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İbnü'ş-Şeceri'nin 
(ö. 542 / 1148) 

daha çok Arap dili ve edebiyatının 
çeşitli meselelerini ele aldığı eseri. 

L ~ 

Her biri risale şeklindeki seksen dört 
meclisten meydana gelen eser. ibnü ' ş
Şeceri'ye sorulan çeşitli soruların cevap
larından oluşmuştur. Bazı bölümlerinde 
mevcut yazılış tarihlerinden 524-526 
( 1130 -1132) yılları arasında kaleme alın
dığı anlaşılmaktadır. 

el-Emô.lf, muhtelif gramer konuları, 
meşhur Arap şairlerinin bazı şiirleri, lu
gat, belagat, aruz. kafiye, ayet tefsirle
ri, tarih. ahbar ve naklettiği şiirlerde ge
çen şehirlere dair bilgiler ihtiva etmek
tedir. Bazan "fasıl" veya "mes'ele" başlı
ğı altında konu dışına çıkan müellif muh
temel soruları cevaplandırmakta . zaman 
zaman edebi ve tarihi bilgilere yer ver
mekte, meşhur dilcilerin konuyla ilgili 
görüşlerini sıralamakta, sonunda da ken
di görüş ve tercihini belirtmektedir. Gra
mer kaideleri ve dile dair çeşitli açıkla
malar eserde geniş yer tutmaktadır. 

ibnü' ş- Şeceri eserini tamamladıktan 
sonra çağdaşı ibnü ' l-Haşşab kendisinden 
kitabının sema* ını istemiş, bu isteğinin 
kabul edilmemesi üzerine el-Emô.lf'nin 
bazı kısımlarını tenkit için bir reddiye 
yazmış, ibnü'ş-Şeceri de el - İntişô.r adlı 
risalesiyle bu reddiyeye cevap vermiştir. 

el -Emô.lf Seyyid Zeynelabidin el-MO
sevi, Habib Abdullah b. Ahmed el-Alevi 
ve Abdurrahman el-Yemanf'nin ortak 
tashihleriyle iki cilt halinde basılmıştır 

(Haydarabad ı 3491 1930) Bu baskı , ese
rin Asafiye Kütüphanesi· nde bulunan I. 
cildiyle Freitz Krenkow vasıtasıyla elde 
edilen istanbul kütüphanelerindeki nüs
halarından birinin ilk cildinin bir kısmı
na ve ll. cildinin ekserisine dayanmakta
dır. Faydalanılan istanbul nüshasının ye
ri ve numarası belirtilmemiştir. Beyrut'
ta ofset baskıları da yapılan bu neşir ek
siktir. Hatim Salih Damin, eserin geri 
kalan altı meclisini Ma lem yünşer mi
ne '1-Emtili 'ş- Şeceriyye adıyla yayımla
mıştır (Beyrut 1984) . Mahmud Muham
med et-Tanahi Asafiye ve Ragıb Paşa 
kütüphanelerindeki nüshaları esas alarak 
eser ve müellif hakkında uzunca bir mu
kaddime ilave etmek suretiyle kitabın 
tamamını üç cilt halinde neşretmiştir (Ka
hire 1413 / ı992) 
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Ali b. Osman el-Üşi'nin 
(ö. 575 / 1179 [?]) 

Matüridiyye akaidine dair 
manzum risalesi. 

~ 

Müellifi tarafından el -Emô.lf diye ad
landırılan ve daha çok bu isimle tanınan 
risale, beyitlerinin son kelimeleri "lam" 
harfiyle bittiği için el-Kaşfdetü '1-lamiy
ye fi 't-tevl}.fd, başlangıcına atfen ~aşf
detü yej{_ulü 'l- cabd veya Bed'ü'l-emô. 
lf şeklinde de anılmıştır. Bazı kaynaklar
da el-~aşfdetü'l-Hanefiyye olarak kay
dedilen risale (Brockelmann, GAL Suppl., 

ı . 764), lll. Murad dönemi (1574-1 595) bil
ginlerinden Muhammed b. Malkoca 'ya 
ait Türkçe şerhinde asıl metin için şari
hin kullandığı "lamiyye-i kelamiyye" ter
kibinin bazı araştırmacılar tarafından 

benimsenmesiyle bu adla da literatüre 
geçmiştir (Kürkçüoğlu , lll 1 ı -2, s. Il Kay
nakların bir kısmında SÖZ konusu risale
nin başka müelliflere nisbet edildiği kay
dedilmekteyse de bunun doğru olmadı
ğı anlaşılmaktadır (Abdülgani en-Nablu
si . s. 53-54) 569 (1 174) yılında kaleme 
alınan risalenin ( Keş{ü '?· ?unün, ll , 1530) 
altmış yedi veya altmış sekiz beyitlik ba
zı yazma ve basma nüshaları bulunmak
la beraber genellikle altmış altı beyit ola
rak nazmedildiği kabul edilir. 

islam akaidinin temel konularını ila
hiyyat, nübüwat ve sem'iyyat şeklinde
ki klasik şemaya genellikle sadık kala
rak işleyen risale, konusunun tevhid ol
duğunu belirten bir beyitle başlayıp Al
lah'ın zatının ve sıfatlarının ele alındığı 
beyitlerle devam eder. Bu bölümde hal
ku'!- Kur'an. rü'yetullah, haberi sıfatlar. 
insan fiili ve aslah gibi konulara temas 
edilmiş, ayrıca bu mevzularda Ehl-i sün
net'e muhalif görüşler ileri süren fırka
lara karşı zımnf tenkitler yöneltilmiştir. 

ei-EMALl 

Eserde nübüwete dair konular özetlen
dikten sonra evliyanın kerametlerinin 
hak olduğu vurgulanır. Hulefa-yi Raşi

din arasında Ehl-i sünnet tarafından ya
pılan geleneksel fazilet sıralamasının ar
dından ashaba dil uzatmanın dinen caiz 
olmadığı ifade edilir. eJ-Emôlf'nin daha 
sonraki beyitlerinde ağırlıklı olarak iman 
konusu ele alınmış ve Ehl-i sünnet'in tek
fir anlayışı dile getirilmiştir. Tekvin ile 
mükewen arasındaki ilişki. ma'dO.m*a 
şey denilip denilemeyeceği gibi itikadf 
ekaller arasındaki tartışmalı bazı kelam 
problemlerine işaret eden beyitlerden 
sonra ölüm, ölüm sonrası hayat ve ahi
ret halleri ele alınmıştır. Risale. müelli
fine hayır duada bulunulmasını temen
ni eden beyitlerle sona erer. 

Bilhassa manzum olması ve özlü bilgi 
vermesi sebebiyle öğrenim ve ezberlen
me açısından kolaylık sağlayan bu önem
li Matürfdi akaid risalesi. medreselerin 
başlangıç sınıflarında okutulan akaid ve 
kelam metinleri arasında çok rağbet gör
müş, pek çok defa istinsah edilmiş, üze
rinde tercüme ve şerh olarak birçok ça
lışma yapılmıştır. Müsteşriklerce de ter
cüme edilerek neşredilmiş olan el-Emô
lf'nin (P. V. Bohlen, Carmen arabicum 
Arnali Dictum, Regensburg 1825) çeşitli 

yerlerde ve tarihlerde yapılmış baskıları 
bulunmaktadır (bk. Serkis, I, 499) 

Arapça Şerhleri. 1. Neffsü'r - riyai li
icdami'l-emrai. Halfl b. Ala en-Necca
rf'ye (ö . 632/ 1234) ait kısa bir şerhtir 
(Keşfü 'z.zunün, ll , ı 350). Eserin Süleyma
niye Kütüphanesi 'nde iki nüshası bulun
maktadır (Şe hi d Ali Paşa, nr. ı 704 1 6 ; Kı
lı ç Ali Paşa, nr. 1027/ 3) 2. el-Hidayemi
ne'l-ictij{_öd. Muhammed b. EbO Bekir 
er-Razi (ö 666/ 1268 [ ?[) tarafından ka
leme alınmış hacimli bir şerhtir. Şarih 
eserini el-Fıkhü'l- ekber, es-Sevô.dü'l
a c?Gill, el- <il]f.idetü 't - Tahô.viyye gibi 
ilk dönem kaynaklarından faydalanarak 
hazırladığını ve kasidede mevcut bütün 
bilgileri değerlendirdiğini ifade etmek
tedir. Şerhin Süleymaniye Kütüphane
si'nde yazma nüshaları bulunmaktadır 

(Hasan Hüsnü Paşa, nr. 11 95; Laleli , nr. 
3738; Hafid Efendi, nr. 45 2/20; Mu ra d 
Buhar!, nr. ı45/ 2). 3. Dercü 'l-mecô.lf if 
şer hi Bed 'i'l- emalf. Muhammed b. E bO 
Bekir b. Cemaa'ya (ö 819/ 14 16) ait olan 
bu muhtasar şerh beyitleri bir iki kısa 
cümleyle izah etmektedir (Süleymaniye 
Ktp ., Uileli. nr. 3770) Katib Çelebi bu ese
rin müellifi tarafından M alla c u '1 -misal 
fi'l- caj{_ö 'idi'l-İslô.miyye v~ menbe c~ ,l
kemô.l fi'l- mesa 'ili'l- kelô.miyye if şer-
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