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ÖZET 

Arap dilbilimine dair elimize ulaĢan ilk eser Sîbeveyhi‟nin el-Kitâb‟ıdır. 175–

180/791–796 tarihleri arasında telif edilmis olan el-Kitâb, Ebu‟l-Esved ed-Düelî ve 

öğrencileri ile baĢlayıp Sîbeveyhi‟ye kadar devam eden üç veya dört nesillik dil 

çalıĢmalarının muhassalası mâhiyetindedir. el-Kitâb, sonraki dönemlerde kitap yazımında 

gelenek haline gelmiĢ olan birtakım özelliklere sahip değildir. Bu anlamda eserin hamd ve 

salât cümleleriyle baĢlayan, yazarın kendisini tanıtıp, amacını ve kitabının muhtevasını kısaca 

anlattığı bir mukaddimesi bulunmamaktadır. Kitap, bu tür bir sonuç bölümünü de 

içermemektedir. 

Sîbeveyhi‟nin kitabı Ģöhretinden ötürü, nahivciler yanında alem (iĢaret) sayılan bir 

kitaptı. Basra da biri el-Kitabı okudu denildiğinde, hiç Ģüphesiz bunun Sîbeveyhi‟nin el-

Kitabı olduğu, yarısını okuduğu anlaĢılırdı. Dolayısıyla gerek kendi döneminde yaĢamıĢ 

dilbilimciler gerekse de daha sonra gelenler el-Kitab‟ın bu Ģöhretinden uzak duramamıĢ ve 

ona Ģerh yapma yoluna girmiĢlerdir. Tüm yapılan Ģerhlerin içerisinde en beğenilen ve de 

takdir edilen, Ebu Said es-Sîrâfî‟nin  (ö. 368/979)  kaleme aldığı Şerhu Kitabı Sîbeveyhi adlı 

eserdir. 

Sîrâfî‟nin bu Ģerhte takip ettiği yol ilmi bir yoldur. O, Ģerh yaparken Sîbeveyhi‟den 

yana tavır almamıĢ zaman zaman ona itirazlar getirmiĢ ve yine gayet üstün bir üslupla konu 

hakkındaki yanılgıyı ifade etmiĢ, yanlıĢı izole etmiĢtir. Bunu yaparken de gerek çağdaĢı olan 

gerekse de daha önce yaĢamıĢ olan âlimlerin görüĢünden istifade etmeyi, delil getirmeyi de 

ihmal etmemiĢtir.  

ĠĢte bizde bu çalıĢmamızda böylesi bir gayretin ürünü olan kitabı ele alarak inceledik 

ve çok geniĢ olması sebebiyle (5 cilt), Sîrâfî‟nin Sîbeveyhi‟ye getirdiği itirazları, 

imkânlarımız dâhilinde okumaya, anlamaya ve aktarmaya çalıĢtık.  

Gayret bizden, tevfik Allah‟tandır. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The first work to reach the elimination of Arabic linguistics is al-Kitâb of Sîbeveyhi. 

Al-Kitab, which was allegedly written between 175-180 / 791-796, is in the possession of 

three or four generations of language studies beginning with Abu'l-Esved ed-Duli and his 

students and continuing until Sibaywhi. al-Kitâb does not have some features that have 

become tradition in writing books in later periods. In this sense, there is no mention of the 

writer himself and his purpose and briefly describing the content of the book, starting with the 

praise and salat cümleler of the work. The book does not contain such a conclusion. 

Because of the reputation of Sîbeveyhi's book, it is a book beside napists. When 

someone in Basra was told to read al-Books, it was no doubt understood that Sîbeveyhi read 

al-Kitabı, half of it. Therefore, neither the linguists who lived in their period nor the later ones 

have survived this reputation of al-Kitab and entered the way of commenting on it. Sîbeveyhi 

is the most popular and well-appreciated book of ġerhu Kitabı Sîbeveyhi, which was received 

by Ebu Said al-Sîrâfî (d. 368/979). 

The way Sîrâfî follows in this commentary is a scientific path. He did not take sides 

with Sîbeveyhi while commenting, and he brought objections to him from time to time, and 

he expressed falsehood about the matter in a superior style and insisted on the wrong. In 

doing so, he has not neglected to take advantage of the evidence, neither contemporary nor 

scholars who lived before. 

 

In this work, we have studied this book, which is the product of such an endeavor, and 

tried to read, understand and convey the objections brought by Sîrâfî to Sîbeveyhi within the 

means of our possession. 

Effort is from us, tawfik is God. 
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ÖNSÖZ 

 

Dil, Rabbimizin bize verdiği en büyük nimetlerden biridir. Yaratıcının koyduğu bir 

kanun olarak, her canlının kendine mahsus bir iletiĢim biçimi vardır. Ġnsanlar arasında en 

büyük iletiĢim vasıtası ise dildir. 

Arap dilini ilk sistemleĢtiren kiĢi olması sebebiyle Sîbeveyhi lakaplı Amr b. Osmân b. 

Kanber el-Hârisî (ö. 180/796) çok büyük bir öneme sahiptir. Dolayısıyla bu bağlamda ele 

aldığı telifi olan ve Arap dili grameri alanında bize ulaĢan ilk ve kapsamlı eser olan el-Kitab 

gerek kendi çağında gerekse de sonraki dönemlerde dikkat çeken bir eser olmuĢtur.  

el-Kitâb‟ın muhtevası, sonradan pek çok dala ayrılan dil ilimlerinin teĢekkül 

safhasındaki bütüncül durumunu yansıtmaktadır. Eserin ana gövdesini sarf, nahiv ve fonetik 

konuları oluĢturmaktadır. el-Kitâb‟ın yaklaĢık yarısını teĢkil eden sarf konularını, muhteva 

bakımından nahiv ilmine dair meseleler takip etmektedir. el-Kitâb‟ta söz konusu ilim 

dallarının alanına giren meselelerin çoğu ele alınmaktadır. Ancak eserin muhtevası bunlarla 

sınırlı değildir. ġiir ve kâfiyelere dair meselelere, bazı belâgat konularına da yer verilmiĢtir.  

Önceki âlimler Sîbeveyhi‟nin el-Kitab‟ı yayıldığından beri üzerinde 

yoğunlaĢmıĢlardır. Çoğu da bu kitabı Ģerh ve etmekle meĢgul olmuĢlar ve tüm gayretlerini el-

Kitab‟taki çokça bulunan muğlaklıkları açıklamaya sarf etmiĢ, mukadime, illetler ve 

kıyaslarını beyan etmeyi arzulamıĢlardır. 

ġerhler içerisinde en büyüğü ve en kapsamlısı; ne kendisinden önce ne de kendisinden 

sonra hiçbir Ģerhin ulaĢmadığı Ebu Said es-Sîrâfî‟nin Ģerhidir. Es-Sîrâfî, anlamı olduğunca 

geniĢletmiĢ, kapalı olanları açıklamıĢ, cüz‟iyatını tamamlamıĢ, konularını iyice incelemiĢ, 

Sîbeveyhi ve Ġbn Ebi Ġshak, Ebu Amr b. Âla, Halil b. Ahmed, Ebu‟l-Hattab el-ÂhfeĢ, Yunus 

b. Habib, Kisai, Ferra, Ebu Ubeyde, Ebu‟l-Hasan el-ÂhfeĢ, Ebu Zeyd el-Ensari, Âsmaî, Ebu 

Âmr eĢ-ġeybani, Ebu Amr el-Cermi, Ġbnu‟l-Â‟rabi, Muhammed b. Habib, Ebu Hatim Es-

Sicistani, Ebu‟l-Âbbas Sa‟leb, Ebu‟l-Âbbas el-Müberred, Ġbn Keysan, Ebu Ġshak ez-Zeccac, 

Ġbn Düreyd, Ġsmail Kadı gibi diğer nahiv öncülerinin görüĢlerini de arz etmiĢ ve bu görüĢlerle 

tartıĢma yapmıĢ ve muhalefet yönünü ortaya koymuĢ, bu görüĢler arasında kendi görüĢ ve 

delillerine dayanarak muvazeneyi sağlamıĢtır. Bütün bunları yaparken de oldukça açık ibareli, 



 
 

X 
 

sabırlı ve çok yönlü münakaĢa ile ele alan bir üsluba sahipti.  Bütün bunlar, fıkıh, mantık, 

kelam ilmi, lügat, nahiv ve sarf ilimlerinde çok bilgili ve kültürlü olmasına dayanıyordu. 

Sîrâfî‟nin Ģöhretini sağlayan en önemli ve hacimli eseridir. Nahiv ve lugat alanındaki 

geniĢ bilgisinin ürünü olan bu Ģerh kendisi henüz hayattayken tanınmıĢtı. Ebû Ali el-Fârisî ile 

taraftarları eseri kıskanmıĢ, eleĢtirip hatalarını tesbit etmek için çok gayret göstermiĢlerse de 

herhangi bir hata bulamamıĢlardır. Eserde Ģiirle ve Ģiir Ģâhidleriyle ilgili geniĢ bilgiler 

verilmiĢ, özellikle Ģiir zaruretleri üzerinde çok durulmuĢtur. 

Sîrâfî‟de nahiv, aklî ta„lîl ve mantıkî deliller üzerine kuruludur. Sîrâfî, el-Kitâb‟a 

yazdığı Ģerhte kendi aklî eğilimini ön planda tutarak, onu daha geniĢletmiĢ ve bütün bunlara 

diyalektik üslûbu da eklemiĢtir. Bu özellikleri, Sîbeveyhi‟ye bazı konularda muhalefet 

etmesinden dolayı kazanmıĢtır. Sîrâfî‟nin diyalektik metodu kabul etmesi, mantık ve felsefe 

ile ilgilenmesi onun, nahvin, kelâm usulüne ve mantığa boyun eğmek istediği anlamına 

gelmez bilâkis o, nahvi bunlardan temizlemeye çağırmıĢtır. 

Bu çalıĢma, giriĢ bölümü ve bunun dıĢında iki ana bölümden meydana gelmiĢtir. 

ÇalıĢmanın giriĢ bölümünde Arap dilinin bazı husûsiyetleri ve Arap dilinde önemli bir yeri 

olan istiĢhâd kavramı ele alınmıĢtır.  

ĠstiĢhâdla ilgili olarak, âlimler arasında Kur‟an‟la ve Arap Ģiiriyle istiĢhâd meselesinde 

önemli bir görüĢ ayrılığı olmayıp, daha çok hadisle istiĢhâd edilip edilmeyeceği veya hangi 

Ģartlar altında hadisle istiĢhâd edileceği tartıĢılmıĢtır. 

Birinci bölümde Sîbeveyhi ve Sîrâfî‟nin hayatlarına, ilmi kiĢiliklerine, kitaplarında 

takip ettikleri yöntem ve kaynaklara tahsis ettik.  

Ġkinci bölümde; el-Kitab‟a yönelik yapılan eleĢtiriler ve çalıĢmamızın temel kaynağı 

olan Sîrâfî‟nin, Şerhu Kitabı Sîbeveyhi adlı eserinde Sîbeveyhiye itiraz ettiği ya da eksik 

olarak görüp eklemeler yaptığı konuları ele aldık. Bunu aktarırken de Sîrâfî‟nin kendi 

ifadelerini vererek tezi yürütmeye çalıĢtık.  

Biz bu çalıĢmamızda Şerhu Kitabı Sîbeveyhi adlı kitabın Ahmed Hasan Mehdili ve 

Seyyid Ali Seyyid tahkik ettiği ve Daru‟l-Kutubi‟l-Ġlmiyye yayınevinin bastığı 2008 Lübnan 

baskısı nüshayı esas aldık. 
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1.GĠRĠġ 

  

Ġnsanların günlük hayatlarında kendi duygularını, düĢüncelerini ifade ettikleri “dil” 

çok büyük öneme sahiptir. Dil insanlar gibi canlıdır. Dolayısıyla denilebilir ki; her dil doğar, 

büyür, geliĢir ve sahipsiz bırakıldığında ölür. Aynı zamanda bir din dili olması sebebiyle Arap 

dili için de aynı Ģeyler söz konusudur. Bu itibarla Arap diline tarihin her döneminde büyük 

önemler atfedilmiĢ, öğrenilmesi ve öğretilmesi teĢvik edilmiĢtir. Nitekim bu konuda Hz. 

Ömer (r.a.) (ö. 23/644)‟ın ; " و٣ٌْ٘ ٖٓ كاٜٗح جُؼٍذ٤س ضؼِٔٞج  " “Arapçayı öğreniniz çünkü o sizin 

dininizdendir”
1
 dediği rivayet olunmuĢtur. Yine imam ġafii (ö. 204/820) ninde; " ػ٠ِ ًَ ِْٓٓ 

 ذٚ ٣ٝطِٞ ٌُْٝٞٚ، ػرىٙ ٓكٔىج   ٝإٔ ُٚ، ش٣ٍي ال ٝقىٙ هللا ئال ئُٚ ال إٔ ذٚ ٣شٜى قط٠ ؾٜىٙ ذِـٚٓح جُؼٍخ ُٓحٕ ٖٓ ٣طؼِْ إٔ

 جُؼِْ ٖٓ جَوجو ٝٓح. يُي ٝؿ٤ٍ ٝجُطشٜى جُطٓر٤ف ٖٓ ٝأٍٓذٚ جُطٌر٤ٍ، ٖٓ ػ٤ِٚ جكطٍع ك٤ٔح ذحًًٍُ ٣ٝ٘طن ضؼح٠ُ، هللا ًطحخ

".ُٚ ن٤ٍج   ًحٕ ًطرٚ، آنٍ ذٚ ٝأٍُٗ ٗرٞضٚ، ذٚ نطْ ٖٓ ُٓحٕ هللا ؾؼِٚ ج١ًُ ذحُِٓحٕ   “Her Müslümanın, kendisine 

kelime-i Ģehadeti doğru telaffuz etmeye yetecek, Allah‟ın kitabını okuyacak, zikirdende tekbir 

ve tesbihi söyleyecek kadar Arapça öğrenmesi gerekir. Bunun haricinde Allah tealanın 

nübüvveti kendisiyle sona erdirdiği kiĢinin dili kıldığı ve onunla son kitabı indirdiği dilden 

daha fazla öğrenmesi de ona hayırlıdır.”
2
  

ĠĢte ilk dönemlerden itibaren ötürü bu dilin sistematik hale getirilmesi için bir takım 

çalıĢmalar yapılmıĢtır. Ġlk olarak cümle yapısı hakkında ilkesel bazı maddeler içeren “nahiv” 

ilmi ortaya çıkmıĢtır. 

 Nahiv ilminin doğuĢu dinî ve dinî olmayan sebeplere dayanır. Dinî sebeplerin baĢında 

Kur‟an-ı Kerim ayetlerinin gramer hatalarından (lahin) korunması gayreti gelir. Dinî olmayan 

sebepler arasında Arap dilinin bozulmaktan korunması sayılabilir. 

 Rivayete göre, Peygamberimiz(sav) konuĢmasında dil hatası yapan bir kiĢiyi duyunca 

hemen َأٌشىٝج أنحًْ كاٗٚ هى ػ  “ KardeĢinizi uyarınız, çünkü o hata etti.”
3
 buyurmuĢtur. 

 Fetihler sebebiyle Arap olmayanların Araplarla münasebeti çoğalınca dilin berraklığı 

bozulmaya baĢladı. Bu durum Kur‟an-ı Kerim‟in düzgün okunmasını sağlayacak ve Arapça 

bilmeyenlere rehber olacak dil kurallarının tesis edilmesini zorunlu hale getirmiĢtir.  

Nahiv ilminin hicri I. asrın ikinci yarısında tesis edildiği ve ilk kurucusunun tabiîn‟in 

büyüklerinden, dilci, muhaddis, fakih ve Ģair olan Ebü‟l-Esved ed-Düelî (ö. 69/688) olduğu 

                                                           
1
 el-Beyhakî, Sünenü‟l-Kebir, 6, ġuabu‟l-Ġman, h. no: 1675 (VI, 209) 

2
 eĢ-ġafiî, Muhammed Ġdris, er-Risale, tah: Ahmed Muhammed ġakir, y.y. tsz. 672 

3
 Ali, Cevad, el-Mufassal fi Tarihi‟l-Arabi kable‟l-İslam, Daru‟s-Sakî, 2001, XVII, 18 
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kaynaklarda zikredilir. Es-Sîrâfî Ahbaru‟n-Nahviyyin el-Basriyyin addlı eserinde bunu Ģu 

Ģekilde rivayet ediyor: 

“Ebu Ubeyde Ma‟mer b. Müsenna (ö. 209/824 [?]) Ģöyle diyor; Ebu‟l-Esved, Arapçayı 

Hz. Ali(r.a.)‟dan aldı. Fakat bu aldığı ilmi hiç kimseye aktarmadı ta ki ZĠyad b. Ebih(ö.53) 

O‟nun yanına birilerini gönderinceye kadar. Ziyad O‟na, insanların fayda göreceği öyle bir 

Ģey yap ki öncü olasın ve onunla Allah‟ın kitabını irab et. Fakat Ebu‟l-Esved bu istekten affını 

istedi ve yapmadı. Öyle ki; Kur‟an-ı Kerim okuyan birini iĢitti.
4
 O‟nun ayeti yanlıĢ 

okuduğunu görünce, insanların durumunun bu raddeye geldiğini zannetmiyordum dedi ve 

sonra Ziyad‟a döndü ve Emir‟in emrettiği Ģeyi yapacağım. Bana söylediklerimi yapacak iyi 

bir kâtip ver dedi. Abdi Kays kabilesinden bir kâtip getirildi, ancak kabul etmedi. Sonra baĢka 

biri getirildi.
5
 Ebu‟l-Esved O‟na, harfi söylerken ağzımı açtığımı gördüğünde, harfin üstüne, 

ağzımı kapattığımı gördüğünde harfin önüne, dudağımı aĢağı doğru açtığımda harfin altına 

birer nokta bırak. Eğer gunneli bir Ģekilde tuttuğumu görürsen bir noktanın yerine iki nokta 

yerleĢtir
6
 diyerek noktalamayı baĢlatmıĢ oldu.” 

BaĢlangıçta nahiv kelimesi, morfoloji (kelimelerin Ģekliyle ilgilenen dil ilmi) ve 

sentaksı (cümle bilgisi) içine alan geniĢ anlamıyla gramer karĢılığı olarak kullanılıyordu. 

Ancak hicri III. yüzyılda morfoloji, sarf adıyla ayrı bir ihtisas alanı haline geldi ve nahiv daha 

çok sentaksı ifade etti. 

Ebu Osman el-Cahiz  (ö. 255/869) ilim dallarını ve özellikle nahiv ilmini över ve ona 

sorulduğunda ise Ģöyle derdi; " ٖ٣رٓؾ ٖٓ جُؼ٢ جُِٓحٕ ، ٣ٝؿ١ُ ٖٓ قظٍ جُر٤حٕ ، ٝذٚ ٣ِْٓ ٖٓ ٛؿ٘س جُِك

 ,Dil; nahiv ile tutukluluktan kurtulur“ ٝضه٣ٍق جُوٍٞ ، ٝٛٞ آُس ُظٞجخ جُٔ٘طن ، ٝضٓى٣ى ٌُالّ جُؼٍخ

beyana kavuĢur, yanlıĢ ve hatalı konuĢmaktan korunur. Dolayısıyla; nahiv doğru konuĢmanın 

anahtarı ve Arap dili için de bir düzelticidir.”
7
   

Nahiv ilmi açısından çalıĢmamızda da ele alacağımız üzere Sîbeveyhi (ö.180/796) ya 

da kullanılan lakabıyla أذٞجُ٘كٞ جُؼٍذ٢ “Arap nahvinin babası” ve eseri el-Kitab  özel bir öneme 

sahiptir. Hiç tartıĢmasız bu kitap, nahiv ilminde zirve sayılırdı. Sîbeveyhi‟nin önemi, nahiv 

ilmini sistemli bir Ģekilde ilk olarak kaleme alan, nahiv ile ilgili esasları belirten kiĢi 

olmasıdır.  Dolayısıyla zamanla her gelen dilci, bu kitabın cazibesinden kendisini alamamıĢ, 

                                                           
4
-adam bu ayette zamme  olarak  okuması gereken yeri kesre ile okuyordu. Bkz : es ئٕ هللا ذٍب ٖٓ جُٔش٤ًٍٖ ٝ ٌُْٞٚ 

Sîrâfî, Ebû Saîd, Ahbaru'n-Nahviyyine'l-Basriyyin, tah. Tâhâ Muhammed ez-Zeynî – Muhammed Abdülmün‟im 

el-Hafâcî, Mustafa el-Babi Matbaası, Kahire, 1955. 11 
5
 Ebu‟l-Abbas Müberred (ö. 286/900) getirilen katibin  Ebu‟l-Esved‟in kabilesinden biri olduğunu belirtiyor. 

Bkz: Sîrâfî, Ahbaru‟n-Nahviyyine‟l-Basriyyin, 12 
6
 Sîrâfî, Ahbaru‟n-Nahviyyine‟l-Basriyyin, s.12 

7
 Askerî, Ebu Ahmed, Kitabu‟l-Hikem ve‟l-Emsal, Daru‟l-Vatan, 1968, 96 



 
 

3 
 

ona yönelik Ģerh yazma çabasına girmiĢtir. Yapılan Ģerhlerin arasında elimize ulaĢan en eski 

Ģerh olması ve gerek doğu ve gerekse batıdaki araĢtırmacılarca en beğenilen ve de takdir 

edilen ve çalıĢmamıza da kaynak teĢkil edecek olan, Ebu Said es-Sîrâfî‟nin  (ö. 368/979)  

kaleme aldığı Şerhu Kitabı Sîbeveyhi adlı eserdir. Nitekim bu konu hakkında Ebu‟l-Berekat 

el-Enbarî (ö. 547/1152 [?]) Ģöyle demiĢtir:  ٣ٌٖ ُٚ ؿ٤ٍ شٍـ ًطحخ ٤ْر٣ٞٚ ٌُلحٙ كؼال ُْ ُٞ  “Sîrâfî‟nin 

yazdığı tek kitap Sîbeveyhi‟ye yazdığı Ģerh olsaydı, bu bile Onun dildeki üstünlüğü için 

yeterliydi”.
8
 

 

 

1.1.ARAP GRAMER ĠLMĠNDE ĠSTĠġHAD 

 

„el-istişhâd‟  kökünden türemiĢ, istif‟âl babında bir masdar (شٜى) kelimesi ( جإلْطشٜحو(

olup „bulunmak, hazır olmak, mevcut olmak, Ģahit, tanık olmak, görmek‟ mânâlarına gelir. Bu 

fiil )ػ٠ِ) harf-i cerriyle kullanıldığı zaman birisin aleyhine, (ٍ) harfi ceriyle kullanıldığı 

zaman birisinin lehine Ģahit olmak, tanıklık etmek mânâlarına gelir.
9
 

 fiili, harf-i cer olmadan kullanıldığı zaman birisinin (شٜى) mastarının kökü olan جْطشٜحو

Ģahitliğini istemek, (خ ) harf-i ceriyle kullanıldığı zaman „Ģahit göstermek, Ģahit tutmak veya 

Ģahitlik hususunda birisinin yardımını istemek‟ anlamlarına gelir. 

Aynı kalıptan türemiĢ olan „eĢ-Ģehâde‟ (  جُشٜحوز) kelimesi ise „Ģahitlik, tanıklık, bir Ģeyin 

ayrıntısına vâkıf olmak, kesin olarak bilmek, gördüğü gibi haber vermek‟ anlamlarını ifade 

eder. 

ĠstiĢhâd ile çok yakın anlamlı olan ve konumuzla yakından ilgisi bulunan „eĢ-Ģahid‟ 

 kelimesinin Arap dilindeki tanımı ise, “bir kâidenin isbatı için Kur‟ân‟dan ve (جُشحٛى)

Arapçasına güvenilen (mevsuk) Arapların sözlerinden kendisiyle istiĢhâd edilen kısımdır.”
10

 

ĠstiĢhâd kavramı birkaç Ģekilde tanımlanmıs olup bu tanımlar birbirine çok yakındır. 

Bu tanımlamalardan bazıları Ģunlardır: 

Ġmam es-Suyûtî (ö. 911/1505)‟ye göre istiĢhâd, Arapça‟da bir kelime veya cümlenin 

kullanılıĢını, bir kâidenin doğruluğunu, hafızası sağlam, konuĢması fasîh olan bir Araptan, 

sahih senedle gelen naklî bir delille ispat etmektir.
11

 

                                                           
8
 Ebu‟l-Berekat el-Enbari, Nüzhetu‟l-Elibba, tah: Samurai, Bağdat,1970, s.228 

9
 Ġbn Manzûr, Lisânu‟l-Arab, I-II, Dâru Sadr, Beyrut, 1863, III, 238. 

10
 Cabir, Yahya Abdurrauf, eş-Şevahidu‟l-Luğaviyye, Mecelletu‟l-Ebhas, y.y. 1992, 256 

11
 es-Suyûtî, Celaluddin Abdurrahman b. Ebî Bekr, el-İktirâh fi Ilmi Usûli‟n-Nahv, (Thk. Ahmed Subhî Furat), 

Ġstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yayınları, Ġstanbul, 1395/1975,  26. 
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BaĢka bir tanıma göre istiĢhâd, bir kelimenin veya bir ifadenin lafız, anlam ve 

kullanım doğruluğunu kanıtlamak amacıyla, doğruluğu kesin olan nazım ve nesirden örnek 

vermek anlamında kullanılır.
12

 

ĠstiĢhâd, edebî bir fikrin sağlamlığını ispatlamak için, değerli eserlerden örnek 

gösterme, bir hususu ispatlamak için âyet, hadis, Ģiir veya atasözü ile delil getirmek, Ģahit 

tutmaktır.
13

 

Tariflerde açıkça görüldüğü gibi bazı lafızları farklı olsa da hepsinin kastettikleri 

anlam aynıdır. Tariflerin hepsinin üzerinde ittifak etttikleri hususa göre istiĢhâd, dilde 

kullanılan bir ifadenin doğruluğunu, güvenilir naklî bir delille ispat etmektir. 

Her ilim dalının kendine göre delilleri ve kaynakları vardır. Herhangi bir delile 

dayanmadan veya araĢtırma yapmadan hangi bilim dalı olursa olsun, tatmin edici bir sonuca 

ulaĢamaz. Özellikle sosyal bilimlerde deliller bazen aklî olur, bazen de naklî. Sosyal bir bilim 

olan Arap dilinde deliller konusu, istiĢhâd kavramı çerçevesinde ele alınır. ĠstiĢhâd ise aklî 

ilimlerden ziyâde naklîdir. Arap dilinde naklî delillerden uzak kalmak mümkün olmadıgı için 

istiĢhâdın terk edilmesi de mümkün değildir. 

Arap dilinde ilk defa ne zaman ve kim tarafından ve hangi konuda istiĢhâd edildiğini 

tespit etmek biraz zordur. Bununla beraber kaynaklarımızda ilk istiĢhâdın Kur‟ân-ı Kerim‟in 

garip kelimelerini tefsir etmek maksadıyla baĢladığı görülmektedir.
14

 

ĠstiĢhâd, hicrî birinci asırda telif edilen eserlerde yer alsa bile, bu eserler içerisinde 

günümüze kadar ulaĢanların yok denecek kadar az olması, konunun tespitini daha da 

zorlaĢtırmaktadır. Hicrî ikinci asrın sonlarından itibaren günümüze kadar ulaĢan Meâni‟l-

Kur‟ân, edebiyat ve tabakât türünden çeĢitli eserlerde, bu konuya iliskin rivâyetler yer 

almaktadır. Özellikle Kur‟ân‟ın anlaĢılmasında güçlük çekilen garip kelimelerini, Arap Ģiir ve 

nesrinden Ģahitler getirilmesiyle baĢlayan istiĢhâdın ilk ortaya çıkısı, daha sonraki dönemlerde 

kaleme alınmıĢ olan eserlerden anlaĢılmaktadır.
15

 

Arap dilinde istiĢhâd meselesi, nahiv ilminin konusuna girer. Zîra nahiv usûlü, delil 

olma bakımından nahvin genel delillerinden, bunlarla istiĢhâdın keyfiyetinden ve istiĢhâd 

edenin keyfiyetinden bahseden bir ilimdir.
16

 

                                                           
12

 Ġsmail DurmuĢ, „ĠstiĢhad‟, DĠA, XXIII, 396. 
13

 Nusreddin Bolelli, Nahiv Sarf ve Terimleri, Yasin Yayınevi, 2006, Ġstanbul, 286. 
14

 M. ReĢit Özbalıkçı, “Arap Dilinde Ġlk ĠstiĢhâd” , DEÜİFD, Ġzmir, 1989, sayı, 5,  370-371. 
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 Ayrıntılı bilgi için M. ReĢit Özbalıkçı‟nın “Arap Dilinde Ġlk ĠstiĢhâd” adlı makalesine bakılabilir. 369- 383. 
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 es-Suyûtî, el-Ġktirâh, 5,  mukad. 11. 
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Nahvin delilleri arasında en önemlisi semâ(duyma) delilidir. Çünkü dille ilgili bir 

kural koymak için mutlaka semâ deliline ihtiyaç vardır. Diğer delillerin de bir Ģekilde semâ 

deliline ihtiyaç duymaları zarûridir. 

Semâ delilinin en önemli unsurları, Kur‟ân-ı Kerim, Peygamberimiz (sav)‟in hadis-i 

Ģerifleri ve Arapçalarına güvenilen fasîh Arapların nazım, nesir ve vecize türünden sözleridir. 

Nahvin delillerinden ikincisi olan icmâ ise, Basra ve Kûfe nahiv ekollerinin bir 

meselede fikir birligine varmasıdır.
17

 Bu icmânın geçerli olabilmesi için mutlaka naklî bir 

delile dayanması etmesi gerekir. Aksi halde icmâ delil olarak kabul edilmez.
18

 

Nahvin delilerinden üçüncüsü olan kıyas ise “nakledilmemiĢ olanın nakledilene kıyas 

edilmesidir.” Kıyas, nahiv ilmi için önemli bir husustur. Hatta nahiv ilmini, „Arapların 

sözlerinin istikrâından
19

 çıkan kıyas ilmidir‟ diye tarif etmiĢlerdir.
20

 Arap dilinde kıyası inkar 

eden nahvi inkar etmis olur. Nitekim Ġbnü‟l-Enbârî (577/1180) kıyas hususunda Ģöyle 

demektedir: “Nahivde kıyas inkâr edilemez, zirâ nahvin tamamı kıyasla kurulmuĢtur.”
21

 

es-Suyûtî‟nin nahvin delilleri arasında saydıgı „istishâb‟ ise, baĢka bir delil 

bulunmadığı müddetçe kelimeyi (veya bir ifadeyi) bulundugu Ģekilde bırakıp kullanmaktır.
22

 

Yukarıdaki açıklamalardan nahvin delilleri arasında sayılan, özellikle icmâ ve kıyasın 

mutlaka naklî bir delile dayanması gerektiği açıktır. Dolayısıyla istiĢhâd kavramı 

çerçevesinde ele alınan naklî delillerin de, Arap dilinin esasını oluĢturması sebebiyle, 

istiĢhâdın Arap dilinde önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkündür. 
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 es-Suyûtî, el-Ġktirâh, 50. 
18

 Ġbn Cinnî, el-Hasâis, Mısır, 1952,  I, 48. 
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 Ġstikrâ: Derinlemesine inceleme, tetkik, tüme varım metodu. 
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 es-Suyûtî, el-İktirah, 56, ae. mukd.  24. 
21 M.ReĢit Özbalıkçı, Kur‟ân ve Hadislerin Arap Dilindeki Rolü, Yeni Akademi Yay. Ġstanbul, 2006, 65. 
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2. SĠBEVEYHĠ ve EBU SAĠD es-SĠRAFÎ’NĠN HAYATI, ESERLERĠ, KAYNAKLARI 

VE YÖNTEMĠ 

 

2.1. Sîbeveyhi’nin Hayatı ve Eserleri 

 

2.1.1. Hayatı  

 

Adı Amr b. Osman b. Kanber(ö. 180/796)‟dir. Kaynaklarda Sîbeveyhi‟nin üç farklı 

künyesinden bahsedilmektedir. Ebû BiĢr bunların en meĢhur olanıdır. Diğer ikisi ise Ebu‟l-

Hasen ve Ebû Osman‟dır.
23

 Ebu Osman künyesini sadece Ebu‟t-Tayyib el-Lugavî (ö. 

351/962) zikretmiĢtir.
24

 Nahivciler arasında ise Sîbeveyhi künyesiyle meĢhur olmuĢtur. 

Doğumu hicri 130‟lu yıllarda Abbasi hilafeti dönemine dayanır. Fars Ģehri olan Beyda‟da 

dünyaya gelmiĢtir. Daha çocukken ailesi ile birlikte ġiraz kentinin Ģehri olan Beyda‟dan 

ayrılmıĢ, dini ilimlerin merkezi olan Basra‟ya yerleĢmiĢtir. Orada kıraat, fıkıh ve hadis 

dersleri almıĢtır. Hadis derslerini meĢhur hadisçi ve aynı zamanda iyi bir dilci olan Hammad 

b. Seleme(ö. 167/784)‟den almıĢtır. Sîbeveyhi‟nin, Hammâd b. Seleme‟nin dersinde bir dil 

hatası yaptıktan sonra dil ilimlerine yöneldiği Ģeklinde rivayetler bulunmaktadır. Bu 

rivayetlerden birine göre Sîbeveyhi, Hammâd b. Seleme‟den                                                                                             

 kelimesini جذٞ جُىٌوجء hadisini imla ederken ” ٤ُّ ٖٓ جطكحذ٠  جال ٖٓ شثص النًش ػ٤ِٚ ٤ُّ جذح جُىٌوجء “

ّ٤ُ ‟nin ismi zannederek     “٤ُّ جذٞ جُىٌوجء  ” Ģeklinde yazması üzerine Hammâd, onu bu 

hatasından dolayı uyarmıĢtır. Ardından Sîbeveyhi, “Beni dil hatası yapmaktan kurtaracak bir 

ilim tahsil edeceğim” diyerek dil ilimlerine yönelmiĢtir.
25

 

Bu konudaki Hammad‟ın aktardığı bir rivayete rivayete göre ise Sîbeveyhi 

beraberinde bazı kiĢilerle birlikte daha önce Hammad‟dan iĢittiği       ِْْ ٝ ٚطؼى جُ٘ر٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِ 

 (طلح) ,Ģeklinde yazmıĢ ve hocası Hammad ey Farslı (طلحء) kelimesini  (طلح) hadisindeجُظلح 

kelimesi maksuredir” diyerek onu uyarmıĢtır. Bunun üzerine kalemini kırmıĢ ve Arap dilini 

                                                           
23

 es-Sîrâfî, Ahbaru'n-Nahviyyine'l-Basriyyin, 63; Ġbnu‟l-Enbarî, Ebu‟l-Berekat Kemâluddîn, Nuzhetu‟l-Elibba fi 

Tabakâti‟l-Udeba, tah. Doktor Ġbrahim es-Samuray, Mektebetu‟l-Menar, Ürdün, 1985, 61. 
24

 el-Luğavi, Ebu Tayyib Abdulvahid, Meratibu‟n-Nahviyyin, tah. Muhammed Ebu‟l-Fadl Ġbrahim, el- 

Mektebetu‟l-Asriyye, Beyrut, 2009, 79. 
25

 Sîrâfî, Ahbâru‟n-Nahviyyîne‟l-Basriyyîn, 34; ez-Zubeydî, Ebu Bekr Muhammed b. Hasan, Tabakâtu‟n-

Nahviyyin ve‟l-Luğaviyyin, tah. Muhammed Ebu‟l-Fadl Ġbrahim, Daru‟l-Mearif, Kahire, trs., 66; Enbârî, 

Nuzhetu‟l-Elibbâ, 54; Celaleddin es-Suyûtî, Buğyetu‟l-Vu‟ât, (thk. Muhammed Ebu‟l-Fadl Ġbrahim), Dâru‟l-

Fikr, Beyrut 1979, II, 350 



 
 

7 
 

iyice öğreninceye kadar hiçbir Ģey yazmayacağını söyleyerek Hammâd‟ın meclisinden 

ayrılmıĢtır.
26

  

Sîbeveyhi‟nin dil ilimleri konusundaki yoğun çalıĢmalarının yanı sıra Ġslâmî ilimlerle 

de uğraĢtığı nakledilmektedir.
27

 Nitekim dil ilimlerini tahsili sırasında Hammâd b. Seleme‟nin 

ders halkasıyla ilgisini kesmemiĢtir.
28

 el-Kitab‟ın muhtevası, Sîbeveyhi‟nin Arap lehçeleri, 

Ģiir, garip kelimeler ve kıraatler konusundaki geniĢ bilgi birikimini yansıtmaktadır. Ayrıca 

Sîbeveyhi‟nin el-Kitâb‟taki Farsça ile ilgili açıklamalarından anadili ile de ilgisini devam 

ettirdiği anlaĢılmaktadır.
29

 

Sîbeveyhi‟nin nerede ve ne zaman vefat ettiği konusunda farklı rivayetler 

bulunmaktadır. Bunların en güvenilir olanı, Kisâî ile Bağdat‟taki münâzarasından sonra 

Basra‟ya döndüğü, ardından Ehvâz‟a yahut memleketi ġirâz‟a gidip orada hastalanarak 

180/796 yılında vefat ettiği Ģeklindedir.
30

 

 

2.1.2. Eserleri  

 

Arap nahvinin oluĢum süreci tarih boyunca tartıĢma konusu olmuĢ ve bu konuda 

degiĢik fikirler öne sürülmüĢtür. Ancak biz, bu konuda Sîbeveyhi‟nin yazdığı el-Kitab‟ın 

günümüze kadar ulaĢmıĢ en eski yazılı metin olmasından dolayı bu eseri bilimsel fikirlerin 

temeli olarak kabul edeceğiz.
31

 

Sîbeveyhi‟nin günümüze ulaĢan ve nahiv ilminde çok önemli bir yer tutan eseri el-

Kitab‟tır. el-Kitab‟ın Sîbeveyhi‟ye nispeti konusunda herhangi bir Ģüphe bulunmamaktadır. 

Sîbeveyhi‟nin biyografisine yer veren bütün kaynaklarda bu eserin ona ait olduğu 

bildirilmektedir. Hatta Sîbeveyhi‟nin öğrencisi Sa„îd b. Mes„ade‟nin el-Kitâb‟ı kendisine 

nispet etmek istediği, Ebû Ömer el-Cermî (ö. 225/840) ve Ebû Osman el-Mâzinî‟nin (ö. 

249/863) ise el-Kitâb‟ı ondan okuyarak buna engel oldukları nakledilmiĢtir.
32

 Ayrıca 

Sîbeveyhi‟nin vefatından sonra el-Kitâb‟ın Yunus b. Habib‟e (ö. 182/798) getirildiği, Yunus 

b. Habîb‟in kitabı inceleyerek eserde Halil b. Ahmed‟den (ö. 175/791) ve kendisinden yapılan 

                                                           
26

 ez-Zeccâcî, Ebu‟l-Kâsım Abdurrahman b. Ġshâk, Mecâlisu‟l-Ulemâ, (thk. Abdusselam Harun), Mektebetu‟l-

Hancî, Kahire 1983, 118. 
27

 Zubeydî, Tabakâtu‟n-Nahviyyîn,  67; Enbârî, Nuzhetu‟l-Elibbâ, 56 
28

 Zubeydî, Tabakâtu‟n-Nahviyyîn, 66 
29

 Örn. Bkz. Sîbeveyhi, el-Kitâb, IV, 304-305.  
30

 Nihat M. Çetin, „Sîbeveyhi‟,ĠA, X, 580. 
31

 Mehmet ġirin Çıkar, Nahivciler ile Mantıkçılar Arasındaki Tartışmalar, TDV Yayınevi, Ġstanbul, 2009, 27  
32

 Enbârî, Nuzhetu‟l-elibbâ, 108. 
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nakillerin doğru olduğuna iĢaret ettiği rivayet edilmektedir.
33

 Yukarıdaki rivayetlerden el-

Kitâb‟ın yazıldığı dönemden itibaren ilim ehli arasında bilindiği ve Sîbeveyhi‟ye nispetinin 

tarihî olarak da sâbit olduğu anlaĢılmaktadır. 

Sîbeveyhi‟nin el-Kitâb‟ın telifini hocası Halil b. Ahmed‟in vefatından sonra 

tamamladığı kabul edilmektedir. Kitabın pek çok yerinde Halil b. Ahmed‟in ismini andıktan 

sonra rahmet duasında bulunması, bu hususu desteklemektedir.
34

 Bu ifadelerin el-Kitâb‟ın 

nüshalarına sonradan müstensihler tarafından konmuĢ olabileceği Ģeklinde iddialar 

bulunmaktadır.
35

 Ancak böyle bir durumda müellifin Yunus b. Habîb gibi diğer hocalarının 

isimlerinin ardından neden böyle ifadeler kullanılmadığı sorusu akla gelmektedir. Ayrıca bazı 

kaynaklarda Halil b. Ahmed‟in vefatından sonra Sîbeveyhi‟nin ders arkadaĢı Nasr b. Ali el-

Cehdamî‟ye “Gel, Halil‟in ilmini ihya edelim” dediği ve eserini yazmaya bundan sonra 

baĢladığı nakledilmektedir.
36

 Halil b. Ahmed‟in 175/791‟de, Sîbeveyhi‟nin ise 180/796 

tarihinde vefat ettiği kabul edildiğinde el-Kitâb‟ın 175–180/791–796 tarihleri arasında telif 

edildiği anlaĢılmaktadır. Bu tarihler Sîbeveyhi‟nin otuzlu yaĢlarının sonları ile kırklı 

yaĢlarının baĢına tekabül etmektedir. 

el-Kitâb‟taki bazı nakiller, Sîbeveyhi‟nin eserinin yazımında, önceden Halil b. 

Ahmed‟in ve diğer hocalarının derslerinde aldığı notlardan yararlandığı, hatta bunların bir 

kısmını kitabına aynen geçirdiği intibaını uyandırmaktadır. Nitekim el-Kitâb‟da Halil b. 

Ahmed‟den yapılan bazı nakiller sayfalarca sürmektedir. Ayrıca Sîbeveyhi, birkaç yerde Halil 

b. Ahmed ve öğrencileri arasında derslerde geçen diyalogları olduğu gibi aktarmaktadır. 

Yunus b. Habîb‟den yapılan nakillerin de benzer özelliklere sahip olduğu görülmektedir.
37

 

Bununla birlikte el-Kitâb‟ın derslerde tutulan notların bir araya getirilmesiyle oluĢtuğu 

iddiası
38

 doğru olarak kabul edilemez. Zira el-Kitâb‟daki “Bu konu kitabın baĢında 

iĢlenmiĢti”
39

 veya “Bu konu kitabın sonraki bölümlerinde incelenecektir”
40

 gibi ifadelerden 

Sîbeveyhi‟nin eserini yazarken genel bir plana sahip olduğu anlaĢılmaktadır. Eserin Ģekil ve 

muhteva özellikleri de bu hususu teyit etmektedir. Ayrıca Said b. Mes‟ade(ö. 215/830)‟nin 

                                                           
33

 Zubeydî, Tabakâtu‟n-Nahviyyîn, 52.  
34

 bkz. Sîbeveyhi, el-Kitâb, I, 159, 286, 291; II, 12, 13, 26. 
35

 Fevzî Mesûd, Sîbeveyhi Câmi„u‟n-Nahv, el-Hey‟etu‟l-Mısriyye el-Amme, Mısır, 1986,  63. 
36

 Ġbnu‟n-Nedîm, Ebü‟l-Ferec Muhammed b. Ebî Yakub, el-Fihrist, y.y., 2008, 234. 
37

 el-Kitâb‟da Halil b. Ahmed‟den yapılan nakillere dair bkz. 88–90; Yunus b. Habîb‟ten nakiller için bkz. 83-84. 
38

 Fevzî Mesûd, Sîbeveyhi Câmi„u‟n-Nahv,  64. 
39

 Sîbeveyhi, Ebu BiĢr Amr b. Osman b. Kanber,  el-Kitâb, tah: Abdusselam Harun, Mektebetu Hancı, Kahire, 

1988,  I, 83; III, 221. 
40

 Sîbeveyhi, el-Kitâb, II, 237; III, 159. 
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“Sîbeveyhi, kitabından bazı bölümleri yazdıktan sonra bana gösterirdi”
41

 Ģeklindeki sözü, 

Sîbeveyhi‟nin el-Kitâb‟ı telif ederken yazdıkları hakkında baĢkalarının görüĢlerine 

baĢvurduğunu göstermektedir. Bununla birlikte Kûfeli dil âlimi Sa„leb (ö. 291/903)‟in, el-

Kitâb‟ın Sîbeveyhi‟nin de aralarında bulunduğu 42 kiĢi tarafından yazıldığını ve temel 

meselelerinin Halil b. Ahmed‟e ait olduğunu iddia ettiği nakledilmektedir.
42

 Bu iddia oldukça 

mübalağalıdır ve ancak bu eserin Ebu‟l-Esved ed-Düelî(ö.69/688)‟den Sîbeveyhi‟ye kadar 

süregelen çalıĢmaların bir muhassalası olduğu Ģeklinde anlaĢılabilir. 

 

2.2. Sîbeveyhi’nin ĠstiĢhad Yöntemi 

 

Yöntem; bir müellifin kendi fikri konuları ya da araĢtırmaları için takip ettiği yoldur. 

Pratikte ise; müellifin kendisine seçtiği konu ile ilgili problemlere yönelik sunduğu çözüm 

yoludur. Uygulanması mantık veya istikra(tümevarım) ilkelerine dayanır. AraĢtırmaya mevzu 

olan konu hakkında uygulandığında ise Ģöyle açıklanabilir ki; önce konu, baĢlık itibariyle ele 

alınır daha sonra konu ile ilgili tartıĢmalar ele alınır. KiĢisel görüĢ ve muhalif görüĢler 

incelenir ve en nihayetinde sonuca ulaĢılır. 

Yine yöntem denildiğinde, müellifin konunun kısımları arasında yansıttığı uyum, 

insicam da kastedilir. Bu insicam önce mukaddimenin ele alınmasıyla oluĢan mantıksal mı, 

yoksa tarihsel olaylarla alakalı olarak ele alınan ve ilk önce meydana gelen olayın ele alındığı 

bir kronolojik ya da tarihsel mi, ya da önce genel olarak konunun ele alınmasıyla meydana 

gelen ve okuyucuya sonraki bölümlerin yapısı hakkında bilgi veren konusal mı?
43

 

Ġslami ilimler içerisinde her ilmin bir yöntemi olduğu gibi, bu ilimler içerisinde önemli 

bir yer tutan nahiv ilminin de bir yöntemi vardır. Bu yöntem; bu ilim dalını kendine göre bir 

usul kitabı telif etmek için kalemi eline alan müellife göre değiĢiklik gösterir. ĠĢte bu bağlam 

içerisinde Sîbeveyhi‟nin el-Kitab‟ı elimize ulaĢan en geniĢ ve ilk nahiv kitaplarından 

olmasına rağmen; kendi zamanına göre, o zamanın okuyucusu tarafından rahatça 

anlaĢılabilecek bir tarza sahiptir. O dönemde yazılmıĢ kitaplar; daha çok ilim meclislerinde 

ortaya atılan meseleler üzerine ortaya çıkmıĢ tartıĢmaları ve yine ilmi bir üslupla ele alarak 

sonraki dönemlere aktarma Ģeklinde yazılıyordu. El-kitab‟ta Sîbeveyhi için bir yöntem 

kategorize yapmak uygun olmayacaktır. Abdulkadir el-Bağdadi(ö.1093/1682) Sîbeveyhi‟nin 

                                                           
41

 Lugavî, Merâtibu‟n-nahviyyîn,  69. 
42

 Ġbnu‟n-Nedîm, el-Fihrist, 233. 
43

 ġahin, Abdussabur, fi‟t-Tatavvuri‟l-Luğavi, Müessesetu‟r-Risale, Beyrut, 1985, 138 
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üslubunu Ģu rivayeti aktararak anlatır; “Sîbeveyhi kitabını Arapların diline, konuĢmalarına ve 

edebi sanatlarına dayanarak yazmıĢtır. Bazı yerlerini açık bırakmıĢ, bazı yerlerini de kapalı 

bırakmıĢtır. Bununda nedeni el-Kitab üzerine kafa yoranların ayrıcalığı olsun diyedir. Daha 

sonra; Bu nedenle de Sîbeveyhi‟den sonraki dönemlerde ifadelerinin açıklanmasına ihtiyaç 

duyulmuĢtur. Ama el-Kitab‟ın yazıldığı dönemin insanları bu tür ifadelere alıĢıktı”.
44

 Diyerek 

Sîbeveyhi‟nin metodunun açıklanmasının daha sonraki insanlar için ihtiyaç olduğunu ifade 

etmiĢtir.  

Bu baĢlık altında söylenecek olan ilk söz; Sîbeveyhi‟nin istiĢhad metodu olmalıdır. 

Ancak mülahaza edilince Sîbeveyhi‟nin kendi metodunu ortaya koyacak ve bu eĢsiz eserini 

kaleme alırken nasıl bir yol izlediğini beyan edecek bir mukaddime yazmadığı görülecektir. 

Bu durum yaĢadığı çağın gereklerindendi. Çünkü o çağın âlimlerinin, okuyucularına eserinde 

takip ettiği yolu ortaya koyacak metodu göstermek için bir mukaddime yazma gibi bir tarzları 

yoktu. Kitaplara giriĢ olarak yazılan “mukaddime” geleneği Sîbeveyhi‟den sonraki 

zamanlarda ortaya çıktı. Bundan dolayı Sîbeveyhi‟nin bu eserini ortaya koyarken izlediği yolu 

tanıtmak bizim için zor olacaktır.
45

  

Hiç Ģüphesiz ki Sîbeveyhi‟nin en açık bir Ģekilde takip ettiği kaynak “Ģifahi”dir. Yani 

delil olarak sunduğu Ģiirlerin çoğu sema‟ yolu ile elde ettiği Ģiirlerdir. Bu sema‟ metodunu 

ikiye ayırabiliriz; 

1.Kendilerinden rivayet ettiği hocalarının Ģiirlerinde kullandığı delillerden duyduğu 

Ģiirler. 

2.Bizzat kendisinin Araplardan iĢittiği Ģiirler. 

Hocalarından rivayet ettiği Ģiirlere gelince bunlar oldukça çoktur. Çünkü o, rivayette 

oldukça dakik ve aktardığı Ģiirin kaynağını vermede de gayet disiplinliydi. Kaynağın 

doğruluğunu sabitlemeden hiçbirini ihticac aracı olarak kullanmazdı.
46

 

Sîbeveyhi Kitabını insanlar arasında okutmadan vefat etti. Müellifin kendi kitabını 

talebelerine okutması ya da baĢka insanlara okuması, o çağda çok önemliydi. Aksi bir 

durumda ilim talebesi (suhufi)sahifelerden okumuĢ ve Ģifahi olarak öğrenmemiĢ olarak itham 

edilirdi. Dolayısıyla rivayet etme zaruri bir iĢti. Bundan dolayı araĢtırmacılar Kitabu‟l-âyn‟ı 

Halil b. Ahmed‟e nispet etme konusunda Ģüphe ettiler. Çoğu âlimin rivayetini düĢürdükleri 

                                                           
44

 el-Bağdadi, Abdulkahir b. Ömer, Hizanetu‟l-Edeb ve Lubbu Lubabi Lisani‟l-Arab, Daru Sadır, Beyrut, tsz. I, 

179 
45

 Cuma, Halid Abdulkerim, Şevahidu‟ş-Şi‟r fi Kitabi Sîbeveyhi, ed-Daru‟Ģ-ġarkiyye, Mısır, 1989, 243   
46

 Cuma, Şevahidu‟ş-Şi‟r fi Kitabi Sîbeveyhi, 244 
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gibi, ondan da rivayet alınmamıĢtı. Ezherî
47

 (ö.370/980), Ahmed b. Muhammed el-BüĢta‟nin 

(ö. 348/960) Ģifahi yolu terk edip kitaplardan rivayet getirmesini kusur sayarak Ģöyle diyor: 

“el-BüĢta, eserinde kaynak olarak gösterdiği kitaplarla ilgili hiçbir iĢitmeye(sema‟) sahip 

olmadığını itiraf etti. Onların kitaplarında gördüğü nakilleri kendi kitabına nakletti. Gerekçe 

olarak ta güçlü olanı zayıf olandan ayırabilene bir fayda vermeyeceğini gösteriyor. Oysa 

dediği gibi değildir. Çünkü o suhufi(kitaptan aktaran) olduğunu itiraf ediyor. Suhufinin 

kaynağı ise okuduğu suhuf olduğuna göre; onları kendine göre yorumlar ve çoğaltır. Ve 

iĢitmediği kitaptan ve içinde yazılanların doğru olup olmadığını bilmeden defterlerden haber 

verir. Doğru harekelendiğine dikkat etmediğimiz ve ehline sormadığımız çoğu suhuf; yalnızca 

cahillerin kaynak gösterdiği sâkimlikten ibarettir.”
48

 

Allah Teâlâ, Sîbeveyhi‟nin kitabını ondan alabilecek ve sonraki nesiller arasında 

yayabilecek birini nasip etti. O kiĢi de Ebu‟l-Hasan Said b. Mes‟ade el-AhfeĢ‟tir 

(ö.215/830) .
49

 AhfeĢ, Sîbeveyhi‟nin hem talebesi hem de uzun yıllar ona arkadaĢlık etmiĢti 

ve aynı zamanda onun yanında kitabını da okumuĢtu. Yine AhfeĢ‟in Ģöyle dediği de rivayet 

ediliyor; “Sîbeveyhi kitabına bir Ģey koyacağı zaman onu bana sunar, benden daha âlim 

olmasına rağmen beni daha âlim görürdü. Bugün ben o konuda ondan daha âlimim.”
50

  

 

2.3. Sîbeveyhi’nin Kaynakları 

 

 el-Kitâb Arap dilinin nahvi, sarfı ve fonetiği alanında ölümsüz bir eserdir. el-Kitâb‟ın 

ana malzemesi Halîl b. Ahmed‟in vefatından (ö. 175/791) önce tasnife hazır vaziyette 

mevcuttu. Onun vefatından hemen sonra Sîbeveyhi,  Halîl‟in ilmini ihya etmek amacıyla eseri 

kaleme almıĢtır. Eserde Halîl adının geçtiği yerlerde kaydedilen, “Allah rahmet eylesin” sözü 

de bunu teyit etmektedir. Telifin ana malzemesini Halîl b. Ahmed‟in fikirleri oluĢturmakla 

birlikte Yûnus b. Habîb, AhfeĢ el-Ekber, Ebû Amr b. Alâ, Îsâ b. Ömer es-Sekafî, Ġbn Ebû 

                                                           
47

 Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed b. Ezher el-Ezherî el-Herevî (ö.370/980).  Arap dil âlimi, edip ve fakih. 

ġafiî fıkhının usul ve fürûunu inceleyerek dil yönünden diğer mezhep imamlarından üstün bulduğu Ġmam 

ġafiî‟nin kitaplarında geçen nâdir ve garîb kelimeleri derledi. Fıkıh ve dil çalıĢmalarının yanında tefsir, hadis, 

Ģiir, tarih ve diğer ilimlerle de ilgilenen Ezherî bu alanlarda da eserler verdi. Hadis ilminde âlî isnad sahibi 

olduğu kaynaklarda belirtilir. Ezherînin karĢılaĢtığı bir olay onu daha çok dil çalıĢmasına sevketti. 312 (924) 

yılında hacdan dönerken içinde bulunduğu kafile ile birlikte Karmatîler‟in eline esir düĢtü. Ġki yıl süren esaret 

hayatı boyunca bedevî Araplar‟dan faydalanarak garîb kelimeleri topladı ve bu malzemeyi Tehźîbü‟l-luġa adlı 

ünlü kitabında değerlendirdi. Ezherî aynı zamanda, “Sâhibü‟l-garîbeyn” diye tanınan Ebû Ubeyd Ahmed b. 

Muhammed el-Herevî ile Ebû Üsâme Cenâde b. Muhammed ve Karrâb gibi ünlü âlimlere hocalık etmiĢtir. Bkz: 

Ahmet Turan Arslan, “EZHERÎ, Hâlid b. Abdullah”, DĠA XII, 65 
48

 el-Ezherî, Ebu Mansur, Tehzibu‟l-Luğa, tah: Abdusselam Harun, ed-Daru‟l-Mısriyye, Kahire, 1967, I, 33-34 
49

 Sîrâfî, Ahbâru‟n-Nahviyyîn, 39;  Lugavî, Merâtibu‟n-Nahviyyîn, 68 
50

 Lugavî, Merâtibu‟n-Nahviyyîn, 69; 
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Ġshak el-Hadramî ve Hârûn el-A„ver el-Kārî gibi dil, gramer ve kıraat âlimlerinin görüĢleri de 

kitabın oluĢmasında önemli katkılar sağlamıĢtır. Aslında el-Kitâb, baĢta müellifin Halîl b. 

Ahmed‟den okuduğu Îsâ b. Ömer es-Sekafî‟ye ait el-Câmi‟ ile el-İkmâl olmak üzere yaklaĢık 

bir buçuk asırlık nahiv, sarf, kıraat ve fonetik alanlarındaki geliĢim ve birikimin özetidir. 

Eserde yer alan bazı ayrıntılar da böyle bir geçmiĢi düĢündürmektedir. Nitekim Kûfe nahiv 

mektebi lideri Ebû Ca„fer er-Ruâsî ve Ebû Zeyd el-Ensârî‟den alıntılara rastlanmaktadır. 

Yûnus b. Habîb, Sîbeveyhi‟nin vefatının ardından onun Halîl b. Ahmed‟in nahve dair bilgisini 

1000 varaklık bir eserde topladığını iĢitince eserin sıhhatinden Ģüphe etmiĢ, fakat daha sonra 

kendisinden yapılan nakillerin doğruluğunu görünce diğer kısımların da doğru olması 

gerektiğini kabul etmek zorunda kalmıĢtır.
51

 

 Ayrıca kitapta yer alan bazı malzemelerin Sîbeveyhi‟nin, kitabını Necid ve Hicaz 

çöllerine giderek bizzat bedevîlerden iĢitip tesbit ettiği bilgilerden meydana getirdiği, eserde 

Arapça‟sına güvenilen Araplar‟dan semâ ettiğine dair bazı kayıtların bulunmasından 

anlaĢılmaktadır. el-Kitâb‟da dikkat çeken bir husus da yirmiden fazla yerde “nahviyyûn” diye 

geçen anonim bir gruptan yapılan alıntılardır. Sîbeveyhi bunların kıyas ve istidlâllerini 

düzensiz bulmakta ve görüĢlerinin çoğunu reddetmektedir.
52

  

2.3.1. Kitabu’l-Âyn 

 

 Müellifi Halil b. Ahmed Ebu Abdurrahman el-Ferahidî el-Ezdî (ö. 175/791)‟dir. 

Kendisi nahiv kurallarını elde etmede ve kıyası tashih etmede zirvedir. O, aruz ilmini ortaya 

çıkaran ve arap Ģiirini bunda hasr eden ilk kiĢidir.
53

   

 Halil b. Ahmed Sîbeveyhi‟nin hocasıdır. El-Kitab‟ta aktardığı hikâyelerin hepsi 

Halil‟e aittir. Sîbeveyhi‟nin kitabında ْٚأُط “ona sordum” dediği ya da söyleyenini 

zikretmeden ٍهح “dedi” ifadesiyle baĢlayan her sözü Halil‟e aittir.
54

 

 Bununla ilgili Sîbeveyhi‟nin Halil‟e itiraz ettiği örneği aktaracağız. 

ئظٜحٌٙ جُٔطٍٝى جُلؼَ ئػٔحٌ ػ٠ِ ذٚ جُٔشرّٚ جُٔظىٌ ك٤ٚ ٣٘طظد ٓح ذحخ ًٛج  konusunda Halil‟in sıfat 

konusunda verdiği örneğin farklı kullanımına itiraz ederek, yanıldığını ifade ediyor                

 

 

                                                           
51

 Sîrâfî, Ahbâru‟n-Nahviyyîn, 37 
52

 Sîbeveyhi, Ebu BiĢr Amr b. Osman, el-Kitab, tah: Abdusselam Harun, Mektebetu Hancı, Kahire, 1988, I, 335, 

338 
53

 Sîrâfî, Ahbâru‟n-Nahviyyîn, 30 
54

 Sîrâfî, Ahbâru‟n-Nahviyyîn, 31 
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 ؾحَ غْ كٖٔ ضشر٤ٚ ألّٗٚ ؛ جُظلس ػ٠ِ جُكٔحٌ طٞش   طٞش ُٚ:  ضوٍٞ إٔ ٣ؿَٞ أّٗٚ جُه٤َِ َٝػْ: ) ٤ْر٣ٞٚ هحٍ

                                    .(                                        جٌٍُ٘ز ذٚ ضظق إٔ ٝقٖٓ

               “Sîbeveyhi dedi ki: Halil nekire olan طٞش kelimesine sıfat kılınan   جُكٔحٌ طٞش  

kelimesinin geleceğini ve bu kullanımın teĢbih yoluyla caiz olduğunu zannetmiĢtir. Bu 

takdirinde َ  طِٞش جُكٔحٌ    ٓػ  dir.
55

  

 Halil‟e göre bunun anlamı   طٞش ُٚ   َ جُكٔحٌ طٞشِ  ٓػ  dır. Burada her ne kadar   َ  kelimesi ٓػ

marife olan ٌجُكٔح kelimesine izafe edilmiĢse de aslında nekiredir. Ve ona göre sıfat olması 

caizdir. 

2.3.2.el-AhfeĢ el-Evsat 

 

 Ebü‟l-Hasen Saîd b. Mes„ade el-MücâĢiî el-Belhî el-AhfeĢ el-Evsat (ö. 215/830 [?]). 

Basra dil mektebinin tanınmıĢ âlimidir. Sîbeveyhi‟nin el-Kitab‟ına giden yol AhfeĢ‟tir.
56

 

 Sîbeveyhi kitabında üç yerde AhfeĢ‟ten alıntı yapmaktadır. Biz bir tanesini aktarmakla 

yetineceğiz. Sîbeveyhi جُؼٍذ٤س ٖٓ جٌُِْ أٝجنٍ ٓؿح١ٌ ذحخ  konusunda muzari fiili isimden ayıran 

özellikleri aktardıktan sonra, isme elif lam harfleri bitiĢtiği gibi sin ve sefve edatlarınında 

muzari fiile bitiĢtiğini söyler ve devamında Ģöyle bir aktarımda bulunur: 

    

جألكؼحٍ أوُس، ٝ ٤ُٓص جألوُس ذحُش٤ة ج١ًُ ٣ىٍ ػ٤ِٚ. ٝ جٓح ٣َى ٝ هحٍ جذٞ جُكٖٓ: ٤ُّ جُؿٍ ك٢ ًٛٙ جألكؼحٍ ألٕ 

ػٍٔٝ ٝ جشرحٙ يُي كٜٞ جُش٤ة ذؼ٤٘ٚ. ٝجٗٔح ٣ؼحف ئ٠ُ جُش٤ة ذؼ٤٘ٚ ال ئ٠ُ ٓح ٣ىٍ ػ٤ِٚ . ٝ ٤ُّ ٣ٌٕٞ ؾٍ ك٢ ش٤ة ٖٓ جٌُالّ 

 جال ذحإلػحكس.

 Ebu‟l-Hasan dedi ki: bu fiillerde “cer” olmaz. Çünkü fiiler delildir yani bir Ģeye delalet 

eder.  Bir Ģeye delalet edenle delil getirilmez.  Zeyd, Amr ve benzerleri gibi kelimelere 

gelince bunlar ayni olan yani baĢlı baĢına birĢeye delalet edenlerdir. O Ģeyin kendisine izafe 

edilir, delalet ettiği Ģeye izafe edilmez. Kelamda “cer” sadece izafe durumunda olur. Yani bir 

kelime mecrur ise bir Ģeye izafe edilmiĢtir. 
57
  

 

 

 

                                                           
55

 Sîrâfî, Ebu Said, Şerhu Kitabı Sîbeveyhi, tah: Ahmet Hasan, Ali Seyyid, Daru‟l-Kutubi‟l-Îlmiyye, Beyrut, 

2008, II, 248 
56

 Sîrâfî, Ahbaru‟n-Nahviyyin, 39 
57

 Sîbeveyhi, el-Kitab, I, 15 
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2.4. Sîbeveyhi’nin ĠstiĢhad Kaynakları 

 

Dilciler, gramer kurallarının tespitinde dört ana kaynaktan yararlanmıĢlardır. Bunlar, 

Kur‟an-ı Kerim, hadisi Ģerif, Arap kelamı ve kıyastır.
58

 Sîbeveyhi‟de kendinden önce yaĢamıĢ 

hocaları gibi bu kaynaklardan faydalanmıĢtır. 

2.4.1. Kur’an-ı Kerim 

 

Arap gramercileri için, nahiv kurallarının tespitinde Kur‟an, hiç Ģüphesiz ilk sırayı 

almaktadır. Çünkü Kur‟an, nahivciler için en güvenilir ve en sağlam kaynaktır.
59

 Mütevatir 

olsun Ģaz olsun Allah kelamı ile istiĢhad geçerlidir. Çünkü Allah kelamı en beliğ ve fasih 

kelamdır.
60

 

Arapça dilbilgisi kurallarının oluĢmaya baĢladığı dönemlerde yazılan gramer 

kitaplarının hemen hepsinde, Kur‟an ayetleri gramer açısından da ele alınmıĢ ve Kur‟an, hem 

dilin kaynağı kabul edilmiĢ hem de oluĢan kurallara dayanak teĢkil eden en sağlam 

örneklerin(Ģevahid) yer aldığı metin olarak kullanılmıĢtır. Bu bakımdan Sîbeveyhi‟nin el-

Kitab‟ını Ġ‟rabu‟l-Kur‟an türünün ilk kaynağı saymak mümkündür.
61

 

Sîbeveyhi‟nin delil olarak kullandığı ayetleri en-Necdi 373 olarak tespit etmiĢ, ancak 

bazı ayetleri atlamıĢtır. Feharisu kitabi Sîbeveyhi
62

 kitabındaki sayım daha doğrudur.   

Nahiv kurallarının konulmasında, lügatlerin tespitinde ve kelimelerin kullanıĢ 

Ģekillerinin gösterilmesinde istiĢhad yönünden Kur‟an-ı Kerim ve onun kıraatleri ilk sırayı 

almıĢtır.
63

 Dil âlimlerinin tamamı nahiv ilminde Kur‟an‟-ı Kerim‟in sahih kıratlarıyla istiĢhâd 

edilebileceği hususunda ittifak etmiĢlerdir. Bu konuda hiçbir ihtilaf yoktur.
64

 Hatta bu durum 

dilciler tarafından o kadar kabul görmüĢtür ki, müellifler bu konuyu ele alma ihtiyacı bile 

hissetmemiĢlerdir. Hadislerle istiĢhâd edilip edilmeyeceği konusunda bir hayli eser veya 

makale kaleme alınırken, aynı Ģey Kur‟an için söz konusu değildir. 

 

                                                           
58

 el-Lebedi, M. Semir Necibi, Eş‟eru‟l-Kur‟an ve Kırâât fi‟n-Nahvi‟l-Arabi, Daru‟l-Kutubi‟s-Sekâfiyye, 

Kuveyt, 1978, 30-31 
59

 el-Lebedi, Eş‟eru‟l-Kur‟an, 32 
60

 el-Bağdadi, Hızanetu‟l-Edeb, I, 14 
61

 Abdülhamid BirıĢık, “Ġ‟rabu‟l-Kur‟an”, DĠA, XXII, 377 
62

 Adime, Abdülhalik, Feharisu Kitabi Sîbeveyhi, yay. evi yok, Kahire, 1975, 738  
63

 M. ReĢit Özbalıkçı, Arap gramerinde Kur‟an ve Hadisle İstişhad, Yeni Akademi Yay., Ġzmir, 2001, 204 
64

 Mekrem, A. Salim, “Menhecü Ġbn Mâlik fi‟d-Dirâsâti‟n-Nahviyye”, Mecelletu‟l-Âdâbİ ve‟t-Terbiyye, 

Câmiâtu‟l-Kuveyt, sayı, 3-4, Kuveyt, 1973,  236 
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2.4.2. Hadisi ġerif 

 

Ġslâm dininin Kur‟an-ı Kerim‟den sonra ikinci ana kaynağı olan hadis-i Ģerifler, dini 

doğrudan ilgilendirmesinden dolayı Ġslâm âlimleri onlara büyük değer vermiĢler ve günümüze 

kadar ulaĢmasında büyük gayret sarf etmiĢlerdir. Muhaddisler bir sözün Hz. Peygamber 

(sav)‟e ait olup olmadığı hususundaki tespitlerinde büyük bir titizlik göstermiĢler, çok sağlam 

prensipler ve Ģartlarla bir sözün Hz. Peygamber (sav)‟e ait olup olmadığına karar vermiĢlerdir. 

Bunu tespit edebilmek için de cerh ve ta‟dil sistemini geliĢtirmiĢlerdir.  

Ġslâm tarihi boyunca hadis âlimleri ve dilcilerin müĢterek çalıĢmaları olmuĢ, özellikle 

hadis âlimleri, Arap dilinde „lahn‟ olarak ifade edilen dil hatalarına meydan vermemeye 

çalıĢmıĢlar, bunun için de sık sık dil âlimlerine müracaat etmiĢler, ortaya çıkabilecek bazı 

hataların düzeltilmesi için büyük bir çaba harcamıĢlardır. Bu konuyla ilgili olarak, bazı hadis 

âlimlerinin kendilerine kapalı ya da garip gelen kelime veya ifadeleri, nahiv âlimlerine ve 

dilcilere sorup öğrendikten sonra rivayette bulundukları, bu hususa dikkat ettikleri 

anlaĢılmaktadır. 

Örneğin Osman b. Müslim, el-AhfeĢ (177/794)‟e veya baĢka nahiv âlimlerine gelir, 

rivayet edeceği hadisi sunar, dil ilmi açısından kontrol ettirir ve onların yaptığı tavsiyeye göre 

düzeltmeler yapardı.
65

 Bunun sebebi hadisin metninde bir hata varsa bu mutlaka ravilerden 

kaynaklanmıĢtır. Çünkü Hz. Peygamber (sav) hata/lahn yapmaktan uzaktır. 

Arap dili ile ilgili yapılan çalıĢmalarda dil âlimleri, dil kurallarının tespiti ve bilginin 

kaynağı konusunda hadis ilmindeki isnat sistemini, talebenin hocasından duyması anlamına 

gelen semâ metodu için semâ prensiplerini ölçü almıĢlardır. Bunların yanında dil âlimleri 

nahiv kurallarının kıyas ile tespiti hususunda, fıkıh âlimlerinin kıyas metodunu takip 

etmiĢlerdir.
66

  

Kur‟ân- Kerim‟den sonra Arap dilinin ikinci kaynağı olan hadis-i Ģerifler beyan ve 

belâğat açısından da ikinci mertebededir. Çünkü Hz. Peygamber (sav)‟in dil ve lehçe 

bakımından Arapların en fasihi
67

 olduğu hususunda dil âlimleri arasında icmâ vardır.
68
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 Muhittin Uysal, „Hadisin Arap Dil Bilimine Etkisi ve Hadisle ĠstiĢhâd Meselesi‟, Marife Dergisi, yıl. 6, sayı.1, 

Konya, Bahar, 2006, 118. 
66

 Yusuf Sancak, „Hadisin Arap Dili Temel Kaynakları Ġçinde ĠstiĢhâd ve Edebî Yönü Arap Dili ve Edebiyatına 

Katkıları‟, EKEV Dergisi, 24, Erzurum, 2005, 194 
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 el-Bağdâdî, Hızânetü‟l-Edeb, I, 4-6. 
68

 Hz. Peygamber (sav)‟in fesâhat ve belâğat özellikleri ve bunlarla ilgili örnekler için bakınız. Taceddin Uzun, 

Hz. Peygamberin Belâğatı, Konya, 1996 
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Lafız olarak Hz. Peygamber (sav)‟e ait olduğu tespit edilen hadis-i Ģerifler 

incelendiğinde, o sözlerin insanların en fasîh, en doğru ve en güzel konuĢanının sözleri 

olduğu hemen anlaĢılır.  

Arap dilinin gramer yapısıyla meĢgul olan nahiv âlimleri, Arap dilinde hadislerle 

istiĢhâd edilip edilmemesi konusunda ihtilaf etmiĢlerdir. Yapılan araĢtırmalar bu ihtilafın hicrî 

üçüncü veya dördüncü yüzyılda ortaya çıktığını göstermektedir.
69

 

2.4.3. Arap Kelamı 

 

Arap kelamının dil kurallarına kaynak olarak kullanılması konusunda dilciler iki kısma 

ayrılmaktadırlar. Birinci kısım daha çok yaygın kullanımı esas almıĢ, az kullanımı olan cümle 

yapılarını, kuralları için ikinci kaynak olarak kullanmamıĢlardır. Ġkinci kısım ise kullanımı 

yaygın olsun ya da olmasın her yapıyı kural çıkarmada esas almıĢlardır. Her ikisi de bu 

kaynaklarını kıyasa da gerekçe olarak kullanmıĢlardır.
70

 Birinci kısımdakiler Sîbeveyhi‟nin de 

dahil olduğu Basra ekolü nahivcileri, diğeri ise Kûfe ekolü nahivcileridir. 

Sîbeveyhi, Arap kelamını gramer kurallarına dayanak olması açısından Ģiirden daha 

öncelikli kabul eder.
71

  

Sîbeveyhi, Arapların yaygın olarak kullandığı ifadelerin yanında nadir ve Ģazz olarak 

kullandığı ifadeleri de el-Kitab‟ına almıĢ, ancak bunlara “zayıf, çirkin, az, hatalı, vb.” 

ifadelerle Ģerh düĢmüĢtür.
72

 Bu da Sîbeveyhi‟nin getirdiği örnekleri değerlendirmeye tabi 

tuttuğuna delil olmaktadır.   

 

2.4.4. ġiir 

 

Arap dilinde istiĢhâd açısından Kur‟an ve hadislerden sonra üçüncü bir mesele de 

Ģiirle istiĢhâd meselesidir. 

Önceki bölümlerde bahsedildiği üzere Kur‟an‟la istiĢhâd edilmesi konusunda herhangi 

bir ihtilaf yoktur. Hadislerle istiĢhâd konusu ise âlimler arasında tartıĢma konusu olmuĢtur. 

ġiire gelince nahiv âlimleri arasında Ģiirle istiĢhâd edilip edilmemesi hususunda istisnalar 

                                                           
69

 M. ReĢit Özbalıkçı, Kur‟ân ve Hadislerin Arap Dilindeki Rolü, 204 
70

 Abduh, Abdulaziz, el-Ma‟na ve‟l-İ‟rab înde‟n-Nahviyyin, MenĢurat yay., Trablus, 1. Bas., 1982, 110 
71

 el-Bekka, Muhammed, el-Medhal ila kitabi Sîbeveyhi ve şuruhihi, Daru‟Ģ-ġuuni‟s-Sekafe, Bağdat, 2001, 26 
72

 Dayf, ġevki, el-Medarisu‟n-Nahviyye, Daru‟l-Maarif, Kahire, 1967, 81 
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haricinde önemli bir ihtilaf olmamıĢtır. Sadece hangi Ģairlerin Ģiiriyle istiĢhâd edilip 

edilmeyeceği konusu tartıĢılmıĢtır. 

Dil âlimleri Ģiirle ilgili malzemeyi değerlendirirken Ģairleri tabakalara ayırmıĢlar ve bu 

tabakalara bir takım değerler vermiĢler ve bu değerleri de çalıĢmalarında ölçü olarak 

kullanmıĢlardır.
73

 

Özellikle Kur‟ân tefsirinde Ģiirin istiĢhâd amacıyla kullanılmasını savunan görüĢe, 

Ģiirin Kur‟ân‟a asıl yapılamayacağı gerekçesiyle bazı dilciler karĢı çıkmıĢ olsa da, fazla rağbet 

görmemiĢtir. Nitekim Ġbnü‟l-Enbârî (328/940), “Sahabe ve tabiinden Kur‟an‟ın garip 

kelimelerine lügat ve Ģiirle ihticac edildiğine dair rivayetler gelmiĢtir. Bunlar nahivcilerin bu 

konudaki görüĢlerin doğru olduğunu, bunu onlara yakıĢtıramayanların görüĢlerinin ise 

geçersiz olduğunu göstermektedir”
74

 diyerek, bu konuya dikkat çekmiĢtir. 

Sahabenin büyüklerinden olan ve tefsir ilminde otorite olan Abdullah b. Abbas 

(68/687), Kur‟ân tefsirinde Ģiiri kullanmıĢ ve bu konuda, “Bana Kur‟ân‟ın garip kelimelerini 

soracak olursanız, onları Arap Ģiirinde araĢtırınız. Zirâ Ģiir, Arabın divanıdır.” diyerek, müĢkil 

ve garip kelimeleri açıklamanın bir yolunun da Arap Ģiiri olduğunu belirtmiĢtir.
75

 Bu nedenle 

tefsir tarihine baktığımız zaman müfessirlerin birçoğunun istiĢhâd amacıyla Ģiire 

baĢvurduğunu görürüz. ÇağdaĢ müfessirlerden biri olan merhum Elmalılı Hamdi Yazır 

(1942), Hak Dini Kur‟ân Dili isimli tefsirinde bazı Arap Ģiirlerine yer vermiĢtir. 

Kur‟ân-ı Kerim‟in kelimelerini açıklamak için her Ģiirle istiĢhâd edilmediği gibi, belli 

bir tarihten sonra söylenen Ģiirler de Ģâhid olarak kabul edilmemiĢtir. Çünkü istiĢhâd 

kurallarının birisi ve en önemlisi, kelâmın fasîh olmasıdır. Fasîh olmayan bir kelâm dilde 

Ģâhit olarak kullanılmaz.
76

 

Sîbeveyhi‟nin el-Kitab‟ında 1050 gibi gibi büyük bir oranda beyitle istiĢhad yapılmıĢ 

ve baĢta nahivciler olmak üzere birçok ilim dalında bu Ģiirler en sağlam Ģevahid olarak kabul 

görmüĢtür.
77

  

El-Kitab‟ın Ģiir Ģevahidiyle ilk defa el-Cermi  (ö. 225/840) ilgilenmiĢtir. Daha sonra 

el-Müberred  (ö. 286/900), ez-Zeccac (ö. 311/923) es-Sîrâfî (ö. 368/979) ve daha birçok ilim 

adamı Sîbeveyhi‟nin Ģiirleri ile ilgilenmiĢtir.
78

 Beyitlerinden 50 tanesinin söyleyeni bilinmese 
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de Sîbeveyhi, Ģiir Ģevahidi yönünden güvenilir/sika kabul edilmiĢ ve Ģiirlerinden dolayı kimse 

onu kınamamıĢtır.
79

 

2.5.Ebu Said es-Sîrâfî’nin Hayatı ve Eserleri 

 

2.5.1.Hayatı 

 

Tam adı Hasan bin Abdillah bin el-Merzubân Ebû Saîd es-Sîrâfî‟dır.
80

 284 (897) 

yılında Basra körfezinde bir liman Ģehri olan Sîrâf‟ta doğdu. Babası Behzat adında bir Mecûsî 

idi. Müslüman olunca oğlu Sîrâfî onun adını Abdullah olarak değiĢtirdi. Ġlköğrenimini Sîrâf‟ta 

gördü.
81

  

Yirmi yaĢlarında Uman‟a gidip bir süre Hanefî fıkhı tahsil ettikten sonra Sîrâf‟a 

döndü. Ardından Askerimükrem‟e giderek Mu„tezilî Muhammed b. Ömer es-Saymerî‟den 

fıkıh ve kelâm dersleri aldı. Bir yandan da astronomi ve matematik okudu. Daha sonra 

Bağdat‟a geçip Ġbn Mücâhid‟den kıraat, Ġbnü‟s-Serrâc, Ebû Bekir Ġbnü‟l-Enbârî, Ġbn Düreyd 

ve Ebû Bekir Mebremân‟dan dil dersleri aldı. Ġbn Ziyâd en-Nîsâbûrî ve Muhammed b. Ebü‟l-

Ezher‟den hadis okudu. Hattat Ġbn Mukle de onun hocaları arasında anılır. Sîrâfî‟nin 

kendisinden lugat tahsil ettiği Ġbn Düreyd ile kıraat aldığı Ġbn Mücâhid‟e nahiv, kendisinden 

nahiv dersleri aldığı Ġbnü‟s-Serrâc‟a kıraat, Mebremân‟a ise matematik dersleri verdiği 

kaydedilir. Bağdat‟ta Ģiirle diğer edebî ve dinî ilimlerin yanında matematik, geometri ve 

astronomi okumaya devam ederken bu konularda Batlamyus
82

 ve Öklid
83

‟in eserlerinden 

yararlandı. Ayrıca miras hukuku (ferâiz) dersleri de alan Sîrâfî Hanefî fıkhında yoğunlaĢtı.
84

 

Kadılkudât Ġbn Ma„rûf (Ubeydullah b. Ahmed), aynı zamanda hocası olan Sîrâfî‟yi 

kendisine vekâleten önce Doğu Bağdat, ardından Doğu ve Batı Bağdat kadılığına tayin etti. 

Sîrâfî‟ye çok değer veren Hanefî fakihi Kerhî de onun için Rusâfe Camii‟nde bir halka 

oluĢturdu ve Sîrâfî elli yıl süreyle burada Hanefî mezhebine göre fetva verme görevini 

yürüttü. Bir taraftan da baĢta Arap dili ve edebiyatı olmak üzere kıraat, hadis, fıkıh, ferâiz, 
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 Dayf, el-Medaris, s.63 
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ez-Zübeydî, Tabakâtu‟n-nahviyyin, s.119. 
81

 el-Hemevî, Yakut, Mu‟cemu‟l-udeba irşadu‟l-erib ila ma‟rifeti‟l-edib, tah. Doktor Ġhsan Abbas, Daru‟l-

Garbi‟l-Ġslamî, Beyrut, 1993, II, 876. 
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 Ġslâm astronomisi üzerinde önemli etkileri olan Ġskenderiyeli astronom, matematikçi, coğrafyacı ve müzik 

bilgini. Bkz: Hakkı Dursun Yıldız, “Batlamyus”, DĠA, 1996, V, 196 
83

 (m.ö. III. yüzyıl), Ġlkçağ‟ın en ünlü matematikçisi, Daha çok geometri alanında çalıĢan ve bu alanda yalnız 

Ġlkçağ‟ın değil neredeyse bütün zamanların en önemli matematikçisi kabul edilen Öklid bilim tarihinde derin bir 
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kelâm, mantık, matematik, geometri gibi çeĢitli alanlarda dersler verdi. Hayatının sonuna 

kadar devam ettirdiği bu dersleriyle birçok önemli öğrenci yetiĢtirdi. 2 Receb 368‟de (3 ġubat 

979) Bağdat‟ta vefat etti ve Hayzürân Mezarlığı‟na defnedildi.  

Hatib el-Bağdadî, Sîrâfî‟nin çok zahid biri olduğunu Sîrâfî fetva görevleri, verdiği 

dersler ve kadılık için ücret almadığını, devlet adamı ve ileri gelenlerden hediye kabul 

etmediğini, kitap istinsah ederek geçimini sağladığını zikreder.
85

  

Fıkhî konulardaki özgün görüĢleri sebebiyle özel ilgi gören Sîrâfî‟ye her seviyeden 

devlet adamları mektuplar yazar, çeĢitli konularda görüĢlerini sorar ve kendisine “imâmü‟l-

müslimîn, Ģeyhülislâm” gibi unvanlarla hitap ederlerdi. Öğrencisi Ebû Hayyân et-Tevhîdî, 

Sîrâfî‟nin seyyidü‟l-ulemâ olduğunu, diğer ilim adamlarının da onu hocaların hocası ve büyük 

bir âlim olarak kabul ettiğini belirtmiĢ, oğlu Ebû Muhammed Yûsuf ise babasının özellikle el-

Ġķnâ adlı eseriyle nahvin güçlüklerini ortadan kaldırarak onu kolay anlaĢılır hale getirdiğini 

söylemiĢtir. 

 Basra ekolüne mensup olduğu halde Kûfeli dil âlimlerine karĢı taassup göstermez, 

görüĢlerinden yararlanır ve onlardan nakillerde bulunurdu. Sîbeveyhi‟yi çok iyi bilip takdir 

etmesine rağmen zaman zaman benimsemediği fikirleri olmuĢ, baĢkalarının görüĢlerini 

onunkine tercih etmiĢtir. Mu„tezilî olmakla birlikte bu tarafını gösteren herhangi bir tavrına 

rastlanmamıĢ, bunun yanında söz konusu mensubiyeti cedelci tarafının geliĢip münazaralarda 

üstün gelmesinde katkıda bulunmuĢtur.  

Ġlmî konularda son derece titiz ve dürüst olup neyin kime ait olduğunu ve kimden 

aldığını söyler, Ģüphesi varsa onu da ifade ederdi. O dönemde yapılan bir tasnife göre dil 

âlimleri söyledikleri anlaĢılmayanlar, kısmen anlaĢılanlar ve tam anlaĢılanlar olmak üzere üçe 

ayrılmıĢ, Sîrâfî söyledikleri tam anlaĢılan dilcilere örnek olarak gösterilmiĢtir. 

Sîrâfî mantıkçı Mettâ b. Yûnus ve filozof Ebü‟l-Hasan el-Âmirî ile dil, felsefe ve 

mantık konularında münazaralar yapmıĢ, bu münazaralarda çok baĢarılı olmuĢtur. Mettâ b. 

Yûnus‟la Vezir Ebü‟l-Feth Ġbnü‟l-Amîd‟in meclisinde yaptığı münazarada (326/938) lafız-

mâna iliĢkisiyle sözün doğrusunu ve yanlıĢını belirlemede nahiv ve mantık bilimlerinden 

hangisinin daha belirleyici olduğu meseleleri tartıĢılmıĢ, Sîrâfî‟nin mantığı, cedel gücü ve 

üslûp güzelliğiyle gösterdiği baĢarı orada bulunan herkesi hayrete düĢürmüĢtür. Bu 

münazarada onun dil ve fıkhı, yani Arap ve Ġslâm kültürünü, Mettâ b. Yûnus‟un da felsefe ve 

mantığı, dolayısıyla Yunan kültürünü temsil ettiği söylenmiĢtir.
86
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2.5.2.Eserleri 

2.5.2.1.Günümüze UlaĢan Eserleri 

 

Sîrâfî‟nin çok önemli eserleri vardır. Bunların belli baĢlı olanları Ģunlardır. 

1-  ġerhu Kitâbi Sîbeveyhi: ÇalıĢmamızın asıl konusunu oluĢturan kitaptır. Sîrâfî‟nin 

Ģöhretini sağlayan en önemli ve hacimli eseridir. Nahiv ve lugat alanındaki geniĢ bilgisinin 

ürünü olan bu Ģerh kendisi henüz hayattayken tanınmıĢtı. Ebû Ali el-Fârisî ile taraftarları eseri 

kıskanmıĢ, eleĢtirip hatalarını tesbit etmek için çok gayret göstermiĢlerse de herhangi bir hata 

bulamamıĢlardır.
87

 Öğrencisi Ebû Hayyân et-Tevhîdî Ģerhin Sîrâfî‟nin el yazısıyla orijinalinin 

3000 varak olduğunu ve hiç kimsenin bu konuda o ayarda bir eser yazamadığını söylemiĢtir. 

Daha sonra bu alanda eser telif edenler bu Ģerhten çok yararlanmıĢtır. Eserde Ģiirle ve Ģiir 

Ģâhidleriyle ilgili geniĢ bilgiler verilmiĢ, özellikle Ģiir zaruretleri üzerinde çok durulmuĢtur.
88

 

Bu eser günümüzde Ahmet Hasan ve Ali Seyyid tarafından tahkik edilmiĢ, Daru‟l-Kutubi‟l-

Ġlmiyye tarafından basılmıĢtır. 

2-  Ahbârü‟n-Nahviyyîne‟l-Basriyyîn (Ahbârü‟n-nühât): Basra dil ekolüne mensup 

nahiv âlimlerinin kısa biyografilerine, dil ve edebiyatla ilgili tartıĢmalarına, haklarındaki bazı 

anektod ve haberlere dairdir. Günümüzde Taha Hüseyin ez-Zeyni Muhammed Abdülmün‟im 

el-Hafâcî tarafından tahkik edilmiĢ ve Mustafa el-Babi el-Halebi kütüphanesince 1955 yılında 

basılmıĢtır.  

3- ġerhu Ģevâhidi‟l-Kitâb: Oğlu Yûsuf es-Sîrâfî‟ye nisbet edilen ve aynı ismi taĢıyan 

Ģerh, babasına ait Ģerhin gözden geçirilmiĢ Ģeklidir. Eser M. Ali R. HâĢim tarafından 

Kahire‟de (1394/1974) ve Muhammed Ali Sultânî tarafından ġerhu ebyâti Sîbeveyhi adıyla 

bir derginin iki sayısında (el-Mecma‟u‟l-Ġlmî, DımaĢk 1976-1977) neĢredilmiĢtir. 

4- Fevâitü Kitâbi Sîbeveyhi min ebniyeti kelâmi‟l-Arab.  Muhammed el-Bekkâ 

tarafından Bağdat‟ta 1421/2000 yılında basılmıĢtır. 

5- Ġdġāmü‟l-ķurrâ: kıraatla alakalıdır. 

6- Mâ zekerehü‟l-Kûfiyyûn mine‟l-idġām: Kûfe âlimlerinin on bir meseleye dair 

görüĢlerini ele alan bir risâledir. Sabîh Hammûd eĢ-ġâtî yayınevi tarafından Bağdat‟ta 

basılmıĢtır.  
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7- San‟atü‟Ģ-Ģi‟r ve‟l-belâġa: Düzgün nazım ve nesrin esaslarına dair olan, vezin-

kafiye meseleleriyle Ģiir zaruretlerini ele alan bir eserdir. 1955 yılında Lübnan‟da basılmıĢtır. 

8- el-Ġġrâb fi‟l-i‟râb: Cambridge Kütüphanesi‟nde bir nüshasının bulunduğu 

kaydedilmektedir.
89

 

9- el-Vaķf ve‟l-ibtidâ. 

10- ġerhu Ģevâhidi‟l-Cemhere fi‟l-luğa: Ġbn Düreyd‟in el-Cemhere‟sinin Leiden 

yazmasında mevcut olan bu Ģerhlere Fritz Krenkow‟un neĢrinde (Haydarâbâd 1345/1925) yer 

verilmiĢtir 

11- Cüz‟ fîhi te‟âlîķ mine‟n-nahvi ve‟l-lugati ve ebyâtü me‟âni. 

2.5.2.2. Günümüze UlaĢmayan Eserleri 

 

 1- el-Ġķnâ‟ fi‟n-nahv: Müellif eserin telifi bitmeden vefat ettiği için oğlu Yûsuf 

tarafından tamamlanmıĢtır. Oğlu bu kitap hakkında Ģunları söylemektedir: babam nahivi bu 

kitapla çöplüklere bırakmıĢtır.(yani çok kolaylaĢtırdığından bir açıklayıcıya ihtiyaç 

bırakmamıĢtır. Herkes anlar.)
90

 

 2- Elifâtü‟l-ķat‟ ve‟l-vasl: Ġbnü‟l-Kıftî bu eserin 300 varak olduğunu söyler.
91

 

 3- el-Medhal ilâ Kitâbi Sîbeveyhi: Sîrâfî‟nin, bu eserini öğrencisi Hüseyin b. 

Merdeveyh el-Fârisî‟ye anlatırken onun Ģahsında öğrencilerine önemli tavsiyelerde bulunduğu 

nakledilmektedir.
92

 

 4- Cezîretü‟l-Arab: Sîrâfî bu kitabında dâbbetü‟l-arzın Cezîretülarap‟tan çıkacağını 

ileri sürmüĢtür. Yâkut el-Hamevî Mu‟cemü‟l-büldân‟ında bu eserden yararlanmıĢtır.
93

 

 5- ġerhu Maķsûreti Ġbn Düreyd: Ġbn Düreyd‟in NîĢâbur Valisi Ġsmâil b. Abdullah el-

Mîkâlî‟yi övdüğü ve Ġran yolculuğu ile Basra özlemini tasvir ettiği kasidesinin Ģerhidir.
94
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 2.6. Es-Sîrâfî’nin ġerhi ve ĠstiĢhad Yöntemi 

 

Sîrâfî‟nin el-Kitab üzerindeki Ģerhine dair Ģu hususlar önem arz eder. 

1. Sîrâfî, Ģerhinde takip edeceği yola dikkat çekecek herhangi bir 

mukaddime yazmadan direkt olarak Sîbeveyhi‟nin sözünü Ģerh etmeye baĢlar. 

2.  Çoğunlukla kendi kelamı ile Sîbeveyhi‟nin kelamının karıĢması 

durumu oluĢmasına rağmen, öncesinde bunun için uyarıda bulunmaz. 

3. Kendisinin farazi olarak getirdiği ilaveler, Ģerhin daha da artırmasına 

sebep olmuĢtur.
95

 

 

Sîrâfî‟nin kitabının “Ģerh” isminden de anlaĢıldığı üzere el-Kitab‟taki zor meseleleri 

açıklamak, aktarılan görüĢlerdeki kapalılığı gidermek kastıyla yazdığı anlaĢılmaktadır. ġerhi 

yazarken gayesini ve hedefini ortaya koyacak bir mukaddime yazmamıĢtır. ġerhine baĢlarken 

 konusunda yaptığı gibi Sîbeveyhi‟nin sözü ile kendi sözünün arasına  ذحخ ػِْ ٓحجٌُِْ ٖٓ جُؼٍذ٤س

fasıla koyarak Ģu Ģekilde baĢlamıĢtır;
96

 

 هللا جٍُقٖٔ جٍُق٤ْ ٝذٚ ٗٓطؼ٤ٖ:هحٍ أذٞ ْؼ٤ى؛ هحٍ ٤ْر٣ٞٚ: ًٛج ذحخ ػِْ ٓحجٌُِْ ٖٓ جُؼٍذ٤سذْٓ 

“Rahman ve Rahim Allah‟ın adıyla, yardımı yalnızca Ondan dileriz. Ebu Said, 

Sîbeveyhi‟nin Ģöyle dediğini dedi; bu, Arapçada kelimelerin ne olduğu ile ilgili konudur.”
97

 

 Sîrâfî‟nin Ģerhte takip ettiği yol sabit değil, çoğu zaman farklılıklar 

içermektedir. Bazen Sîbeveyhi‟nin ibaresini olduğu gibi aktarmakta ve peĢi sıra Sîbeveyhi‟nin 

de verdiği tabire uyan vecihleri kendi Ģerhiyle aktarmaktadır. Burada olduğu gibi;  

هللا جٍُقٖٔ جٍُق٤ْ ٝذٚ ٗٓطؼ٤ٖ:هحٍ أذٞ ْؼ٤ى؛ هحٍ ٤ْر٣ٞٚ: ًٛج ذحخ ػِْ ٓحجٌُِْ ٖٓ جُؼٍذ٤سذْٓ     

 Bu, Sîbeveyhi‟nin arkadaĢlarının aktardığı Ģekliyle konusu ve içerikten 

bahsederken takip ettiği yoldur. Birincisi; Sîbeveyhi konuya baĢlarken ًٛج ism-i iĢaretiyle neye 

iĢaret etmiĢtir ki bu ism-i iĢaret hazır(mevcut) olan için kullanılmaktadır. Bu soruya 3 Ģekilde 

cevap verilebilir; 

1. Kendi zihninde olana iĢaret etmiĢtir ki bu da zihnen mevcut olarak 

tasavvur edildiği için hazır olan hükmündedir. Söz sahibinin dediği gibi; 

    طٌِْ ذٚضي ًٛج ج١ًُ ضرػٚ، ًٝالٓي ًٛج ج١ًُ ِٔهى ٗلؼ٘ح ػ 

    “Senin yaydığın bu ilim ve kendisiyle konuĢtuğun bu kelam bize fayda verdi.”  
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2. GerçekleĢeceği bilinene iĢaret etmiĢtir ki; bunun gerçekleĢmesi yakın 

zamanda beklenmektedir. Ve bunu gerçekleĢmesi kesin olduğu için var olan gibi 

kılmıĢtır. Söz misali Ģöyle denildiği gibi; 

  ًٛج جُشطحء ٓورَ، ًٝٛج جأل٤ٍٓ هحوّ. 

  “Bu kıĢ ve bu emir gelmektedir.” 

Bu sözün benzeri ayet-i kerimedeki Ģu ifadedir; 

  جُط٢ ٣ًٌخ ذٜح جُٔؿٍٕٓٞ ًٛٙ ؾْٜ٘

İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir. (Rahman, 55/43). 

 Yani burada cehennem görülmemiĢ, müĢahade edilmemiĢ olmasına rağmen, 

muğayyebattan ve gerçekleĢmesi kesin olduğundan sanki görülen gibi kılınmıĢtır. ĠĢte 

örnekte de Sîrâfî, Sîbeveyhi‟nin sözünü bu mesabeden olabileceğini söylemiĢtir. 

3. Herhangi bir Ģeye iĢaret etmeden bu ism-i iĢareti kullanmıĢ olmasıdır. 

Ġhtiyaç halinde kendisine iĢaret edileni kullanmadan sadece ism-i iĢareti kullanmıĢtır. 

Senin bu sözün gibi;  

  شٜى ػ٤ِٚ جُشٜٞو جُٕٔٓٔٞ ك٢ ًٛج جٌُطحخ  ًٛج ٓح

“Bu, kitapta adlandırılmıĢ olan Ģahitlerin Ģahitlik ettiği Ģeydir.”  

Burada henüz Ģahitlik edilmemiĢtir sadece Ģahitlik etmeleri için bir nevi ta‟riz 

edilmiĢtir.
98

 

Ġlim (ِْػ) kelimesine gelince ya   ؼْ إٔ ض  ِ  ْ ‟nin ya da   ؼْ إٔ ٣  ِ  ْ ‟nin mastarıdır. Çünkü fiil 

gibi amel eden mastarlar fiilden önce ٕأ edatı mukadder etmekle meydana getirilir. Eğer 

ilim(ِْػ) kelimesi   ؼْ إٔ ض  ِ  ْ ‟den takdir edilerek oluĢmuĢsa cümledeki ma(ٓح) için üç 

vecih(durum) söz konusudur.  

Birincisi; istifham(soru) edatı olmasıdır. Böyle olması durumunda lafzen 

merfudur. Eğer irabı zahiri olursa ref‟ olması ibtidalıktan ötürüdür. Haberi ise el-

kelimu(ٌُِْج)‟dur. Ya da el-kelimu(ٌُِْج) mübteda, ma(ٓح) ise mukaddem haber olur. Bu 

durumda mübteda ve haber konumunda olan cümlenin irabı mansubtur. Böylesi bir durum 

ma(ٓح)‟nın eyyen(أ٣ح) anlamına dönüĢtürülmesiyle meydana geliyor ki bu da Ģöyle olur;  

ْ   ش٢ء   ػِْ أ١   ًٛج ذحخ     ٖٓ جُؼٍذ٤س جٌُِ

 “Bu, Arapçada kelimenin hangi Ģey olduğu ile ilgili bilginin babıdır.”   

 Yani eyyu(أ١) ve sonraki kısım ile birlikte mansub konumundadır. Çünkü bu 

cümleyle eyyu(أ١) ve sonraki kısım ِْؼْ ض   ٕأ  ye meful kılınır. Ve takdiri Ģöyledir: 

   ِْؼْ ض   ًٕٛج ذحخ أ
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 Eğer ma(ٓح) istifham edatı olmazsa; Ģöyle denilir: 

  ذحخ ػِْ ٓٓأُطيًٛج 

 “Bu senin sualinin ilmine dair babtır.” 

 Ġrabı zahiri olur. Çünkü kendisinden öncekinde amel etmeyi engelleyen 

istifham edatı var değildir. ma(ٓح), eyyu(أ١) ve benzeri istifham edatlarından önce bulunan 

amillerin bunlarda amel etmemelerinin sebebi bu ve benzeri edatların, elifi istifhamın 

anlamını içermeleri sebebiyledir. Elif-i istifhamın makâbli, kendisinde amel etmez. Çünkü 

istifham edatları,  ma(ٓح)‟u‟n-nafiye, tekit için gelen ٕج ve cümleye dâhil olan harfler; sadaret 

isteyen (cümlenin baĢında gelmesi gereken) edatlardandır. 

 Ġkincisi; ma(ٓح)‟nın ellezi(ج١ًُ) anlamında olması durumudur ki; o zamanda 

sılası ٌُِْج ٞٛ olur. ٞٛ hazf edilmiĢ olup hazfı caizdir.  Takdiri ise Ģöyle olur: 

   ًٛج ذحخ ػِْ ج١ًُ ٛٞ جٌُِْ

 “Bu konusu kelime olan ilim babıdır.”  

Hazfının caiz olduğuna dair delil ise bazı kıraatlerde de okunmuĢ olduğu Ģekliyle Ģu 

ayet-i kerimelerdir; 

٠ْٞٓ جٌُطحخ ضٔحٓح ػ٠ِ ج١ًُ أقٖٓ، ٣ٍ٣ى: ج١ًُ ٛٞ أقٖٓ. ًٔح هٍأ ذؼؼْٜ: ٓػال ٓح ذؼٞػس كٔح كٞهٜح، غْ آض٤٘ح 

ْْ  ٓحٛٞ ذؼٞػس. ًٔح هٍأ ذؼؼْٜ: غْ ُُ٘٘ػٖ ٖٓ ًَ ش٤ؼسأٌجو؛   أشى ػ٠ِ جٍُقٖٔ ػط٤ح، أٌجو؛ أ٣ْٜ ٛٞ ذٔؼ٠٘ ج١ًُ                         أ ٣ُّٜ 

“Sonra (iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her Ģeyi açıklamak, hidayet ve rahmete 

erdirmek için) Mûsâ‟ya Kitab‟ı (Tevrat‟ı) verdik (Enam, 6/154). Burada ellezi mevsulunden 

sonra gelen sılası hüve mukadder kılınmıĢ mübtedadır. Yine Bakara suresi 26. ayette bazı 

kimselerin okumuĢ olduğu üzere; bu ayetteki ma mevsul olarak okunmuĢ sıla olarak ise hüve 

99
mukadder mübteda kılınmıĢtır. Yine Meryem suresi 69. ayetindeki “Sonra her milletten, 

rahmân olan Allah'a en çok âsi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız” ifade de eyyuhum 

mevsul, hüve ise mukadder mübtedadır.” 

Halil b. Ahmed
100

 Arap kelamından Ģöyle bir kullanımı iĢittiğini de söylemektedir; 

 ٓح أٗح ذح١ًُ هحتَ ُي ش٤ثح، أٌجو؛ ج١ًُ ٛٞ هحتَ ُي ش٤ثح 

Ben sana bir şey söyleyecek değilim yani sana bir şey söyleyecek olan değilim.
101

 

Burada takdiri ٞٛ mübteda olarak takdir edilmiĢ ve haberi ise َهحت dür. 
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Üçüncüsü durum ise Ģöyledir; ma(ٓح) sıladır(zaittir) ve cümleye dâhil olması, 

çıkarılması gibidir. Yani iraba hiçbir etkisi yoktur. Sadece cümlenin anlamı açısından tekit 

etmiĢ olur. Bu durumda lafız Ģöyle olur; 

 ًٛج ذحخ ػِْ ٓح جٌُِْ ٖٓ جُؼٍذ٤س

Bu, Arapçada kelime ile ilgili olan ilimdir. 

Burada ilim(ِْػ) kelimesi eğer ِْإٔ ٣ؼ‟nin mastarı ise konumu ِْإٔ ضؼ‟deki durum gibidir. 

Ancak iki yerdeki durum böyle değildir. Bu iki durumda Ģöyledir; 

Birincisi; Ma(ٓح)‟nın irabı   ؼِْإٔ ض  takdiri ile mansubken,   ؼِْإٔ ٣  takdiri ile merfu 

konumundadır. 

Ġkincisi; إٔ ضؼِْ  takdirinde  Ma(ٓح)‟yı sıla yani zait kıldığımızda ٌُِْج kelimesini mansub 

yaparken, ِْإٔ ٣ؼ takdirinde ise merfu olur.
102

 Çünkü ِْإٔ ضؼ de ٌُِْج ifadesi meful konumunda ve 

dolayısıyla mansub, ِْإٔ ٣ؼ de ٌُِْج ifadesi naibu‟l-fail merfu konumundadır. 

Sîrâfî‟nin ًٛج ذحخ ػِْ ٓحجٌُِْ ٖٓ جُؼٍذ٤س baĢlığıyla ilgili zikrettiği tüm muhtemel irablar 

sonucu bu baĢlığın 15 farklı Ģekilde durumunun olduğunu zikretmiĢ ve bunları Ģu Ģekilde 

sıralamıĢtır; 

ْ  ٓح -1 ْ  ٖٓ جُؼٍذ٤سًٛج ذحخ ػِ  جٌُِ

ْ  ٖٓ جُؼٍذ٤س-2 ْ  ٓح جٌُِ  ًٛج ذحخ ػِ

3-  ِْ ْ   ًٛج ذحخ ػِ  ٖٓ جُؼٍذ٤س ٓح جٌُِ

4-  ِْ ِْ  ًٛج ذحخ ػِ  ٖٓ جُؼٍذ٤س ٓح جٌُِ

5-   ْ ِْ  ًٛج ذحخ  ػِ  ٖٓ جُؼٍذ٤س ٓح جٌُِ

6-   ْ  ٖٓ جُؼٍذ٤س ًٛج ذحخ  ػِٔح ٓح جٌُِ

ْ   ًٛج ذحخ  ػِٔح -7  ٖٓ جُؼٍذ٤س ٓح جٌُِ

ْ  ٖٓ جُؼٍذ٤سًٛج ذحخ   -8  ػِٔح ٓح جٌُِ

ْ  ٖٓ جُؼٍذ٤س -9 ْ  ٓح جٌُِ  ًٛج ذحخ  ػِ

ِْ ٖٓ جُؼٍذ٤س -10 ْ  ٓح جٌُِ  ًٛج ذحخ  ػِ

ْ  ٖٓ جُؼٍذ٤س -11 ْ  ٓح جٌُِ  ًٛج ذحخ  ػِ

ْ  ٖٓ جُؼٍذ٤س -12 ْ  ٓح جٌُِ  ًٛج ذحذح ػِ

ْ  ٖٓ جُؼٍذ٤س -13 ْ  ٓح جٌُِ  ًٛج ذحذح ػِ

ْ  ٖٓ جُؼٍذ -14 ْ  ٓح جٌُِ  ٤سًٛج ذحذح ػِ

ْ  ٖٓ جُؼٍذ٤س -15 ْ  ٓح جٌُِ ًٛج ذحذح ػِ
103
 

                                                           
102

 Sîrâfî, Şerhu‟l-Kitab, I, 10 
103

 Sîrâfî, Şerhu‟l-Kitab, I, 13 



 
 

26 
 

Sîrâfî bazen de Sîbeveyhi‟nin vermiĢ olduğu ibareye uygun ve açıklama mahiyetinde 

bir üslupla Ģerh eder.
104

 Dolayısıyla ifadesinde Sîbeveyhiyi destekler ve görüĢünü biraz daha 

geniĢ tuttarak anlam kapalılığını gidermeye çalıĢır. Örnek olarak ُُٜٔج(el-Hemz) konusunda 

olduğu gibi; 

٣ٚ هرَ يًٍ ًالٓٚ ك٤ٔح ذؼى ألٝؽة ؾحٓغ جٗح أهىّ ؾِٔس ٓٞؾُز ك٢ ضهل٤ق جُُٜٔ، ٝجُرىٍ ٓ٘ٚ ػ٠ِ ًٓٛد ٤ْرٞ

 ُُٜٔز، ٝأيًٍ ٓحنحُلٚ ك٤ٚ ؿ٤ٍٙ ك٢ جُٔٞػغ جألشٌَ ذٚ ئٕ شحء هللا ضؼح٠ًُالٓٚ ٝٓٓطظؼد قٌْ ج

“Ben Sîbeveyhi‟nin mezhebine göre ve onun bu konuda daha sonra söyleyeceğini 

zikretmeden önce onun tüm kelamına mutabık kalmak için hemzenin tahfifi ve ondan bedel 

hakkında kısa bir cümle takdim edeceğim. Hemzenin hükmü zor bir konudur. Ben inĢallah en 

sorunlu konu hakkında baĢkalarının ona muhalefet ettiği Ģeyi zikredeceğim.”
105

  

Bazen de sadece Sîbeveyhi‟nin ibaresini açıklamakla yetinmez o ibarenin arkasından 

gelen cümleleri de bir mükmil, tamamlayıcı bir cümle Ģeklinde Ģerh eder. ٍذحخ ٓح ٣كطَٔ جُشؼ(şiir 

olması muhtemel konu babı) konusunda olduğu gibi bunu ٍذحخ ٓح ٣شطَٔ جُشؼ(şiiri kapsayan konu 

babı) Ģeklinde isimlendirmiĢ ve Ģöyle demiĢtir; 

 ٖٓ جألْٔحء٣شرٜٞٗٚ ال ٣٘ظٍف  جٌُالّ ٖٓ طٍف ٓح ؛ جػِْ أٗٚ ٣ؿَٞ ك٢ جُشؼٍ ٓح ال ٣ؿَٞ ك٤ْ٢ر٣ٞٚهحٍ 

Sîbeveyhi dedi ki; bil ki, isimlere benzeterek Munsarif olmayan kelimenin munsarif 

olarak kullanılması gibi kelamda caiz olmayan şeyler şiirde caiz olur.
106

  

٤ْر٣ٞٚ يًٍ ك٢ ًٛج جُرحخ ؾِٔس ٖٓ ػٌٍٝز جُشؼٍ ٤ٍُٟ ذٜح جُلٍم ذ٤ٖ جُشؼٍ ٝجٌُالّ ُْٝ  هحٍ أذٞ ْؼ٤ى؛ جػِْ إٔ

٣٘طوظٚ ألٗٚ ُْ ٣ٌٖ ؿٍػٚ ك٢ يًٍػٌٍٝز جُشؼٍ هظىج ئ٤ُٜح ٗلٜٓح، ٝئٗٔح أٌجو إٔ ٣ظَ ًٛج جُرحخ ذحألذٞجخ جُط٢ ضوىٓص 

أيًٍ ػٌٍٝز جُشحػٍ ٓوٓٔس ذأهٓحٜٓح قط٠ ٣ٌٕٞ  رْٜ ك٢ جٌُالّ جُٔ٘ظّٞ ٝجُٔ٘ػٌٞ. ٝأٗحٛك٢ ًالّ جُؼٍخ، ٝ ًٓك٤ٔح ٣ؼٍع 

     .جُشحي ٜٓ٘ح ٓٓطىال ػ٤ِٚ ذٔح أيًٍٙ ئٕ شحء هللا، ٝ ذحهلل جُطٞك٤ن

جػِْ إٔ جُشؼٍُٔح ًحٕ ًالٓح َٓٞٝٗح، ضٌٕٞ ج٣ُُحوز ك٤ٚ ٝجُ٘وض ٓ٘ٚ، ٣هٍؾٚ ػٖ طكس جَُٕٞ قط٠ ٣ك٤ِٚ ػٖ 

َٝٗٚ ٖٓ ٣َحوز ٝٗوظحٕ ٝؿ٤ٍيُي ٓحال ٣ٓطؿحَ ك٢ جٌُالّ ٓػِٚ،  ؽ٣ٍن جُشؼٍ جُٔوظٞو ٓغ طكس ٓؼ٘حٙ، جْطؿ٤ُ ك٤ٚ ُطو٣ْٞ

ٝالٗظد ٓهلٞع، ٝالُلع ٣ٌٕٞ جُٔطٌِْ ك٤ٚ الق٘ح. ٝٓط٠ ٝؾى ًٛج ك٢ شؼٍ ًحٕ ٝ ٤ُّ ك٢ ش٢ء ٖٓ يُي ٌكغ ٓ٘ظٞخ 

 ْحهطح ٓطٍقح، ُْٝ ٣ىنَ ك٢ ػٌٍٝز جُشؼٍ.

ٝػٌٍٝز جُشؼٍػ٠ِ ْرؼس أٝؾٚ ٢ٛٝ: ج٣ُُحوز، ٝجُ٘وظحٕ، ٝجُكًف، ٝ جُطوى٣ْ، ٝجُطأن٤ٍ،ٝجإلذىجٍ، ٝضـ٤٤ٍ ٝؾٚ 

   ئ٠ُ ٝؾٚ آنٍ ػ٠ِ ؽ٣ٍن جُطشر٤ٚ، ٝضأ٤ّٗ جًًٍُٔ ٝض٤ًًٍ جُٔإّٗ.ٖٓ جإلػٍجخ 

“Ebu Said dedi ki: bil ki; Sîbeveyhi bu babta Ģiir ve kelam arasındaki farkı belirtmek, 

Ģiirde herhangi bir eksiklik göstermeden zaruratu‟Ģ-Ģi‟r‟e örnek göstermek için bir cümle 

zikretmiĢtir. Amacı zaruratu‟Ģ-Ģi‟ri ifade etmek değil; Arap kelamında gelmiĢ olan bablara 

ulaĢmak ve arapların manzum ve mensur hakkındaki görüĢlerine yer vermektir. Ben inĢaallah 
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zarurat-ı Ģiiri, Ģazz(kural dıĢı) olanlara varıncaya kadar tüm kısımlarıyla zikredeceğim ki, 

benim söyleyeceklerime delil olsunlar. Muvaffakiyet yalnızca Allah‟tandır. 

Bil ki; Ģiir, vezinli ve tam bir kelam olduğunda ve Ģiirde herhangi bir fazlalık ya da 

eksiklik onu veznin sıhhatinden çıkarır. Ta ki manasının doğru olmasıyla beraber, onu kast 

edilen Ģiir yoluna sevk edene kadar. Veznini güçlendirmek için fazlalık, eksiklik ve normal 

kelamda caiz olmayan diğer Ģeyler Ģiirde caiz kılınmıĢtır. Mansub olan kelimenin merfu 

olması, mecrur olanın mansub olması, mütekellimin hatalı olabileceği hiçbir lafız bu 

bağlamda değerlendirilmez. Bunlardan biri bir Ģiirde bulunduğu vakit atılmıĢ olur ve zarurat-ı 

Ģiir kapsamına girmez. 

Zarurat-ı Ģiir yedi kısımdır; arttırma, eksiltme, hazf, takdim ve ta‟hir, ibdal, teĢbih 

yoluyla irabi yönden değiĢiklik, müzekker olan siganın müennes yapılması ya da müennes 

olanın müzekker yapılmasıdır.”
107

    

Sîrâfî bazen de Sîbeveyhi‟nin kelamını tahlil ederek bir kısmını Ģerh eder, gerisine ise 

değinmeden, geri kalanının anlaĢılır olduğunu ifade ederek Ģöyle der; 

 ذو٢ ٖٓ جُرحخ ٓلّٜٞ أٝ ذحه٢ جُرحخ ٓٓطـ٠٘ ػٖ ضل٤ٍٓٙ ٝٓح

Babtan geri kalanı anlaĢılmıĢtır ya da babın geri kalanı açıklamadan müstağnidir.
108

 

Bazen de Sîbeveyhi‟nin kelamından hiçbir Ģey eksiltip azaltmadan aktarır: 

 <ال ضؿَٞك٤ٚ جُٔؼٍكس  جال جٕ ضكَٔ ػ٠ِ جُٔٞػغ< أٝ >ألٗٚ ذحخ ٓلّٜٞ ًالّ ٤ْر٣ٞٚ<

“Marife olması caiz değildir ancak konumuna hamledilmesi durumunda caiz olur 

der” ya da “Sîbeveyhi‟nin kelamından anlaĢılan babtır” der. 

Bazen de Sîbeveyhi‟nin ifadesini kullanmadan daha anlaĢılır ve basit ifadelerle 

konuyu aktarmaktadır. Bu tür yerlerde genelde; 

 ؾِٔس ًٛج جٌُالّ، ضكظ٤َ ًٛج، ؾِٔس جألٍٓ، ؾِٔس ًالّ ٤ْر٣ٞٚ، جػِْ

Gibi ifadeler kullanmaktadır. AĢağıdaki cümlede olduğu gibi; 

 ٝيًٍش ٓٓحتَ ٤ْر٣ٞٚ ك٢ جُرحخ ذأُلحظ ك٤ٜح ذٓؾ ٝضو٣ٍد ٝ أهٔطٜح ٓوحّ جُشٍـ ُٜح 

“Sîbeveyhi‟nin meselelerini basit ve yakın lafızlarla zikrettim ve bunu Ģerh yerine 

koydum.” 

Yine Sîrâfî, delil getirirken sadece kendi görüĢünü ele almaz, Sibebeyhi‟den sonra 

gelen nahivcilerin de farklı görüĢlerini zikreder. Nitekim ّٓح ؾٍٟ ٓؿٍٟ ًْ ك٢ جإلْطلٜح(istifhamda 

“kem” yerine kullanılanlar) konusunda yapmıĢ olduğu gibi; 

خَّ  هحٍ ٤ْر٣ٞٚ؛ ًٝأ٣ٖ ٓؼ٘حٛح ٓؼ٠٘  ٌ 
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“Sîbeveyhi dedi ki; (ًٖأ٣)keeyyin,( خَّ    ٌ ) rubbe manasındadır.” 

Sîrâfî bunu Ģerh ederken Ģöyle demektedir; 

 ألٕ جُ٘ك٤٣ٖٞ ذظ٤٣ٍٖ ٝ ًٞك٤٤ٖ ًػٍ ضل٤ٍْٓٛ خ"ًْ" "ًْ"ًٓٛد جُلٍجء إٔ ٓؼ٘حٛح ٓؼ٠٘ 

“Ferrâ‟ın mezhebine göre (ًٖأ٣)keeyyin, "ًْ"(kem)‟in manasındadır. Çünkü Basralı ve 

Kûfeli âlimler bunu çoğunlukla "ًْ"(kem) diye tefsir etmiĢlerdir.” 

Ve sonra Sîrâfî Ģöyle demektedir; 

خَّ  ٝٓح  ٌ " قٍف ك٢ ٗلٜٓح، يٛد ئ٤ُٚ ٤ْر٣ٞٚ أطف، ألٕ جٌُحف قٍف ونُٞٚ ػ٠ِ ٓحذؼىٙ ًىنٍٞ " ْْ  ً " ٝ ، "

 ٝالضوٍٞ؛ ًأ٣ٖ ُي.ٝضوٍٞ؛ ًْ ُي؟ 

“Sîbeveyhi‟nin dediği en doğrudur. Çünkü kef(جٌُحف) harfi kendisinden sonrakine dâhil 

olma yönünde rubbe" خَّ  ٌ " harfi gibidir. Kem( ْْ  ً ) ise baĢlı baĢına bir harftir. “Senin için kaç 

vardır?” Diyebilirsin ancak “nice senindir” diyemezsin.”
109

 

Bazen de Sîrâfî, Sîbeveyhinin kelamına Ģerh getirdiğinde oldukça uzun cümlelere yer 

vererek, detaylı açıklama yapar. ذحخ ٝؾٞٙ جُوٞجك٢ ك٢ جإلٗشحو konusunda olduğu gibi. Burada 

Sîbeveyhi‟nin ifadesine kendi ifadesiyle Ģöyle der; 

ئ٤ُٚ ك٤ٜح، ألٗٚ ُْ ٤ْر٣ٞٚ ك٤ٔح يًٍٙ ٖٓ جُوٞجك٢، ُٓوؾ ًػ٤ٍ ٓٔح ٣كطحؼ   ٤ٍ أُلحظجػِْ أ٢ٗ ُٞ جهطظٍش ػ٢ِ ضلٓ

٣ٓطٞػد يًٍٛح، ٝالهظى ئ٠ُ جْط٤لحء ٓؼٍكطٜح، ٝٓح ٣طؼِن ذٜح، كؼِٔص ػ٠ِ إٔ جضوظ٠ يًٍٛح، ٝٓح ٣طؼِن ذٜح ٓغ شٍـ 

 ًالٓٚ، ٝأكٍو ٖٓ يُي ٓح ٣كطَٔ جإلكٍجو، ٝذحهلل أْطؼ٤ٖ ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جألٌٓٞ.

“Sen bil ki; eğer ben sadece Sîbeveyhi‟nin kafiye hakkında zikrettiği Ģeylerle 

yetinseydim, kafiye hakkında söylenilmesi gereken birçok Ģey eksik kalırdı. Çünkü Sîbeveyhi 

bunlara değinmemiĢ, kapsamına ve bağlantılı olduğu Ģeylere iĢaret etmemiĢtir. Ben, konuyu 

ve Ģerhiyle birlikte bağlantılı olduğu Ģeyleri muhtemel tüm yönleriyle oldukça geniĢ tuttum. 

Tüm iĢlerimde yalnızca Allah‟tan yardım dilerim.”
110

    

Sîrâfî‟nin takip ettiği ve Ģerhini eĢsiz kılan özelliklerden bir tanesi de; Ģerh yaparken 

çok detaya inmesi ve farazi sorularla itirazlar yöneltip cevaplar meydana getirmesidir. 

Nitekim bu metodu Ģerhin tümünde göze çarpmaktadır. Bu tür yerlerde َئٕ ْأٍ  , ٝ ئٕ هحٍ هحت ٝ

 gibi ifadelerle sunmaktadır. Örnekleri çok olmakla birlikte biz göstermek amacıyla bir ْحتَ

tanesini zikredeceğiz;  

ٍّ  جُٔؼحٌػس جألكؼحٍ ك٢ ٤ُّٝ: "  ٤ْر٣ٞٚ هحٍ  ."ؾُّ جألْٔحء ك٢ ٤ُّ أٗٚ ًٔح ، ؾ

“Sîbeveyhi dedi ki; isimlerde cezm olmadığı gibi muzari fiillerde de cer yoktur.” 

 :ٜٓ٘ح أؾٞذس يُي ك٢ كإ ؾٍ؟ جُٔؼحٌػس جألكؼحٍ ك٢ ٣ٌٖ ُْ ُْ ُي كوحٍ:  ْحتَ ْأٍ ئٕ:  ْؼ٤ى أذٞ هحٍ
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 ٤ُّٝ ، جُٔكؼس ٝذحإلػحكس ، جُؿٍ قٍٝف ٢ٛٝ ، جألكؼحٍ ػ٠ِ ونُٜٞح ٣ٓطك٤َ ذأوٝجش ٣ٌٕٞ ئٗٔح جُؿٍ ئٕ

 .جٌُالّ كٓى يُي ٝٗكٞ ، ذ٤ؼٍخ ٌٍٓش أٝ ، ٣ؼٍخ ؿالّ ًٛج:  هِص ُٞ أٗي ضٍٟ أال. ٣ؼوَ ٓؼ٠٘ جألكؼحٍ ػ٠ِ يُي ُىنٍٞ

 ك٢ نظٞطٚ ٓوىجٌ ػ٠ِ ضهظ٤ض ئ٠ُ ئذٜحّ ٖٓ ذٚ ٣هٍؼ أٝ ، جُٔؼحف ذٚ ٣طؼٍف ئ٤ُٚ جُٔؼحف ئٕ:  غحٕ ٝٝؾٚ

 جإلذٜحّ قى ػٖ جُـالّ ك٤هٍؼ ،" ُي طى٣ن ٌؾَ ؿالّ ًٛج: "  ٝضوٍٞ ذ٣ُى جُـالّ ك٤طؼٍف" ٣َى ؿالّ ًٛج: "  ًوُٞي ، ٗلٓٚ

 : هُٞي ك٢ ج١ًُ

 ٓرْٜ. جُ٘حِ ٖٓ ٝجقى ٖٓ أنض ُٚ ٝطى٣ن ، جُ٘حِ ْحتٍ وٕٝ ، ُٚ طى٣ن ػ٠ِ ٌِٓٚ ٣٘كظٍ قط٠" ؿالّ ًٛج" 

ٝٝؾٚ غحُع : ئٕ جُلؼَ ال ٣ٌٕٞ ئال ٌٍٗز ، ٝال ٣ٌٕٞ ش٢ء ٓ٘ٚ أنّض ٖٓ ش٢ء ، كايج ًحٗص جإلػحكس ئٗٔح ٣٘رـ٢ ُٜح 

٣َحوز ٓؼٍكس جُٔؼحف ، ٝال ْر٤َ ئ٠ُ إٔ ٣ؼٍف جُٔؼحف ئ٤ُٚ ، قط٠ ٣ٌٕٞ ٓوظٌٞج ئ٤ُٚ ٓؼٍٝكح ، ك٤طؼٍف جُٔؼحف ذًُي 

 .، ُْ ٣ظف

 “Ebu Said dedi ki; eğer birisi sana muzari fiilde neden “cer” olmadığını sorarsa, buna 

birkaç Ģekilde cevap verilebilir: 

 Birincisi: “cer” fiillere eklenmesi imkânsız olan edatlardandır. Bu, harfi cer ve halis 

izafe iledir. Ve bunların fiillere dahil olmasında herhangi bir makul anlamda söz konusu 

değildir. Sen Ģöyle dediğinde; ٣ؼٍخ ، ٌٍٓش ذ٤ِؼٍخ   ّ  bu ve bunu gibi ifadelerin kelamı ًٛج ؿال

bozduğunu görmez misin? 

 Ġkincisi: muzaf ileyhle muzaf marife olur ya da müphemlikten tahsise geçer. ًٛج ؿالّ ٣َى 

(bu, Zeyd‟in hizmetçisidir) dediğinde, hizmetçi, Zeyd ile tanınır.  "ُي طى٣ن ٌؾَ ؿالّ ًٛج "   (bu, 

senin arkadaĢın olan adamın hizmetçisidir)  dediğinde ّجُـال ifadesi kendi anlamındaki ve diğer 

insanlar hariç sadece kendi arkadaĢının mülkiyetinde olana kadar  Ģu cümledeki 

müphemlikten çıkar; bu bir hizmetçidir. Onun arkadaĢı diğer insanlardan mübhem olan 

birinden daha hasdır. 

Üçüncüsü: fiil ancak nekire olur. Ondan hiçbir Ģey diğer bir Ģeyden daha hususi 

olamaz. Ġzafet ancak muzaftaki marifeliği artırmak için olduğundan muzafu ileyhin maksur ve 

maruf olması dıĢında marife olmasına hiçbir yol yoktur. Muzaf ta bununla marife olur.”
111

 

    Netice itibariyle Sîrâfî kitabının baĢında kendi yöntemini açıklayacak herhangi bir 

ifadeye yer vermemiĢse de Ģerhi incelediğimiz zaman yoğun olarak takip ettiği metodun 

önemli olan kısımlarını örnekleriyle ele aldık. Bir konu ile ilgili birden fazla örnek olmasına 

rağmen konu baĢlığını göz önünde bulundurarak tek örnekle yetindik. Daha fazla bilgi sahibi 

olmak isteyen okuyucular Ģerhin ilgili bölümlerine göz atabilirler.  
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2.7. Es-Sîrâfî’nin Kaynakları 

2.7.1.El-Muktedab 

 

  Müellifi Ebü‟l-Abbâs Muhammed b. Yezîd b. Abdilekber b. Umeyr el-Müberred el-

Ezdî es-Sümâlî (ö. 286/900)‟dir. Basra dil mektebinin Sîbeveyhi‟den sonra ikinci otoritesi 

olan Müberred, Arap grameri ve edebiyatıyla ilgili özgün görüĢler ortaya koymuĢtur. Onun 

gramerdeki yöntemi âmiller ve mâmuller taksimine göre semâ, kıyas, ayrıca sebeplerin 

açıklanmasına (ta„lîl) dayalı tanımlamalar yoluyla konuların açıklığa kavuĢturulmasından 

ibarettir. Müberred, bir dil kuralının veya bir ifadenin doğru veya yanlıĢ olduğunu belirlemede 

daima kıyasın hakemliğine baĢvurmakla birlikte kıyası hiçbir zaman semâın önüne geçirmez. 

Gerek semâ gerek kıyasta yaygın kullanımı esas alır, ona aykırı olan ve nahiv kaidelerine 

uymayan Ģâz kıraatleri reddederdi. Arap alfabesinin yirmi sekizinin muayyen Ģekilleri olan, 

yedisinin ise iĢaretlerle gösterilen otuz beĢ harfinin bulunduğunu söylerdi.
112

 

  el-Muķtedab, Sîbeveyhi‟nin el-Kitab‟ından sonra Arap gramerinin en önemli eseri 

olup grameri anlaĢılır bir üslûpla anlatan ilk kitaptır. Ancak eserin “zındık” diye tanıtılan 

Ġbnü‟r-Râvendî‟nin rivayetiyle intikal etmesi tanınıp istifade edilmesini engellemiĢtir.
113

 

Sîbeveyhi‟nin el-Kitab‟ından daha önce tanınması, Müberred‟in gramer konularında aklî 

istidlâle ağırlık vermesi gibi sebepler de eserin yaygınlaĢmasını önlemiĢtir.
114

 Temel kaynağı 

el-Kitab olan, onu eleĢtirmek ve tamamlamak için telif edildiği belirtilen kitapta konuları daha 

iyi belirten ve Sîbeveyhi‟ninkilere göre daha kısa olan orijinal terimler kullanılmıĢtır. Sarf ve 

fonetikle ilgili meseleler Kitâbü Sîbeveyhi‟de müstakil bölümlerde bir araya toplanmıĢken el-

Muķteđab‟da dağınık halde ele alınmıĢtır. 373‟ünü Kitâbü Sîbeveyhi‟den iktibas ettiği 500 

kadar âyeti Ģâhid olarak kullanmıĢ, bazı âyetlerde ayrıntılı yorumlara yer vermiĢ, kıraat 

farklarına temas etmiĢtir. 380‟i Kitâbü Sîbeveyhi‟den alınmıĢ, Ģâhid olarak kullanılan 521 Ģiir 

parçasının çoğunun Ģairi açıklanmamıĢtır.
115

 

 Sîrâfî‟nin eserden aktardığı Ģu Ģekildedir: 

 :ٜٓ٘ح ٝؾٞٛح ك٤ٜح يًٍ" كٍْه٤ٖ جُؿٔؼس ٣ّٞ ذ٣ُى ٤ٍْ" ك٢( جُٔوطؼد) ًطحخ ك٢ جُٔرٍو جُؼرحِ أذٞ هحٍ ٝهى

 .جُرحه٢ ٝض٘ظد جُلحػَ ٓوحّ". جُؿٔؼس ٣ّٞ" ضو٤ْ إٔ

                                                           
112

 Müberred, Ebü‟l-Abbâs Muhammed, el-Muķtedab (nĢr. M. Abdülhâlik Uzeyme), Beyrut, tsz, I, 124 
113

 Ġbn el-Enbarî, Nuzhetu‟l-elibba fi tabakâti‟l-udeba, 169 
114

 Hadisî, Kitabu Sîbeveyhi ve Şuruhuhu, 292 
115

 Ġsmail DurmuĢ, “el-Müberred” DĠA, XXXI, 433 



 
 

31 
 

 .جُرحه٢ ٝض٘ظد جُلحػَ ٓوحّ" جُلٍْه٤ٖ" ضو٤ْ إٔ:  ٜٝٓ٘ح

 .جُرحه٢ ٝض٘ظد ، جُلحػَ ٓوحّ" جُرحء" ضو٤ْ إٔ:  ٜٝٓ٘ح

ٓ   ٤ٍْ: "  جُطوى٣ٍ ٣ٌٕٝٞ ، جُلحػَ ٓوحّ جُٔظىٌ ضو٤ْ إٔ:  ٜٝٓ٘ح  أهٔص كايج ، جُٔظىٌ ػ٠ِ ٣ىٍ جُلؼَ ألٕ ؛" ٍ  ٤ْ جُ

 .هِ٘ح ٓح ك٤ٚ ٝٝؾد ، ٗظد ٓٞػغ ك٢ جُرحه٢ طحٌ جُلحػَ ٓوحّ جُٔظىٌ

“Ebu‟l-Abbas el-Müberred el-Muktedab adlı kitabında  "ٍكٍْه٤ٖ جُؿٔؼس ٣ّٞ ذ٣ُى ٤ْ"  

(Zeyd Ġle Cuma günü iki fersah gezildi) cümlesiyle ilgili gramer açısından bazı durumları 

aktarıyor. Bunlardan ilki;  "ّٞجُؿٔؼس ٣."  Ġfadesinin naib-i fail olup geri kalanının meful 

konumunda mansub kılınması, ikincisi;  "ٖجُلٍْه٤"  ifadesinin fail yerine konulup geri 

kalanının meful hükmünde mansub kılınması, üçüncüsü; ذ٣ُى ifadesindeki be "جُرحء"   harfinin 

fail kılınıp geri kalanının mansub kılınması, dördüncüsü;  ِْ  ٍ ٤  fiilinin mastarı olan   ٓ ٤ٍْ جُ  

kelimesinin fail kılınması durumu ki, bu durumda takdiri Ģöyle olur: 

" ٍ٤ْ   ٍ ٤ْ  ٓ  "جُ

Çünkü fiil mastara delalet eder. Ve mastar fail yerine geçtiğinde geri kalanı mansub 

konumunda olur. Ve bizim dediğimiz vacip olur.
116

 

2.7.2.Ġbn Serrac 

 

 Ebû Bekr Muhammed b. es-Serî b. Sehl el-Bağdâdî (ö. 316/929). Sîrâfî‟nin hocasıdır.  

El-Usul fi‟n-Nahv kitabının müellifidir. Nahiv ilminde önemli bir yer tutar. Hatta kendisi 

hakkında “İbn Serrac nahiv ilmini kendi üslubuyla akıllandırmasaydı, nahiv ilmi mecnun 

kalırdı” denilir.
117

 

 Sîrâfî birçok yerde Ġbn serrac ismini zikretmiĢ ve onun görüĢlerini aktarmıĢtır. Biz 

örnek olması açısından bir tanesini aktarmaya çalıĢacağız. 

 Sîbeveyhinin, Malik bin Harîm (ْٓحُي ذٖ ق٣ٍ)‟e ait bir Ģiiri okuduğu aktarılır. Hârim‟in 

Malik‟in babası olduğu söylenir. Ancak Müberred‟in bunu bazı kaynaklardan “Hazîm” olarak 

görmüĢ olduğu rivayeti olunca, Sîrâfî, “Harîm” isminin yazılıĢı hakkında Ġbn Serrac‟tan 

duyduğunu aktararak Ģöyle der:  

 ؾ٤ٔؼح ٝن٣ٍْ ق٣ٍْ:  ج٣ُ٤ُى٤٣ٖ ذؼغ ذهؾ ٝؾى أٗٚ جٍُٓجؼ ذٖ ذٌٍ أذٞ ٝأنر٢ٍٗ:  ْؼ٤ى أذٞ هحٍ
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 “Ebu Said dedi ki: Ġbn Serrac, Yezidilerin kaynaklarında ْق٣ٍ ve ْن٣ٍ isimlerinin 

ikisini de bulduğunu aktardı.”
118

 

2.7.3. Ġbn Düreyd 

 

 Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasen b. Düreyd el-Ezdî el-Basrî (ö. 321/933). Dilde 

önemliydi. Sîrâfî‟nin hocasıdır ve Sîrâfî ondan çok alıntı yapmıĢtır. AltmıĢ yıl boyunca ilimde 

öncü olmuĢtur. El-Cemhere fi‟l-Luğa, el-Emali, el-Maksur ve‟l-Memdud baĢlıca eserleridir.
119

  

 Sîrâfî,  Ġbn Düreydden çokça aktarımda bulunmuĢtur. Biz bir örneğini aktaracağız. 

 Sîrâfî ذحخ جُكُف konusunda Ġbn Düreyd‟in Hz. Adem aleyhisselama ait olduğu rivayet 

edilen Ģiiri söylerken, kendisinin hazır bulunduğunu aktarır. ġiir Ģu Ģekildedir: 

ٓ   الو  جُرِ  شْ ٍ  ٤َّ ـ  ض   ٞ                         ػ٤ِٜح ْٖ ٝ   ر٤ف  ه   ٍُّ ر  ـْ ٓ   جألٌعِ  ؾٚ  ك

َُّ  ٍ  ٤َّ ـ  ض   ٞ   سشحش  ذ   ََّ ٝه                      ْ  ؼْ ٝؽ   ٕ  ْٞ ُ   ي١ ً  ج٤ُِٔفِ  ِٚ ؾْ جُ

  “Ģehirler ve içindekiler değiĢti, yeryüzü tozlu ve çirkin oldu” 

 “Her renkli tadı olan her Ģey değiĢti, gülümseyen yüzdeki gülümseme azaldı”
120

 

 Bu Ģiirle ilgili Ġbn Düreyd‟in Ģöyle dediğini aktarır; 

َّ :  ٛٞ ٝئٗٔح ، ئهٞجء ٣ٌٕٞ ال ٝؾٚ ػ٠ِ جُر٤ط٤ٖ ئٗشحو:  ُٚ كوِص. أهٟٞ هحٍ ٓح أٍٝ:  ذٌٍ أذٞ كوحٍ  جُٞؾٚ   ذشحشس   ٝه

َّ :  ضوى٣ٍ ػ٠ِ ، ج٤ُِٔف   َّ :  ٝٓؼ٠٘ ، جُٓح٤ًٖ٘ الُطوحء ، جُط٣ٖٞ٘ كطٍـ ، ج٤ُِٔف   جُٞؾٚ   ذشحشس   ٝه  ، ج٤ُِٔف   جُٞؾٚ   ذشحشس   ه

َّ :  ًٔؼ٠٘ ِٚ  ذشحشس   ٝه :  ضؼح٠ُ هللا هحٍ ًٔح ، جُط٤٤ُٔ ػ٠ِ ذشحشس ٝٗظد ، جُٞؾٚ ئ٠ُ جُلؼَ ٗوَ أٗٚ ؿ٤ٍ ، ج٤ُِٔفِ  جُٞؾ

(  َ جْشط ؼ   ٝ   ِ ْأ ٍَّ ٤ْرح   جُ ِِ  ش٤د   ٝجشطؼَ:  ٛٞ ٝئٗٔح (ش  ٍ أٗٚ ؿ٤ٍ ، جٍُأ ّٞ . جُط٤٤ُٔ ػ٠ِ ش٤رح ٝٗظد ، جٍُأِ ئ٠ُ جُّش٤د كؼَ ق

َّ :  هحٍ كٌأّٗٚ ، جُكحٍ ٓؼ٠٘ ك٢ ، ٓظىٌ ٢ٛٝ ، ذشحشس ؾؼَ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٝؿَٞ  جُٞؾٚ   ذحّشح ٝه

“Ebu Bekir dedi ki: birinci söylediği daha kuvvetlidir. Ben de, iki beytin 

söylenmesinde herhangi bir kuvvetlilik söz konusu değildir. Orada “beşaşe” kelimesi 

tenvinsiz bir Ģekilde zikredilerek tenvinli (beĢaĢeten) haline takdir edilmiĢtir.  Yani tenvin 

sakinlerin karĢılaĢma durumundan ötürü bırakılmıĢtır. Yine tenvinli durum tasavvur 

edilmiĢtir.  َّ ج٤ُِٔف   جُٞؾٚ   ذشحشس   ه  (tebessüm yönünden güzel yüzler azaldı) ifadesinin anlamı ,  َّ  ه
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ِٚ  ذشحشس   ج٤ُِٔفِ  جُٞؾ  (gülen yüzlerin tebessümü azaldı) anlamındadır. Ancak verilen ifadede ٚجُٞؾ 

kelimesi fail konumunda ve ذشحشس kelimesi de temyiz üzere mansubtur. Nitekim ayet-i 

kerimede de aynı durum söz konusudur. ġöyle ki: başım(ın saçı) bembeyaz alev gibi tutuştu 

(Meryem, 19/4) ayetinde aslında takdir ; َش٤د   ٝجشطؼ  ِِ جٍُأ  (saçım tutuĢtu) Ģeklindedir. Ancak 

fail konumunda olması gereken جُّش٤د kelimesi temyiz kılınmıĢ ve mansub olmuĢtur. Aynı 

bunun gibi “beĢaĢet” kelimesi mastar olduğundan hal anlamında değerlendirilebilir. Ve o 

zamanda takdiri:  َّ جُٞؾٚ   ذحّشح ه   (yüzlerin gülmesi azaldı) Ģeklindedir.”
121

 

2.7.4. Mebreman 

 

 Muhammed b. Ali Ebubekir el-Askerî (ö. 345/956). Sîrâfî‟nin hocasıdır. Şerhu Kitabı 

Sîbeveyhi adlı bir eser kaleme almıĢtır ancak tamamlayamamıĢtır. Sîrâfî Ģerhinde 

Mebremandan alıntılar yapar. Biz örnek olarak bir tanesini zikredeceğiz. 

 Sîrâfî ػ٤ِٜح جٌٍُ٘ز ٗؼص ٓؿٍٟ ذحخ ًٛج  konusunda Sîbeveyhinin ٝجُوظ٤ٍ جُط٣َٞ ذ٣ًٜٖ ٌٍٓش  (bu 

iki uzun ve kısa adama uğradım) cümlesinin kullanılmayacağını çünkü burada sıfat olarak 

ayrı iki Ģeyin olduğunu söylemesi üzerine Mebremanın iĢittiği rivayeti kendi ifadesiyle Ģöyle 

aktarıyor; 

 Ebu Bekir Mebreman bazı nazariyecilerden rivayet ederek Ģöyle der: biz neden “  ٌٍٓش

ٝجُوظ٤ٍ جُط٣َٞ:  ذ٣ًٜٖ  “ demeyiz? Çünkü iĢaret gitmiĢtir.  Sen ٖجُط٤ِ٣ٖٞ ذ٣ًٜ  (iki uzun adama) 

dersen burada iĢaret birdir. Eğer ٍجُوظ٤ kelimesini َجُط٣ٞ kelimesine atfedersek matuf olan 

.kelimesi iĢaretle birlikte gider جُط٣َٞ
122

 

2.7.5. Zeccac 

 

 Ebû Ġshâk Ġbrâhîm b. es-Serî b. Sehl ez-Zeccâc el-Bağdâdî(ö. 311/923). Zeccâc, Arap 

grameri ve lugatıyla Arap edebiyatı alanındaki öğrenimini bizzat Sa„leb ile Müberred‟den 

almıĢ, dolayısıyla Kûfe ve Basra mekteplerini ilk kaynaktan öğrenme fırsatı bulmuĢtur. 

Müberred‟e olan bağlılığından dolayı Sa„leb‟in el-Faśîĥ adlı kitabına on yerde itirazda 

bulunmuĢtur.
123
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Sîrâfî Ģerhte birçok yerde Zeccaca itiraz eder. Onun Sîbeveyhiyi anlamadığını ifade 

eder. Bununla birlikte bazı yerlerde de Zeccacın görüĢüne baĢvurur ve haklı olduğunu söyler. 

Biz, örnek olarak olarak Ģerhte bahsi geçenle ilgili bir kısmı aktaracağız. 

جُِلع ك٢ جُلؼَ جْطؼٔحٍ ذحخ ًٛج  konusunda Sîbeveyhi‟nin bazı cümlelerin anlamca geniĢ 

olduğunu ve farklı bir vecihle anlaĢılması gerektiğine dair verdiği " أٗص   ّ يذ  ٍِ أػْ  إٔ ٖٓ ػ٢ِّ  أًٍ " 

(senin bana ikramda bulunman, benim seni dövmemden daha iyidir) örnekte kastedilenin 

aslında جُؼٍخ طحقد ٖٓ ػ٢ِّ  أًٍّ أٗص  (sen bana dayak sahibinden daha iyisin) olduğunu söyler. 

Bunun üzerine Sîbeveyhi, Zeccac‟ın görüĢünü aktararak bunun doğru olduğunu söyler. ġimdi 

Sîrâfî‟nin aktardığına bakalım; 

 ُْ ، ػٍذي ٖٓ ػ٢ِّ  ًٍّأ أٗص:  هّىٌضٚ ئٕ:  هحٍ ، هللا ٌقٔٚ" جُُؾحؼ ئْكحم أذٞ" هحُٚ ٓح يُي ك٢ ٝجُوٍٞ 

 أذٞ هحٍ ، ذطَ ػ٤ِٚ جُٔؼ٠٘ قَٔ ٝئٕ ، جٌُالّ ظحٍٛ ٛٞ ًٝٛج ، ػٍذٚ ٖٓ ػ٤ِي أًٍّ أٗٚ ضهرٍ إٔ ض٣ٍى ُٓص ألٗي ٣ؿُ

 ػ٢ِّ  أًٍّ أٗص:  ج٥نٍ كوحٍ ، ٗلٓٚ ئ٠ُ جُؼٍخ ك٘ٓد" ضؼٍذ٢٘ أٗص: "  هحٍ هحتال ًإٔ:  ٛٞ جٌُالّ ًٛج ٝض٣ًٜد:  ئْكحم

 .يُي ٤ُّٝ ، ٗلٓي ئ٠ُ ٗٓرطٚ ج١ًُ جُؼٍخ طحقد ٖٓ

 “Bu konudaki doğru söz Ebu Ġshak ez-Zeccac‟a aittir. O dedi ki; eğer sen “  ػ٢ِّ  أًٍّ أٗص

ػٍذي ٖٓ ” ifadesinin takdirini baz alırsan, bu caiz olmaz. Çünkü sen onu döveceğine onun 

sana ikram etmesinin daha iyi olduğundan haber vermek istemiyorsun. Bu kelamın açık 

durumudur. Eğer bunun üzerine baĢka anlam hamledilirse geçersiz olur. Ebu Ġshak dedi ki: bu 

kelamın düzeltilmesi Ģu Ģekilde olur. Sanki biri  "ضؼٍذ٢٘ أٗص"  (sen beni döveceksin) demiĢ ve 

“dövme”yi kendisine nispet etmiĢ ve diğeri de sen bana kendine nispet ettiğin dayak 

sahibinden daha iyisin demiĢ. Ve öyle bir durumda söz konusu değil.”
124

 

2.8.Sîrâfî’nin ĠstiĢhad Kaynakları 

2.8.1.Kıyas 

 

Sîrâfî istiĢhadında asli kaynak ve öncelikli olarak kıyası kullanır. Kıyas metodu Ģazz 

ve yaygın olmayana göre değil, yaygın ve güvenilir olana göredir. Ona göre kıyas; fasih Arap 

kelamına uygun olandır. Bundan dolayı istiĢhadını yaparken mevsuk(güvenilir) olanı esas 

alarak delil getirir.
125

 Ve Ģöyle der; 

 ٝجُوٍٞ ج١ًُ يٛد ئ٤ُٚ ٤ْر٣ٞٚ ٛٞ جُظك٤ف، ٝ شحٛىٙ جُوٍإٓ ٝجُو٤حِ

Sîbeveyhi‟nin dediği söz doğrudur. Delili ise Kur‟an ve kıyastır. 
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 Faiz, es-Sîrâfî en-Nahvi, 43 
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Arap kelamı Sîrâfî‟nin yanında, kıyas edilen ve ihtilaf durumunda müracaat edilen bir 

kaynaktır.
126

 

2.8.2.Kur’an-ı Kerim ve Kıraatları 

 

Sîrâfî‟nin kıraatlerde takip ettiği yol ve kaynak olarak esas aldığı sahih bir senetle 

gelmiĢ olan mutemet kıraattir. Bundan dolayı sadece Arap dil kurallarına uygun olan 

kıraatleri zikretmez. Sîbeveyhi tüm kıraatlere değinmezken, Sîrâfî tüm kıraatleri ve özellikle 

Ģazz olanlarını aktarır.  

ġimdi Sîrâfî‟nin Kur‟an ayetleri ve kıraatleri ile ilgili getirdiği delillerdeki üslubuna 

iĢaret eden bazı örnekleri verelim: 

Birincisi; hakkında ittifak olan kıraat, ihtilaf olan kıraatten delil yönüyle daha 

kuvvetlidir. 

Ġkincisi; Kur‟ani kıraati destekleyen dilsel olgular inkar edilemez gerçeklerdir. Çünkü 

kıraatin iptali caiz değildir. 

Üçüncüsü; Kur‟an ayetleri Sîrâfî‟nin yanında istiĢhad kaynaklarındandır. 

Dördüncüsü; sahih ve Ģaz kıraatler Sîrâfî‟nin yanında istiĢhad kaynaklarındandır.
127

 

٘حش جُػالغس جُط٢ ٤ُٓص ك٤ٜح ٣َحوز ٖٓ ُلظٜحذحخ ئشطوحم جألْٔحء ُٔٞجػغ ذ   konusunda Sîrâfî rivayet 

edilen (ٍِٙ  ٓ ٤ْ  ٓ ْلؼ َ) kıraati reddeder ve kelamda ( ك٘ظٍز  ئ٠ُ   ٓ  ) kullanımın olmadığını söyler. 

AhfeĢ‟te bu kıraati kabul etmedi. Bu kıraat, Mücahid, Ġbn Muhaysin, ġeybe, Âta, Hamid b. 

Kays ve Hasan-ı Basri‟nin kıraatidir. Bu kıraat nahiv kurallarına uymaz.
128

  

) konusunda Sîrâfî‟nin, Kisai‟nin  ذحخ ٤ً٘ٞٗطٜح ك٢ جألْٔحء   ٤ُْ ٞج ضلػْٜغْ  ْوؼ   ) ayetinde ْغ'yi sakin 

lam(ٍ) ile okumasını aktarırken, Basra ehlinin bunu kâbih gördüğünü söyler. Sîrâfî kıraatlerde 

Kisai ve Ferra‟ya güvenir. Ve nahivde hiçbir dilcinin görüĢünü almadığı gibi nahivci kim 

olursa olsun Kur‟an‟da da hiçbirinin reyini almaz.
129

 

2.8.3.Hadisi ġerif 

 

Sîrâfî, nahiv ile ilgili bir kuralı tatbik etmek için hadisle istiĢhad yapmamıĢtır. Sadece 

bir kelimeyi tefsir ya da tavzih etmek için hadis istiĢhadına baĢvurmuĢtur. Buna rağmen 

Ģerhinde hadis oldukça azdır. Bunun sebebi de hadisin rivayet olarak kabulünün Peygamber 

(sav)den varid olduğu gibi değil, mana ile olduğuna iliĢkin kabule döner. Bu bir yönüyle, 
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diğer yönüyle ise; belki de Ģerh ettiği Sîbeveyhi‟nin el-Kitab‟ında bununla ilgili delillendirme 

görmediğindendir.
130

  babta (  ٚ ِ ؿ   ٓ- ٚ ِ ؿ  ْٔ  ٣ ) kelimesinin (  ٚ ٚ –ٓ ظَّ ٔ ظُّ  ٣ ) anlamında olduğunu söyler 

ve kelimenin geçtiği hadisi, kelimenin anlamını açıklamak için verir;
131

 

ّ  جإلٓالؾس  ٝجإلٓالؾطحٕ ٍِّ   الض ك 

Bir ve iki yudumla muharremat oluşmaz. (yani süt kardeşliği için bir veya iki defa 

emilmesi süt yoluyla muharrematı meydana getirmez.) 
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3.es-Sîrâfî Dönemindeki Nahiv Ġlmi GeliĢimi, El-Kitab’a ġerh Yazılma Nedeni, Yazılan 

ġerhler, Yapılan EleĢtiriler Ve es-Sîrâfî’nin Getirdiği EleĢtiriler 

 

Sîrâfî‟nin el-Kitab‟a yazdığı Ģerh, yazılan önemli Ģerhlerden sayılmaktadır. Çünkü bu 

Ģerhte Sîrâfî oldukça geniĢ açıklamalarda bulunmuĢ ve ayrıntıya inmiĢtir. Takip ettiği metotla 

objektif bir dilci olarak kendisini ıspatlamıĢtır. Biz, Sîrâfî‟nin bu Ģerhte el-Kitab‟a yönelttiği 

eleĢtirilere geçmeden önce; kendi dönemindeki nahiv ve dil çalıĢmalarına kısaca değinmenin 

müstefit olacağı kanaatindeyiz.   

 

3.1. es-Sîrâfî Dönemindeki Nahiv ilminin geliĢimi 

3.1.1. Nahvi Hareketler 

 

Abbasiler döneminde Irak‟ta genelde ilmi hareketlerde, özelde ise dil çalıĢmalarına 

yönelenlerin ayrı bir önemi vardı. Abbasi hilafeti boyunca, halifeler âlimleri kendilerine yakın 

tutmaya ve çocuklarına muallim yapmaya baĢladılar. Basra, nahiv çalıĢmaları alanında en 

önde olan Ģehirdi. Belli bir süre sonra Kûfe ve daha sonra da Bağdat onu takip etti. Sonunda 

bu ulvi iĢi Bağdat üstlendi, bakıĢları kendine çekti ve âlim ve talebelerin çokça yöneldiği bir 

ilim merkezi oldu.
132

 

Bağdat ekolünün en büyük rolü; Basra ve Kûfe ekolleri arasındaki ihtilafı gidermede 

oldu. Bu da iki rakip ekol mensuplarının Bağdat‟ta yoğun olarak toplanmasından sonra 

meydana geldi. Dolayısıyla Bağdat bu iki ekole tabi olanların karĢılaĢma ve münazara yerine 

dönüverdi. Bunların arasında Basra ekolüne ikna olup bu yolu takip edenler ortaya çıktı. 

Bunlar Zeccaci(ö.337), Sîrâfî(ö.368), Farisi(ö.377), Rummani(ö.384) ve diğerleri gibi 

isimlerdi. Yine bunlardan bazıları da Kûfe ekolüne ikna olup bu yolu takip ettiler. Bunlar 

Ebubekr b. El-Enbari(ö.328), Halil b. Ahmed es-Seczi(ö.378), gibi isimlerdi. Bütün bunlara 

karĢın bu iki mezhebi bir araya getiren Ġbn Keysan(ö.299), Ġbn ġâkir(ö.315), Ümmü‟l-

Hayat(ö.320) isimlerde mevcuttu. ĠĢte bunlar Ebu Kasım ez-Zeccaci‟nin dediği gibi Kûfi 

ekolü öncüleri, dayanakları da yine Kûfeydi daha sonra Basra ekolünü tedris ettiler ve bu iki 

ekolü bir araya getirdiler.
133

  

Bağdat‟ta bu iki ekolün birleĢmesiyle Bağdat ekolü meydana gelmiĢ oldu. Bu ekolün 

yöntemi; iki mezhebi inceleme ve birini tercih etmek Ģeklindeydi. Münazaa eden iki ekolü 
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birleĢtiren bu grup; her iki ekolün görüĢüne eleĢtirel yaklaĢırdı ve derinlemesine inceleme 

yapar bir problem durumunda bölgeci ve taraflı davranmadan ikisinden de istifa ederek hülasa 

Ģeklinde bir sonuç ortaya çıkarır ve bunu da Bağdat ekolü diye adlandırırlardı.
134

 

Hicri 4. asırda Bağdat‟ta nahivde zirve olan isimler vardı. Bunlarla nahiv ilmi 

olgunluk, geniĢlik ve derinlik açısından büyük bir seviyeye ulaĢtı. Bu önemli isimler arasında 

Ģunları sıralayabiliriz; Ebu Ġshak ez-Zeccac(ö.311), Ebubekr Serrac(ö.316), ez-Zeccaci, es-

Sîrâfî, el-Farisi, er-Rummani, Ebu‟l-Feth b. Cinni(ö.392). Hicri 4. Asırdaki nahiv 

çalıĢmalarında Ģöhret olarak bu isimlerin, suret olarak ta kültür ve telifatların zikredilmesi 

bizim için kâfidir.
135

 

Sîrâfî döneminde nahivcilerin nahiv kültürü olgunluk, derinlik, çeĢitlilik ve 

kapsayıcılık bakımından farklı farklıydı. Örneğin bazı nahivciler Arapça yanında Kur‟an ve 

fıkıh ilmini, bazıları mantık ve kelam ilimlerini ve bazıları da sadece gramer yönünü 

geliĢtirirdi. Bundan dolayı çeliĢkili metotlar ortaya çıktı. Bu nahivcilerden h. 4. Asırda 

Bağdat‟ta yaĢayan ve en bariz olanları; ez-Zeccaci, es-Sîrâfî, er-Rummani ve el-Cinni‟ydi. 

Ez-Zeccaci, nahiv ilminin felsefe ve mantık gibi ilimlerle karıĢtırmadan saf kalması 

gerektiğini savunurdu. Nahiv tanımlarının nahvi gerçeklerden çıkması gerektiğine çağırır ve 

mantık ilkeleriyle tanım yapanları eleĢtirirdi.
136

 

Es-Sîrâfî, rivayet ilmi ve onunla ilgili olan Ģiirin tanımı, haber, kıssa, lügatin tahkiki, 

söz ve Ģiirin sahibine mensubiyeti konusundaki sıhhati ile ilgili ilimleri önemserdi. Cedel ve 

ikna etmede kelamcıların metodunu, konuları detaylandırmada da fükahanın metodunu 

beğenir ve takip ederdi. 

El-Farisi ise yönteminin hakikatini Ģöyle ifade ederdi;  

  ألٕ أ نطة ك٢ ن٤ٖٓٔ ٓٓثِس ٓٔح ذحذٚ  جٍُٝج٣س أقد  ئ٢ُ ٖٓ إٔ أ نطة ك٢ ٓٓثِس ٝجقىز ه٤ح٤ْس.

“Konusu rivayet olan elli meselede hata etmem bir tek kıyasi meselede hata etmemden 

daha sevimlidir.”
137

 

Arap dil grameri onun yanında daha baskındır. Dolayısıyla metodu, kıyasa saygınlık 

ve hükümlerini bir araya getirmek üzeredir. Er-Rummani ise nahiv ile ilgili kelamını mantıkla 

birleĢtirirdi. Nitekim Ebu Ali Farisi Ģöyle derdi; 

  ٓحٗوُٞٚ ٗكٖ، ك٤ِّ ٓؼٚ ٓ٘ٚ ش٢ءئٕ ًحٕ جُ٘كٞ ٓح٣وُٞٚ جٍُٓح٢ٗ، ك٤ِّ ٓؼ٘ح ٓ٘ٚ ش٢ء، ٝئٕ ًحٕ جُ٘كٞ 
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 et-Tantavi, Muhammed, Neş‟etu‟n-Nahv, Daru‟l-Maarif, Kahire, 1995, 159 
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 Faiz, es-Sîrâfî en-Nahvi, 14 
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 ez-Zeccaci, el-İdah fi İleli‟n-Nahv, s.48 
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İrşadu‟l-Erib ila Ma‟rifeti‟l-Edib, VII, 259 
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“Eğer nahiv, er-Rummani‟nin dediği ise bizim yanımızda nahiv bilgisi yoktur, yok 

eğer nahiv bizim dediğimiz ise, o zaman onun nahiv ile ilgili bilgisi yoktur.”
138

 

Er-Rummani; Nahvi, aracı kıyas ve nazar olan bir sanat olarak görürdü. Hatta denilirdi 

ki;  

ٚ، ٝٛٞ جٍُٓح٢ٗ، ٝٝجقى ٣ لْٜ ذؼغ  ًالٓٚ، ٝٛٞ جُلح٢ٌْ، ٝٝج  ٓ قى جُ٘ك٣ٕٞٞ ك٢ َٓحٗ٘ح غالغس: ٝجقى ال٣ لْٜ ًال

 ٣ لْٜ ؾ٤ٔغ ًالٓٚ، ٝٛٞ ج٤ٍُٓجك٢

“Nahivciler zamanımızda üç taneydi. Birinin dediği anlaĢılmazdı. Bu, er-

Rummani‟ydi. Birinin dediğinin yarısı anlaĢılırdı. Bu, el-Farisi‟ydi. Birinin tüm dedikleri 

anlaĢılırdı. Bu ise; es-Sîrâfî‟ydi.”
139

 

Bu gösteriyor ki; bu üç nahivcinin, nahvi problemlere yaklaĢımı ve çözümü her birinin 

nevi Ģahsına münhasır bir metottu. 

Ġbn Cinni ise hocası el-Farısi‟den daha fazla dil felsefesine girerdi. Ve tabirde ondan 

daha kibar tabirler kullanırdı. Öyle ki; dilciler arasında edip ve filozoftu.  

 

 3.2. ġerhu Kitabı Sîbeveyhi’nin Yazılma Nedeni 

 

Sîbeveyhi‟nin kitabı sarf ve nahiv ilminde ilk dönemlerde yazılmıĢ kitap tasnifinde en 

önemli kitaplardan sayılır. Kitabında nahiv ve sarf ilimlerinin ilkelerini toplamıĢtır. Yaptığı 

bu çalıĢma gerek çağdaĢı olan, gerekse sonraki dönemlerde gelenlerin dikkatini çekmiĢtir. 

Öyle ki bu kitabına, nahiv ve sarf alanında ilkel tanımlar yapması ve kendi döneminin ilk 

sistemli kitabı olması hasebiyle “el-Kitab” ismini kullanmıĢlardır ki, gerek kendi döneminde 

ve gerekse sonraki dönemlerde bu isim baĢka hiçbir telife kullanılmamıĢtır. Sîbeveyhi 

kitabında kapalı ifadelerle tanımlamalar yapar.
140

 Nitekim el-Bağdadî Hizane adlı eserinde 

Ģöyle demiĢtir; 

  ٝهى ٌٟٝ هطؼس ٖٓ جُِـس ؿ٣ٍرس، ُْ ٣ىٌى جَٛ جُِـس ٓؼٍكس ؾ٤ٔغ ٓح ك٤ٜح ٝال ٌوٝج قٍكح ٜٓ٘ح 

Sîbeveyhi kendi kitabında dilden öylesine garip kıtalar rivayet etmiş ki; dilciler ne 

hepsini bilebilmiştir, ne de bir harfini reddedebilmiştir.
141

    

Sîbeveyhi‟nin kitabında Ģevahid olarak kullandığı nass ve Ģiirlerde edebi açıdan, ses ve 

dil açısından orijinal bir zenginlik vardır. Günümüzde tecvid ve kıraât ilmi, fıkhu‟l-luğa ve 

lehçeler ve tüm bunlarla birlikte Ģiir sanatları, aruz, kafiye, Ģiir ve Ģairlerin iĢlerini 

                                                           
138

 el-Hemevi, Mu‟cemu‟l-Udeba, XIV, 74-75 
139

 el-Hemevi, Mu‟cemu‟l-Udeba, XIV, 75 
140

 Faiz, es-Sîrâfî en-Nahvi, 7 
141

 el-Bağdâdî, Hızânetü‟l-Edeb, I, 179 



 
 

40 
 

kolaylaĢtıran
142

 bir babla birlikte baĢka bir bab ta var ki; Ģiirdeki kafiye, nazım biçimini 

içerir
143

. Tüm bu içerikler kitabın ne kadar kapsamlı olduğuna delildir.  

Kitabın üslubuna gelince, akıcı Ģekilde bir anlatım, örnekleri çoğaltma ve tabirde icaz 

söz konusudur. Örnekleyecek olursak; Sîbeveyhi, önce kuralı veya hükmü verir ardından 

çoğunlukla ya kendinden ya da iĢitip ezberlediği örneklerden örnekleme getirir. Sîbeveyhi 

ibaresinde açık olmaya gayret eder ancak çoğunlukla bunda baĢarılı olamamıĢtır. Çünkü çoğu 

zaman kelamında açıklama ve ayrıntıya muhtaç büyük bir sorun ve ibaresinde kapalılık söz 

konusu olur.
144

 Nitekim Ġbn Keysân  (ö. 320/932 [?]) da el-Kitab hakkında Ģöyle demektedir; 

ٗظٍٗح ك٢ ًطحخ ٤ْر٣ٞٚ كٞؾىٗحٙ ك٢ جُٔٞػغ ج١ًُ ٣ٓطكوٚ، ٝٝؾىٗح أُلحظٚ ضكطحؼ ئ٠ُ ػرحٌز ٝ ئ٣ؼحـ ألٗٚ ًطحخ 

 ًحٕ أِٛٚ ٣أُلٕٞ ٓػَ ًٛٙ جألُلحظ كحنطظٍ ػ٠ِ ًٓجٛرْٜ.أُق ك٢ َٓحٕ 

“Sîbeveyhi‟nin kitabına baktığımızda onu hak ettiği konumda ve lafızlarını ifade ve 

açıklamaya muhtaç görüyoruz. Çünkü o, insanların bu tür ifadelere alıĢık olduğu ve 

dolayısıyla rahat anladığı bir zamanda yazılan bir kitaptır ki Sîbeveyhide buna riayet 

etmiĢtir.”
145

 

Önceki âlimler Sîbeveyhi‟nin el-Kitab‟ı yayıldığından beri üzerinde 

yoğunlaĢmıĢlardır. Çoğu da bu kitabı Ģerh ve açıklamakla meĢgul olmuĢlar ve tüm 

gayretlerini el-Kitab‟taki çokça bulunan muğlaklıkları açıklamaya sarf etmiĢ, mukaddime, 

illetler ve kıyaslarını beyan etmeyi arzulamıĢlardır.
146

 

ġerh yapanlardan bazılarını zikredecek olursak; AhfaĢ-ı Asğar olarak tanınan Ali b. 

Süleyman,  Ebu Osman el-Mazeni, Ebu‟l-Abbas el-Müberred, Ebubekr b. Serrac, Ebubekr 

Meberman, Sîrâfî, Rummani, ZemahĢeri, el-A‟lem eĢ-ġentemeri gibi nahivciler bunlardandır. 

Ancak tüm Ģerhler içerisinde en büyüğü ve en kapsamlısı; ne kendisinden önce ne de 

kendisinden sonra hiçbir Ģerhin ulaĢamadığı bir seviyede ele alınan Ebu Said es-Sîrâfî‟nin 

Ģerhidir. Es-Sîrâfî, Sîbeveyhi‟nin çoğunlukla kısa cümlelerle ifade etmiĢ olduğu 

tanımlamalara oldukça geniĢ açıklamalar yapmıĢ ve konuyla alakalı muhtemel tüm vecihleri 

ele almıĢtır. Kapalı ifadeleri açıklamıĢ, cüz‟iyatını tamamlamıĢ, konularını iyice 

incelemiĢtir.
147

 Sîbeveyhi ve Ġbn Ebi Ġshak, Ebu Amr b. Âla, Halil b. Ahmed, Ebu‟l-Hattab el-

ÂhfeĢ, Yunus b. Habib, Kisai, Ferra, Ebu Ubeyde, Ebu‟l-Hasan el-ÂhfeĢ, Ebu Zeyd el-Ensari, 

Âsmaî, Ebu Âmr eĢ-ġeybani, Ebu Amr el-Cermi, Ġbnu‟l-Â‟rabi, Muhammed b. Habib, Ebu 
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Hatim Es-Sicistani, Ebu‟l-Âbbas Sa‟leb, Ebu‟l-Âbbas el-Müberred, Ġbn Keysan, Ebu Ġshak 

ez-Zeccac, Ġbn Düreyd, Ġsmail Kadı gibi diğer nahiv öncülerinin görüĢlerini de arz etmiĢ ve 

bu görüĢlerle tartıĢma yapmıĢ ve muhalefet yönünü ortaya koymuĢ, bu görüĢler arasında 

kendi görüĢ ve delillerine dayanarak muvazeneyi sağlamıĢtır. Bütün bunları yaparken de 

oldukça açık ibareli, sabırlı ve çok yönlü münakaĢa ile ele alan bir üsluba sahipti. TartıĢma 

üslubunu açıklaması açısından bir örnek vermenin uygun olacağı kanaatindeyiz; 

Sîrâfî, Sîbeveyhi‟nin isimlerde cezm durumu olamayacağı gibi muzari fiillerde cer 

alametinin olamayacağını aktarması ve bunu sebeplere dayandırması üzerine, Ebu‟l-Hasen el-

AhfeĢ‟inde kendince iki neden sayması üzerine bunların yanlıĢ olduğunu ifade ediyor. 

ġerhteki ifadeyle aktaracak olursak; 

 :ػِّط٤ٖ يُي ك٢ جألنلش جُكٖٓ أذٞ ٝيًٍ

 ، جُط٣ٖٞ٘ ٓوحّ ٣وّٞ ئ٤ُٚ جُٔؼحف إٔ ػِٔ٘ح ٝهى ، جُلحػَ ئ٠ُ ذؼىٙ القطؿ٘ح جُلؼَ ئ٠ُ أػل٘ح ُٞ:  هحٍ أٗٚ:  ئقىجٛٔح

 .ش٤ثحٕ ٓوحٓٚ ٣وّٞ إٔ ػ٘ىٙ جُط٣ٖٞ٘ هٞز ٖٓ ٣رِؾ ُْٝ

 .ٝٓلؼ٤ُٜٞح كحػ٤ِٜح ٝػ٠ِ ٝجُُٓحٕ جُكىظ ػ٠ِ ٣ؼ٢٘ ، ؿ٤ٍٛح ػ٠ِ أوُّس جألكؼحٍ إٔ َػْ ، جُػح٤ٗس ٝجُؼِس

 جإلػحكس ألٕ ؛ ئ٤ُٜح ٣ؼحف كال ، ػ٤ِٜح ذٔىٍُٞ ٤ُٝٓص ، أوُس ٝجألكؼحٍ:  هحٍ ؛ ػ٤ِٚ ٓىٍُٞ ئ٤ُٚ جُٔؼحف إٔ َٝػْ

 .جُى٤َُ ئ٠ُ ال ػ٤ِٚ جُٔىٍُٞ ئ٠ُ

“Ebu‟l-Hasen el-AhfeĢ bu konuda iki sebep zikrediyor: 

Birincisi: biz fiile bir Ģeyi izafe edersek yani muzafun ileyh yaparsak (ki muzaf ileyh 

mecrurdur)  o zaman fail için bir delilimiz kalmaz. Çünkü biz biliyoruz ki muzafun ileyh 

tenvin hükmündedir (yani nekiredir). Ve tenvinli olduğundan hem muzafun ileyh hem de fail 

olma durumunu elde edemez. 

Ġkincisi: zannetmiĢ ki, fiiller kendi dıĢındaki bir Ģeye delalet eder. Ki bunlarda fiilin 

anlam bakımındankapsamında olan, hades (eylem), zaman, fail ve mefuldür.  

ZannetmiĢ ki muzafun ileyh buna delalet eder. Ve fiiller delalettir, medlul aleyh 

değildir. Dolayısıyla izafe edilmez. Çünkü izafe medlul aleyhte olur delilde olmaz.”
148

 

 Bütün bunlar, fıkıh, mantık, kelam ilmi, lügat, nahiv ve sarf ilimlerinde çok bilgili ve 

kültürlü olmasına dayanıyordu.
149

 Öğrencisi Ebu Hayyan et-Tevhidî Ģöyle bir anektot 

aktarıyor; 

ػ٠ِ أذ٢ ْؼ٤ى، ٝ ذحُكٓى ُٚ، ٤ًق ضْ ُٚ ضل٤ٍٓ ًطحخ ٤ْر٣ٞٚ ٖٓ أُٝٚ ئ٠ُ طوى ذحُـ٤ع ٘إٔ أذح ػ٢ِ جُلح٢ٌْ ًحٕ ٣

الذٖ وٌْط٣ٞٚ، ػ٠ِ ْؼس آنٍٙ، ذـ٣ٍرس أٓٓحُٚ ٝشٞجٛىٙ ٝأذ٤حضٚ، ألٕ ًٛج ش٢ء ٓحضْ ُِٔرٍو ٝالُُِؾحؼ ٝال الذٖ جٍُٓجؼ ٝال 

 ػِْٜٔ ٝك٤غ ًالْٜٓ.
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“Ebu Ali el-Farisi Ebu Said‟e karĢı hasetçiydi. Onun,  Sîbeveyhi‟nin kitabının garip 

misaller, garip delil ve beyitlerine rağmen; bu kitabı baĢından sonuna kadar tefsir eden bir 

kitabı nasıl olur? Çünkü bu öyle bir iĢ ki, ne Müberred, ne Zeccac, ne Ġbn Serrac, ne de Ġbn 

Deresteveyh geniĢ ilimleri ve bol kelamlarına rağmen tamamlayamamıĢlardır.”
150

 

Hadisî, kitabında, el-Kitab‟la ilgili Ģerh yazılma nedeninin bu kitabın ya da 

Siebeveyhi‟nin buna ihtiyaç duyması değil, insanların bir konuyu okurken bağlı bulunduğu 

bölge ve ekole göre farklı anlamaları ve çeĢitli çıkarımlar elde etmeleri sebebiyle olduğunu 

ifade ediyor.
151

 

3.3.el-Kitab’a Yapılan ġerhler 

 

el-Kitab‟taki ifadelerin kapalı olması ve açıklamaya muhtaç bölümlerin çokluğu 

sebebiyle Ģerh yazma ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır. Biz Ģerh yapanlardan bazılarını burada 

zikredeceğiz. 

3.3.1.ġerhu Kitabı Sîbeveyhi lil-AhfeĢ el-Evsat 

 

Adı Ebu‟l-Hasen Said b. Mes‟ade‟dir. Sîbeveyhinin öğrencisi ve yaĢça kendisinden 

büyüktür. Sîbeveyhi‟den önce Halil ile arkadaĢlık yapmıĢtır. Basra ekolünün nahiv 

imamlarının en büyüklerindendir. Sîbeveyhi‟den ders alanlardan en âlim olanıdır.
152

 

Onun hakkında bilgi veren kaynaklarda kendisine ait Şerhu Sîbeveyhi  adında bir kitabı 

olduğunu aktarmamıĢtır. Fakat Hadisî, Bağdat Evkaf kütüphanesinde el yazma nüshasını 

bulduğunu aktarmaktadır. Ancak içeriği hakkında bilgi yoktur.
153

 

 

3.3.2.ġerhu Kitabı Sîbeveyhi lil-Mâzınî 

 

Adı Ebu Osman Bekr b. Muhammed el-Mâzınî (ö. 249/863)‟dir. Sîbeveyhi‟nin el-

Kitâb‟ını AhfeĢ el-Evsat‟tan ve Ebû Ömer el-Cermî‟den okudu. Basra âlimlerinin en 

meĢhurlarından biri olduğunu zikretmekte, talebesi olan Müberred, Sîbeveyhi‟den sonra nahvi 
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en iyi onun bildiğini söylemektedir. Ebû Osman el-Mâzinî nahivden ziyade sarfla ilgilenmiĢ, 

daha önce nahivle birlikte ele alınan sarfı müstakil bir ilim halinde tedvin eden ilk dilci 

olmuĢtur. Dilde kıyasa büyük önem vermiĢ, kıyasa uymayan Ģeyleri Kur‟an‟da bile olsa 

reddetmiĢtir.
154

 

 Kendisine ait Şerhu‟l-Kitab adlı müstakil bir eseri olduğunu ne Ebu Tayyib el-Lügavî, 

ne es-Sîrâfî ve ne de ez-Zübeydî tabakat kitaplarında aktarmamıĢlardır. Ġbnu‟l-Enbarî 

kitaplarını sayar fakat ne Şerhu Kitabı Sîbeveyhi ne de Tefasiru Kitabı Sîbeveyhi adlı bir 

eserlerden bahsetmez.
155

 Ancak Hadisî, eserleri arasında Tefasiru Kitabı Sîbeveyhi adlı bir 

eseri olduğunu aktarmaktadır.
156

 

3.3.3.ġerhu Kitabı Sîbeveyhi lil-AhfeĢ es-Sağir 

 

Ebü‟l-Hasen Alî b. Süleymân b. el-Fazl el-AhfeĢ el-Asgar (ö. 316/928 [?]).Kûfe dil 

mektebi âlimlerinden. Talebesi Merzübânî‟nin ifadesine göre AhfeĢ, gerek rivayet gerekse 

nahiv ilmi konusunda pek bilgili olmadığı gibi Ģair de değildi. Kendisine nahiv meseleleriyle 

ilgili bir soru sorulduğu zaman canı sıkılır, hatta ısrarla bir Ģey soranı yanından kovardı.
157

 

 Eserleri arasında Şerhu Kitabı Sîbeveyhi ve Tefsiru Risaleti Kitabı Sîbeveyhi gibi 

eserleri vardır.
158

 

3.3.4.ġerhu Kitabı Sîbeveyhi li Ġbni Serrac 

 

Ebû Bekr Muhammed b. es-Serî b. Sehl el-Bağdâdî (ö. 316/929). Müberred ve 

Zeccâc‟dan sonra nahiv sahasında döneminin en güçlü siması olarak kabul edilen Ġbnü‟s-

Serrâc, eserlerinde seleflerinin topladığı Arapça‟nın gramerine dair dağınık malzemeyi 

düzenli bir hale getirmiĢ, bu sebeple eleĢtirmenler, “Nahiv ilmi deli (dağınık) idi, onu 

akıllandıran (derli toplu hale getiren) Ġbnü‟s-Serrâc oldu” demiĢlerdir. Basra dil mektebine 

bağlı kalan Ġbnü‟s-Serrâc‟ın diğer bir özelliği de Kitâbü Sîbeveyhi‟den yaptığı nakillerde ve 
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rivayetlerde gösterdiği titizliktir. Aynı zamanda Ģair olan Ġbnü‟s-Serrâc‟ın bazı Ģiirleri kendi 

eserlerinde ve diğer kaynaklarda yer almaktadır.
159

 

En önemli eseri el-Usul fi‟n-Nahv‟dir. Abdülhüseyin el-Fetlî tarafından üç cilt halinde 

Bağdat‟ta 1973 yılında neĢredilmiĢtir. Şerhu Kitabı Sîbeveyhi adlı eseri olduğu da 

kaynaklarda geçmektedir. Ancak günümüze ulaĢmamıĢtır.
160

 

3.3.5.ġerhu Kitabı Sîbeveyhi li Mebreman 

 

Nahiv ilminde otorite sayılan bir âlimdi. Anı zamanda Sîrâfî‟nin hocasıdır. Şerhu 

Kitabı Sîbeveyhi adlı bir eseri olduğu ancak bunu tamamlayamadığı aktarılmaktadır.
161

 

3.3.6.ġerhu Kitabı Sîbeveyhi li Ġbn Deresteveyhi 

 

Ebu Muhammed Abdullah bin Deresteveyh (ö. 347/958). Ona ait Şerhu Kitabı 

Sîbeveyhi adlı bir eseri sadece Ġbn nedim zikretmektedir. El-Kıftî ise en-Nusretu li-Sîbeveyhi 

ala Cemati‟n-Nahviyyin adında bir eserinin olduğunu zikretmektedir.
162

 

3.3.7.ġerhu Kitabı Sîbeveyhi li’r-Rummânî 

 

Ebü‟l-Hasen Alî b. Îsâ b. Alî er-Rummânî el-Bağdâdî (ö. 384/994). Ebû Ali el-Fârisî 

ve Ebû Saîd es-Sîrâfî gibi önde gelen dil, nahiv ve edebiyat âlimleri arasında sayılan, aynı 

zamanda önemli bir Mu„tezile kelâmcısı olan Rummânî‟nin talebeleri arasında ġeyh Müfîd, 

Ebû Hayyân et-Tevhîdî, Ebü‟l-Kāsım Ali b. Ubeydullah ed-Dakīkī, Ali b. Muhassin et-

Tenûhî, Hilâl b. Muhassin es-Sâbî ve Hasan b. Ali el-Cevherî zikredilir. Rummânî, 

terminolojisiyle birlikte mantık ilmini Arap nahvine ilk uygulayanlardan sayılır. Bu sebeple 

dönemindeki bazı nahiv âlimleri tarafından eleĢtirilmiĢ, Ebû Ali el-Fârisî, “Eğer nahiv 

Rummânî‟nin söylediği Ģey ise bizim ondan bir payımız yoktur, eğer bizim söylediğimiz ise 

bu takdirde onun bundan hiçbir nasibi yoktur” demiĢtir.
163
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Rummânî‟nin kaynaklarda 100 kadar eseri zikredilmekle birlikte bunların pek azı 

günümüze ulaĢmıĢtır. Şerhu Kitâbi Sîbeveyhi adlı eserinin bazı kısımları günümüze kadar 

gelmiĢ ve bazı bölümleri Mazin el-Mübarek tarafından 1963 yılında yayımlanmıĢtır.
164

 

 

3.4.ġerhu Kitabı Sîbeveyhi’nin Getirdiği Yenilikler 

 

Sîrâfî‟nin Ģerhi, el-Kitab‟taki Ģevahid ve rivayetleri araĢtırma yönünden oldukça 

önemlidir. O, bu Ģerhte çokça rivayet eden, hafız, dilci, derin görüĢe sahip, araĢtırmacı ve 

eleĢtirel bir konumdadır. Sîrâfî, delil olarak verilen Ģahitlerin senetlerini inceler ve 

söyleyenine nispeti konusundaki sıhhati araĢtırır, sonra Ģiir beytinin lafızlarına bakar, Ģiirdeki 

nahiv ile ilgili kuralın sıhhatini inceler bunun sonucunda ya kabul eder ya da terk eder. Sîrâfî, 

Sîbeveyhi‟nin istiĢhadiyle yetinmez bilakis daha fazla delil getirir. Rivayetlerin doğrulunu 

tespit etme bakımından takip ettiği yol rivayetin kaynağını tespite yönelik ilmi bir yoldur.  ًٛج

 kelimesini açıklarken; bunun جإلؾٍو konusunda ذحخ ٓح ُكوطٚ جُُٝجتى ٖٓ ذ٘حش جُػالغس ٖٓ ؿ٤ٍ جُلؼَ

mantarların yanında çıkan bir bitki olduğunu söyler ve delil olarak ta Ebu‟l-Abbas el-

Müberred‟in Ģiirini getirir.
165

 Yine ٕٔح ك  ْْ  kelimesini açıklarken; bunun bir ağaç olduğunu جأل 

söyler ve Esmaî‟nin Ģiiriyle delillendirme yapar.
166

 Ġbn Düreyd‟in و ٣ْٓن kelimesi hakkındaki 

açıklamasını nakleder ve delil olarak yine Ġbn Düreyd‟in kendisinin okuduğu Ģiirle istiĢhad 

yapar.
167

 El-Cermi‟nin ٕقٔحؽح kelimesinin bir yer olduğuna dair açıklamasını aktararak yine 

el-Cermi‟nin kendi okuduğu bu Ģiirle delil getirmektedir; 

 ٣ح وجٌ ٠ِْٔ ذكٔحؽحٕ ج٢ِْٔ

Ey Hamatan‟daki Selma‟nın evi selamette kal.
168

 

Sîrâfî, herhangi bir alime ait bir görüĢü zikrederken veya rivayet ederken; bu görüĢün 

o alimin kitapları arasındaki yerini de zikreder.   ٓ ٝجُلطكسس الَٓس ُٜح جُٜحء ِ  ؼ  لْ ذحخ ٓح٣ٌٕٞ   konusunda 

Ģöyle demektedir; 

  ٓ كٞجزهحٍ أذٞ ْؼ٤ى: ٝهحٍ طحقد ًطحخ جُؼ٤ٖ؛أٌع 
169

...   

“Ebu Said dedi ki; Kitabu‟l-Âyn sahibi sahibi Ģöyle dedi; (كٞجز  ٓ  içerisinde çok (أٌع 

yılan olan toprak”.
170
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Yine ذحخ ٓحًٛٙ جُكٍٝف ك٤ٚ كحءجش ve ذ٘حش جُػالغس ٖٓ ؿ٤ٍ كؼَُكوطٚ جُُٝجتى ٖٓ  ذحخ ٓح  konularında da 

Ģöyle demektedir; 

   ٝأؾرٞ ًطحخ جُٔظحوٌ: ؾرٞش جُهٍجؼ أْؾر٢ هحٍ أذٞ ْؼ٤ى: ٝهى ق٠ٌ أذٞ ٣َى ك٢

“Ebu Said dedi ki; Ebu Zeyd kitab-ı mesadirde vergiyi topladım anlamında olan ؾرٞش 

fiilinin muzari halini yaî(أْؾر٢) ve vavî(ٞأؾر)  Ģeklinde hikâye etmiĢtir.”
171

 

Ebu Said, Sîbeveyhi‟nin    س ُ ْٞ  ٓ َْ ُٞ س  أ ْكؼ   Ģeklinde aktardığı kelimenin Ebu Ûbeyd‟in ئِ  

kalıbında   س  ُٞ  ٓ  َْ أ   Ģeklinde ifade ettiğini söyler.
172

 

Sîrâfî, Ģerhinde Sîbeveyhi‟den sonra gelmiĢ olan el-AhfeĢ, el-Müberred, ez-Zeccac, 

Ġbn Serrac, Meberman ve diğer nahivcilerden de örnekler getirir. GörüĢlerini tartıĢır, ya kabul 

eder ya da reddeder. Bazen de herhangi bir tartıĢmaya girmez.
173

   

Sîrâfî,  ك٢ ٓٞػغ جُالٓحشذحخ ٗظحتٍ ٓح يًٍٗح ٖٓ ذ٘حش ج٤ُحء ٝجُٞجٝ جُط٢ ٖٜ٘ٓ  konusunda Ebu Ġshak 

ez-zeccac‟a ضو٣/٠ ْطو٢ fiilinin mazi kalıbı ile ilgili itiraz ederek Ģöyle der; 

 ِّ   ٝج١ًُ هحُٚ ؿ٤ٍ ٓؼٍٝف، ألٗٚ ال٣ؼٍف ض و ٠ ٣ ْطو٢، ٝال٣إٍٓ ذاضِن، ًٔح ٣وحٍ جٌ

“Onun dediği bilinmeyen bir Ģeydir. Çünkü ض و ٠- ٣ ْطو٢   fiilleri bilinmiyor ve emir kipi de 

٢ٍٓ٣—٠ٌٓ ,جٌِّ  olarak gelmez. (çünkü ئضنِ   gibi جٌِّ  ‟den gelmektedir).”
174

 

Sîrâfî, kendi Ģerhinde oldukça araĢtırmacı, tartıĢmacıdır. Kendisini bu Ģekilde tavsif 

eder. Basra ekolüne ait bir âlimi zikrettiğinde أطكحذ٘ح(arkadaĢlarımız) ifadesini kullanır. 

Onların görüĢünü zikrettiğinde; destekler, savunur ve Kûfe ekolüne karĢı galip gelmesini 

sağlar.  Nitekim  ًٛج ذحخ ذ٘حء جألكؼحٍ جُط٢ ٢ٛ أػٔحٍ ضؼىجى ئ٠ُ ؿ٤ٍى ٝضٞهؼٜح ذٚ ٝ ٓظحوٌٛح konusunda Ģöyle 

der; 

ح ألٗٚ ٤ُّ ك٢ جُٔظحوٌ ك  يًٍ ذؼغ أطكحذ٘ح ٝٛٞ ػ٘ى١ ؾ٤ى، إٔ ُ ٤َّحٗح أطِٚ  الٕ، ٝئٗٔح ٣ؿ٢ء ػ٠ِ كِْؼالٕ ٝ ؼْ ٤ُِحَّٗ

كحٕك ْؼالٕ  ٍْ ِْٞؾىجٕ ٝجإلْض٤حٕ ٝجُِؼ  ًػ٤ٍج، ًحُ

“Bazı arkadaĢlarımız ٕ٤َّح ُ kelimesinin aslının َّٕ  olduğunu söylemiĢler ki bunu ben de ٤ُِح

güzel görürüm. Çünkü mastarlarda ٕك ْؼال kalıbında bir mastar yoktur. Ancak vicdan(ِْٕٝؾىج ), 

ityan(ٕئْض٤ح), îrfan(ٕكح ٍْ ve كِْؼالٕ gibi (ِػ ك ْؼالٕ   kalıplarından gelir.”
175

 

ػ٠ِ أْكؼَ ٣ر٠٘ ذحخ ٓح  konusunda Ebu Said Ģöyle demektedir; 

، ٣ٝٓطىٍ ػ٠ِ يُي أْٜٗ ٣وُٕٞٞ:  ََّ َ  ك٤ٔح يًٍٙ ذؼغ أطكحذ٘ح ٓهلّق ػٖ جكؼ  ٌ  ٝك ِؼ ِٞ ، ك ػ   ٍ ِٞ ال٣ ِؼِّٕٞ جُٞجٝ، ألٗٚ ق 

ٌَّ ٝج  ٞ ٍَّ ٝٛٔح الك٢ ٓؼ٠٘ جػ  ٞ  ٣ؼطالٕ ق
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“Bazı arkadaĢlarımızın   َ ََّ  ,nin‟ك ِؼ  den muhaffef olarak meydana geldiğini‟جكؼ 

zikrederler. Onların bu dediklerine delil olarak ta onlar,  ٍَّ  ٞ ٌَّ ٝجق  ٞ  manasında olduğu için vavı جػ

i‟lal etmeden   ٍ ِٞ ٌ  ق  ِٞ  ”.Ģeklinde bu iki fiili kullanırlar. Bu iki fiilde i‟lala uğramaz ػ 
176

 

Sîrâfî, Basralıların görüĢünü aktarmasına, desteklemesine ve kendisince 

sebeplendirmesine rağmen Kûfelilere karĢı böyle değildir, onların fikrini reddeder ve çok 

yerde hatalarına dikkatleri çeker. ذحخ ٗظحتٍ ذؼغ ٓحيًٍٗح ٖٓ ذ٘حش جُٞجٝ جُط٢ جُٞجٝ ك٤ٜٖ كحء konusunda 

olduğu gibi; 

٣ؼى ٣ُٕ كٍهح ذ٤ٖ ٓح ٣طؼىٟ ٝٓحال٣طؼىٟ ك٢ ًٛججُرحخ. كٔح ٣طؼىٟ ٓ٘ٚ ٝجٌُٞك٤ٕٞ ٣وُٕٞٞ؛ ئٕ جُٞجٝ ْوطص ٖٓ 

، ٝج١ًُ هحُٞٙ ذحؽَ ك٘كٞ؛ ٝػىٙ   ْٛٞ٣ ْٛٝٝ َ َ ٝٝقَ ٣ٞق  ٣ؼىٙ، َٝٗٚ ٣ُٗٚ ٝٝهٔٚ ٣ؤٚ، ٝٓحال٣طؼىٟ ٗكٞ هُٞ٘ح: ِٝؾَ ٣ٞؾ 

َ ٣لِؼَ ٖٓ ًٛج جُرحخ ضٓوؾ ٝجٝٙ، ٝئٕ ًحٕ ال٣طؼىٟ، ٝيُي ًػ٤ٍ. إٔ ْوٞؽ جُٞجٝ ك٢ ٖٓ ؿ٤ٍ ٝؾٚ ٖٓ يُي إٔ ٓحؾحء ػ٠ِ ك ؼ 

 َ جُطؼى٣١ؼى ٣ُٕٝ ٖٓ أؾَ ٝهٞػٜح ذ٤ٖ ٣حء ًٍٝٓز الٖٓ أؾ

“Kûfeliler, ُٕ٣ؼى ٣ fillerinden vav harfinin düĢme sebebinin mütaaddi(geçiĢli) ve ğayrı 

mütaaddi(geçiĢsiz) olan filler arasında fark olması için olduğunu söylerler. Mütaadi olanlara 

örnek olarak; ٚٔٝػىٙ ٣ؼىٙ، َٝٗٚ ٣ُٗٚ ٝٝهٔٚ ٣و filleri, mütaaddi olmayanlara örnek olarak;  َ ِٝؾَ ٣ٞؾ 

 ْٛٞ٣ ْٛٝٝ َ  fiillerini verirler. (Sîrâfî); Kûfelilerin dediği, bir yönü hariç olmak üzere ٝٝقَ ٣ٞق 

yanlıĢtır. Oda Ģudur ki; mütaaddi olmasalar dahi َ٣لِؼ َ  vezninde gelen fiillerden vav harfinin كؼ 

düĢmesidir. Bunun örnekleri de çoktur. ُٕ٣ؼى ٣ٝ fiillerinden vav harfinin düĢmesinin sebebi; 

taaddi(geçiĢlilik) ile ilgili değil, vavın, ٣حء ve ًٍٓز  arasında gelmiĢ olmasıdır.”
177

     

Sîrâfî, her ne kadar Kûfelilere yönelik eleĢtirel ve reddiyeci yaklaĢırsa da, zaman 

zaman Ebu Muhammed el-Emevi, Halid b. Gülsüm, Ebu Ûbeyd el-Kasım (ö. 224/838) ve Ebu 

Amr eĢ-ġeybani (ö. 213/828) gibi Kûfeli âlimlerden de alıntı yapmaktadır.
178

        

Sîrâfî, sadece Sîbeveyhi üzerinde durmaz nahivde öncü olan Ebu‟l-Hasan el-AhfeĢ, 

Ebu Ömer el-Cermi, Ebu‟l-Abbas el-Müberred, Ebu Ġshak ez-Zeccac, Ebu Bekr b. Serrac gibi 

dilci âlimleri de göz önünde bulundurur.
179

 

Ebu Said, nahve dair meselelerin çoğunda Sîbeveyhi‟den yana durur, görüĢünü 

destekler ve tercih eder. باب اشتقاقك األسماء لمواضع بنات الثالثة التي ليست فيها زيادة من لفظها konusunda 

Sîbeveyhi‟nin getirdiği mastar örneğini destekler ve Ģöyle der; 

ْطِِغ جُل ْؿٍ ٝٓؼ٘حٙ قط٠ ؽِٞع ٖٝٓ   ٓ ط٠ّ  يُي ك٤ٔح يًٍٙ ٤ْر٣ٞٚ جُٔطِِغ ك٢ ٓؼ٠٘ جُطِٞع، ٝهى هٍأ جٌُٓحت٢؛ ق 

ج١ًُ ٣طِ غ ك٤ٚ جُلؿٍ، ٝجُٔطِغ جُٔظىٌ، ٝجُوٍٞ ٓح هحُٚ ٤ْر٣ٞٚ؛ ألٗٚ ال٣ؿَٞ جُلؿٍ، ٝهحٍ ذؼغ جُ٘حِ: جُٔطِغ جُٔٞػغ 
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؛ ألٕ قط٠ ئٗٔح ٣وغ ذؼىٛح ك٢ جُطٞه٤ص ٓح٣كىظ، ٝجُطِٞع ٛٞ ج١ًُ ئذطحٍ هٍجءز ٖٓ هٍأ ذحٌٍُٓ، ٝال٣كطَٔ ئ٠ُ جُطِٞع

 .٣كىظ، ٝجُٔطِِغ ٤ُّ ذكحوظ ك٢ آنٍ ج٤َُِ، ألٗٚ جُٔٞػٞع

“Bu konuda Sîbeveyhi, doğuĢ/tulu‟ anlamındaki جُٔطِِغ sözcüğü zikreder. Kisai 

ayette(Kadir 97/5) tanyeri ağarıncaya kadar anlamında ْطِِغ  ٓ  Ģeklinde okudu. Bazı insanlar; 

 ın fecrin doğduğu yer olduğunu, mastar olduğunu söyledi. Söz Sîbeveyhi‟nin‟(‟metla)جُٔطِغ

dediğidir. Çünkü kesra ile okuyanın kıraatinin iptali caiz değildir, tuluâ ihtimali yoktur. 

Çünkü قط٠(hatta), kendisinden sonra bir oluĢum meydana gelecek vakit için kullanılır. 

Tulu‟(doğuĢ) meydana gelen Ģeydir. جُٔطِِغ(metlı‟) gecenin sonunda meydana gelen, hadis bir 

Ģey değildir, aksine yerdir.”
180

  

 Sîrâfî‟nin müdahelede bulunduğu bir konu babı vardır ki; Sîrâfî, burada ism-i alet 

(mif‟el) kalıbının değiĢik kullanımlarının olduğunu söylemiĢ ve bunu örneklendirmiĢtir. Bu 

kalıbın baĢındaki mim harfinin normal kullanımda meksur olması gerekirken bazen ötreli 

olarak ta kullanımının olduğunu söylemiĢ ancak bunun nadir olduğunu ifade etmiĢtir. Konu 

baĢlığını  تًّٛج ذحخ ٓح ػحُؿص  diye adlandırmıĢ ve bu konuda kendi ifadeleriyle Ģunları ifade 

etmiĢtir: 

يًٍ ك٢ ًٛج جُرحخ ٓح ًحٕ ك٢ أُٝٚ ٤ْٓ َجتىز ٖٓ ج٥الش ، كحُرحخ ك٢ يُي ئيج ًحٕ ش٢ء ٣ؼحُؽ ذٚ ٣ٝ٘وَ ًٝحٕ جُلؼَ 

ِٓ غالغ٤ح إٔ ضٌٕٞ ج٤ُْٔ ٌٌٓٓٞز ، ٣ٝ ِٓ ؼ  لْ ٌٕٞ ػ٠ِ  ِٓ ِ  ؼ  لْ َ أٝ  لؼحٍ. ٝهى ضؿطٔغ جُِـطحٕ ك٢ ش٢ء ٝجقى ، هحُٞج : س ، ٌٝذٔح ػ٠ِ 

ِٓ وض ١ًُِ ٣  ِٓ  ِٓ د ُإلٗحء ج١ًُ ٣  كِ  وض ذٚ ٝ ِٓ ٘ؿ  كِد ك٤ٚ ٝ ٝ َ  ٓ ِٓ ك  ٌ ِٓ َِّ ٓ  س ٝ ِٓ ظل  س ٝ ِٓ حز ٝ ؾ ، ٝهى ٣ؿ٢ء ػ٠ِ ه٤  هٍَ ٝ

ِٓ لؼ  ِٓ  ِٓ حٍ ٗكٞ  ِٓ وٍجع ٝ  .ظرحـلطحـ ٝ

   ِٔ ِٔ لط  ٝهحُٞج : جُ ٍ  ف ، ًٔح هحُٞج : جُ ِٔ ه ِٔ ؾ  ٍ  ْٓ َ ، ٝهحُٞج : جُ س ، ٝهى ؾحء ٓ٘ٚ أقٍف ذؼْ ج٤ُْٔ ، ك  ٓ  ٌْ س ، ًٔح هحُٞج : جُ

  ٓ ٓ  ِ  ك  ٌْ هحُٞج :  ٓ  ؼ  ْٓ س ٝ ٓ  ه  ْ٘ ؾ ٝ ٓ  ى  َ ٝ ٖ ، ُْ ٣ًٛرٞج ذٜح ًٓٛد جُلؼَ ، ٌُٜٝ٘ح ؾؼِص أْٔحء ًُٜٙ جألٝػ٤س ، ًٔح ؾؼَ ىٛ  م ٝ

  ٔ ٔ  جُ ٔ  ـلٌٞ ٝجُ ٔ  ـٍٝو ٝجُ ـػٌٞ ، ًٝٛٙ أٌذؼس أقٍف ؾحءش ػ٠ِ ٓلؼٍٞ ال ٗظ٤ٍ ُٜح ك٢ ًالّ جُؼٍخ ، ٤ُٝٓص ؼِٞم ٝجُ

  ٓ ٔ  ٓأنٞيز ٖٓ كؼَ ، كؼ٠ِ يُي ؾٍش  ٔ  ٌكِس ٝجألٌذؼس جُط٢ ٓؼٜح ، أٓح جُ ـػٌٞ كِؼٍخ ٖٓ جُظٔؾ ج١ًُ ٣وغ ػ٠ِ ـلٌٞ ٝجُ

  ٔ ِٔ جُشؿٍ ٝك٤ٚ قالٝز ، ٝجُ   ؼالمـٌٍٝ ػٍخ ٖٓ جٌُٔأز ، ٝجُٔؼِٞم جُ

                                                        

“Bu babta evvelinde zait mim olan ism-i alet kalıbı zikredilmiĢtir.(ism-i alet kalıbı 

sülasi fiilin mastar halinde baĢına kesreli “mim” harfi  eklemekle meydana gelir) Bu konudaki 

bab, bir Ģey değiĢtirildiğinde, nakledildiğinde ve fiil de sülasi olduğunda, mimin meksur 

olmasıdır ve mif‟el veya mif‟ele kalıbında ve bazen de mif‟al kalıbında gelmesiyle oluĢur. 

Burada iki kullanım tek Ģeyde bir araya gelmiĢtir. Kendisiyle ölçüm yapılan Ģey için  ِٓوض  

denilir.  ِٓ  ِدك  içerisinde süt sağılan kaba denilir. Diğer örnekleri de Ģunlardır;  ِٓ  َ٘ؿ  (tırpan), 
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 ِٓ  ٓ سك  ٌ  (süpürge),  ِٓ  ٓ َِّس  (iğne, tığ),  ِٓ  حزظل  (süzgeç),  ٍَِٓه  (zımba),  ِٓ  ؾه٤  (iğne). Bazen de mif‟al 

kalıbında gelir.  ِٓوٍجع (makas),  ِٓلطحـ  (anahtar),  ِٓظرحـ  (lamba) gibi. 

هٍَِٓ    dedikleri gibi  ِٔ فلط  جُ  de dediler. Yine  ِٔ سك  ٓ  ٌْ جُ  dedikleri gibi  ِٔ سؾ  ٍ  ْٓ جُ  de dediler. 

Bazen de mim harfini ötreli olarak getirdiler;   ٓ ٌْ  س ِ  ك , ؾ ؼ  ْٓ ٓ   , َ ه  ْ٘ ٓ   , م ى  ٓ   ٖىٛ  ٓ   ,   kalıpları gibi. 

Burada fiil yoluna gitmemiĢler. Fakat bu kaplara isim kılmıĢlardır.   ٔ ـلٌٞجُ ,    ٔ ـٍٝوجُ ,   ٔ ؼِٞمجُ , 

  ٔ ـػٌٞجُ  olduğu gibi. Bu   ٍٓٞلؼ  kalıbında gelen dört örneğin Arap kelamında benzeri yoktur. Ve 

fiilden de elde edilmiĢ değildir. Bu minval üzere   ٌٓكِس  ve beraberindeki dört isim cari 

olmuĢtur.   ٔ ـػٌٞجُ  ise ağaçların üzerinde olan ve tatlı olan reçine türünden birĢeydir.   ٔ ـٌٍٝجُ  bir 

çeĢit mantardır. جُٔؼِٞم askıdır.”
181

 Sîrâfî, sülasi fiillerin ism-i alet kalıbında baĢtaki “mim” 

harfinin ötreli geldiği sadece dört kelime olduğunu ve bunun dıĢında baĢka bir kullanımın 

olmadığını söyler.  

   

Sîbeveyhi‟nin görüĢünü desteklediği bir diğer yer ise; جُوٞجك٢ ك٢ جإلٗشحو ٝؾٞٙ ذحخ  

konusudur ki, Sîbeveyhi‟nin şiirin müzik ve nağme için konulduğu sözünü en doğru söz olarak 

kabul eder.
182

  

Sîrâfî Ģerhi tamamladıktan sonra, kendisinin Ģerhteki gayretini ve ilmi üstünlüğünü 

gösteren ve baĢka Ģerhlerde yer almayan iki konuyu ele alıyor.
183

 Bunlar:  ٖٓ ذحخ أكٍوضٚ ذؼى جُلٍجؽ

يًٍٙ جٌُٞك٤ٕٞ ٖٓ جإلوؿحّ  ئوؿحّ ًطحخ ٤ْر٣ٞٚ، ٝضل٤ٍٓٙ ًًٍُ ٓح  ve ك٢ ئوؿحّ جُوٍجء bablarıdır.  

يًٍٙ جٌُٞك٤ٕٞ ٖٓ جإلوؿحّ ذؼى جُلٍجؽ ٖٓ ئوؿحّ ًطحخ ٤ْر٣ٞٚ، ٝضل٤ٍٓٙ ًًٍُ ٓح  baĢlığı altında kûfelilerin 

idğam hakkında söyledikleri ve Sîbeveyhi‟nin görüĢlerine ters düĢen ifadeleri ve eksikliklerini 

Ģöyle ifade etmektedir; 

  ً جُشحي ٝجإلقطؿحؼ ك٢ ذؼغ يُي، ًٝٓٛد  ٍ  ًِ يًٍٙ جٌُٞك٤ٕٞ ٖٓ جإلوؿحّ ٝذؼؼٚ ٣هحُق ًٓٛد ٤ْر٣ٞٚ، ٝي   ٓحٍ  ًِ ُ

جٌُٞك٤٤ٖ ك٢ جإلوؿحّ ه٤َِ ٤ُّ ذؼحّ ٓٓطٞػد ُِكٍٝف ٝجٌُالّ ػ٤ِٜح، ُْٝ ٣ظ٘لٞج جُكٍٝف ػ٠ِ ٓحط٘لٚ ٤ْر٣ٞٚ، ُْٝ 

 ٓٔح ٣كطحؼ ئ٠ُ يًٍٙ ئٕ شحء هللا. يًٍٙ ٣ِورٞٛح ًطِو٤رٚ ٝجٗح يجًٍ ٓح

ضكٖٔ ي َّٞ ٓ ظ  جُظٞش جُظحو ٝجُؼحو ٢ْٔٝ ذؼؼٜح أنٍِ ٝيًٍ ح ٝيًٍ ٖٓ ُي إٔ جُلٍجء ٠ْٔ ذؼغ جُكٍٝف 

حو ٝجُُج١، ٝجُظحء ٝجًُجٍ ٝجُػحء ٓ٘ٚ جُطحء ٝجُرحء ٝأظ٘ٚ أٌجو ذحُٔظٞش ٓحؾٍٟ ك٤ٚ ٖٓ جُظٞش ٗكٞ؛ جُؼحو ٝجُظحو ٝجُؼ

 ٝٗكٞ يُي.

هُٞي:  جُكٍٝف جُشى٣ىز جُط٢ ٣ُِّ جُِٓحٕ ك٤ٜح ٌٓحٗس، ٢ٛٝ جُػٔح٤ٗس جألقٍف جُشى٣ىز جُط٢ ٣ؿٔؼٜحٝأٌجو ذحألنٍِ 

أؾىى هطرص، ألٗٚ ُٔح يًٍ جُرحء هحٍ: جُشلطحٕ ٣٘ؼٔحٕ جٗؼٔحّ جألنٍِ الطٞش ُٚ ٝػؼق جإلٗؼٔحّ ذح٤ُْٔ ألٕ جُظٞش 

 ٓغ ئٗؼٔحّ جُشلط٤ٖ.ٖٓ جُه٤شّٞ ٣رو٠ ك٢ ج٤ُْٔ 
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 “Kûfelilerin idgam konusunda zikrettiği ve Sîbeveyhi‟nin görüĢlerine muhalif olan, 

içerisindeki Ģaz ve delillerden bahsedildi. Kûfelilerin idgam ve harfler hakkındaki görüĢleri ve 

çalıĢmaları oldukça azdır. Onlar harfleri Sîbeveyhi‟nin tasnifine göre sınıflandırmamıĢ ve 

onun adlandırdığı Ģekilde de adlandırmamıĢlardır. Allah‟ın izniyle söylenilmesine ihtiyaç 

duyulan Ģeyleri anlatacağım. 

Bu konuda Ferrâ(ö.207/822) bazı harfleri musavvat(sesli) olarak bazılarını da 

âhres(sessiz) harf olarak anlatmıĢtır. Sesli harflere örnek olarak, sad, dad harflerini; sesli 

harflere örnek olarak ise; te ve be harflerini zikretmiĢtir. Musavvat harflerden maksadının, 

dad, sad, zal, zeyn, se v.b. harfler olduğunu zannediyorum.” 

“Âhres harflerden kastı ise; dilde bir yer edinen Ģiddet harfleridir. O harfler ise senin 

Ģu sözünle bir araya gelmiĢ harflerdir. (günümüzde kalkale harfleri diye ifade edilen 

harflerdir.) أؾىى هطرص (elif, cim, dal, kef, kaf, tı, be, te). Çünkü خ harfi zikredilirken iki dudak 

dilsiz, sesi olmayan gibi bağlanılır. Ve mimle birleĢtirilmesi de zayıftır. Çünkü ses 

hayĢumdan gelir ve mimle birlikte dudakların kapanmasıyla orada kalır.” 
184

      

،ٝؿ٤٘ح هِرص ؽحء؛ ألٕ جُطحء قٍف أنٍِ إٔ جُلٍجء يًٍ إٔ ضحء جكطؼَ ئيج ًحٕ كحء جُلؼَ ٖٓ قٍٝف جإلؽرحم

ج جُطحء ٓؼطىُس ك٢ جإلوؿحّ ٝؾىٝئيج ذِٞش يُي ٝؾىضٚ كٌٍٛٞج ئوؿحّ ٓظٞش ك٢ قٍف أنٍِ كِٔح كحضْٜ ال٣هٍؼ ُٚ طٞش 

 ٝجُؼحو ُطٌٕٞ ؿ٤ٍ يجٛرس ذٞجقى ٖٓ جُكٍك٤ٖ. ٝجُظحو حءجُٔهٍؼ ذ٤ٖ جُط

“Ferrâ, َجكطؼ kalıbında gelmiĢ olan fiilin كحء (fa)‟sının itbak
185

 harfi ya da ğayn olması 

durumunda bu fiilin ضحء(te)‟sinin ؽحء(tı) harfine kalb edileceğini zikretti. Çünkü ضحء(te) 

kendisinde ses olmayan, âhres (ünsüz/sessiz) bir harftir. Bunu denediğinde görürsün ki; 

musavvat(sesli) bir harfi, âhres(sessiz) bir harfte idgam yapmayı kerih görmüĢler ve idgam 

olmadığında جُطحء(tı) harfini, حءجُط (te), جُظحو (sad) ve جُؼحو(dad) harflerinin mahreçleri arasında 

mutedil gördüklerinden ve bu iki harften biri olmasın diye bulmuĢlardır.”
186

 

ئٗٔح طحٌ أنٍِ ألٗٚ ٣ُِّ ٌٓحٗٚ ٝال ٣ؿ١ٍ ك٤ٚ ًٛج ًالّ ؿ٤ٍ طك٤ف؛ ألٕ جُطحء  –ٌقٔٚ هللا –هحٍ أذٞ ْؼ٤ى 

ٝجُطحء ٓػِٚ ك٢ جُشىز أٝ أشى ًًُٝي جُىجٍ ٝٛٔح ك٢ جُهٍِ ٓػَ جُطحء؛ ألٕ جُطحء ٝجُىجٍ ٣ُِٓحٕ ٌٓحٜٗٔح ٝال ٣ؿ١ٍ جُظٞش 

َ جُطحء ُِهٍِ؛ كال ٣٘رـ٢ إٔ ٣ؿؼَ ٌٓحٗٚ ظ٤أ ألًٕحف  ٚك٤ٜٔح جُظٞش ئيج هِص جؽ ٝجو ًٔح ال ٣ؿ١ٍ ك٢ هُٞي: جش كاٗ

 .قٍف ٓػِٚ ك٢ جُهٍِ

“Ebu Said (Allah kendisine rahmet eylesin) dedi ki; bu doğru olmayan bir sözdür. 

 (tı)جُطحء .harfi kendi yerinde olduğu ve kendisinden ses çıkmadığı için âhres(sessiz)dir (te)جُطح

ve ٍجُىج(dal) harfleri de Ģiddette en az جُطحء(te) harfi gibidir. Sen, جؽ ve جو dediğinde جُطحء ve ٍجُىج 
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kendi yerinde ve âhrestir(sessizdir). Ancak  جش dediğinde bu sessizlik meydana gelmez 

dolayısıyla ش harfininin yerine baĢka bir hafin gelmesi uygun değildir.”
187

 

ٝجُظحء؛ ألٕ جُطحء ٝهحٍ ٤ْر٣ٞٚ: ئٗٔح أضٞج ذحُطحء ٌٓحٕ جُطحء ٓغ قٍٝف جإلؽرحم جُط٢ ٢ٛ جُظحو ٝجُؼحو ٝجُطحء 

 .ٖٓ قٍٝف جإلؽرحم ٢ٛٝ ٖٓ ٓهٍؼ جُطحء كؿؼِٞٛح ٌٓحٕ جُطحء ُٔٞجكوطٜح قٍٝف جإلؽرحم

“Sîbeveyhi dedi ki; diğer ıtbak harfleriyle birlikte جُطحء(tı) harfini جُطحء(te) harfinin 

yerine getirmeleri, ıtbak harflerinden olan جُطحء(tı) harfinin mahrecinin جُطحء(te) harfinin 

mahrecine uygun olması sebebiyledir.”
188

 

ٝهُٞٚ: كِٔح كحضْٜ جإلوؿحّ ٝؾىٝج جُطحء ٓؼطىُس ك٢ جُٔهٍؼ ذ٤ٖ جُطحء ٝجُظحو ٝجُؼحو؛ كإ جُطحء ٖٓ ٓهٍؼ جُطحء 

ٝجُطحء ٝجُىجٍ ٓؿٌٜٞضحٕ ٝجُطحء ٓطروس، ٝٓٔح ٣ىٍ ٝجُىجٍ، ٝئٗٔح ذ٤ٜ٘ٔح ٝذ٤ٖ جُطحء ٝجُىجٍ إٔ جُطحء ْٜٓٔٞس ؿ٤ٍ ٓطروس، 

ػ٠ِ ذطالٕ ٓح هحُٚ ك٢ يُي أْٜٗ ٣وِرٕٞ جُطحء وجال ئيج ًحٕ كحء جُلؼَ يجال أٝ َٝج٣ح ٝجُطحء ٓػَ جُىجء ك٢ جُٔهٍؼ ٝجُهٍِ 

 .ٝج١ًُ ذ٤ٜ٘ٔح ٖٓ جُلٍم جُؿٍٜ ٝجُّٜٔ

“Onların idgam olmadığında جُطحء(tı) harfini, جُطحء(te),جُظحو (sad)  ve جُؼحو(dad) 

harflerinin mahreçleri arasında mutedil gördüklerinden ötürü olan sözlerine gelince; جُطحء(tı), 

 (dal)جُىجٍ (tı)جُطحء ve (dal)جُىجٍ ,(te)جُطحء .mahrecindedir.(çıkıĢ yerleri aynıdır) (dal)جُىجٍ ve (te)جُطحء

arasında: جُطحء(te) tıbak değil hems harfi, جُطحء(tı) ٍجُىج(dal) cehr harfleri, جُطحء(tı) tıbak harfidir. 

Onların görüĢünün batıl/yanlıĢ olduğuna dair delil; onlar fau‟l-fi‟li zal, zeyn harflerine, جُطحء(te) 

harfini ٍجُىج(dal) harfine kalb etmiĢler, mahreç ve ahreslikte aynı saymıĢlardır.  Hâlbuki ikisi 

arasındaki fark birinin(ٍجُىج) cehr harfi, diğerinin(جُطحء) hems harfi olmasıdır.”
189

 

 .konu baĢlığı altında da Ģunları zikretmektedir ًٛج ذحخ ك٢ ئوؿحّ جُوٍجء 

جإلقطؿحؼ ُٚ  ٍٓ كوى ٤ْر٣ٞٚ ًُٔٛد ٓٞجكوح ٓ٘ٚ ًحٕ كٔح ؾ٤ٔؼٚ، يًٍ ػٖ ذؼؼٚ ذًًٍ ٝأًطل٠ ٙٞأوؿٔ ٓح ك٤ٚ ٍجيً

ُٚ ٓحٗطكٍٟ ك٤ٚ جُكن ٝذحهلل ٓؼ٠ ٖٓ ًالٓٚ، ٝيًٍ ئقطؿحؾٚ ٝشٍق٘ح ئ٣حٙ ٝٓحنحُلٚ يًٍٗح ٖٓ جإلقطؿحؼ  حك٢ ؾِٔس ٓ

جُرحء  ،ٗٓطؼ٤ٖ ٝئ٤ُٚ ٜٗطى١ ٝأٗح أذطىب ذطٍض٤د يُي ػ٠ِ قٍٝف ج خ ش ظ كاٗٚ أهٍخ ٓط٘حٝال، ٝأذِؾ ئْط٤ؼحذح ئٕ شحء هللا

 ضىؿْ ك٢ ٓػِٜح.

“Ben burada onların(kûfilerin) idgam yaptıkları Ģeyleri zikredeceğim. Sadece bir 

kısmını anlatmakla iktifa edeceğim. Bunların içerisinde Sîbeveyhi‟nin mezhebine muvafık 

olanı ile ilgili ve karĢı çıkanlara karĢı sunulan delil bahsi geçti. Delillendirme yaparken 

gayemiz en doğru olanı ortaya çıkarmaktır. Yalnız Allah‟tan yardım dileriz ve yalnız onunla 

hidayete ereriz. Ben sıralamayı inĢallah  ج خ ش ظ Ģeklinde baĢlıyorum. Çünkü kapsama en 

yakın olanı ve en kuĢatıcı olanı budur. جُرحء(be) harfi kendi mislinde idgam edilir.”
190
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ٛ د  ) ػٍٔٝ أذٞ هٍأ  ً  ُ  ْْ ِٜ ِؼ ْٔ  ٓ ْػد  ) ٝ[ ٕٓ:  جُروٍز( ]ذِ ٍُّ  ، ػٍٔٝ أذ٢ ًٓٛد ًٝٛج ،[ ٥ٔٔ:  ػٍٔجٕ آٍ( ]ذِٔح جُ

 .هللا شحء ئٕ ذؼؼٜح ػ٠ِ وقٗ جإلوؿحّ ك٢ ًػ٤ٍز قٍٝف ك٢ ْح٤ًٖ٘ ذ٤ٖ جُؿٔغ ٖٓ ػ٘ٚ جُلٍجء قٌحٙ ٝج١ًُ

“Ebu Âmr, (  د ٛ  ً  ُ  ْْ ِٜ ِؼ ْٔ  ٓ ( ذِ  ve (  ْػد ٍُّ (ذِٔح جُ  ayetlerindeki خ harflerini harekesiz ve diğer خ 

harfiyle birleĢtirerek okudu. Bu Ebu Âmr‟ın (ö. 154/771) mezhebidir. Ferra‟nın rivayet ettiği 

ve iki harekesiz harfin idgamının birçok harfte gerçekleĢmesi durumu çoktur. Biz Allah‟ın 

izni ile bazıları üzerinde duracağız.”
191

 

 .ٝجٌُٞك٤ٕٞ جُلٍجء ْح٤ًٖ٘ ذ٤ٖ جُؿٔغ ٝأؾحَ ػٍٔٝ أذ٢ ٖٓ جإلنلحء ػ٠ِ يُي ٝقِٔٞج ٝجُرظ٣ٍٕٞ ٤ْر٣ٞٚ أذحٙ ٝهى

“Sîbeveyhi ve basriler bunu reddetmiĢler ve bunun Ebu Âmr‟in yaptığı bir ihfa 

olduğunu ifade etmiĢlerdir. Ġki sakinin bir araya gelmesini kûfiler ve Ferra caiz 

görmüĢlerdir.”
192

 

ًِّخ  ) ك٢ ج٤ُْٔ ك٢ جُرحء ػٍٔٝ أذٞ ٝوؿْ ْٖ  ٣ ؼ  ً دْ  ذ٘  ٢َّ  ٣ح) ،[ ١ٔ:  جُٔحتىز( ]٣ شحء   ٓ  ٌْ ٘ح ج ؼ   ٝال ،[ ٢ٕ:  ٛٞو( ]ٓ 

 .ج٤ُْٔ ك٢ جُرحء ئوؿحّ ؾٞجَ ك٢ نالف

“Ebu Âmr, جُرحء(be) harfini ْج٤ُٔ(mim) harfinde Ģu ayetlerde idgam yapmıĢtır: 

ًِّخ  )  ْٖ  ٣ ؼ  (٣ شحء   ٓ  ve (دْ  ذ٘  ٢َّ  ٣ح ً ٌْ ٘ح ج ؼ   ٓ)  harfinde idgam yapmanın (mim)ج٤ُْٔ harfini (be)جُرحء .

hiçbir cevazı yoktur.” 
193

 

Ancak Ģunu da hatırlatmak gerekir ki, (دْ  ذ٘  ٢َّ  ٣ح ً ٌْ ٘ح ج ؼ   ٓ)  ayetinde idgamı mütecaniseyn 

söz konusu olduğundan be harfinin mim harfine idgamı değil iklabı söz konusudur.
194

 

ْ  ) ٓػَ ج٤ُْٔ هرَ ٓح ضكٍى ئيج جُرحء ك٢ ج٤ُْٔ ٣ىؿْ ًحٕ أٗٚ ػٍٔٝ أذ٢ ػٖ ١ٌٝٝ  ٣ ٍْ ْٜطحٗح   ٓ   ٝ ،[ ٥١ٔ:  جُ٘ٓحء( ]ذ 

٤ْال)  ٌ ُِ   ْ ْٖ  ٣ ْؼِ  ْ   ذ ْؼىِ  ِٓ ِْ ٤ْثح   ِػ ْ  ) ،[ ٥:  جُكؽ( ]ش  ٖ   ذِأ ْػِ  ٣ٍِ ًِ ح  [.53: جألٗؼحّ]( ذِحُشَّ

“Ebu Âmr‟dan rivayet edilir ki; ْج٤ُٔ(mim) harfi جُرحء(be) harfinde, ْج٤ُٔ(mim)den önceki 

harf eğer harekeli ise idgam yapılırdı. ġu örneklerde olduğu gibi; 

(  ْ  ٣ ٍْ ْٜطحٗح   ٓ  ٤ْال) ,(ذ   ٌ ُِ   ْ ْٖ  ٣ ْؼِ  ْ   ذ ْؼىِ  ِٓ ِْ ٤ْثح   ِػ ْ  ) ,(ش  ٖ   ذِأ ْػِ  ٣ٍِ ًِ ح  (ذِحُشَّ

 .ٓشىوز ذرحء ٣أضٞج ُْ يُي ئوؿحّ ٖٓ ػ٘ٚ ضٍؾٔٞٙ ذٔح جُِلع ػٖ أطكحذٚ ْأُص كايج

Ondan alıntı yapmıĢ olan arkadaĢlarına bu idgamdan sorarsan, Ģeddeli جُرحء(be) harfiyle 

örnek getirmezler.”
195

    

 .جُِلع ٖٓ ًٛج ٗكٞ أٝ ذاوؿحّ ػ٘ٚ ٣طٍؾٔٞٗٚ أْٜٗ كًًٍ ػ٘ٚ ـ هللا ٌقٔٚ ـ ٓؿحٛى ذٖ ذٌٍ أذح ْأُص ٝهى

“Ben, Ebu bekr b. Mücahid‟e (ö. 324/936)(Allah kendisine rahmet eylesin) sordum; o, 

idgamla ilgili kendisinden bu veya benzeri Ģeyler naklettiğini söyledi”.
196
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 ٣ٌٕٞ إٔ أٓح ٝؾ٤ٜٖ أقى ػ٠ِ ٝٛٞ ٝجُرحء ج٤ُْٔ ض٤ٌٖٓ قٌٞٙ ٓح ُلظٚ ٖٓ ٣طر٤ٖ ٝج١ًُ:  ـ هللا ٌقٔٚ ـ ْؼ٤ى أذٞ هحٍ

 ػٍٔٝ أذ٢ ػٖ ١ٌٝ ٓح ذؼغ ك٢ ـ هللا ٌقٔٚ ـ ٓؿحٛى ذٖ ذٌٍ أذٞ ٣ٝطأُٝٚ ، جُرظ٤٣ٍٖ ٖٓ ًػ٤ٍ ٣ؼطوىٙ ٓح ػ٠ِ جُكًٍس أنل٠

ْْ ) ك٢ ض٤ٌٖٓ ػٍٔٝ أذ٢ ػٖ ج٣ُ٤ُى١ ػٖ ق٠ٌ أٗٚ ٝيُي ،  ً ٍْ ْ٘ظ  ْْ ) ٝ ،[ ٢ٔ:  جُطٞذس( ]٣   ً  ٍ  ٓ  ٝيًٍ ،[ ١٦:  جُروٍز( ]٣ أْ

 ئ٠ُ ٤ٔ٣ِٚ ًحٕ ػٍٔٝ أذح إٔ ٣ٝكٌٕٞ ػٍٔٝ أذ٢ ػٖ ٓكلٞظح ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٝ٘لٕٞ ٣ٌٍ٘ٝٗٚ جُرظ٤٣ٍٖ ٝٗك٢٣ٞ ٤ْر٣ٞٚ إٔ ػو٤رس

 ُْٝ أٌْٖ أٗٚ قًٍطٚ نل٤ص ٓح ْٔؼٚ ٣ؼرؾ ال ٖٓٔ ٣ٓٔؼٚ ٖٓ ك٤ٍٟ جُكًٍحش ضٞجُص ئيج ٝجُؼٔس جٌٍُٓز ٣هطِّ جُطهل٤ق

ٌٖٓ٣. 

“Ebu Said dedi ki; mim harfinin be harfine idgam edilmesiyle ilgili olarak lafızdan 

anlaĢılan üzere iki durum söz konusu olur; ilki basrilerin çoğunun kabul ettiği üzere en hafif 

harekedir ki Ebubekr b. Mücahid, el- Yezidi (ö. 237/851) kanalı ile Ebu Âmr‟dan rivayet 

ettikleri Ģu ayetlerde ( ْْ  ً ٍْ ْ٘ظ   ٣ )  ve ( ْْ  ً  ٍ  ٓ ( ٣ أْ  buna tevil ediyor. Diğeri ise; Sîbeveyhi ve basriler 

bunu kabul etmiyorlar ve Ebu Âmr‟a nisbetini reddediyorlar ve diyorlar ki; Ebu Âmr 

hıffet(hafifliği) sever ve ona yönelirdi. Kesra ve dammeden kurtulmak isterdi. Harekeler art 

arda geldiğinde, onu iĢitenler, iĢitilip kayıt altına alınmayanı dolayısıyla hıffet bakımından 

sakin olması ya da harekeli olmasını görüyordu.”
197

 

 ٣ٝو١ٞ ػ٘ٚ ج٣ُ٤ُى ٌٝج٣س ٣ؼؼق ٓح ػٍٔٝ أذ٢ ػٖ ؾٔحػس ػٖ ٝق٢ٌ ، هحٍ ٓح ئال جُوٍٞ أقٓد ٝال:  ذٌٍ أذٞ هحٍ

ْْ : ) هُٞٚ ك٢ ػ٘ٚ ق٢ٌ ج١ًُ جُط٤ٌٖٓ ػ٠ِ ٣ٌٕٞ إٔ كأٓح ؛ جُرظٍز ٝأَٛ ، ٤ْر٣ٞٚ هحُٚ ٓح  ً ٍْ ْ٘ظ   ٣ )ٝ ( ْْ  ً  ٍ  ٓ  ػ٘ٚ قٌحٙ( ٣ أْ

 .ج٣ُ٤ُى١

“Ebubekr dedi ki; denilenin dıĢında baĢka sözü kabul etmiyorum. Bir grubun Ebu 

Âmr‟dan rivayet ettiği, el-Yezid‟in rivayetinin katlayan ve Sîbeveyhi‟nin ve Basrilerin sözünü 

güçlendiren bir rivayet vardır. Sükun üzere ( ْْ  ً ٍْ ْ٘ظ   ٣ ) , ( ْْ  ً  ٍ  ٓ (٣ أْ  bu ayetlerin okunduğuna dair 

rivayete gelince, bunu da el-Yezidi ondan nakletmiĢtir.”
198

 

Ebu Said‟in Ģerhteki gayreti ve onu diğer Ģerhlerden ayıran özelliği çok geniĢ 

yelpazeden konuyu ele alması, ilmi bir yolu takip etmesi ve Ģahıs taassubuna girmeden 

ihtilaflı konularda kendi ilmi kiĢiliğini de göz önüne alarak objektif davranmasıdır. Ki böylesi 

bir özelliğe sahip olmasaydı kendisine hasetlik besleyen çağdaĢları âlimlerce, eseri daha o gün 

çürütülür ve dolayısıyla ilim dünyasında zikredilmeyen bir eser halini alırdı. Ancak gerek 

çağdaĢı ve gerekse sonraki âlimler, Sîrâfî‟ye olan sempati ya da antipatilerine bakılmaksızın 

hepsi de kitabına olan hayranlıklarını gizleyememiĢtir. 

Sîrâfî‟nin Şerhu Kitabı Sîbeveyhi adlı eserindeki yeniliklere değindikten sonra Ģimdi 

de el-Kitab‟a yönelik istiĢhad eleĢtirisine değineceğiz.  
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3.5.el-Kitab’a Yapılan EleĢtiriler ve ġerhu Kitabi Sîbeveyhi’nin ĠstiĢhad EleĢtirisi 

 

3.5.1.el-Kitab’a Yapılan EleĢtiriler 

 

el-Kitab‟a yönelik farklı eleĢtiriler yapılmıĢtır. Genellikle eleĢtiriler kapalılık içeren 

ifadeleri çokluğu sebebiyle olmuĢtur. Bu kapalılık ya da ifadelerdeki zorluğu “Arapça ilmine 

dair ilk eser olmasına bağlayanlar da vardır.
199

 

El-Kitab‟ta ilk dönem dil âlimlerinin dahi mefhumunu anlamadığı bazı yerler 

olmuĢtur. Örnek olarak  ٓح أؿلِٚ ػ٘ي ش٤ثح ifadesi ez-Zeccac‟a kadar anlaĢılamamıĢtır. Bu 

ifadenin ne anlama geldiği, ifade de neyin istendiği gibi soruları ez-Zeccac cevaplandırmaya 

çalıĢmıĢtır. Ez-Zeccac bu ifadeyi açıklarken “ bu ifade daha önce bahsi geçen bir cümleyle 

ilgilidir demiĢ. ve nasıl ki biri ٣َى ٤ُّ ذـحكَ ػ٢٘ “Zeyd benden bihaber değildir” demiĢ ve 

karĢısındaki de ٓح أؿلِٚ ػ٘ي ش٤ثح demiĢtir. Takdiri ise أٗظٍ ش٤ثح ve ضلوى أٍٓى ٝ وع جُشي ػ٘ي 

anlamındadır demiĢtir.
200

 

Sîbeveyhi‟nin kitabını bu kadar zor ve kapalı ifadelerle yazmasının sebebi hakkında 

Ali b. Süleyman Ģöyle demektedir; “Sîbeveyhi kitabını Arapça dili ve sanatına uygun 

yazmıĢtır. Bazı yerlerini çok açık ve anlaĢılır yazarken bazı yerlerini de kapalı bir yöntemle 

yazmıĢtır. Bunun nedeni de okuyan kiĢinin kendince bir uğraĢla bir Ģeyler elde etmesidir.”
201

 

  Bazıları da el-Kitab‟ta mukaddime bulunmaması ve sistemli bir tasnif olmaması ve 

konu içerikleri arasında kopukluk olması dolayısıyla eleĢtiri yöneltir. Ancak Abdussabur 

ġahin el-Kitab‟la daha sonraki nahiv kitapları arasındaki farkı fıkıh kitapları ve kanun 

kitapları arasındaki farka benzetir. Fetva kitaplarının parçacıklarla ilgilendiğini kanun 

kitaplarının ise tümle ilgilendiğinden bahsederek el-Kitab‟ı nahiv ilmindeki kanun kitabına 

benzeterek yöneltilen eleĢtiriyi cevaplar.
202

  

Yine Sîbeveyhi‟ye Kıraat konusunda itiraz edenler vardır ki bunlar Sîbeveyhi‟nin, 

Basrilerin kaidelerine uydurmak için ayette yoruma kaçar iddiasını öne sürmekteler. Dayf, 
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tüm bu iddiaları reddeder ve el-Kitab‟ta bu iddiayı ıspatlayacak bir delilin bulunmadığını 

ifade eder.
203

  

El-Kitab‟a yöneltilen eleĢtirilerden biri de, el-Kitab‟taki garip kelimeleri açıklamak 

için Tefsiru Garibi ma fi Kitabı Sîbeveyhi adlı eseri kaleme alan Ebû Hatim es-Sicistanî (ö. 

255/869)‟nin bu eserini tahkik eden Muhsin Salim‟e ait itirazdır. Kendisi, es-Sicistanî‟nin bu 

eserinde verdiği ancak el-Kitab‟ta bulunmayan yaklaĢık 40 kelime olduğunu ifade 

ediyor.
204

Ancak bu itiraza da Sicistanî ve muhakkikin baz aldığı eserlerin farklı olması ya da 

Sicistanî‟nin farklı bazzı kelimeleri eklediği ihtimali Ģeklinde cevap verilebilir. 

El-Kitab‟a yönelik bazı eleĢtirilere değindikten sonra Sîrâfî‟nin el Kitab‟a ve 

Sîbeveyhi‟nin istiĢhadına getirdiği eleĢtirileri ele alacağız.   

 

3.5.2.es-Sîrâfî’nin el-Kitab’a Yönelik EleĢtirisi 

  

Sîrâfî, bazen de el-Kitab‟ın nüshalarında varid olmuĢ fakat Sîbeveyhi‟ye ait 

olmadığını iddia ettiği örnekler verir. Buna örnek olarak Ģunu verebiliriz; 

 ؛ جُ٘وَ ك٢ ؿِؾ ػ٘ى١ ٝٛٞ جُؼ٤ٖ ذلطف" ٝػ٤ٍجش ػ٤ٍ: "  ٤ْر٣ٞٚ ًطحخ ك٢ ٝجٍُٝج٣حش جُّ٘ٓم ٌأ٣ص:  ْؼ٤ى أذٞ هحٍ

 ك٢ جُ٘حت٢ ٝٛٞ جٌُطق ػ٤ٍ ذأٗٚ ػ٘ٚ جقطؽ ٖٓ ذؼغ ضٌِق ٝهى ذٔإٗع ٤ُّ ٝػ٤ٍ ، جُٔإٗع ٣ؿٔؼٕٞ ٝهى:  هحٍ ٤ْر٣ٞٚ ألٕ

 ُـس ػ٠ِ ك٤ٜح ٝجؾطٔؼٞج ٤ْر٣ٞٚ هٍٞ ًٛج ئ٠ُ ػ٘ى١ وػحْٛ ٝئٗٔح ، ػ٤ٍجش ػ٠ِ ؾٔؼٚ ٝال ًٛج ضأ٤ٗع ٣ؼٍف ٝال ، ْٝطٚ

 ٝ( ػ٤ٍجش) ٝ( ػ٤ٍ) ٣وحٍ إٔ ػ٘ى١ ٝجُظٞجخ جُِلظ٤ٖ ذ٤ٖ ٣ٓٞٝج إٔ كأٌجوٝج ،( ؾَٞجش) ٝ( ذ٤ؼحش) ٣وُٕٞٞ ألْٜٗ ، ٣ًَٛ

 . ٓإٗع( ػ٤ٍ)

“Ebu Said dedi ki; Sîbeveyhi‟nin kitabının nüsha ve rivayetlerinde " ٍ٤  kelimesinin " ػ 

çoğulunun ٤ٍجش  olduğunu gördüm ki, bu bana göre nakilden kaynaklı bir hatadır. Çünkü  ػ 

Sîbeveyhi; müennes kelimelerin çoğullarının olduğu söyledi. Ancak ٍ٤  kelimesi ise müennes ػ 

değildir. Bununla ilgili bazı deliller getirenler zorlama yoluna gitmiĢlerdir. Bu kelimenin 

tesniyesi bilinmiyor ve cemi de ٤ٍجش  değildir. Bunun cemisi ile ilgili söylenilenler belki de ػ 

hüzeyl
205

 lügatine göredir. Çünkü onlar; َجش ,ذ ٤ ؼحش  ٞ  derler. Ġki lafız arasında eĢitlik ؾ 

sağlamak istemiĢler. Bana göre doğrusu,   ٍ جش – ػ٤ ٤ٍ Ģeklindedir ve ِػ٤ٍ  ”.müennestir ػ 
206

 

Sîrâfî, el-Kitab‟taki hatalara da değinir. Bunun örneği olarak, أٌع kelimesinin çoğulu 

ile ilgili Ģu bahsi verebiliriz: 
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 .ٝآٛحٍ أَٛ هحُٞج ًٔح" أكؼحٍ" ٝآٌجع أٌع:  ٣وُٕٞٞ أْٜٗ جُهطحخ أذٞ َٝػْ:  هحٍ

“Sîbeveyhi dedi ki; Ebu‟l- Hattab
207

 (ö. 177/793), onların; ٍأكؼح kalıbında َٛأ ve ٍآٛح 

dedikleri gibi   أٌع kelimesinin çoğulunda آٌجع olarak kullandıklarını zannetti.   

 ُْ أْٜٗ ضوىّ ك٤ٔح يًٍ ٤ْر٣ٞٚ إٔ أقىٛٔح ؾٜط٤ٖ ٖٓ جٌُطحخ ك٢ ٝهغ ؿِؾ ًٛج إٔ ػ٘ى١ ٝج١ًُ:  ْؼ٤ى أذٞ هحٍ

 أٗٚ هِ٘ح ئيج ٝٗكٖ ، جُٞجقى ؿ٤ٍ ػ٠ِ ؾٔؼٚ ؾحء ٓح ك٤ٚ يًٍ ئٗٔح جُرحخ ًٛج إٔ ٝجألنٍٟ( آٌع) ٝال" آٌجع" ٣وُٞٞج

 أكؼَ"." ك٤ٚ جألًػٍ ًحٕ ٝئٕ( أكٍجل) ٝ( كٍل) ٝ( أَٗحو) ٝ( َٗى: ) ٣وحٍ ًٔح جُٞجقى ػ٠ِ كٜٞ( أَٛ) ٝ( آٌجع) ٝ( أٌع)

Ebu Said dedi ki; bana göre bu, iki yönü itibariyle el-Kitab‟ta vaki olmuĢ bir hatadır. 

Birincisi; Sîbeveyhi, geçen konularda, arapların آٌع ,آٌجع demediklerini zikretti. Ġkincisi; bu 

konu, cemisi müfred sigasıyla gelmeyenleri içeren babtır. Biz, أَٛ ,آٌجع  ,أٌع dediğimizde 

bu, müfred sigası üzerine gelmiĢ olur. Nasıl ki çoğunluğu َ أكؼ kalıbında olmasına rağmen َٗى, 

”.kelimelerinde olduğu gibi  أكٍجل ,كٍل ,أَٗحو
208

 

 

3.5.3.es-Sîrâfî’nin ĠstiĢhad EleĢtirisi 

         

Sîrâfî Ģerhinde takip ettiği metodu beyan edecek herhangi bir mukaddime yazmamıĢsa 

da, Ģerhi incelendiğinde ne kadar dikkatli ve âlim bir kiĢiliğe sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Daha genç yaĢlarda mantık ve felsefeyle ilgilenmesi ve dil ilimleriyle (nahiv-sarf) uğraĢması 

onu çok mükemmel bir seviyeye getirmiĢti. Kendisinin dildeki üstünlüğü onu Sîbeveyhi‟nin 

el-Kitab‟ına yöneltmiĢti. Bu iĢtiyak ona yönelik telifat meydana getirmesine yol açtı. Ta ki 

Şerhu Kitabı Sîbeveyhi adlı eseri kaleme aldı ve orada çok ilmi bir metod takip etti.
209

 

Nitekim yazdığı kitap, el-Kitab a yönelik bir Ģerh olmasına rağmen burada Sîbeveyhi‟ye de 

itiraz etmede geri durmamıĢ ve karĢı çıkıĢını gerek çağdaĢı âlimlerin gerekse de önceki 

âlimlerin görüĢleriyle haklı bir Ģekilde ıspat etmiĢtir. Yine kimi âlimlerin Sîbeveyhi‟ye 

yönelttiği itirazı da gayet ilmi ve objektif bir Ģekilde değerlendirmiĢ ve çoğunlukla 

Sîbeveyhi‟nin lehine olacak Ģekilde ihticac yoluna gitmiĢtir. Kendisi Basra ekolüne mensup 

bir âlim olmasına rağmen, bu ekol mensuplarının yanılmıĢ olabilecekleri konulara da 
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değinmiĢ ya da bu ekole yönelik getirilen tenkidin yanlıĢ olduğunu yine üstün bir ilmi 

metodla ispatlamıĢ ve ilmi disiplin ve kiĢiliğini en güzel Ģekilde yansıtmıĢtır. Sîbeveyhi‟ye 

yönelik en çok eleĢtiri yönelten ve onu hatalı adeden el-AhfeĢ ve el-Müberred‟e yönelikte 

gayet ilmi bir Ģekilde yanlıĢlıklarını ıspatlamıĢ ve Sîbeveyhi‟nin doğruluğunu göstermiĢtir. 

Rivayete göre el-Müberred daha gençlik yıllarında hem Sîbeveyhi‟nin yolunu takip etmek ve 

hem de el-Kitab ta kendisine göre hata ettiğini düĢündüğü yerleri ifade etmek üzere 

Mesailu‟l-Galat adlı bir kitabı kaleme almayı düĢünmüĢtür ve yine Ġbn Vellad da (ö.332/944) 

el-İntisar adlı eserinde Sîbeveyhi‟nin hatalı olarak aktardığını düĢündüğü meseleler hakkında 

bahsetmiĢtir. Ancak Sîrâfî bunlara yönelik cevapları gayet ilmi bir tarzda cevaplandırmıĢ ve 

bunların Sîbeveyhi‟nin kelamından tam olarak anlamamıĢ olduklarını beyan etmiĢtir.
210

 

Dolayısıyla Ģerhte birçok kiĢiye yönelik eleĢtirileri görmek mümkündür. Ancak biz, tezimizin 

konusu olarak burada daha çok Sîbeveyhi‟ye yönelttiği itirazlara değinmeye ve bu itirazları 

serdederken ortaya koyduğu Ģekliyle ifade etmeye çalıĢacağız. Bunu yaparken, bu konuda 

yapılan çalıĢmaların eksikliği sebebiyle kaynak olarak yine kendisinin kitabını göstereceğiz. 

 

3.5.3.1. تاب يصادس يا  نحقرّ انضٔائذ يٍ انفعم يٍ تُاخ انثالثح    Konusundaki EleĢtirisi 

 

Sîbeveyhi‟nin ذ٘حش جُػالغس جُلؼَ ٖٓ جُُٝجتى ُكوطٚ  ٓح ٓظحوٌ ذحخ ٖٓ  konusunda, (كحػِص) 

örneğinde ْج٤ُٔ(mim) harfini mastarlarda(مفاعلة kalıbında), األليف(elif)e ivaz olarak getirmesini 

reddediyor ve hatasını Ģe Ģekilde ifade ediyor;  

 أول بعد التي األلف من عوضا الميم جعل أنه وذلك ، أنكر وقد ، مختل   هذا في سيبويه كالم:  سعيد أبو قال

 وبعد ، قاتلت:  تقول أنك ترى أال ، مفاعلة في موجودة هي حرف أول بعد التي األلف ألن ، غلط وذلك ، منه حرف

 فكيف ، والفعل المصدر في موجودة فاأللف ، زائدة ألف القاف وبعد ، المصدر في مقاتلة:  وتقول ، زائدة ألف القاف

 .تذهب لم واأللف ، األلف من عوضا الميم تكون

 “Ebu Said dedi ki; Sîbeveyhi‟nin bu konudaki kelamı yanlıĢtır ve o da bunu inkâr 

etmiĢtir. YanlıĢ ta Ģudur ki; o, fiilin ilk harfinden sonraki elif harfine, mim harfini ivaz 

kılmıĢtır. Bu hatadır. Çünkü ilk harften sonraki elif harfi, mufaêle(ٓلحػِس) babında mevcuttur. 

Sen هحضِص  dediğini görmüyor musun? Kâf harfinden sonra zait elif harfi vardır. Sen mastar 

kullanımında da ٓوحضِس dersin. Kâf harfinden sonra zait elif harfi vardır. Elif harfi hem fiilde 

hem de mastarda mevcuttur. Elif harfi gitmemiĢken, nasıl mim harfi elif harfine ivaz 
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olabilir?”
211

 Diyerek fiilin gerek mazi ve gerekse mastar kullanımında var olan “asli” bir 

harfin, aslında olmayan baĢka bir harfin yerine sayılamayacağını ifade ediyor. 

 

 

 

3.5.3.2. تاب انٕقف فٙ أٔاخش انكهى انًرحشكح فٙ انٕصم   Konusundaki EleĢtirisi 

 

الوقف في أواخر الكلم المتحركة في الوصلباب   konusunda es-Sîrâfî Ģunları söylemektedir;  

 أو سنبت تاء تكون أن ينبغي وإنما وقف عليها يقع وال سنبته بتاء مثل ألنه سهو سيبويه كالم وفي:  سعيد أبو قال

 .فيه التاء على يوقف مما أشبهه ما

“Ebu Said dedi ki; Sîbeveyhi‟nin kelamında hata vardır. Çünkü o, konuyu ْ٘رطس 

kelimesindeki te harfi ile örneklendirmiĢtir. Bu kelime üzerinde vakıf gerçekleĢmez. Örnek 

olarak ْ٘رص veya te harfi üzerine vakıf yapmanın mümkün olduğu bunun gibi baĢka bir kelime 

vermek gerekir.”
212

 

 

3.5.3.3. ْزا تاب يا ٚكٌٕ ٚفعم يٍ  فعم فّٛ يفرٕحا   Konusundaki EleĢtirisi 

 

 konusunda Sîbeveyhi‟nin kaçırdığı noktayı Ģöyle dile ًٛج ذحخ ٓح ٣ٌٕٞ ٣لؼَ ٖٓ  كؼَ ك٤ٚ ٓلطٞقح

getirmektedir; 

 .الٓحش جألكؼحٍ ًٛٙ ك٢ جُكٍٝف كًٜٙ" ٣ػِـٚ ٌأْٚ ٝغِؾ ، ٣ىٓؾ وٓؾ ٓ٘ٚ ؾحء ٝهى ، الٓح جُـ٤ٖ ٤ْر٣ٞٚ ٣ًًٍ ُْٝ

“Sîbeveyhi, ğayn harfinin lamu‟l-fiilde geleceğini zikretmemiĢtir. Hâlbuki  ٣ىٓؾ وٓؾ  ve 

٣ػِـٚ ٌأْٚ غِؾ  fiillerinde gelmiĢtir. Bu fiillerde lamu‟l-fiil ğayn harfidir.”
213

 Sîbeveyhi‟nin 

değinmediği ve fiillerde kullanımı olan lamu‟l-fi‟lin ğayn harfi olarak geldiğini söyleyerek, 

bunun Sîbeveyhi‟nin bahsetmediği bir konu olduğunu belirtiyor. 

 

 

3.5.3.4. تاب انٕقف فٙ آخش انكهى انًرحشكح فٙ انٕصم انرٙ ال ذهحقٓا صٚادج فٙ انٕقف    Konusundaki EleĢtirisi 
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جُٞهق ك٢ ٣َحوز ضِكوٜح ال جُط٢ جُٞطَ ك٢ جُٔطكًٍس جٌُِْ آنٍ ك٢ جُٞهق ذحخ   konusunda Sîbeveyhi 

Ģöyle demektedir; 

 ٣ٍ٣ى ٝٛٞ ٛ٘ٚ ك٢ أُكوٜح ًٔح جُٜحء ٝأُكن أذ٤غ ٣ٍ٣ى ، أذ٤ؼٚ أػط٢٘:  ٣وٍٞ ػٍذ٤ح ْٔغ أٗٚ ذٚ أغن ٖٓ ٝقىغ٢٘

ٖٛ 

“Güvendiğim biri Arap birini Ģöyle derken iĢittiğini tahdis etti; bana bir ٚأذ٤ؼ ver 

bundan kastı أذ٤غ tı. Aslı ٖٛ olan  ٚ٘ٛ‟ye bitiĢen he harfi gibi buna da bitiĢmiĢtir.” 

Sîrâfî, Sîbeveyhi‟nin bu örneğine Ģiddetle karĢı çıkar ve Ģöyle der; 

:  ؾٜط٤ٖ ٖٓ يُي هرف ٝئٗٔح ، هحتِٚ ٖٓ ؿِؾ ٛٞ ٣وٍٞ أطكحذ٘ح ٝذؼغ ، جُشًٝي ٣ٌٕٞ ٓح أهرف ٖٓ قٌحٙ ج١ًُ ًٝٛج

 أذ٤غ إٔ ػِٔ٘ح ٝهى أقٍٔٙ ٌأ٣ص ٣وحٍ ٝال ، جُٞهق ٛحء ضِكوٚ ال ٓؼٍذح ًحٕ ٓح إٔ جُرحخ ًٛج هرَ يًٍ ٤ْر٣ٞٚ إٔ ئقىجٛٔح

 قًٍ٘حٙ كايج ، ػ٤ِٚ جُٔٞهٞف جُكٍف ٌْٖ ئيج جُٞهق ك٢ ٣ِكن ئٗٔح جُطشى٣ى إٔ جألنٍٟ ٝجُؿٜس ، جُٞهق ُٜحء ٝؾٚ كال ٓؼٍخ

 ٣َحوز ضِكوٚ ال ك٤ٔح ٛٞ ئٗٔح جُرحخ ًٝٛج جُطشى٣ى ػٖ جْطـ٤٘٘ح جُٜحء ذاونحٍ

“Bu zikredilen Ģey, Ģazz(kural dıĢı) olmada en çirkin durumdur. Bazı arkadaĢlarımız; 

bu söyleyenden gelen yani Siveyhi‟nin güvenilir dediği kiĢiden kaynaklı bir hata olduğunu 

ifade ederler. Bunun Ģazz olarak kabih olması iki cihetledir. Birincisi; Sîbeveyhi bu konudan 

önce murab olana vakıf ha‟sının bitiĢmeyeceğinden bahsetti ve أقٍٔٙ ٌأ٣ص  denilmeyeceğini 

söyledi. Biz biliyoruz ki, أذ٤غ  kelimesi murabtır ve hiçbir Ģekilde vakıf ha‟sı bitiĢmez. 

Ġkincisi ise; Ģedde ancak üzerinde vakıf yapılan harf sakin olduğunda vakfa bitiĢir. Biz he 

harfini buna eklediğimizde artık Ģeddeye ihtiyaç kalmaz ki bu konu da kendisine zait harf 

birleĢmeyenler hakkındadır.”
214

 

 

3.5.3.5. تاب يجاس٘ أٔاخش انكهى يٍ انعشتٛح    Konusundaki EleĢtirisi 

 

 "ُٖ " konusunda Ebu Said Sîbeveyhi‟ye nasb edatı olan ذحخ ٓؿح١ٌ أٝجنٍ جٌُِْ ٖٓ جُؼٍذ٤س 

edatı ile ilgili Ģöyle bir eleĢtiri getiriyor; biz eleĢtiriye geçmeden önce bu edatla ilgili bilgi 

aktarmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Muzari fiili nasb eden edatlar dört tanedir. Bunlar, ٕإٔ، ُٖ، ٢ً، ئي edatlarıdır. Bunlar 

amel olarak müfred sigalarda muzari fiilin son harfini mansub yapar, tesniye ve cemilerde 

cemi müennes sigalar hariç “nun”ları düĢürür. Mana olarak herbirinin anlamı farklıdır. ٕأ 

edatı, gelecek zamanı ifade eder. ُٖ edatı, yine gelecek zaman için kullanılır ancak burada 

tekitli nefiy söz konusudur. Yani üzerine dâhil olduğu muzari fiili anlam yönünden tekitli bir 
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Ģekilde olumsuz yapar. ٢ً edatı, ta‟lil (sebep) anlamı katar. ٕئي edatı ise Ģart cümlesinden 

sonra gelen cevap/ceza cümlesi için kullanılır.
215

 ġimdi de eleĢtiriyi aktaralım; 

 كؼى" أهّٞ ْٞف" هِص ئيج أٗي ٝيُي" ْٞف" ٗو٤غ ٝٛٞ إٔ ذُُٔ٘س ، ٗحطد قٍف أٗٚ ٤ْر٣ٞٚ كُػْ" ُٖ" ٝأٓح

 جُٔؼحٌػس جألكؼحٍ ك٢ ُِٔٓطورَ ٣وؼحٕ أٜٗٔح" ذإٔ" ٝشرٜٜح" ... إٔ" خ ضشرٜح ٗظرص ٝئٗٔح" ضوّٞ ُٖ: "  جُوحتَ ٣وٍٞ إٔ ًٛج

 .جألٌذغ جُُٝجتى أٝجتِٜح ك٢ جُط٢ ،

“" ُٖ" harfine gelince Sîbeveyhi bunu, ٕأ mesabesinde olan nasb edatı zannetmiĢtir. 

Hâlbuki bu;  "ْٞف"  nin zıddıdır. (ُٖ harfi, istikbal ifade eden fiilin tekitli nefy halidir.) Çünkü 

sen,  "أهّٞ ْٞف"  “kalkacağım” dediğinde bunun zıddı olarak konuĢan sana Ģöyle der;  "ُٖ ّٞضو"  

“kalkmayacaksın”. Bunun nasb etmesi  "ٕأ"  e benzemesinden ötürüdür. Ve  "ٕأ"  ile benzerliği, 

ikisinin de baĢında dört zait ]أ٤ٗص[   bulunan muzari fiilde, istikbal için kullanılıyor 

olmasıdır.”
216

  

Burada Sibeveyhî‟nin aktardığı kapsam bakımından daha doğrudur. Sîrâfî bunu tensif 

harfinin zıddı olarak aktarıyor. Belki anlam olarak bu doğrudur ancak " ُٖ" de " ٕأ" gibi nasb 

eden bir edattır. Dolayısıyla ُٖ ve ْٞف edatlarının ortak özelliği, ikisininde muzari fiile dâhil 

olmasıdır. ُٖ ve ٕأ edatları ise nasb eden edatlardır. 

 ككًف" إٔ ال" ًحٗص أٜٗح ٝجُػح٤ٗس ، يًٍٗحٙ ج١ًُ جُوٍٞ ٓػَ ئقىجٛٔح ،" ُٖ" ك٢ ٌٝج٣طحٕ" جُه٤َِ" ػٖ ١ٌٝٝ

ٚ" ٝ" أ٣ش: "  هحُٞج ًٔح ، ٌُػٍضٚ ٝنلق ّٔ  أٓٚ ٣َٝ" ٝ" ش٢ء أ١" ٝجألطَ" ٣ِ

“Halil‟den  "ُٖ "  hakkında iki rivayet nakledilir ki; birincisi: bizim zikrettiğimiz 

gibidir. Ġkincisi ise;  "ُٖ "  in aslının  "إٔ ال"  olmasıdır. Bu da hazf ve çok kullanılmasından 

ötürü daha hafifleĢtirme gayesiyle olmuĢtur. Nitekim  "أ٣ش "  ve  "ٚ ّٔ ِ٣"   diye kullanılan 

kelimelerin aslı da;  "ش٢ء أ١ " ve" أٓٚ ٣َٝ"  dir.”
217

 

 ال ًٔح ،" أػٍخ ُٖ ٣َىج: "  ٗوٍٞ إٔ ؾحَ ُٔح ، إٔ ال" ُٖ" ٓؼ٠٘ ًحٕ ُٞ:  كوحٍ جُوٍٞ ًُٜج ٓرطال ٤ْر٣ٞٚ ٝجقطؽ

 هرِٚ ك٤ٔح ٣ؼَٔ ال إٔ طِس ك٢ ٓح ألٕ ؛" أػٍخ إٔ ال ٣َىج" ٣ؿَٞ

“Sîbeveyhi bu görüĢü Ģu Ģekilde çürütmeye çalıĢır; eğer  "ُٖ" in manası إٔ ال  ise, o 

zaman  "أػٍخ إٔ ال ٣َىج"  gibi  "أػٍخ ُٖ ٣َىج" de caiz olmaz. Çünkü ٕأin sılasında olan 

makablinde amel etmez.” 
218

 Burada ٣َىج ismi her ikisinde de meful konumundadır. Ancak 

fiilin baĢında ٕأ olduğu için, bunlarda amel etmez. Dolayısıyla أػٍخ إٔ ال ٣َىج  ve أػٍخ ُٖ ٣َىج  

Ģeklinde bir kullanım yoktur. 

رح ئيج جُكٍك٤ٖ ئٕ:  ٣وٍٞ إٔ" جُه٤َِ" ػٖ ُِٝٔكطؽ ًّ  ؾثط٢٘ ُٞ: "  ضوٍٞ أٗي يُي ٖٓ ، ٓ٘لٍو٣ٖ ٓؼ٘حٛٔح ٣طـ٤ٍ هى ٌ

 ،" ٓح"" ُٞ" ػ٠ِ أونِص كايج ، ؿ٤ٍٙ الٓط٘حع جُش٢ء ذٜح ٣ٔط٘غ" ُٞ" ٝ ، ٓؿ٤ثٚ الٓط٘حع ؛ ئًٍجٓٚ ٖٓ جٓط٘ؼص كاٗٔح" ألًٍٓطي

                                                           
215

 el-Kuğî, Ahmed Hilmi, er-Resailu‟l-Hams, Ġhsan Yayınları, Ġstanbul, 1994, 15 
216

 Sîrâfî, Şerhu Kitabı Sîbeveyhi, I, 32 
217

 Sîrâfî, Şerhu Kitabı Sîbeveyhi, I, 33 
218

 Sîrâfî, Şerhu Kitabı Sîbeveyhi, I, 33 



 
 

61 
 

ْٞ : ) ػُٝؾَ هللا هٍٞ ٗكٞ ، ُِطكؼ٤غ ذؼىٛح ذٔح ٝطحٌش ، جألٍٝ ٓؼ٘حٛح جْطكحٍ ،" ال" أٝ سِ  ض أْض٤ِ٘ح ٓح ُ   ٌ التِ  ٔ ُْ  ٌْٞز ()ذِح

ْٞ : ) ضؼح٠ُ ٝهُٞٚ( ٦ آ٣س ، جُكؿٍ ٢ِ ال ُ  ض٘  ٍْ َ   ئ٠ُِ أ نَّ ٣ٍِد   أ ؾ   هى" ُٞال" ٝ ، ٛال:  ٝجُٔؼ٠٘( ٓٔ آ٣س ، جُٔ٘حكوٕٞ ٌْٞز ()ه 

 أؾَ ٖٓ جإلض٤حٕ جٓط٘غ كاٗٔح" أض٤طي هللا ػرى ال ُٞ: "  ًوُٞي ، ؿ٤ٍٙ ُٞهٞع ذٜح جُش٢ء ٣ٔط٘غ إٔ ٝٛٞ ، آنٍ ٓؼ٠٘ ُٜح ٣ٌٕٞ

 جٓط٘غ أؾِٚ ٖٝٓ ، جُٔؼٍٔ جُٔؼ٠٘ كرًُي ، يُي ٗكٞ أٝ ، ػ٘ىى أٝ ، هحتْ هللا ػرى ال ُٞ ٝجُٔؼ٠٘ ، هللا ػرى ذؼى جُٔكًٝف

 ًٌر٘ح ئيج أٗح ئال ، إٔ ال" ُٖ" ٓؼ٠٘ ئٕ:  ُِه٤َِ جُٔكطؽ ك٤وٍٞ. ٓؼٜح ؿ٤ٍٛح ذط٤ًٍد ، ٓؼ٘حٛح ٣طـ٤ٍ قٍٝكح ٌأ٣٘ح كوى ، ئض٤حٗٚ

 ُٜح ذظِس ٤ُّ ذؼىٛح ج١ًُ جُلؼَ إٔ ك٢" ُْ" ذُُٔ٘س ٝطحٌش ، ألٕ طِس ٣ٌٕٞ ًٔح ، ُٜح طِس جُلؼَ ٣ٌٖ ُْ" ال" ٓغ إٔ

“Halil‟den yana delil getirenin Ģöyle demesi gerekir: iki harf birleĢtiğinde, ikisinin de 

anlamı münferit olarak değiĢir. " ُٞ ألًٍٓطي ؾثط٢٘ " dediğinde; yani eğer bana gelirsen sana 

ikramda bulunacağım dediğinde, sen, o gelmediğinde ikramı ondan men edersin.  "ُٞ"  harfi 

baĢka bir Ģey mümteni olduğunda, kendisiyle o Ģey de mümteni olur. (Ģart edatıdır).  Sen eğer, 

 "ُٞ"  harfine  "ٓح"  veya  "ال"  harfini dâhil edersen, birinci anlam imkânsız olur ve kendisinden 

sonra gelenle birlikte “tahdid” anlamı ifade eder. Nitekim ayeti kerimelerde;  ْٞ سِ  ض أْض٤ِ٘ح ٓح ُ   ٌ التِ  ٔ ُْ ذِح  

"(Doğru söyleyenlerden isen) bize melekleri getirseydin ya!"(Hicr, 15/7),  ْٞ ٢ِ ال ُ  ض٘  ٍْ َ   ئ٠ُِ أ نَّ  أ ؾ 

٣ٍِد    .Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de…”(Münafikûn, 63/10) olduğu gibi“  ه 

Buralardaki ُٞ ٓح" "    ve  "ُٞ "ال "ال ُٞ"  manasındadır. Bazen de ٛال , için baĢka anlam olabilir. Bu 

da Ģöyle olur; onunla baĢka bir Ģeyin meydana gelmesi için, o Ģeyin mümteni kılınmasıdır. 

Senin Ģu sözün gibi;  "ُٞ أض٤طي هللا ػرى ال"  “eğer Abdullah olmazsa, sana gelirdim”. Mana olarak 

Ģöyledir; ُٞ ػ٘ىى أٝ ، هحتْ هللا ػرى ال   “eğer Abdullah hazır değilse ya da yanında değilse” gibi. 

Bununla gizli anlamla, ondan dolayı gelme fiili (ٕئض٤ح) gerçekleĢmemiĢtir. Biz bazen harflerin 

manasının baĢka kelimelerin birleĢtirilmesiyle değiĢtiğini görmekteyiz. Halil‟de yana delil 

getiren kiĢi Ģöyle der;  "ُٖ"  harfinin anlamı إٔ ال ‟dir. Fakat  ٕأ   harfini ال  ile bir araya 

getirdiğimizde; ٕأ  harfine fiil taalluk ettiği gibi burada taalluk etmez ve kendisinden sonra 

fiilin taalluk etmediği  "ُْ"  gibi olur.”
219

 

" ٝ ،" ش٢ء أ١: "  ٣وحٍ إٔ ؾحَ ًٔح ، أطِٜح ػ٠ِ جْطؼٔحُٜح ؾحَ كَٜ ،" إٔ ال: "  أطِٜح ًحٕ كايج:  هحتَ هحٍ كإ

 :ػٍذ٤ٖ ػ٠ِ ٝجُٔكًٝف جُٔهلق ُٚ ه٤َ أطُٜٞٔح؟ ػ٠ِ ك٤ٓطؼٔال ،" أٓٚ ٣َٝ

“Eğer bir kiĢi Ģöyle derse; madem  "ُٖ" in aslı  "إٔ ال" dir.  O halde  "ش٢ء أ١"  ve  "َأٓٚ ٣ٝ"  

gibi aslı üzere kullanımı caiz midir? Ona cevaben Ģöyle denilir; muhaffef ve mahzuf iki kısım 

üzeredir: 

 جُؼٍخ ُطٍى ، أطِٚ ػ٠ِ ئؾٍجؤٙ ؾحتُ ؿ٤ٍ ، جْطؼٔحُٚ ٓطٍٝى ٝج٥نٍ ، أطِٚ ػ٠ِ جْطؼٔحُٚ ٣ؿَٞ:  أقىٛٔح

" ش٢ء أ١" ٝٛٞ يًٍٗحٙ ٓح ٓ٘ٚ قًف ٓح ٌو ٣ؿَٞ ج١ًُ جُٔكًٝف كٖٔ ، ُٜح جُٔٞػغ ٣طٓغ ال جُط٢ جُؼَِ ٖٓ ُٝـ٤ٍٙ ، ًُُي

 .ًػٍز أقظ٤ٚ ال ٝٓح" أٓٚ ٣َٝ" ٝ
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Birincisi; aslı üzerine kullanımı caiz olan, diğeri ise kullanımı terk edilmiĢ olan ve 

Arapların bu kullanımı terk etmeleri ve daha baĢka sebeplerle aslı üzere kullanımı caiz 

olmayandır. Ġçerisinde hazf edilmiĢ harfin geri getirilmesiyle kullanımı caiz olanlar  "ش٢ء أ١ " , 

"أٓٚ ٣َٝ"   ve daha bunun gibi olan nice örnekleridir. 

"ه٤ىٝوز" ٝ" ٤ً٘ٞٗس: "  هُٞ٘ح أطِٚ ػ٠ِ جْطؼٔحُٚ ٣ؿَٞ ال ٝٓح
220

 ، يُي ٗكٞ جُٔظحوٌ ٖٓ ًحٕ ٝٓح" ٤ُِٓٞس" ٝ  

" ٤ُٖ" ٝك٢ ،" ٤ْى: "  ك٤وحٍ" ٤ْى" ك٢ ٣هلق ًٔح ٝنلق" ه٤ّىٝوز" ٝ" ٤ُِّٓٞس" ٝ" ٤ًّ٘ٞٗس"" ك٤ؼُِٞس" ػ٘ىٗح ك٤ٚ ٝجألطَ

 ٣٘ظد ٓح يُي ٖٝٓ ، جألطَ ػ٠ِ جإلؾٍجء ٝضٍى ، جُطهل٤ق ئال ٝذحذٜح" ٤ً٘ٞٗس" ك٢ ٣ؿَٞ ال أٗٚ ئال ،" ٤ُٖ: "  ك٤وحٍ

 ٝضأض٢ ش٢ء ػٖ ض٘ٚ ال" ٝ ،" ك٤أًِي جألْى ضوٍخ ال" ٝ ،" ك٤ٜ٘٘ي ضأض٘ح ال: "  هُٞ٘ح ك٢ ٝجُٞجٝ جُلحء ٓغ" إٔ" ذاػٔحٌ

"ٓػِٚ
221
   ئظٜحٌٛح ٣كٖٓ ٝال" إٔ" ذاػٔحٌ ًِٚ ًٛج  

Ve aslı üzere kullanımı caiz olmayanlar " ه٤ىٝوز"  ,"٤ً٘ٞٗس" " ٤ُِٓٞس"  ,  ve buna benzer 

mastarlardır. Bunların asılları bizim yanımızda Ģöyledir.  "ك٤ؼُِٞس"  vezninde, "٤ًّ٘ٞٗس"  "ُِٞس٤َّ ٓ  "  ,  ve 

"ه٤ّىٝوز"  dur.  "  ْ٤ى"  ve  "  ُٖ٤"  kelimelerinde nasıl tahfif yapılıp  "٤ْى" (sîd) ve  "ٖ٤ُ" (lîn) 

denilmiĢse bunlarda da bu Ģekilde tahfif yapılmıĢtır. Ancak  "٤ً٘ٞٗس"  ve bablarında sadece 

tahfif yapılır ve aslı üzerine icrası yapılmaz.  "ٕأ"  harfinin mukadder kılınması ve جُلحء ve ُٞجٝج  

harfleriyle kullanımına örnek olarak,  "ك٤ٜ٘٘ي ضأض٘ح ال"  (bize gelme ki, seni tahkir etmeyelim),  "ال 

"ك٤أًِي جألْى ضوٍخ  (aslana yaklaĢma ki, seni yemesin),  "ٓػِٚ ٝضأض٢ ش٢ء ػٖ ض٘ٚ ال " (yaptığın bir 

Ģeyden baĢkasını sakındırma) örnekleri verilebilir. Bunların hepsinde  "ٕأ "  mukadder olup 

zahiren zikredilmesi nahiv açısından güzel değildir.”
222

 

 ػ٠ِ" ُٖ" ًًُٝي ، هر٤ف ٝج٥نٍ ، ٓ٘ٚ قًف ٓح ٌوّ  ؾحتُ أقىٛٔح:  ه٤ٖٔٓ ض٘وْٓ جُٔكًٝكحش إٔ هِ٘ح ذٔح ٝػف كوى

 قٌْ ُٜح أكٍوش ئيج" ُٖ" ألٕ جألٍٝ ٛٞ ٝجُوٍٞ" إٔ ال" جْطؼٔحٍ ٝهر٤ف" إٔ ال" ٖٓ ٓهللس جُٔكطؽ ًٛج قؿس ٖٓ يًٍٗح ٓح

 ُٔؼ٘حٙ ٓٞػٞع ٝجقى ًكٍف" إٔ" ذكٌْ ٓطؼِن ؿ٤ٍ

“Bizim açıkladıklarımızdan mahzufatın iki kısım olduğu ortaya çıktı. Birincisi; hazf 

olunan harfin geri gelmesinin caiz olduğu kısımdır. Diğeri ise; kâbih olandır. Ve bizim 

zikrettiğimiz üzere  "ُٖ "  harfi  "إٔ ال"  terkibinin muhaffef Ģeklidir. Ve  "إٔ ال"  olarak kullanımı 

kâbihtir. Doğru olan birinci sözdür. Çünkü  "ُٖ "  tek baĢına kullanıldığında, kendisine ait bir 

manası olan tek bir harf gibi  "ٕأ "  harfinin hükmünün haricinde bir hükme tabi olur.”
223

  

Ferrâ‟ya göre ise  "ُٖ"  edatının aslı "ال" dır. "ال" daki elif,  nun harfiyle 

değiĢtirilmiĢtir.
224
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Yine aynı konu baĢlığı altında ve  ِؼحٍك  bahsinde Sîbeveyhi‟nin yanıldığını Ģöyle ifade 

ediyor;  

 ٝيُي. ٓؼىُٝس ٓإٗػس ٓؼٍكس ضٌٕٞ إٔ ئال ٓر٤٘س ضٌٕٞ ك٤ِٓص جُٔظىٌ ٓؼ٠٘ ك٢ ًحٗص ئيج كؼحٍ ٖٓ جُػح٢ٗ جُوْٓ ٝأٓح

 ٝجُطأ٤ٗع جُؼىٍ ك٤ٜح ٝجؾطٔغ ػٜ٘ح ٓؼىُٝس ٝكؿحٌ ٓؼٍكس ٓإٗػس ٝجُلؿٍز جُلؿٍز أٌوٗح كٌأٗح كؿحٌ هِ٘ح. ٝذىجو كؿحٌ ٗكٞ

 ٓإٗػطحٕ ٓؼٍكطحٕ أٜٗٔح ئ٣حٛح ٝٓشحذٜطٜح جألٍٓ ك٢ ضوغ جُط٢ ُلؼحٍ ٓشحذٜطٜح ذ٘حءٛح أٝؾد ج١ًُ إٔ ٤ْر٣ٞٚ كُػْ ، ٝجُطؼ٣ٍق

“ ؼحٍكِ   kalıbındaki ikinci bahse gelince bu, mastar anlamında olan fakat mebni olmayan, 

marife, müennes ve madule olan ٌكؿح  ve ذىجو gibi örneklerdeki durumu hakkındaki bahistir. 

Biz deriz ki; sanki biz ٌكؿح kelimesinden ُلؿٍزج  kastetmiĢiz. ُلؿٍزج  kelimesi müennestir. ٌكؿح 

kelimesi onun yerine geçmiĢtir, ona muadildir ve onda adl, te‟nis ve tarif bir aradadır. 

Sîbeveyhi, ٍكؼح kalıbına benzeyen ve emir kipinde gelen ve buna benzeyenlerin bu kalıpta 

gelmelerinin sebebinin marifelik ve te‟nis olduğunu zannetmiĢtir.”
225

 Burada جُلؿٍز kelimesi 

müennes değil çoğul ismi faildir.  

Aynı bab altında ve جُهٔٓس جألْٔحء  konusunda ise Sîbeveyhi‟nin irab alameti olarak 

gelen vav harfi ve ye harfi hakkında yanıldığını ifade ederek Ģöyle der; 

ز ٣ٌٞٗحٕ هى ٝجُٞجٝ جألُق إٔ ٤ْر٣ٞٚ َٝػْ ٍّ ز ٣ٌٞٗحٕ ٝهى ، ٝجُٔؼ٣ٍٖٔ جُٔؼ٣ٍٖٔ جْْ ٓ ٍّ  ػ٠ِ وج٤ُّٖ قٍك٤ٖ ٓ

٣ىجٕ: "  هِص كايج ، ٝجُؿٔغ جُطػ٤٘س ُّ ٣ى٣ٖ ػ٤ٍٔ ػ٘ىٙ ٢ٛٝ ، جْْ جألُق كًٜٙ" هحٓح جُ ُّ ٣ىٕٝ: "  هِص كايج ج٣ًًٌُٖٞٔ جُ ُّ  جُ

 ونِص، ذحْْ ٤ُٝٓص قٍف ٢ٛ جألُق كًٜٙ" أنٞجى هحٓح: "  هِص ٝئيج ، ج٣ُُى٣ٖ ػ٤ٍٔ ٢ٛٝ جْْ ٢ٛ جُٞجٝ كًٜٙ ،" هحٓٞج

ّٕ  ٓإيٗس ونِص ، قٍف جُٞجٝ كإ ؛" ئنٞضي هحٓٞج: "  هِص ئيج ًًُٝي ، ُلحػ٤ِٖ جُلؼَ ذإٔ ٓإيٗس ػالٓس  ، ُؿٔحػس جُلؼَ ذأ

 كطٌٕٞ" هٖٔ جُٜ٘ىجش: "  ضوٍٞ ، جُٔهحؽرس ُِٔإٗع ٝج٤ُحء جُٔإّٗع ُؿٔحػس جُٕ٘ٞ:  ٝجُؿٔغ جُطػ٤٘س ك٢ ٝجُٞجٝ جألُق ٝٓػَ

 ػ٤ٍٔج ئال ضٌٕٞ ال ُِٔإٗع جُٔهحؽرس ك٢ ٝج٤ُحء ، ػالٓس قٍف كطٌٕٞ" جُٜ٘ىجش ٝهٖٔ"  ؛ جْْ ٢ٛٝ جُؿٔحػس ػ٤ٍٔج جُٕ٘ٞ

 جُطحء ذُُٔ٘س ػالٓس أٜٗح ئ٠ُ ٣ًٛرٕٞ جُ٘ك٤٣ٖٞ ٖٓ ًػ٤ٍ ج٤ُحء ًٝٛٙ". ضًٛر٤ٖ َٛ" ٝ" جٗطِو٢" ٝ ، ٍُِٔأز" ه٢ٓٞ: "  ًوُٞي ،

 "هحٓص: "  هُٞي ك٢

“Sîbeveyhi zannetti ki; جألُق   ve ٝجُٞج harfleri bazen, (ٍٔجُٔؼ)gizli zamir olur. Bu iki 

mudmer bazen tesniye ve cemie delalet edecek Ģekilde gelir. Sen,   "ٕ٣ىج ُّ "هحٓح جُ  “iki Zeyd 

ayağa kalktı” dersen, bu جألُق isimdir ancak Sîbeveyhi‟nin yanında ise, zikredilmiĢ olan iki 

Zeyd‟in zamiridir. Sen,  "ٕٝ٣ى ُّ "هحٓٞج جُ  “Zeydler ayağa kalktı” dersen, bu vav(ٝجُٞج) isimdir ve 

Zeyd‟in zamiridir. Sen,  "أنٞجى هحٓح"  “iki kardeĢin ayağa kalktı” dersen, bu elif harftir, isim 

değildir. Sadece bu fiilin iki faile ait olduğunu ifade etmek için konulmuĢ bir iĢarettir. Yine 

ئنٞضي هحٓٞج   dersen, burada vav harftir ve fiilin çoğul olduğunu ifade etmek için konulmuĢ bir 

iĢarettir. Elif ve vav harflerinin tesniye ve cemideki, nun harfinin cemi müennesteki ve ye 

harfinin müennes muhatabadaki örnekleri ise Ģöyledir;  "هٖٔ جُٜ٘ىجش "  “Hint‟ler ayağa 

kalktı”dediğinde "ٖٔه"  fiilindeki nun harfi ceminin zamiridir ve isimdir.  "ٖٔجُٜ٘ىجش ٝه "  
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dediğinde burada ise iĢaret harfidir. Müennes muhatabadaki ye harfi sadece zamir olur.  "

" ه٢ٓٞ " جٗطِو٢"  , "ضًٛر٤ٖ َٛ"    fiillerindeki ye harfi müennes içindir. Çoğu nahivci bu fiillerdeki 

ye harfinin; هحٓص fiilindeki te]ش[ mesabesinde bir alamet olduğunu söylemiĢtir.” 
226

 

Fiiller cümlenin baĢında geldiğinde yani cümle, fiil cümlesi olduğunda müfred siga ile 

zikredilir. Ancak fiil cümlesindeki fail baĢa geldiğinde ki bu durumda isim cümlesi olur. O 

zaman da fiil artık mübtedanın haberi olur ve mübtedaya göre zamir ortaya çıkar. Dolayısıyla 

fiillerdeki bu harfler (yani tesniyedeki “elif”, cemideki “vav”, müennesteki “te”) ismin bir 

kısmı olan zamirlerdir.
227

 

 

3.5.3.6. ْزا تاب يٍ اسى انفاعم   Konusundaki EleĢtirisi 

 

جُلحػَ جْْ ٖٓ ذحخ ًٛج  konusunda Sîbeveyhi‟nin izafe ile ilgili söylediklerini Ģöyle ifade 

ediyor; 

 يُي ٝأقٌٔ٘ح ، كؼِٚ ػ٠ِ ٝؾ٣ٍٚ ، جُٔلؼٍٞ ئ٠ُ جُلحػَ جْْ ضؼى١ جالْطلٜحّ ٖٓ ذحخ ك٢ يًٍٗح هى:  ْؼ٤ى أذٞ هحٍ

 ٝجإلػٔحٍ جُط٣ٖٞ٘ ك٢ أذ٤حضح ٤ْر٣ٞٚ أٗشى ٝهى ، ضهل٤لح ٝئػحكطٚ ، ٓ٘ٚ جُط٣ٖٞ٘ قًف ؾٞجَ أ٣ؼح ٝيًٍٗح ، ئػحوضٚ ػٖ أؿ٠٘ ذٔح

 ٝٛٞ ، جألطَ ٛٞ جُط٣ٖٞ٘ ألٕ ؛ ئ٤ُٚ ٣ؼحف ذٔح جُرحخ ًٛج ك٢ ٣طؼٍف ال جُٔؼحف إٔ َٝػْ ، ٝجُؿٍ جُط٣ٖٞ٘ قًف ٝك٢ ،

 .جُٔؼحف ك٢ ٓوىٌ

“Ebu Said dedi ki; istifham konularının birinde, ism-i failin meful üzerine geçiĢliliği 

ve fiil üzerine cari olmasını zikrettik. Tekrarına mahal vermeyecek Ģekilde anlattık. Ve 

tenvinin ondan hazf olmasının caizliğini ve tahfif olarak izafetini de zikrettik. Sîbeveyhi, 

tenvin ve î‟malle, tenvin ve cerrin hazf olmasıyla ilgili beyitler okudu. Ve bu babta muzafın, 

muzafun ileyhle maarife olmayacağını zannetti. Çünkü tenvin asıldır ve muzafta gizlidir.” 

 :ٗكٞ هُٞٚ  ٓؼٍكس ك٤ٚ ٣وغ ال جُٔٞػغ ًٛج ألٕ ، جُط٣ٖٞ٘ ٝجألطَ : ٤ْر٣ٞٚ هحٍ

“Sîbeveyhi dedi ki; asıl olan tenvindir. Çünkü bu babta maarife olmaz.” 

َّ ٓؼطِ ْ   ِْ َّ جُّٜٔٞ ذٌ  ٢ٚ ٌأ

“BaĢını vermeye hazır olanlarla üzüntülere karĢı çık.”
228

 

Yani burada ismi fail kalıbında gelmiĢ  ِ٢ٓؼط  kelimesi her ne kadar da izafe edilmiĢse 

dahi marife konumunda değildir. Yani baĢını verenlerden herhangi biri kastedilir. 

 جُط٣ٖٞ٘. جألطَ إٔ كؼِْ ، ٣َى   ػحٌخِ  ذٍؾَ ٌٍٝٓش
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Yine ٣َى   ػحٌخِ  ذٍؾَ ٌٍٓش  denildiğinde burada ne kadar da izafe edilmiĢse de aslında 

ػحٌخ  ٣َىج ذٍؾَ ٌٍٓش  anlamındadır. Ve bundan da ism-i fail konusunda izafe ya da baĢka bir 

Ģekilde marifelik söz konusu olursa da aslının tenvin olduğu anlaĢılmaktadır.
 229 

  ذـ٤ٍٙ جُلؼَ شـِص ئيج ٣ٝ٘طظد ذٚ جُلؼَ شـِص ئيج ٣٘طظد ًٔح ك٤ٍضلغ ٓلؼٞال جُٔظحوٌ ٖٓ ٣ٌٕٞ ٓح ذحخ

konusunda Sîbeveyhi‟nin yanılmasını Ģöyle ifade ediyor; 

 ٝجُِٓٞى جًُٛحخ ذُُٔ٘س ٤ُّ ٛحٛ٘ح" جُٔلؼَ" ألٕ ؛ ٌكؼص ، ِٓٓي ذٚ ِْي أٝ ، ًٓٛد ذٚ يٛد:  هِص كإ:  هحٍ

“Dedi ki(Sîbeveyhi); sen, ًٓٛد ذٚ يٛد  (onu bir mezheb götürdü) veya ِٓٓي ذٚ ِْي  (bir 

yol onu yola koydu) dersen ًٓٛد ve ِٓٓي kelimelerini merfu yap. Çünkü  "َجُٔلؼ"  kalıbı gitme 

ve yola girme konumunda değildir.”   

 ؛ جُٔظحوٌ ٖٓ جٍُكغ ئ٠ُ أهٍخ ٝجألٌٓ٘س ، ٣ِٝٓي ك٤ٚ ٣ًٛد ج١ًُ جٌُٔحٕ ذٚ ض٣ٍى" جُِٔٓي" ٝ" جًُٔٛد" إٔ ٣ؼ٢٘

 ذحألٗح٢ّْ  شر٤ٜس ٢ٛٝ ، ؾػع جألٓحًٖ ألٕ

“Yani  "جًُٔٛد"  ve  "جُِٔٓي"  kelimeleri kendisinden gidilen mekân anlamındadır. 

Mekânlar (yani ismi mekan kalıbı mef‟el), ref‟e(ötre), mastarlardan daha yakındır. Çünkü 

mekânlar insanlara benzerler ve onlar gibi cisimdirler.”  

جُٓٞم ذٚ يٛد:  هُٞي ذُُٔ٘س ٝٛٞ:   ٤ْر٣ٞٚ هحٍ   

“Sîbeveyhi dedi ki; bu, senin “onu çarĢıya gönderdi” sözün gibidir.” 

" جُشحّ يٛرص: "  هُْٜٞ إٔ ٤ْر٣ٞٚ َػْ ٝهى ، ذظٍف ٤ُّٝ ، جُٓٞم ٖٓ جُؿٍ قٍف أْوؾ ُْ:  هحتَ هحٍ ئٕ:  كوحٍ

 ٓهظٞص ٌٓحٕ ألٗٚ ؛ ذظٍف ٤ُّ ٝجُشحّ ، جُؿٍ ذكٍف ئ٤ُٚ ٣طؼّىٟ ألٗٚ ؛ شحي

“Dedi ki;(Sîrâfî);eğer bir kiĢi Ģöyle derse: niçin جُٓٞم kelimesinden, zarf olmadığı 

halde harfi cer düĢmüĢtür? Sîbeveyhi, onların  "جُشحّ يٛرص "  “ġam‟a gittim” sözünü Ģazz 

zanneti. Çünkü يٛد fiili harfi cer ile müteaddi olur. Ve Sîbeveyhi‟ye göre bu ّيٛرص ذحُشح 

olmalıydı. Oysa ّجُشح (ġam) da zarf değil, özel bir mekândır.”
230

   

 ذٚ يٛد: "  جُطوى٣ٍ ك٤ٌٕٞ ، ك٤ؼٍٔ جُٔهحؽد ُؼِْ ؛ ك٤ٚ ضطٓغ جُؼٍخ كإ ظٍكح ٣ٌٖ ُْ ٝئٕ:  ًٛج إٔ كحُؿٞجخ

 .ٓوحٓٚ ئ٤ُٚ جُٔؼحف ٣ٝوحّ جُٔؼحف ٣ٝكًف ،". جُٓٞم ٌٓحٕ

“Cevabı Ģu Ģekildedir: Zarf olmamasına rağmen Araplar konuyu geniĢ tutmuĢlar. Ve 

muhatabın bilgisi dolayısıyla gizlemiĢlerdir. Takdiri Ģu Ģekildedir;  "جُٓٞم ٌٓحٕ ذٚ يٛد." . 

muzaf(ٌٕٓح) hazfedilmiĢ, muzafun ileyh(جُٓٞم) onun yerine geçmiĢtir.
231

 Nitekim bu gibi 

örnekler Arap dilinde oldukça çoktur. Misalen "جُو٣ٍس َْ" “Ģehre sor” denildiğinde aslında 
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kastedilen "أَٛ جُو٣ٍس" “Ģehir halkıdır. Dolayısıyla muzaf (َٛأ) hazf olmuĢ, muzafun ileyh 

”.onun yerine geçmiĢtir (جُو٣ٍس)
232

  

 

3.5.3.7. تاب يا جشٖ يجشٖ انفعم انز٘ ٚرعذاِ فعهّ إنٗ يفعٕنٍٛ فٙ انهفظ ال فٙ انًعُٗ    Konusundaki 

EleĢtirisi 

 

Sîrâfî, bazen de Sîbeveyhi‟nin kelamından farklı bir çıkarıma mahal veren bir anlam 

meydana geleceği ihtimalini göz önünde bulundurarak buna karĢı eleĢtirel ve çözümcü cevap 

getiriyor. جُٔؼ٠٘ ك٢ ال جُِلع ك٢ ٓلؼ٤ُٖٞ ئ٠ُ كؼِٚ ٣طؼىجٙ ج١ًُ جُلؼَ ٓؿٍٟ ؾٍٟ ٓح ذحخ  konusunda 

Sîbeveyhi‟nin, birinci mefulün ikince mefule izafe edilebileceği üzerine getirdiği Ģiir 

istiĢhadından sonra söylemiĢ olduğu sözüne açıklık getirerek vehmi ortadan kaldırıyor. 

ĠstiĢhad olarak getirdiği Ģiir Ģu Ģekildedir; 

َّ  ٓىنَ ك٤ٜح جُػٌّٞ ضٍٟ أؾٔغ جُشّٔ ئ٠ُ ذحو ْٝحتٍٙ      ٌأْٚ جُظّ
233
 

“Sen ıĢığı orada baĢını gölge yere koymuĢ görürsün, diğer kalanı ise tümden güneĢe 

meyletmiĢ.” 

َّ  ٌأْٚ ٓىنَ:  ٣وٍٞ إٔ جُٞؾٚ ًٝحٕ  جألٍٝ جُٔلؼٍٞ ٛٞ جٍُأِ ألٕ ٝيُي  ؛ جُظّ

“Aslında Ģöyle olmalıydı; “ َّ  ٌأْٚ ٓىنَ جُظّ  “ çünkü ِجٍُأ kelimesi birinci mefuldür.” 
234

 

 جالٗلظحٍ ًٍج٤ٛس ؛ ًٛج ك٤ٚ جٌُالّ كٞؾٚ : هحٍ

“Dedi ki (Sîbeveyhi); kelamın buradaki yönü, izafe halindeki kelamı ayırmanın çirkin 

görülmesidir.” 

 هى ٌُ٘ص جٍُأِ ئ٠ُ كأػلطٚ ًٛج ضلؼَ ُْ ُٞ ألٗي ؛ جُظَ ئ٠ُ" ٓىنَ" ئػحكس جُر٤ص ًٛج ك٢ جٌُالّ ٝؾٚ ٣ؼ٢٘

 ذحُظَ ئ٤ُٚ ٝجُٔؼحف جُٔؼحف ذ٤ٖ جُلظَ ٖٓ أقٖٓ جُٓؼس ػ٠ِ جُظَ ئ٠ُ ئػحكطٚ كٌإٔ ، ذحُظَ ذ٤ٜ٘ٔح كظِص

“Yani bu beyitte söz dizimi Ģöyle olmaktadır.  "َٓىن"  kelimesi, َجُظ kelimesine izafe 

edilmiĢtir. Çünkü sen böyle yapmazsan; ِجٍُأ sözcüğüne izafe etmen gerekir ki, bu Ģekilde de 

ikisi arasına َجُظ sözcüğü ile fasıla girmiĢ olur. Ġmkân dâhilinde َجُظ sözcüğüne izafesi, muzaf 

ve muzaf ileyh arasına َجُظ sözcüğü ile fasıla vermekten daha güzeldir.” 

ٍّ  ك٢ ٣ٌٖ ُْ ٝئيج :  هحٍ  ذٚ ٓرىٝءج جُ٘حطد ٣ٌٕٞ إٔ ّجٌُال ككىّ  جُؿ

“Sîbeveyhi dedi ki; eğer cer olmayacaksa yani izafe yoksa kelamın nasb edenden 

baĢlaması gerekir.” 
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 ، جُٔؼ٠٘ ك٢ جُلحػَ ٛٞ جألٍٝ جُٔلؼٍٞ ألٕ ؛ ذٚ جُٔرىٝء ٛٞ جألٍٝ جُٔلؼٍٞ ٣ٌٕٞ إٔ كحُٞؾٚ ضؼق ُْ ئيج ٣ؼ٢٘

 ٓلؼٞال ٣ؿؼَ إٔ هرَ جُػح٢ٗ ُِٔلؼٍٞ جُ٘حطد ٝٛٞ

“Yani, eğer izafe edilmeyecekse öncelikli olarak birinci mefulden baĢlaması gerekir. 

Çünkü birinci meful manen faildir. Hem de meful olmadan önce ikinci mefulü nasb 

edendir.”
235

 

 ْٔحٙ ٝئٗٔح ، جُٔلؼٍٞ ٗظد ك٢ ضأغ٤ٍج ُِلحػَ ٕأ ،" ػٍٔج ٣َى ػٍخ: "  هِ٘ح ئيج أٗح ٣ْٞٛ ٤ْر٣ٞٚ ٖٓ جٌُالّ ًٝٛج

 هحٍ ًٔح ، ج٥نٍ ٗظد أٝؾد ُِلؼَ كحػال ٝؾؼِٚ ، جُ٘وَ هرَ جُلؼَ ك٢ جؾطٔؼح ق٤ع ألٜٗٔح ، جُٔؼ٠٘ ك٢ جُلحػَ ٣ٍ٣ى ٗحطرح

ح: ) ضؼح٠ُ هللا  ٜٔ ؾ   ٍ ح ك أ ْن َّٔ ِٚ  ًحٗح ِٓ  ئ٣حٛٔح هللا إلنٍجؼ ْررح ًحٕ ٝئٗٔح جُٔهٍؼ جُش٤طحٕ ٣ٌٖ ُْٝ( ك٤ِ

“Sîbeveyhi‟nin bu sözü Ģöyle bir vehme yol açıyor; biz,  "ػٍٔج ٣َى ػٍخ"  dediğimizde, 

fail için mefulü nasb etmede bir etki vardır. Eğer manen failliği istiyorsa; niçin faili nasb eden 

olarak adlandırmıĢ ki? Çünkü bu ikisi (fail-meful) nakil olmadan fiilde bir araya 

geldiklerinde, faili fiile fail kılmıĢ, diğerinin nasb edilmesini gerektirmiĢtir. Allah tealanın Ģu 

sözündeki gibi; “Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı”(Bakara, 2/36). Burada Ģeytan 

çıkaran değil, Allah‟ın onları çıkarmalarına sebeptir.”
236

 

 ٓٞػغ ك٢ جُلحػَ ُلع ٣ٌٕٝٞ ، جُٔ٘ظٞخ ٣ٍ٣ى" ذٚ ٓرىٝءج جُ٘حطد ٣ٌٕٞ: "  ٤ْر٣ٞٚ هٍٞ ٓؼ٠٘ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٝؿَٞ

س  ) ه٤َ ًٔح ، ٓلؼٍٞ  ٌػح يجش أ١" ٍٓػ٤ّس" ٓؼ٠٘ ك٢( ٌجِػ٤ س   ِػ٤ش 

“Sîbeveyhi‟nin,  "ٌٕٞذٚ ٓرىٝءج جُ٘حطد ٣"  (nasb edenin kendisiyle baĢlanılan olması lazım) 

sözünün anlamının Ģu Ģekilde olması da caizdir. Burada ismi fail kalıbında (جُ٘حطد ) getirdiği 

kelimenin, aslında meful(جُٔ٘ظٞخ ) konumunda ve anlamında kast etmiĢ olmasıdır. Tıpkı 

ayette ifadeye karĢılık Ģöyle denildiği gibi; (  س ( ٌجِػ٤ س   ِػ٤ش   “hoĢ bir hayat içindedir.”(Hâkka, 

69/21), burada “  ٌجِػ٤ س “ kelimesi (ismi fail kalıbı),  "ٍٓػ٤ّس "  (ismi meful) anlamındadır.”   237
 

 Yine aynı bab baĢlığı altında ve izafe hakkında Sîbeveyhi‟ye Ģöyle eleĢtiri getiriyor; 

ٍّ  ك٤ٚ كحُٞؾٚ" جُؼحٌذحى ٛٔح" ٝ" جُؼحٌذٞى ْٛ: "  هِص ٝئيج:  هحٍ  جألْٔحء ًٛٙ ٖٓ جُٕ٘ٞ ًللص ئيج ألٗي ؛ جُؿ

 "جُؼش٤ٍز ػٌٞز جُكحكظٞ: "  هحٍ ٖٓ هٍٞ ك٢ ئال ، جُؿٍ جُٞؾٚ ًحٕ جُٔظٍٜ ك٢

“Dedi ki; sen,  "ْٛ جُؼحٌذٞى"  “(onlar seni dövenlerdir) ve  "جُؼحٌذحى ٛٔح"  (o ikisi seni 

dövenlerdir) dediğinde burada ى"  " (kef) harfi, (cer konumundadır çünkü muzaf ileyh 

konumundadır). Çünkü sen açık isimlerde nun harfini düĢürdüğünde vecih olarak cer olur. 

Ancak   "ٞجُؼش٤ٍز ػٌٞز   جُكحكظ" sözünde hariç. (burada mecrur değil el hafizu kelimesine meful 

kılınmıĢtır.)”
238
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 ك٢ ٝجُؼحٌذحى جُؼحٌذٞى ك٢ جٌُحف:  ك٤وٍٞ جُرحخ ًٛج ك٢ ذحُٔظٍٜ جُٔؼٍٔ ٣ؼطرٍ ٤ْر٣ٞٚ إٔ جػِْ ْؼ٤ى أذٞ هحٍ

 جالنط٤حٌ ٛٞ ًٝٛج ، ؾٌٍش" ٣َى جُؼحٌذٞ: "  هِص ُٞ ألٗي ؛ ؾٍ ٓٞػغ

“Ebu Said dedi ki; bil ki Sîbeveyhi bu babta zamiri,  zahir(açık) olarak tabir etmiĢtir ve 

demiĢtir ki; جُؼحٌذٞى ve جُؼحٌذحى kelimelerindeki جٌُحف (kef) harfleri cer konumundadırlar. 

(muzafun ileyhlik durumu söz konusu olduğu için.) Çünkü sen,  "ٞ٣َى جُؼحٌذ"  dediğinde ٣َى"  " 

mecrur yaparsın. Bu, tercih edilendir. (nun harfi düĢtüğünden ve cemi olduğundan Zeyd 

kelimesi mecrur olur.)” 

 ٝئيج" جُؼش٤ٍز ػٌٞز جُكحكظٞ: "  هحٍ ٖٓ ػ٠ِ" ٣َىج جُؼحٌذٞ: "  ضوٍٞ ألٗي ٗظد ٓٞػغ ك٢ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٝؿَٞ

 ؿ٤ٍ ال" ٣َى ػحٌذٞ ْٛ: "  ضوٍٞ ألٗي ؛ ؿ٤ٍ ال ؾٍ ٓٞػغ ك٢ كحٌُحف" ػحٌذٞى ْٛ: "  هِص

“Mansub olması da caizdir. Çünkü sen,  "ٞجُؼش٤ٍز ػٌٞز جُكحكظ"  diyen kiĢiye göre  "ٞجُؼحٌذ 

"٣َىج  diyebilirsin. Ve  "ْٛ ػحٌذٞى"  dersen, burada جٌُحف harfinin konumu cerden baĢka bir Ģey 

değildir. Çünkü sen  "ْٛ ٞ٣َى ػحٌذ"  dersin baĢka bir Ģey değil.”
239

 

 ؛يُي ك٢ ٝقؿطٚ ، قحٍ ًَ ػ٠ِ ٗظد ٓٞػغ ك٢ جٌُحف ٣ؿؼَ" جألنلش" ًٝحٕ

" ٝال" ػحٌذحٗي ٛٔح: "  ٝال" ػحٌذ٘ي ٛٞ: "  ضوٍٞ ال أٗي ضٍٟ أال ٝجُط٣ٖٞ٘ جُٕ٘ٞ ػحهرص هى جٌُ٘ح٣س جضظحٍ إٔ

 طحٌ ، جٌُ٘ح٣س الضظحٍ ٝجُٕ٘ٞ جُط٣ٖٞ٘ جٓط٘غ كِٔح ،" ٣َىج ػحٌذحٕ ٛٔح" ٝ" ٣َىج ػحٌخ" ٛٞ:  ضوٍٞ ًٔح" ػحٌذٞٗي ْٛ

 ذ٤ٜ٘ٔح ؾٔغ ٝج١ًُ ،" ٣َىج ػٞجٌخ ٛإالء: "  ُِ٘ٓحء ًوُٞي ، ض٣ٖٞ٘ ؿ٤ٍ ٖٓ ٣ٝؼَٔ ، جألْٔحء ٖٓ ٣٘ظٍف ال ٓح ذُُٔ٘س

 ٝهى ، ُإلػحكس ال ، جٌُ٘ح٣س الضظحٍ" ػحٌذي" ٖٓ ٝقًف ، ُإلػحكس ال ، جُظٍف ُٔ٘غ ؛" ػٞجٌخ" ٖٓ قًف جُط٣ٖٞ٘ إٔ

 هُٞٚ ٜٓ٘ح ضظف ال أذ٤حضح ٝأٗشىٝج ، جُشؼٍ ك٢" ػحٌذ٢٘" ٝ" ػحٌذ٘ي" ؾٞجَ ذؼؼْٜ ق٠ٌ

“AhfeĢ, her durumda جٌُحف harfini mansub konumda kılmıĢtır. Ve bu konudaki delili 

Ģudur;” 

“Kinayenin(zamir) birleĢmesi, nun ve tenvine etki etmiĢtir. ġöyle diyemediğini 

görmez misin? "ٞٛ ػحٌذ٘ي" "ػحٌذحٗي ٛٔح"  , "ػحٌذٞٗي ْٛ"  , .  Halbuki; "ٞٛ ٣َىج ػحٌخ"  ve  "ٛٔح 

"٣َىج ػحٌذحٕ  dersin. Kinayenin birleĢmesinden dolayı nun ve tenvin mümteni olduğundan, aynı 

gayrı munsarif isimler gibi oldular ve tenvinsiz kullanıldılar. Senin kadınlar için,  "ٛإالء 

"٣َىج ػٞجٌخ  demen gibi. Burada  "ػٞجٌخ"   kelimesinden tenvinin düĢme sebebi; izafe değil, 

gayrı munsarifliktir.  "ػحٌذي"  kelimesinden nun harfinin düĢmesinin sebebi izafe değil, kef 

harfinin birleĢmesidir. Bazıları, " ػحٌذ٘ي" ve " ػحٌذ٢٘" kullanımının Ģiirde caiz olacağından 

bahsetmiĢler ve delil olarak ta sözleri doğru olmayan Ģu Ģiiri okumuĢlardır;”
240

 

حٍ جذٖ ئال قح٢ِ٘ٓ ٤ُّٝ ّٔ  ق

Beni ancak hamalın oğlu taşıdı.
241
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Burada قح٢ِ٘ٓ denilerek izafe yapılmamıĢ ve nun-u vikaye getirilmiĢtir.  

 : -ٓظ٘ٞع أٗٚ ٤ْر٣ٞٚ َٝػْ ـ ذؼؼْٜ ٝأٗشى" ٣ك٢ِ٘ٔ ٤ُّٝ" جُظك٤كس ٝجٍُٝج٣س

Doğrusu;  "ّ٣ك٢ِ٘ٔ ٤ُٝ"  (beni taĢımıyorlar) olacak. Bazıları söylediğinde Sîbeveyhi‟de 

bunun masnu (uydurulmuĢ) olduğunu zannetti: 

 ٓؼظٔح جُىٍٛ ٓكىظ ٖٓ نشٞج ٓح ئيج  ٝج٥ٍٓٝٗٚ جُه٤ٍ جُوحتِٕٞ ْٛ

“Onlar zamanı ihdas edenden gelen büyük bir Ģeyden korktukları vakit, hayrı söyleyen 

ve hayrı emredenlerdir.”
242

 

 :ج٥نٍ ٝهحٍ

 ٌٝجٛوٚ جُٔؼطل٤ٖ ٝأ٣ى١ ؾ٤ٔؼح    ٓكطؼٍٝٗٚ ٝجُ٘حِ ٣ٍضلن ُْٝ

“BaĢkası da Ģöyle dedi: 

Ġnsanların tümü onun yanındayken onlarla dost olmadı, almak için uğrayanların eli, 

onun peĢindeydi” 

Burada da yukarıdaki gibi izafe yapılıp “nun” harfi düĢürülmemiĢtir. 

 كُػْ ،" ٓكطؼٍٝٙ" ٝ" آٍٓٝٙ: "  ٣وٍٞ إٔ ٝجُٞؾٚ ، ذحُٕ٘ٞ" ٓكطؼٍٝٗٚ" ٝ" آٍٓٝٗٚ" ك٢ جٌُ٘ح٣س كٞطَ

 ً٘ح٣س جُٜحء ٝؾؼَ ، جُشؼٍ ػٌٍٝز ٖٓ ًٛج إٔ ٤ْر٣ٞٚ

Kinaye (zamir),  "ٍٚٗٝٓآ"  ve  "ٍٚٗٝٓكطؼ"  kelimelerinde nun ile kelimeye bitiĢmiĢtir. 

Uygun olan,  "ٍٙٝٓآ"   ve  "ٍٙٝٓكطؼ"  Ģeklinde olmalıydı. (Yani nun harfi zikredilmeden) 

Sîbeveyhi, bunun Ģiir zaruretinden olduğunu zannetmiĢ ve جُٜحء(he) harfini kinaye (zamir) 

kılmıĢtır.
243

 

 ػالٓس إٔ يُي ْرد:  ُٚ ه٤َ جٌُ٘ح٣س؟ جضظحٍ ٓغ ٝجُٕ٘ٞ جُط٣ٖٞ٘ ْوٞؽ أٝؾد ج١ًُ جُٓرد ٝٓح:  هحتَ هحٍ كإ

 َجتىجٕ ٝجُٕ٘ٞ ٝجُط٣ٖٞ٘ ، جالْْ ك٢ َجتىز ٢ٛٝ ، ٝقىٛح ذٜح ٣٘طن ٝال ، ذٚ جضظِص ج١ًُ جالْْ ٖٓ ٓ٘لظِس ؿ٤ٍ جُٔؼٍٔ

 كحًطل٠ ، ج٣ُُحوضحٕ ٛحضحٕ جالْْ آنٍ ك٢ ٣ؿطٔغ إٔ ًٍجٛس ؛ كطؼحهرطح ٝجُط٣ٖٞ٘ ًحُٕ٘ٞ جالْْ آنٍ ك٢ ضوغ ٝجٌُ٘ح٣س ، أ٣ؼح

ح جألنٍٟ ػٖ ذاقىجٛٔح ّٔ  ٝجقى ؾّ٘ ٖٓ ًش٤ث٤ٖ طحٌضح ُ

“Eğer bir kiĢi, kinayenin (zamir) birleĢmesiyle nun ve tenvinin düĢmesine sebep nedir 

diye sorarsa? Ona denilir ki; zamirin alameti, bitiĢtiği isimden ayrı değildir. Zamir tek baĢına 

telaffuz edilmez. O zait olduğu gibi tenvin ve nunda zaittir. Kinaye, tenvin ve nun gibi ismin 

sonuna bitiĢir ve ikisine etki eder ki ismin sonunda o iki zait bulunmasın. Tek bir cinsten iki 

Ģey gibi oldukları vakit diğerinin yerine birisiyle iktifa etti.” 
244
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3.5.3.8. ْزا تاب ٚخراس فّٛ أٌ ذكٌٕ انًصادس يثرذآخ يثُّٛا عهٛٓا يا تعذْا ٔيا أشثّ انًصادس يٍ األسًاء ٔانصفاخ     

     Konusundaki EleĢtirisi 

 

  ٝجُظلحش جألْٔحء ٖٓ جُٔظحوٌ أشرٚ ٝٓح ذؼىٛح ٓح ػ٤ِٜح ٓر٤ّ٘ح ٓرطىآش جُٔظحوٌ ضٌٕٞ إٔ ك٤ٚ ٣هطحٌ ذحخ ًٛج

konusunda Sîbeveyhi‟nin Arap kelamında nekire olarak cümle baĢında mübteda olarak 

zikredilen kullanımlara verdiği örneklerden eksik kalanlara değinir. Örnek olarak; 

 ئيج ًٛج ٣ٝوحٍ ،" ذوٍِٓس ػحي ي٤َُ" ٝ ،" أٓس ط٣ٍهٚ ػرى: "  جُؼٍخ هٍٞ ٤ْر٣ٞٚ ٣ًًٍٙ ُْٝ ًٛج ٗكٞ ٖٓ ؾحء ٝٓٔح

ّٖ  ال ْحم ػ٠ِ شؿٍز:  ٝجُوٍِٓس ، ٓـ٤ػٚ:  ط٣ٍهٚ:  ٝٓؼ٠٘ ، ُٚ ٗظٍز ال ذؼؼ٤ق جٍُؾَ جْطؼحٕ َّ  ٝال ضٌ ٍ ُٝٞ ، ضظ ّٝ  ضأ

ٍ ّٝ  ٖٓ ذوٍِٓس جْطؼحٕ ٝي٤َُ أٓس ط٣ٍهٚ ٝػرى ، ، ًُُي ػؿد:  ٣وحٍ إٔ ٣ؿَٞ ٝهى ، ضؼّؿرح ٚك٤ ألٕ ؾحَ ئٗٔح يُي إٔ ًٛج ٓطأ

 جُؼؿد ػ٠ِ قٔال يُي ٣كٖٓ جُؼؿد

“Sîbeveyhi‟nin zikretmediği ve Arap kelamında kullanılan sözler  "  س  ٓ  أ   ٚ  ٣ه  ٍِ ط   ى  رْ ػ"  

(kurtarıcısı cariye olan bir köle) ve  "  ي ُِ  َ "سِ  ٓ  ٍْ و  ذِ  حي  ػ   ٤  (gölgesi ve faydası olmayan ağaçla 

korunan bir zelil) kullanımlarıdır. Bu, kiĢi zayıf ve gücü olmayan bir insandan yardım 

talebinde bulunduğunda kullanılır. ٚط٣ٍه kelimesinin anlamı “yardımına koĢan”dır. جُوٍِٓس 

kelimesi ise “gölge vermeyen ağaç” anlamındadır. Eğer bu, tevil edilirse; burada taaccüb 

anlamı olduğu için tevili caiz olur. ًُُي ػؿد  (bu iĢe hayret!) Olarak söylenmesi caiz olur.    ى  رْ ػ 

س  ٓ  أ   ٚ  ٣ه  ٍِ ط    ve   ي ُِ  َ سِ  ٓ  ٍْ و  ذِ  حي  ػ   ٤  ifadesi de ĢaĢılacak Ģeylerdendir ve taaccübe haml edilerek 

kullanılması uygundur.”   

ّٕ  ٣ًًٍ جُ٘ك٤٣ٖٞ ذؼغ ٌأ٣ص ٝهى َّ  أ  وػحء أٝ ػؿد ٓؼ٠٘ كل٤ٚ ، جُ٘كٞ ًٛج ٖٓ ذٜح ٓرطىأ ٌٍٗز ً

“Ben bazı nahivcileri, mübteda konumunda olan nekirenin taaccüb ya da dua 

anlamında olduğunu zikrettiklerini gördüm.”
245

 

 

3.5.3.9. ْزا تاب يا ُٚرصة يٍ انًصادس ألَّ حال ٔقع فّٛ األيش فاَرصة ألَّّ يٕقع فّٛ األيش        Konusundaki 

EleĢtirisi 

 

جألٍٓ ك٤ٚ ٓٞهغ ألّٗٚ كحٗطظد جألٍٓ ك٤ٚ ٝهغ قحٍ ألٗٚ جُٔظحوٌ ٖٓ ٣٘طظد ٓح ذحخ ًٛج  konusunda 

Sîbeveyhi‟nin verdiği örneklerin kıyasi olmadığını söyler. Önce Sîbeveyhi‟nin kendi 

ifadelerine bakıp ardından bahsedelim: 

 ٝأنًش ، ٝٓش٤ح ٝػىٝج ًٌؼح ٝأض٤طٚ ، ٓشحكٜس ًِٝٔطٚ ، ػ٤حٗح ُٝو٤طٚ   ، كؿحءز ُٝو٤طٚ ، ًلحقح ُٝو٤طٚ ، طرٍج هطِطٚ

َّ  ٤ُّٝ ، ْٝٔؼح ْٔحػح ػ٘ٚ يُي  ألٕ ؛ جُٔٞػغ ًٛج ٣ٞػغ ـ جُرحخ ًٛج ٖٓ ٓؼ٠ ٓح ٓػَ جُو٤حِ ك٢ ًحٕ ٝئٕ ـ ٓظىٌ ً
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َّ  ٤ُّ أٗٚ ًٔح ، ٌؾِس أضحٗح ٝال ، ٍْػس أضحٗح ٣كٖٓ ال أٗٚ ضٍٟ أال. قحال ًحٕ ئيج كحػَ ٓٞػغ ك٢ ٛ٘ح جُٔظىٌ  ٓظىٌ ً

 ٝقٔىج ْو٤ح ذحخ ك٢ ٣ٓطؼَٔ

طرٍج هطِطٚ  “(onu sabrederek öldürdüm.), ًٚلحقح ُو٤ط  (onunla yüzyüze karĢılaĢtım.), ُٚو٤ط 

ٝٓلحؾأز كؿحءز  (onunla aniden karĢılaĢtım.), ٚػ٤حٗح ُو٤ط  (onunla aleni karĢılaĢtım.), ٚٓشحكٜس ًِٔط  

(onunla yüzyüze konuĢtum.), ٚٝٓش٤ح ٝػىٝج ًٌؼح أض٤ط  (ona koĢarak, süratle ve yaya olarak 

geldim.), ْٝٔؼح ْٔحػح ػ٘ٚ يُي أنًش  (bunu ondan iĢiterek aldım.) örnekleri. Her mastar her ne 

kadar kıyasî olarak bu babta geçen gibiyse de, bu konumda kullanılmaz. Çünkü burada 

mastar, hal olduğunda ism-i fail konumundadır. ٍْػس أضحٗح   ve ٌؾِس أضحٗح  ifadelerinin uygun 

olmadığını görmez misin?. Nasıl ki her mastar ْو٤ح ve قٔىج babı üzerine kullanılmaz. (çünkü bu 

iki mastarın kullanımı kıyasî olmayıp semaîdir.)” 

ّٕ  جػِْ:  ـ هللا  ٌقٔٚ ـ ْؼ٤ى أذٞ هحٍ   ٓؼٚ يًٍٙ ٝٓح ، ٝػىٝج ًٌٝؼح ٓش٤ح ٣َىج أض٤ص:  ك٢ ٤ْر٣ٞٚ ًٓٛد أ

 ُٝو٤طٚ ، ٓظرٌٞج هطِطٚ:  أ١ طرٍج هطِطٚ:  ًًُٝي ، ٝػحو٣ح ٌٝجًؼح ٓحش٤ح أض٤طٚ:  هحٍ ًأّٗٚ جُكحٍ ٓٞػغ ك٢ جُٔظىٌ إٔ

 ، كظحذٍج جُٜحء ٖٓ ًحٕ ٝئٕ ، حءجُط ٖٓ جُكحٍ ًحٕ ئيج ْٔحػح ػ٘ٚ يُي ٝأنًش ، ٓشحكٜح ًِٝٔطٚ ، ٝٓؼحضرح ٌٝٓحككح ٓلحؾثح

 ٣طٍّو ال ْو٤ح ذحخ إٔ ًٔح ؿ٤ٍٙ ٓٞػغ ك٢ ٝػغ ش٢ء ألٗٚ ، جُؼٍخ جْطؼِٔطٚ ك٤ٔح ٣ٓطؼَٔ ٝئٗٔح ٓطٍّو ذو٤حِ يُي ٤ُّٝ

 .ٝشٍجذح ؽؼحٓح ك٤وحٍ ، جُو٤حِ ك٤ٚ

“Ebu Said dedi ki; bil ki: Sîbeveyhi‟nin ٝػىٝج ًٌٝؼح ٓش٤ح ٣َىج أض٤ص  ifadesi ve bununla 

birlikte zikrettiği örneklerdeki görüĢü Ģudur; mastar, hal konumundadır. Sanki bu örneklerde 

Ģunu söylemiĢtir: ٚٝػحو٣ح ٌٝجًؼح ٓحش٤ح أض٤ط  (mastar ismi fail kalıbında hal konumundadır.) aynı bu 

Ģekilde ٚطرٍج هطِط  ifadesi ٚٓظرٌٞج هطِط  anlamındadır. Verdiği diğer örneklerin takdiri Ģu 

Ģekildedir; ٚٝٓؼحضرح ٌٝٓحككح ٓلحؾثح ُو٤ط ٓشحكٜح ًِٔطٚ , . Bu takdir halin ta‟dan (yani failden) olması 

durumunda meydana gelmektedir. Eğer hal ha‟dan (yani mefulden) olsa takdir طحذٍج 

Ģeklindedir. Bu kurallı bir kıyas değildir. Ancak Arapların kullandığı yerlerde kullanılır. 

Çünkü bu, baĢka bir Ģeyin yerinde kullanılan bir Ģeydir. Nasıl ki ْو٤ح babında kıyas muttarid 

değildir ki ؽؼحٓح ve شٍجذح denilsin.”
246

 (Yani ْو٤ح babında amilin hazf olunması ve bunun amilin 

yerine geçmesi caizken bu durum muttarid bir kıyas olmadığından  ؽؼحٓح ve شٍجذح kelimelerinde 

geçerli değildir. Yani bu iki kelimenin amillerinin hazf olunması ve bu iki kelimenin 

amillerinin yerine geçmesi söz konusu değildir.) 

 ٣ٌٕٞ إٔ ٣ظف ٓش٤ح ٣َى أضحٗح:  جُوحتَ هٍٞ ألٕ ؛ جُظٞجخ ٝٛٞ ٤ْر٣ٞٚ ًٓٛد ضظك٤ف ئ٠ُ ٣ًٛد جُُؾحؼ ًٝحٕ

 ًحٕ ُٝٞ ، ٓلحؾثح هحٍ كٌأٗٚ ؛ ُِكحٍ ضوغ ئٗٔح ، كؿحءز:  كطوٍٞ ٣َىج؟ ُو٤ص ٤ًق:  ًًُٝي ٣َى؟ أضحًْ ٤ًق:  هحٍ ُوحتَ ؾٞجذح

و هحٍ ٓح ػ٠ِ ٍّ ّٕ :  جُٔر  ٣َى أضحٗح:  ضوٍٞ إٔ ُؿحَ جُكحٍ ٓٞػغ ك٢ جُٔؼٍٔ جُلؼَ يُي ٝإٔ جُٔؼٍٔ جُلؼَ ُِٔظىٌ جُ٘حطد ئ

 ئ٠ُ ٣طؼّىٟ ٝجُلؼَ ، جُٔش٢ ٣ٔش٢ ٣َى أضحٗح:  ضوى٣ٍٙ ٣ٌٕٞ ألٗٚ ؛ يُي ٣ُِٓٚ ه٤حْٚ ٝػ٠ِ ، ًٛج ٣ؿ٤ُ ال ٝٛٞ ، جُٔش٢

كح جُكحٍ ٓؼ٠٘ ك٤ٚ ٤ُّ ج١ًُ جُٔكغ جُٔظىٌ ٍّ ٌٍّج ٓؼ ٘ٓٝ 
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“Zeccac da Sîbeveyhi‟nin görüĢünü tashih etme yoluna gitmiĢtir ve doğrusu da budur. 

Çünkü kailin Ģu sözü ٓش٤ح ٣َى أضحٗح  (Zeyd bize yürüyerek geldi.) “Zeyd size nasıl geldi?” diyen 

birine cevap olabilir. Aynı Ģekilde “Zeyd ile nasıl karĢılaĢtın?” sorusuna كؿحءز (ansızın) 

Ģeklinde cevap verirsin. Bu da ancak hal olur. Sanki Ģöyle demiĢtir: ٓلحؾثح (mastarı zikretmiĢ, 

ism-i faili kast etmiĢtir. Çünkü hal direk olarak mastardan gelmez ancak teville olur. Çünkü 

mastar camid, hal ise müĢtaktır.). Eğer Müberred‟in Ģu dediği gibi olsaydı; “Burada mastarı 

nasb eden mukadder bir fiildir. Ve bu mukadder fiilde hal konumundadır.” Senin جُٔش٢ ٣َى أضحٗح  

demen caiz olurdu. Hâlbuki o, bu kullanıma cevaz vermemiĢtir. Onun kıyasına göre bu 

gerekir. Çünkü bu sözün takdiri جُٔش٢ ٣ٔش٢ ٣َى أضحٗح  Ģeklindedir. (burada mastarı nasb eden 

mukadder fiil vardır o da ٣ٔش٢ dir.) Fiil marife ve nekire olarak içinde hal manası olmayan 

mahza mastara müteaddi olur.
247

   

 

3.5.3.10. ْزا تاب االترذاء   Konusundaki EleĢtirisi 

 

جالذطىجء ذحخ ًٛج   konusunda Sîbeveyhi‟nin verdiği tanımın kapalı olduğunu Ģu Ģekilde 

ifade ediyor: 

 ٣ٍضلغ ػ٤ِٚ جُٔر٢٘ كإ: "  هُٞٚ ٝيُي ، جُٔرطىأ ٣ٍكؼٚ جُهرٍ إٔ ذؼؼٜح ٣ْٞٛ ٓشطرٜس ٓهطِلس ػرحٌجش ك٤ٚ ٤ُٓٝر٣ٞٚ

" جُٔ٘طِن ٝجٌضلغ: "  ُوُٞٚ ُهرٍٝج جُٔرطىأ ٣ٍكغ جالذطىجء إٔ ذؼؼْٜ ٣ْٝٞٛ" ذحُٔرطىأ ٣ٍضلغ ٣ؼ٢٘ ، ذحالذطىجء ٛٞ جٌضلغ ًٔح ذٚ

ّٕ  ؛ جالذطىجء نرٍ ٣ؼ٢٘ ٝٛٞ  ذُُٔ٘طٚ جُٔرطىأ ػ٠ِ جُٔر٢ّ٘  أل

“Sîbeveyhi‟nin bu konuda, haberi, mübtedanın merfu kıldığına tevehhüm ettirecek 

karıĢık ve benzer bir ibaresi vardır ki; bu da, " ٕ٣ٍضلغ ٣ؼ٢٘ ، ذحالذطىجء ٛٞ جٌضلغ ًٔح ذٚ ٣ٍضلغ ػ٤ِٚ جُٔر٢٘ كا 

 ;mübteda ile merfu olduğunu söyleyen ibaredir. Bazıları bu ibareden, ibtidanın "ذحُٔرطىأ

mübteda ve haberi merfu kıldığı vehmine kapılır ki; ٓ٘طِن هللا ػرى  örneğinde ٓ٘طِن kelimesini 

mübtedanın haberi olması dolayısıyla merfu kıldığı vehmine kapılır. Çünkü mübteda üzerine 

mebni olan onun konumundadır.”  

 جُٔٞؾرس جُطؼ٣ٍس إٔ ٝٛٞ ، ألقى ٌأ٣طٚ ٝال جُٔٞػغ ًٛج ؿ٤ٍ ك٢ يًٍضٚ ٓٔح ش٢ء ك٢ ٤ُّ آنٍ قٖٓ ٝؾٚ ٝك٤ٚ

ّٕ  ؛ ٝجُهرٍ جُٔرطىأ ػ٠ِ ٝهؼص هى ٍُِكغ ّٕ  ؛ ُلظ٢ّ  ػحَٓ ػ٤ِٚ ٣ىنَ ُْ ـ أ٣ؼح ـ جُهرٍ أل  كٌحٕ ، ذؼحَٓ ٤ُّ جُٔرطىأ جالْْ أل

 ٣ٍضلغ ًحٕ ذٔح ٣ٍٝضلغ ػ٤ِٚ ٣طوىّ هى جُٔرطىأ نرٍ إٔ ذ٤ْٜ٘ نالف ال أطكحذ٘ح إٔ يُي ػ٠ِ ٣ٝىُّي ، ضؼ٣ٍس ٜٓ٘ٔح ٝجقى ًَ ك٢

 هرِٚ ك٤ٔح ٣ؼَٔ ال جُؼؼ٤ق جُؼحَٓ إٔ ػِٔ٘ح ٝهى ، ذٚ

“Burada baĢka yerde zikretmediğim ve baĢkasının yanında görmediğim baĢka güzel 

bir yön de vardır ve oda Ģudur ki; amil olmadan ref halini gerektiren Ģey, mübteda ve haber 

üzerine vaki olur. Çünkü habere de mübteda gibi lafzi amil dahil olmamıĢtır.. Mübteda olan 
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isim amil değildir. Her biri için ayrı amilden hali bir durum vardır. Seni buna sevk eden Ģey, 

mübtedanın haberinde amel eden ve kendisinden önce geçen bir amilin olması konusunda 

bizim arkadaĢlarımız(Basriler) arasında ihtilafın olmamasıdır. Biz zayıf amilin kendisinden 

öncekinde amel etmediğini öğrendik.”
248

 

 

3.5.3.11. ْزا تاب إعشاب األفعال انًضاسعح نألسًاء   Konusundaki EleĢtirisi 

 

ُألْٔحء جُٔؼحٌػس جألكؼحٍ ئػٍجخ ذحخ ًٛج   konusunda Sîbeveyhi ve Halil‟e ُٖ harfinin aslı ile 

ilgili Ģöyle eleĢtiri yöneltir; 

ّٕ  ُٖ ك٢:  جُه٤َِ ػٖ ٤ْر٣ٞٚ يًٍ ٝهى  جُه٤َِ هٍٞ ٓػَ جٌُٓحت٢ ػٖ جٌُٞك٤ّٕٞ ٝق٠ٌ ، إٔ ال أطِٜح أ

“Sîbeveyhi, Halil‟den ُٖ harfinin aslının إٔ ال  olduğunu nakleder. Kûfilerde, Halil‟in bu 

sözü gibisini el-Kisaî‟den aktarır.” 

 ًحٕ ، ٣َىج أػٍخ ُٖ:  هِ٘ح ئيج أّٗح ، ٤ْر٣ٞٚ يًٍٙ ٓح ْٟٞ ك٤ٚ ٝجُكّؿس ، جُه٤َِ ؿ٤ٍ هٍٞ ٝجُٔهطحٌ:  ْؼ٤ى أذٞ هحٍ

ّْ  ُْ ، ٣َىج أػٍخ إٔ ال:  هِ٘ح ٝئيج ، ش٢ء ئػٔحٌ ئ٠ُ ٣كطحؼ ال ضحٓح ًحٓال ًالٓح ّٕ  ؛ جٌُالّ ٣ط  جُلؼَ ٖٓ ذؼىٙ ٝٓح إٔ أل

 ٓؼ٘حٛح ٝال ، إٔ ال ُِلع ٝكوح ُٖ ُلع ك٤ِّ ، نرٍ ئ٠ُ ٓؼٚ جقطحؼ ال ذؼى ٝهغ ئيج جُٞجقى ٝجالْْ ، ٝجقى جْْ ذُُٔ٘س ٝجُٔلؼٍٞ

 ٢ٛ؟ أّٜٗح أٝؾد ج١ًُ كٔح ، ُٔؼ٘حٛح ٝكوح

 “Ebu Said dedi ki; tercih edilen, Halil‟in görüĢü dıĢındakidir. Buradaki delil, 

Sîbeveyhi‟nin zikrettiğinden ayrıdır. Biz, ُٖ ٣َىج أػٍخ  “Zeyd‟i asla dövmeyeceğim” 

dediğimizde, buradaki kelam tamdır ve herhangi bir idmara ihtiyacı yoktur. Ve biz, ٕأػٍخ ال أ 

 ve kendisinden sonra gelen fiil ve fail إٔ dediğimizde, kelam tamamlanmamıĢ olur. Çünkü ٣َىج

tek bir isim konumundadır. Tek olan isim de ال harfinden sonra geldiğinde, habere ihtiyaç 

duyar. ُٖ lafzının yerine إٔ ال  getirilmesi uygun değildir. Manası da manasına uygun değildir. 

ُٖ harfini إٔ ال  kılan nedir?” 

 ٝئيٕ ٢ً جُ٘حطرس جُكٍٝف ك٢ ٌأ٣٘ح ٝهى ، ذرٍٛحٕ ئال ظحٍٛٛح ؿ٤ٍ( ُٖ) ك٢ ّٗىػ٢ إٔ ُ٘ح ٤ُّ أٗٚ جألٍٓ ٝؾِٔس

 إٔ ُلع ٖٓ ذٔأنٞي٣ٖ ٤ُٝٓح

 Netice itibariyle, (ُٖ)  harfinin yerine baĢka bir Ģey koymamızı gerektirecek bir 

delilimiz yoktur. Diğer nasb edatlarından ٢ً ve ٕئي harflerine baktığımızda bunların ٕأ 

lafzından alınmadığını görürüz.
249
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3.5.3.12. ْزا تاب انشفع فًٛا اذصم تاألٔل كاذصانّ تانفاء ٔيا اَرصة ألَّ غاٚح   Konusundaki EleĢtirisi 

 

ؿح٣س ألٗٚ جٗطظد ٝٓح ذحُلحء ًحضظحُٚ ذحألٍٝ جضظَ ك٤ٔح جٍُكغ ذحخ ًٛج   konusunda Arapların قط٠ ٍْش 

أونِٜح قط٠ ٍْش هى ، أونِٜح  kullanımıyla ilgili Ģunları söylüyor; 

 يُي الػطرحٌ ٝال ، جُؼٍخ ًالّ ٣هحُق ػؼ٤ق كٜٞ جُوِد جػطرحٌ ٖٓ جُ٘ك٤٣ٖٞ ذؼغ ػٖ ٤ْر٣ٞٚ قٌحٙ ٓح ٝأٓح

 ٍْش:  ٣كٖٓ ال ألٗٚ ، أونِٜح قط٠ ٍْش ً٘ص:  ٣ؿ٤ُٝج ُْٝ ، أونِٜح قط٠ ٍْش:  أؾحَٝج جُوّٞ ٛإالء ؛ ئ٤ُٚ ٣ٍؾغ أطَ

 ال ْٝٛ ، أونِٜح قط٠ ٍْش هى:  جُؼٍخ ذوٍٞ ٤ْر٣ٞٚ ػ٤ِْٜ كحقطؽ ؛ ٍْش أونِٜح قط٠:  ٣كٖٓ ًٔح ، ً٘ص أونِٜح قط٠

 ػ٤ِْٜ ٝجقطؽ ؛ ٌذٔح أونِٜح قط٠ ٍْش:  ٣وُٕٞٞ ٝال ، أونِٜح قط٠ ٍْش ٌذٔح:  ٣ٝوُٕٞٞ ، هى أونِٜح قط٠ ٍْش:  ٣ؿ٤ُٕٝ

:  ٣ؿ٤ُٕٝ ْٝٛ ، أونِٜح قط٠ جألٍٝ جُُٓحٕ ك٢ ٍٓز ٍْش:  ٝذ٤ٖ أونِٜح قط٠ ٍْش ً٘ص:  هُٞ٘ح ذ٤ٖ كٍم ال ذأٗٚ أ٣ؼح

 جألٍٝ جُُٓحٕ ك٢ ٍٓز أونِٜح قط٠ ٍْش:  ضوٍٞ ، جُوِد ك٤ٚ ٣كٖٓ ألٗٚ ، أونِٜح قط٠ جألٍٝ جُُٓحٕ ك٢ ٍٓز ٍْش

 “Sîbeveyhi‟nin Araplardan hikâye ettiği ki cümle içerisinde قط٠ harfinin yerinin 

değiĢtirilmesiyle ilgili söylemine itibar edilmez. Çünkü bu, hem zayıf hem de Arap kelamına 

muhaliftir. Bu itibarın rücu ettiği bir asılda yoktur. Bu kavim, أونِٜح قط٠ ٍْش  kullanımını caiz 

görmelerine rağmen  أونِٜح قط٠ ٍْش ً٘ص   kullanımını uygun görmemiĢlerdir. (kane dahil 

olduğu için). ٍْش أونِٜح قط٠  kullanımı gibi ً٘ص أونِٜح قط٠ ٍْش  kullanımı da uygun değildir. 

Sîbeveyhi bunlara أونِٜح قط٠ ٍْش هى  Arap kelamı ile delil sunmuĢtur. Onlar, هى أونِٜح قط٠ ٍْش  

kullanımını caiz görmemiĢlerdir. أونِٜح قط٠ ٍْش ٌذٔح  demiĢler ancak ٌذٔح أونِٜح قط٠ ٍْش  

dememiĢler. Sîbeveyhi de onlara; أونِٜح قط٠ ٍْش ً٘ص  ile أونِٜح قط٠ جألٍٝ جُُٓحٕ ك٢ ٍٓز ٍْش  

kullanımı arasında fark olmadığını delil olarak getirmiĢtir. Onlar, قط٠ جألٍٝ جُُٓحٕ ك٢ ٍٓز ٍْش 

 قط٠ ٍْش ;kullanımını uygun bulmuĢlar ve kalb-i uygun görmüĢlerdir ve demiĢlerdir ki أونِٜح

جألٍٝ جُُٓحٕ ك٢ ٍٓز أونِٜح  .”
250

 

 

 

3.5.3.13. ٍّ أٔ عشض  تاب يٍ انجضاء ُٚجضو فّٛ انفعم إرا كاٌ جٕاتا أليش أٔ َٓٙ أٔ اسرفٓاو أٔ ذً  Konusundaki 

EleĢtirisi 

 

ّٖ  أٝ جْطلٜحّ أٝ ٢ٜٗ أٝ ألٍٓ ؾٞجذح ًحٕ ئيج جُلؼَ ك٤ٚ ٣٘ؿُّ جُؿُجء ٖٓ ذحخ  ػٍع أٝ ضٔ  konusunda ٣َى قِق 

 ّٖ ّٖ  cümlesinin normalde ٤ُهٍؾ  olması gerekirken bu Ģekilde verilmesine delil olarak bu ألنٍؾ

(  َْ ٖ   ُِِؼرحِو١   ه  ٣ ًِ ج جَُّ  ٞ٘  ٓ ٞج آ  ٔ الز   ٣ و٤ِ ج جُظَّ ْ٘لِوٞ   ٣ ح ٝ  َّٔ ِٓ  ْْ ْه٘حٛ   َ  ٌ )(Ġbrahim 14/31) ayetini vermekte ve Ģöyle 

demektedir; 
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 ْرد ُْٜ ٝهُٞٚ ُِٔإ٤ٖ٘ٓ ِْْٝ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ جُ٘ر٢ وػحء ألٕ ٣ٝ٘لوٞج ٣و٤ٔٞج ضوَ ئٕ ُْٜ هَ :  أقىٛٔح جُٞؾ٤ٜٖ ػ٠ِ

 ٖٓ ُي يًٍضٚ ُٔح ج٤ُحء أُٝٚ ك٢ ونَ أٍٓ ئٗٚ ج٥نٍ ٝجُٞؾٚ ، يُي ٣لؼَ ُْ وػ٢ ٖٓ ذؼغ ًحٕ ٝئٕ ، لحهْٜٝجٗ ُِظالز ئهحٓطْٜ

 ٝيًٍٙ ، أطكحذ٘ح ٖٓ ضوىّ ٖٓ ٝال ، ٤ْر٣ٞٚ ٣ًًٍٙ ُْ هٍٞ ًٝٛج ، ٝأٗلوٞج جُظالز أه٤ٔٞج ُْٜ هَ:  هحٍ ًأٗٚ ، جُلحػ٤ِٖ ؿ٤رس

جٙ ، جُٔح٢َٗ ػٖ ٣ك٤ٌٚ جُُؾحؼ ٌٝأ٣ص ، جُلٍجء ّٞ  جُلٍجء ػٖ أنًٙ جُٔح٢َٗ ُٝؼَ ، جُُؾحؼ ٝه

 “Burada iki vecih vardır. Birincisi; onlara de ki; eğer siz namazı kılarız ve infak ederiz 

derseniz ki peygamber(sav) müminlere olan daveti ve sözü, her ne kadar içlerinden bazıları 

yerine getirmezse de onların namaz kılmaları ve infak etmeleri içindir. Ġkinci vecih te Ģudur 

ki; faillerin gaib olması sebebiyle ilk harfi ج٤ُحء olan emir kipidir. Sanki onlara, namazı kılın ve 

infak edin. Bu Sîbeveyhi‟nin ve önceki arkadaĢlarımızın zikretmediği birĢeydir. el- Ferra 

zikretmiĢ ve ez-Zecac bunu el- Mazeni‟den nakletmiĢ ve desteklemiĢtir. Belki de el-Mazeni 

bunu el-Ferra‟dan almıĢtır.”
251

 

 

3.5.3.14. ْزا تاب انحشٔف انرٙ ذُضل تًُضنح األيش ٔانُٓٙ   Konusundaki EleĢtirisi 

 

ٝج٢ُٜ٘ جألٍٓ ذُُٔ٘س ضٍُ٘ جُط٢ جُكٍٝف ذحخ ًٛج   konusundaki Sîbeveyhi‟nin kelamına ve 

getirdiği istiĢahada yönelik eleĢtiri getiriyor. Öncelikle Sîbeveyhi‟nin kelamını verelim;  

 ٝكؼَ أٍٓؤ هللا جضو٢ّ: ) يُي ٝٓػَ ، جُ٘حِ ٣ْ٘ قٓري:  ٗوٍٞ. ٝأشرحٜٛح ٝشٍػي ، ًٝل٤ي قٓري جُكٍٝف ضِي كٖٔ

 .ًٛج أشرٚ ٓح ًًُٝي ، ن٤ٍج ٤ُٝلؼَ ، جٍٓؤ هللا ٤ُطن ٓؼ٠٘ ك٤ٚ ألٕ ، ( ػ٤ِٚ ٣ػد ن٤ٍج

 “Emir ve nehiy mesabesinde olan harfler,   ير  ْٓ ق يػ  ٍْ ش   ,ًل٤ي ,  ve benzerleridir. Biz,   ير  ْٓ ق 

  ٣  ْ٘   ِ جُ٘ح   (burada   ير  ْٓ ق  emir manasında olduğu için cevap olarak gelen   ٣  ْ٘  meczum olmuĢtur. 

Aslı ّ٣٘ح dur.)  “insanların uyuması sana kafidir” (yani dilediğini yap.) deriz. Bunun benzeri de, 

Allahtan korkan ve hayırlı iĢ yapan sevabını alır sözüdür. ( ػ٤ِٚ ٣ػد ن٤ٍج ٝكؼَ أٍٓؤ هللا جضو٢ّ  burada 

yine cevap olarak gelen ٣ػد fiilinin aslı ٣ػحخ‟tır. Cevap olduğu için aslından “elif” harfi 

düĢmüĢtür.) Çünkü burada, kiĢi Allahtan korksun, hayır iĢlesin anlamı vardır. Buna 

benzeyenler de böyledir.” 

ٍ   ـ ػُٝؾَ ـ هللا هٍٞ ػٖ جُه٤َِ ْٝأُص خِّ  ك ٤ وٞ   ٌ  ْٞ ٢ِ ال ُ  ض٘  ٍْ َ   ئ٠ُِ أ نَّ ٣ٍِد   أ ؾ  ىَّم   ه  ْٖ  ، ك أ طَّ  ً أ   ٝ   ٖ ِٓ   ٖ حُِِك٤ ، جُظَّ

 :٤ٍَٛ ًوٍٞ ًٛج كوحٍ

ْٓ  أ٢ّٗ ٢ُ ىجذ    ح٤  حتِ ؾ   ًحٕ ئيج ش٤ثح ن  ْحذِ  ٝال       ؼ٠ٓ   ٓح ى  ٌِ ىْ ٓ   ص  ُ

 “Halil‟e,   ٍ خِّ  ك ٤ وٞ   ٌ  ْٞ ٢ِ ال ُ  ض٘  ٍْ َ   ئ٠ُِ أ نَّ ٣ٍِد   أ ؾ  ىَّم   ه  ْٖ  ، ك أ طَّ  ً أ   ٝ   ٖ ِٓ   ٖ حُِِك٤ جُظَّ  “Rabbim! Beni yakın 

bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!”(Münafikun, 63/10). (Yani bu 

ayetin anlamı ٌخ أن٢ٍٗ anlamındadır. Buradaki  ْٞ  ُ taridiye harfidir. Ve anlam olarak emir 
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olduğu için   ىَّم ْٖ  ve ك أ طَّ  ً ىَّم  ك   .meczum olmuĢtur أ  أ طَّ  nin aslı  ْىَّم  tir. Burada mansub olması ك أ طَّ

mukadder olan ٕأ (nasb edatı olan en) ile meydana gelmiĢtir.) ayetini sordum. O da, bu 

Züheyr
252

‟in Ģu sözü gibidir.” 

Bana aşikâr oldu ki ben, geçmişe ulaşamam, bir şey gelecekse de onun önüne 

geçemem.
253

 

 ٝيُي ، ذٜح جُٔهحؽد ُؼِْ ٓكًٝكس ٝأنرحٌٛح ٓرطىأز أْٔحء ك٢ٜ:  ٝشٍػي ًٝل٤ي قٓري هُٞٚ أٓح:  ْؼ٤ى أذٞ هحٍ

ّٖ  ًٛج ُٚ ك٤وحٍ ، ًلح٣س ك٤ٚ ذِؾ هى ػَٔ ك٢ ًحٕ ُٖٔ ئال ًٛج ٖٓ ش٢ء ٣وحٍ ال أٗٚ  قٓري ٝضوى٣ٍٙ ، ٓ٘ٚ ػِٔٚ هى ذٔح ٣ٌٝطل٢ ٤ٌُ

 ٓؼ٠٘ ٝك٤ٚ ، ٜٗحٙ ئيج ٓ٘ظٞخ( شٍػي) ػٍٔٝ أذٞ ق٠ٌ ٝهى(. جًطق) ٓؼ٠٘ ًِٚ ٝٓؼ٘حٙ ، ٝٗكٞٙ ػِٔطٚ هى ٓح ٝقٓري ، ًٛج

 ، ٓرطىأ ًحٕ ٝئٕ ، جألٍٓ ٓؼ٠٘ ٓؼ٘حٙ ألٕ ؾٞجخ( جُ٘حِ ٣ْ٘) ٝ ، ٝهطؼٚ جُلؼَ ػٖ جٌُق ذٚ ٣ٍجو جٍُٔكٞع ألٕ جٍُٔكٞع

 إٔ هظىٙ ٤ُّٝ ، ًالٓٚ ٣ٓٔغ ُٖٔ جُٞجػع و٣ُٚٞ ًٛج ألٕ ، جألٍٓ كٔؼ٘حٙ ، جُهرٍ ُلع ُلظٚ ًحٕ ٝئٕ ، أٍٓؤ هللا جضو٠:  ٝهُٞٚ

ىَّم  ):هٍأ ٖٓ ٝأٓح ، جُىػحء ٝٓؼ٘حٙ جُهرٍ ُلظٚ ، ٌٝقٔٚ ، ٣ُُى هللا ؿلٍ:  ٝٓػِٚ ، هللا جضو٠ هى ذأٗٚ ئٗٓحٕ ػٖ ٣هرٍ ْٖ  ك أ طَّ  ً أ   ٝ 

  ٖ ِٓ   ٖ حُِِك٤ ٕ  )) ٣وٍأ ٝج١ًُ ، كحء ذـ٤ٍ ٣ٌٕٞ إٔ جُؿٞجخ ك٢ ٝجألطَ ، (جُظَّ  ك٢ ٝٓػحُٚ ، جُلحء ذؼى ٓح ػ٠ِ ٣ؼطلٚ(( ٝأًٞ

 ، ٤ٍَٛ ذر٤ص جْطشٜحوٙ ٝأٓح( ئٕ) ذؼى جُٔ٘ظٞخ ٝػ٠ِ ،( ئٕ) ٓٞػغ ػ٠ِ ػطلح ، ٝػٍٔج ٝػٍٔٝ ٣َىج ػ٘ىى ئٕ:  جالْْ

 ك٤ؼطق ، نلغ ٓٞػؼٚ ش٢ء ٝال ، ػ٤ِٚ ٣ؼطق ٓهلٞع ٝال ، ٣هلؼٚ هرِٚ نحكغ ال ألٗٚ ، ؾىج هر٤ف جُر٤ص ك٢ كحُهلغ

 ٝال ٓٞهؼٚ جُٔ٘ظٞخ جالْْ ٝهغ كوى ، ذؼىٛح جالْْ ٝٗظد قًكص كايج ، ٗظد كٔٞػؼٜح ذٜح أض٢ ئيج جُرحء ألٕ جُٔٞػغ ػ٠ِ

 ٣َىج ضؼِوص ٣وحٍ ٝال ، جُرحء ٓٞػغ ػ٠ِ( ػٍٔج) ػطل٘ح ، ٝػٍٔج ذ٣ُى ضؼِوص:  هِ٘ح ئيج أٗح ضٍٟ أال ، جُ٘ظد ُـ٤ٍ ٓٞػغ

 ـ ػُٝؾَ ـ هللا ًطحخ ك٢ ٝج١ًُ ، ؾىج هر٤ف جُر٤ص ك٢ ٝجُهلغ ، نلغ ٓٞػغ ك٢ ٤ُّ جُٔ٘ظٞخ ألٕ ٣كٖٓ ٝال ، ٝػٍٔٝ

 ضـ٤٤ٍ ئ٠ُ ك٤ٚ ٣كطحؼ ٓٔح أقٖٓ كٜٞ ، جُؼحَٓ ُلع ضـ٤٤ٍ ئ٠ُ ك٤ٚ ٣كطحؼ ال ٓٔح جُٔٞػغ ػ٠ِ قِٔص ٝج١ًُ ، ؾ٤ى ٓٓطكٖٓ

 ٝال ، جُرحء ٓٞػغ ػ٠ِ ٓؼطٞف ذه٤ال ، ذه٤ال ٝال ذؿرحٕ ٣َى ٤ُّ:  هُٞي جُؼحَٓ ُلع ضـ٤٤ٍ ئ٠ُ ك٤ٚ ٣كطحؼ ال كٔٔح ، ُلظٚ

 ُلظٚ ػٖ(( أّنٍض٢٘ ال ُٞ)) ضـ٤ٍ ُْ ، جُلحء ٓٞػغ ػ٠ِ( أًٖ) ػطل٘ح ئيج ًًُٝي ،( ٤ُّ) ضـ٤٤ٍ ئ٠ُ( ذه٤ال) ٗظد ك٢ ٣كطحؼ

“Ebu Said dedi ki; Sîbeveyhi‟nin, ًل٤ي ,قٓري ve شٍػي hakkındaki sözü; bunlar mübteda 

olan isimlerdir, haberleri ise; muhatap bildiği için mahzuftur. Bu kullanım, sadece bir karĢılığı 

olan Ģeylerde söylenir ki bununla iktifa edilsin ve devamı meydana gelsin. Takdiri Ģöyledir ki; 

ًٛج قٓري  “bu sana kafidir.” Ve ػِٔطٚ هى ٓح قٓري  “yaptığın Ģey sana kafidir.” Bunların hepsinin 

manası, جًطق manasıdır. Ebu Amr (ö. 154/771) شٍػي  nehiy anlamında olduğunda mansub 

olduğunu rivayet etti. Bunda merfu‟ manası da vardır. Çünkü merfu‟ halde, o Ģeyden 

alıkoyma ve mennetme anlamı vardır. ْ٘جُ٘حِ ٣  her ne kadar mübteda konumunda olsa da 

cevaptır, çünkü emir manasındadır. أٍٓؤ هللا جضو٠   sözüne gelince, her ne kadar lafız olarak 

haberi ise de anlam olarak emir manasındadır. Bu tıpkı bir vaizin herhangi bir insanı 

göstermeden “Allahtan korktu” diyerek kasıtsız ortaya söylemesi gibidir. (yani haberi lafızla 
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söyler ancak mana itibariyle inĢadır. “Allahtan kork ey kiĢi” anlamındadır.) Bunun benzeri 

söylemler de; ٌٍٝقٔٚ ، ٣ُُى هللا ؿل  “Allah, Zeyd‟i bağıĢladı ve rahmet etti”, haberi kullanımda 

mana olarak ta dua anlamı taĢır.”
254

 

ىَّم   ْٖ  ك أ طَّ  ً أ   ٝ   ٖ حُِِك٤ٖ ِٓ جُظَّ  “ ayetinde, cevabın( ٖ ً أ   ٝ  ) fe‟siz okunması asıldır. (  ٕ  (ٝأًٞ

Ģeklinde okuyan yani جُلحء harfinin sonrasına atfedip  (yani جُلحء nın ameline bakılmadan 

mansub ve جُلحء (fe)siz olan   ىَّم  ye matuftur.) okuyanların durumu isimlerdeki örneği ile أ طَّ

Ģöyledir; ٕٝػٍٔج ٝػٍٔٝ ٣َىج ػ٘ىى ئ  “muhakkak Zeyd, Amr ve Ömer senin yanındadır.”  (yani  

burada ػٍٔج ismini mansub olarak okunması durumunda ki bu ٕئ nin muahher ismi olur. ٍٝٔػ 

Ģeklinde yani merfu olarak okunursa burada da muahher mübteda olur ki haberi de ػ٘ىى dir.)    

Burada, diğer isimler ٕئ edatının konumuna atıftır ve kendisinden sonra mansubtur. Züheyr‟in 

beyitiyle istiĢhad getirmesi ki orada mecrur olarak zikredilmesi gerçekten kabihtir. (çünkü 

Ģiirdeki ُٓص nun haberi “be” harfi ile gelmelidir. Ki “be” ile gelirse dahi mahal olarak 

mansubtur. Çünkü leyse‟nin haberidir. Ve  ِن  ْحذ  yani mecrur olarak gelmesi doğru değildir. 

Çünkü zahiren mecrura delalet edecek bir Ģey yoktur. Kaldı ki mahal olarak mansubtur. 

Çünkü leyse‟nin haberidir.) Çünkü ondan ne onu cer yapan bir Ģey vardır ne kendisine atıf 

yapılacak bir mecrur ne de mecrur konumu vardır. Çünkü be harfi gelirse dahi mahal olarak 

mansub konumundadır. Ki be harfini hazf ettiğimizde, isim mansub olur. Görmez misin ki 

biz, ٝػٍٔج ذ٣ُى ضؼِوص   dediğimizde, ػٍٔج kelimesini be harfinin konumuna atfediyoruz. (yani 

aslında mefulü bih gayrı sarihtir. Lafzen mecrur olsa dahi mahallen mansubtur.) ٣َىج ضؼِوص 

 Ģeklinde denilmez. Çünkü mansub, cer eden konumunda değildir. Beyitte mecrur olarak ٝػٍٔٝ

zikredilmesi çok çirkindir. Allah tealanın kitabında olan çok güzeldir. Amilin lafzı 

değiĢmeden, konumuna hamledilen; lafzının değiĢimine ihtiyaç duyulandan daha güzeldir. 

Amilinin lafzının değiĢimine ihtiyaç duyulmayan; ّذه٤ال ٝال ذؿرحٕ ٣َى ٤ُ   “Zeyd, korkak ve cimri 

değildir.” ذه٤ال  be harfinin konumuna (leyse‟nin haberi olduğu için mansubtur.) matuftur. ذه٤ال 

kelimesinin mansub olması için, ّ٤ُ edatının değiĢmesine ihtiyaç yoktur. Biz, ًٖأ ifadesini جُلحء 

(fe) harfinin konumuna atfedersek te durum böyledir yani ُٞ أّنٍض٢٘ ال  lafız olarak değiĢikliğe 

uğramaz.”
255
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3.5.3.15. تذال يٍ شٙء نٛس تاألٔل« أٌ»ْزا تاب ذكٌٕ فّٛ    Konusundaki EleĢtirisi 

 

ذحألٍٝ ٤ُّ ش٢ء ٖٓ ذىال «إٔ» ك٤ٚ ضٌٕٞ ذحخ ًٛج  konusunda Sîbeveyhi‟nin ayet istiĢhadına Ģu 

Ģekilde itiraz ediyor: 

ْْ : ) ػُٝؾَ ٝهُٞٚ  ً ْْ  أ ٣ ِؼى   ٌ َّ ْْ  ئِيج أٗ  طُّ ِٓ  ْْ ْ٘ط   ً جذح   ٝ  ِػظحٓح   ضٍ   ٝ  ْْ  ٌ َّ ٕ   أٗ  ٞ ؾ   ٍ ْه  :ٝؾٜحٕ ك٤ٚ  (ٓ 

 “Allah tealanın “O size, ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken tekrar hayat 

alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor?” (Mü‟minun, 23/15) sözünde iki vecih vardır:  

 ٝج٤ُْٔ جٌُحف" إٔ" ٝجْْ". ٝج٤ُْٔ جٌُحف" جألٍٝ ٝجُٔلؼٍٞ" ٣ؼىًْ" ٖٓ جُػح٢ٗ جُٔلؼٍٞ" أٌْٗ" ضؿؼَ إٔ:  أقىٛٔح

 ُٔح جُهرٍ ٖٓ ٤ُوٍخ جأل٠ُٝ ٢ٛٝ ٓؼحوز جُػح٤ٗس( أٌْٗ) ٝ". ُٔهٍؾٕٞ" ظٍف" ٓطْ كايج"" ٓهٍؾٕٞ." ٝنرٍٛح. ذؼىٛح

ْْ : ) ػُٝؾَ هُٞٚ ، ُأل٠ُٝ ض٤ًٞىج ٌٌٍٓز ٢ٛٝ. جُهرٍ ٝذ٤ٖ ذ٤ٜ٘ح ٓح ضٍجن٠  ٛ زِ ذِح٥ْ  ٝ   ٍ ْْ  ِن  ٛ   ٕ ٝ  ٍ  ُأل٠ُٝ ئػحوز جُػح٤ٗس ْٛ (ًحكِ

َّٚ  : ) ػُٝؾَ هُٞٚ ك٢ ٓلطٞقس جُلحء ذؼى ضوغ أٜٗح:  يُي ك٢ ُٚ ٣ٝكطؽ. ٝٗكٞٙ ًٛج ك٢ جُؿ٢ٍٓ ػٍٔ أذ٢ هٍٞ ًٝٛج ض٤ًٞىج ْٖ  أٗ   ٓ 

ْ ُٞٚ    هللا   ٣ كحِووِ   ٌ  ٝ  َّٕ ٌ   ُٚ    ك أ  ْ   ٗح َّ  ٜ٘  ك٢ ألٜٗح ٌٍُٓش ٌٌٍٓز أٜٗح ال ُٝٞ ض٤ًٞىج ًٌٍٛح غْ..."  ؾْٜ٘ ٗحٌ كِٚ" ٛٞ ئٗٔح (ؾ 

َّٖ  ال: ) ػُٝؾَ هحٍ ًٔح ُِطٍجن٢" جُلحء" ذؼى جالذطىجء ٓٞػغ ر   ٓ ٖ   ض ْك ٣ ًِ ٕ   جَُّ ٞ ق   ٍ ج ذِٔح ٣ ْل ْٞ ٕ   أ ض  ٣ ِكرُّٞ  ٝ  ْٕ ى ٝج أ   ٔ ْْ  ذِٔح ٣ ْك ج ُ   ِٞ  ٣ ْلؼ 

ْْ  ك ال  َّٜ ر٘   ٓ ز   ض ْك  َ لح  ٔ ٖ   ذِ ًجخِ  ِٓ ُْؼ   .ًػ٤ٍ جُوٍإٓ ك٢ ًٛج ٝٓػَ ، ُِطٍجن٢ ًٌٍش كًٜٙ  (ج

 “Birincisi; " ٌْٗأ"un, " ًْ٣ؼى" ikinci mefulü olmasıdır. Birinci meful ise; " جٌُحف 

ًْ")ج٤ُْٔ جٌُحف " ,dur. Enne‟nin ismi kendisinden sonra gelen(ًْ)"ج٤ُْٔ )dur. Haberi, " ٕٞٓهٍؾ"dir. 

ٓطْ كايج  habere yakın olmak için zikredilen birincisinin , أٌْٗ nin zarfıdır. Ġkinci"ٓهٍؾٕٞ " , 

iadesidir. Birincisini tekid etmek için tekrar edilmiĢtir. Allah tealanın Ģu sözü; “âhireti inkâr 

edenler de iĢte bunlardır.” (Hud, 11/19) ayetteki ikinci  ْْ  ٛ , birincisinin iadesi ve aynı zamanda 

tekiddir. Bu Ebu Amr el-Cermi‟nin, bu benzerlerindeki sözüdür. Delilini de Ģu Ģekilde getirir; 

ayette  َّٕ ) ;harfinden sonra meftuh olmuĢtur ki جُلحء ,أ    َّٚ ْٖ  أٗ  ْ ُٞٚ    هللا   ٣ كحِووِ  ٓ   ٌ  ٝ  َّٕ ٌ   ُٚ    ك أ  ْ   ٗح َّ  ٜ٘ ؾ  ) “Allah‟a 

ve Resûlüne karĢı gelen kimseye, içinde ebedî kalacağı cehennem ateĢinin olduğunu 

bilmediler mi?”(Tevbe, 9/63) ayetindeki  َّٕ ٌ   ُٚ    ك أ  ْ   ٗح َّ  ٜ٘ ؾ   ifadesinin ِٚؾْٜ٘ ٗحٌ ك  olduğunu söyler. 

Daha sonra tekid olması için tekrar edildiğini ve " جُلحء" harfinden sonra terahi için mübteda 

olarak geldiğini söyler ve Ģu ayeti örnek gösterir; ال  َّٖ ر   ٓ ٖ   ض ْك ٣ ًِ ٕ   جَُّ ٞ ق   ٍ ج ذِٔح ٣ ْل ْٞ ٕ   أ ض  ٣ ِكرُّٞ  ٝ  ْٕ ى ٝج أ   ٔ ْْ  ذِٔح ٣ ْك  ُ 

ج  ِٞ ْْ  ك ال ٣ ْلؼ   َّٜ ر٘   ٓ ز   ض ْك  َ لح  ٔ ٖ   ذِ ًجخِ  ِٓ ُْؼ  ج   “Sanma ki yaptıklarından memnun olanlar, yapmadıklarıyla 

övülmekten hoĢlananlar, evet, sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır! Onlar için elem verici 

bir azap vardır.” (Âli Ġmran, 3/188). Bu ayette tekrar edilen ifadenin (جُطٍجن٢) terahi için 

olduğunu ve Kur‟an‟da bunun örneklerinin çok olduğunu ifade eder.” 

 ئيج" ٝنرٍٙ ٓرطىأ جْْ ٓٞػغ ك٢" ٓهٍؾٕٞ أٌْٗ" ٝ" ٣ؼىًْ" ٍ جُػح٢ٗ جُٔلؼٍٞ" أٌْٗ" ضؿؼَ إٔ:  جُػح٢ٗ ٝجُٞؾٚ

 جُط٢" ٝج٤ُْٔ جٌُحف" ئ٠ُ ٝجُؼحتى" أٌْٗ" نرٍ ٝجُهرٍ ٝجُٔرطىأ. نٍجؾٌْئ ٓطْ ئيج أٌْٗ أ٣ؼىًْ:  ٝضوى٣ٍٙ. ُٚ ظٍف ٝٛٞ" ٓطْ

 .جُٔرٍو جُؼرحِ أذ٢ هٍٞ ًٝٛج. جُػح٢ٗ" أٌْٗ" جْْ ٢ٛ جُط٢" ٝج٤ُْٔ جٌُحف" جأل٠ُٝ" أٌْٗ" جْْ ٢ٛ
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 “Ġkinci vecihte Ģöyledir;  "ٌْٗأ" (ennekûm),  "ًْ٣ؼى"  (yeîdukum)‟un ikinci mefulü ve  "

"ٓهٍؾٕٞ أٌْٗ  ifadesi, isim konumunda mübtedadır. Haberi ise; " ٓطْ ئيج " ifadesidir ve zarftır. 

Takdiri ise Ģöyledir; ًْئنٍجؾٌْ ٓطْ ئيج أٌْٗ أ٣ؼى  dur. Mübteda ve haber, " ٌْٗأ"un haberidir. Zamir 

ise; birinci ve ikinci " ٌْٗأ" ismi olan      ًْ (kûm) zamirine döner. Bu Ebu‟l-Abbas el-

Müberred‟in  (ö. 286/900) sözüdür.”
256

 

ْْ : ) ضؼح٠ُ هُٞٚ ك٢ جأل٠ُٝ" أٌْٗ" ٖٓ ذىال جُػح٤ٗس" أٌْٗ" ؾؼَ أٗٚ ٤ْر٣ٞٚ ًالّ ٝظحٍٛ:  ْؼ٤ى أذٞ هحٍ  ً ..."(  أ ٣ ِؼى 

ْْ : )"  ػ٠ِ ًأٗٚ:  هحٍ غْ" ٓرىال ؾحء ٝٓٔح: "  هحٍ ألٗٚ  ً ْْ .......  أ ٣ ِؼى   ٌ َّ (. أٗ   ٕ ٞ ؾ   ٍ ْه  ٓ" 

“Ebu Said dedi ki; Sîbeveyhi‟nin sözünün zahiri ki o,ayette ikinci " ٌْٗأ"u, birinci  "

"أٌْٗ a bedel yapmıĢtır.” 

 ُْ ألٗٚ ضحّ ذحْْ ٤ُّ" ٓطْ ئيج: "  ٝهُٞٚ. جالْْ ٣طْ قط٠ جالْْ ٖٓ جُرىٍ ٣ؿَٞ ال ألٗٚ نَِ ػ٘ى١ جٌُالّ ًٛج ٝك٢

:  ػُٝؾَ هُٞٚ ك٢ جُرىٍ ٝئٗٔح ج٣٥س ًٛٙ ك٢ ذىٍ ال أٗٚ:  ػ٘ى١ ٝج١ًُ" ٝنرٍٛح ٝجْٜٔح ذإٔ" جالْْ ٝضٔحّ. ذهرٍ" ألٗٚ" ٣أض٢

ِٖ  ئِْقى ٟ)"  ح جُطَّحتِل ط ٤ْ َّٜ ْْ  أٗ   ٌ  .ك٤ٚ جٌُالّ ٍٓ ٝهى"( ُ 

 “Bana göre bu sözde hata vardır. Çünkü isimden bedel yapılması caiz değilki ta ki o 

isim tamamlansın. " ٓطْ ئيج " ifadesi tam bir isim değil. Çünkü " ٚٗأل" ifadesi haber olarak 

gelmemiĢtir. Ġsmin tamamı; ٕأ, isim ve haberiyledir. Bana göre, bu ayette bedel yoktur. Ancak 

bedel Ģu ayette " ٟ ئِْقى  ِٖ ح جُطَّحتِل ط ٤ْ َّٜ ْْ  أٗ   ٌ  ُ " vardır. Bununla ilgili bahiste geçti.”
257

 

ّٕ » أذٞجخ ٖٓ ذحخ ًٛج  ّٕ » ك٤ٚ ضٌٕٞ «أ هرِٜح ٓح ػ٠ِ ٓر٤٘س «أ  konusunda Sîbeveyhi‟nin istiĢhad 

olarak getirdiği ve aslıyla ilgili söylediği sözünün bir hata olduğunu ifade ediyor. 

Sîbeveyhi‟nin istiĢhad olarak zikrettiği en-Nabiğa el-Ca‟di‟nin
258

 (ö. 65/685 [?]) Ģiiri;  

 ك٤وطال ج٣ٌٍُْ جٍُٔء ٣إنً ًإٔ

Kerim bir insan alınmış ve öldürülmüş gibi. 

 ".ٓح" ٝقًكص" إٔ" ٝنللص ٣إنً أٗٚ ًٔح:  ٝضوى٣ٍٙ ٓكًٝكس ٓ٘ٚ" ٓح" إٔ ئ٠ُ

ĠstiĢhad olarak, " ٓح" harfinin mahzuf olduğunu söylüyor. Takdiri; ٣إنً أٗٚ ًٔح 

Ģeklindedir ve " ٕأ" (enne) muhaffef olmuĢ ve " ٓح"(ma) da hazfedilmiĢtir.  

 ٣إنً ًإٔ: "  ٝهُٞٚ ذؿِٔس ٤ُّٝ ٝجقى جْْ ٝوكحػٚ ذؿِٔس ؾِٔس ضشر٤ٚ ط٤ٍ ٤ْر٣ٞٚ ٖٓ ْٜٞ ًٛج:  ْؼ٤ى أذٞ هحٍ

 ٌؾَ ذ٤ٖ ؾٍش نظٞٓس جُ٘حذـس ٣ظق ٝئٗٔح. آنٍ ش٢ء ٝؾٞو ضكو٤ن ذٚ ك٤شرٚ جُٞؾٞو جُٞجػكس جألش٤حء ٖٓ ٤ُّ" جٍُٔء

 جُٔ٘حظٍ ٝإٔ ػش٤ٍضٚ ػ٠ِ ٤ِٓٚ ًحٕ جُِٔي يُي ٝإٔ. ِٓي ٣كؼٍٙ أنٍٟ هرحتَ ٖٓ ُٚ نظّٞ ٝذ٤ٖ. ػٜ٘ح ٓ٘حظٍ ػش٤ٍضٚ ٖٓ

 .ػ٤ِٚ جُِٔي ٤َٓ ٓغ جُٔ٘حظٍز ك٢ ُْٜ غرص ػْٜ٘

 “Ebu Said dedi ki; bu, Sîbeveyhi‟den gelen bir sehivdir. Burada bir cümleyi diğer bir 

cümleye benzetmiĢtir. Savunduğu Ģey tek bir isimdir cümle değildir. Onun Ģu sözü " ٕ٣إنً ًأ 
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 Sîrâfî, Şerhu Kitabı Sîbeveyhi, III,   354 
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 Vücudiyeti apaçık olan Ģeylerden değildir ki gerçek vücudu olan baĢka birĢeye ."جٍُٔء

benzetilsin. Nabiğa, burada kendi kavminden olan ve münazir bir adam ile baĢka kabilelerden 

olan düĢmanları arasında geçen, meliğin hazır bulunduğu baĢka bir husumeti ve bu meliğin 

kendi kavmine meyli olduğunu ve münazara edilen Ģeyin meliğin meyli olmasına rağmen 

diğerleri için sabit olduğunu vasfediyor.”
259

 

 

3.5.3.16. ْزا تاب ذكسٛشك يا كاٌ يٍ انصفاخ عذج حشٔفّ أستعح أحشف   Konusundaki EleĢtirisi 

 

أقٍف أٌذؼس قٍٝكٚ ػىز جُظلحش ٖٓ ًحٕ ٓح ض٤ٌٍٓى ذحخ ًٛج   konusunda Sîbeveyhi‟nin verdiği 

örnekte, kıyasa muhalefet olduğunu ifade ediyor; 

 جُطؼؼ٤ق ٣طوٞج ُْٝ جُُٗس ك٢( ج٣ُُحوز) ك٢ ٓػِٚ ألٗٚ ذلؼ٤َ شرٜٞٙ وجء  و  ٝ   ٌٝؾحٍ ٝو  و  ٝ   ٌؾَ ٝهحُٞج: "  ٤ْر٣ٞٚ هحٍ

 ء  شحش  ق   ٗكٞ ًالْٜٓ ك٢ جُِلع ًٛج ألٕ

 “Sîbeveyhi dedi ki; onlar َو ٝو   ٌؾ  ٝ  ve ٍوجء   ٌؾح و   ٝ  derler ve bunu َكؼ٤ veznine benzetirler. 

Çünkü bunun benzeri جُُٗس  kelimesinde vardır. Burada tad‟if yapmaktan uzak durmazlar. Bu 

onların kelamında   ش شحء   ”.kelimesi gibidir ق 

 ٝئٗٔح كؼالء ػ٠ِ ٣ؿٔغ ال كؼٞال إٔ ئقىجٛٔح ؾٜط٤ٖ ٖٓ ُِو٤حِ ٓهحُلس كل٤ٚ ٝٝووجء ٝوٝو هُْٜٞ أٓح:  ْؼ٤ى أذٞ هحٍ

 ال كؼالء ػ٠ِ ٣ؿٔغ ال كاٗٚ ٝجقى ؾّ٘ ٖٓ ٝالٓٚ جُلؼَ ػ٤ٖ ًحٕ ئيج كؼ٤ال إٔ ٝجُػح٤ٗس ًٍٝٓحء ٣ًٌٍْ كؼ٤َ ػ٤ِٚ ٣ؿٔغ

 جقطِٔٞج جُؿٔغ َٕٝ ك٢ كشً ذحذٚ ػٖ نٍؼ ُٔح ألٗٚ( ٝووجء: ) هحُٞج ٝئٗٔح( ؾِالء) ٝ( ؾ٤َِ) ٝال( شىوجء) ٝ( شى٣ى: ) ٣وُٕٞٞ

 .جُطؼؼ٤ق جقطٔحٍ ك٢( نششحء) خ ٝشرٜٞٙ جُطؼؼ٤ق ك٢ أ٣ؼح شًٝيٙ

 “Ebu Said dedi ki; onların, و ٝو  ٝ  ve وجء و   ٝ  sözlerinde iki yön itibariyle kıyasa muhalefet 

söz konusudur. Birincisi, كؼٞال (feûl) vezninde gelen isim كؼالء (fuela) vezninde cemi yapılmaz. 

 gibi isimlerdir ki, çoğulu (kerim) ٣ًٍْ vezninde gelen (feîl) كؼ٤َ vezninde cemi yapılan كؼالء

 vezninde gelen kelime, eğer aynu‟l-fi‟li (feîl) كؼ٤َ ;gibi isimlerdir. Ġkincisi ise (kurema) ًٍٓحء

ve lamu‟l-fi‟li aynı cinsten ise كؼالء (fuela) vezninde cemi yapılmaz. Onlar, شىوجء / شى٣ى ve َؾ٤ِ / 

وجء demezler. Ancak, onların ؾِالء و   ٝ  demeleri, bunun kendi babından çıkmıĢ, Ģaz olması ve 

Ģazlık itibariyle tad‟ife kabil olması ihtimali sebebiyledir. Ki onlarda bunu   ش شحء  ya ق 

benzetmiĢlerdir.”
260

 

3.5.3.17. ْزا تاب افرشاق فعهد ٔأفعهد           Konusundaki EleĢtirisi 
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 konusunda Sîbeveyhi‟nin Halil‟in sözünü aktardığı yerin doğru  ٝأكؼِص كؼِص جكطٍجم ذحخ ًٛج

olduğu söyleyerek farklı nüshalardaki yanlıĢa dikkat çekiyor: 

 .أُرٓطٚ ٓػَ ٝأْو٤طٚ ، ًٓٞضٚ ٓػَ ْو٤طٚ:  جُه٤َِ هحٍ

 “Halil dedi ki: ْٚو٤ط fiili, ًٚٓٞض fiili gibi ve ٚأْو٤ط fiili de ٚأُرٓط fiili gibidir.” 

 ًٓٞضٚ ألٕ ؛ ٝجألٍٝ ًٛج ٝجُظٞجخ أُرٓطٚ ٓػَ ٝأْو٤ٚ ، ًٓٞضٚ ٓػَ ْو٤طٚ جُ٘ٓم ذؼغ ك٢ ألٕ ؛ جُظك٤ف ًٛج

 ٖٓ يًٍ ٓح ػ٠ِ أْو٤طٚ ٓػَ ًٝٓٞضٚ ، ْو٤طٚ ٓػَ كأُرٓطٚ ، الذٓح ؾؼِطٚ ئيج ٝأُرٓطٚ ، ٣ِرٜٓح ُْ ٝئٕ ًٓٞز ُٚ ؾؼِص ٓؼ٘حٙ

 :ُِر٤ى ٝأٗشى ، ذ٤ٜ٘ٔح كٍم ال أٗٚ يًٍ جُِـس أَٛ ٝذؼغ ، ٝأْو٤طٚ ْو٤طٚ ذ٤ٖ جُلٍم

ٛالٍ ٖٓ ٝجُورحتَ ٤ٍٔٗج                    ٝأْو٠ ٓؿى ذ٢٘ ه٢ٓٞ ْو٠  

“Bu doğrudur. Çünkü bazı nüshalarda ٚأْو٤ fiili ٚأُرٓط fiili gibidir Ģeklinde geçiyor. 

Doğru olan ilkidir. ًٚٓٞض fiilinin manası, “giymese dahi, ona elbise yaptım” Ģeklindedir. ٚأُرٓط 

fiili, ٚٝأْو٤طٚ ْو٤ط  arasındaki zikredilen farka göre; ٚأْو٤ط fiili anlamındadır. Bazı lügat ehli ikisi 

arasında fark olmadığını söyleyerek, Lebid
261

‟in (ö. 40 veya 41/660 veya 661) Ģiirini 

söylerler:”
262

  

Kavmim, beni mecd, nemir ve hilalden kabilelere su içirdi.
263

  

ġiirde zikredilen ْو٠ ve أْو٠ fiillerinin anlamının aynı olduğunu ifade etmek için bunu 

delil olarak getiriyor. Hakbuki ْو٠ fiili lazımî, أْو٠ fiili ise müteaddidir. 

 

3.5.3.18. ْزا تاب يا نحقرّ انضائذ يٍ تُاخ انثالثح يٍ غٛش انفعم   Konusundaki EleĢtirisi 

 

Sîrâfî bu baĢlık altında bazen Sîbeveyhi‟nin verdiği kelimenin isim ya da sıfat olarak 

gelme durumuna göre bazı eklemeler yapar. Buna örnek olarak Ģunları gösterebiliriz: 

 ."ئذَ ئال ؼَكِ  ٝجُظلحش جألْٔحء ك٢ ٗؼِْ ال: "  ٤ْر٣ٞٚ ٝهحٍ

“Sîbeveyhi dedi ki; biz, isim ve sıfat olarak َكِؼ (fiîl) kalıbında gelmiĢ, َئذ (ibil) dıĢında 

baĢka kelime bilmiyoruz.” 

 يُي ك٢ ٝجُٔؼٍٝف ، قرٍز جألْ٘حٕ ك٢ ُِظلٍز أ٣ؼح ٣ٝوحٍ ، جُكٓ٘س جُؼظ٤ٔس ٢ٛٝ ذًِ جٍٓأز ٣وحٍ:  جألنلش ٝهحٍ

 :هحٍ ، قرٍز

ٓ   ُٝٓص    قرٍز ك٤ٚ ػ٠ِ ؼى١ذ
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 Ebû Akīl Lebîd b. Rebîa b. Mâlik b. Ca„fer el-Âmirî el-Ca„ferî. Câhiliye devrinde de yaĢamıĢ olan 

(muhadram) muallaka sahibi Ġslâm Ģairi. Genç yaĢta kabilesi adına Hîre Hükümdarı Nu„mân b. Münzir‟e (580-

602) gönderilen elçi heyeti içinde yer almasından hareketle 550-570 yılları arasında doğduğu tahmin 

edilmektedir. Hz. Peygamber‟in kalplerini Ġslâm‟a ısındırmak amacıyla zekât verdiği kimseler (müellefe-i kulûb) 

arasında bulunan Lebîd kuvvetli görüĢe göre 9 (631) yılında müslüman olmuĢtur. Bkz: Süleyman Tülücü, 

“Büyük Bir Ġslâm ġairi: Lebîd”, EAÜİFD, X (1991), s. 173-180. 
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 Sîrâfî, Şerhu Kitabı Sîbeveyhi, IV, 438  
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 el-Endülüsî, Ebu‟l-Hasan Ali (Ġbn Seyyidihi), el-Muhassas, Daru‟l-Kutubi‟l-Ġlmiyye, Beyrut, tsz, XIV, 169  
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 .ٝأ٣طَ ٝئؽَ ئؽَ ، جُهحطٍز ٝٛٞ ، ُأل٣طَ ٣ٝوحٍ

“AhfeĢ dedi ki: büyük ve güzel olan kadına "ًِجٍٓأز ذ" (imraetun biliz) denilir. Yine 

diĢlerdeki sarılık için de; “قرٍز” kullanılır. Bu konuda bilinen “قرٍز”dir.” Ve Ģu Ģiiri söyledi; 

Ağzının üzerinde sarılık olmasına rağmen ben mutlu değilim. 

Yine “bel” anlamında ki, َأ٣ط  sözcüğü için,   َ .denilir أ٣طَ , ئْؽَ ,ئؽ
264

 

Sîbeveyhi, جإلن٤ِؽ kelimesinin sıfat olduğunu söylüyor. Sîrâfî, isim olarak ta geldiğini 

ifade ediyor; 

 ك٤ٔح غؼِد ٝهحٍ ، ُٝىٛح ٜٓ٘ح جُٔهطِؽ جُ٘حهس جإلن٤ِؽ:  ؿ٤ٍٙ ٝهحٍ ، و٣ٌى جذٖ ػٖ ج٣ٍُٓغ جُؿٞجو جُلٍِ:  جإلن٤ِؽ

 ٓحُي أذ٢ ػٖ ١ٌٝٝ ، طلس جُٞؾٚ ًٛج ك٢ كٜٞ ، ؽالم أٝ ذٔٞش َٝؾٜح ٖٓ جُٔهطِؿس جٍُٔأز ٤ْر٣ٞٚ ًطحخ أذ٤٘س ذٚ كٍٓ

 .جْْ جُٞؾٚ ًٛج ك٢ كٜٞ ٗرص جالن٤ِؽ إٔ جألػٍجذ٢

kelimesi, Ġbn Düreyd “ جإلن٤ِؽ 
265

 (ö. 321/933)e göre hızlı ve mert at anlamındadır. 

Onun dıĢındakiler, “yavrusu engelli olan deve” anlamındadır demiĢlerdir. Sa‟leb ise el-

Kitab‟taki maddeleri açıklarken, “ölüm veya boĢanma sebebiyle kocasından ayrılan kadın” 

demiĢtir. Bu vech ile bu kelime sıfattır. Ebu Malik‟ten rivayet edilene göre ise bir bitkidir. 

Buna göre de isimdir.”
266

  

Sîbeveyhi‟nin isim olarak zikrettiği ٍأقحٍٓ ,أؾحٌو ,أوجذ kelimelerin sıfat olarak 

kullanımının örneklerine itiraz ederek, bunun sabit olmadığını söylüyor; 

ٌؾَ أذحضٍ. ٝأٓح أوجذٍ كٔح ٌأ٣ص أقىج كٍٓٙ ك٢ ش٢ء ٖٓ جألْٔحء ، ٝٓح يًٍٙ ٤ْر٣ٞٚ ال ٣ػرص  هحٍ : هحُٞج ك٢ جُظلس

٣ٝىذٍ ػٜ٘ح ، ٝهحٍ أذٞ ػر٤ىز : ٌؾَ أوجذٍ ال ٣ورَ هٍٞ أقى ، ٝأٓح ، ٝهى يًٍ جُؿ٢ٍٓ كوحٍ : جألوجذٍ ٛٞ جٍُؾَ ٣وطغ ٌقٔٚ 

أؾحٌو ٝأقحٍٓ كؿرالٕ ، ٝؿ٤ٍ ٓٓطٌٍ٘ إٔ ٣ٌٕٞ أوجذٍ جْْ ٓٞػغ ك٤ٌٕٞ ك٢ جألْٔحء. ٝأٓح أذحضٍ كُػْ جُؿ٢ٍٓ أٗٚ جُوظ٤ٍ 

 .، ًٝحٕ جشطوحهٚ ٖٓ جُرطٍ ٝٛٞ جُوطغ ًٝأٗٚ ذطٍ ػٖ قى جُطٔحّ

“Sîbeveyhi dedi ki; حضٌٍؾَ أذ  derler. ٍأوجذ kelimesini ise isim olarak açıklayanı 

görmedim. Sîbeveyhi‟nin zikrettiği sabit olmamıĢtır. El-Cermi   (ö. 225/840) ٍجألوجذ 

kelimesinin, sıla-ı rahmi kesen ve sırt çeviren anlamında zikretmiĢtir. Ebu Ubeyde (ö. 

210/825) bunun baĢkasının sözünü kabul etmeyen kiĢi anlamında olduğunu söylemiĢtir. أؾحٌو 

ve ٍٓأقح ise iki dağdır. Ġtirazsız olarak ٍأوجذ kelimesinin bir yer olduğu ve dolayısyla isim 

olduğu sabittir. ٍأذحض ise, el-Cermi bunun kısa anlamında olduğu ve ٍجُرط kelimesinden 
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 Sîrâfî, Şerhu Kitabı Sîbeveyhi, V, 140 
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 Basra‟da dünyaya gelen Ġbn Dureyd‟in ismi kaynaklarda farklı farklı zikredilmiĢtir. Aynı zamanda öğrencisi 

de olan el-Mes„ûdî (346/957) ismini, Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasen b.Düreyd  olarak zikreder. Lakabı olan 

Dureyd kelimesi, dedesinin adı olup “diĢleri olmayan” anlamında و     ٌ جألْو  kelimesinden türetilmiĢtir. Ġbn Dureyd 

Basra‟da dil ilimlerinin geliĢmesi ve ilerlemesinde faal olarak katkısı bulunan en önemli âlimlerdendir. Bkz: el-

Mes„ûdî, Ebû‟l-Hasen Ali b. el-Huseyn b. Ali, Murûcu‟z-Zeheb ve Me‟âdini‟l-Cevher, thk:Muhammed 

Muhyiddîn Abdu‟l-Hamîd, yy, trs, IV, 320; Serkîs, Yusuf  Elyân, Mu„cemu‟l-Matbûâti‟l-Arabiyye ve‟l-

Mu„arrabe, Matba„atu Serkîs, Mısır 1928,I, 102. 
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 Sîrâfî, Şerhu Kitabı Sîbeveyhi, V, 141 
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iĢtikakının meydana geldiğini bununda جُوطغ (kesik) olduğunu ve tam olmayan manasına 

geldiğini zannetmiĢtir.”
267

 

Dolayısıyla Sîrâfî telifinde ilmi üstünlüğünü en güzel Ģekilde ortaya çıkarmıĢ, 

meselelere ilmi yönden yaklaĢarak gerçek bir hakikat avcısı olduğunu ıspatlamıĢtır. Belki de 

Ģerhini üstün kılan, çalıĢmasındaki bu disiplinidir.  
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SONUÇ 

 

Biz bu çalıĢmamızda Ģu sonuçlara vardık. 

- Arap gramerine dair elimize ulaĢan ilk eser Sîbeveyhi‟nin el-Kitâb‟ıdır. el-Kitâb‟ın 

muhtevası, sonradan pek çok dala ayrılan dil ilimlerinin teĢekkül safhasındaki 

bütüncül durumunu yansıtmaktadır. Eserin ana gövdesini sarf, nahiv ve fonetik 

konuları oluĢturmaktadır. el-Kitâb‟ın yaklaĢık yarısını teĢkil eden sarf konularını, 

muhteva bakımından nahiv ilmine dair meseleler takip etmektedir. el-Kitâb‟ta söz 

konusu ilim dallarının alanına giren meselelerin çoğu ele alınmaktadır. Ancak eserin 

muhtevası bunlarla sınırlı değildir. ġiir ve kâfiyelere dair meselelere, bazı belâgat 

konularına da yer verilmiĢtir.  

- Önceki âlimler Sîbeveyhi‟nin el-Kitab‟ı yayıldığından beri üzerinde 

yoğunlaĢmıĢlardır. Çoğu da bu kitabı Ģerh ve açıklamakla meĢgul olmuĢlar ve tüm 

gayretlerini el-Kitab‟taki çokça bulunan kapalı ifadeleri açıklamaya sarf etmiĢ, 

mukadime, illetler ve kıyaslarını beyan etmeyi arzulamıĢlardır. 

- Tüm Ģerhler içerisinde en büyüğü ve en kapsamlısı; ne kendisinden önce ne de 

kendisinden sonra hiçbir Ģerhin ulaĢmadığı Ebu Said es-Sîrâfî‟nin Ģerhidir.  

- Sîrâfî‟nin Ģöhretini sağlayan en önemli ve hacimli eseridir. Eserde Ģiirle ve Ģiir 

Ģâhidleriyle ilgili geniĢ bilgiler verilmiĢ, özellikle Ģiir zaruretleri üzerinde çok 

durulmuĢtur.  

- es-Sîrâfî, Ģerh yaparken Sîbeveyhi‟nin ibarelerini açıklarken anlamı olduğunca 

geniĢletmiĢ, kapalı olanları açıklamıĢtır. 

- es-Sîrâfî, Ebu Amr b. Âla, Halil b. Ahmed, Ebu‟l-Hattab el-ÂhfeĢ, Yunus b. Habib, 

Kisai, Ferra, Ebu Ubeyde, Ebu‟l-Hasan el-ÂhfeĢ, Ebu Zeyd el-Ensari, Âsmaî, Ebu 

Âmr eĢ-ġeybani, Ebu Amr el-Cermi, Ġbnu‟l-Â‟rabi, Muhammed b. Habib, Ebu Hatim 

es-Sicistani, Ebu‟l-Âbbas Sa‟leb, Ebu‟l-Âbbas el-Müberred, Ġbn Keysan, Ebu Ġshak 

ez-Zeccac, Ġbn Düreyd, Ġsmail Kadı gibi diğer nahiv öncülerinin görüĢlerini de arz 

etmiĢ ve bu görüĢlerle tartıĢma yapmıĢ ve muhalefet yönünü ortaya koymuĢ, bu 

görüĢler arasında kendi görüĢ ve delillerine dayanarak muvazeneyi sağlamıĢtır.  

- Bütün bunları yaparken de oldukça açık ibareli, sabırlı ve çok yönlü münakaĢa ile ele 

alan bir üsluba sahipti. Bütün bunlar, fıkıh, mantık, kelam ilmi, lügat, nahiv ve sarf 

ilimlerinde çok bilgili ve kültürlü olmasına dayanıyordu.  
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- Sîrâfî‟de nahiv, aklî ta„lîl ve mantıkî deliller üzerine kuruludur. Sîrâfî, el-Kitâb‟a 

yazdığı Ģerhte kendi aklî eğilimini ön planda tutarak, onu daha geniĢletmiĢ ve bütün 

bunlara diyalektik üslûbu da eklemiĢtir. Bu özellikleri, Sîbeveyhi‟ye bazı konularda 

muhalefet etmesinden dolayı kazanmıĢtır. Sîrâfî‟nin diyalektik metodu kabul etmesi, 

mantık ve felsefe ile ilgilenmesi onun, nahvin, kelâm usulüne ve mantığa boyun 

eğmek istediği anlamına gelmez bilâkis o, nahvi bunlardan temizlemeye çağırmıĢtır. 
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