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Il. Mehmed Camii eski üslupta inşa edil
miş olup kiremitle kaplıdır. Evliya Çelebi 
zikrettiği ikinci caminin (Hasan Bey) kur
şuola örtülü olduğunu belirtir. 1660 ta
rihli İstanbul ve Rumeli medreseleri res
ml listesi, İzdin'de Alaeddin Çelebi Med
resesi'nin yanında bir de Hüseyin Paşa 
Medresesi'nin bulunduğunu gösterir. Ev
liya Çelebi'nin verdiği hane ve mahalle 
sayıları ise abartılı görünmektedir. 

İzdin, Osmanlı dönemi boyunca küçük 
bir ticari ve idari merkez konumunda ol
muştur. Kasabada tekstil üretimi önde 
gelirken çevresinde de pirinç üretimi yay
gın dı. Karamustafalı köyünün mukataa
sı 1SZ1'de 1200, Çeltikçi'ninki ise 14.000 
akçe idi. İzdin civarındaki tuzlalardan 
1 S06 ile 1 SZ 1'de 600.000 akçe değerin
de SO.OOO "müzür" tuz üretilmişti. Bu 
rakam 1 S40'ta ss.ooo müzüre (660.000 
akçe) çıktı ki bu üretim imparatorluktaki 
en büyük hacmi teşkil etmekteydi. 

183Z'de Yunanlılar bağımsız bir devlet 
olarak ortaya çıktıktan sonra İzdin bu 
devletin sınırları içinde kaldı. Kaza mer
kezi ve köylerdeki müslüman nüfus kuze
ye göç etti. Müslüman nüfusun ayrılma
sıyla da İzdin çöktü. 183Z'de İzdin adı La
mia ile değiştirildi. 1879 ve 1897 Yunan 
sayımiarına göre buranın nüfusu SS09 
ve 7414 olup bu rakamlar 181S'teki nü
fustan daha azdır. Son yıllardaki nüfusu 
işe 40.000 civarındadır. Bölgedeki bütün 
Osmanlı mimari eserleri XIX. yüzyıl içeri
sinde ortadan kaldırıldı. Lolling. 1876'da 
iyi durumda minareli bir cami gördüğü
nü yazar (b k. bi bl.). Günümüzde sadece 
Osmanlılar'ın da zaman zaman tamir et
tikleri kale ayakta durmaktadır. Ancak 
dağ köylerinde, XVI-XVIII. yüzyıllara ait 
kilise ve manastırlardaki kıymetli ağaç 
işçifiğiyle İznik ve Kütahya çinileri bölge
deki Osmanlı etkisinin varlığını zayıf da 
olsa hala yaşatmaktadır. İzdin bugün 
Phthiotis vilayetinin merkezi olup bura
da bir piskoposluk bulunmaktadır. 
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Bir tecvid terimi. 
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Sözlükte "ortaya çıkmak" anlamındaki 
zuhur kökünden türeyen izhar "bir şeyi 
açıklamak, ortaya çıkarmak: açıktan 
okumak" manalarına gelir. Tecvid ilmin
de "iki harfinarasını ayırma" (harfi mah
recinde okuma) demektir. Sakin nCın ve
ya tenvinden sonra lo ı t_ ı c ı t ı <: ı i harf
lerinden birinin gelmesi halinde sakin nCın 
veya tenvin bu harflerin önünde idgam, 
iklab veya ihfa edilmeden izharla okunur 
(<Wı ı~ c...;ı.: gibi). Burada izhar yapma
ya sebep, sakin nun veya tenvinle izhar 
harflerinin mahreçlerinin birbirine olan 
uzaklığıdır. Kıraat-i aşere imamlarından 

EbCı Ca'fer el-Karll)a ve "gayn"ı ihfa harf
lerinden saydığı için ona göre bu iki harf
ten önceki sakin nCın veya tenvin de ihfa 
edilerek okunur (..iılr-ö _;ıı.;. ..:rı Jlb gibi). 
Sakin mlm de ba ve "mlm"in dışındaki 
harfler önünde bulunduğunda izharla 
okunmuş ve buna "izhar-ı şefevl" denmiş
tir (~~ ros:J ı rol";.:ı.;,; ~ri gibi). Gerek sa
kin nun gerekse sakin "mlm"le ilgili izhar 
uygulanırken gunneleri belirtilir. Harf-i 
ta'rif olan "lam"dan sonra karneri harf
lerden ı :ı ı..; ı ..s ı t_ ı c ı t ı<: ı<:;: ı._, ı i) 

(ı.S ı lo ı, ı ı" biri bulunduğunda bu lam da 
izhar edilir ve izharın bu türüne "izhar-ı 
kameriyye" adı verilir (~1 ı~~ ı ..:rı;.o.ıl 

gibi). 
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Birgivi'nin 
(ö. 981/1573) 

Osmanlı medreselerinde 
ders kitabı olarak okutulan 

Arap nahvine dair eseri. 
_j 

Müellif. daha önce yazdığı 'Avdmil ad
lı nahiv kitabının şerhi mahiyetindeki bu 
eserinde, Arap nahvinin temel konularını 
özlü bir şekilde ve kısa sürede öğretmeyi 

amaçladığından genellikle yalnız Basra 
dil mektebinin görüşlerine yer vermiş, 
ancak az da olsa farklı görüşleri belirttiği 
ve bazı zayıf görüşleri tercih ettiği de ol
muştur. İ?;hdrü'l-esrdr'da, 'Avdmil'de 
sadece adları ve birer örneği verilen ko
nuların tanımları yapılmış. şartları belir
tilmiş, açıklamalı örnekleri çoğaltılmış . 

ayrıca esere bir giriş bölümü eklenmiş
tir. Örnekler ayetlerden ve güzel sözler
den seçilmiştir. Birgivl eserinde fayda
landığı kaynakları zikretmemişse de di
ğer kaynaklarla karşılaştırıldığında Ze
mahşerl'nin el-ivlutaşşal'ı. İbnü'l-Ha
cib'in el-Kdfiye'si ve İbn Hişam'ın Mug
ni'l-lebib' i gibi kitaplardan istifade etti
ği anlaşılmaktadır. 

İ?;hdrü'l-esrdr çok kısa bir giriş ve üç 
ana bölümden oluşur. Birinci bölümde 
amil konusunu işleyen müellif isim-fiil
harf üçlüsünü tarif etmiş. ardından arni
li mantık( delillerle açıkladıktan sonra 
arnilieri lafzl ve manevi olmak üzere iki 
temel kategoriye ayırmış, lafzl arnilieri 
sernal ve kı yasi, sernal arnilieri isimleri 
etkileyenler ve muzari fiili etkileyenler 
şeklinde tasnif etmiştir. İsimleri etkile
yen arnilieri de bir ve iki ismi etkileyenler 
diye gruplandırarak incelemiştir. Her gru
bu örneklerle açıklayan müellif bu bö
lümde harf-i cerler. fiile benzeyen edat
lar, "leyse"ye benzeyen edatlar, fi'l-i mu
zariyi nasbeden harfler, muzari fiili cez
medenler olmak üzere kırk dokuz semal, 
dokuz kıyasl ve iki manevi amil olmak 
üzere altmış arnili şematik olarak işle
miştir. İkinci bölümde mamul kavramını 
açıklamış. ardından bunu asli ve tabi kı
sımlarına , ayırarak asli mamulleri dokuz 
merfCı, on üç mensup. iki mecrur, bir 
meczum muzari fiil olmak üzere dört kı
sımda izah etmiş. tabi mamulleri de beş 
grupta ele alıp mamul sayısını otuza çı
karmıştır. Üçüncü bölümde i'rab konusu 
i'rabın mahiyeti, yeri, türü ve özelliği iti
bariyle dörde ayrılarak incelenmiştir. 


