
ELFiYYE 

bunların bir kısmı şöhret bulmuştur. İbn 
Sfnil'nın (ö 428 / 1037) Elfiyye (Urcaze) 
fi't-tıb, İbn Mu'tf (ö. 628/1231) ve İbn 
Malik et-Taf'nin (ö. 672 / 1274) nahve dair 
meşhur elfıyyeleri, İbnü'I-Verdf'nin fıkıh
la ilgili el-Behcetü'l-verdiyye'siyle rü
ya tabirine dair el-Elfiyyetü'l-verdiy
ye'si, Zeynüddin el-lraki'nin Elfiyye ii 
garibi'l-~ur'ô.n'ı, el-Elfiyye fi's-siyer'i 
(N~mü 'd-dürer veya ed-Dürerü's-seniy
ye) ve hadis usulüne dair meşhur el-El
fiyye'si, Muhibbüddin İbnü'ş-Şıhne'nin 
feraizle ilgili el-Elfiyye'siyle fıkıh ve di
ğer ilimiere dair çeşitli elfiyyeleri (S.eha
vi, X, 5; krş; Brockelmann, GAL, Il, 178-
1 79), Muhammed b. Abdüddaim ei-Bir
mavf'nin fıkıh usulüne dair en-Nübze
tü'l-elfiyye'si, İbnü'I-Cezerf'nin el-El
fiyyetü't-tayyibe'si (Tayyibetü'n-neşr fi'l
kıra 'ati'l- 'aşr), Ebü'l-Beka Muhammed 
b. Ali b. Halef ei-Ahmedi'nin Elfiyye fi'l
'anli'u, yine aynı müellifin mantık ilmi
ne dair el-Elfiyye ii na?mi lsô.güci'si, 
Süyüti' nin Elfiyye ii mustalaJ:ıi'l- J:ıa

diş'i (Na?mü'd-dürer fi 'iimi'l-eşer), İb
rahim b. Muhammed ei-Halebf'nin el
Elfiyye fi'l-me'ô.ni ve'l-beydn'ı, Da
vüd-i Antakl'nin Elfiyye ii't-Pb ve Kut
büddin ei-Bekrf'nin (ö ı 162/ ı 749) El
fiyyetü't- taşavvuf'u (el-Elfiyyetü'l- ve
fiyye li 's-sadeti'ş-şüfiyye) bu türün belli 
başlı eserleridir. 

Bunlardan İbn Mu'tf ile İbn Malik et
Taf'nin eserleri Arap gramerine dair ya
zılmış elfiyyelerin ilki ve en ünlüleri olup 
daha sonraki elfiyye yazarları bunları ör
nek almışlardır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Sehavi. ecj_-Dav'ü'l-lami', X, 5; Keşfü '?·?u
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531, 823 ; ıı, 70, 175, 177, 188, 274, 417; ita
/:ıu'l-meknan, I, 119-121; Ronart. CEAC, s. 32-
33; Dihhuda, Lugatname, V, 58. 

liJ ABDÜLBAKİ TuRAN 

ei-ELFİYYE 

(~~1) 

İbn Malik et-Tai'nin 
(ö. 672/1274) 

Arap gramerine dair manzum eseri. 
L ~ 

Arap dili ve edebiyatının en büyük si
malarından biri olan İbn Malik bu eseri
ni, daha önce yazdığı 2794 beyitlik el
Kdfiyetü'ş-şdfiye adlı kitabından özetle-
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diğ i için eser el-ljuldsatü'l- elfiyye ola
rak da bilinir. el-Elfiyye hacminin kü
çüklüğüne rağmen ifadesinin kolay ve 
üstübunun akıcı olması sebebiyle saha
sının en önemli eserlerinden biri kabul 
edilmiştir. Bir mukaddime ile seksen ka
dar bab ve fasıldan meydana gelen ese
rin bazı fasılları daha kısa olup bunla
rın çoğunun başlıkları yoktur. el-Elfiy
ye'den sonra yazılan nahiv kitaplarının 
ekserisi onun tertibini aynen benimse
miştir. el-Elfiyye, İbn Mu'tf'nin (ö . 628/ 

ı 23 ı ı aynı adı taşıyan eserinden sonra 
ve onu takliden yazılmakla beraber da
ha çok meşhur olmuş ve diğer gramer 
metinlerine üstünlük sağlamıştır. Eser 
yaklaşık 800 yıldan beri devamlı şekil
de araştırmacıların dikkatini çekmiş, İs
lam dünyasında bilhassa Suriye ve Mı
sır'da büyük rağbet görerek medrese
lerde ders kitabı olarak okututup ezber
letilmiştir. 

el-Elfiyye üzerine sayıları yetmişe yak
laşan şerh, haşiye, ta'lik, ihtisar, ayrıca 
bu eserlerde geçen şahidieri açıklayan ki
taplar yazılmıştır. Yayımianmış olan meş
hur şerhleri şunlardır : 1. ed-Dürretü'l
muçlıyye (Beyrut 1312 ; Kahire 1342). İbn 
Malik'in oğlu olduğu için İbnü'n-Nazım 
veya İbnü'I-Musannif lakabıyla da bili
nen Bedreddin Muhammed b. Muham
med'in yazdığı bu şerhin en belirgin özel
liği yer yer babasının hatalarını bulup 
tenkit etmesidir. z. Menhecü's-sdlik 
fi'l- keldm 'ald Elfiyyeti İbn Malik (nşr 
Sidney Glazer, New Haven 194 7). Ebü Hay
yan ei-Endelüsi ~ö 745 / 1344) yarım ka
lan bu eserini daha çok İbn Malik'in gö
rüşlerini reddetmek ve onun ilmf şöh
retini gölgelemek için yazmıştır. Fakat 
Ebü Hayyan'ın Nazırü'l -ceyş lakabıyla 

bilinen talebesi Muhibbüddin Muham
med b. Yusuf b. Ahmed ei-Halebf, hem 
el-Elfiyye'ye hem de İbn Malik'in et
Teshil'ine yazdığı şerhlerde hocasına 

karşı İbn Malik'i savunmuştur (Keşfü'?· 
?unun, ı. 407). 3. Evçl.aJ:ıu'l-mesdlik ila 
Elfiyyeti İbn Malik (Kalküta 1832, 1837; 
Kahire 1304; Bulak 13ıO; nşr Muhammed 
Muhyiddin Abdülhamid, Beyrut, ts . Iİh
yaü't-türasi'l-Arabfll İbn Hişam en-Nah
vf (ö. 761 1 1360), et- TaviiJ:ı adıyla da bi
linen bu şerhinde el-Elfiyye'nin bazı yer
lerini tashih ederek açıklamış, eserde 
ele alınmayan bazı konuları da ilave ede
rek eksiklerini tamamlamıştır. Evçl.aJ:ıu '1-
mesdlik de el -Elfiyye gibi ilgi görmüş, 
birçok alim tarafından haşiyeleri ve ih
tisarları yapılmış, şahidierinin şerhleri de 

ayrı kitaplara konu olmuştur (Ali Füde 
Nil, s. 47-73). Halen Ezher'de ders kita
bı olarak okutulan bu eserin on altı ci
varındaki haşiyesinden Halid ei-Ezherf'
nin et-TaşriJ:ı bi-maimuni't-taviiJ:ı 'ald 
Evçl.aJ:ıi'l-mesdlik ild Elfiyyeti İbn Md
lik'i (Bulak 1286; Tahran 1286; Kahire 
1405); Muhammed b. Tayyib b. Abdülme
cfd ei -Kerranf'nin Jj.dşiye 'ald Evda
J:ıi'l-mesdlik'i (Fas 1315); Talib b. Ham
dün b. Hac es-Sülemf'nin Keşfü'l-l.Ja
tô.' ve'l-gıtô.' J:ıdşiye 'ald EvdaJ:ıi'l-me
sdlik'i (Fas 1318); Muhammed Muhyid
din Abdülhamfd'in 'Uddetü's-sdlik ild 
taJ:ı~.ilp Evçl.aJ:ıi'l-mesdlik'i (Kahire 1967) 
zikredilebilir. Evçl.aJ:ıü'l-mesdlik Muham
med Salim ve Ahmed Mustafa el-Mera
gl tarafından Teh?ibü Evçl.aJ:ıi'l- mesd
lik adıyla ihtisar edilmiştir (Kahire 1329). 

4. Şerh u Elfiyyeti İbn Malik (Bulak ı 25 ı 1 
1835). Bahaeddin İbn Akil'in (ö 769/ 1367) 

ŞerJ:ıu İbn 'A~I1 'ald Elfiyyeti İbn Md
lik diye de anılan bu eseri el -Elfiyye'
nin en kolay ve öğrenciler için en fayda
lı şerhidir. Eserde İbn Akil. İ bn Malik'in 
oğlunun, babası hakkındaki tenkitlerinin 
isabetli olmadığını ortaya koymaya ça
lışır. Ezher' de halen ders kitabı olarak 
okutulan bu şerh üzerinde yapılan ça
lışmalar arasında Ahmed b. Muhammed 
eş-Şücaf'nin FetJ:ıu '1- celil 'ald ŞerJ:ıi İbn 
'A.(G1'i (Bul ak 1270; Kahire 1302); Muham
med b. Mustafa ei-Hudarf'nin Jj.dşiye 
'ald ŞerJ:ıi İbn 'A.(G1'i (Kahire 1272, 1345); 

Muhammed Muhyiddin Abdülhamfd'in 
MinJ:ıatü '1- celil bi- tahlp~i ŞerJ:ıi İbn 
'A~I1'i (Kahire 1370/ 1951) sayılabilir. İbn 
Akil 'in şerhi Fr. Dieteri ci tarafından Al
manca'ya çevrilerek yayımlanmıştır (Le
ipzig 1852). S. Menhecü's-sdlik ild El
fiyyeti İbn Malik (Bulak ı 270, ı 294; Ka
hi re ı 3 ı 5, ı 3901 ı 970; Muhammed Muh
yiddin Abdülhamfd tarafından hazırlanan 
neşrinin ancak dört cildi yayımlanabilmiş
tir, Kahire ı 933). NO reddin Ali b. Muham
med ei-Üşmünf'nin (ö. 918/ J5ı3) bu ese
ri el-Elfiyye'nin en geniş şerhi olduğu 
gibi pek çok nahiv meselesini, nahivcile
rin görüş ve delillerini ihtiva ettiği için 
aynı zamanda en geniş nahiv kitabıdır. 
Üşmünf, daha önce yazılan şerh ve ha
şiyelerin çoğunu görmüş, bu eserlerde
ki zor meseleleri bir araya getirerek açık
lamıştır. Bu özellikleri yanında birçok 
nahiv kitabındaki şevahidi derlernesi se
bebiyle büyük ilgi gören eser üzerinde 
çeşitli haşiye ve ta'likler yapılmıştır. Ha
şiyeleri arasında Ebü Abdullah Muham
med b. Ali et-TOnisi'nin Zevdhirü'l-ke-



vfıkib li- bevfıhiri '1 -mevfıkib 'i (Tunus 
1293, 1298); Muhammed Ali es-Sabban'ın 
Jffışiyetü'ş-Şabbfın cal{ı ŞerJ:ıi'l- Üşmu
ni'si (Bulak 1280; Kah i re 1305) zikredile
bilir. 6. el-Behcetü'l-merc;iıyye ff şer
J:ıi'l-Elfiyye (Leknev 1247; Tahran 1248, 
1268, 1282, 1284; Tebriz 1286; Kah i re 1282, 
1314)_ el-Elfiyye üzerinde es-Seyfü'ş
şakil ca]{ı Şerhi İbn CAlpl adıyla bir ha
şiyesi bulunan Süyüti (ö 911 / 1505), da
ha sonra bu haşiye ile İbn Akil şerhini 
birleştirerek el-Behcetü '1 -merc;iıyye 'yi 
meydana getirmiştir. Mirza Ebü Talib 
el-İsfahani tarafından yazılan ve Ebu 
Tfılib adıyla şöhret bulan haşiye ile be
raber (Tahran 1273; Tebriz 1290) halen 
Şark medreselerinde ders kitabı olarak 
okutulmaktadır. 7. el-Ezhôrü 'z- Zeyniy
ye ff şer]Ji metni'l-Elfiyye (Bulak 1294 ; 
Kahire 1319)_ Ahmed b. Zeyni Dahlan (ö . 

13041 1886) tarafından yazılmıştır. 

İbn Malik'in el-Elfiyye'si hem sade
ce metin olarak hem de şerh ve haşiye
leriyle birlikte birçok defa yayımlanmış
tır (B ula k I 251 , 1306, 1307, 1308, 1329, 
1342; Kah i re 1290 ; Tahran 1288, 131 O, 
1317 ; Fas 1323 ; Beyrut ı888; Leknev 1316; 
Lahor ı 902) . 

el-Elfiyye, İslam dünyasındaki bu ne
şirlerinden başka S. de Sacy tarafından 
Fransızca şerh ile birlikte Paris'te (1833), 
A. Goguyet tarafından Fransızca tercü
mesi ve notlarla birlikte Beyrut'ta (1888), 
L. Pinto tarafından yine Fransızca ter
cüme ve izahlarla Constantine'de (1887). 
E. Vitto tarafından da İtalyanca tercü
me ve notlar ilavesiyle Beyrut'ta (1898) 
yayımlanmıştır. 
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İbn Malik et-Tar. el-Elfiyye (nşr. es-Seyyid 
M. AbdüıhamTd , Şerhu Elfiyye içinde), Beyrut, 
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ei-ELFİYYE 
( .;.;J~I) 

Zeynüddin el-lniki'nin 
(ö. 806/ 1404) 

hadis usulüne dair 
manzum eseri. 

_j 

İslami ilimleri 1 OOO'er beyitlik manzu
meler içinde ele alma geleneği biri lra
ki'ye, diğeri Süyüti'ye ait olmak üzere 
hadis usulü ilmine de iki Elfiyye kazan
dırmıştır. İbnü 's-Salah'ın <uıumü'l-]Ja
dfş'ini et- Ta~yfd ve'l-fiô.]J (nşr Abdur
rahman Muhammed Osman, Kahire 1403/ 
ı 981) adıyla şerheden Ira ki, hadis usu
lü konularının kolayca ezberlenmesi için 
c UJUmü '1-]Jadfş 'i 1 002 beyitte özetle
miş, Cemaziyelahir 768'de (Şubat 1367) 
Medine'de tamamladığı bu çalışmasına 
Tebsıratü'l -mübtedi ve te~kiretü'l-mün
tehf (et· Tebşıra ve't-te?kire) adını vermiş

tir. Manzumede hadis usulü konuları İb
nü's-Salah'ın eserindeki (bk. MUKADDiME

Tü İBNİ's-SAlAH) sıra ile ele alınmaktadır. 

Bir kısım konular önemine göre daha çok 
beyitle işlenmekte, bazan İbnü's-Salah'ın 
temas etmediği meseleler üzerinde de 
durulmaktadır. Eser ilk defa baskı ta
rihi verilmeden Hindistan· da yayım la n
mış, daha sonra şerhleriyle birlikte ba
sılmıştır. 

Hadis talebeleri arasında büyük rağ
bet gören Elfiyye başta müellifi olmak 
üzere birçok alim tarafından şerhedil
miştiL Bunların başlıcaları şunlardır: 1. 
ıraki. Fetfıu'l-mugfş bi-şerhi Elfiyyeti'l
]Jadfş. ıraki EJfiyye'sini geniş bir şekilde 
şerhetmeye başlamış, daha sonra bun
dan vazgeçerek kaleme aldığı orta ha
cimdeki eserini 25 Ramazan 771'de (22 
Nisan 1370) tamamlamıştır. Fet]Ju'l-mu
gfş'i neşre hazırlayan Mahmüd Rebf, ed
Derô.ri'l-fô.l].ira caJ{ı şerf:ıi't- Tebsıra adı
nı verdiği dipnotlarla birlikte eseri bir 
cilt içinde dört ayrı cüz halinde yayımla
mıştır (Ka hi re 13551 1937). Bu neşir Ah
med Muhammed Şakir tarafından göz
den geçirilerek tekrar yayımlanmıştır 
(Beyrut ı408/ 1988). Eserin Muhammed 
b. Hüseyin el-lraki el-Hüseyni tarafın
dan Zekeriyya el-Ensarfnin Fet]Ju'l-bô.
lp calô Elfiyyeti'l- clrô.lp adlı şerhiyle bir
likte üç cilt halinde yapılan neşrinde (Bey
rut, ts.) lraki'nin şerhinin adı et- Tebsıra 
ve 't- te~kire diye gösterilmişse de aynı 
neşirde Zekeriyya el-Ensari beşinci bey
ti açıklarken et- Tebsıra ve't- te~kire'nin 

Elfiyye'nin adı olduğunu söylemektedir 
(1, 8) . 2. Muhammed b. Abdurrahman es-

ELHAMRA SARAYI 

Sehavi, Fet]Ju'l -mugfş. Kati b Çelebi, üç 
cilt halinde basılan bu eserin (Beyrut 
1403 / 1983) Elfiyye şerhlerinin en mü
kemmeli olduğunu söylemektedir (Keş· 
fü ';ç-;çunan, 1, 157) 3. İbrahim b. Ömer el
Bikai, en-Nüketü'l-vefiyye (Millet Ktp, 
Feyzullah Efendi, nr. 252, 275 varak). 4. Ze
keriyya el-Ensari, Fethu'l-bfı~f calfı El
fiyyeti'l- clrô.~ (yk. bk.) s. Emir Padişah, 
Şer]Ju Elfiyyeti'l- clrô.lp (Süleymaniye Ktp., 
Şehid Ali Paşa, nr. 340, 196 varak; Millet 
Ktp., Murad Molla, nr. 329, 87 varak). Ka
tib Çelebi bu eserin Elfiyye'nin bir öze
ti olduğunu söylemektedir. 6. Abdürraüf 
el-Münavi, Şer]Ju Elfiyyeti'l- clrfı~f (İÜ 
Ktp ., AY, nr. 888, 128 varak) . 7. Uchüri. Şer
hu Elfiyyeti'l- clrfı~f (Süleymaniye Ktp ., 
Esad Efendi, nr. 2305. 215 varak). Katib 
Çelebi ve Kettani Elfiyye'nin diğer şerh
leriyle haşiyelerinden de söz etmekte
dirler. 
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J!llıl MücTEBA UöuR 
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ı 

L 
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EL GAz 

(bk. LUGAZ). 

ELHAMDÜLİLIAH 
( .U,...,.J\) 

"AIIah'a hamdolsun" anlamında 
bir dua cümlesi 
(bk. HAMDELE). 

ELHAMRA SARAYI 

İslam mimarisinin İspanya'daki 
en önemli yapılarından biri. 

_j 

1 

_j 

1 

_j 

Endülüs mimarisi kadar bütün İslam 
sanatı için de büyük bir gurur kaynağı 
teşkil eden Elhamra Sarayı (Kasrü'J-ham
ra). Nasriler (BenT Ahmer) Devleti'nin baş
şehri olan Gırnata ' da (Granada) bulun
maktadır. "Kızıl" anlamına gelen el-ham
ra sıfatıyla tanımlanması. inşaatta kul
lanılan kil harcın kızıla çalan renginden 
dolayıdır. Tarih boyunca çeşitli tahriba
ta maruz kalmasına ve bazı bölümleri
nin yok olmasına rağmen dünya çapın
da bir şöhrete ve bütün İslam eserleri 
arasında son derece imtiyazlı bir yere 
sahiptir. Bugün de ihtişamından hiçbir 
şey kaybetmeksizin geçmişe ışık tutan 
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