
tur. Türbenin esas girişi örülmüş. yan
dan yeni bir giriş açılmıştır. Mekanın haç 
şeklindeki kolları beşik tonozlarla örtülü
dür. Bu kollardan birine, Kaptan Yunus 
Bey'e ait olduğu kabul edilen bir sandu
ka yerleştirilmiştir. Bina moloz taşlardan 
inşa edilmiştir. 1,65 m. yüksekliği olan 
kasnak, 15 cm. genişliğinde ve 60 cm. 
yüksekliğinde mazgal gibi dar ve uzun 
dört pencereye sahiptir. Kubbe ve tonez
lar alaturka kiremitlerle örtülüdür. Bu 
küçük binanın doğu tarafında, üzeri ya
rım kubbe ile örtülü ve dışa yarım yuvar
lak bir çıkıntı teşkil eden bir apsis vardır. 
Esasında çok ufak bir hıristiyan ibadet 
yeri olduğu anlaşılan bu tarihi eser, Has 
Yunus Bey adına SOO yıldır Enez'in Türk 
halkı tarafından saygı gösterilen bir tür
be-ziyaretgah halinde yaşamaktadır. 
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Iii SEMAVİ EYiCE 

HASA 

(bk. LAHSA). 

el-HASAİS 
(,_,.,..;ı..a:;.ıı) 

İbn Cinni'nin 
(ö. 392/1002) 
Arap dilinin 

usul ve felsefesine dair eseri. 

ı 

_j 

Müellifin Bağdat'ta Büveyhi Emiri Ba
Müddevle'ye takdim ettiği eserde, 377 
(987) yılında vefat etmiş olan hocası Ebu 
Ali ei-Farisi'yi rahmetle anması (ll, 133) 

kitabın _bu tarihten sonra yazıldığını gös
termektedir. Ayrıca ibn Cinni'nin diğer 
iki eseri Sırru şına'ati'l-lrab ile el-Mun
şıf'a atıflarda bulunmasından (mesela 
bk. ı. 369; ll, 15, 84) el-Ijaşa'iş'in onun 
son eserlerinden, dolayısıyla ilmi bakım
dan en yetkin döneminin ürünü olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bu konuda yazılmış ilk ve en önemli 
eserlerden biri olan el-Ijaşa'iş, esas iti
bariyle fıkıh ve kelam ilimleri gibi nahiv 
ilminin de bir usulü (metodoloji) olması 
gerektiği düşüncesinden hareketle kale
me alınmıştır. Nitekim müellif eserin gi
rişinde, kendisinden önce Basra ve KGfe 
dilcilerinin bu konuda bir şey yazmadık
larını, Ahfeş ei-Evsat'ın (ö. 215/830 1?1) 
Kitabü '1-Me]füyis fi'n-na~v'i ile ibnü's
Serrac'ın ( ö. 316/929) Kitabü'l- Uşi'ıl'ün

de bu hususta bir iki mesele dışında do
yurucu bilgi bulunmadığını belirterekel
Ijaşa'iş'i nahiv usulünü ortaya koymak 
için yazdığım ifade etmiştir. ibn Cin ni bu 
amacını büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. 
Ancak kitapta doğrudan nahiv usulü
nü ilgilendiren meseleler, daha sonra Ke
maleddin ei-Enbari'nin Lüma'-u'l-edil
le'si ile SüyGti'nin el-İ]ftira~'ında görül
düğü gibi sistematik olmayıp eserin bü
tünü içerisinde dağınık şekilde ele alın
mıştır. Bu dağınıklığın sebebini bu ilmin 
henüz teşekkül devresini yaşamasıyla, 
özellikle de usule dair meselelerde belli 
bir düzenin bulunmayışı ile veya müelli
fin nahiv usulü tabirine daha geniş bir 
anlam yükleyerek bununla, günümüzde 
fıkhü'l-luganın (filoloji) sahasına giren 
umumi meselelerio tamamını kastetmiş 
olmasıyla izah etmek mümkündür. Nite
kim eserde nahiv usulüne dair meseleler · 
yanında dille ilgili genel konuların da yer 
aldığı görülür. 162 bölümden (bab) olu
şan eserin belli başlı konuları arasında 
sema, semada ıttırad ve şaz. Kur'an'la is
tişhad, Arap şiiriyle nesrinin delil (şahid) 
olma keyfiyeti ve şartları; kıyas, şartları 
ve çeşitleri, tek kişiden gelen rivayetler
le söyleyeni belli olmayan şiir ve sözlerin 
delil olma durumu, sema ile kıyasın ça
tışması. hüküm, illet ve sebepler, bir hü
kümde iki ilietin varlığı, iki hüküm arasın
daki hüküm, nahivde geçen illetierin fıkıh 
ve kelamdaki illetlerle münasebeti. bir 
ilietin bazan iki zıt hükme de illet teşkil 
etmesi, icma ve istihsan gibi doğrudan 
nahiv usulüyle ilgili meseleler; dilin ma
hiyeti, tarifi, ortaya çıkışı, yayılışı, dilin ila
hi mi (tevkif!) yoksa beşeri mi (ıstılahT) ol
duğu meselesi, lehçeler ve bunların ter
kibi, kelimenin delalet şekilleri, dilde ku
ral dışı kullanımlar. lafızlarıo ıslahı, Arap
çalaştırılan yabancı kelimelerin Arapça 
kabul edilmesi gibi filoloji alanına giren 
hususlar; sarf ilmi ve bu ilmin öğretimde 
nahivden öneeye alınması. iştikak ve çe
şitleri. idgam, üç harfli fiilierin gruplan
dırılması, isim -fiiller, kelimede değişiklik 
(i'lal). ziyade, hazif, bedel ve ivaz gibi sarf-

ei-HASAis 

la ilgili meseleler; nahiv ilmi ve tarifi, 
arnil-mamul ilişkisi, hareke, i'rab ve bi
na meseleleri, lafızlarıo ve harflerin ma
nalarıyla olan münasebeti, dil yanlışları, 
ses bilgisiyle ilgili diğer bazı meseleler yer 
almaktadır. Ayrıca mecaz ve hakikat, la
fızların ilk vazedildiği manaya hamli, mü
tat olmayan bir lafızla esas manayı kas
tetme, ismin müsemmaya izafeti (isim
kavram ilişkisi) gibi belagata dair mese
leler yer almaktadır. 

Eserde dille ilgili bu hususlar mantık 
ve felsefenin ilkelerinden hareketle, fa
kat dilin kendi iç yapısı da dikkate alına
rak incelenmiştir. Genel kurallara uyma
yan istisnaiara da dilin temel esprisiyle 
ters düşmeyen yorumlar getirilerek çö
zümler aranmıştır. 

ibn Cin ni el-Ijaşa'iş'te büyük ölçüde 
hacası Ebu Ali el-Farisi'nin görüşlerinden 
faydalanmıştır. Bunun dışında kendile
rinden nakilde bulunduğu başlıca dilciler 
arasında Ham b. Ahmed, Slbeveyhi, Ah
feş ei-Evsat, ibnü's-Sikkit, Yahya b. Ziyad 
ei-Ferra, Müberred, Sa'leb, Zeçcac ve ib
nü's-Serrac gibi şahsiyetler vardır. Ayrıca 
eserinde, fesahat konusunda güvendiği 
birçok bedevi ile yaptığı görüşmelerden 
edindiği şifahi bilgilere de yer vermiştir 
(1, 76, 240, 360, 365, 392; 111, 283, 289). 

Klasik devirde yapılan dille ilgili birçok 
çalışmaya kaynak teşkil eden el-Ijaşa'iş 
günümüzde de etkisini sürdürmekte ve 
modern filoloji çalışmalarında kendisine 
başvurulan kaynakların başında gelmek
tedir. Nitekim eser halenEzher ve Kahi
re üniversitelerinin dil fakültelerinde oku
tulmaktadır. 

el-Ijaşa'iş üzerine Abdüllatif el-Bağ
dildi bir Mşiye yazmış. Ebü'I-Abbas Ah
med b. Muhammed el-işbili de eseri ihti
sar etmiştir; ancak bu eserler günümü
ze ulaşmamıştır. ibn Slde el-Mul].aşşaş'
ta, Abdülkadir ei-Bağdadi tfizanetü'l
edeb'de eserden büyük ölçüde istifade 
etmişlerdir. Süyüti el-İ]ftira~·ını. el-Ija
şa'iş'teki nahiv usulüne dair meseleleri 
belli bir düzen içinde bir araya getirmek 
suretiyle telif etmiştir. Bu yönüyle el-İ]f
tira~. el-Ijaşa'iş'in özeti mahiyetinde~ 
dir. 

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüsha
ları bulunan eserin 1. cildi ilk defa Kahi
re'de Darü'l-kütübi'I-Mısriyye tarafından 
neşredilmiş ( ı 3 31 ) • daha sonra eserin ta
mamını Muhammed Ali en-Neccar tah
kik ederek üç cilt halinde yayımiarnıştır 
(Kahire 1371-76). 
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el-HASAİSÜ'I-KÜBRA 
( IS_r.OI..,a.l l..:ı:i.l l) 

Süyuti'nin 
(ö. 911/1505) 

Hz. Peygamber 'in 
mucizelerine dair rivayetleri 

bir araya getiren eseri. 
-' 

ResUl-i Ekrem'in nübüwetini kanıtla
mak amacıyla yazılan eseriere "delailü'n
nübüwe" adı verildiği gibi "onun diğer in
sanlardan ayırt edilmesini sağlayan özel
likleri" anlamında "hasaisü'n-nübüwe" 
de denilmiştir. Moğultay b. Kılıç'ın lja
şa'işü 'n -nebi (lja.ştı'işü '1-Muştaftı). İbn 
Dihye ei-Kelbi'nin Nihdyetü's-sul ii l].a
şa'işi'r-Resul, İbn Mülakkın'ın Gaye
tü's-sul ii l].aşa'işi'r-Resul, İbn Zekri ei
Fasi'nin el-ljaşa'iş ii ıikri'n-nebi, Ca'
fer b. Hasan ei-Berzenc1'nin el-ljaşa'i

şü'n-nebeviyye adlı eserleri bunlardan 
bazılarıdır (Brockelmann, GAL Suppl., lll, 
901). Abdurrahman b. ömer ei-Bulkini, 
Kemaleddin b. Muhammed eş-Şami, Kut
büddin ei-Haydıri. İbn Müsdive İbn Hacer 
ei-Askalani gibi alimierin de bu türdeki 
eserlerini benzer adlarla yazdıkları bilin
mektedir (Keşfü '?-?unün. ı. 706). 
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Süyuti, bu türün en hacimli eseri olan 
kitabının adını mukaddimede zikretme
diği gibi kendisinin yaptığı muhtasarın
da da belirtmemiş. sadece Hz. Peygam
ber'in mucizelerini ve özelliklerini (mu '
cizat ve hasais) içerdiğini ifade etmiştir. 

Bu sebeple kitap e1-ljaşa'iş ve'l-mu<ci
zatü'n-nebeviyye, el-ljaşa'işü'1-küb

ra, e1-ljaşa'işü 'n-nebeviyyetü '1-küb
ra, Kitabü '1-Mu<cizat, Kiiayetü 't-tali
bi'1-lebib ii l].aşa'işi'l-J:ıabib gibi isim
lerle anılmıştır. Eserin girişinde müellif, 
ResCıl-i Ekrem'in nübüwetini kanıtlayan 
bütün rivayetleri derlediğini, ancak uy
durma olanlarına yer vermediğini, isnad 
açısından zayıf rivayetleri araştırdığını. 
topladığı malzemeyi tasnif etmeye çalış
tığını , böylece sahasında en doyurucu ha
le gelen kitabının inkarcılar, bozguncu
lar, bid'atçılar, mülhidlei- ve inatçı fılozof
lara karşı bir reddiye teşkil ettiğini söyle
mektedir. 

Eseri on dört bölüm halinde incelemek 
mümkündür. Birinci bölümde, Hz. Pey
gamber'in yaratılıştan itibaren peygam
ber olmasına kadar geçen belli başlı had
iselere, geçmiş ilahi kitaplarda adından 
bahsedilmesine ve doğumundan önce 
Mekke'de vuku bulan olaylara ilişkin riva
yetlere yer verilir. İkinci bölümde, Resul-i 
Ekrem'in vücudunda nübüwetine dela
let eden üstün özelliklere dair rivayetler
le nübüwetinden önce zuhur eden fevka
lade olaylara dair haberler nakledilir. Bu 
arada annesi, dedesi ve yakın çevresiyle 
olan ilişkilerinde nübüwet özelliklerinin 
görilidüğüne dair inançlar da anlatılır. 
Üçüncü bölüm, nübüwetten itibaren Me
dine'ye hicrete kadar vuku bulduğu riva
yet edilen mücizeler hakkındadır. Burada 
ağacın yerinden kopup Hz. Peygamber'in 
yanına gelmesi, ResCıl-i Ekrem'in yerden 
su fışkırtması, isra ve mi'racın gerçekleş
mesi, ayın ikiye ayrılması mucizeleriyle 
hicret esnasında görülen mucizeler anla
tılır. Eserin dördüncü bölümünde, Resu
lullah'ın hicretiyle Medine'nin içtimal ha
yatında meydana gelen fevkalade iyileş
meler ve savaşlarda vuku bulan mucize
lere, beşinci bölümde Hz. Peygamber'in 
devlet başkanlarına yazdığı mektupların 
ilgililere ulaştırtlması sırasında gerçekle
şen mucizelerle, çeşitli kabUelerin müs
lüman olmak için gönderdikleri heyetie
r in ve müslüman olan fertlerin şahit ol
duğu mucizelere dair rivayetlere. ayrıca 
Veda haccı sırasında müşahede edilen 
fevkalade olaylara yer verilir. Altıncı bö
lüm, Resul-i Ekrem'in suyu ve çeşitli ye
mekleri çoğaltmasına, yedinci bölüm de-

ve, koyun, ceylan gibi hayvanlarla konuş
masına, ölüleri diriltip onlara hitap et
mesine, hastaları iyileştirip körlerin göz
lerini açmasına ve dilsizleri konuşturma
sına dair rivayetleri ihtiva eder. Sekizinci 
bölüm, onun cansız varlıklarla ilgili muci
zelerini nakleden rivayetlere ayrılmıştır. 
Burada yemeğin ve kum tanelerinin tes
bih etmesi. hurma kütüğünün inlemesi, 
dağın hareket etmesi, asasının ve par
maklarının parlaması, batan güneşi geri 
getirmesi vb. olaylar, dokuzuncu bölüm
de Hz. Peygamber'in rahmet, hastalık, 

fıtneler, dünya, cuma, kıyamet gibi kav
ramları cisimlere bürünmüş olarak gör
mesiyle Hızır ve lsa peygamberle buluş
ması anlatılır. Onuncu bölümde Resul-i 
Ekrem'in ashabının melekleri ve cinleri 
görüp onlarla konuştuğunu nakleden ri
vayetlere yer verilir. Eserin on birinci 
bölümünde, Peygamber'in gelecekte vuku 
bulacağını bildirdiği olayların aynen ger
çekleştiğini anlatan rivayetler kaydedilir. 
Burada, fethedilen ülkelerin isimleriyle 
ashaptan kimlerin nerede öleceği, hangi 
mezheplerin ortaya çıkacağı, kıyamet ala
metleri, ümmetin başına ne gibi olayla
rın geleceği vb. hususlar konu edilmiştir. 
On ikinci bölüm, ResCıl-i Ekrem'in kabule 
mazhar olmuş duaları ve onun zamanın
da ashap tarafından görülen rüyalarla il
gilidir. On üçüncü bölümde geçmiş pey
gamberlerin faziletleriyle Resulullah'ın 

faziletlerinin mukayesesi yapılır; her pey
gambere verilen mucizenin bir benzeri
nin son peygambere de verildiği anlatılır. 

Burada onun nübüwetinin hilkatin baş
langıcında ortaya çıkması, getirdiği ilahi 
kitabın tahrife uğramadan kıyamete ka
dar devam etmesi, nübüwetinin evren
sel bir nitelik taşıması, kendisine ve üm
metin e hem dünyada hem de ahirette 
çeşitli ayrıcalıklar tanınması gibi konula
ra temas edilir. Eserin son bölümü Hz. 
Peygamber'in vefatıyla ilgili mucizelere 
dairdir. 

Büyük çoğunluğu rivayetlerden oluşan 
eserde bazan kısa açıklamalara da yer ve
rilmiş. nakillerde Ebu Nuaym el-isfahani 
ile İbn Asakir'in eserleri önemli birer kay
nak teşkil etmiştir. Bunların yanı sıra Kü
tüb-i Sitte'den de faydalanılmıştır. Ay
rıca İbn Ebu Şeybe'nin el-Muşannef, 
Zübeyr b. Bekkar'ın Al].bdru Medine, 
Ebü'I-Kasım İbn Abdülhakem'in FütCil).u 
Mışr, İbn Ebü'd-Dünya'nın Kitabü '1-Ku
bılr, İ bn Ebu Davüd'un Kitabü'1-Meşa
J:ıit, Hakim et-Tirmizi'nin Taril].u Nisa
bılr ve Nevadirü'l-uşul, İbn Hibban'ın 
Kitabü'ş-ŞaJ:ıdbe, Ebü'I-Ferec ei-İsfa-


