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Arapça gramerinin
söz dizimi kurallarý ile

i‘rab bölümünü kapsayan ilim.
˜ ™

Sözlükte “yönelmek, izini takip etmek”
anlamýndaki nahv kelimesi isim olarak
“yön, taraf, yol” mânasýna gelir. Ýsimlen-
dirmeye dair rivayetlerin çoðuna göre gra-
merin sentaks kýsmýna bu adýn verilmesi-
nin sebebi, Hz. Ali’nin kelime çeþitleriyle
tanýmlarýný kapsayan bir sayfayý Ebü’l-Es-
ved ed-Düelî’ye verdikten sonra, “Bu yola
girerek ilerle” (Ünhu hâce’n-nahve) deme-
si veya Ebü’l-Esved’in, gramerle ilgili ba-
zý düþüncelerini belirtip öðrencilerine Hz.
Ali’ninkine benzer bir tâlimat vermesidir
(Ebü’l-Kasým ez-Zeccâcî, s. 89; Kemâled-
din el-Enbârî, s. 4, 7, 12). Ayrýca Kur’an
okutanlarla muallimlerin bir ifade konu-
sundaki düzgün (fasih) örneði belirtmek
üzere, “Bu hususta Araplar’ýn nahvi þöyle-
dir” gibi kliþeleþmiþ söylemleri tekrar et-
melerinin de bu terimleþmede rol oynadý-
ðý kabul edilir. Yuhannâ el-Ýskenderânî’-
nin Yahyâ en-Nahvî olarak tanýnmasýndan
“nahv” ve “nahvî” terimlerinin Hz. Peygam-

ber zamanýnda bilinmekte olduðu anlaþýlý-
yorsa da o süreçte bu kelimeler “lugat, lu-
gat âlimi” mânasýnda kullanýlýyordu (Ab-
dülkerîm M. el-Es‘ad, s. 262-263).

Hz. Ömer ve Ýbn Mes‘ûd gibi sahâbîlerin,
hatta Resûl-i Ekrem’in (Buhârî, “Ta.bîrü’r-
rü,yâ”, 1; “Tevhîd”, 51) “eski Arap þiirinin
kendisiyle yazýldýðý edebî Arapça” ve “Kur-
’an’ýn kendisiyle indiði bâdiye Arapça’sý”
anlamýnda kullandýðý “Arabiyye” tabiri
(Ebû Bekir ez-Zübeydî, s. 13) Kur’an kýra-
atinin etkisiyle kýsa zamanda terimleþe-
rek imâle, idgam, ibdâl, i‘lâl, hemz gibi
daha çok kýraat, sarf ve fonetiðe dair ko-
nularla i‘rab olgusunu kapsayan ilmin adý
olmuþ, sonuçta Arabiyye nahiv, sarf, fo-
netik, garîb kelimeler ve lehçe farklarýný
kapsayan disiplini ifade etmiþtir. Ebû Amr
b. Alâ, Yûnus b. Habîb ve Ýbn Sellâm el-
Cumahî gibi kadîm râvi ve dilciler de
Arabiyye’yi bu mânada kullanmýþlardýr
(Ýbn Sellâm el-Cumahî, I, 12; M. Hayr el-
Hulvânî, s. 12-13). Öte yandan nahiv teri-
minin Arabiyye’nin i‘rab ve sarfla ilgili kýs-
mýný (gramer) belirtmek üzere I. (VII.) yüz-
yýldan itibaren kullanýlmakta olduðu Ýbn
Ebû Ýshak’ýn bir sarf konusuna “nahiv ba-
bý” demesinden de anlaþýlmaktadýr (Ýbn
Sellâm el-Cumahî, I, 15).

Nahiv konusunda üzerinde durulmasý
gereken en önemli kavramlardan biri i‘rab-
dýr, zira i‘rab bu ilmin özünü teþkil eder.
Hz. Peygamber, “Kur’an’ý i‘rab edin, anla-
þýlmasý zor kelimelerini (garâib) araþtýrýn”
(Ýbn Ebû Þeybe, VI, 116; Hâkim, II, 477;
Beyhaký, II, 427); “Arabiyye’nin inceliklerini
öðrenin, Kur’an’ý i‘rab edin, çünkü o Arap-
ça’dýr (veya onun dili Arabiyye’dir)” (Ýbn
Ebû Þeybe, VI, 116) gibi hadislerinde i‘rab
tabirinin önemi vurgulanmýþtýr. Bu hadis-
ler bazý râvileri sebebiyle zayýf sayýlmakla
birlikte Hz. Ebû Bekir, Ömer, Abdullah b.
Mes‘ûd, Ebû Zer el-Gýfârî, Ebû Hüreyre ve
Abdullah b. Ömer gibi sahâbîlerin Kur’an’ý
i‘rab ederek okumanýn daha sevap oldu-
ðuna dair sözleri (Ýbn Atýyye el-Endelüsî,
I, 40) bahis konusu hadislerin içeriðini te-
yit etmektedir. Bu tür metinlerde geçen
“i‘râbü’l-Kur’ân” tabiri “Kur’an’daki gizli /
kapalý noktalarý, anlaþýlmayan kelime, ifa-
de ve mânalarý araþtýrýp ortaya çýkarmak,
anlaþýlýr hale getirmek” biçiminde algýla-
nabilir. Ancak i‘râbü’l-Kur’ân’ý tarihî pers-
pektif içinde ve lahn hadisesiyle baðlantýlý
olarak ele almak daha uygun görünmek-
tedir. Çünkü kýraat hatalarý (lahn) çoðun-
lukla kelime sonlarýnda oluyordu. Buna
göre i‘râbü’l-Kur’ân ifadesi, “Kur’an kýra-
atinde sonlarý nasýl okunacaðý bilinmeyen
kelimelerin araþtýrýlýp açýklýða kavuþturul-

sýyla düzenlenen 1056 (1646) þenliðinde
Darphane yakýnýndan baþlayýp Kenan Pa-
þa Sarayý önünden Topkapý Sarayý’na ka-
dar olan ve Süleymaniye tarafýndaki soka-
ða bakan saçaklar, balkonlar yýktýrýlarak
sokak geniþletilmiþtir.

Nahillerin gümüþten ve deðerli taþlardan
yapýlanlarý da vardý. Kanûnî Sultan Süley-
man’ýn kýz kardeþi Hatice Sultan’ýn Mak-
bul Ýbrâhim Paþa ile evlenmesi dolayýsýyla
1524’te düzenlenen þenlikte nahillerden
birinin 60.000, diðerinin 40.000 parçadan
oluþtuðu söylenmektedir. Bunlar deðerli
taþlarla yapýlmýþ anka gibi kuþlarla süslen-
miþ sanat eserleriydi. Üzerlerinde altýn
kaplanmýþ bal mumu toplar, büyük parça-
lar halinde turkuazlar ve yüzlerce inci var-
dý. Bu nahillerden bir tanesinin deðeri 40-
50.000 altýn dükaydý. Ýki gümüþ nahil için
iki köþk parasý olan 50.000 kuruþ ödeni-
yordu. Gümüþ nahillerin bazýlarýnýn tepe-
sinde birer büyük mum yanardý.

Nahiller çok defa servi aðacý biçiminde
yapýlýyordu. Daha önceleri ise hurma aðacý
þeklinde olduðu ve dallarýna mumlar, süs-
ler ve mulajlar takýldýðý olmuþtur. Büyük
nahillerin iskeletleri genellikle demir çu-
buklarla yapýlýr, her yanýna çengeller konu-
lurdu. Tabanda 4 ile 6 m. çapý olan büyük
nahilleri taþýyabilmek için birbirine paralel
sekiz-on adet uzun direk bulunurdu. Bun-
lar forsalarýn nahili taþýmak için sýrtlarýna
aldýklarý tutamaklardý. Bazan iskelet kavak
aðacý gövdesinden yapýlýr, süslerin asýlabil-
mesi için yukarýdan aþaðýya doðru uzun-
luklarý giderek artan dallar takýlýrdý. Nahi-
lin her katýnda üstleri altýn ya da gümüþ
yaldýzla parlatýlmýþ toplar vardý; bunlar ba-
zan küp biçiminde de olurdu. Dev nahil-
lerin taþýnýrken devrilmemesi için yarýsý-
na kadar dört gergi direði bulunurdu; ay-
rýca týpký yelkenli gemilerin serenlerinde
olduðu gibi nahilin tepesiyle tabaný arasýn-
da dengeyi saðlayacak halatlar vardý.

Yalnýzca saray düðünlerinde deðil halk
düðünlerinde de nahillerin anlamý büyük-
tü. Her aile kendi maddî gücüne göre na-
hil yaptýrýrdý, fakat bunlarýn mânevî deðe-
ri pahalý nahillerden daha aþaðý deðildi.
Bugün hâlâ bazý köylerde nahillere rast-
lanmaktadýr. Nahilleri evlenmelerde kýz ta-
rafý hazýrlatýr, sünnet düðünlerinde de ço-
cuðun ailesi yaptýrýrdý. Nahile “düðün mu-
mu”, bir yerden baþka bir yere taþýnmasý-
na da “mum almasý” denirdi. Evlenmeler-
de nahiller gelin evinin, sünnet düðünlerin-
de ise sünnet evinin önüne taþýnýrdý. Bazý
þenliklerde küçük nahillerin sünnet çadýrý
önüne konulduðu da olurdu.



301

Esved’in kýzýnýn yaptýðý bir konuþma ha-
tasý üzerine Basra Valisi Ziyâd b. Ebîh’in
yahut oðlu Ubeydullah’ýn ya da Hz. Ömer’in
emriyle, diðer bir rivayete göre ise Hz. Ali’-
nin bazý temel esaslarý zikredip yol göster-
mesiyle Ebü’l-Esved ed-Düelî tarafýndan
nahiv ilminin kurulmuþ olduðu kabul edi-
lir (Ýbn Kuteybe, II, 159; Ýbn Cinnî, II, 8).
Nahiv ilminin bir Kur’an okuyucusunun ha-
talý okuyuþunu iþiten Hz. Ali tarafýndan ku-
rulduðu da kaydedilmektedir (Ebü’l-Kasým
ez-Zeccâcî, s. 89; Kemâleddin el-Enbârî,
s. 7, 12). Gerçekte bu cüz’î hadiseler, ký-
raatte ve konuþma dilinde görülen hata-
larýn yaygýnlýk kazanmasý tehlikesi karþý-
sýnda ashabýn duyduðu endiþeyi açýkla-
makta olup bunlar nahiv ilminin ortaya
konulmasýný zorunlu kýlan sebeplerin ba-
þýnda yer alýr. Aslýnda lahin hadiselerine
Câhiliye devrinde ve Hz. Peygamber döne-
minde de rastlanýyordu. Kýraat hatalarý
daha ziyade kelime sonlarýnýn harekelerin-
de yoðunlaþtýðýndan Resûl-i Ekrem ile Ebû
Bekir, Ömer, Abdullah b. Mes‘ûd ve Ebû
Zer el-Gýfârî gibi sahâbîlerin Kur’an’da yer
alan kelimelerin sonlarýnýn belirlenmesini,
ayrýca garîb kelimelerin ve Kur’an dilinin
öðrenilmesini teþvik etmelerinin, Hz. Os-
man’ýn, mevâlî ile Araplar’ýn karýþmasý ve
bilhassa câriyelerden doðan çocuklar yo-
luyla Araplar’ýn dil melekesinin bozulduðu-
na, konuþma dilinde ve kýraatte hatalarýn
zuhur ettiðine, zamanla Kur’ân-ý Kerîm’in
anlaþýlmasýnda güçlükler çekileceðine dik-
kat çeken hutbesinin (Ýbnü’l-Mu‘tez, s.
110-111) sözlük ve gramer çalýþmalarýný
baþlatan temel unsurlar olduðunu söyle-
mek gerekir. Fetihler neticesinde kitleler
halinde Ýslâm’a giren ve ana dili Arapça ol-
mayan unsurlarla Araplar’ýn karýþmasý so-
nunda hatalý okumalar daha da yaygýnlaþ-
mýþtýr. Bu sebeple âlimler lugat ve þiir mal-
zemesini derlemiþ, kadîm þiirler tesbit edil-
miþ, Ebü’l-Esved ed-Düelî de en çok kýra-
at hatasýnýn yapýldýðý Kur’ân-ý Kerîm’in ke-
lime sonlarýnýn i‘rabýný nokta þeklindeki
harekelerle tesbit etmiþtir. Onun bu faali-
yetinin ardýndan nahiv ilminin esaslarýný
belirleme iþine giriþmiþ olmasý mâkul gö-
rünmektedir. Ayrýca Kur’ân-ý Kerîm’in harf-
lerinin özel telaffuzu, med, hemze, idgam,
izhar, iklâb, gunne gibi kendilerine has
okunma kaideleri de özellikle þehir halký
için birçok dil meselesi ortaya çýkarýyordu.
Yabancýlarla karýþmanýn ve dolayýsýyla di-
lin bozulmasýnýn en yoðun yaþandýðý yer
Irak-Basra olduðu için dil ve gramer ça-
lýþmalarý orada baþlamýþtýr.

Zamanýmýza ulaþan ilk gramer eseri
olan Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ýnda görülen

üstün düzey ve beklenmedik kemal, mo-
dern dönemde bazý þarkiyatçýlarla Arap
yazarlarýnda tekâmül kanununa uygun
düþmediði gerekçesiyle kuþku uyandýrmýþ,
onlarý Arap gramerinin doðuþu ve geliþ-
mesinde yabancý tesir arayýþýna yöneltmiþ,
bu tesir bazý benzer noktalar öne sürülerek
açýklanmaya çalýþýlmýþtýr. Bunlar Aristo’-
nun gramer aðýrlýklý sûrî mantýða dair eser-
leriyle Yunan grameri, Süryânî ve Sans-
kritçe grameri tesirleridir. Milâdî VI. yüz-
yýlda Nusaybin medresesinde ve Cündi-
þâpûr Süryânî -Fârisî mektebinde okunan
Yunan gramerinin yaný sýra gramer aðýrlýk-
lý Aristo mantýðýnýn etkisiyle Süryânî gra-
merinin kurulduðu, Arap gramerinin de
Araplar’ýn Irak’ta Süryânîler’le karýþmasýn-
dan sonra ortaya konulduðu, dolayýsýyla
Arap nahvinin Süryânî gramerinin aracý-
lýk ettiði Yunan gramerinin etkisiyle oluþ-
tuðu, Aristo mantýðýndaki isim-fiil - ribat
(bað, edat) taksiminin Arap gramerindeki
isim-fiil -harf (edat) taksimine benzediði,
nitekim Süryânî grameriyle birçok benzer-
liðin bulunduðu, harekeleri de Ýncil’i doð-
ru okumak için Süryânîler’in icat ettiði ve
Araplar’ýn bunu onlardan aldýðý iddia edil-
miþtir. Her þeyden önce Sâmî dil ailesine
mensup olmalarýndan dolayý Arap grame-
riyle Süryânî, Ýbrânî ve Keldânî gramerleri
arasýnda benzerliklerin bulunmasý tabii bir
hadise olup bu mutlaka bir etkileþimi gös-
termez. Ýsim-fiil -ribat taksimi Aristo man-
týðýnýn, isim-fiil -harf taksimi ise Arap nah-
vinin eseridir, mevcut farklýlýk bir etkileþi-
min olmadýðýný göstermektedir (Muham-
med et-Tantâvî, s. 11). Süryânî gramerinin
kurucusu kabul edilen Ya‘kub er-Rehâvî
(ö. 90/709) Arap gramerinin kurucusu olan
Ebü’l-Esved ed-Düelî’den (ö. 69/688) son-
radýr. Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ýndaki mü-
kemmelliðin tekâmül kanunuyla baðdaþ-
týrýlamamasý da gerçeði yansýtmamakta-
dýr. Arap gramerinin kurulduðu I. (VII.) yüz-
yýlýn ortalarýndan Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ý-
nýn yazýldýðý II. (VIII.) yüzyýlýn sonlarýna ka-
dar bir asrý aþan zaman dilimi söz konusu
olup Îsâ b. Ömer es-Sekafî’nin el-Câmi£
ve el-Ýkmâl’i dýþýnda bir yangýnda yandýðý
rivayet edilen eserleri, Ebû Amr b. Alâ’-
nýn hayatýnýn sonlarýna doðru zühd yolu-
na girerek yaktýðý defterleri, Ýbn Ebû Ýs-
hak, Yûnus b. Habîb, Ebû Zeyd el-Ensârî
gibi dilcilerin çalýþmalarý ile onlardan riva-
yet edilenler, dehasýyla tanýnan Halîl b. Ah-
med’den yapýlan ve el-Kitâb’ýn temelini
teþkil eden iktibaslar eserin söz konusu
mükemmelliðinin arka planýný teþkil eder.
Bu arada Arap gramerinin Hint gramerin-
den etkilendiði de ileri sürülmüþtür.

masý” þeklinde anlaþýlabilir. Nitekim Ebü’l-
Esved ed-Düelî, Kur’an’da yer alan bütün
kelimelerin sonlarýna nokta þeklinde ha-
rekeler koymuþ ve bu faaliyeti için bizzat
kendisi “Kur’an’ýn i‘rab edilmesi” sözünü
kullanmýþtýr (Dânî, s. 4). Ebü’l-Esved’in bu
ifadesi ve yaptýðý iþ, Hz. Peygamber ile as-
habýn kullandýðý i‘râbü’l-Kur’ân tabirini açýk-
lýða kavuþturan bir yorum niteliði taþý-
maktadýr. Onlarýn dil çalýþmalarý Ýbn Ab-
bas’ýn garîbü’l-Kur’ân’a dair mesaisiyle
baþlamýþ ve Ebü’l-Esved’in Kur’an’ýn i‘rab
edilmesi faaliyetinin hemen arkasýndan
Hz. Ali’nin yol göstermesiyle nahiv ilminin
temelleri atýlmýþtýr.

Kadîm dilciler nahvi geniþ mânasýyla gra-
mer karþýlýðý olarak anlamýþlardýr. Günü-
müze ulaþan en eski nahiv çalýþmasý olan
Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ý bunun örneðini
teþkil eder. Bu eserde nahiv ve sarftan
baþka imâle, i‘lâl, idgam, hemz gibi fone-
tik meseleler, kýraat ve lehçe farklarý, hat-
ta bazý edebî ve belâgý anlatýmlar iç içedir.
Bu anlayýþ sonraki yüzyýllarda el-Mušte-
Šab (Müberred), el-Mufa½½al (Zemahþerî)
ve el-Elfiyye (Ýbn Mâlik) gibi eserlerde de-
vam ettirilmiþtir. Ýbnü’s-Serrâc ve Ýbn Us-
fûr el-Ýþbîlî gibi dilciler nahvi “ilmü’l-Ara-
biyye” ile eþ anlamlý kabul ederek alanýný
daha da geniþletmiþ, nahiv, sarf, lugat,
aruz, kafiye, iþtikak, þiir yazma usulü, in-
þâ, meânî, beyân, hat gibi dilin bütün yön-
lerini kapsayan bir ilim þeklinde algýlamýþ-
lardýr (Ali Ebü’l-Mekârim, II [1404-1405],
s. 381-382). Nahiv kitaplarýnda nahvin ta-
nýmýna genellikle yer verilmemiþ, yer ve-
renler de bilimsel bir taným yapmaktan çok
felsefî yaklaþýmlarýný yansýtmýþlardýr. Gü-
nümüzdeki yaygýn kabule göre de geçerli
olan ve gramerin söz dizimi (terkip) kural-
larý ile i‘rab olgusuna has kýsmýný kapsa-
yan nahvin dar çerçevedeki anlamýna Ebû
Ya‘kub es-Sekkâkî, Abdullah b. Ahmed el-
Fâkihî ve Sabbân gibi dilcilerle modern za-
manda Ýbrâhim Mustafa ve Abdülalîm Ýb-
râhim gibi bazý yazarlarda rastlanýr. Bu-
gün nahiv söz dizimi, cümle bilimi, sentaks
terimleriyle karþýlanýr ve dil bilgisinin söz
dizimi kurallarýyla i‘rab olgusuna iliþkin kýs-
mýný içerir. Bu bakýmdan nahvin konusu
terkip ve cümlelerin kuruluþu, öðeleri, çe-
þitleri, i‘rab olgusu, âmiller, mâmuller, i‘rab
alâmetleri, mu‘reb ve mebnîler gibi me-
seleleri kapsar.

Kuruluþu. Kadîm râvi ve müellifler na-
hiv ilminin ortaya konulmasýný gerektiren
bazý sebepler zikretmiþlerdir. Bir kýsým âyet-
lerin (et-Tevbe 9/3; el-Hâkka 69/37) kýraa-
tinde görülen okuma hatalarý yahut ana di-
li Arapça olmayanlardan birinin veya Ebü’l-
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Âsým ile Ýbn Ya‘mer’in adlarý geçerse de
(Sîrâfî, s. 13-14) gerçekleþtirdikleri iþin na-
hivle ilgisi bulunmadýðýndan bu uzak bir
ihtimal þeklinde deðerlendirilmiþtir. Ab-
durrahman b. Hürmüz el-A‘rec ile Nadr b.
Þümeyl de bu konuda zikredilir (Ebü’t-Tay-
yib el-Lugavî, s. 22; Sîrâfî, s. 13-14). Diðer
taraftan dilin tevkýfiliði olgusundan hare-
ket eden Ýbn Fâris nahvin kadîm olduðu ve
Arab-ý âribenin nahiv terimlerini bildiði,
ancak bu alandaki müktesebatýn zamanla
zayýflamasýndan sonra Ebü’l-Esved’in elin-
de yeniden canlandýðý þeklinde farklý bir
fikir ortaya koymuþtur (e½-Øâ¼ibî fî fýšhi’l-
lu³a, s. 10-15; Yâkut, I, 80).

Modern zamanda bazý þarkiyatçýlarýn
yaný sýra Arap yazarlarý, Hz. Ali ile Ebü’l-
Esved devrinin basit ruhunun ilmî ve fel-
sefî taným, taksim ve terimler ortaya koy-
maya elveriþli olmadýðýný ileri sürerek bu
iþin daha sonraki bir süreçte gerçekleþmiþ
olmasýnýn gerektiðini iddia etmiþlerdir. Na-
hiv ilminin kuruluþunu Ebü’l-Esved’e nis-
bet eden rivayetleri efsane kabilinden gö-
ren Carl Brockelmann, kaynak gösterme-
den bu iþin Ýbn Ebû Ýshak ile (ö. 117/735)
Halîl b. Ahmed ve Sîbeveyhi’nin hocasý Îsâ
b. Ömer es-Sekafî (ö. 149/766) zamanýnda
gerçekleþtiðini öne sürmüþtür (GAL [Ar.],
II, 123, 128). Ahmed Emîn de Hz. Ali ile Þiî
Ebü’l-Esved’e yapýlan nisbetlerin mezhep
gayretkeþliði endiþesi taþýdýðýný belirtmiþ,
i‘rab harekelerini koyan Ebü’l-Esved’in na-
hiv kaideleri üzerinde fikir yormasýnýn te-
kâmül kanunu ile çeliþmemekle birlikte
nahvin bir ilim niteliðinde kuruluþunun da-
ha sonra gerçekleþtiðini, adýnýn da Halîl b.
Ahmed tarafýndan konulduðunu, kadîm
müelliflerin nahvin vaz‘ý ile i‘rab harekele-
ri ve zamme, fetha, kesre, sükûn gibi hu-
suslarý kapsayan Arabiyye’nin vaz‘ýný kas-
tettiklerini, ilim olarak gerçek nahvin ise
hemze hakkýndaki görüþleri bir kitap oluþ-
turacak kadar ayrýntýlý olan Ýbn Ebû Ýshak
ve onun tabakasý tarafýndan ortaya konul-
duðunu kaydetmiþtir (™u¼a’l-Ýslâm, II, 285-
290). Ahmed Emîn’in öðrencisi Þevký Dayf
da hocasýný desteklemektedir (Medârisü’n-
na¼viyye, s. 5, 16). Netice olarak Kur’ân-ý
Kerîm’in Hz. Osman zamanýnda çoðaltýl-
masýnýn ardýndan hatasýz okunmasý için
nokta þeklindeki i‘rab harekeleriyle benzer
harfleri ayýran temyiz noktalarýnýn konul-
masý, bunun arkasýndan Kur’ân’ýn dilini bo-
zulmaktan korumak amacýyla gramer ça-
lýþmalarýnýn ve dolayýsýyla nahiv disiplininin
kurulmaya baþlanmasý, Kur’an’ýn kýraatini
ve dilini koruma gayretiyle gerçekleþmiþ
bir geliþme olarak Ebü’l-Esved devrini gös-
termektedir.

Geliþmesi. Nahiv ilminin doðuþu Kays ve
Temîm gibi fasih Arap kabilelerine mekân
teþkil etmesi, çöle yakýnlýðý münasebetiyle
fasih bedevîlerden saðlýklý dil malzemesi-
ni derleme imkânýna sahip olmasý, hita-
bet ve þiir yarýþmalarý gibi kültürel etkin-
liklerin yapýldýðý Mirbed panayýrýna zemin
oluþturmasý sebebiyle Basra’da ve Basra
ekolüne mensup dilciler tarafýndan gerçek-
leþtirilmiþtir (bk. BASRÝYYÛN). Ebü’l-Esved
ed-Düelî’den Halîl b. Ahmed dönemine ka-
dar süren bu devre Ebü’l-Esved ile onun
öðrencileri ve onlarýn öðrencilerinin zama-
nýný kapsar. Nahiv ilmini Ebü’l-Esved’den
oðlu Atâ, Anbese b. Ma‘dân, Meymûn el-
Akren, Nasr b. Âsým, Ýbn Ya‘mer ve Ab-
durrahman b. Hürmüz el-A‘rec okumuþ-
tur. Bu süreçte bazý sayfa ve cüzlerden
bahsedilirse de tam bir telif görülmez, þi-
fahî nakil ve öðretim hâkimdir. Bunlardan
ders alan Ýbn Ebû Ýshak, Îsâ b. Ömer es-
Sekafî ve Ebû Amr b. Alâ döneminde ise
nahiv ilminin konularý ile kurallarý artmýþ,
tartýþmalar baþlamýþ, ilk defa izahlara fýtrî
ta‘lîl ve kýyas boyutu eklenmiþtir. Baþta
nahvin kendi konularý olmak üzere sarf, lu-
gat, edebiyat, ahbâr vb. alanlara dair me-
seleler de nahiv kapsamýnda ele alýnmýþ-
týr. Bu süreçte Ýbn Ebû Ýshak’ýn Kitâbü’l-
Hemz’i ile (Ebü’t-Tayyib el-Lugavî, s. 12)
Sekafî’nin el-Câmi£ ve el-Ýkmâl’i (Ýbnü’l-
Kýftî, II, 375) gibi bazý eserler yazýlmýþtýr.
Halîl b. Ahmed bir kýtasýnda hocasýnýn bu
iki eserini övdüðü gibi Sîbeveyhi el-Câ-
mi£i kendi eserinde kaynak olarak kullan-
mýþ, Müberred de el-Ýkmâl’in bir kýsmýný
gördüðünü ifade etmiþtir (Ebü’t-Tayyib el-
Lugavî, s. 23).

Geliþme devresi Basra ve Kûfe mektep-
lerine mensup dilciler tarafýndan gerçek-
leþtirilmiþ olup Basralý Halîl b. Ahmed ile
Kûfeli Ruâsî devrinde baþlar, Kûfeli Ýbnü’s-
Sikkît ile Basralý Ebû Osman el-Mâzinî za-
manýna kadar devam eder. Bu dönemde
Fars asýllý Sîbeveyhi, baþta üstadý Halîl’den
aldýðý nakillerle onun dehasý ve kendi dil
yeteneðini, ayrýca Ýbn Ebû Ýshak el-Hadra-
mî, Ahfeþ el-Ekber, Yûnus b. Habîb, Ebû
Zeyd el-Ensârî gibi âlimlerden yaptýðý na-
killeri birleþtirerek Selef’ten intikal eden
nahiv mirasýný el-Kitâb adýyla bilimsel açý-
dan mükemmel ve þaþkýnlýk yaratan bir
eser olarak ortaya koymuþtur. Bundan da-
ha mükemmelinin yazýlamayacaðý kanaa-
tine varan âlimler üç asýr boyunca þerh,
ihtisar, eleþtiri, savunma, ikmal vb. çalýþ-
malarýný onun üzerinde yoðunlaþtýrmýþlar-
dýr. Meydana getirilen telif eserlerde de
onun esasýna ve konularýna ilâveler yapýl-
mamýþ, sadece biçim, sunum ve üslûp yö-
nünden yenilikler getirilmiþtir. Bu dönem-

T. J. de Boer (TârîÅu’l-felsefe fi’l-Ýslâm, s.
77-78), Muhammed et-Tantâvî (Neþßetü’n-
na¼v, s. 10) ve Ali Abdülvâhid el-Vâfî gibi
yazarlar Arap nahvinin doðuþu ve geliþi-
minin Araplar’ýn eseri olduðunu, Enno Lit-
teman, Arap nahvinin Sîbeveyhi ile önceki
Arap dilcileri tarafýndan ortaya konulup
geliþtirildiðini, Aristo felsefesiyle mantýðý-
nýn tesirlerinin ise sonraki süreçte gerçek-
leþtiðini ve isim-fiil -harf taksiminin Arap-
lar’ýn icadý olduðunu söylemiþtir. Litte-
man’ýn görüþlerine kýsmen katýlan Ahmed
Emîn’in baþlangýçta Yunan ve Süryânî te-
sirlerinin zayýf olduðunu, II. (VIII.) yüzyýl-
da Ýbnü’l-Mukaffa‘ veya oðlu Muhammed
tarafýndan Aristo felsefe ve mantýðýnýn
Arapça’ya tercümesinden sonra gramer
kaidelerinin ortaya konulmasýnda ve se-
beplerinin açýklanmasýnda büyük ölçüde
etkilenmenin vuku bulduðunu ifade etme-
si (™u¼a’l-Ýslâm, II, 292-293) daha gerçek-
çi görünmektedir. Aristo’nun mantýk ki-
taplarýnda yer alan lafýzlar, isim-fiil -edat
taksim ve tanýmlarý, cümlenin taksim ve
tanýmlarý ile mevzu -mahmul þeklindeki
öðeleri, eril-diþil, tekil-çoðul, olumlu-olum-
suz, dilek ve soru gibi gramer meseleleri,
Arap nahvinde konularýn belirlenmesi, ta-
ným ve taksimlerin yapýlmasý, kurallarýn ve
sebeplerin izahýnda sonraki süreçte etkili
olduðu bir gerçektir. Ancak Arap grame-
rinin ilk devresinde görülen kýyas ve ta‘lîl-
lerin mantýk ve felsefeden kaynaklanma-
dýðý, aksine fýtrî bir yöneliþ olduðu, daha
sonraki süreçte ise kelâm-felsefe veya fý-
kýh usulü kýyas ve illiyetinden etkilenerek
geliþtiði kabul edilir. Yine Aristo mantýðýnýn
sûrî niteliði Arap nahvini olumsuz yönde
de etkilemiþ, biçim ve þekiller esas hale
gelirken öz ve mâna ihmale uðramýþ, gra-
mer kitaplarý vehmî faraziyelerle doldurul-
muþtur.

Ýbn Sellâm el-Cumahî’den itibaren Ýbn
Kuteybe, Müberred, Ebü’t-Tayyib el-Luga-
vî ve Ebû Saîd es-Sîrâfî gibi tabakat ve dil
âlimleri Ebü’l-Esved ed-Düelî’nin nahiv il-
minin kurucusu olduðunu kabul ederler.
Ebü’l-Esved de nahiv ilminin esaslarýný Hz.
Ali’den aldýðýný ifade etmiþtir (Ebû Bekir
ez-Zübeydî, s. 21 vd.). Bu ilmin esaslarýnýn
bizzat Hz. Ali tarafýndan ortaya konulduðu
yolunda baþka nakiller de bulunmakla bir-
likte (Ýbnü’l-Kýftî, I, 45-47) onun siyasî çal-
kantýlarla yoðun biçimde meþgul olmasý
sebebiyle sadece fikir verme ile yetinmesi
ve bizzat telif iþine giriþmemiþ olmasý da-
ha mâkul görülmüþtür (Abdülkerîm M. el-
Es‘ad, s. 261). Bazý kaynaklarda, nahiv ilmi-
nin kurucusu olarak Ebü’l-Esved’in öðren-
cileri olan ve benzeþen harfleri birbirinden
ayýrmak için noktalarý icat eden Nasr b.



303

dair mesailerini yoðunlaþtýrmýþ ve bu ça-
lýþmalarýyla gramer incelemelerinde Kitâ-
bü Sîbeveyhi’yi esas alan Basra mektebi
geleneðinin kurucusu olmuþtur. Bu dö-
nemde baþta Müberred ile Sa‘leb olmak
üzere iki mektebe mensup dilciler arasýn-
da gramer tartýþmalarý kýzýþmýþ, bu tartýþ-
malarda Müberred Sîbeveyhi’nin, Sa‘leb
de Ferrâ’nýn görüþlerine dayanmýþtýr. Mü-
berred, ªabašåtü’n-na¼viyyîn el-Ba½-
riyyîn’i ile nahivcilerin biyografisine dair
ilk eseri yazan dilci olmuþ, daha önce fii-
len var olan Basra mektebi için “Basriyyûn”
adý da ilk defa onun tarafýndan konulmuþ-
tur. Öte yandan Sa‘leb Kitâbü ÝÅtilâfi’n-
na¼viyyîn’i ile iki mektep arasýndaki gö-
rüþ farklarýna dair ilk veya ikinci eseri or-
taya koymuþ, damadý Ebû Ali Ahmed b.
Ca‘fer ed-Dîneverî, Ýbn Keysân, Nehhâs,
Ýbn Dürüsteveyh, Kemâleddin el-Enbârî,
Ukberî, Abdüllatîf b. Ebû Bekir eþ-Þercî’-
nin eserleri onu takip etmiþtir. Ardarda
gelen Zenc, Zutlar ve Karmatî saldýrýlarý
neticesinde Basra ve Kûfe’de ortaya çýkan
karýþýklýklar sebebiyle iki ekole mensup dil-
cilerin III. (IX.) yüzyýlýn sonlarýna doðru Bað-
dat’a yönelmesiyle bu devre kapanmýþtýr.
Ýki ekol temsilcileri bir süre Baðdat’ta da
tartýþmalarýný sürdürmüþ, ancak kýsa bir
müddet sonra mektep taassubu ve ihti-
lâflar erimeye yüz tutmuþtur.

Tercih devresi Baðdat mektebine men-
sup dilciler tarafýndan gerçekleþtirilmiþ olup
III. (IX.) yüzyýlýn sonlarýnda baþlar, Büvey-
hîler’in elinde Ýslâm devletinin çözülmesi-
ne paralel olarak Baðdat ekolünün çözül-
düðü IV. (X.) yüzyýlýn ortalarýnda nihayete
erer. Bu tarih, kaynaklarda sýk geçen mü-
tekaddimîn ve müteahhirîn nahivcilerinin
ayýrým noktasýný teþkil etmiþ, Niftaveyh,
Ebû Bekir Ýbnü’l-Enbârî ve Ýbn Dürüsteveyh
mütekaddimîn dilcilerinin sonuncularý,
Ebû Saîd es-Sîrâfî, Ýbn Hâleveyh ve Ebû
Ali el-Fârisî gibi dilciler de müteahhirînin
ilkleri sayýlmýþtýr. Müberred’in güçlendir-
diði Sîbeveyhi otoritesi bu dönemde de
sürmüþ, Zeccâc, Ýbn Düreyd, Ýbn Dürüste-
veyh ve özellikle Ebû Saîd es-Sîrâfî’nin
þerhleriyle zirveye ulaþmýþtýr. Basra ekolü-
nün kýyas esaslarý sistem olarak oturmuþ
(Fleisch, IV [1957], s. 11), Arap grame-
rinin mutlak mantýkla uyumu Ebû Saîd
es-Sîrâfî, Rummânî, Ebû Ali el-Fârisî ile
öðrencileri Ýbn Cinnî ve Ebü’l-Hasan Ali
b. Îsâ er-Rabaî tarafýndan izah ve ispat
edilerek gramer mantýðýnýn inþasýna ça-
lýþýlmýþ, Ýbnü’s-Serrâc el-U½ûl adlý ese-
rinde Arap nahvini, öðrencisi Ebü’l-Ka-
sým ez-Zeccâcî el-Î²â¼ fî £ileli’n-na¼v’in-
de Arap sentaksýný rasyonel bir zemine

oturtmaya çalýþmýþtýr. Bu devrede Baðdat
ekolünün eklektizminden söz edilirse de
tercihlerde Kûfe ekolüne ait olarak
Ferrâ’nýn bazý þevâhidi dýþýnda Basra’nýn
ve Sîbeveyhi’nin hâkimiyeti devam et-
miþtir (a.g.e., IV [1957], s. 10-11). Ýbn
Cinnî, el-Lüma£ fi’l-£Arabiyye adlý eserin-
de Arap grameriyle Ýslâm fýkhýnýn metot,
ilke, illet ve kýyas açýsýndan benzeþik ve öz-
deþ olduðunu göstermeye çalýþmýþtýr.

Ýbn Cinnî’nin eserleriyle gramer konu-
larý tamamlandýðýndan V. (XI.) yüzyýlýn ba-
þýndan itibaren araþtýrma ve çalýþmalar
ciddi bir durgunluk devresine girmiþtir.
Ancak ayný yüzyýlda medrese eðitiminin
baþlamasýyla gramer çalýþmalarý mecrâ ve
yöntem deðiþtirmiþ, kemalini bulmuþ gra-
mer mirasýnýn ders programlarýnda yeri-
ni almasýyla esnekliklerin atýlýp kesin olan
kurallarýn býrakýldýðý anlaþýlýr bir sunum
ve þematik izahlarla cazibesi arttýrýlmýþ,
özlü metinler halinde sektörleþmiþ, ders
kitaplarý ve el kitaplarý sürecine girilmiþtir.
Ýbn Bâbeþâz’ýn el-Mušaddime fi’n-na¼v’i,
Abdülkahir el-Cürcânî’nin Mißetü £âmil’i
(el-£Avâmilü’l-miße), Zemahþerî’nin el-Ün-
mû×ec ile el-Mufa½½al’ý bu tür eserlerin
öncüleridir. Zemahþerî, el-Mufa½½al’ýnda
Kitâbü Sîbeveyhi’yi anlaþýlýr bir üslûpla
özetlemiþtir. Ýbnü’l-Hâcib, Ýbn Mâlik ve Ýbn
Hiþâm en-Nahvî’nin eserleri okul ve el ki-
taplarý sektöründe hâkimiyetini günümü-
ze kadar sürdürmüþtür. Ýbnü’l-Hâcib’in el-
Kâfiye’si el-Mufa½½al’ýn nahve dair konu-
larýnýn, eþ-Þâfiye’si de sarfa dair konularý-
nýn özeti mahiyetindedir. Ayný amaçla ya-
zýlan, daha ziyade çocuklar ve yeni baþla-
yanlar için tasarlanmýþ eserler arasýnda Mu-
tarrizî’nin el-Mi½bâ¼’ý, Kuhendîzî’nin Mu-
šaddimetü’Š-™arîrî’si, Ýbn Âcurrûm’un
el-Âcurrûmiyye’si özellikle anýlmalýdýr.
Bunlarýn çoðu pedagojik metinler olarak
klasikleþmiþ, her birinin üzerinde çok sa-
yýda þerh, hâþiye ve i‘rab gibi çalýþmalar
gerçekleþtirilmiþtir.

Kolayca ezberleme imkâný saðladýðý için
pedagojik amaçlar doðrultusunda gramer
kurallarýný nazýmla anlatan didaktik man-
zumelerin tarihi Halîl b. Ahmed’e kadar çý-
karýlýr. 293 beyitte grameri özetleyen el-
Man¾ûmetü’n-na¼viyye ile (el-Bâßiyye,
nþr. Ahmed el-Afîfî, Kahire 1995) atýf harf-
lerini konu edinen Æa½îde fi’n-na¼v ona
nisbet edilmektedir. Daha sonra Ahmed
b. Mansûr el-Yeþkürî’nin 2911 beyitlik el-
Bâßiyye’si, A‘lem eþ-Þentemerî’nin Urcû-
ze fi’n-na¼v’i, Hârirî’nin Mül¼atü’l-i£râb’ý,
Kartâcennî’nin Æa½îdetü’l-mîmiyye fi’n-
na¼v’i gelir. VII. (XIII.) yüzyýldan itibaren
bu tür manzumeler çoðalmýþ olup Ýbn Mu‘-

de Basra mektebinden Halîl b. Ahmed,
Yûnus b. Habîb, Sîbeveyhi ve Ahfeþ el-Ev-
sat; Kûfe mektebinden Ruâsî, Muâz b.
Müslim el-Herrâ, Ali b. Hamza el-Kisâî ve
Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ dersleri ve eserle-
riyle nahiv ilminin geliþiminde etkili olmuþ-
lardýr. Ayrýca lugat, edebiyat, nevâdir, ah-
bâr gibi doðrudan ilgisi bulunmayan konu-
lar nahiv ilminin bünyesinden çýkarýlmýþ,
nahiv yalnýz kendi konularý ile sarf konula-
rýný kapsar duruma getirilmiþtir. Ancak
Kûfe mektebi dilcileri tarafýndan Kitâbü’t-
Ta½³¢r (Ruâsî), Kitâbü’l-Me½âdir (Kisâî),
Kitâbü Fe£ale ve ef£ale (Ferrâ) gibi sar-
fýn bazý konularýna tahsis edilmiþ eserler
kaleme alýnmýþtýr. Halîl b. Ahmed’in çað-
daþý olan Ruâsî’nin el-Fay½al’ý Kûfe mek-
tebinde nahve dair ilk eser olup Halîl b.
Ahmed bu eseri okuduðu gibi öðrencisi
Sîbeveyhi de el-Kitâb’ýnda, “Kûfî þöyle de-
di ...” referansýyla ondan nakiller yapmýþ-
týr. Kisâî’nin Kitâbü’l-¥udûd’u ile Ferrâ’-
nýn Kitâbü’l-¥udûd’u gramer termino-
lojisinin açýklanmasýna dair ilk eserlerdir.
Rummânî, Ahmed b. Hibetullah el-Cüb-
rânî ve Abdullah b. Ahmed el-Fâkihî çalýþ-
malarýyla Ferrâ’yý izlemiþlerdir. Halîl b. Ah-
med’e Kitâbü’l-Cümel adýyla bir eser nis-
bet ediliyorsa da (nþr. Fahreddin Kabâve,
Beyrut 1405/1985) yapýlan araþtýrmalar so-
nunda bunun Ebû Bekir Ýbn Þükayr’a (ö.
316/928) ait el-Mu¼allâ (Vücûhü’n-na½b)
olduðu anlaþýlmýþ ve neþredilmiþtir (nþr.
Fâiz Fâris, Beyrut 1987). Halef el-Ahmer’e
nisbet edilen Mušaddime fi’n-na¼v adlý
muhtasarýn da ona aidiyeti þüphelidir.

Olgunluk devresi de Basra ve Kûfe mek-
teplerine mensup dilciler tarafýndan ger-
çekleþtirilmiþ olup Ebû Osman el-Mâzinî ve
Ýbnü’s-Sikkît döneminden Müberred ve Sa‘-
leb’in zamanýna kadar devam eder. Basra
mektebinden Cermî, Abdullah b. Muham-
med et-Tevvezî, Ebû Osman el-Mâzinî,
Ebû Hâtim es-Sicistânî, Riyâþî ve Müber-
red; Kûfe mektebinden Muhammed b.
Sa‘dân, Ýbnü’s-Sikkît, Sa‘leb ve Tuvâl gibi
dilciler bu devreyi hazýrlamýþ, önceki çalýþ-
malarý þerh, ikmal ve ihtisar etmiþ, terim-
leri tamamlamýþ ve tanýmlarý yeniden göz-
den geçirmiþtir. Cermî Kitâbü Tefsîri ³a-
rîbi Sîbeveyhi’yi yazmýþ, Mâzinî Kitâbü
Sîbeveyhi’deki sarfla ilgili konularý et-
Ta½rîf’inde toplayarak Basra mektebinin
ilk müstakil sarf kitabýný telif etmiþ, Mü-
berred, el-MušteŠab adlý eseriyle Kitâbü
Sîbeveyhi’nin muhtevasýný bir yandan da-
ha anlaþýlýr bir ifade ile yer yer özgün ter-
minoloji çerçevesinde anlatýrken öte yan-
dan el-MedÅal ilâ Sîbeveyhi, Mesâßilü
Kitâbi Sîbeveyhi (er-Red £alâ Sîbeveyhi /
Mesâßilü’l-³ala¹) gibi eserleriyle gramere

NAHÝV



304

NAHÝV

görülür. Kûfeliler, Basralýlar’dan farklý ola-
rak ism-i fâili isim kategorisinde görme-
yip fiil kategorisinde deðerlendirerek ona
“fi‘lü’l-hâl” ismini vermiþlerdir. Yine Basra-
lýlar’ýn fiilin masdardan türediði görüþünün
aksine masdarýn fiilden türediði görüþünü
ileri sürmüþlerdir. Basra mektebinin üç yön-
den Kûfe ekolünden üstün olduðu kabul
edilir. 1. Kûfe’nin aksine Basra’nýn çöle ya-
kýn olup fasih bedevîlere kolay ulaþma im-
kânýný bulmasý, dolayýsýyla daha saðlam ve
saðlýklý semâ ürünlerine dayanmýþ olma-
sý; 2. Kûfe’nin aksine zorunlu haller dýþýnda
kýyasa baþvurmamasý; 3. Þâhidin bulunma-
masý durumunda kýyasý kullanmamasý.

II. (VIII.) yüzyýlýn ortalarýnda Abbâsî hilâ-
fet merkezinin Kûfe’den Baðdat’a taþýnma-
sýndan bir süre sonra iki ekole mensup dil-
ciler tartýþmalarýný bir müddet burada da
sürdürmüþtür. Bu tartýþmalara tanýk olan-
lar Basra taraftarlarý, Kûfe taraftarlarý ve
iki mektebi birleþtirenler olmak üzere üç
gruba ayrýlmýþtýr. Zeccâc, Ýbnü’s-Serrâc,
Ebü’l-Kasým ez-Zeccâcî ve Ýbn Dürüste-
veyh Basra; Ebû Mûsâ Süleyman b. Mu-
hammed el-Hâmýz ve Muhammed b. Ka-
sým Ýbnü’l-Enbârî Kûfe taraftarýdýr. Ýbn Ku-
teybe, Ahfeþ el-Asgar, Ýbn Þükayr, Ýbn Key-
sân, Muhammed b. Ahmed Ýbnü’l-Hayyât
ve Niftaveyh iki mektebi mezcedenlerdir.
Bu sonuncu grup Baðdat dil mektebinin
kurulmasýný saðlamýþtýr. Ancak Ahfeþ el-
Evsat, iki mektebin görüþleri arasýnda or-
ta bir yol tutmasýyla Baðdat mektebinin
tohumlarýný atmýþtýr. Baðdat mektebinin
eklektizminden söz edilirse de gerçekte on-
da da Basra’nýn baskýn gücü devam etmiþ-
tir. Baðdat mektebi III. (IX.) yüzyýlýn son
yarýsýnda teþekkül etmiþ, IV. (X.) asrýn or-
talarýna doðru daðýlmýþtýr. Mýsýr-Þam (Su-
riye), Maðrib -Endülüs, Irak ve Doðu dil
mektepleri ve oralarda yetiþmiþ birçok dil-
ciden söz edilirse de bunlar genellikle aðýr-
lýk Basra ekolünde olmak üzere ilk iki mek-
tebin görüþlerinden seçmelere ve tercihle-
re yer vermek suretiyle Baðdat ekolünün
çizgisini sürdürmüþtür. Modern zamanda
Arap gramer ekollerine dair birçok eser
kaleme alýnmýþtýr. Þevký Dayf, Gustav L.
Flügel, Georges Weil, Mehdî el-Mahzûmî,
Abdülâl Sâlim Mekrem, Abdurrahman es-
Seyyid, Mahmûd Hüseynî Mahmûd, Ab-
dülfettâh Hammûz ve Abduh er-Râcihî’-
nin çalýþmalarý bu grup içinde yer alýr.

Nahiv ilmine tepkiler Kitâbü Sîbeveyhi
ile baþlamýþtýr. Öðretim amacýyla hazýrlan-
dýðý halde kitabýn üslûbu, iç içe girmiþ ko-
nularýnýn tertibi ve oturmamýþ terminolo-
jisiyle son derece anlaþýlmaz oluþu ve muh-
tevasýnda nahivle doðrudan ilgisi bulun-

mayan konular yüzünden hacminin kabar-
mýþ olmasý gibi olumsuzluklarý sebebiyle
anýlan eksiklikleri gidermeye yönelik çalýþ-
malar baþlatýlmýþtýr. Sîbeveyhi’nin çaðdaþý
Halef el-Ahmer, eðer nisbet doðru ise Mu-
šaddime fi’n-na¼v’inin giriþinde (s. 34)
hacimli eserlerin gramerin temel konula-
rýný vermekten uzaklaþtýðý, yeni baþlayan-
lar için elveriþli olmadýðý ve bu eksikliði gi-
dermek amacýyla ana konularý kapsayan
kitabýný yazdýðýný belirtir. Yine Sîbeveyhi’-
nin çaðdaþý Ali b. Hamza el-Kisâî ile Yahyâ
b. Mübârek el-Yezîdî’ye de MuÅta½ar fi’n-
na¼v adýyla eserler nisbet edilir. Daha son-
ra Cermî, Muhammed b. Abdullah b. Ka-
dim, Ebû Mûsâ Süleyman b. Muhammed
el-Hâmýz, Zeccâc, Ebû Bekir Ýbn Þükayr,
Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed Ýbnü’l-
Hayyât, Ebü’l-Kasým ez-Zeccâcî ve Nehhâs
gibi âlimler muhtasarlar serisini devam et-
tirmiþtir.

Kitâbü Sîbeveyhi’nin muðlak anlatýmý,
daha sonraki süreçte mantýkî kýyas ve il-
let yorumlarýnýn da gramere girmesiyle
daha karmaþýk bir hal almýþtýr. Bu kusuru
gidermek için Ebû Bekir Ýbnü’l-Enbârî el-
Vâ²ý¼ (el-Mû²ý¼ / el-Muva²²a¼), Ebü’l-Ka-
sým ez-Zeccâcî el-Î²â¼, el-Cümelü’l-küb-
râ, Ebû Ali el-Fârisî el-Î²â¼, Ebû Bekir ez-
Zübeydî el-Vâ²ý¼, Ebü’l-Hasan Ali b. Ýbrâ-
him el-Havfî el-Mû²ý¼ gibi eserleri kale-
me almýþlardýr. Kitâbü Sîbeveyhi sadece
mübtedîler için deðil âlimler için de anla-
þýlmasý güç bir eserdi. Bundan dolayý Mü-
berred ile Sîrâfî el-MedÅal ilâ Kitâbi Sî-
beveyhi, Cermî Tefsîru ³arîbi Kitâbi Sî-
beveyhi ve Rummânî A³râ²u Kitâbi Sî-
beveyhi’yi yazma gereðini duymuþlardýr.

Baþlangýçta kýyas ve illet, benzerlikleri
karþýlaþtýrarak ortak hükümlere ulaþma
þeklinde tabii bir yöneliþle gerçekleþtiriliyor-
du. II. (VIII.) yüzyýlýn ortalarýna doðru Aris-
to’nun Yunan grameri aðýrlýklý sûrî mantý-
ða dair eserlerinin Arapça’ya tercüme edil-
mesinden sonra mantýkî kýyasla ikinci ve
üçüncü derecedeki illetler ve birtakým fa-
razî misallerle nahiv eserleri karmaþýk bir
hal almýþtýr. Bu duruma tepkiler III. (IX.)
yüzyýldan itibaren baþlamýþtýr. Cermî nah-
vi zorlaþtýrdýðý için takdirî i‘rabýn gereksiz
olduðunu, semâ ve tabii kýyasa dayanma-
yan var sayýmlarýn atýlmasýný savunmuþtur.
Câhiz nahvin sýkýcýlýðýndan ve bu sebeple
öðrencilerin gramer konularýna ilgisizliðin-
den yakýnmýþ, daha sade ve anlaþýlýr gra-
merin gereðini vurgulamýþ, “Nahivciler her
gördüðü þiirde i‘rab arar” þeklindeki eleþ-
tirisiyle (el-Beyân ve’t-tebyîn, III, 196) on-
larýn dil selîkasý ve þiir zaruretini göz ardý

tî, Ýbn Mâlik ve Süyûtî’nin elfiyyeleri bun-
lardandýr.

Gramer kurallarýna dayanarak fýkhýn fer‘î
meselelerini çözmenin ve onlardan fýkhî
hükümler çýkarmanýn tarihi de Kisâî ve öð-
rencisi Ferrâ’ya kadar uzanýr. Kisâî Ebû Yû-
suf’la, Ferrâ Muhammed b. Hasan eþ-Þey-
bânî ile yaptýðý tartýþmalarda gramer ku-
rallarýna dayalý fýkhî hükümler ortaya koy-
muþtur. Þeybânî’nin el-Câmi£u’l-kebîr’i-
nin özellikle “Kitâbü’l-Îmân” bölümünde bu
tür çalýþmalarýn kayda geçmiþ ilk örneði
görülür. Daha sonra Gazzâlî’nin el-Vecîz’i
ile onun Abdülkerîm b. Muhammed er-Râ-
fiî þerhi, Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî’nin el-Mü-
he××eb’i, Nevevî’nin Rav²atü’¹-¹âlibîn’i
gibi eserlerde daðýnýk halde bulunan bu
nevi malzeme Ýsnevî tarafýndan el-Kev-
kebü’d-dürrî fîmâ yeteÅarrecü £ale’l-
u½ûli’n-na¼viyye mine’l-fürû£i’l-fýšhiy-
ye’sinde toplanmýþ ve gramer kurallarýna
dayalý olarak 158 fýkýh meselesine çözüm
getirilmiþtir. Ardýndan Ýbnü’l-Mibred, Zî-
netü’l-£arâßis mine’¹-¹uraf ve’n-nefâßis
fî taÅarruci’l-fürû£i’l-fýšhiyye £ale’l-ša-
vâ£idi’n-na¼viyye’sinde 112 fýkýh mese-
lesine ayný yöntemle çözüm getirmiþtir.

Ebü’l-Esved ed-Düelî hem nahiv ilminin
hem Basra dil mektebinin kurucusudur.
Nasr b. Âsým, Anbese b. Ma‘dân, Ýbn Ya‘-
mer ve Abdurrahman b. Hürmüz el-A‘rec
birinci tabaka, Ýbn Ebû Ýshak, Îsâ b. Ömer
es-Sekafî ve Ebû Amr b. Alâ ikinci Halîl b.
Ahmed, Ahfeþ el-Ekber, Yûnus b. Habîb
üçüncü, Sîbeveyhi dördüncü, Kutrub ve
Ahfeþ el-Evsat beþinci, Cermî, Tevvezî, Ebû
Osman el-Mâzinî ve Riyâþî altýncý, Müber-
red ise yedinci tabakayý teþkil eder. Kûfe
gramer mektebinin kurucularý Ruâsî ile
dayýsý Muâz b. Müslim el-Herrâ birinci ta-
bakayý oluþturur ve Basra mektebinin
üçüncü tabakasýna tekabül eder. Ali b.
Hamza el-Kisâî ikinci, Ali b. Hasan el-Ah-
mer, Ferrâ ve Mübârek el-Lihyânî üçüncü,
Muhammed b. Sa‘dân, Muhammed b. Ah-
med et-Tuvâl ve Muhammed b. Abdullah
b. Kadim dördüncü, Sa‘leb ise beþinci ta-
bakayý oluþturup Müberred’in tabakasýna
(yedinci) tekabül eder.

Baþlangýçta Kûfe dilcilerinin grameri
Basralýlar’dan aldýðý ve iki mektebe men-
sup dilciler arasýnda zamanla oluþan taas-
sup neticesinde þiddetli tartýþmalarýn or-
taya çýktýðý bilinmektedir. Bu mektepler
arasýndaki ilk ayrýlýk terimlerde ortaya çýk-
mýþtýr. Basralýlar’ýn “munsarif” terimine
karþýlýk Kûfeliler “mecrî”, “cer” terimine
karþýlýk “pafd” ve “zarf” terimine karþýlýk
“sýfat”ý kullanmýþlardýr. Bu farklýlaþma ke-
limelerin tabiatý gibi genel kavramlarda da
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turulan nahiv mirasýný hýristiyan okul ço-
cuklarý için adapte ettiði Ba¼¦ü’l-me¹â-
lib ve ¼a¦¦ü’¹-¹âlib isimli eseridir (Malta
1836). Birçok baskýsý yapýlan kitabý Butrus
el-Bustânî Mi½bâ¼u’¹-¹âlib adýyla þerhet-
miþ (Beyrut 1854), bu þerhi de Miftâ¼u’l-
Mi½bâ¼ adýyla el kitabý olarak kýsaltmýþtýr
(Beyrut 1868). Onu, Nâsîf el-Yâzicî’nin Fa½-
lü’l-Åi¹âb (Beyrut 1836) ve bazý muhtasar-
larý izlemiþtir. Cermânûs’un eseri özellikle
Lübnan’da yazýlan okul kitaplarýnýn öncü-
sü olmuþtur. Ardýndan Ahmed Fâris eþ-
Þidyâk, Ýbrâhim el-Ahdeb, Reþîd b. Abdul-
lah eþ-Þertûnî ve Mustafa el-Galâyînî gra-
mer kitaplarý kaleme almýþlardýr. Reþîd eþ-
Þertûnî Temrînü’¹-¹ullâb (Beyrut 1886) ve
Mebâdißü’l-£Arabiyye (Beyrut 1906) dizi-
lerini tedrîcî öðretim yöntemine göre ha-
zýrlamýþtýr.

Mýsýr’da gramer kitaplarýnýn ýslahý yolun-
da örgün eðitime baðlý olarak atýlmýþ ilk
adým Ali Paþa Mübârek’in ilkokullar için
hazýrladýðý et-Temrîn adlý eseridir. Daha
önce resmî okullarda el-Âcurrûmiyye, el-
Elfiyye, Æa¹rü’n-nedâ, Þü×ûrü’×-×eheb
gibi klasik eserler okutuluyordu. Yazar ese-
rini bunlarda yer alan gereksiz konularý ata-
rak hazýrlamýþtýr. Bunu Rifâa et-Tahtâvî’-
nin, Silvestre de Sacy’nin et-Tu¼fetü’s-se-
niyye’sinden etkilenerek yazdýðý et-Tu¼-
fetü’l-mektebiyye (1868) adlý eseri izle-
miþtir. Ýlk komisyon çalýþmasý ve tedrîcî
yöntem uygulamasý 1887 yýlýnda aralarýn-
da Hifnî Nâsýf’ýn da bulunduðu grup ta-
rafýndan baþlatýlmýþtýr. Komisyon, ilköðre-
tim için ed-Dürûsü’l-£Arabiyye’yi (I-III,
Kahire 1891), orta öðretim için ed-Dürû-
sü’n-na¼viyye’yi (I-IV, Bulak 1305) ve ay-
ný yöntemle Dürûsü’l-belâ³a’yý yazmýþ-
týr. 1905’te nahiv ve belâgatý Æavâ£idü’l-
lu³ati’l-£Arabiyye adýyla birleþtirmiþtir.
Komisyonun çalýþmalarýndan etkilenen Ali
Cârim ve Mustafa Emîn ilk ve orta öðre-
tim için hazýrlanan en-Na¼vü’l-vâ²ý¼ di-
zisini kaleme almýþtýr. Eser, komisyona ve
diðerlerine ait çalýþmalarýn aksine bol uy-
gulama ve alýþtýrma içermesi sebebiyle
daha çok ilgi görmüþtür. Müellifler ayný
yöntemle el-Belâ³atü’l-vâ²ý¼a’yý hazýrla-
mýþtýr. Zekî M. Mühendis Kâmil’in en-Na¼-
vü’l-mu½avver’i ilk resimli gramer kita-
býdýr (Kahire 1931).

Klasik nahiv konularýnýn kolaylaþtýrýlma-
sýna iliþkin çalýþmalar XX. yüzyýlýn baþýn-
dan itibaren kendini göstermiþ, ilk önce
Circîs Hûrî el-Makdisî’nin bazý zor konula-
rýn kolaylaþtýrýlmasýna dair makalesi, Ka-
sým Emîn’in i‘rab zorluðunu gidermek için
kelime sonlarýný sâkin kýlma, Selâme Mû-
sâ’nýn fasih dili býrakýp halk diline geçme

önerileri gibi teþebbüsler ortaya çýkmýþtýr.
Ýlk sistemli hareket Ýbrâhim Mustafa’nýn
Ý¼yâßü’n-na¼v’i ile gerçekleþmiþtir (Kahi-
re 1937). Ýbrâhim Mustafa, eserinde âmil -
mâmul, takdirî ve mahallî i‘rab, müstetir
zamir, illet, kýyas, taaccüb ve iðrâ gibi güç-
lük çýkaran ya da gereksiz saydýðý konu-
larýn terkedilmesini, bâriz zamirlerin iþa-
ret ismi sayýlmasýný, ibtidâ, fâil ve nâib-i
fâilin müsned ve müsned ileyh olarak,
cümlenin yardýmcý öðelerinin de tekmile
adý altýnda bir araya getirilmesini öner-
miþtir. Mýsýr Maarif Bakanlýðý’nýn 1938 ve
1958’de oluþturduðu nahvi kolaylaþtýrma
komisyonlarýnýn kararlarýnda Ýbrâhim Mus-
tafa’nýn görüþleri etkili olmuþtur. 1945’te
Kahire Arap Dil Kurumu’nun oluþturduðu
komisyonun ve 1947’de Dil Kurallarý Ko-
misyonu’nun gayretlerine 1956’da Þam
Arap Dili Komisyonu’nun çabalarýnýn katýl-
masýyla Mýsýr, Suriye ve Irak arasýnda da-
yanýþmalý olarak kolaylaþtýrma çalýþmalarý
devam etmiþtir. Þevký Dayf ilk defa Ýbn Ma-
dâ’nýn er-Red £ale’n-nü¼ât’ýný neþretti-
ðinde (Kahire 1947) eserin inceleme kýs-
mýnda, ondan esinlenerek ve ayný içerikte
kolaylaþtýrma önerilerini kapsayan uzunca
bir makalesinin ardýndan en-Na¼vü’l-
cedîd’i yazmýþtýr. Makalesindeki öneriler
1979’da Kahire Arap Dil Kurumu tarafýn-
dan kabul edilmiþtir. Þevký Dayf ile diðer
bazý dilciler kaleme aldýklarý eserlerde fonk-
siyonel grameri önermiþ, dili hatadan ko-
ruma iþlevi gören konularýn dýþýndakilerin
terkedilmesini istemiþtir.

Arap nahvini Batý’da yazýlan gramer ki-
taplarýný örnek alarak yenileme gayretleri
XX. yüzyýlda Ali Abdülvâhid, Ýbrâhim Enîs,
Temmâm Hassan, Abdurrahman Eyyûb,
Mahmûd Si‘rân, Tâhâ Abdülhamîd Tâhâ ve
Kemal Biþr gibi Avrupa’da öðrenim gör-
müþ dilciler tarafýndan sürdürülmüþtür.
Temmâm Hassan’ýn Ferdinand de Saussu-
re’den esinlenip dili canlý bir organizmaya
benzeten yenilik önerilerini el-Lu³atü’l-
£Arabiyye ma£nâhâ ve mebnâhâ adlý
eserinde açýklamýþ (Kahire 1973), eser hay-
li yanký uyandýrmýþ ve eleþtirilere hedef ol-
muþtur. Bunu Afîfe ed-Dýmaþkýyye’nin Tec-
dîdü’n-na¼vi’l-£Arabî’si izlemiþtir (Beyrut
1976).

Arap dünyasýnýn üniversite, fakülte, aka-
demi ve enstitülerinde kadîm nahiv mira-
sýný neþre ve incelemeye yönelik çalýþma-
lar gerçekleþtirilmiþtir. Modern zamanda
bilimsel amaçla yazýlan ve bütün nahiv ko-
nularýný içeren en kapsamlý eser Abbas
Hasan’ýn en-Na¼vü’l-vâfî’sidir (I-IV, Ka-
hire 1960). Günümüzde Arap dili ve gra-
merini modern yöntemlerle öðretmeyi he-

ettiklerine iþaret etmiþtir. Ýbn Vellâd (Ah-
med b. Muhammed) kýyasýn dili düzeltme öl-
çütü olarak kabul edilmesini doðru bulma-
mýþ, Nehhâs, et-Tüffâ¼a’sýnýn giriþinde
pratik deðeri olmayan ta‘lîl, te’vil ve tak-
dirlerden uzak durulmasýný önermiþtir. Ebû
Ali el-Fârisî, mantýkî üslûpla nahiv eserle-
ri yazan çaðdaþý Rummânî’yi eleþtirerek,
“Rummânî’nin dedikleri nahiv ise bizde on-
dan bir þey yok, bizim söylediklerimiz na-
hiv ise onda bizden bir þey yoktur” demiþ-
tir. Ýbn Cinnî bazý kýyaslarý tutarsýz, bazý
konularý saðlýklý semâa dayanmayan var
sayýmlar olarak görmüþtür (el-ƒa½âßi½, II,
256-264). Onun çaðdaþý þair Amr el-Kelbî
el-£Ayniyye’sinde, þiirlerinde gramer yan-
lýþlýklarý bulan i‘rabcýlarla ölçü diye uydur-
duklarý kýyaslarýný ve “!��� ��� ��	” kabilin-
den farazî misallerini eleþtirmiþ, öz Arap
olarak dil selîkasýyla söylediði þiirlerinde ha-
ta bulmayý Arap topraðýnda Mecûsî ateþi
yakmaya ve yahudi havrasý dikmeye ben-
zetmiþtir (Yâkut, XII, 104). Bu tavýrlarýn ar-
dýndan ilk defa küllî, sistemli ve metotlu
biçimde karþý çýkýþ Kurtubalý Ýbn Madâ ile
gerçekleþmiþtir. Ýbn Madâ, er-Red £ale’n-
nü¼ât’ýnda nahivcilerin dil öðrenimini zor-
laþtýrdýðýný, âmil-mâmul, amel- i‘rab, illet-
kýyas, ihtimal, te’vil ve takdir teorilerinin
býrakýlmasýný, ikinci ve üçüncü derecedeki
illetlerin, pratik deðeri olmayan konular-
la gereksiz sarf terimlerinin çýkarýlmasýný
önermiþtir. Ýbn Madâ, kendisi gibi Zâhiriy-
ye mezhebi âlimi olan Ýbn Hazm’ýn nahiv
ilminden öðrenilmesi gerekli ve gereksiz
miktar, fýkýh ve nahivde kýyas ve illeti red-
detmesi vb. konulardaki görüþlerinden
esinlenerek eserini telif etmiþtir. Nahvin
zorluklarýný teþhis yolunda bu köklü ve cid-
di adým ancak modern zamanlarda ürün-
lerini verebilmiþtir. Fakat Ýbn Madâ’nýn kar-
þý çýktýðý âmil -mâmul veya daha genel ola-
rak amel kavramýnýn nahiv ilmine Sîbevey-
hi’nin en özgün ve kalýcý katkýsý olduðu ka-
bul edilmiþ ve asýrlarca nahiv eserlerinin
temelini teþkil etmiþtir. Amel kavramýna
göre kelimenin cümle içinde merfû, man-
sub, mecrur ve meczum olmasýnýn sebe-
bi o cümledeki fiil, edat vb. âmillerdir. Ýb-
nü’r-Râvendî’ye de Kitâb fi’r-red £ale’n-
na¼viyyîn adýnda bir eser nisbet edilir.

Son Dönemde Nahiv. XVIII. yüzyýldan iti-
baren daha çok örgün eðitim göz önünde
bulundurularak nahvin daha kolay anla-
týlmasý ve anlaþýlmasý yolunda çalýþmalar
gerçekleþtirilmiþtir. Bunlarýn bir kýsmýnda
Batý dillerinin gramerleri de rol oynamýþtýr.
Bu alanda ilk çalýþma Halepli Cermânûs
Ferhât’ýn Ýbnü’l-Hâcib, Ýbn Mâlik ve Ýbn Hi-
þâm en-Nahvî gibi gramer âlimlerince oluþ-
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mý adlý kitabý (Ýstanbul 1329), Arap gra-
merinin Arapça eserlerle öðretilmesi ge-
leneðinin kýrýlmasý yolunda etkili olmuþ,
daha sonra Arap gramerini Türk diliyle an-
latan çok sayýda telif ortaya çýkmýþtýr, bu
çizgi günümüzde de sürmektedir. XX. yüz-
yýlýn ikinci yarýsýndan itibaren Ýmam-Ha-
tip okullarý ile Yüksek Ýslâm enstitülerinin
açýlmasý üzerine ihtiyaç duyulan okul kitap-
larý için Bekir Topaloðlu – Hayrettin Kara-
man, Ahmed Ateþ – Nihad M. Çetin – Tah-
sin Yazýcý, Mehmet Maksudoðlu gibi eði-
timciler tarafýndan baþlatýlan telif süreci
devam etmektedir.
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Osmanlýlar’da coðrafî
ve idarî bakýmdan muayyen bir bölgeyi

veya birimi ifade eden tabir.
˜ ™

Sözlükte “taraf, cihet, yöre, kenar, bölge”
anlamlarýna gelen nâhiye kelimesi Osman-
lý idarî sistemi içinde bazan bir yönetim
ünitesini ve bölgeyi, bazan da coðrafî ba-

defleyen el-£Arabiyye li’n-nâþißîn, el-
£Arabiyye li’l-¼ayât gibi birçok dizi ha-
zýrlanmýþtýr. Batý’da Silvestre de Sacy’nin
Grammaire arabe (Paris 1810), C. P. Cas-
pari’nin Grammaire arabe (Paris 1881),
Laura V. Vaglieri’nin Grammatika (I-II, Ro-
ma 1959) gibi ders kitabý þeklinde eserler
yazýlmýþtýr. “Mu‘cem, mevsûa” vb. adlar al-
týnda Emîl b. Ya‘kub, Azîze Fevvâl, Muham-
med Altuncî, Hasan Kutrub, Abdülganî
Dakkar, Antuvân Dahdâh gibi yazarlar ta-
rafýndan nahiv terimleri sözlükleri hazýr-
lanmýþtýr. Ayrýca nahiv tarihine dair birçok
çalýþma ortaya konulmuþtur. Abdülkerîm
Muhammed Esed, M. Hayr el-Hulvânî, Ab-
dülâl Sâlim Mekrem, Muhammed et-Tan-
tâvî, Saîd el-Efganî, Gotthelf Bergsträsser
ve Goldziher’in eserleri bunlardan bazýlarý-
dýr.

Nahiv usulü alanýnda zikredilen Ýbnü’s-
Serrâc’ýn el-U½ûl adlý eseri, Sîbeveyhi’nin
el-Kitâb’ýnýn içerdiði temel konularý da-
ha yalýn bir üslûpla ele alan bir eser olup
sanýldýðýnýn aksine nahiv usulüyle ilgili de-
ðildir. Nahiv usulüne dair Ebü’l-Kasým ez-
Zeccâcî’nin el-Î²â¼ fî £ileli’n-na¼v’i, Mu-
hammed b. Abdullah Ýbnü’l-Verrâk’ýn £Ýle-
lü’n-na¼v’i ile Süyûtî’nin el-Ýštirâ¼’ýndan
sonra günümüzde M. Hayr el-Hulvânî, Þa‘-
bân el-Ubeydî, Fuâd Hannâ Tarzî ve Geor-
ges Weil gibi yazarlar eser vermiþlerdir.

Osmanlý döneminde XV. yüzyýldan itiba-
ren Cemâleddin el-Aksarâyî, Molla Fenârî,
Bedreddin el-Aynî, Ahmed Dinkuz, Mu-
sannifek, Ali Kuþçu, Muhyiddin el-Kâfiye-
ci, Þemseddin Sivâsî gibi âlimler nahve da-
ir muhtasar medrese kitaplarýna þerh ve
hâþiyeler yazmýþtýr. Ancak XVI. yüzyýlda
Kemalpaþazâde Esrârü’l-£Arabiyye’yi (Es-
rârü’n-na¼v) kaleme almýþ, çaðdaþý Birgi-
vî’nin özgün bir tertiple âmil-mâmul-amel
(i‘rab) taksimine göre hazýrladýðý £Avâmil’i
ile onun þerhi mahiyetindeki Ý¾hârü’l-es-
râr’ý telif eser olarak asýrlarca medrese-
lerde okutulmuþ ve yalýn üslûbu ile hak-
lý bir þöhrete kavuþmuþtur. Birgivî’nin bu
iki eseriyle birlikte isim-fiil -harf taksimi-
ne göre Sîbeveyhi yönteminin uzantýsý ma-
hiyetinde nahiv konularýný iþleyen Ýbnü’l-
Hâcib’in el-Kâfiye’si medrese eðitiminde
“nahiv cümlesi” olarak tanýnmýþtýr. Þerh ve
hâþiye geleneði XVI-XIX. yüzyýllarda da sür-
müþ, ancak XIX. yüzyýlýn sonlarýnda Meh-
med Zihni Efendi’nin el-Muktedab (Ýstan-
bul 1303-1304) ve onun özeti olan el-Mü-
þezzeb (Ýstanbul 1311) adlý telif eserleriy-
le Hacý Ýbrâhim Efendi’nin Nahiv Tercü-
mesi adlý eseri (Ýstanbul 1304-1306, 1323)
ve Hanbelîzâde Muhammed Þâkir’in Tem-
rinli ve Ý‘rablý Lisân-ý Arabî: Nahiv Kýs-


