
EZHER b. SA' D 

mişse de İbn Hacer bu iddianın cerh sa
yılamayacağını, Ezher'i zayıf raviler ara
sında zikretmenin doğru olmayacağını 
söylemiştir. Nitekim Zehebl de U kayiT' 
nin bu kanaatini hatalı bulmuş ve Ah
med b. Hanbel'in bir başka raviyi Ezher'e 
tercih etmesinin onu yanılttığını belirt
miştir. 

Ezher 203 (81 8- 19) yılında Basra 'da 
vefat etmiştir. Halife b. Hayyat bu tari
hi 207 (822-23) olarak zikretmektedir. 
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EZHERİ, Halid b. Abdullah 
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Ebü'l-Velld Zeynüddln 
Halid b. Abdiilah b. Ebi Bekr 

el -Vakkad el -Ezherl 
(ö. 905 / 1499) 

Arap dil alimi. 
__j 

838 (1435) yılı civarında Yukarı Mısır'ın 
(Said) Cerce şehrinde doğdu . Bu sebeple 
CercavT (CercT. Cercevl ) nisbesiyle de anı
lır. Te~ibü 'l-luga müellifi EbO MansOr 
Muhammed b. Ahmed el-Ezherl'nin (ö . 

370/ 980) soyundan geldiği söylenmek
tedir (HansarL III, 278). Küçük yaşında 
ailesiyle birlikte Kahire'ye yerleşti. Otuz 
altı yaşına kadar ilimle meşgul olmayan, 
görevi Camiu'l-Ezher'in kandillerini yak
maktan ibaret olduğu için sonraları "Vak
kad" diye anılacak olan Ezherl bir gün 
lamba yakarken fitili bir talebenin kita
bı üzerine düşürdü . Talebenin kendisini 
"cahil herif" diye azarlaması üzerine tah
sile başladı. Kur'an ' ı ezber leyip bazı te
mel eserleri okuduktan sonra Ezher'e 
girdi. Yafş el - Mağribf, Ali b. Abdullah es
SenhOrT. Emin el-Aksarayl, Muhammed 
b. Abdülmün'im el-Cevcerl ve İbrahim 
el-Aclünf'den çeşitli ilimleri tahsil etti. 
Bir süre de Sehavf'nin talebesi oldu (Se
havT, 111. 172) . Öğrenimini tamamladık
tan sonra ders vermeye başladı . Hayatı 

talebe okutmak ve eser telif etmekle 
geçen Ezherl'nin meşhur talebeleri ara-
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sında İrşadü's- sari müellifi Kastallanı 
de bulunmaktadır. Ezherl 19 Muharrem 
90S 'te (26 Ağustos 1499) Kahire 'de ve
fat etti. 

Eserleri. Daha çok Arap grameri sa
hasında şöhret bulan Ezherf'nin eserle
rinin en belirgin özelliği sade ve kolay 
anlaşılır bir dille yazılmış olmalarıd ı r. 

Bilinen eserleri şunlardır: 1. el-Hava
şi'l- Ezheriyye ii lfalli elfazi'l- M uli-ad
dimeti'l- Cezeriyye (Kahire 1304 ). İbnü' l 
Cezerl'nin tecvide dair risalesi üzerine 
yazılan bu şerh 867'de (1462) tamam
lanmıştır. 2. Temrinü 't-tullab ila sına 'a
ti'l-i'rab. Mu'arribü 'l-Elfiyye adıyla 
da tanınan ve İbn Malik et-TaT'nin el
Elfiyye 'sindeki beyitlerin i' rabını yapa
rak nadir kelimelerini açıklayan bu şerh 
886 ·da ( 1481 ) tamamlanmış ve birçok 
defa basılmıştır (Bu la k 1252 , 1292; Kahi
re 1274 lta şbaskıl. 1289, 1292, 1299, 130 1, 

1302, 1305, 1308, 13 10, 1312, 1317, 1335, 

1374 ; Bulak 1294 ; istanbul 1305). 3. Şer
lfu '1-Acum1miyye. İbn AcurrOm'un el 
A cum1miyye'si üzerine kaleme alınan 
bu şerh 887 (1482) yılında tamamlan
mıştır. Eser ilk defa Hollanda· da (nşr 

Schnabel, Amsterdam 1756), daha sonra 
da Mısır'da (Bulak 1251, 1259, 1274, 1280. 

1284, 1290; Kahire 1262, 1265, 128 1, 1290) 

ve Fas'ta ( ı 3 15) basılmıştır. Kitap üzer i
ne Muhammed Mücahid Ebü'n-Neca bir 
haşiye yazmı ştır (Bul ak 1284 ; Tunus 1290; 

Kahire 1305 , 1306. 1319) 4. İ'rdbü 'l-Acur
n1miyye. Bir nüshası Süleymaniye Kü
tüphanesi 'nde bulunmaktadır (Serez. nr. 
2859, vr. 30b-44b) S. et-Tasrih bi -mai
milni 't- Tavii]f. Şerlfu ' t- Taş~ilf 'ale 't
Taviih adıyla da anılan eser. İbn Hişam 
en-Nahvf'nin Evdahu 'l-mesalik ila El
fiyyeti İbn Malik adlı şerhine yazdığı bir 
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haşiye olup 896 (1491) yılında tamam
lanmıştır. Eser, kenarında Yasin el-Uley
ml el-Hımsf'nin açıklamalarıyla birlikte 
basılmıştır (Bulak 1294 ; Kah i re 1305 , 1325 . 

1326, 1954) 6. Milsılü 't-tulJQb ila ~ava'i
di 'l-i'rab. İbn Hişam en- Nahvf'nin el 
j ' rab 'an li-ava 'idi 'l - i ' rab adlı eseri 
üzerine yazdığı ve 898'de (1492) bitirdi
ği bu şerh istanbul (1285) ve Kahire 'de 
( 1299, 1308) basılmış. ayrıca Abdülkerfm 
Mücahid ve Sa'd Abdülhadl Teym (Am
man 1985) ve Muhammed İbrahim Salim 
(Kah ire 1989 ) tarafından yayımlanmıştır. 

Ezher şeyhi Hasan el-Attar' ın da bu ese
re bir haşiye yazdığı bilinmektedir. 7. el
M uli-addimetü 'l-Ezheri yye ii 'ilmi'l
'A rabiyye. Ezher'de el-Acurrilmiyye'
den sonra uzun süre okutulan bu kitap 
Ezherf'nin en mühim eseri olup kendi
sinin şerhiyle birlikte basılmıştır (Bulak 
1252, 1287 ; Kah i re 1307). Eser üzerinde 
ayrıca Zeynüddin MansOr 'un el - ' Uli-ü
dü '1 - cevheriyye ii halli elfa?i'l- Ezhe
ri yye adlı bir şerhi, Hasan el-Attar (Bu
lak 1270 ; Kah i re 1275 . 128 1, 1284, 1297, 

1299, 130 1, 1304, 1307, 13 17, 1345). Mu
hammed b. Muhammed es-SünbavT (Bu
lak 1286, 1296). Muhammed Mücahid 
Ebü'n-Neca (Kahi re 13 12) ve EbO Bekir 
eş - Şenvanf'nin haşiyeleri bulunmakta
dır. s. el -Elgazü 'n-nalfvi yye. Elgazü 'ş 

şeyl] ljalid adıyla da anılan eser basıl 

mıştır (Kahi re 128 1, 1304). 9. Şer}fu 'l - Ka 

fiye (GAL Suppl., ı. 534) Muhammed el
Fehham, herhalde Brockelmann ·ın Dı

maşk Zahiriyye Kütüphanesi'yle ilgili kı
saltmasını (Dam. Z.) yanlış anladığı için 
bu eserin Damadzade (Murad Molla) Kü
tüphanesi 'nde bulunduğunu söylemiştir 
(MMLA, XXXII. 24) 10. Şerlfu 'l - 'Avami
li'l -mi'e. Abdülkahir el -Cürcanf'nin el-



'Avamilü '1- mi, e 'sinin şerhi olup Bed
ravi fehran tarafından yayımlanmıştır 
(Kahire 1988) 11. Ta~yfdfi'l-hamdi ve'ş
şükr. Bilinen nüshası Rabat Kütüphane
si'ndedir (nr 544) 12. Bulugu 'J-emel if 
fenni'z- zecel. Zecel türü şiirden bah
seden eserin nüshası Muhammed ei
Fehham tarafından gösterilen yerde (Sü
leymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 1273) mev
cut değildir. 13. eş-Şimarü'l-yani'a fi'l
uşUJ (GAL Suppl., II. 23) 14. Tefsiru aye
ti "fe~a u~simü bi- mevalp. 'i' n- n ücum" 
(a.g.e., ay.). 15. Şerhu ~aşfdeti'l-bürde. 

Büsirfnin ~aşidetü'l-bürde'sinin şerhi 
olup 903 (1498) yılında tamamlanmıştır. 

Eser Bulak'ta (1297). Kahire'de (1282, 
1286, 1302, 1304, 1308) ve İskenderiye'de 
( 1288) basılmış, ayrıca Muhammed Ali 
Hasan tarafından Bağdat'ta yayımlan
mıştır (1961 , ı 966) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Halid b. Abdullah el-Ezheri. Temrfnü 't·tullab 
tr sına'ati 'l·i'rab, İstanbul 1305, s. 2;. ~.mlf., 
Masılü 't-tullab, Kahire 1325, Mukaddime; Se
hi'ivl, ec/pav'ü'l-lami', Beyrut, ts., lll, 171-172; 
Gazzi. el-Kevakibü's-sa'ire, ı , 188; İbnü'I-İmiid, 
Şe?erat, Beyrut, ts., VIII , 26; Ali Paşa Mübarek, 
el-/jı!a,!ü't - Tev{f~ıyye, Kahire 1990, X, 53 ; Han
sari. f?aviatü'l-cennat, Tahran 1391, lll, 278-
279; Serkis, Mu'cem,l, 811-812; Brockelmann. 
GAL, 1, 362; ll, 34 -35 ; Suppl., 1, 524, 534; ll, 
22-23; a.mlf .• "Ezheri", İA, N, 442 ; a.mlf., "al
Azhari ", E/2 (İng.). I, 821; liahu 'l-meknan, ı, 
293; ll, 229, 543; Kehhale. Mu'cemü 'l-mü'el
li{fn, IV, 96 ; Nüveyhiz, Mu'cemü 'l-mü{essirfn, 
I, 171; Zirik!I. ei-A' lam (Fethullah), ll , 297 ; Ömer 
Ferruh. Me'alimü'l-edebi 'l-'Arab~ Beyrut 1985, 
ı, 141-149; Muhammed ei-Fehham, " eş -ŞeyJ:ı. 

I)il.lid el-Ezheri", MMLA, XXXll ( 1393/ 1973). 
s. 18-24. liJ AHMET TuRAN ARSLAN 

ı 1 
EıHERİ, Muhammed b. Ahmed 

L 

( iS~.)~\ .ı..>l if. .;..s:. ) 

Epu Mansur Muhammed b. Ahmed 
b. Ezher ei -Ezher! ei-Herev! 

(ö. 370/980) 

Arap dil alimi, edip ve fakih. 
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282'de (895) bugünkü Afganistan'ın 
kuzeybatısında yer alan Herat'ta doğ
du. Bu sebeple Herevi nisbesiyle de anı
lır. Aslen Arap olduğu anlaşılmaktadır. 
Tahsilini Herat ve Bağdat'ta yaptı. He
rat'ta İbn Hürrem diye tanınan muhad
dis Hüseyin b. İdris ile Ebü' 1- Fazı Mu
hammed b. Ebü Ca'fer el Münziri'den. 
Bağd;:ıt'ta dil ve lugat bilgini Niftaveyh 
ve Zeccac gibi ünlü alimlerden fayda
landı. Daha sonra fıkıhla meşgul olma
ya ba~ladı . Şafii fıkhının usul ve fürüunu 
inceleyerek dil yönünden diğer mezhep 

imamlarından üstün bulduğu İmam Şa
fii'nin kitaplarında geçen nadir ve garib 
kelimeleri derledi. Fıkıh ve dil çalışma
larının yanında tefsir, hadis, şiir. tarih 
ve diğer ilimlerle de ilgilenen Ezheri bu 
alanlarda da eserler verdi. Hadis ilmin
de ali isnad sahibi olduğu kaynaklarda 
belirtilir. 

Ezheri'nin karşılaştığ ı bir olay onu da
ha çok dil çalışmasına sevketti. 312 (924) 

yılında hacdan dönerken içinde bulun
duğu kafile ile birlikte Karmatiler'in eli
ne esir düştü. İki yıl süren esaret hayatı 
boyunca bedevi Araplar'dan faydalana
rak garib kelimeleri topladı ve bu mal
zemeyi Teh?Jbü'J-luga adlı ünlü kita
bında değerlendirdi. Ezheri aynı zaman
da, "Sahibü'l-garibeyn" diye tanınan Ebü 
Ubeyd Ahmed b. Muhammed ei-Herevi 
ile Ebü Üsame Cenade b. Muhammed 
ve Karrab gibi ünlü alimiere hocalık et
miştir. 

Kendisinden önceki dil alimlerini gü
venilirlik açısından ikiye ayıran Ezheri 
güvendiklerini beş tabaka halinde ince
ler. Güvenmediklerinden Leys b. Muzaf
fer (ö. 187/ 803'ten sonra). Kutrub, İbn 
Düreyd ve Büşti gibi dilcileri Arapça 'yı 

bozdukları gerekçesiyle tenkit eder. An
cak kendi çalışmaları da İbn Manzür gi
bi bu sahanın otoriteleri tarafından eleş
tirilmiştir. Ezheri Rebiülahir 370'te (Ekim 
980) Herana vefat etti. 

Eserleri. 1. Teh?ibü'l-luga •. Müellif öm
rünün sonlarına doğru yazdığı bu meş
hur eserinde harflerin telaffuzunu esas 
alarak Halil b. Ahmed'in (ö I 70 / 786) Ki
tabü'J. 'Ayn'ında uyguladığı usulü be
nimsemiştir. Birçok kütüphanede yaz
ma nüshaları bulunan eser aralarında 
Abdüsselam Harün, Muhammed Ali en
Neccar, M. Abdülmün'im ei-Hafacf ve M. 
Ebü'I-Fazl İbrahim'in de bulunduğu bir 
grup alim tarafından neşredilmiştir (1-XV, 

Kahire I 964-1967, I 979) Ezheri'nin bu 
konuda ayrıca Kitabü Tefsiri ışlaf:ıi'l

mantık, Kitabü'l-Edevat ve mahiyeti 
bilin~~yen Kitôbü Ma'rifeti'ş-subh ad
lı eserlerinin bulunduğu kaydedilmekte
dir. 2. ez-Zahir ii garibi elfa?i'ş-Şati'i. 
imam Şafii'nin en yakın arkadaşı ve ta
lebesi olan İsmail b. Yahya ei-Müzeni'
nin imam Şafii'nin kitaplarından kısaı
tarak meydana getirdiği M u.l]taşarü '1-
Müzeni adlı eserinde geçen garib ve na
dir kelimelerin açıklamalarını ihtiva eder. 
Bir fıkıh lugatı niteliğindeki eser Mu
hammed Cebr ei-Eifl tarafından tahkik 
edilerek yayımlanmıştır (Küveyt 13991 
ı 979). Selahattin Kıyıcı, Ezheri ve onun 
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bu eseri üzerinde bir doktora çalışması 
yapmıştır (b k bi bl) 3. Kitabü Me 'ani'l
~ıra, at. Kıraat meselelerinin sürelere 
göre teker teker ele alındığı eserin bir 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi· nde 
bulunmaktadır (Reşid Efendi, nr. 22). 4. 
Kitô.bü Tefsfri esma , i' I- J:ıüsna (Sezgin, 
VIII. 204). 

Ezheri'nin bunlardan başka et- Takrib 
ti't-tetsir, Kitôbü 'ileli'I-kıra,at, Na
sihu'l-Kur,an ve mensılh~h, Kitabü'r
RQh V~ ma ca,e ffhi ı:ıine'l-Kur,an 
ve's-Sünne, Me'anf şevahidi garibi'l
hadfş, Garibü '1- fı~h (bunun bir önceki 
kitap veya ez-Zahir ile aynı eser olabi leceği 

ileri sürülmektedir). Kitabü'r-Red 'ale'J
Leyş (Halil b. Ahmed'in talebesi olup onun 
eserini ikmal eden Leys b. Muzaffer'in Ki
tabü'l- 'Ayn 'daki hataları hakkındadı r) . Ki
tôbü'l-lfayi, Mu'alla~at-ı Seb'a'yı açık
ladığı Tefsirü 's- Se b 'n- tıval ile Kitabü 
Tefsfri şi'ri Ebi Temmam (Te{sfru orua

ni Ebi Temmam) ve A.l]bôru Yezfd b. 
Mu ' aviye adlı eserleri kaynaklarda zik
redilmektedir. 
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