
'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) 
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EıHERİ, Muhammed b. Ahmed 
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( 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. 
_j 

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 

EZHERİYYE 

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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Halvetiyye tarikatının 
Hifniyye şubesinin 

EbU Abdullah Muhammed 
b. Abdurrahman ez-Zevavi el-Ezheri'ye 

(ö. 1207 /1792-93) 
nisbet edilen bir kolu 

L 
(bk. HALVETİYYE). 
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