynı harf yan yana geldiği zaman imkân-

sızdır. Eğer العين kelimesinin ortası kurallı olarak i’lâl olur ve “lam” harfi de başka bir 

şekilde i’lâl olursa o zaman bu imkânsız olmamaktadır. [S. 307]  

 

İsimَolan فعلىََ babında “yâ” harfi “vâv”a dönüştürülür. بقوى ,تقوى örneklerinde 

olduğu gibi. Fakat sıfat olan türemiş kelimeler de ise bu şekilde değildir: Örneğin; صديا, 

 kelimelerinde olduğu gibi. [S. 308] ريا
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Eğer “yâ” harfi hemzeden sonra gelir ve hemze de eliften sonra gelirse “yâ” 

“vâv”a dönüştürülür. مساجد babında olduğu gibi. Ama bu babın müfredi öyle değildir. 

[S. 309] 

 

 fiillerindeki “vâv” bu gibi fiiller’de gelirse, “vâv” ve “yâ” sakin يرمى ve يغزو

olur. Çünkü zamme ile kesreden sonra gelen “vâv” ile “ya” harflerine zamme ağır gel-

miştir. [S. 311] 

 

Raf’ ve cer halinde “ya”yı harekelemek kurala uygun olmamaktadır. Tıpkı 

nasb halinde sakin okumada olduğu gibi. Kur’an-ı Kerim’de geçen:َغداَنرتع وَنلعب aye-

tinde, üç ayrı okuyuş biçimi vardır. [S. 312] 

 

3.2.20. İbdâl 

İbdâl َ(االبدال) bir harfi başka bir harfin yerine geçirmektir. [S. 313]  

 

İştikâk َ(اشتقاق) az kullanılan bir kural olup, başka bir kelimenin türevi ve zaid 

harf olarak bilinmektedir. [S. 314]  

 

Âlimlerden Mâzinî, Müberrid’in Ebu Ubeyd hakkındaki görüşünü şöyle akta-

rır: Nahivciler, Arapların şu sözünün yanlış olmadığını söyler: Diyorlar ki, “elif” har-

fi لّ قى َع   kelimesinde te’nis َ(تأنيث) için bulunmaktadır. [S. 315]  

 

Bir harfi başka bir harfin yerine geçirmek ya da hafifletmek anlamına gelen 

İbdâl, harfleri benzetmek için veya mahreçte’ki yakınlık sebebiyle yapılır. Bu kurallar 

sıfatlarda geçerlidir. [S. 316] 

 

اعب ,قال  gibi kelimelerdeki elif’ harfini “vâv” ile “yâ”dan ibdâl etmek gerekir. آل 

kelimesinde ise kendi yazılış kuralına göredir. [S. 317] الثالى ,السادى ,الثعالى ,الضفادى keli-

melerindeki elif ise zayıftır. [S. 318] 
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Kural dışı olmak (الشاذ) bazen gereklidir. Kimi zaman da ماء  kelimesinde oldu-

ğu gibi zayıftır. Örneğin: هذاَامرَممضوَعليه. Araplar bu işe ممضو dedikleri zaman burada 

kullanılan cumlenin şahsının zayıf olduğunu söylemektedirler. [S. 319] 

 

“Mim” harfi, “vav”dan, “lam”dan, “nun” ve “ba”dan gelir vav’dan gelmesi de 

lazımdır. Örneğin: فم kelimesinde olduğu gibi, “el” takısında ise bu kurallar zayıf olarak 

geliyor. [S. 320]  

 

“Ta” harfi, “vâv”dan, “ya”dan, “sin”den, “ba”dan, sad’dan dönüşür. “Vav”dan 

ve “ya”dan dönüşmesi gereklidir. [S. 321] 

 

Hâ’nın ( اءاله ) hemzeden dönüşmesi َهرحت هرقتلهنكََ ,هياك , kelimesinde görül-

mektedir. Yani bu cümlelerde (الهاء) harfinin dönüşmesi ile bu kelimelerde kullanılmış-

tır. [S. 322] 

 

(الهاء),َ kelimesinde dört görüş vardır: Hâ ه ن اهَْ ”vav”dan dönüşmüştür. “Ha” as-

lidir (اصلية) bir şeyden dönüşmemiştir. İkinci görüş; Elif “vav”dan veya elif’den dönüş-

tüğü görüşündedir. Üçüncü görüşe göre elif, vav’dan dönüşmüştür. Son görüş ise elif’in 

sekte olduğu yönündedir. [S. 323] 

 

Cim harfi, duruş anında şeddeli “ya”dan ve şeddesiz olmayan “ya”dan gelir. 

İbn-i ‘Usfûr birincisinde ibdâlin kurallı olduğunu söyler. [S. 324]  

Sad, dal’dan önce sakin olursa orada üç vecih vardır. [S. 325] 

 

3.2.21. İdğâm 

İdğam (االدغام) iki sakin harfi bir yere getirip harekeli okunması ve bir mahreç-

ten olup aralarına bir fasıl (فصل) girmemesidir. [S. 326] İdğam birbirine benzeyen iki 

harf veya birbirine yakın olan iki harf arasında olur. [S. 327]  

Hemze, kendi mislinde olan harfe idğam olmaz, ancak افعال babında olur. Çün-

kü bu bir kuraldır. [S. 328]  

İdğamın gerekli olduğu yerlerden birisi de benzer aynı harfin bir kelimede ha-

rekeli olmasıdır. Ve ilhâk için yani başka bir bâba benzetmek için geçerli değildir. İlti-
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bas kuralında ise karışıklığa bir yol açmazsa o zaman geçerli olur. Örneğin: يردَّ,َردَّ  keli-

meleri gibi.  َحي gibi kelimeler ise bu kuralın dışındadır. [S. 329] 

 

 kelimelerinde idğam olmaz. Her ماَسلككم ve مناسككم kelimeleri ile يمكننى ve مكننى

ne kadar burada iki aynı harf toplanmış ve ilhâk olmasa da, buralarda idğam olmaz. 

Çünkü bunlar bir kelimede değildir. [S. 331] 

 

İkinci harf ilhâk için tekrarlanmış ise idğam olmaz, َ ق ْرد د örneğinde olduğu gibi. 

Karışıklığa yol açarsa yine idğam olmaz. Başka bir veznin, gene başka bir veznin karı-

şıklığına yol açması gibi,: ََْر س ر   örneğindeki gibi. [S. 332] 

 

Harf sakin olup öncesi de sahih olur ve iki ayrı kelimede olursa idğamın ya-

pılması imkânsızdır. Örneğin: قومَماَلكَوَجلستَتجاحك kelimelerinde olduğu gibi. [S. 333] 

 

3.2.22. Harflerin Mahrecleri ve Sıfatları 

Mahrece göre birbirine yakın olan iki harf, bulunduğu sıfatta da birbirine ya-

kındır. [S. 334]  

Harflerin mahreçleri (مخارجَالحروف) yaklaşık olarak onaltı tanedir, her birinin 

ayrı mahreci vardır. Boğaz için (للحلق)  yedi harf vardır, üç mahreci vardır. [S. 335]  

Dil harfleri (َالحروفَاللسنية)  onsekiz tane harftir. [S. 336]  

Dudak harfler (َحروفَالشفوية)َ dört tanedir. Mu‘cem (َالمعجم)  olan harflerin aslı ise 

yirmi dokuz tanedir
103

. [S. 338] 

 

Mustehcene harfleriَ( تهجنةحروفَمس ) Kur’ân-ı Kerîm’de alınmamıştır. Başka fa-

sih kelamlarda da ne nesirde, ne nazımda bu harflerin içine alınmamıştır. [S. 339]  

Harflerin sıfat itibariyle bölünümü. (َانقسامَالحروفَبحسبَالصفات)  Mechureَharflerَ

ََ َالمجه) (رةوحروف nefes çıktığında harekeyle birlikte çıkan harflere denir. Örneğin: ققبق  

kelimesi gibi
104

. [S. 340]  

                                                 
103

 El-Halil b. Ahmed, eş-Şafiye’dekinden farklı olarak, ي ة َوالش ف و  َالذ ْلق  terimini kullanmaktadır. Bu حروف 

harfler de dört tanedir: م/َبَ/َفَ/َنَ/َلَ/َر  (bkz. Halîl b. Ahmed, thk. İbrâhîm Mehzûmî, İbrâhîm Semrâyî, 

I, 51).  
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Mehmûse َ(المهموسة) harfleri ise bunun tersidir. Örneğin: بككك kelimesi gibi. 

Şedîde َ(الشديدة) harfler ise sakin olduğu zaman mahreçte sesin akmasıyla sınırlıdır. [S. 

341] 

Mutbaka (المطبقة) harfleri ise mahrecinde damağın büzülüp yapıştığı harflerdir. 

Musta’liye (المستعلية) harfler ise okunduğu zaman damak ve dilin ayrıldığı harflere denir. 

Munhafide (المنخفضة) ise onlar da musta’liye olmayan harflerdir
105

. [S. 342] 

 

Musammete (المصمتة) harfleri, zulâkate (الذالقة) harflerinin tersidir.  Kalkale 

(اللينة)َ harfleri ise içerisinde duruş anında baskı, şiddet olan harflerdir. Lîn (القلقلة) harfleri 

munharif harfler ve mükerrer (المكرر) harflerin beyanındandır. [S. 343] 

Birbirine yakın iki harften birisinin idğamı kastedildiğinde, onlardan birisinin 

kalb edilmesi lazımdır. Aynı cinsten olması ve idğamın gerçekleşmesi içindir. [S. 344]  

Başka bir kelime ile karışıklığa yol açması ihtimali olan bir kelime de idğam 

olmaz: زنماء ,شاة ,وتد ,وطد kelimelerinde olduğu gibi. [S. 345]  

 harfleri, kendi sıfatının artması için başka bir yakın olan harfe idğam مشفر ,ضوى

edilmez. [S. 346]  

Ağır olmayan harflerin, ağır harflere idğam edilip ağırlığa yol açmaması için 

boğaz harfleri kendisinden daha aşağıda olan harflere idğam olmaz. [S. 347]  

“El” takısındaki “lam” harfi, kendisine vucûben َ(وجوبا) ve luzûmen (لزوما)  kendi-

si gibi bir harfe idğam olur. Örneğin: اللبن ,اللحم kelimeleri gibi on üç harfte idğam olur 

[S. 348]  

                                                                                                                                               
104

 İbnu’l-Hâcib gibi, İbn Dureyd de mechur harfler terimini kullanmıştır. Bu harfler, Hemze, elif, ayn, 

ğayn, kaf, cim, ya, dad, lam, nun, ra, zay, dal, zal, ta, za, ba, vav ve mim harfleridir. (bkz. İbn Dureyd, 

Cemheretu’l-luğa, I, 23). 
105

-İbn Dureyd de, Cemheretu’l-luğa adlı sözlüğünün giriş kısmında, harfle .المطبقةَماَينطبقَعلىَمخرجهَالحنك 

ri türlerine göre sıralamış ve bu arada الحروفَالمطبقة yı da açıklamıştır. Bu harfler, صَ،َضَ،َطَ،َظ gibi, dili 

damağa değdirerek çıkarılan kalın harflerdir. (bkz. İbn Dureyd, Cemheretu’l-luğa, Beyrut, 1426/2005, I, 

23). 
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Sakin olan “nun” gerekli olarak luzûmen, yermelûn َيرملون) )  harflerine idğam 

edilir. En güzeli “vâv” ile “ya”da ğunne’nin yani genizden o sesin çıkarılmasının devam 

etmesi ile gerçekleşir. [S. 349]  

İtbâk (االطباق) kuralına göre فرطت kelimesi idğam olursa onunla birlikte gerçek-

leşir. Başka bir “ta” ile gelir, iki sakin ile toplanır. [S. 350] 

“Sad” (الصاد), “za” (الزاى) ve “sin” (السين) harflerinden biri diğerine idğam olur. 

“Ba” harfi de “mim” ve “fa” harflerine idğam olur. [S. 351]  

اقتتلَ .babının ortası “ta” olursa idğamlı ve idğamsız okumak caizdir افتعل  kelime-

sini de üç şekil okumak cazdir. Örneğin: ق تّ لَ  ,ق تّلَ  ,ق تّل. [S. 352]  

-babındaki “fa” harfi “sa” harfi olursa birincisini, ikincisine idğam etmek su افتعل

retiyle idğam vaciptir. En fasih en güzel olanda budur ama tersini okumak da caizdir. 

[S. 353]  

Dalَالدال, zalَالذال, zaَالزاى harfleri ile birlikte “dal” harfine dönüşür ve idğam ol-

ması gereklidir.  َادّان kelimesinde olduğu gibi.  َادّك ر kelimesinde bu kural güçlüdür,  َاّزان 

kelimesinde ise idğam zayıftır. [S. 354]  

Vasıl hemzesi muzariye eklenmez. Çünkü vasl hemzesi, ism-i fail anlamındadır. 

[S. 355]  

“Sin” َالسين  harfinin geçerli olması ileَاسطاع kelimesinde olan “sin” harfini idğam 

etmek nadir bir durumdur. [S. 356] 

 .bablarında iki benzer harften birisinin atılması kurala uygun gelmiştir تتفاعل ,ت فعّلَ 

Sîbeveyh’nin görüşüne göre atılan harf ikincisidir, bazıları yani bazı âlimler birincisi 

olduğunu söyler. [S. 357]  

Araplar ,بنىَالعمبر،َعلىَالماء،َمنَالماءَ  gibi kelimelerini, بلعمبر،َعلماه،َملماه şeklinde te-

laffuz etmişlerdir. [S. 358]  
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 şeklinde تقَهللاَفيناَوَالكتابَالذىَنتلو gibi kelimeler kural dışıdır. Buna göre يتسعَوَيتقى

kullanılmıştır. [S. 459] 

 

3.2.23. Mesâilü’t-Temrîn (Temrîn Meseleleri)  

Bu kurallarda bazı gerçek veya yapay müşkil kelimelerin vezinlerinin tesbitiyle 

ilgili alıştırma ve örneklere yer verilmiştir
106

. 

Alıştırma konuları َمسائلَالتمرين) ) : Arapların bu sözünün anlamı, bunu nasıl bina 

ettin yani bunu nasıl aynı vezinde kurdun? [S. 360]  

ب ىَ  babında ضرب gibi kelimeler محوى  şeklinde gelir. Ebu Ali ise bu kelimeye م ضر 

ىَ  ر  ض    demiştir. [S. 361] م 

 فعل .kelimesinden gelir قال kelimesi باع ,kelimesinden عنمل gibi kelimeler عنسل

babı ile karışıklığa yol açmaması için بنيع ve قنول kelimelerinin “nun”u buralarda açıktan 

okunması kurala uygun kabul edilmiştir. [S. 362]  

-keli اويت .kelimesinden meydana gelmiştir ائ kelimesi اجرد kelimesinden رأيت

mesi de اى kelimesinden oluşmuştur. ة ز  أ يتَ  kelimesinden ا و  -keli ايأة kelimesi gibi olan و 

mesidir. اويت kelimesinden اياة kelimesi oluşmuştur. [S. 363] 

Ebu Ali, منَاولقَ - ماشاءَهللا  kelimelerinden sorulmuş, o da demiştir ki االالق ,ماَالق, 

  kelimeleri de aynıdır, aynı lafızdadır, demektedir. [S. 364] والالق

Elif ortada gelirse ve aslı bilinmezse “vav”dan kalb olunmaya yüklenir, buna yo-

rumlanır. [S. 365]  

ب يع ع وتََُّ ,gibi olan kelimeler عنكبوت kelimesinden ب ع تَ  kelimesidir. اطمأن gibi olan 

kelimeler ise ََ ا بي ع ع   kelimelerindendir. [S. 366]  
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 Ez-Zamehşerî’nin el-Mufaṣṣal kitabında bulunmayan, ancak önceki sarf eserlerinde ele alınan bu ko-

nuda, Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ı ile İbn Cinnî’nin el-Münṣif, et-Taṣrîfu’l-Mulûkî ve Sırru Ṣınâ‘ati’l-

İ‘râb’ından yararlanmıştır. (bkz. Hulûsi Kılıç, “eş-Şâfiye”, DİA, XXXVIII, 247). 
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وَ َ  şeklinde gelir. Aslı مقوي yaptığımızda مضروب kelimesinden القوة مْقو  dur, sondaki 

“vav” harfi “ya”ya dönüştürülmüştür. [S. 367]  

قوىَ den, َالغز den عصفور kalıbı َ َىَ زوَ غ şeklinde gelir. َقضيت dan عضد kelimesi, قض 

veznindedir. [S. 368]  

قرأَ .kelimesi gibidir قضيضاء ,kelimesi حلبالب den, قرأيت دحرجت şeklinde gelir. سبطر 

kelimesi, قرأى şeklinde gelir. [S. 36 

3.2.24. Hat 

Bu bölümde imlâ kurallarıyla ilgili özet bilgiler yer almaktadır
107

. 

El-hatt (َالخط  - Yazı ilmi), Her şeyin varlıkta dört mertebesi, dört derecesi vardır: 

Dış dünyadaki varlık, yazıdaki varlık. Bunlar milletlerin değişmesiyle birlikte değişken-

lik gösterir. [S. 370]  

Bu konuda (Hatta) amaç, Arap dilini konuşan milletleri beyan etmektir. Çünkü 

hatt okuma veya telaffuz gibi değildir. Çünkü kimi lafızlar ve söyleyişler bazen yazılışta 

atılır, yani okurken kullandığımız bazı ifadeler yazılışta atılır. Okunmayan bir şeyde 

yazılabilir. [S. 371]  

Mushafta iki şekilde yazım bulunmaktadır: Müsemması olduğu gibi harflerin 

şekliyle olan yazım. Örneğin: يس veya diğer isimlerin yazıldığı gibi yazılır. Bir de ياسين 

kelimesinde olduğu gibi. Bu sefer yasin’de elif yazılmıştır. [S. 372]  

Her kelimede aslolan, okunduğu gibi yazılmasıdır. Şayet başta olduğu durumda 

yani vakıf üzerine durulduğunda nasıl okunuyorsa öyle yazılır. [S. 373]  

 gibi yerlerdeki “ta”, “ha” şeklinde yazılmaz. Durulan هند ,قامت ,قائمت ,بنت ,اخت

yerde “Ta” harfi denk geldiğinde, gene “ta” olarak yazılır. [S.373] 
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 Kitabın Müellifi bu kısmın hazırlanmasında İbn Kuteybe’nin, Edebu’l-Kâtib, İbn Dürüsteveyh’in 

Edebu’l-Kuttâb, İbn Cinnî’nin el-Maḳṣûr ve’l-Memdûd’u ile İbnu’d-Dehhân’ın Bâbu’l-Hicâ’ adlı eserle-

rinden faydalanmıştır. (bkz. Hulûsi Kılıç, age., 124.) 
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اضربنَ nin kuralı “vav” ile yazılmasıydı ve “elif” ile yazılmasıydı. اضربنََ nin ku-

ralı “ya” ile yazılmasıydı. هلَتضربن “vav” ve “nun” ile  َب ن -ya” ve “nun” ile ya“ هلَت ضر 

zılması gerekirdi. Ama onlar telaffuz ettikleri gibi yazdılar. Çünkü bu şekilde okunması 

zordu veya amaçları ortaya çıkmadığı için. [S. 374]  

Vasıl (َالواصل)َ , ziyade (َالزيادة)َ eksik (َالنقص)َ veya başka bir harften bedel (بدل)َ ol-

duğu yerlerde ihtilaflı olan yerler şu şekilde gelir. Birincisi mehmuzdur (َالمهموز)َ . Bu da 

başta, ortada, sonda gelir. [S. 375] 

Sonda olan eğer ki öncesi sakin olursa atılır: خبء ,خبأ ,خبء. Harekeli olursa ön-

cesinin harekesinin cinsi olan harfe göre yazılır: ردؤ ,يقرئ ,قرأ. [S. 376]  

Hemzeden sonra medd harfi gelirse kendi şeklinde olduğu gibi hazf edilir. خطأ 

kelimesi nasb halinde. مستهزئين ,مستهزؤن gibi bazen “ya” ile yazılır. [S. 377]  

Vasıl َالوصل)َ ) (yani ortaya girmek) bazı harfleri vasl etmişlerdir. Onu harf olan 

‘mim’e benzetmişlerdir. Mesela: َاكرمتك َاتيتنى َكلما َو َاكن َتكن َاينما َهللاَو َالهكم  misalinde ,انما

olduğu gibi. Ama ماَعندىَحسنَوَاينَماَوعدتنىََ misalinde o şekilde kullanılmaz. [S. 378]  

Ziyadeye َزيادة gelince, fiilin sonunda yer alan cem’i vav’ından sonra elif’i ziya-

de etmişlerdir. Örneğin: َوَشربوا  Burada “vav”dan sonra elif yazılmış. Ta ki bunun .كلوا

ile atıf harfi olan “vav” arasında fark olsun diye. Örneğin: َيدعو ile يغزو da olduğu gibi. 

[S. 379]  

مائةَ kelimesinde elif’i onun ile منه arasında fark olması için ziyade etmişlerdir. 

Bu kelimeyi cemiye değil, tesniye’ye benzetmişlerdir; عمرو kelimesinde “vav”ı, عمر 

kelimesi ile aralarında fark olması için ziyade etmişlerdir. [S. 380] 

Naks َ(النقص) kuralı ise, bütün şeddeli harfler, bir kelimeden bir harf olarak yazı-

lır: َّا د ك رَ  ,مدَّ ,شد örneklerinde olduğu gibi. [S. 381]  

بسمَهللاَالرحمانَالرحيمَ de elif’i, fazla kullanıldığı için atılmıştır. باسمَهللا kelimesinde 

ve birde َباسمَربك kelimesinde yani yazılışta atılmamıştır. [S. 381] 
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Elif lam ile birlikte başında “lam” olan “ye” harfleri de attılar. Mesela: للبن ,اللبن, 

 kelimelerinde üç harfin toplanmaması için harf atılmıştır. [S. 382] للحم

ابنَ kelimesinde iki ‘alem arasında (َبينَعلمين)  sıfat olarak gelirse burada da hemze 

ve elif’i atılır. Mesela:  ََع مر َبن  َزيد   terkibinde olduğu gibi. Tesniye’de ise bu şekilde هذا

değildir, işaretle birlikte elif de atılır. [S. 382]  

Bedele gelince, bütün dördüncü beş ve altıncı sırada gelen elif’leri isim ve fiil-

lerde “ya” olarak yazmışlardır. Eğer ki öncesi “ya” olursa bu bir istisna teşkil eder. Ör-

neğin: يحيى ve ريى âlem olursa. [S. 383]َ 

.denildiği için لديك kelimesi “ya” ile yazılmıştır. Çünkü لدى كالََ kelimesi de her iki 

şekle göre yazılır. Çünkü her iki ihtimal de mevcuttur. Harfler ise حتى ,الى ,على ,بلى dışın-

da “ya” ile yazılmaz. [S. 384] 
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SONUÇ 

 

Arapça öğretimi İslâmiyetle birlikte çok ciddiye alınmış ve devam eden süreçte 

sistematize edilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte Arapçanın gelişmesi için en önemli et-

menlerden birisi de sarf, nahv, vb. alanlarda yazılan eserlerdir. İşte bu önemli eserlerden 

birisi de İbnu’l-Hâcib’in Şâfiye fi’t-Tasrîf adlı eseridir. Sarf kurallarını özet olarak fakat 

kapsamlı ve sistemli biçimde açıklayan eş-Şâfiye gerek Osmanlı medreselerinde, gerek-

se İslam dünyasının başka coğrafyalarında asırlarca ders kitabı olarak okutulmuş, üze-

rinde şerh, hâşiye, nazım ve tercüme şeklinde çok sayıda çalışma yapılmıştır. 

Bunların içinde XIII.-XIV. yüzyıllarda Azerbaycan’da yaşamış ve eş-Şâfiye’nin 

ilk şerhinin yazarı meşhur âlimlerden biri de Ahmed b. Hasan el-Cârberdî’dir. Âlimin 

bizzat kendi yazısıyla yazmış olduğu bu eser, Azerbaycan’dan başka Türkiye’de Os-

manlı döneminde medreselerde eğitim amacıyla en çok okutulan ders kitabı olarak ta-

nınmaktadır. 

Eser hakkında başta müellifi İbnu’l-Hâcib olmak üzere kırk beş kadar şerh ve 

bunların bir kısmına dair hâşiyeler kaleme alınmıştır. İbnu’l-Hâcib, yazmış olduğu eş-

Şâfiye adlı eserinde genellikle Basra ekolünün görüşlerine uymakla birlikte kısmen 

Kûfeliler’in görüşlerine de yer vermiştir. el-Cârberdî, İbnu’l-Hâcib’in bu tutumuna kar-

şılık; her iki ekolden de yer yer faydalandığı, her iki ekolden de mantıksal bir çerçevede 

makul bulduğu görüşü seçtiği görülmektedir. eş-Şâfiye’de kırk iki ayet, sekiz şiir ve bir 

mesel şahit (metin kanıtı) olarak zikr edilmiştir. el-Cârberdî, çalışmamıza konu olan bu 

eserinde yabancı kelimelere de yer vermiş, Farsça ve klasik Arapça metinlerde bulunan 

az kullanılan nevâdir kelimelere yer verdiği de görülmüştür. Şerhu’ş-Şâfiye fi’t-Tasrîf 

adlı eserinde, el-Cârberdî Kur’an-ı Kerîm ayetlerine, hadislere, şiirlere ve nazımdan pek 

çok örneği kullandığı görülmüştür. 

el-Cârberdi Şerhu’ş-Şâfiye fi’t-Tasrîf adlı eserini şerh ettiği zaman orijinal met-

nin okunuş zorluğunu ve anlaşılmasını kolaylaştırmış, Arapçanın biçimbilimi (sarf) ko-

nusunda İbnu’l-Hâcib’in düşüncelerine bilimsel ve eleştirel açıdan yaklaşıp, alakalarını 

bildirmiştir. Bu şerh Arapçanın sözdizimine dâhil olan tüm gramer kategorilerini kap-

samaktadır. el-Cârberdî şerhin orijinal metnin yazarının bu veya diğer fikirlerini kendi-

ne özgü düşüncelerle şerh etmektedir. 
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