ESRARÜ't- TEVHID
dislerin yanı sıra tıp ve astronomi terimlerine de yer vermiştir.

çalışmasının

büyük bir emek mahsulü
belirtmek gerekir. Esrdrü '1beldga H. Ritter tarafından Die Geheimnisse der Wortkunst (Asrar al·balaga)
des 'Abdalqahir al-Curcani adıyla Almanca'ya (Wiesbaden 1959), Celfl-i Teclfl tarafından da Farsça'ya (Tahran 136 1
hş.) tercüme edilmiştir.
olduğunu

Dünya kütüphanelerinde çeşitli yazma nüshaları bulunan Esrarname (bk.
Hanbaba, ı . 299) iki defa basılmış (Tahran 1298; 1316 hş ). son olarak Sactık Gevherfn tarafından Türkiye'deki yazmalarına dayanılarak yeniden yayımlanmıştır
(Tahran 1338 hş ./ 1959).
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Esrdrndme'nin. XV. yüzyıl şairlerinden
Ahmedf'ye ait olduğu kabul edilen Türkçe tercümesinin Akkoyunlular devrinde
Tebriz'de yaşayan aynı ad lı bir başka şair
tarafından yapıldığı tesbit edilmiştir (bk.
AHMEDİ, Akkoyunlul.
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Abdülkahir el-Cürdlni'nin
(ö. 471 / 1078- 79)
belagatın beyan kısmına dair eseri.

~

IV. (X.) yüzyıl sonlarından itibaren yaArap dili ve edebiyatma dair eserlerde belagatla ilgili meselelere daha çok
önem verildiği görülmektedir. Bu arada,
belagat ilminin beyan kısmı hakkında
bilgi vermek ve onu kendi mantığı içinde tutarlı felsefi bir temele oturtmak
için yazılan önemli eserlerden biri de Esrdrü'1- be1dga'dır. Abdülkahir ei-Cürcanf eserinde faydalandığı kaynakları açık
ça belirtmemekle beraber Sfbeveyhi, Cahiz, Müberred, Amidf. Ebü Ali ei-Farisf
ve Ebü Hilal el-Askeri gibi alimlerden
nakillerde bulunmuş, bunun yanında görüşlerini açıklarken hem Cahiliye devri
hem de İslami dönem şairlerinden çokça beyitler nakletmiştir. H. Ritter. Esrdrü '1- be1dga neşrinde bu na killerin kaynaklarını göstermeye çalışmıştır .
zılan

Cürcanf Esrdrü '1- be1dga 'da esasen
beyan kısmının konuları olan
teşbih, istiare. mecaz. temsil ve kinaye
yanında bedf' ilminin meselelerinden cinas, seci ve tatbiki ayrıntıl ı bir şekilde
işlemiştir. Kendi zamanındaki edebi tenkit ve belagat anlayışı üzerinde durarak
belagatın

Dımaşk

Esriirü'l-belafja'dan bir sayfa
ş a,

nr.

(Süleymaniye Kı p., Hüsrev Pa·

654 , vr . 2•)
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diri'r·re'rsiyye ue 'l·müsa'ide {i diraseti 'l ·lu·
ga ue 'l·edeb, Bağdad 1399 / 1979, s. 180·183;
Mazin el-Mübarek, el·Mücez {f tarfl]i' l·belaga,

bu konuda gerçek anlamda ilmf düşün
cenin eksikliğinden ve müelliflerin edebi sanatların temelini teşkil eden meselelerle meşgul olmamasından yakınır ;
böylece edebi zevkin hem öznel (sübjektif) hem de nesnel (objektif) yönlerini ele
alan yeni bir ilim dalının (tieyan) temellerini ortaya koyar. Esrdrü '1- be1dga seri kat-ı şi'riyye (intihal) konusu ile sona
erer. Eserde bu konular belli bir düzen
içinde ele alınmayıp dağınık şekilde anlatılmıştır. Bu haliyle eser, daha sonraki
yüzyıllarda ortaya çıkan benzerleri gibi
öğretici olmaktan çok nazari olarak beyan ilminin temeliendirilmesi maksadıy
la kaleme alındığı intibaını vermektedir.
Esrdrü '1 - beldga 'nın. müellifin Del d' ilü 'l -i' cdz'ı gibi bir plan uygulanmadan
yazılması birtakım tekrar ve tedahüllere yol açmış, bu sebeple Fahreddin erRazı esere yeni bir şekil vermiştir (bk.
DELAİLÜ'l-İ'CAzl.

İlk defa Muhammed Abduh'un tashih-

leri ve Reşfd Rıza ' nın açıklamaları ile baEsrdrü'l- beldga (Kah i re 1320 / 1902)
daha sonra Ahmed Mustafa ei-Meragl
(Kah ire 13671 19481. İngilizce uzun bir mukaddime ile H. Ritter (İstanbul 1954) ve
Muhammed Abdülmün'im ei-Hafacf (Kahire 1972) tarafından tahkik edilerek neş
redilmiştir. Ofset usulüyle çeşitli baskı
ları yapılan bu neşirler içinde H. Ritter'in
sılan
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'Abdil~iihir el-Cürcanl fi Esrari'l- belaga", Me·
celletü Külliyyeti'l·adab, ll , iskenderiye 1944,
s. 14·84; a.mlf., "Arap Edebiyatı: Edebi Tenkit Teorileri" (tre. Lamii Güngören). islam Dü·
şüncesi Tarihi (ed. M. M. Şerif - Mustafa Armağan), istanbul 1991 , lll, 255·257; Celll-i Tec111, "'Abdülkiihir-i Cürcanl ve Esra rü'l -belaga-i Ü", N~şriyye·i Danişkede·i Edebiyyat u
'Ulüm ·i insani-i Tebriz, sy. 96, Tebriz 1349, s.
471·490; Hulüsi Kılıç. "De1ailü ' l-i'cfı.z", DiA,
IX, 114·115.
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ESRARÜ'l-HİKMETİ'l -MEŞRİKIYYE1
(bk. HAY b. YAKZAN).
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ESRAHÜ't- TEVHID
( ~_,:.JI.JI_rl)
Muhammed b. Münevver
b. Ebu Said-i Miheni'nin
(Vl. / XII. yüzyıl)
Ebu Said-i Ebü'I-Hayr hakkında
L

yazdığı menakıbname.
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Ebü Safd-i Ebü'I-Hayr'ın dördüncü kuterunu olan Muhammed b. Münewer. tam adı Esrdrü't- tevJ:ıid ii ma~amati'ş- Şeyi] Ebi Sa 'id olan eserinin
önsözünde atası Ebü Safd hakkında çocukluğundan beri bilgi toplamaya meraklı olduğunu. daha önce amcasının oğ
lu Cemaleddin Ebü Ravh Lutfullah b.
Ebü Sa'd'in bu konuda Hdldt ü Sühandn-i Şeyi] EbU Sa 'id adiı bir kitap y~z
dığını. kendisinin ise buradaki bilgilere
şaktan
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