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Ebu Bekr Abdülkahir b. Abdirrahman

b. Muhammed el-Cürcan!
(ö. 471 / 1078-79}
Arap dil bilgini ve edebiyat
nazariyatçısı.

L
Hayatı

hakkında

_j

fazla bilgi yoktur.
önemli kültür merkezlerinden biri olan Cürcan'da doğdu ve bütün
hayatını orada geçirdi. Arap dil bilgisini.
meşhur alim Ebü Ali el-Farisi'nin yeğeni
ve talebesi Ebü'l-Hüseyin Muhammed
b. Hasan el-Farisi'den okudu. Ayrıca,
Kadı Ebü'l-Hasan Ali b. Abdülaziz eiCürcanf'den de ders aldığı rivayet edilmektedir (bk. Yaküt, XN , 16). Tahsilini
bitirdikten sonra Cürcan'da ders vermeye başlayınca şöhreti kısa zamanda
yayıldı. Ondan ders okumak isteyen ilim
Ortaçağ'ın

Cürcan·a

akın

etmeye

başla

eserini Farsça yazmadı. Selçuklu Veziri
Nizamülmülk başta olmak üzere ileri
gelen birçok kimseye kasideler yazdıy
sa da onlardan beklediği ilgiyi göremedi. Rahat bir hayat sürmediği, bundan
dolayı · da karamsar ve insanlara karşı
kötümser olduğu şiirlerinden anlaşıl
maktadır. Büyük ihtimalle 471 ( 107879) yılında. Cürcan'da vefat etti.
Abdülkahir ei-Cürcanf'nin "İmamü'n
nühat" (büyük dil bilgini) diye tanınma
sı, sarf veya nahiv sahasında yeni bir
şey . ortaya koymuş olmasından dolayı
değil. dilin bütün inceliklerine vakıf bu. lunması ve özellikle nahvi bir "Arap
mantığı" niteliğinde ele alması sebebiyledir. Şu bir gerçek ki "Belagat şeyhi"
unvanı ile anılmayı hak ettiğinde kimsenin tereddüdü yoktur. Zira Cahiz'den
bu yana hiçbir belagat aliminin bu
alanda Cürcani kadar tefekküre dayalı
güçlü bir tenkit zihniyetine sahip olduğu söylenemez. Onun Esrciİ-ü'l-bel{uja
ve Delô' ilü'l-i 'caz adlı eserlerini Fahreddin er-Razi gibi bir alimin telhis etmesi, Cürcanf'nin bu sahadaki otoritesini göstermeye yeterlidir.
Abdülki:ihir ei-Cürcanf'nin belagat konusundaki görüşleri, Kur'an'ın i'cazı etrafında geliştirilen tartışmalara dayanır . O, kelam ilminin önemli konuların
dan biri olan nübüwet bahsini doğru
dan ilgilendiren i'caz* meselesi ile nazım görüşünü (bk. NAZMÜ'L-KUR'AN) dil

Abdülkahir ei-Cürclni'nin Mu!J.larü'f-i!J.tiyar {i {e va 'idi
mi 'yilri'n·nÜZ?ilr adlı eserinden bir sayfa
(KöprUiü Ktp. , nr. 1392 , vr. ı b)

açısından

ele alıp incelemiştir. Mu'tezile
ileri gelenlerinden Nazzam'ın başlattığı
bu tartışmada, kimine göre i'caz sarfe* de, kimine göre de fesahat*tadır.
Nazzam'ın temsil ettiği sarfe taraftarIarına göre Kur'an'ın i'cazı, nazım veya
telifinde değii, bir benzerini yapmaktan
insanların Allah tarafından özel olarak
aciz bırakılmış olmasındadır. Kur'an'ın
i'cazını fesahatında arayanlar ise fesahat kavram ı üzerinde ortak bir görüşe
varamamışlardır. Kimine göre fesahat
lafızlarda, .kimine göre ise lafız ve mana güzelliğinde aynı oranda aranmalı
dır. Cürcanf. sarfe anlayışına ve beşer
kudreti dahilinde yorumlanan fesahat
ve belagat görüşlerine karşılık nazım
kavramı etrafındaki görüşlerini ortaya koymuştur. Öyle anlaşılıyor ki nazım,
Mu'tezile'nin kullandığı fesah~t kavramına mukabil Eş'ari çevrelerinin kullandığı bir deyim haline gelmiştir. Nitekim
Eş'arTier'in meşhur siması Bakiliani de
Kur'an'ın i'cazını hep nazımında aramış
tır (bk. i'cazü'l-f:\ur' an, s. 35) . Genel olarak. · Mu'tezile'nin fesahat özelliklerini
tek tek kelimelerde, hatta harf ve seslerde aramasına karşılık. Cürcani bu
özelliklerin terkipte, başka bir deyişle
· cümle tekniğinde bulunduğunu ortaya
koymuştur.
Kur'an'ın

Diğer

i'cazını

nazım

ispata

görüşlerinin
yetmeyeceği

ni belirterek, SOO sayfalık Dela' ilü'li 'caz'ında sadece nazım anlayışı üzerinde durmuştur. Ona göre kelimelerde
i'caz aranamaz; çünkü Araplar arasında
Kur'an'ın nüzulünden önce de var olan
bu kelimeler, ·pek azı rı:ıüstesna olmak
üzere, aynı anlamlarla Kur'an'da yer almıştır. Tek tek kelimeler. zihinde oluşan manalara sembol olmaktan öteye
geçemez. Mütenafir (telaffuzu zor) kelimelerin Kur'an'da bulunmaması i'cazı
pekiştiren önemli bir unsur ise de yeterli değildir. Aksi halde kolayca söylenebilen alelade sözlerin de fasih sayıl
ması gerekirdi. Müzikal uyumda i'caz
aranmayacağı gibi, veznin de fesahat
ve belagatta payı yoktur. Öyle olsaydı vezinleri aynı olan iki kasideyi, diğer
ed.ebi özelliklerini söz konusu etmeden,
aynı ölçüde beliğ saymak gerekirdi. Ayrıca i'caz, ayetler arasındaki fasıla*lar
da da aranamaz; zira kafiyeyi büyük
bir ustalıkla seçebilenler fasılayı da kolaylıkla uygulayabilirler. Bu konuda Cürcanf'nin işaret ettiği bir diğer hususa
göre i'caz, muhtelif ayetlerde görülen
istiare, mecaz ve kinaye gibi edebi sanatların tahlili ile de ortaya konamaz.
Aksi takdirde, bu tür edebi sanatların
yer almadığı ayetlerde i'caz bulunmadı-
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ğı iddia edilmiş olur. Ona göre Kur'an'ın
gerçek anlamda i'cazı, haiz olduğu fesahat ve belagattan kaynaklanmaktadır. Bu fesahat ile belagat, nazil olduğu gibi aynen muhafaza edilen nazımın
içinde bulunmaktadır. Nazım ise lafız lar
arasındaki "üslüp iliş kisi"nden ibarettir
(daha geniş bilgi için bk. İ'CAZ )

Eserleri. 1. Esrarü '1-beltifia •. Kendisinden önceki çalışmalardan faydalanarak
belagat ve şiirin belli başlı meselelerini
ana hatları ile ortaya koyduğu bir eserdir. 2. Del/i 'ilü'l-i ccaz•. Bu da Kur'an-ı
Kerim'in i'cazının nazımda olduğunu
söyleyerek birçok belagat konularını iş
lediği orüinal bir eserdir. 3. er-Risaletü 'ş-şdtiye. Kur'an-ı Kerim'in i'cazına
dair olan bu risalenin Dela' ilü'l-i 'cuz'dan daha önce yazıldığı tahmin edilmektedir. İlk iki kitapta olduğu gibi
bunda da nazım görüşü ağırlıklı olarak
işlenmektedir. Eser. Muhammed Halefullah ve Muhammed Zağlül Sellam tarafından Rummani ve Hattabi'nin aynı
konuya dair iki risalesiyle birlikte tahkik edilerek Selasü res d' il ii i 'cazi'l~ur' an adıYta neşredilmiştir (Kahire
1956). 4. el- ~vamilü'l-mi 'e• (Mi' etü
'amil). Kelime ve cümlelerin i'rabına tesir eden yüz arnilden (bk. AVAMiLl bah. seden gramer kitabıdır. s. Kitabü'lCümel. Müellif, gramere dair muhtasar bir kitap olan ve el-Cürcaniyye diye de bilinen bu eseri et-Tell.Jiş adıyla
kendisi şerhetmiştir. Eserin diğer şa
rihleri arasında Ebü Muhammed Abdullah b. Ahmed ei-Haşşab. İbnü'I-Usfür,
Muhammed b. Ebü'I-Feth b. Ebü'I-Fazl
ei-Ba'li, Muhammed b. Ahmed el-Kayseri, Trablusşam Kadılkudatı Ahmed b.
Şeretüddin es-Sealibi ve Aşık el-İznik!
gibi alimler vardır. Kitabü'l-Cümel Ali
Haydar tarafından tahkik edilerek neş
redilmiştir (Dımaşk 1972). 6. el-Muhtar min şi 'r (min deuautn) el-Müt~
nebbi ve'l-Buf:ıtüri ve Ebi Temmam.
Adı geçen üç şairin şiirle rinden derlenmiş bir antoloji olup Abdülaziz ei-Meymeni tarafından Abdülkahir ei-Cürcani'ye ait bazı şiirler. Efvehü'I-Evdi, Şen
fera'I-Ezdi divanları ve az bilinen dokuz
kaside ile birlikte et-Tara ' itü1-edebiyye mecmuasında neşredilmiştir (Kahire
1973). 7. Kitabü'l-Mu~teşid (Muktaşad
veya Muktadab) ii şerf:ıi'l-liaJ:ı. Ebu Ali
el- Farisi'nin nahve dair el-liaJ:ı adlı eserine yazdığı otuz ciltlik el-Mugni adlı şerhin üç cilt halinde hu l asasıdır. Ayrıca el-liaJ:ı'ı el-lcaz adıyla da ihtisar
etmiştir. Kazım Bahr el-Mercan tarafın
dan tahkik edilen eser iki cilt olarak
neşredilmiştir (Bağdat 1982) 8. et-Te-
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timme fi'n-nahv. Tarık Necm Abdullah tarafından tahkik edilerek neşre
dilmiştir (Mekke 1405/ ı 985) 9. Ki tab
fi 't-taşrff. Bazı kaynaklarda el- 'Umde
fi't-taşrif adıyla zikredilen eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Laleli, nr.
3740 / 3) bir nüshası bulunmaktadır. 10.
Mul.Jtdrü'l-il.Jtiyar ii teva' idi mi 'yari'n-nü?ziir. Bedi ve beyan ile kafiyeye
dair olan eserin Köprülü (nr. 1392) ve
Süleymaniye (Fatih, nr. 4094) kütüphanelerinde birer nüshası vardır.
Abdülkahir ei-Cürcani'nin hayatından
bahseden kaynaklarda onun ayrıca. Derecü'd-dürer (Kur'an tefsiri) ; Şerf:ıu silreti'l-FatiJ:ıa; Kitabü1- 'Arilz; el-Mu'taiıd; el-Mesa' ilü '1-müşkile ve elMifta~1 gibi eserlerinden de söz edilmektedir.
BİBLİYOGRAFYA:
Bakıllanf, i' ctizü '/·Kur' an (n şr. Se yy id Ahmed Sakr), Kahire 1963, s. 35; İbnü 'I-Enbarf,
/'lüzhetü '/-elibbil' (nşr. Muhammed Ebü 'I-Fazl),
Kahire 1386/1967, s. 363·364; Yakut, Mu'cemü'l·üdebil' (nşr. Ahmed Ferfd Rıfaf) , Kahire
1355-57 / 1936-38, XIV, 16; İbnü ' I-Kıftf. inbilhü'r-ruvat (nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl), Kahire
1369·93/1950·73, ll, 188-190; Zehebf, A' /amü 'n-nübela', XVIII, 432-433; Kütübf, Fevatü '/-Ve{eyat (nşr. İhsan Abbas). Beyrut 197374, ll, 369-370; Taşköprizade, Mi{tatı_u's -sa
'ade (nşr. Abdülvehhab Ebü 'n-Nür- Kamil
Kamil Bekrf), Kahire 1968, 1, 170, 177-178;
Brockelmann. GAL, 1, 341-342; Suppl., 1, 503·
504 ; C. Zeydan, Adab (nşr. Şevki Dayf), Kahire
1957, )ll, 46 ; Serkfs Mu 'cem, 681; Hediyyetü'l· 'ari{fn, ı , 606; Meragi. Tari!] u 'ulümi'l·
belaga, Kah ire 1950, s. 100; A. Ahmed Bedevf.

Abdüllcahir el-Cürcanf ve cühadühü {i'l-belagati 'i- 'Arabiyye, Kahire 1962 ; Şevki Dayf. e/Belaga tetavvür ve tari!], Kahire 1965, s. 160·
219 ; G. J. H. Van Gelder. Beyand the Line,
Leiden 1982, s. 130-136 ; Ömer Ferrüh. Tari·
l]u 'l·edebi'l- "Arabf, lll, 183-188; Abdülaziz Abdülmu'ti Arefe, Terbiyyetü'?·?evk:i'l-belagf 'inde 'Abdilkahir el-Cürcanf, Kahire 1983; M.
KOrd Ali, .Künüzü 'l-ecdad, Dımaşk 1984, s.
248-251; Nasrullah Hacımüftüoğlu. Fahreddin
er-Razinin /'lihayetüHctiz {f dirayeti'l-i 'caz'ı·
nın Edisyon Kritiği ve Abdü lkahir el-Cürcanf'nin Belağatla İlgili Eserlerinin Mukayesesi

(doktora tezi. 1987), Atatürk Ünv. ilahiyat Fak.,
s. 100 vd.; Max Weisweiler, "'Abdalqiilıir alCurciini's Werk Über Die Unnachahmilchkeit des Korans und Seine 1Syntaktisch-Stilistischen Lehren", Oriens, Xl, Leiden 1958, s.
77-121; A. Harndi ei-Hülf, "et-Tefsirü'l-menhed 'inde 'Abdilkiilıir el-Cürcfuıi" , ed-Dare,
VII/4, Riyad 1983, s. 36·50; Gazzali Harb. "Mine'l-Ara'i'l-lügaviyye ve'n nal;ıviyye li- 'Abdil~iilıir e1-Cürcani", ed-Dilre, IX/3, Riyad
1984; s. 68-80 ; Nasr Ebü Zeyd. "Mefhılmü'n
nazm 'inde 'Abdilkahir el-Cürcani, kıra 'e tl
<;la~'i'l-üslılbiyye"; Fuşül, V/1, Kahi;e 1984,
s. 11·24; D. Osman Muvafi, "Mevkifü 'Abdilkahir el-Cürcani min ~azıyyeti'l-~a 'na", edDare, Xlll/3, Riyad 1987, s. 20-42; K. Abu Deeb. "al-QiurQiiini", E/ 2 Suppl. (İng.), s. 277278; a.mlf., "'Abd al-Qiilıer J or]iini", Elr., 1,
134·137. G.l
uı!lıJ NASRULLAH HACIMÜFTÜOGLU

ı

ABDÜLKAYS (Beni Abdülkays)

ı
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L

Bahreyn dolaylarında yaşayan
ve Hz. Peygamber zamanında
müslüman olan
büyük bir Arap kabilesi.

_j

Kabilenin atası olan Abdülkays'ın nesebi Adnan'a varır ve onda Hz. Peygamber'in nesebi ile birleşir. Bu kabile mensuplarına Abdi, Kaysi, Abdükaysi veya
Abkasi de denilir. Önceleri Tihame'de
yaşamakta olan Abdülkaysoğulları, sonradan Bahreyn ve Uman bölgelerinin
sahil ve iç kısımlarına dağılarak kıs
men yerleşik, kısmen de göçebe olarak
Bekir b. Vail, Temim ve Kinde kabileleri arasında yaşamaya başladılar. Bu
sırada Güney iran'a birçok akınlar düzenlediler. Sasanf hükümdan ll. Şapur
iktidara gelir gelmez onları cezalandır
mak için seferber oldu ve sevkettiği orduyla Arabistan ve Suriye'nin büyük bir
kısmını tahrip ettiği gibi Abdülkays'e
mensup pek çok kişiyi de öldürttü. Bölgede bulunan diğer Arap kabileleri yanında İranlı MecüsTier, bir kısım yahudi
ve hıristiyan zümrelerle de iç içe yaşa
yan Abdülkaysoğulları, İslamiyet'in ortaya çıkışı sırasında SasanT hakimiyeti altında bulunuyorlardı. Muşakkar'da
Zü'l-leba adlı bir puta tapan bu kabilenin bir bölümü de hıristiyanlığı kabul
etmişti. Bahreyn nüfusunun çoğunluğu
bu kabileye mensuptu.
Abdülkaysoğulları 'nın Hz. Peygamber
ile temasları ve müslüman olmalarına
dair haberler oldukça karışıktır. Başta
Bahreyn olmak üzere Fırat kıyılarından
Arabistan ortalarına kadar uzanan geniş bir sahaya yayılmış bulunan bu kabile mensuplarından bazıları, güvenilir
bir rivayete göre, Uhud Gazvesi sırasın
da bir kervanla Medine'ye gelmiş ve Hz.
Peygamber'le ilk defa o zaman görüş
müşlerdir. Daha sonra Beni Müstalil~
Gazvesi sırasında Resülullah ile karşıla 
şan bazı Abdülkayslılar da müslüman
olmuştur. Hz. Peygamber'in davet mektubu üzerine bu kabileyi temsil eden
yirmi kişilik bir heyet, 629 yılında Medine'ye geldi. Alnındaki derin bir yara izi
sebebiyle ei-Eşec diye meşhur olan Abdullah b. Avf başkanlığındaki bu heyettekiler, Remle bint Haris'in evinde misafir edildiler ve Medine'de kaldıkları
on gün içinde Hz. Peygamber'i yakın
dan tanıma fırsatını buldular. Kur'an - ı
Kerim'i ve İslam dininin esaslarını öğ
rendiler. Nübüwetten önce Muşakkar

