MUFARiKAT
ir) ve birkaç ilave parça yer alır. Yirmi iki
gazel, girizgahı takip eden tasvir kısmı ile
gazel ve medih bölümlerinden oluşan üç
lü bir forma sahiptir. Otuz dokuz gazel ise
gazel ve medih bölümlerinden meydana
gelen ikili bir yapı arzeder. Tasvirler ge
nellikle klişeleşmiş teşbih, temsil, mecaz
ve kinaye motifleriyle işlenmiş olmakla
birlikte yer yer orijinal figürlere de rastla
nır. Kasidelerin çoğunun sonunda, kabi
leler arası kan davaları, hiciv, şairin ken
disi ve kabilesiyle övünmesi (fahr) gibi kı
sımlar yer alır. Mersiyelerde kadın ağıtı,
savaşçı bir ruhu yansıtan ağıt, dini for
müller ve klişeleşmiş ifadelerle başlayıp
sona eren İslami ağıt örnekleri görülmek
le birlikte bunların ekserisi çok konulu ka
side özelliği gösterir. Kıtaların çoğunda da
kabileler arası savaş ve hicivle fahr tema
ları işlenmiş. diğerlerinde ise at, keçi, av ve
içki tasvirleri, gazel, sitem, gençliğe atıf.
yaşlılık ve ölüm gibi konulara temas edil
miş, özellikle muhadram şairlerinin şiirle
rinde insanın alın yazısı meselesine önemli
bir yer ayrılmıştır. Antolojideki şiirler, Arap
şiir türleriyle ilgili çalışmalar için zengin
bir malzeme sunduğu gibi Araplar'ın Ca
hiliye devriyle bedevi ve içtimai hayatına
dair önemli bilgiler içerir.
Eserin kırk kaside ihtiva eden birinci
cüzü ilk defa Heinrich Thorbecke tarafın
dan neşredilmiştir (Leipzig 1885). Daha
sonra eserin tamamını Charles James
Lyall. Ebu Muhammed el-Enbari şerhi ve
İngilizce tercümesiyle birlikte yayımla
mıştır (Diwan al-Mufaçl.ç/.aliyyat ma'a
şar� uafir li-Abi Mu�ammad el-Qasim b.
Mu�ammad b. Başşar al-Anbari, 1-11, Ox

ford 1918-1921). Bu neşir için Anthony
Ashley Sevan ayrıntılı bir indeks hazırla
mıştır (Leiden-London 1924). Eserin bi
rinci cüzü. Enbari şerhiyle birlikte Diva
nü 'l-Mutaçlçlaliyyat adıyla İstanbul'da
da basılmıştır (1308). Kitabı Ebu Bekir b.
Ömer ed-Dağıstani el-Medeni kısa açık
lama notları ve tashihlerle (Kahire 1324).
Hasan es-Sendubi de kısa bir şerhle bir
likte (Kahire 1345) yayımlamış. ilmi neşri
ise Ahmed Muhammed Şakir ve Abdüs
selam Muhammed Harun tarafından ger
çekleştirilmiştir (Kahire 1361/ 1942, 1-11,
1371/1952). Bu neşirde her şair kısaca ta
nıtılmış. kasidelerin söylendiği ortam, söy
leniş amacı, anlam ve tarihiyle garib ke
limeler ve müphem yerler En bari şerhi
esas alınarak açıklanmış. sonuna da ay
rıntılı indeks eklenmiştir.
el-Mutaçlçlaliyyat'ın en eski şerhi Ebu
Muhammed Kasım b. Muhammed el-En-

bari'ye (ö. 305/917) aittir. Bu eser, başta
Ebü Abdullah İbnü'l-A'rabi ile Ebü İkri
me ed-Dabbi olmak üzere Ebü Amr Bün
dar el-Kerhı. Ebu Bekir el-Abdi, Ebü Ab
dullah Muhammed b. Rüstem. Ali b. Si
nan et-Tüsi gibi kadim alimlerden yapı
lan nakillere dayandığı ve Ahmed b. Ubeyd
b. Nasih tarafından gözden geçirildiği için
en güvenilir şerh olarak kabul edilmiştir.
Şarihin oğlu Ebü Bekir İbnü'I-Enbari ve
birçok öğrencisi şerhi Enbari'den okuya
rak rivayet etmiştir. Daha muhtasar olan
Hatib et-Tebrizi'nin şerhini Fahreddin Ka
bave (Dımaşk 1968-1971) ve Ali Muham
med el-Bicavi (Kahire 1977) yayımlamıştır.
Ebü Ali el-Merzüki şerhinin 560 varak
hacmindeki bir yazması Berlin Kraliyet
Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (nr.
7446). Ayrıca meçhul bir müellife ait 181
varaklık eksik bir şerh Dublin Chester
Beatty Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr.
3426) Ebü Ca'fer en-Nehhas ile Ahmed
b. Muhammed el-Meydan'i'nin şerhleri
zamanımıza ulaşmamıştır. Muhammed
Said eş-Şeway, el-Mesa'ilü'n-nal)viyye
ve'ş-şarfiyye fi şerJ:ıi'l-Kasım el-Enba
ri li'l-Mutaçlçlaliyyat adıyla bir yüksek

lisans tezi hazırlamıştır (1409, Camiatü'l
imam Muhammed b. Suud el-islamiyye).
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Hattabiyye'ye mensup olan
Mufaddal b. Ömer es-Sayrafi'nin
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Maddeden bağımsız
soyut cevherler anlamında
felsefe terimi.
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Arapça mufari)5- (ayrılan) sıfatının çoğu
lu olan mufarikat İlk ve Ortaçağ felsefe
sinde maddeden bağımsız, ayrık (bizatihi
soyut) olan aşkın varlıkları ifade eder. Çe
şitli varlık türlerini anlatan cevher kavra
mının tasnifinde cevherler temelde mad
dı (birleşik) ve manevi (basit. soyut) olmak
üzere ikiye ayrılır. İnsan aklının soyutla
ma ve birleştirme işlevi sonunda elde edi
len bağımsız külli kavramlara "el-cevahi
rü'l-mücerrede" (mücerredat) denildiği gi
bi ezeli- ebedi ve mükemmel olarak nite
lenen ay üstü alemdeki külli nefis, külli
akıl, faal akıl ve külli ruh gibi doğrudan so
yut, maddeden ayrık olan metafizik var
lıklar da mufarikat terimiyle ifade edil
mektedir. Söz konusu varlıkların bazan
mücerredat diye anılmasından dolayı mu
farikat ile mücerredat arasında içlem kaplam ilişkisi bulunduğu söylenebilir.
Buna göre mücerred olan her şey mufa
riktir, fakat her mufarik mücerred değil
dir. Çünkü mufarik olan, zihnin soyutla
ması sonucu bu niteliği kazanmış değil
dir; o ontolojik anlamda bizatihi soyut ve
ayrık bir cevherdir.
Farabi, Risale fi İ§bati'l-mufari.]f.at ad
lı eserinde mahiyetçe birbirinden farklı
dört mufarik varlık mertebesinin bulun
duğunu çeşitli delillerle ispata çalışır.
Bunlardan birincisi sebepsiz olan ilk var
lık, ikincisi faal akıllar adı verilen ve ilk
akıldan itibaren ay feleğine kadar olan
gök varlıklarının aklı, üçüncüsü semavi
güçler, dördüncüsü fert ve şahıs olarak
çokluk ifade eden insan nefisleridir. Ay
rıca filozof bu metafizik varlıkların dört
genel niteliğinin bulunduğunu belirtir.
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Buna göre, a) Mufarik varlıklar cisim de
ğildir; b) Basit varlık oldukları için oluş ve
bozuluşa uğramazlar, dolayısıyla ölüm
süzdürler; c) Bunlar bizatihi şuurlu var
lık olduklarından kendi varlıklarını bilirler,
yani mufarik demek salt şuur ve akıl de
mektir; d) Her mufarik varlık maddeden
alınan hazla ölçülemeyecek derecede bü
yük bir hazla mutludur.
Ay üstü alemdeki bu soyut ve aşkın var
lıklarla dini terminolojide sadece iman
konusu olarak kabul edilen manevi var
lıklar arasında bir ilişki kurulmaya çalışıl
mıştır. Özellikle batıniler ve bu hususta
onlara yakın duran İhvan-ı Safa ile İşraki
filozoflar dini terminolojideki "el-meleü'l
a'la"nın feleklerin aklı. meleklerin ise fe
leklerin nefsi olduğunu ileri sürmüşlerdir
(Tehanevi. il. I606).Ancak kelamcılar, bu
tür metafizik varlıkların mahiyeti hakkın
da akıl yürütmenin doğru olmadığı görü
şündedir. Gazzali, Tehafütü'l-felasife'
de filozofların bu konudaki düşüncelerini
tutarlı bir şekilde eleştirmiştir (Gazzalı,
s.254 vd.).
Eski Yunan'da "genel görüşe ters dü
şen kanıtlanmamış yargılar" anlamındaki
paradoks (Gr. paradoxos) kelimesi İslami
literatürde mufarik terimiyle karşılan
maktadır. Ahlak terminolojisinde "el-mu
farikatü'r-Revakıyye" terkibi Stoa'nın ah
lakı hipotezlerini ifade etmektedir. Ge
nellikle gönül almak, teselli ve teşvik et
mek için kullanılan yargıların herhangi bir
kanıtı yoktur. Mesela, "Filozof masumdur,
filozof için ıstırap söz konusu değildir. du
rum ne olursa olsun o her zaman mutlu
dur. tek özgür ve tek zengin filozoftur" gi
bi yargılar paradoks olarak nitelenmek
tedir (Lalande, 11, 935).
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Zemahşeri' nin
(ö. 538/1144)
Arap gramerine dair eseri.
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Kitabın adını müellifi el-Mufaşşal fi
şan'ati'l-i'rab olarak kaydettiği halde ra
vi veya müstensihleri tarafından el-Mu
faşşal fi'n-naf:ıv (fi 'ilmi'n-na/:ıv, fi 'ilmi'l
'Arabiyye) adlarıyla da zikredilmiştir. Bazı
matbu nüshaları ise el-Mutaşşal fi şı
na'ati'l-i'rab (fi 'ilmi'l-'Arabiyye, fi 'ilmi'l
luga) gibi isimler taşır. Zemahşeri, eseri

nin girişinde Arap diline hayranlığını be
lirttikten sonra özellikle ana dili Arapça
olmayan müslümanların bu dile olan ih
tiyacına temas etmiş ve kitabını bu ihti
yacı giderme arzusuyla kaleme aldığını
belirtmiştir.

el-Mufaşşal'ı isimler. fiiller, harfler
(edatlar) ve bunlar arasındaki ortak hu
susları kapsayan müşterekler olmak üze
re dört ana bölüme, her bölümü sınıflara,
her sınıfı da fasıllara ayıran müellif, birin
ci bölümde isim ve çeşitlerini, i'rab-bina.
ma'rife -nekre, tesniye-cemi, müzekker
müennes, tasgir-nisbet durumlarını, sayı
isimlerini ve fiil işlevi gören isimleri tü
reme özellikleriyle ele almış, ikinci bö
lümde fiilleri zaman, i'rab -bina, geçişli 
geçişsiz, etken -edilgen, tam -nakıs, mü
cerred- mezid, övme -yerme, mukarabe
ve taaccüb yönleriyle incelemiştir. Üçün
cü bölümde izafet (cer). atıf. nefiy, nida,
istisna, istifham ve şart harfleri gibi bü
tün çeşitleriyle edatları; dördüncü bölüm
de imale. vakıf, kasem. vasıl ve kat' hem
zesi, iki sakin harfin çakışma durumu (il
tikaü's-sakineyn). ibdai, i'lal ve idgam ba
hislerini açıklamıştır.
Seçmeci ve uzlaştırmacı Bağdat ekolü
ne mensup olan Zemahşeri eserinde daha
çok Basralı gramer alimlerinin, zaman za
man Küfeliler'in. bazan da Ebü Ali el-Fa
risi ile öğrencisi İbn Cinni'nin görüşlerini
benimsemiş, yer yer kendi fikirlerini de
ortaya koymuştur. Özlü anlatımın gereği
olarak görüş farklılıklarını ele almaması
na ve düşüncelerini benimsediği gramer
alimlerinin adlarını çok defa zikretme
mesine rağmen Araplar'dan doğrudan
yaptığı nakillerde kabile isimlerini kaydet
meye özen göstermiştir. Sibeveyhi'nin el
Kitab'ının muhtevasını özgün bir düzenle
eserine yansıtmasıyla birlikte birçok ko
nuda onun değil Halil b. Ahmed, Ahfeş
el-Evsat. Müberred ve Zeccac gibi diğer

Basralı gramercilerin fikirlerini tercih et
miştir. Nakillerinin tarafsızlığıyla tanınan
eserde tarif ve kaidelere önem verilmiş.
bunlar ayet ve şiirlerle desteklenmiş, gün
lük konuşmalarda yaygın biçimde kulla
nılan misallerle açıklanmıştır.
el-Mufaşşal plan ve tertibinin düzgün,
anlatımının kolay. muhtevasının zengin
olması sebebiyle kendi zamanına kadar
Arap gramerine dair yazılmış eserlerin en
mükemmeli olarak kabul edilmiş, alimler
arasında geniş kabul görmüştür. Kitabın
hayranlarından olan Dımaşk Eyyübi Hü
küı:ndarı el-Melikü'l-Muazzam'ın onu ez
berleyenleri otuz (veya 100) dinar ve hil
'atla ödüllendirdiği kaydedilir (İbn Kesir,
Xlll, 121 ).
Bilhassa VI ve VII. (XII ve XIII.) yüzyıllar
da Harizm ve Horasan gibi doğu ülkelerin
de yegane ders kitabı olan el-Mutaşşal
Suriye, Mısır, Irak. Hicaz ve Yemen'de de
okutulan kitapların önünde yer alıyordu.
Mağrib ülkeleriyle Endülüs'te ise müelli
finin Mu'tezilı olması yüzünden yayılma
imkanı bulamamıştır. İbn Malik'in eserle
rinin okutulmasını tavsiye eden Ebü Hay
yan el-Endelüsi Zemahşeri'ye ve kitabı
na eleştiriler yöneltmekte. Ebü'l-Haccac
İbn Ma'züz el-Kaysı el-Endelüsi'nin et

Tenbih 'ala ağlatı (egalftı)'z-ZemafJ.şe
ri fi'l-Mufaşşal ve ma fJ.alefe fihi Sibe
veyhi adıyla bir reddiye yazdığını belirt
mektedir (el-Ba/:ırü'l-mu/:ırt, IV, 372). Ese
rin İbn Malik tarafından el-Muvaşşal (el
Mu'aşşal) adıyla manzum hale getirilmesi
ve kitapta geçen şahid beyitlere dair Zik

ru me'ani ebniyeti'l-esma'i'l-mevcu
de fi'l-Mufaşşal adlı bir şerh yazılması
onun el-Mufaşşal'la ilgili tenkitlerinin
(Safedı, lll, 363) ihtiyatla karşılanması ge
rektiğini gösterir.

Telifinden itibaren el-Mutaşşal üzeri
ne şerh, haşiye, ihtisar ve nazma çekme
şeklinde pek çok çalışma yapılmıştır. }fa
vaşi'l-Mufaşşal adlı şerhiyle bizzat mü
ellifin başlattığı bu tür çalışmalar arasın
da kaynaklarda metnin seksen. şahid be
yitlerinin on dört şerhinden, üç muhta
sarı ve dört nazmından bahsedilir. Eserin
başlıca şerhleri arasında Zemahşeri'nin
öğrencisi Muhammed b. Sa'd el-Merve
zi'nin el-MuJ:ıaşşal, Kasım b. Hüseyin el
Harizmi'nin et-TalJmir şer]:ıu'l-Mufaş
şal (Beyrut 1990). Ziyaeddin el-A'cemi'
nin Şerf:ıu'l-Mufaşşal (Süleymaniye Ktp.,
Yenicami, nr. 1102). Ebü'l-Beka İbn Yaiş'in
Şerf:ıu'l-Mufaşşal (Lei pzig 1876-1886;
ı-x, Kahire, ts.), İbnü'l-Hacib'in el-izaJ:ı
fi şerf:ıi'l-Mufaşşal (Bağdat 1402/1982).
Muzhirüddin Muhammed'in el-Mükem-

