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Ebu Hayyan Muhammed 
b. Yusuf b. Al\' b. Yusuf 
b. Hayyan el-Endelüs\' 

(ö. 745 / 1344) 

Endülüslü dil alimi ve müfessir. 
_j 

654 Şewalinin sonlarına doğru ( 1256 
Kasım ortaları ) Gırnata'ya bağlı Matahşa

reş kasabasında doğdu. Serberi bir aile
den gelmektedir. Lakabı Esirüddin olup 
Nahvi, Gırnati, Ceyyani ve Nefzi nisbele
riyle de anılır. 

Çocukluğunu ve gençlik yıllarını Gır

nata ·da geçiren Ebu Hayyan, burada 
Abdülhak b. Ali el-Ensari'den ifrad ve 
cem' yoluyla kıraat-i seb'a okudu, bu 
maksatla yirmi hatim indirdi. Bu ilirnde 
EbQ Ca'fer b. Tabba' ve EbQ Ca'fer Ah
med b. İbrahim b. Zübeyr gibi üstatlar
dan da faydalandı. Ebü'l- Hasan el-Üb
bezi, Ebu Ca'fer Ahmed b. İbrahim b. 
Zübeyr, İbn Ebü'l-Ah vas gibi hocalar
dan Arapça dersleri aldı. Kendisini sarf, 
nahiv. dil, tefsir, hadis, usaı-i fıkıh ve 
kelam konularında çok iyi yetiştirdi. Tah
silini tamamlayarak 674 (1275) yılından 
itibaren Arapça akutmaya başladı. 

677 (1278) yılında (bazılarına göre 678 
11 2791 veya 679'da [12801) bilgisini arttır
mak ve bazı hocaları ile aralarında çı

kan anlaşmazlıkların meydana getirdiği 
huzursuz ortamdan uzaklaşmak için En
dülüs'ten ayrılıp doğuya seyahat eden 
EbQ Hayyan önce Kuzey Afrika'ya gitti; 
oradan İskenderiye, Kahire, Mekke, Me
dine, Bağdat ve Dımaşk'a geçti ; bu ara
da hac farizasını yerine getirdi. Bu mer
kezlerde kendilerinden istifade ettiği 

alimlerle hocalarının sayısı 4SO'ye ulaş
maktadır. Aralarında Abdünnasir b. Ali 
el-MeryQti, İsmail b. Hibetullah el-Meli
ci, Ebü' l-İz Abdülaziz el -Harran!, Saha
eddin Muhammed b. İbrahim İbnü' n
Nehhas, Alemüddin Abdülkerim b. Ali 
el-lraki gibi alimierin bulunduğu birçok 
hocadan faydalanması yanında Şamiyye 
bintü'l-Hafız Ebu Ali Hasan b. Muham
med et-Temimiyye, MQnise bintü's-Sul
tan el-Melikü'l-Adil Ebu Bekir b. Eyyüb 
ve Zeyneb bint Abdüllatif b. Yusuf gibi 
kadın hocalardan da ders aldı. Öğrenci
si Safedi'ye verdiği icazetnamede elliden 
fazla hocasının adını zikretmektedir. 

Ebu Hayyan daha sonra Mısır'a döne
rek Kahire'de ders verdi ve telifte meş-
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gul oldu. Burada Camiu' l-Akmer'de kı

raat. el- Kubbetü'l- Mansüriyye'de tefsir 
okutan ve çeşitli ilimlerde müderrislik 
vazifesini ölünceye kadar sürdüren EbQ 
Hayyan' ın derslerinden pek çok alim fay
dalanmış olup Taceddin es-Sübki ile ba
bası Takıyyüddin es-Sübki. Cemaleddin 
el-İsnevi, Selahaddin es-Safedi, Saha
eddin İbn Akil, Sefakusi, Siraceddin el 
Bulkfni ve İbnü ' l - Lebban bunlardan ba
zılarıdır. 

Türkçe, Farsça, Habeşçe ve Himyeri di
lini de bilen. bu dillere dair eserleri olan 
EbQ Hayyan daha çok Arap dili ve gra
meri alanlarında ün yapmış, nahivde Bas
ra mektebinin görüşlerini benimsemiş 

ve bu mektebin öncülerinden Sibevey
hi'nin güçlü bir savunucusu olmuştur. 

Hatta çağdaşı ve çok sevip takdir ettiği 
Takıyyüddin İbn Teymiyye'nin Sibevey
hi'yi tenkit etmesi üzerine araları açıl

mıştı. 

EbQ Hayyan vaktinin çoğunu okuyup 
yazmak ve talebe yetiştirmekle geçirir, 
zeki ve çalışkan öğrencilerine özel ilgi 
gösterirdi. Derslerinde Sibeveyhi'nin el
Kitcib 'ını, kendi eserleri yanında İbn Ma
lik et-Tai'nin gramerle ilgili eserlerini 
de okuturdu. Dil ve edebiyattaki geniş ve 
köklü bilgisinden dolayı "emirü'l-mü'mi
nin .fı ' n - nahv" ve "lisanü'l-Arab" gibi tak
dir ifadeleriyle anılmıştır. 

EbQ Hayyan sekizinci tabaka müfes
sirlerinden olup eserlerinin çoğu , bu ara
da tefsiri daha çok gramer, lugat, bela
gat ve fesahat ağırlıklı açıklamalarla do
ludur. Aynı zamanda şair olan EbQ Hay
yan'ın bir divanı vardır. Şiirlerinin bir kıs

mı alimane ve hakimane. bir kısmı da 
aşıkanedir. Şiirleri içinde müveşşah* la
rı daha parlaktır. Ka'b b. Züheyr'in ~a
şidetü '1- bürde'sine yazdığı nazire ol
dukça başarılıdır. 

EbQ Hayyan'ın Türk dili bakımından 
ayrı bir önemi vardır. O dönemde Türk 
dilinin Mısır'da sahip olduğu itibar onu 
Türkçe üzerinde çalışmaya yöneltmiş, 

Türk dilinin en eski gramer kitapların
dan biri olan ve daha sonra Doğu'da ya
zılan benzeri eseriere kaynaklık eden 
Kitcibü 'l-İdrcik l i -liscini'l-Etrcik' i ka
leme almıştır. Ayrıca Zehvü'l-mülk fi 
naJ:ı.vi 't-Türk, el-Efccil fi listini 't-Türk 
ve ed-Dürretü'l-mw:tıyye fi lugati't
Türkiyye adlı henüz ele geçmeyen eser
leri telif etmiştir. 

Aile fertleri hakkında yeterli bilgi bu
lunmayan EbQ Hayyan'ın kaynaklarda 

Nudar adında bir kızı. Hayyan adında 
bir oğlu . oğlundan Muhammed adında 
bir torunu ile künyesi Ümmü Hayyan olan 
bir hanımından bahsedilir. Hayatının son
larına doğru gözlerini kaybetti. 28 Sa
fer 74S'te (11 Temmuz 1344) Kahire'de 
vefat etti ve ertesi gün SQfiyye Mezarlı

ğı'na defnedildi. 
Ebu Hayyan başlangıçta Maliki iken o 

dönemde Endülüs'te çok yaygın olan Za
hiriyye mezhebine geçmiş, Mısır'a gittik
ten sonra çoğunluğu Şafii olan halkın 

mezhebini benimseyerek Şafii olmuştur. 
Ancak Zahiriyye'nin görüşlerine daima 
yakınlık duymuş, zaman zaman da bu
nu açığa vurmuştur. Hz. Ali'ye karşı aşı
rı sevgisi olan EbQ Hayyan, Mu'tezile ve 
Mücessime'ye ait görüşlerle felsefeden 
uzak bir hayat sürmüş, Mısır'da devlet 
adamlarıyla samimi ilişkiler kurmuştur. 

Çok yer gezip çeşitli insanlarla karşılaş
tığı için herkese ihtiyatla ve şüpheci bir 
tavırla yaklaşır, kimsenin aleyhinde ko
nuşmazdı. Cömertlikten hoşlanmadığı , 

cimriliğiyle övündüğü rivayet edilir. Ki
tap satın alanları kınar, ihtiyaç duydu
ğu kitapları kütüphanelerden ödünç alıp 
okuduğunu söylerdi. 

Eserleri. EbQ Hayyan'ın kıraat ilminde 
on beş, tefsirde üç, hadiste iki. fıkıhta 
beş, edebiyat alanında on bir, çeşitli dil
lerle (Arapça, Farsça, Türkçe, Habeşçe vb.) 
ilgili olarak yirmi altı , tarih sahasında 
dokuz olmak üzere yetmişten fazla eser 
yazdığı kaydedilmekte olup bunlardan 
günümüze ulaştığı bilinenler yirmi civa
rındadır. 1. el-Bahrü'l-mul)if . Nahvi
edebi bir tefsir olup ilk defa, kenarında 
müellifin en-Nehrü'l -mcid adlı eseriyle 
talebesi Taceddin Ahmed b. Abdülka
dir' in el- BaJ:ırü '1- muJ:ıft'in muhtasarı 

olan ed-Dürrü '1-lalpt mine '1- BaJ:ı.r bu
lunduğu halde sekiz cilt olarak yayım
lanmıştır (Kahire 1328-1 329). Yine sekiz 
cilt halinde Kahire'de yapılmış diğer bir 
baskısı daha vardır (Bulak 1928). Ofset 
olarak Riyad ve Bağdat'ta da basılan 

eser. Arafat el-A'şa Hassune, Sıdki Mu
hammed Cemn ve Züheyr Caid 'in tashih
leriyle on cilt halinde yeniden neşredil

miştir (Beyrut 1412/ 1992). Sabri İbrahim 
es-Seyyid, bu tefsirle ilgili olarak Şevd
hidü Ebi f:Iayycin fi tefsirih (İskenderi

ye 1989) ve İ'rdbü'l-~ur'an fi tefsiri 
Ebi f:Iayycin (İskenderiye 1989) adıyla iki 
eser kaleme almıştır. 2. en-Nehrü 'l-mcid. 
el-BaJ:ı.rü '1- muJ:ıit'in bazı değişiklikler 

ve ilavelerle kaleme alınmış bir muhta
sarıdır. Önce el-BaJ:ı.rü 'l-muJ:ıi(in kena-



rında basılan eser (Kahire 1328-1329). da
ha sonra BOran ed-Dannavi ve Hidyan 
ed-Dannavi tarafından iki cüz (üç cilt) 
halinde müstakil olarak yayımlanmıştır 
(Beyrut 1402/ 1987). 3. TuJ:ıfetü'l- erfb 
bimc'i fi'l- ~ur' c'in mine '1- garib. Kay
naklarda İtf:ıc'itü '1- erib ... adıyla zikredi
len eser ilk defa Hama'da yayımianmış 
( 13451 1926). daha sonra Ahmed Matlüb 
ile Hadice el-Hadisi (Bağdad 13971 1977) 
ve Semir el-Meczüb (Beyrut 1403/ 1983) 
tarafından tahkik edilerek neşredilmiş
tir. Ayrıca Davüd Sellam ve Nuri Ham
mOdi ei-Kaysi, eseri alfabetik şekilde 
tertip ederek aslında bulunmayan bazı 
kelimeleri de eklemek suretiyle Tertfbü 
TuJ:ıfeti'l-erib bimc'i fi'l - ~ur'c'ini mi
ne']- garfb adıyla yeniden yayımlamış
lardır (Beyrut 1409 / 1989) 4. Dfvc'inü Ebi 
Hayyc'in. Ahmed Matlüb ve Hadice ei
Hadisi'nin tahkikiyle neşredilmiştir (Bağ
dad 1966). S. Giiyetü'l-iJ:ısc'in fi'n-nahv 
(Beyrut 1408/ 1988, 2. bs.). 6. en-Nüke
tü '1- J:ıisc'in ii şerJ:ıi Giiyeti '1- iJ:ısc'in. Ab
dülhüseyin ei-Fetlfnin tahkikiyle yayım
lanmıştır (Beyrut 14051 1985, 1408/ 1988) 
7. el-İrüdc'i' fi'l-far~ beyne'd-dc'id ve'?
?c'i'. Muhammed Hasan Al-i Yasin tara
fından tahkik edilerek yayımlanmıştır 
(Bağdad 1961) 8. Menhecü's-sc'ilik fi'l
kelc'imi c alc'i Elfiyyeü İbn Millik. Sid

ney Olazer'in tahkikiyle neşredilmiştir 

(New Haven 1947). 9. et-Te:qfl ve't-tek
mfl if şerf:ıi't- Teshil. ibn Malik et-Tai'nin 
(ö. 672 / 1274) sarf ve nahve dair Teshi
lü'l-fevc'i 'id ve tekmflü'l-ma~iişıd adlı 
eserinin on cilt halinde yapılmış şerhi
dir. ilk iki cildi yayımianmış olup (Kahire 
1328) bazı kütüphanelerde çeşitli cilt1e
rinin nüshaları bulunmaktadır (Süley
maniye K tp ., Carullah Efendi, nr. 191 O, c. 

X ; Köprülü Ktp .. nr. 1475 -1483, c. 1-IX; 
Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Nahiv, nr. 62, c. 
Il -VI; nr. 6016, c. 1-IV, VII; nr. 61, c. VII; 
nr. 465, c. V-Vll). 10. İrüşô.fü'cf-darab ınin 
lisc'ini 'l- cArab. et-Te~yfl ve't-tekmfl'in 
bir muhtasarı olup Mustafa Ahmed en
Nehhas tarafından yayımlanmıştır (Ka
hire 1984). Mezid ismail Nuaym bu eser 
üzerinde, Kahire Üniversitesi Külliyyetü 
dari ' l-uiOm'da Menhecü Ebi I:fayyc'in 
en-Nahvi if kitc'ibihf İrtişc'ifü'cj-cjarab 
min lisc'ini'l- c Ara b ma ca taf:ı~~i faşl 

ıninhu adıyla bir doktora çalışması yap
mıştır (1397 1 1978). 11. Te~kiretü'n -nü
hc'it. Dört cilt olduğu kaydedilen grame
re dair bu eserin günümüze ulaşan ikin
ci cüzü Afif Abdurrahman'ın tahkikiy-

le neşredilmiştir (Beyrut 1406/ 1986). 12. 
Kitabü 'l-İdrak* Ji -lisc'ini'l-Etrc'ik. el-İd
rak olarak da anılan eser, 2200 kelime
lik bir sözlükle sarf ve nahiv bölümle
rinden meydana gelmiştir. Kendi alanın
da elde mevcut ilk eser olan bu kitap, 
önce Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndeki 
(Veliyyüddin Efendi, nr. 2896) yazma nüs
hası esas alınarak Mustafa Bey tarafın
dan yayımianmış (1309 1 1891 - 1892), da
ha sonra Ahmet Caferoğlu istanbul Üni
versitesi Kütüphanesi'ndeki (Halis Efen
di, nr. 6574) nüshasını da dikkate alarak 
eseri yeniden tahkik ve tercüme etmiş
tir (İ stanbu l 1931) 13. Ta~ribü 'l-Mu~ar

rib. ibn UsfQr el-işbili ' nin gramere dair 
el-Mu~arrib adlı eserinin şerhi olup Afif 
Abdurrahman (Beyrut 1983) ve Muham
med Casim ed-Düleymi (Beyrut 1987) ta
rafından yayımlanmıştır. 14. et-Tedrib 
if temşfli taf:ışili't- Ta~rfb. Bir önceki 
eserin birtakım örnekler ilavesiyle yeni
den telif edilmiş şekli olup bir nüsha
sı Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulun
maktadır (Hacı Beşir Ağa , nr. 174). 15. el
Lemf:ıatü 'l- bedriyye fi'l- c ilmi ']- CAra

biyye. Nahve dair yedi babdan oluşan 
bu risaleye pek çok şerh yazılmıştır. Bun
lardan ibn Hişam ei-Ensari'nin (ö 761 / 
1350) şerhi Salah Ravi'nin (Kahire 1982), 
Muhammed b. Abdüddaim ei-Birmavi'
nin (ö. 83 1/ 1428) şerhi ise Abdülhamid 
Mahmud Hassan el-Vekil'in tahkikiyle 
(Kahire 1986) basılmıştır. 16. el-Meviur 
min ŞerJ:ıi İbn <Uştur. Zeccacfnin nah
ve dair el-Cümelü'l-kübrc'i adlı eseri
ne ibn Usfür tarafından yazılan şerhin 
(eş·Şerf:ı.u ' l·kebfr) muhtasarıdır (Darü'l
kütübi ' I-M ı sriyye, nr. Ş-24) 17. el-Mübdt 
fi't-tasrit. ibn UsfQr'un el-Mümtic ti't
tasrff adlı sarfa dair eserinin (nşr. Fah
reddin Kabbave, Hale b 1390/ 1970 ; Bey
rut 1982, 1983, 1987; Libya 1983) bir öze
tidir (Süleymaniye Ktp., Hacı Beşir Ağa, 
nr. 173/ 2; Darü'l-kütübi ' I -Mısriyye, nr. 
Ş-24) . Muhammed ez-Zeyn Zerrak bu 
eser üzerine Mekke ümmülkura Üniver
sitesi Külliyyetü'l-lugati'l-Arabiyye'de, el
Cühudü 'ş - şariiyye li- Ebi I:fayyc'in en 
NaJ:ıvi ma ca taJ:ı~~ ve dirc'ise li- kitô.
bihi 'l-Mübdic adıyla bir yüksek lisans 
tezi hazırlamıştır (1401 / 1981). 18. el-Hi
dc'iye fi'n-naf:ıv (Darü ' l-kütübi'I-Mısriy

ye, nr. 1726, Mecami', nr. 721, N ah iv, nr. 
428) (eserleri için ayrıca bk. Te?kiretü'n· 

nüf:ı.at, nilşirin mukaddimesi, s. 20-2 I ; Tuh· 

{etü'l·erfb, nilşirin mukaddimesi, s. 29-
34; Bulut, I, 267-274; Hadice el-Hadisi, s. 
101-126). 
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