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NASR b. ÂSIM

nin baþkanlýk ettiði bu grubun içinde Meh-
med Ali Paþa’nýn oðullarýndan Abdülha-
mid ve Hüseyin, torunlarýndan Ahmed ve
daha sonra Mýsýr hidivi olan Ýsmâil de bu-
lunuyordu. Hûrînî, Kahire’ye dönünce Mý-
sýr’ýn ilk millî matbaasý olan Emîriyye (Bu-
lak) Matbaasý’nda tashih müdürü olarak
göreve baþladý. Ýbn Haldûn’un Mušaddi-
me’si baþta olmak üzere çok sayýda kita-
býn tashih ve tahkikini yaparak yayýmladý.
Kendisiyle birlikte Ezher âlimlerinden Mu-
hammed Abdurrahman Kutta‘ el-Adevî,
Muhammed el-Hüseynî ve Tâhâ Mahmûd
gibi þahsiyetlerin yardýmýyla neþredilen bu
eserlerin dikkatli ve güvenilir þekilde ha-
zýrlandýðý kabul edilmektedir. Hûrînî Ka-
hire’de vefat etti. Onun yaþadýðý dönem,
Ýslâm dünyasýnýn sömürgecilik hareketle-
riyle karþý karþýya kaldýðý bir devirdi. Hû-
rînî, iþgal þartlarý altýnda müslümanlarýn
kendi kültürleriyle baðlantýlarýný koruya-
bilmelerinin en önemli þartýnýn dil ve ede-
biyat olduðunu farketmiþ, telif eserlerinin
yaný sýra klasik eserleri yeni nesillere kazan-
dýrma yönünde çalýþmalar gerçekleþtirmiþ-
tir. Ayrýca kendisi Arapça’nýn bozulmasýna
karþý çýkan önde gelen dil bilimcilerden
biridir.

Eserleri. A) Telifleri. Nasr el-Hûrînî çe-
þitli konularda kitaplar yazmýþ, ancak bun-
larýn çoðu yayýmlanmamýþtýr. Baþlýca eser-
leri þunlardýr: el-Me¹âli£u’n-Na½riyye li’l-
me¹âbi£i’l-Mý½riyye fi’l-u½ûli’l-Åa¹¹ýyye
(Bulak 1275, 1302, 1304; Æavâ£idü’l-imlâ el-
müsemmâ el-Me¹âli£u’n-Na½riyye li’l-me¹â-
bi£i’l-Mý½riyye fi’l-u½ûli’l-Åa¹¹ýyye adýyla,
Beyrut 2001); Þer¼u dîbâceti’l-Æåmûs
(Beyrut 1424/2003; el-Æåmûsü’l-mu¼î¹ ’in
baþ tarafýna yazýlan bu yazýda Fîrûzâbâdî’-
nin hayatý ve eserde kullanýlan metot hak-
kýnda bilgi verilmektedir); Ser¼u’l-£ay-
neyn fî þer¼i £Uneyn (dil ve edebiyata
dair bir eserdir); ¥âþiye £alâ besmeleti’l-
a¼râz fî envâ£i’l-mecâz; Tašyîdât £alâ
risâleti’l-Yûsî fi’l-mecâz; et-Ta¼rîrâtü’n-
Na½riyye £alâ þer¼i’r-Risâleti’z-Zeydû-
niyye (Ýbn Nübâte el-Mýsrî’nin Ýbn Zey-
dûn’un risâlesi üzerine yazdýðý þerhe dü-
þülmüþ notlarý ihtiva etmektedir); Terce-
metü Ýbn ƒallikân; Kitâbü Tesliyeti’l-
mu½âb £inde firâši’l-a¼bâb; Tefsîru sû-
reti’l-Mülk; et-Tava½½ul li-¼alli meþâki-
li’t-tevessül; el-Müßtelif ve’l-muÅtelif
(hadis râvilerinin isimleri hakkýnda bir ri-
sâledir; Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, Mustalah,
nr. 290; Tal‘at, nr. 212).

B) Neþirleri. 1. Ýbn Haldûn, Mušaddime
(Bulak 1274). Bu neþir eserin sonraki bas-
kýlarýna temel teþkil etmiþtir; daha sonra

basýlan Kitâbü’l-£Ýber’in ilk cildi bu neþri
de ihtiva etmektedir. 2. Fîrûzâbâdî, el-Æå-
mûsü’l-mu¼î¹ (Bulak 1272, 1289, 1301-
1303). Hûrînî bu esere bazý notlar ve dil
bilimiyle ilgili “Müveþþe’l-havâþî bi-týrâz
Naþr el-Hûrînî” baþlýklý bir bölüm ilâve et-
miþtir. Mustafa Ýnânî bu neþri gözden ge-
çirerek tekrar yayýmlamýþtýr (Kahire 1344).
3. Ýbn Hânî, Dîvân (Kahire 1274). 4. Mu-
hammed b. Abdülbâký ez-Zürkanî, Þer-
¼u’z-Züršånî (I-IV, Kahire 1279-1280).
Zürkanî’nin Ýmam Mâlik’in el-Muva¹¹aßý-
na yazdýðý þerhin tahkikli neþridir. 5. Ce-
lâleddin es-Süyûtî, el-Ýtšån fî £ulûmi’l-
Æurßân (Kahire 1279). 6. Celâleddin es-Sü-
yûtî, el-Müzhir fî £ulûmi’l-lu³a ve en-
vâ£ihâ ([Bulak], 1282). 7. Ýbn Þâkir el-Kü-
tübî, Fevâtü’l-vefeyât (I-II, Bulak 1283;
Ebü’l-Vefâ el-Hûrînî ve Zeynüddin es-Say-
yâd el-Mürsýfî ile birlikte). 8. Ebû Dâvûd,
Øa¼î¼u süneni’l-Mu½¹afâ (baský yeri yok,
1280 [el-Matbaatü’l-Kastaliyye]). 9. Ebû
Zeyd Abdurrahman b. Abdülazîz et-Tâdi-
lî, el-Viþâ¼ ve te¦š¢fü’r-rimâ¼ fî reddi
tevhîmi’l-vecdi li’½-Øý¼â¼ (Bulak 1281).
10. Muhibbüddin Efendi, Tenzîlü’l-âyât
£ale’þ-þevâhid mine’l-ebyât: Þer¼u þe-
vâhidi’l-Keþþâf (Bulak 1281). 11. Yâfiî,
MuÅta½aru Rav²i’r-reyâ¼în fî menâšý-
bi’½-½âli¼în (baský yeri yok, 1281[el-Mat-
baatü’l-Kastaliyye]). 12. Þehâbeddin el-Ha-
fâcî, Þifâßü’l-³alîl fîmâ fî kelâmi’l-£Arab
mine’d-daÅîl (Kahire 1282). 13. Râgýb Pa-
þa, Sefînetü’r-Râ³ýb ve defînetü’¹-¹âlib
(Bulak 1282). 14. Ýsmâil b. Hammâd el-
Cevherî, Tâcü’l-lu³a ve ½ý¼â¼u’l-£Ara-
biyye (Bulak 1282). Nâþirin kaleme aldýðý
“el-Fevâ,idü’n-nâfi.a fi’l-lugati .umûmen
ve fi’þ-Sýhâhi puþûþan” baþlýklý bir bölümü
de içermektedir. 15. Ebü’l-Ferec el-Ýsfa-
hânî, Kitâbü’l-E³ånî (I-XX, Bulak 1284-
1285). 16. Demîrî, ¥ayâtü’l-¼ayevân (I-II,
Kahire 1275). 17. Ýbn Hicce, ƒizânetü’l-
edeb (Bulak 1273). 18. Nevâcî, ¥albetü’l-
kümeyt (Bulak 1276). Hûrînî ayrýca Mec-
mû£ min mühimmâti’l-mütûn baþlýklý
derleme bir eserin neþrini de gerçekleþ-
tirmiþtir.
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sonra bazý delillerden hareketle nahiv il-
minin temellerinin Ebü’l-Esved ed-Düelî
tarafýndan atýldýðý sonucuna varmýþtýr (el-
Fihrist, s. 189-195).

Haccâc’ýn isteði üzerine, mushaflarda
benzer þekilde yazýlan harfleri birbirinden
ayýrmak için noktalama sistemini ilk defa
uygulayanýn Nasr b. Âsým olduðuna, her
beþ ve on âyet sonlarýna konan tahmîs ve
ta‘þîr iþaretlerinin de onun tarafýndan uy-
gulandýðýna dair bilgiler kaynaklarda yer
almaktadýr. Yine mushaflarda harekeleme
iþini ilk defa onun baþlattýðý belirtiliyorsa
da (Dânî, s. 125) bu iþin Ebü’l-Esved ed-
Düelî tarafýndan gerçekleþtirildiðine dair
olan görüþler daha yaygýndýr.

Nesâî tarafýndan sika olarak nitelendiri-
len ve Ýbn Hibbân’ýn e¦-¡išåt’ýnda biyog-
rafisine yer verilen Nasr b. Âsým’ýn Arap
diliyle ilgili bir kitabýnýn bulunduðu zikre-
dilmiþ, bir zamanlar Hâricîler’in fikirlerini
benimsediði, ancak daha sonra bu konu-
daki görüþlerini terkettiði belirtilmiþtir (Yâ-
kut, XIX, 224). Onun rivayet ettiði iki hadis-
ten biri Buhârî’nin Ref£u’l-yedeyn fi’½-½a-
lât adlý kitabýyla Tirmizî’nin es-Sünen’i ha-
riç Kütüb-i Sitte’de, diðeri de Ebû Dâvûd
ve Ýbn Mâce’nin es-Sünen’lerinde yer al-
mýþtýr (Mizzî, X, 205; XXIX, 348-349).
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Ebü’l-Vefâ Nasr b. Nasr Yûnus el-Vefâî

el-Hûrînî el-Ahmedî el-Ezherî
(ö. 1291/1874)

Arap dili ve edebiyatý âlimi,
nâþir.

˜ ™

Ezher’de öðrenim gördükten sonra Ka-
valalý Mehmed Ali Paþa zamanýnda Fran-
sa’ya gönderilen öðrenciler arasýnda yer
aldý. 1844 yýlýnda giden ve Nasr el-Hûrînî’-


