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olarak kullanýlan kelimeler; diþillerde tas-
gýr meselesi vb. konular Arap þiiri, âyet,
hadis ve emsalden zengin þevâhidle açýk-
lanmýþtýr.

Kitabýn temel kaynaðýný Yahyâ b. Ziyâd
el-Ferrâ ile Ebû Hâtim es-Sicistânî’nin el-
Mü×ekker ve’l-müßenne¦ adlý eserleri
teþkil eder. Müellif Ferrâ’dan yaptýðý alýn-
týlarý ve Kûfe ekolünün görüþlerini doðru
bulmakta, birçok görüþü eleþtirirken de
Ferrâ’nýn anlayýþýna dayanmaktadýr. Buna
karþýlýk sýkça alýntýlar yaptýðý Ebû Hâtim
es-Sicistânî’nin fikirlerini çok defa hatalý
bulmaktadýr (krþ. I, 67-80, 110-111, 249,
343-350; II, 165, 234-235). Bazý kelimelerin
erilliði-diþilliði meselelerinde Sîbeveyhi, As-
maî, Ýbnü’s-Sikkît, Müberred gibi kadîm
dilcilerin görüþlerini yanlýþ bulurken de
genellikle Ferrâ’ya dayanmaktadýr (krþ. I,
185-189; II, 41-42). Eserde Kûfe mektebine
mensup dilcilerden baþta Ferrâ olmak
üzere Ýbnü’s-Sikkît, Sa‘leb, Ali b. Hamza el-
Kisâî, Ali b. Hasan el-Lihyânî, Ebû Ubeyd,
Hiþâm b. Muâviye ve Ebû Abdullah Ýbnü’l-
A‘râbî’den; Basralýlar’dan da en çok As-
maî’den, ayrýca Ebû Hâtim es-Sicistânî,
Ebû Ubeyde Ma‘mer b. Müsennâ, Ebû
Zeyd el-Ensârî gibi dilcilerden nakillere yer
verilmiþtir. Ebü’l-Cerrâh, Ebû Servân, Ebû
Fak‘as gibi birçok fasih bedeviye de atýfta
bulunulmuþtur (neþredenin giriþi, I, 33-39).

Eserde kýraat ve lehçe farklarý ile sarf ve
nahiv meselelerine dair bazý ayrýntýlar zik-
redildiði gibi bazý þahit beyitlerin ait oldu-
ðu kasidelerden parçalar alýnarak açýklan-
mýþ, böylece anlatýmýn donuk ve soðuk ya-
pýsýna edebî bir hava verilerek, canlý, duy-
gusal ve sýcak bir hüviyet kazandýrýlmýþtýr.
Kitapta bin yirmi bir beyit, iki yüz yedi âyet,
elli dört mesel ve fasih söz, yirmi iki hadis
þâhid olarak kullanýlmýþ, altmýþ iki kýraat
meselesi ele alýnmýþtýr (neþredenin giriþi,

I, 42-43). Ayrýca kelimelerin sadece eril ve-
ya diþil olduðu söylenmekle yetinilmeyip
çeþitli mânalarýna göre eril ve diþil olarak
kullaným durumlarý açýklanmýþ, sebep be-
yanlarýna (ta‘lîl) birinci derecede önem
verilmiþtir. el-Mü×ekker ve’l-müßenne¦,
Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ’dan itibaren zama-
nýmýza kadar bu alanda yazýlmýþ kýrký aþkýn
eser arasýnda kapsam, mükemmellik, ay-
rýntý ve bilimsellik yönlerinden en üstün
telif olarak deðerlendirilmiþtir (meselâ
bk. Kemâleddin el-Enbârî, s. 265; Yâkut,
XVIII, 312; Ýbn Hallikân, IV, 342).

Eser ilk defa Târýk Necm Abdüavn el-Ce-
nâbî tarafýndan Âtýf Efendi (nr. 2595) ve
Süleymaniye (Fâtih, nr. 4025; Beþîr Aða /
Eyüp, nr. 179) kütüphaneleriyle Dârü’l-kü-
tübi’z-Zâhiriyye’deki eksik bir nüshaya da-
yanýlarak yayýmlanmýþ (Baðdat 1398/1978),
bu neþrin ikinci baskýsý iki cilt halinde ger-
çekleþtirilmiþtir (Beyrut 1406/1986). Mu-
hammed Abdülhâlik Udayme de eseri neþ-
retmiþtir (I-II, Kahire 1401/1981, 1419/
1999).
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Eþrefoðlu Rûmî’nin
(ö. 874/1469-70 [?] )

dinî - tasavvufî mensur eseri.
˜ ™

Anadolu’da Türkçe olarak kaleme alýnan
dinî, tasavvufî ve ahlâkî nitelikteki eserle-
rin ilk örneklerinden olan kitapta müellif
mukaddimede münafýklarýn çoðaldýðýný,

mazan Abdüttevvâb), Riyad 1977, s. 95;  Ýbrâ-
him Enîs, el-Lehecâtü’l-£Arabiyye, Kahire, ts.
(Dârü’l-fikri’l-Arabî), s. 124; G. Bergstrasser, et-
Te¹avvürü’n-na¼vî (trc. Ramazan Abdüttevvâb),
Kahire 1982, s. 51-115; Ýbrâhim es-Sâmerrâî,
Ma£a’l-me½âdir fi’l-lu³a ve’l-edeb, Amman 1403/
1983, II, 74-75; Hâmid Sâdýk Kanîbî, Mu£cemü’l-
müßenne¦âti’s-semâ£iyye, Beyrut 1407/1987,
s. 7-53; Emîl Bedî‘ Ya‘kub, el-Mu£cemü’l-mu-
fa½½al fi’l-mü×ekker ve’l-müßenne¦, Beyrut 1414/
1994, s. 7-120; Zülfikar Ahmed en-Nakavî, el-
Mu£cemü’l-mübteker fîmâ yete£allaš bi’l-mü-
ßenne¦ ve’l-mü×ekker, Beyrut 1998, s. 17-33,
ayrýca bk. tür.yer.
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Arapça kelimelerin erillik
ve diþilliðine dair kapsamlý eseri.
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et-Te×kîr ve’t-teßnî¦ adýyla da anýlan
kitabýn mukaddimesinde müellif telif se-
bebini açýklarken Arapça kelimelerin eril -
diþil durumlarýný bilmenin nahiv ve i‘rab
bilgisinin tamamlayýcýsý olduðunu, kelime-
lerin bu özelliklerini bilmeden gramer ve
i‘rab kurallarýna uygun cümle kurmanýn
mümkün olmayacaðýný belirtir. Geniþ bir
hacme sahip bulunan eser elli bölüm ha-
linde düzenlenmiþtir. Ýsim, fiil, harf ve sý-
fatlarda, sûre, ülke, yer, kabile, millet, hay-
van, gün ve bayram adlarýnda eril ve diþil-
ler; sayýlarda ve çoðul kelimelerde eril ve
diþil olanlar; taký alan ve almayan diþiller;
hakiki ve mecazi diþiller; bazý sýfat kalýp-
larýnda erillik-diþillik; isimler, fiiller ve edat-
lardaki diþil takýlarý; gayri munsarif olan
diþiller; kelimelerin lafzýna veya anlamýna
itibarla eril veya diþil sayýlma durumu; in-
san organlarýnda ve diðer varlýklarda eril
ve diþil olan kelimeler; hem eril hem diþil
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