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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,
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Ebû Bekir Ýbnü’l-Enbârî’nin
(ö. 328/940)

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

MÜZEKKÝ’n-NÜFÛS

Eþrefoðlu

Rûmî’nin

Müzekki’n-nüfûs
adlý eserinin

ilk iki sayfasý
(Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya, nr. 2070)
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Ebû Ýbrâhîm Ýsmâîl b. Yahyâ
b. Ýsmâîl el-Müzenî el-Mýsrî

(ö. 264/878)

Ýmam Þâfiî’nin önde gelen
talebesi, müctehid.

˜ ™

175’te (791) doðdu. Yemen’de yaþayan
Müzeyne kabilesine mensuptur. Önceleri
Ýmam Mâlik’in önde gelen talebesi Asbað
b. Ferec’den öðrenim gördü (Zehebî, Te×-
kiretü’l-¼uffâ¾, II, 458). Þâfiî’nin 200 (816)
yýlý civarýnda Mýsýr’a geliþinden vefatýna ka-
dar geçen dört yýl boyunca en yakýn tale-
beleri arasýnda yer aldý. Þâfiî’den sonra
onun son dönemine ait fýkhî görüþlerini
(cedîd) sonraki nesillere aktarma faaliye-
tini sürdürdü. Arkadaþý Büveytî’nin ardýn-
dan tedrîs halkasýnýn baþýna geçerek mez-
hebin yaþayan en büyük temsilcisi haline
geldi. el-Câmiu’l-atîk’te (Amr b. Âs Camii)
verdiði derslerle baþta Mýsýrlýlar olmak üze-
re Horasan, Irak, Þam ve Endülüs bölge-
sinden gelen pek çok âlimin yetiþmesinde
ve bu yolla mezhebin geniþ kitlelere yayýl-
masýnda önemli rol oynadý. Müzenî Ýmam
Þâfiî, Nuaym b. Hammâd ve Ali b. Ma‘bed
b. Þeddâd’dan hadis rivayet etti. Kendisin-
den Ýbn Huzeyme, Tahâvî, Zekeriyyâ b.
Yahyâ es-Sâcî, Ýbn Cevsâ, Ebû Avâne el-
Ýsferâyînî, Ýbn Ebû Hâtim er-Râzî, Ýbn Zi-
yâd en-Nîsâbûrî, Ebü’l-Fevâris Ýbnü’s-Sâ-
bûnî, Ýbnü’l-Cârûd, Ebû Nuaym el-Cürcâ-
nî rivayette bulundu. Ýbn Ebû Hâtim onun
sadûk, Ebû Saîd Ýbn Yûnus ve Ýbnü’l-Cevzî
sika olduðunu ifade etmiþlerdir. 24 Rebî-
ülevvel yahut 24 Ramazan 264’te (4 Ara-
lýk 877 veya 30 Mayýs 878) Kahire’de vefat

etti ve Karâfetüssuðrâ’da bulunan Ýmam
Þâfiî’nin türbesi yakýnýna defnedildi. Kab-
ri önemli ziyaretgâhlardan biri haline gel-
miþtir.

Ebû Abdullah Ýbn Abdülhakem ile bir-
likte Mýsýr’ýn önde gelen iki büyük âlimin-
den biri kabul edilen Müzenî’nin en yetkin
olduðu alan fýkýhtýr. Ondan Ýbn Huzeyme,
Yûsuf b. Abdüla‘lâ, Muhammed b. Nasr
el-Mervezî, Ebü’l-Kasým Osman b. Saîd el-
Enmâtî, Ýbn Ukayl el-Firyâbî, Abdân el-
Mervezî, Ýshak b. Mûsâ el-Ýsferâyînî, Ýbn
Allûye er-Rezzâz, Eslem b. Abdülazîz, Bey-
yânî, Muhammed b. Abdüsselâm el-Huþe-
nî, Ýbnü’l-Harrâz el-Kurtubî gibi pek çok
âlim fýkýh tahsil etmiþtir. Mezhebin özel-
likle Mýsýr’da güçlenmesindeki rolü büyük
olmuþ, burada Mâlikîler’in üstünlüðü söz
konusu iken vali Ahmed b. Tolun’un huzu-
runda yapýlan bir tartýþmada söyledikleri
onun hoþuna gidince kendisine yakýnlýk duy-
muþ ve Þâfiîler’i Mâlikîler’den üstün konu-
ma getirmiþtir.

Þâfiî’nin Mýsýr sonrasý eserleriyle çok faz-
la alâkalý olduðu anlaþýlan Müzenî, er-Ri-
sâle’yi bizzat Þâfiî’den seksen defa, ken-
di baþýna ise elli yýlda 500 defa okuduðu-
nu ve her defasýnda yeni bir açýlým kazan-
dýðýný belirtmiþtir. Ancak Þâfiî’nin Baðdat’-
ta yazdýðý kadîm mezhep anlayýþýný yansý-
tan kitaplarýyla bu kadar ilgilendiði söyle-
nemez (Ebû Âsým el-Abbâdî, s. 24). Þâfiî’-
den doðrudan duymadýðý bazý konularda
süt kardeþi Rebî‘ b. Süleyman el-Murâdî’-
nin eserinden yararlanmýþtýr. Hanefî kitap-
larýný da sürekli incelediði ve bunu gören
yeðeni Tahâvî’nin bu sebeple Hanefî mez-
hebine geçtiði rivayet edilir (Ebû Ya‘lâ el-
Halîlî, I, 429, 431).

Hakkýnda Ýmam Þâfiî’nin “mezhebimin
destekçisi” ve, “Þeytanla tartýþsa onu ye-
ner” dediði, onun en yakýn talebelerinden
ve mezhebin önde gelen imamlarýndan olan
Müzenî kaynaklarda Þâfiî’nin usulünü, fet-
valarýný en iyi bilen ve mezhebi müdafaa
için tartýþmalara katýlan kiþi olarak taný-
týlmakta ve Þâfiî’nin öðrencilerinden hiç
kimsenin kendisini Müzenî’den üstün gör-
mediði ifade edilmektedir. Bununla birlik-
te daha sonraki nesilden Ebü’l-Abbas Ýbn
Süreyc’in Müzenî dahil Þâfiî’nin bütün ta-
lebelerinden üstün kabul edildiði belirtil-
mektedir (Þîrâzî, s. 109). Þâfiîler, Müzenî
ve Rebî‘ b. Süleyman el-Murâdî’nin Ýmam
Þâfiî’den yaptýklarý nakilleri diðer râvilerin
nakillerine tercih etmiþlerdir (Hattâbî, I,
4-5). Fýkýh bilgisi ve Þâfiî’nin ictihad man-
týðýna nüfuz bakýmýndan üstünlüðü tartýþ-
masýz kabul edildiðinden bazý âlimler ta-

meþâyihe ve meþâyih sözüne itibar edil-
mediðini, beylerin zalim, kadýlarýn rüþvet-
çi ve müderrislerin fâsýk olduðunu, vâizle-
rin dünya için vaaz edip akçe biriktirdik-
lerini söyler ve Müzekki’n-nüfûs’u halký
doðru yola sevketmek amacýyla ve halk
tarafýndan anlaþýlmasý için bilhassa Türk-
çe olarak kaleme aldýðýný belirtir.

852 (1448) yýlýnda telif edilen eser iki
ana bölümden meydana gelir. Birinci bö-
lümde dünya sevgisiyle bu sevginin fayda
ve zararlarý, nefs-i emmârenin özellikleri,
ölüm, kýyamet, büyük günahlar, tevekkül
gibi konular ele alýnmakta, ikinci bölümde
nefs-i emmârenin terbiye edilmesi, tasav-
vuf âdâb ve erkâný ve iyi bir müslüman ol-
manýn þartlarýný anlatmaktadýr. Eseri, “Bü-
tün hayýrlarýn baþý Allah’tan korkmak ve
bütün þerlerin baþý korkusuz olmaktýr”
þeklinde özetlediði prensipten hareketle
kaleme alan müellif genel anlamda insan
meselesi ve eþref-i mahlûkat olarak yara-
týlan insanýn eðitimi üzerinde durur. Yara-
týlýþ itibariyle her türlü kötülüðü yapma-
ya müsait olan insanýn çalýþýp çabaladýðý,
gayret gösterdiði takdirde nefsini kötü-
lüklerden arýndýrabileceðini ve aklý sayesin-
de hayvanlýk derekesinden insanlýk dere-
cesine yükselebileceðini söyler.

Sanat endiþesinden uzak, müridlere doð-
rudan doðruya tasavvufî -ahlâkî hakikat-
leri anlatma gayesini taþýyan Müzekki’n-
nüfûs, geniþ halk tabakasýnýn kolayca an-
layabileceði þekilde sade bir Türkçe ile ya-
zýlmýþ ve tasavvufun halk arasýnda yayýl-
masýnda önemli hizmet görmüþtür. Mü-
ellifin Osmanlý döneminde Anadolu’da ku-
rulan ilk tarikatlardan biri olan Eþrefiyye’-
nin pîri olmasý dolayýsýyla kitabýn Türk ta-
savvuf ve düþünce tarihinde ayrý bir yeri
vardýr. Yeni sayýlabilecek herhangi bir gö-
rüþe yer verilmemekle beraber tasavvufun
temel konularýyla tarikat terbiyesinin esas-
larýný baþarýlý bir üslûpla özetleyen Müzek-
ki’n-nüfûs, yazýldýðý devirden itibaren Mu-
hammediyye ve Envârü’l-âþýk¢n gibi ge-
niþ halk topluluklarý tarafýndan benimsen-
miþ, daha sonraki devirlerde kaleme alýnan
bu tür eserlere örnek teþkil etmiþtir.

Kütüphanelerde birçok yazma nüshasý
bulunan eser (en önemlileri için bk. Sü-
leymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2070; ÝÜ Ktp.,
TY, nr. 6300, 6387; Beyazýt Devlet Ktp., nr.
3642) eski harflerle birçok defa basýlmýþ
(Ýstanbul 1269, 1281, 1301, 1302; ayrýca bk.
Özege, IV, 1286-1287), Latin harfleriyle de
çeþitli baskýlarý yapýlmýþ (Ýstanbul 1955,
1966, 1969, 1976), ancak ilmî neþri henüz
gerçekleþtirilmemiþtir.


