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mak, bir iþi diðeryaratmak” mâna“yaratmak” anlandan türemiþ bir
i ve örneði olmakemektir (Lisânü’lel-Ýsfahânî, mübteþkil eden mubaþlangýç ve bitiu icra eden varlýk”

Müfredât, “bd,e”

hânî bitimi ikinci
ymýþtýr (krþ. Lisâmd.). Allah’a nis’ kavramý Kur’ân-ý
lerin çoðunda ve
snâ listesinde muiâde kavramýyla
zlükte “geri dön(avdet) kökünün
fa baþlamak” anndan türemiþ bir
eden” demektir.
dildiðinde “yaratr yaratan” mâna-

bdi’ ve muîd keliAllah’a nisbet edielen bed’ ve ibdâ’
þ mâzi ve muzâri
-ý ilâhiyyeye izâfe
uzunda ilk yaratibdâ’ kavramýyda yer almýþ, bir
” anlamý baþka ker (M. F. Abdülbâd.). Ýâde kavramý
nisbet edilmiþtir
âyetler genellikle
ni, evreni yaratýp
insana lutfettiði
p onun tabiat içinve dolayýsýyla son açýklamalar içermâna ve önemikte Allah’tan gen insan varlýðýnýn
ýrlý olmayýp ikinci
aðýna vurgu yapn baþlatan, sonra

onu tekrar eden yalnýzca O’dur. Bu O’nun
için pek kolaydýr” meâlindeki âyette (erRûm 30/27) “pek kolay” söyleminin “daha
kolay” mânasýna da gelebileceðine dikkat
çeken Mâtürîdî, buradaki kolaylýk - güçlük
nisbetinin zât-ý ilâhiyyeye deðil insanýn idrakine yönelik olduðunu belirtmiþtir (Teßvîlâtü’l-Æurßân, vr. 563a; krþ. Taberî, XXI, 4345).
Allah’a nisbet edilen bed’ ve iâde kavramlarý tefsirlerle esmâ-i hüsnâya dair
eserlerde genellikle “ilkin yaratmak ve âhirette yaratmayý tekrarlamak” mânasýna
alýnmýþ veya yaratmanýn konusu hakkýnda herhangi bir belirleme cihetine gidilmemiþtir. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, diðer
bazý müfessirlerin temas ettiði gibi bu tür
âyetlerin muhataplarý olan putperestlerin
esasen âhiretin varlýðýný kabul etmediðine dikkat çekerek kendilerine karþý Allah’ýn buna muktedir olmasýyla istidlâlde
bulunmanýn bir yararý olmayacaðýný belirtmiþtir. Mâtürîdî’nin kanaatine göre bu
tür âyetlerde yer alan bed’ ile (ibdâ’) iade
kavramlarý hem tabiatý yönetmesi sýrasýnda Cenâb-ý Hakk’ýn yaratmayý sürekli tekrar etmesi, hem de kýyametin kopacaðý zamanda insanlarý tekrar canlandýrmasý anlamýna gelir (Teßvîlâtü’l-Æurßân, vr. 325a).
Kur’an’da bed’ ile iadenin birlikte zikredildiði yerlerin çoðunda söz baðlamýnýn âhiret hayatýyla ilgili olmadýðý görülür (Yûnus 10/ 34; en-Neml 27/64; el-Ankebût 29/
19; er-Rûm 30/27; el-Burûc 85/13). Tabiatta her þey sürekli bir deðiþim içinde olup
ilâhî sýfatlarýn tecellîleri sonucu dâimî bir
yaratma ve yok etme mekanizmasýna tâbidir.
Mübdi’ ve muîd hem Ýbn Mâce’nin
(“Du.â,”, 10) hem Tirmizî’nin esmâ-i hüsnâ rivayetinde yer almýþ (“Da.avât”, 82),
ayrýca bed’ ve iade kavramlarý çeþitli hadislerde Allah’a nisbet edilmiþtir (Müsned,
III, 221, 285; IV, 287; Ýbn Mâce, “Zühd”, 38;
Tirmizî, “Tefsîr”, 3/19, 18/5, “Cehennem”,
10). Ebû Hüreyre’nin Hz. Peygamber’den
rivayet ettiði kutsî bir hadiste Cenâb-ý Hak
þöyle buyurur: “Ýnsanoðlu beni yalanlamýþ,
ancak buna hakký yoktur; bana dil uzatmýþ, buna da hakký yoktur. Onun beni yalanlamasý, ‘Allah beni yarattý fakat tekrar
diriltecek deðildir’ þeklindeki beyanýndan
ibarettir. Halbuki yaratmayý ilkin gerçekleþtirmek onu tekrar etmekten daha zordur. Ýnsan ayrýca evlât edindiðimi ileri sürmüþtür. Ben bir ve tekim, kimseye muhtaç deðilim, herkes bana muhtaçtýr; ne
doðurdum ne doðuruldum; kimse benim
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dengim deðildir” (Müsned, II, 37, 350-351,
393-394; Buhârî, “Tefsîr”, 112/1-2; Nesâî,
“Cenâ,iz”, 117).
Kuþeyrî, mübdi’ ve muîd isimlerinin yaygýn mânalarýna temas ettikten sonra Cenâb-ý Hakk’ýn kullarýna yönelik lutuf ve ihsanlarýný tekrar tekrar yaratmasýný da bu
iki ismin muhtevasý içinde mütalaa etmiþtir. Bu suretle Mâtürîdî’nin anlayýþýna
yaklaþmýþtýr. Kuþeyrî ayrýca geçmiþ mutlu günlerin Allah tarafýndan iade edilmesi hususunun nimetleri içinde yer alabileceði ihtimaline yer vermiþ, fakat âriflerin
bunu mümkün görmediðini belirterek þöyle demiþtir: “Aslýnda Hakk’ýn seçkin kullarý
geçmiþ dünyevî mutluluklarýna bir daha
dönemeyecektir. Ancak þu bilinmelidir ki
özlem ve üzüntülerle geçen zamanlar mutlu günlerden daha deðerlidir. Çünkü kiþiyi
Allah’a yaklaþtýran bu müstesna zamanlar Allah’ýn kullarý üzerindeki bir hakkýdýr.
Unutulmamalýdýr ki O, kendisi uðrunda kalbi kýrýk olanlarla beraberdir” (et-Ta¼bîr, s.
74-75; bk. Abdurrahman el-Hût, s. 92).
Gazzâlî, her iki isme de “mûcit” mânasý verdikten sonra yaratmanýn (îcâd) bir modele baðlý olmayarak gerçekleþmesi halinde
ibdâ’, modele baðlý olduðu takdirde iâde
diye ifade edileceðini söyler (el-Maš½adü’lesnâ, s. 142). Allah’ýn kâinata yönelik isimleri içinde yer alan mübdi’ bazý farklarla yaratma kavramýnda birleþtiði bâri’ ve hâlik, muîd de bâis (ölümden sonra dirilten)
ismiyle anlam yakýnlýðý içinde bulunur. “Can
veren” mânasýndaki muhyî ise her iki ismin içeriðiyle ilgili görünmektedir.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “bd,e” md.; Lisânü’l-£Arab, “bd,e”, “.avd [e.âde]” md.leri; M.
F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “bd,e”, “.avd” md.leri;
Müsned, II, 37, 350-351, 393-394; III, 221, 285;
IV, 287; Buhârî, “Tefsîr”, 112/1-2; Ýbn Mâce,
“Du.â,”, 10, “Zühd”, 38; Tirmizî, “Da.avât”, 82,
“Tefsîr”, 3/19, 18/5, “Cehennem”, 10; Nesâî, “Cenâ,iz”, 117; Taberî, Câmi £u’l-beyân (nþr. Sýdký
Cemîl el-Attâr), Beyrut 1415/1995, XI, 150-151;
XXI, 43-45; Zeccâc, Tefsîrü esmâßillâhi’l-¼üsnâ
(nþr. Ahmed Yûsuf ed-Dekkak), Beyrut 1395/1975,
s. 56; Mâtürîdî, Teßvîlâtü’l-Æur ßân, Hacý Selimaða Ktp., nr. 40, vr. 325a, 563a; Ýbn Fûrek, Mücerredü’l-Mašålât, s. 54-55; Kadî Abdülcebbâr, elMu³nî, XX/2, s. 196; Abdülkahir el-Baðdâdî, elEsmâß ve’½-½ýfât, Kayseri Râþid Efendi Ktp., nr.
497, vr. 165a-166a, 175a; Kuþeyrî, et-Ta¼bîr fi’t-te×kîr (nþr. Ýbrâhim Besyûnî), Kahire 1968, s. 74-75;
Gazzâlî, el-Maš½adü’l-esnâ (Fazluh), s. 142; Zemahþerî, el-Keþþâf (Beyrut), II, 346; Fahreddin erRâzî, Mefâtî¼u’l-³ayb, Beyrut 1410/1990, XVII,
92-93; Abdurrahman el-Hût, Esne’l-me¹âlib (nþr.
M. Abdülkadir Atâ), Beyrut 1418/1997, s. 92; Elmalýlý, Hak Dini, IV, 2713-2716.
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Ebü’l-Abbâs Muhammed b. Yezîd
b. Abdilekber b. Umeyr
el-Müberred el-Ezdî es-Sümâlî
(ö. 286/900)
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Arap dili ve edebiyatý âlimi.
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Tercih edilen rivayete göre Zilhicce 210’da (Mart 826) Basra’da doðdu (Sîrâfî, s.
107). Yemen’den kuzeye göç eden Ezd kabilesinin Yukarý Hicaz’da yerleþen Sümâle
koluna mensuptur. Babasý Basra’da tapu
iþlerinde görevli bir memurdu (a.g.e., a.y.).
“Soðutulmuþ” anlamýndaki “Müberred” lakabýnýn, hocasý Ebû Osman el-Mâzinî’nin
sorularýna gönüle serinlik veren isabetli
cevaplar vermesi sebebiyle Mâzinî’nin, “Sen
müberridsin” þeklindeki sözünden ortaya
çýktýðý, ancak bu kelimenin, kendisini çekemeyenler ve Kûfe mektebi mensuplarý
tarafýndan alay etmek amacýyla “müberred” þekline dönüþtürüldüðü kaydedilir
(Yâkut, XIX, 111-112). Bu hususta baþka
rivayetler de vardýr (Ýbn Abdürabbih, VI,
77-78; Yaðmûrî, s. 324; EI 2 [Fr.], VII, 281).
Kendisine “Müberred” denilmesinden rahatsýz olduðu belirtilir.
Ýlk tahsilini Basra’da yaptý. On beþ yaþýnda iken Ebû Ömer el-Cermî’den Kitâbü Sîbeveyhi’yi okumaya baþladý, hocasýnýn vefatý üzerine eseri Mâzinî’den tamamladý. Kitâbü Sîbeveyhi’nin eleþtirisine dair Mesâßilü’l-³ala¹’ýný bu devrede
kaleme aldý. Mâzinî’den ders aldýðý sýrada
Ebû Hâtim es-Sicistânî’nin derslerine de
devam ediyordu. Ýbn Âiþe’den hadis, ensâb ve ahbâr, Muhammed b. Ubeydullah
el-Utbî’den þiir ve tarih alanlarýnda faydalandý. Câhiz’le ilgisini vefatýna kadar sürdürdü; ondan þiir, hikemiyat, bedevîlere
ve tarihî þahsiyetlere dair ahbâr rivayet
etti. Ebü’l-Fazl er-Riyâþî’den de Asmaî’den yaptýðý dil, tarih ve þiirle ilgili rivayetlerini topladý. Üstün zekâ, hâfýza, anlayýþ ve
muhakeme gücü sayesinde küçük yaþta
lugat ve nahiv sahalarýndaki geniþ bilgisini
432
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yaptý. On beþ ya-Cermî’den Kitâya baþladý, hocari Mâzinî’den taveyhi’nin eleþtiria¹’ýný bu devrede
ders aldýðý sýrada
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etrafýna kabul ettirdi ve ünü kýsa zamanda Basra dýþýna yayýldý. Vâsýk - Billâh devrinde Sâmerrâ’ya davet edildi, orada bir
yandan Vezir Fâzýl b. Mervân’ýn muhasebe
iþlerini yürütürken bir yandan da Abdullah b. Muhammed et-Tevvezî, Ýbrâhim b.
Süfyân ez-Ziyâdî, þair Cerîr’in torunu Umâre b. Akýl, Abdüssamed b. Muazzel, Muhammed b. Hiþâm es-Sa‘dî’den sarf, nahiv, lugat, þiir, ahbâr ve edebiyat alanlarýnda faydalandý. 244 (858) ve 246 (860)
yýllarýnda Mütevekkil - Alellah Ca‘fer b. Muhammed ile veziri Feth b. Hâkan el-Fârisî’den aldýðý davetle tekrar Sâmerrâ’ya giderek sarayda düzenlenen ilmî ve edebî
münazaralara katýldý, gösterdiði üstün baþarý sebebiyle zengin hediyelere nâil oldu.
Di‘bil, Buhtürî ve Ebü’l-Anbes Muhammed
b. Ýshak es-Saymerî gibi þairlerle tanýþmasý da bu sýrada gerçekleþti.
247 (861) yýlýnda Mütevekkil - Alellah ile
veziri Feth b. Hâkan’ýn öldürülmesi yüzünden yardým ve ihsanlarýn kesilmesi üzerine Sâmerrâ’dan ayrýlýp Baðdat’a gitti. Kûfe mektebinin lideri olan rakibi Sa‘leb’le
karþýlaþmasý ve ilk münazarasý bu sýrada
cereyan etti. Kýsa zamanda onun etrafýnda büyük bir öðrenci ve dinleyici kitlesinin
toplandýðýný gören Sa‘leb, öðrencileri Zeccâc ile Ýbnü’l-Hayyât’ý göndererek ders halkasýný daðýtmalarýný istedi. Zeccâc, sorduðu sorulara ikna edici cevaplar alýnca bir
daha Sa‘leb’in yanýna dönmedi ve Müberred’in derslerine devam etti. Sa‘leb’in diðer öðrencilerinin birçoðu da hocalarýný terkedip Müberred’in yanýna gitti. Müberred
Kitâbü Sîbeveyhi’yi okutup müþkillerini
çözmekte tek otorite haline geldi. Çeþitli ilim dallarýnda birçok öðrenci yetiþtirdi.
Veþþâ, Sa‘leb’in damadý Ebû Ali Ahmed b.
Ca‘fer ed-Dîneverî, Ýbnü’l-Mu‘tez, Ýbn Vellâd, Ýbn Keysân, Zeccâc, Ahfeþ el-Asgar,
Ýbnü’s-Serrâc, Ýbn Þukayr, Ýbnü’l-Hayyât,
Niftâveyh, Ebû Bekir es-Sûlî, Ýsmâil b. Muhammed es-Saffâr, Ýbn Dürüsteveyh ve
kendi damadý Muhammed b. Ca‘fer esSaydalânî bunlardan bazýlarýdýr.

Müberred, Baðdat’ta emîr ve vezirlerden, özellikle Baðdat Valisi Muhammed b.
Abdullah b. Tâhir ile kardeþi Ubeydullah’tan saygý gördü, bunlarýn ihsanlarýna nâil
oldu. Sa‘leb’le yaptýðý tartýþmalarda güzel konuþmasý, nüktedanlýðý, hazýrcevaplýlýðý ve þairane tabiatýyla lehine bir atmosfer oluþturduðu kaydedilir (Ebû Bekir ezZübeydî, s. 114; Kemâleddin el-Enbârî, s.
164-165; Yâkut, XIX, 113 vd., 118 vd., 120).
Bu tartýþmalar camilerle meydanlarda herkesin gözü önünde cereyan ettiði gibi emîr
ve vezirlerin konaklarýnda da düzenleni-

yordu. Vali bu meclislerin ardýndan Sa‘leb’i
oðluna, Müberred’i de kendine hoca tayin
etti. Aralarýndaki tartýþmalara raðmen iki
âlim arasýnda husumet yoktu. Müberred,
Kûfeliler’in en âliminin Sa‘leb olduðunu
söyleyerek ona iltifat ederdi. Kendisi vefat edince de Sa‘leb onun için mersiye yazmýþtýr (Ebû Bekir ez-Zübeydî, s. 119-120).
Zeccâc ile Ýbn Dürüsteveyh Müberred’i,
Ebû Bekir el-Enbârî ile Ýbn Fâris Sa‘leb’i
savunmuþ, her biri bu konuda eser yazmýþtýr. 28 Zilhicce 286 (4 Ocak 900) tarihinde Baðdat’ta vefat eden Müberred, Bâbülkûfe semtindeki mezarlýða defnedildi.
Ölüm yýlý 285 (899) olarak da kaydedilir.
Müberred nüktedan, espri ve fýkralardan
zevk alan, hoþsohbet, zekâ ve hâfýzasý
güçlü bir þahsiyet olarak tanýtýlýr (Sîrâfî, s.
98-101; Kemâleddin el-Enbârî, s. 164-170).
Baþta Ýbnü’r-Rûmî olmak üzere Buhtürî,
Ýbnü’l-Allâf ve Ahmed b. Abdüsselâm gibi
çaðdaþý þairler kendisi için methiye ve mersiye yazmýþtýr.
Basra dil mektebinin Sîbeveyhi’den sonra ikinci otoritesi olan Müberred, Arap grameri ve edebiyatýyla ilgili özgün görüþler
ortaya koymuþtur. Onun gramerdeki yöntemi âmiller ve mâmuller taksimine göre
semâ, kýyas, ayrýca sebeplerin açýklanmasýna (ta‘lîl) dayalý tanýmlamalar yoluyla konularýn açýklýða kavuþturulmasýndan ibarettir. Müberred, bir dil kuralýnýn veya bir
ifadenin doðru veya yanlýþ olduðunu belirlemede daima kýyasýn hakemliðine baþvurmakla birlikte kýyasý hiçbir zaman semâýn önüne geçirmez. Gerek semâ gerek
kýyasta yaygýn kullanýmý esas alýr, ona aykýrý olan ve nahiv kaidelerine uymayan þâz
kýraatleri reddederdi. Arap alfabesinin yirmi sekizinin muayyen þekilleri olan, yedisinin ise iþaretlerle gösterilen otuz beþ
harfinin bulunduðunu söylerdi. Belâgata
dair ilk müstakil eseri Müberred yazmýþtýr. Ýlk defa el-Kâmil’inde teþbih konusuna geniþ bir bölüm ayýrarak edebî deðerleri açýsýndan taksim ettiði bazý türlerini
zengin örneklerle açýklamýþtýr. Ayný þekilde kinayeyi üçe ayýrarak izah etmiþ, leff ü
neþr tabirini ilk defa o kullanmýþtýr. Haber
çeþitleri, îcâz, lafýz ve mâna ta‘kýdi, istiare, iltifat, aklî ve mürsel mecazlar, kalb,
tecrid ve murâat-ý nazîr gibi belâgat türlerini örnekleriyle açýklamýþtýr (el-Kâmil, I,
28, 135; II, 56; III, 22, 410; el-Belâ³a, neþredenin giriþi, s. 52). Onun þiir eleþtirileri
özellikle anlama yönelik olup birçok kiþinin makbul gördüðü bazý þiirleri aþýrý mübalaða vb. sebeplerle beðenmezdi.
Eserleri. Çoðu dil ve edebiyata dair olan
altmýþ kadar kitap ve risâlesinden az bir

kýsmý zamanýmýza intikal etmiþtir. 1. elKâmil fi’l-edeb (fi’l-lu³a ve’l-edeb ve’nna¼v ve’t-ta½rîf). Müberred’in en meþhur
eseri olup Câhiz’in el-Beyân ve’t-tebyîn’i, Ýbn Kuteybe’nin Edebü’l-kâtib’i ve
Ebû Ali el-Kalî’nin el-Emâlî’siyle birlikte
klasik Arap edebiyatýnýn dört temel eserini teþkil eder. Ýslâm medeniyetinde geliþen þehir hayatýnýn bir tezahürü olarak
sosyal iliþkilerde zarafet þeklindeki edep
telakkisinin en üst düzeyde ifadesi Câhiz’in eserlerinde görüldüðü gibi, Arap
dilinin bütün inceliklerine vâkýf olma biçimindeki edep telakkisinin yansýmasý da
onun öðrencileri olan Ýbn Kuteybe ile Müberred’in eserlerinde görülür. Öðrencisi Ahfeþ el-Asgar’ýn þerh, ilâve ve düzenlemesiyle günümüze ulaþan eser elli dokuz (veya altmýþ bir) bölüm olup âyet, hadis, hutbe, mev‘iza, mesel, kýssa ve hikemiyatla çoðu kadîm þiirden seçmeler, lugat, gramer ve tarihî bilgi bakýmýndan
önemli açýklama ve deðerlendirmeleri kapsar. Câhiz gibi okuyucunun ilgisini canlý
tutmak için ciddi konularýn arasýna eðlendirici hikâye, fýkra, haber ve þiirleri ustalýkla yerleþtirdiði, zaman zaman dil ve
edebiyat konularýndan ayrýlarak fýkýh, tefsir ve kelâm meselelerine daldýðý görülür.
Hâricîler’in ilginç þiir, hutbe, söz ve haberlerine dair verdiði saðlam bilgiler eserde
geniþ yer iþgal eder (III, 1077-1360). Osman Reþer (Oskar Rescher) bunlarla ilgili bölümü Almanca’ya çevirerek yayýmlamýþtýr
(Die Kharidschiten kapital aus dem Kâmil
[nach der Ausgabe William Wright’s] ein
Specimen der älteren arabischen Adab Litteratur, Stuttgart 1922). Ayný bölüm el-

Kâmil-Bâbü’l-ƒavâric adýyla Dýmaþk’ta
neþredilmiþtir (ts. [Menþûrâtü Dâri’l-hikme]). Eser hakkýnda Ebû Ca‘fer en-Nehhâs’ýn isabetli ve Ahfeþ es-Sagýr’in kýsmen
isabetli eleþtirilerinin olduðu kaydedilir. Ali
b. Hamza el-Basrî eleþtirisine yer verdiði
eserler arasýnda el-Kâmil’deki lugat, þiir
ve tarihî mâlûmata dair 109 tenkit yöneltmiþ, fakat bunlarýn bir kýsmý isabetsiz görülmüþtür (el-MušteŠab, neþredenin giriþi, I, 57-59; M. Abdülhâlik Uzayme, s. 153161). Muâfâ en-Nehrevânî, müellifi ve eserini takdir etmekle birlikte el-Kâmil’de
yer alan haber ve kýssalarýn çoðunun senetsiz olduðunu söylemiþ, bu sebeple seçilen isme uygun sayýlmadýðýný belirtmiþtir (el-Celîsü’½-½âli¼i’l-kâfî, I, 161-162). elKâmil üzerinde þerh, þiirlerin açýklanmasý, özetleme, yeniden düzenleme ve taklid þeklinde birçok çalýþma yapýlmýþtýr (elKâmil, neþredenin önsözü, I, 18-19). Ýlk
defa Wilhelm Wright tarafýndan neþredi431
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1864-1892) daha
len eserin (I-II, Leipzig 1862-1864)
sonra çok sayýda baskýsý yapýlmýþtýr (Ýstanbul 1286, Kahire 1308, 1313, 1323,
1324, 1339, 1347, 1355, nþr. Zekî Mübârek, Kahire 1355; nþr. Ahmed Muhammed Þâkir, I-III, Kahire 1356 [III. cilt fihrist olup Seyyid Muhammed Kîlânî tarafýndan hazýrlanmýþtýr, Kahire 1376/1956];
nþr. Muhammed Ebü’l-Fazl Ýbrâhim – Seyyid Þehâte, Kahire 1376/1956; nþr. Muhammed Ahmed ed-Dâlî, I-IV, Beyrut 1406/
1986 [IV. cilt fihrist]). 2. el-MušteŠab.
Kitâbü Sîbeveyhi’den sonra Arap gramerinin en önemli eseri olup grameri anlaþýlýr bir üslûpla anlatan ilk kitaptýr. Ancak eserin “zýndýk” diye tanýtýlan Ýbnü’r-Râvendî’nin rivayetiyle intikal etmesi tanýnýp
istifade edilmesini engellemiþtir (Kemâleddin el-Enbârî, s. 169; Yâkut, XIX, 121).
Kitâbü Sîbeveyhi’nin daha önce tanýnmasý, Müberred’in gramer konularýnda aklî istidlâle aðýrlýk vermesi gibi sebepler de
eserin yaygýnlaþmasýný önlemiþtir (Hadîce el-Hadîsî, s. 291-292). Temel kaynaðý
Kitâbü Sîbeveyhi olan, onu eleþtirmek ve
tamamlamak için telif edildiði belirtilen
kitapta konularý daha iyi belirten ve Sîbeveyhi’ninkilere göre daha kýsa olan orijinal
terimler kullanýlmýþtýr. Sarf ve fonetikle ilgili meseleler Kitâbü Sîbeveyhi’de müstakil bölümlerde bir araya toplanmýþken
el-MušteŠab’da daðýnýk halde ele alýnmýþtýr. 373’ünü Kitâbü Sîbeveyhi’den
iktibas ettiði 500 kadar âyeti þâhid olarak
kullanmýþ, bazý âyetlerde ayrýntýlý yorumlara yer vermiþ, kýraat farklarýna temas etmiþtir. 380’i Kitâbü Sîbeveyhi’den alýnmýþ, þâhid olarak kullanýlan 521 þiir parçasýnýn çoðunun þairi açýklanmamýþtýr. Ýbn
Dürüsteveyh, Rummânî ve Ebû Ca‘fer Ýbnü’l-Bâziþ’in eser üzerine þerhleri zamanýmýza intikal etmemiþ, Saîd b. Saîd el-Fâriký’nin Tefsîrü’l-mesâßili’l-müþkile fî evveli’l-MušteŠab’ý (Ta£lîša £alâ evâßili’lMušteŠab fi’n-na¼v) yayýmlanmýþtýr (nþr.
Semîr Ahmed Ma‘lûf, Kahire 1993). Emîn
Ali Seyyid, el-MušteŠab li’l-Müberred
adýyla yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr (1960,
Külliyyetü’l-ulûm, Kahire). el-MušteŠab’ý
Muhammed Abdülhâlik Udayme mukaddime ve ayrýntýlý bir indeksle birlikte neþretmiþtir (I-IV, Beyrut 1384-1389/19641969). 3. el-Fâ²ýl ve’l-mef²ûl. On beþ bölümden oluþan eser, bir konudaki nazým
ve nesir ürünlerinden üstün olanlarla olmayanlarýn açýklanmasý amacýyla yazýlmýþ
olup þiirin faziletine dair bir mukaddimeyle
baþlar. Cimrilik-cömertlik, gençlik-ihtiyarlýk, haset, fesahat, güzellik, hilim, þükür gibi konulara dair âyet, hadis, sahâbe sözü,
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emsal, þiir, hikâye, haber, kýssa, mev‘iza,
methiye, mersiye ve bunlarýn lugat, gramer, i‘rab yönlerinden açýklamalarýný kapsar. Kitapta Emevî devrinden bazý anekdotlarla Tevvezî, Mâzinî ve Riyâþî gibi üstatlarýndan nakillere de yer verilmiþtir. Eser
Abdülazîz el-Meymenî tarafýndan el-Fâ²ýl adýyla yayýmlanmýþtýr (Kahire 1372/
1953, 1375/1956, 1995). Ebü’l-Hasan Abdullah el-Hatîb, el-Müberred ve dirâsetü kitâbihi’l-Fâ²ýl ismiyle bir eser yazmýþtýr (Kahire 1985). 4. et-Te£âzî ve’l-merâ¦î. Müellifin yakýn dostu Mâlikî kadýsý Ýsmâil b. Ýshak el-Ezdî’nin vefatý dolayýsýyla
282’de (896) yazýlan eser, el-Kâmil’inin
sonunda yer alan ilgili bölüme daha ziyade kadîm þairlerden yapýlan ilâvelerle meydana getirilmiþtir. Esere tâziye ve mersiye ile ilgili kaside, kýta ve beyitler alýnmýþ,
bunlar hakkýnda açýklamalar yapýlmýþ, yer
yer tarihî bilgiler verilmiþtir (nþr. Ramazan
Abdüttevvâb, Kahire 1965; nþr. Muhammed ed-Dîbâcî, Dýmaþk 1396/1976; Beyrut 1412/1992). 5. el-Belâ³a. Abbâsî Halifesi Vâsik - Billâh’ýn oðlu Ahmed’in þiirin
belâgatýnýn mý yoksa nesrin belâgatýnýn mý
daha üstün olduðu þeklindeki sorusuna
cevap olarak yazýlan eser belâgat konusunda ilk müstakil teliftir. Kitapta belâgatýn tarifi, belið sözün þartlarý ve nitelikleri, bir konudaki manzum ve mensur sözlerin belâgat açýsýndan deðerlendirilmesi,
bazý âyetlerle þiirlerin belâgý deðeri mukayeselerle açýklanmýþtýr. Eseri ilk defa Gustave Edmund Von Grunebaum (“al-Mubarrad’s Epistle ou Poetry and Prose”, Orientalia, nova series, X [1941], s. 372-382),
daha sonra Ramazan Abdüttevvâb (“elBelâga li’l-Müberred”, ¥avliyyâtü Külliyyeti’l-âdâb: Câmi£atü £Ayn Þems, IX [Ka-

hire 1964], s. 41-114; Kahire 1965) ve Muhtâreddin Ahmed (Aligarh 1968) yayýmlamýþtýr. 6. el-Mü×ekker ve’l-müßenne¦.
Muhtevasýnda el-MušteŠab’a atýflar bulunduðu için ondan sonra yazýldýðý anlaþýlan eserde müzekker ve müenneslerle ilgili çeþitli konular yanýnda sûre, kabile, ülke ve yer adlarýndan diþil olanlar, bazý diþil
sarf kalýplarý gibi hususlarla ilgili meseleler âyet ve þiirlerden þahidleriyle izah edilmiþtir. Eser Ramazan Abdüttevvâb – Selâhaddin el-Hâdî tarafýndan neþredilmiþtir
(Kahire 1970). 7. el-Æavâfî ve me’þteššat elšåbühâ minh. Ferrâ’nýn ayný konudaki eserinden yararlanýldýðý anlaþýlan bu
çalýþmada kafiyeyle ilgili terimler, kafiyeEseri
nin çeþitleri örneklerle açýklanmýþtýr. Kitabý
Ramazan Abdüttevvâb
Ramazan
Abdüttevvâb yayýmlamýþtýr
yayınlamıştır (Kahire 1973).
1972). 8. Me'ttefeša
Me’ttefeša laf¾uhû ve'Åteve’Åtelefe ma£nâhü mine’l-Æurßâni’l-mecîd
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(nþr. Abdülazîz el-Meymenî, Kahire 1350/
1931; nþr. Ahmed Muhammed Süleyman
Ebû Ra‘d, Küveyt 1409/1989; nþr. Muhammed Rýdvân ed-Dâye, Dýmaþk 1411/1991).
9. Nesebü £Adnân ve Æa¼tân. Araplar’ýn
soy bilimine dair en eski eserlerden olup
Ýbn Hazm’ýn el-Ensâb’ýnýn temel kaynaklarýndandýr (nþr. Abdülazîz el-Meymenî erRâckûtî, Kahire 1354/1936). 10. Risâle fî
a£câzi ebyât tü³nî fi’t-tem¦îl £an ½udûrihâ. Câhiliye ve ilk Ýslâm dönemi þairlerine ait olan ve çoðu nahiv þahidi konumunda bulunan seksen dört meþhur beytin son mýsralarýnýn (acüz / a‘câz) açýklamasýdýr (nþr. Abdüsselâm Muhammed Hârûn, Nevâdirü’l-maÅ¹û¹ât, I, Kahire 1371/
3
1951, s. 161-173).
11. er-Rav²a. Müberred’den az önce yaþayan veya onunla çaðdaþ olan muhdes þairlerden seçmelerle
onlarýn bazý haber, hikâye ve anekdotlarýna
dairdir. el-E³ånî’den ƒizânetü’l-edeb’e
kadar birçok kitapta kendisinden iktibaslarýn yapýldýðý eserin yazma nüshasýnýn Abdülazîz el-Meymenî’nin özel kitaplýðýnda
bulunduðu kaydedilir. Abdülkerîm Habîb
bu iktibaslarýn bir kýsmýný bir araya getirmiþtir (“er-Ravça li’l-Müberred takdîm ve
nusûs”, MMMA, XXXVI/1-2 [Kahire 1414/
1993], s. 153-202). 12. er-Red £alâ Sîbeveyhi (Mesâßilü’l-³ala¹). Ý‘rab, istiþhâd,
âmiller, rivayet ve terimlerle ilgili olarak
131 meselede Kitâbü Sîbeveyhi’ye yöneltilmiþ eleþtirilerden meydana gelmiþ
olup el-MušteŠab’ýn giriþinde zikredilmiþtir (I, 89 vd.). Ancak müellif, genç
yaþta yazdýðý bu eleþtirilerin bir kýsmýndan daha sonra vazgeçmiþ ve Sîbeveyhi’den özür dilemiþtir (Ýbn Cinnî, I, 206; III,
278). Birçok âlim bu konuda Müberred’e
eleþtiri yazmýþtýr: Zeccâc, er-Red £ale’lMüberred; Ýbn Vellâd, el-Ýnti½âr li-Sîbeveyhi mine’l-Müberred (Dârü’l-kütübi’lMýsriyye, Teymûriyye, nr. 705); Ýbn Dürüsteveyh, Münâ¾aratü Sîbeveyhi li’l-Müberred; Rummânî, el-ƒilâf beyne Sîbeveyhi ve’l-Müberred; Ýbn Ebû Bürde
el-Kasrî, Kitâb fi’l-inti½âr li-Sîbeveyhi
£ale’l-Müberred fî Kitâbi’l-øala¹; Ýbnü’lHâc el-Ýþbîlî, TelÅî½u Reddi’l-Müberred
£alâ Sîbeveyhi ve’nti½âri Ýbn Vellâd lehû (Tunus Ahmediyye Ktp., nr. 3966; elMethafü’l-Irâký, nr. 778, 1352); Monique
Bernards, “al-Mubarrads Refutation of Sîbawayh and the Subsequent Reception of
the Kitab” (Studies in Semitic Languages
and Linguistics, XXIII, Leiden-New York Köln 1997). 13. ƒutbetü Tašrî£ (Musul
Medresetü’l-Hacciyyât Ktp., nr. 56). 14. ezZiyâdetü’l-münteze£a min Kitâbi Sîbeveyhi. Kitâbü Sîbeveyhi’de eksik açýk434
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MÜBEŞŞİR et-TIRÂZÎ

lanan yerlerin izahý hakkýndadýr (Konya
Yûsuf Aða Ktp., nr. 14). Bunlardan baþka
gramer, lugat, edebiyat, i‘râbü’l-Kur’ân,
kýraat, Allah’ýn isim ve sýfatlarý gibi konularda Müberred’e birçok eser nisbet edilmiþtir (bk. Ýbnü’n-Nedîm, s. 59; el-MušteŠab, neþredenin giriþi, I, 54-130; Hadîce
el-Hadîsî, s. 147-305; Rezzûk Ferec Rezzûk, III/1 [1394/1974], s. 243-266).
Müberred’in sade bir üslûpla ve çoðu
irticâlen söylenmiþ birçok þiirinin olduðu
kaydedilirse de (Ebû Bekir ez-Zübeydî, s.
112) biyografi eserlerinde yer alan þiirleri
bazý methiye, gazel ve ihvâniyât parçalarýndan ibarettir. Kendisini himaye eden
Baðdat Valisi Ubeydullah b. Abdullah b.
Tâhir’e methiyesi ve sitem þiiri bunlardandýr.
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Türkistanlý âlim,
fikir ve mücadele adamý.

™

27 Receb 1314 (1 Ocak 1897) tarihinde Batý Türkistan’da bugün Kazakistan sýnýrlarý içinde kalan Týrâz þehrinde doðdu.
Babasý bölgede fýkýh, Arap dili ve Doðu
edebiyatlarý alanýnda tanýnan Muhammed
Han b. Muhammed Gazî Han el-Hüseynî’dir; annesi son Doðu Türkistan emîrlerinden Seyyid Büzürg Han’ýn soyundan gelmiþtir. Ýlk öðreniminden sonra orta ve yüksek tahsilini Taþkent’te sürdürdü. Buradaki Ebü’l-Kasým Han ve Buhara’da Buhara
üniversitelerinden mezun olarak (1917)
Arap edebiyatý, tefsir, fýkýh ve mantýk dallarýnda uzmanlaþtý. Sultan II. Abdülhamid’in Uzakdoðu’ya gönderdiði teblið heyetinde yer alan Þeyh Muhammed el-Aselî
eþ-Þâmî’den hadis icâzeti aldý.

Memleketine döndükten sonra komünist yönetime ve dinsizlik akýmýna karþý
mücadele etti. 1917’de Türkistan Öðrencileri Birliði’ni kurdu. Ayný yýl Aleksandr Kerenski’nin geçici hükümeti sýrasýnda Rusya Halklarý Yasama Konferansý’na Türkis-

tan temsilcisi olarak seçildiyse de Bolþevikler’in iktidarý ele geçirmesi üzerine (Ekim
1917) konferans toplanamadý. Türkistan’daki Hokand, Hîve ve Buhara hanlýklarý
1918-1921 yýllarýnda iþgal edilerek altý ayrý
cumhuriyet halinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði’ne baðlanýnca (1923) Mübeþþir et-Týrâzî, bir taraftan komünist yönetime karþý ülkesinin baðýmsýzlýðý için mücadele verirken bir taraftan da Türkistan
halkýnýn birliði için çalýþtý. Semerkant’taki
Âyîne, Taþkent’teki Islâh ve yayýn müdürlüðünü yaptýðý Îzâhu’l-merâm adlý
dergilerde yazýlar yazdý, imam-hatiplik görevinde bulundu. Bu sýrada tutuklanarak
eserleri ve zengin kütüphanesi yakýldý.
1923’te kadýlýk ve 1924’te Týrâz’da Din Ýþleri reisliði görevlerine getirildiyse de Sovyet yönetiminin müdahalesi yüzünden bu
görevlerinden ayrýlmak zorunda kaldý; kendisi tutuklandýðý gibi açtýðý okullar da kapatýldý. Mücadelesine devam eden Mübeþþir, 1926’da Týrâz’da gizlice kurulan Türkistan Baðýmsýzlýðý Cemiyeti’ne baþkan seçildi. Ancak Türkistan halkýnýn kanlý mücadelesi bir sonuç vermeyip Týrâzî birkaç
defa tutuklanarak bir defa da sürgüne
gönderilmesinin ardýndan idama mahkûm
edilince Nisan 1930’da Afganistan’a hicret etti. Kral Nâdir Þah’tan saygý ve itibar
gördü. Arapça ve dinî ilimler müderrisliði
yaptý. Bir süre sonra Afgan vatandaþlýðýna kabul edilerek hac mevsiminde Suudi
Arabistan’a gönderilen Afgan heyetine
baþkan nâibi tayin edildi (1931), ertesi yýl
da ayný görevde bulundu. Kâbil’e dönünce
kraliyet divanýnda Telif ve Tercüme Dairesi müdürlüðüne getirildi. Bu vesileyle bütün Ýslâm dünyasýnda ilim, siyaset ve basýn çevreleriyle iliþki kurdu. Mýsýr ve Irak’taki dergi ve gazetelerde yazýlarý neþredildi. 1936’da Muhammed Ýkbal’in davetiyle gittiði Lahor’da Ýslâm birliði üzerine
yaptýðý konuþmalarý Hindistan’da büyük
yanký uyandýrdý. Ayný zamanda Afganistan’a hicret eden yarým milyon Türkistan-
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lý göçmene liderli
Savaþý sýrasýnda
onayýyla Türkista
ganistan’dan bir
göçmenlerden bi
Ancak Almanya’
ler’in baskýsý üzer
zî’yi ve bazý arkad
1948 yýlýnda serb
Þah kraliyet divan
sini istediyse de

Sovyet yönetim
ye yönelik faaliyet
da Pakistan’a ge
býrakýp Mýsýr’a git
yanýna getirtti (Þ
yasî mülteci olara
sine maaþ baðlan
sýzlýðý mücadeles
ren Týrâzî, Türkist
du. Arkadaþlarýyl
Türkistân ve Çað
dergi çýkardý. Ab
Allâl el-Fâsî gibi
de yer aldýðý Cem
þuûbi’l-Ýslâmiyye’
kistan temsilcisi o
le Türkistan’ýn ba
Milletler ve diðer
lar nezdinde giriþ
de Afgan Edebiy
liðine, ayrýca Dâß
nâ) yayýn kurulun
lopedinin “Ýslâm”
yýllarýn baþlarýnda
diði siyaset doðru
lerden uzak dura
gul oldu, birçok
yazdý. 21 Þubat
etti ve Ömer b. F
dildi.

Türkçe yanýnda
len Týrâzî bu üç d
ne, Ýslâmî ilimlere
siyettir. Ona gör
toplumlarýn karþý
li ancak Ýslâm’ýn t
ma ve Ýslâm birlið
Yaþadýðý bütün ül
ceyi dile getirmiþ
ler’le Kadîmciler’
týðý gibi Mýsýr’da
sýndaki ayrýlýklar
çaba göstermiþ, M
mi’l-Ýslâmî kuru
desteklemiþtir. Sö
dele veren bütün
yanýnda yer almýþ
lümanlarýn ortak
tur. Oðlu Nasrulla

