SiRACEDDiN, Ebubekir
tin manevi ehemmiyeti nedir?"; "Ahirete
Kur'an'ın yaklaşımı ve tasawufla irtibatı
nedir?" gibi sorulara cevaplar verilmeye
çalışılmıştır. 12. Splendours of Qur'fın
Calligraphy and Illumination (Vaduz
2004). Kur'an'ın nüshalarından hat örneklerinin sergilendiği esereGaller Prensi H.
R. H. Charles bir takdim yazısı yazmıştır.
13. The Underlying Religion: An Introduction to the Perennial Philosophy
(Bloomington 2007) . Yazarın Studies in
Comparative Religion, The Islamic
Quarterly gibi dergilerde yayımlanan
makalelerinden derlenmiştir. 14. The Holy
Qur'an: Translations of Sel ected Verses (Cambridge 2007). Ürdün'deki The Royal Aat AI-Bayt Institute for Islamic Thought adlı enstitünün yönetim kurulu üyesi olan Ebubekir Siraceddin, bu müessese
tarafından yayımlanmak üzere Kur'an'ı İn
gilizce'ye çevirmeye başlamış, ancak ölümü üzerine çeviri tamamlanamamıştır. Bu
kitapta Siraceddin'in yapabildiği kadar çeviriyle diğer kitap, makale ve konuşmala
rında geçen süre ve ayet çevirileri bir araya getirilmiştir. Ira B. Zinman, Shakespeare' e bakışı üzerine Shakespeare's Spirituality: A Perspective: An Interview
with Dr. Martin Lings (Bloomington
2007), Ovidio Salazar, hac izlenimleri üzerine Circling the House of Gad: Reflections of Martin Lings on Hajj (London:
Archetype) adlı iki DVD filmi hazırlamış
tır.
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şehrinde bulunduğu sırada
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Ebü's-Sena Siracüddin Mahmud

b. Ebi Bekr b . Ahmed b. Hamid ei-Urmevi
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L

682/1283)

Şafii

alimi.

Şah'ın, Mısır'ın

Mansüre
647 Zilhiccesinde (Mart 1250) huzuruna davet edip
ilmi münazarada bulunduğu İzzeddin İbn
Abdüsselam ve Mısır kadısı İmadüddin
Kasım b. Hibetullah gibi alimterin arasın
da Siraceddin ei-Urmevl'nin de yer alması
(Makr!z!, II, 351) onun Musul'da iken hatırı sayılır bir alim seviyesine ulaştığını ortaya koymaktadır.
Muazzam Turan

SİRACEDDİN ei-URMEVI

_j

594 (1198) yılında Azerbaycan 'ın Urmiye (UrOmiye, bugün iran'ın Rızaiye) şehrinde
doğdu. Kaynaklarda Tenüh1 nisbesiyle de
anılır. Ancak Abdülhamld Ali Ebu Züneyd,
Urmevl'nin kendi neşri olan et-TaJ:ışil mine'l-Maf:ışul adlı eserine yazdığı önsözde
Kürt asıllı diye bilinen müellifin Yemenli bir
Arap kabilesi olan TenQh ile ilgisine dair bilgi bulamadığım, ailesinin Yemen'den Azerbaycan'a göçmüş bir Arap kabilesine mensup olabileceğini belirtir. Öğrenimine Urmiye'de başlayan Siraceddin, Musul'a giderek akli ve dini ilimlerde iyi bir öğrenim
gördü. Hocalarından sadece Musul'un en
büyük alimi olarak bilinen, dini ilimler yanında felsefe, mantık, tıp, matematik ve
astronomide dönemin tanınmış alimleri
arasında yer aldığı, Tevrat ve İncil'i yorumlamada yahudi ve hıristiyan alimlerinden
daha ileride bulunduğu bildirilen Kemaleddin İbn Yunus'un ismi zikredilmektedir
(Sübkl, VIII, 378-380) . İbn Yunus'un bilhassa Fahreddin er-Razi'nin eserlerini çok iyi
incelediği ve bir Razi uzmanı olduğu belirtilmektedir. Siraceddin ei-Urmevl'nin Razl'ye ait eseriere ilgi göstermesinde ve Razl'nin bazı eserlerini ihtisar veya şerh etmesinde hocasının tesiri olduğu anlaşılmak
tadır.

Müellifi bilinmeyen Menfı]fıb -i Evf:ıa
düddin Jj.fımid b. Ebi'l-Fa]]r Kirmdni'de anlatıldığına göre (s. 91-92) Evhadüddin ile tanışmak için Malatya'ya giden Urmevl, Sultan ı. Alaeddin Keykubad tarafın
dan karşılanarak kendisine büyük itibar
gösterilmiş, cami mescidinin karşısında bir
medreseye yerleştirilip tedrlsle görevlendirilmiştir. Daha sonra Dımaşk' a, oradan Mı
sır'a geçen Urmevl'nin buralardaki hayatı
ve ilm! faaliyetleri hakkında kaynaklarda
bilgi bulunmamaktadır. Eyyüb! Hükümdarı el-Melikü's-Salih Necmeddin Eyyüb'un iktidarı döneminde ( 1240-1249) Urmevl'yi imparatora (VII. Haçlı Seferi'nin lideri IX. Saint Louis) elçi olarak gönderdiği, imparatorun ona büyük itibar gösterip ihsanlarda bulunduğu, Urmevl'nin de yazdığı bir
mantık kitabını imparatora ithaf ettiği yolundaki bilgiler (İbn Vas ı l , N, 247) onun devlet adamları nezdinde kazandığı itibarı göstermesi bakımından ilgi çekicidir. Tahtına
yeni oturan Eyyübl Hükümdan ei-Melikü'l-

Mısır'dan Konya'ya giden Urmevl asıl şöh
retine burada ulaştı ve başta Letfı'ifü'l
J:ıikme olmak üzere birçok eserini burada yazdı. Urmevl'nin hangi tarihte Konya'ya geldiği bilinmemekle beraber Letfı'i
fü'l-J:ıikme'nin mukaddimesinde eserini
655 (1257) yılının sonlarında Anadolu Selçuklu Hükümdan II. İzzeddin Keykavus'un
hizmetinde bulunduğu sırada kaleme aldığını ve hükümdara sunduğunu yazmakta ve bu bilgiden Konya'ya belirtilen tarihte veya daha önce geldiği anlaşılmakta
dır. Urmevl'nin ulemanın büyük itibar gördüğü Konya'ya yerleşmesinde Moğol istilasının rolünün olabileceği kaydedilmektedir. Sultan III. Gıyaseddin Keyhüsrev'in tahta geçtiği 664'ten (ı 266) önce Urmevi Konya kadısı idi (Aksaray!, s. 69). Onun, 675
(1277) yılında Il. İzzeddin Keykavus'un oğ
lu, Cimri lakabıyla tanınan Alaeddin Siyavuş ile iş birliği yapan Karamanoğlu Mehmed Bey kumandasındaki isyancılar tarafından Konya'nın baskina uğrayacağını haber alan Konya halkını şehri savunmaya
teşvik etmesi, bu maksatla bir fetva çı
kardığı gibi bizzat kendisinin surlara çıka
rak saldırganlara ok atması III. Keyhüsrev
tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Sultan ona takdirlerini bir mektupla bildirdi, İhsanlarda bulundu ve kendisini
Rum ülkesinin (Anadolu) başkadılığı göreviyle taltif etti (İbn B!b!, s. 212).

Ahmed Eflak'i, "Akli ve nakli bütün ilimlerde ikinci bir Şafii idi" şeklinde övdüğü
Urmevl ile çağdaşı Mevlana Celaleddin-i
Rumi hakkındaki bazı anekdotlardan bahseder. Bir defasında Kadı Siraceddin, henüz "halinin başlangıcında" Mevlana'ya bazı sorular yöneltmek suretiyle ilmi konularda kendisini denemek için bir plan hazırlamış, ancak Mevlana bir kerametle soruları duymadan cevaplandırmıştır (Ariflerin Menkıbeleri, I, 443-444) . Daha sonra
Konya'nın önde gelen bazı alimleri Kadı Siraceddin'e gelerek haram olmasına rağ
men halkın rebaba ve sema ayinine rağ
bet etmesinden, özellikle Mevlana'nın ilim
ve fazilette üstün bir mertebede olduğu
halde bu bid'atların yayılmasına öncülük
etmesinden yakınmışlar, kadıdan bunu ön-
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lemesini istemişler, ancak Urmevl, Mevlana'nın zahir ilimierindeki mertebesini hatırlatıp aleyhte hüküm vermekten kaçın
mıştır. Bu alimler, Mevlana'ya gönderdikleri dini ve akli ilimlerdeki bazı sorularla
onu müşkül duruma düşürmek istemiş
lerse de Mevlana'nın bütün soruların cevaplarını yazılı olarak vermesi üzerine Kadı Siraceddin'in huzuruna gelerek pişman
lıklarını ifade etmişlerdir (a.g.e. , ı , 178180) . Mevlana'nın cenaze namazını kıldır
mak için Sadreddin-i Konevi öne çıkmış.
ancak yaşadığı manevi hal sebebiyle fenalık geçirdiği için namazı Siraceddin elUrmevl kıldırmıştır (Feridun-i Sipehsalar,
S. i 14-J 15).
Siraceddin el-Urmev168Z (1283) yılında
Konya'da vefat etti. Bütün kaynaklar onun
felsefe, mantık, cedel, kelam, fıkıh ve fı
kıh usulü, tefsir, hadis gibi akli ve nakli ilimlerdeki dirayetinden övgüyle söz eder. Bunlardan Kerlmüddin Aksarayi Urmevl'nin
ölümünden bahsederken. "ilmin alimi, faziletler denizi, şeriat göğünün güneşi; akli
ve nakli ilimlerde dünya alimlerini geride
bırakan; dünya fazıllarının faydalı meclisine yönelip Konya'da toplandıkları Sirilceddin el-Urmevl hayata veda etti, etrafında
kiler de dağıldı" der (Müsameretü'l-ahbar,
s. 94). Bununla birlikte Urmevl'nin Konya'daki öğretim faaliyetleri hakkında bilgi bulunmamaktadır. Kaynaklarda sadece iki
öğrencisinin ismi geçmekte olup bunlardan Safiyyüddin el-Hindl ondanakli ilimleri tahsil etmiştir (Yafil, IV, 272). Bilhassa fıkıhtaki yetkinliğiyle tanınan diğer öğ
rencisi Taceddin el-Kürdl. Orhan Gazi tarafından İznik Medresesi müderrisliğine
getirilmiştir (Taşköprizade, eş-Şel).a'il)_, s.
7-8) Bağdadl, Hediyyetü'l-' ô.rifin'de (ll,
406) ikisinin ismi de Mahmud olan Siraceddin el-Urmevl ile Mısırlı Safi el-Urmevl'yi (ö. 72 3/ ı 32 3) birbirine karıştırmış ve
ikincisine ait bazı kitapları birincisine nisbet etmiştir.
Eserleri. 1. Letô.'ifü'l-J:ıikme . Temel felsefe problemleri hakkında yazılmış Farsça hacimli bir eserdir. Müellif, mukaddimede eseri 655 (1257) yılının sonlarında
Selçuklu Hükümdan ll. izzeddin Keykavus'un hizmetinde bulunduğu sırada yazdığını ve hükümdara ithaf ettiğini bildirmektedir. "Hikmet-i ilmi" ve "Hikmet-i
Amell" başlıklı iki bölümden meydana gelen eserin yedi babdan oluşan birinci bölümünde bilginin mahiyeti ve değeri , bilgi çeşitleri, bilgiye konu olan nesnelerin kı
sımları, vacibü'l-vücudun ispatı ile Allah'ın
celal ve cemal sıfatlarından başlamak üzere usulü'd-dinin başlıca konuları, isbat-ı

vacibe dair kozmalajik deliller, ruhun mahiyeti, insanı ruhların mertebeleri, ruha
ait güçlerin dereceleri üzerinde durulmuş
tur. Bu bölümün son babı peygamberliğin
ispatına dairdir. İkinci bölüm dört bab halinde düzenlenmiş olup birinci babda bazı
ön bilgiler verildikten sonra ikinci babda
"Siyaset-i Bedeni" başlığı altında ahiakın
mahiyeti, fazilet, iyi ve kötü huylar, huyların eğitimle değişip değişemeyeceği gibi geleneksel ahlak konuları işlenmiştir.
Üçüncü bab ev yönetimi (aile ahlakı), son
bab ise ülke yönetimi (siyaset ahlakı) hakkındadır. Hükümdar ve ümerada bulunması gereken nitelikler, meşveretin önemi, vezirlik. emirlik, meliklik ve hilafetin
manaları gibi konuların yer aldığı bu bab,
on kural olarak özetlenen yöneticilerle yönetilenler arasındaki haklar ve sorumluluktarla sona erer. Eser, müellifin vefatın
dan iki yıl sonra istinsah edilen Paris Bibliotheque Nationale'deki nüshasının Kudüs'te ve İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan diğer yazmalarıyla karşılaştırılarak (ne ş redenin girişi , s. 46-56)
Gulam Hüseyin Yusufi tarafından uzun bir
mukaddime, sonunda açıklayıcı notlar ve
ayrıntılı fihristle birlikte neşredilmiştir (Tahran 1340, 1351; eserin yazmaları için bk.
Mu'cemü'l-maf)tüt§.t, lll, 1493). Z. Metô.li'u '1-envô.r. Klasik mantık konularının özet
halinde ele alındığı bir eser olup medreselerde ders kitabı olarak okutulmuş, Fatih
Sultan Mehmed'in isteği üzerine Hızır Bey
tarafından bazı ilavelerle Farsça'ya çevrilmiştir (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr.
2 488) . Çok sayıda şer hi yapılmış olan eserin en meşhur şerhi Kutbüddin er-Razl'nin hazırladığı, Ebu Said Sahadır Han'ın
veziri Gıyaseddin Muhammed b. Reşldüd
din Fazlullah'a ithaf edilen Levô.mi'u'lesrô.r ii şerJ:ıi Metô.li'i'l-envô.r adlı geniş
kapsamlı çalışmadır. Eser Seyyid Şerif elCürcanl'nin bu şerheyaptığı haşiye ile birlikte basılmıştır (İstanbul 1303; yazmaları ve şe rhleri için ayrıca b k. et-Taf.ışil, neş
redenin girişi, 1, 54-57; Keşfü '?-?Unün, ll,
171 7; Brockelmann, GAL, 1, 614; Suppl., ı .
848-849; Abdullah Muhammed ei-Habeşl, III, 1731-1737) 3. Beyô.nü'l-J:ıa~. Felsefe ve mantık konusundadır (Keşfü '4-4unün,
I, 261; Zirikll, Vlll, 42; Rescher, s. 440; yazmaları için bk. Mu'cemü'l-mal].tütat, lll,
1493) . 4. el-Menô.hic. Bu eser de mantık
ve felsefe konularını içerir. Taşköprizade
son üç eserin mantık ve hikmet alanında
geniş ilgi gördüğünü söyler (Mi{taf.ıu 's-sa
'ade, 1, 297). 5. ŞerJ:ıu'l-İşô.rô.t ve't-tenbihô.t. İbn Sina'ya ait eserin şerhidir (Keş
fü'?-?Unün, 1, 95; Zirikll, VIII, 42; Rescher,
s. 440). 6. er-Resô.'il. Cedel hakkındadır

(Taşköprizade, Mi{taf.ıu 's-sa'ade,l , 305; Keş

fü'?-?unan, 1, 902) . 7. Teh?,ibü'n-Nüket .
Ebu İshak eş-Şirazl'nin Kitô.bü'n-Nüket'inden istifade ile yazılmıştır (et- Taf.ışll, neşre
denin girişi, I, 60; Taşköprizade, Mi{taf.ıu 's
sa'ade, I, 305) en-Nüket fi'l-mesa'ili'l {ıilô.iiyye fi'l-fı~h adıyla da kaydedilen
eserde (Sül eymaniye Ktp. , Ayasofya, nr.
372 I /3, vr. 111-128) Şafii ile Ebu Hanife
arasında ihtilaflı olan beş mesele cedel metoduyla tartışılmıştır. 8. ŞerJ:ıu'l-MCıcez
ti'l-mantı~ . Efdalüddin el-Hunecl'ye ait
eserin şerhidir (Brockelmann, GAL Suppl. ,
I, 838; Rescher, s. 440) . 9. Lübô.bü'l-Erba'in. Fahreddin er-Rail'nin Kitô.bü'l-Erba'in ii uşuli'd-din'inin muhtasarıdır (Taş
köprizade, Mi{taf.ıu's-sa'ade, ı. 297; Keşfü'?
?Unün, ı. 61 ). Eserin bir nüshası Süleymaniye (Carullah Efendi, nr. 1252), bir diğe
ri Topkapı Sarayı Müzesi (III. Ahmed, nr.
1783) kütüphanelerinde kayıtlıdır. 10. etTaJ:ışil mine'l-MaJ:ışul. Fahreddin er-Razl'ye ait usQI-i fıkha dair eserin muhtasarı olup Abdülhamld Ali Ebu Züneyd tarafından geniş bir mukaddime ile birlikte iki
cilt halinde neşredilmiştir (Beyrut 1408/
1988). Bedreddin Muhammed b. Es' ad etTüsterl esere Ifallü 'u~adi't-TaJ:ışil adıy
la bir şerh yazmıştır (Süleymaniye Ktp .,
Carullah Efendi, nr. 515; Beyazıt Devlet
Ktp., Bayezid, nr. 1848) . 11. ŞerJ:ıu'l-Ve
ciz. Gazzall'ye ait eserin şerhidir (Keşfü'?
?Uniln, ll, 2002; Zirikll, VIII, 42 ; yazmaları
için bk. Mu'cemü 'l-mal].tiltat, III, 1493) .
Taşköprizade eser hakkında, "(Abdülkerim
b. Muhammed) er-Rafil'nin fıkha dair el- Veciz'inin şerhi olduğu söylenir" der (Mi{taf.ıu's-sa'ade, ı. 297). Taşköprizade, buradaki el-Veciz ile Rafil'nin Gazzall'ye ait elVeciz için yazdığı şerh, ta'lik ve ihtisar
mahiyetindeki eserlerden birini kastetmiş
olmalıdır (bu eserler için bk. DİA, XXXIV,
395-396). 12. Gdyô.tü'l-Ayô.t. Fahreddin
er-Razl'nin el-Ayô.tü'l-beyyinô.t'ının şer
hidir (İskenderiye Ktp., nr. 1975) .
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siRAFI, EbU Said
( ~'.r.-Jf ~ ~~ )
Ebu Said el-Hasen b. Abdiilah
b. Merzüban es-Sirafi

(ö. 368/979)
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Basra dil mektebine mensup
Arap dili ve edebiyatı alimi,
Hanefi fakihi.
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Z84 (897) yılında Basra körfezinde bir liman şehri olan Sirafta doğdu. Babası Bihzad bir MecOsl idi. Müslüman olunca oğ
lu Sirafi onun adını Abdullah olarak değiş
tirdi. İlk öğrenimini Slraf'ta gördü. Yirmi
yaşlarında Uman'a gidip bir süre Hanefi
fıkhı tahsil ettikten sonra Slraf'a döndü.
Ardından Askerimükrem'e giderek Mu'tezill Muhammed b. Ömer es-Saymerl'den fıkıh ve kelam dersleri aldı. Bir yandan
da astronomi ve matematik okudu. Daha
sonra Bağdat'a geçip İbn Mücahid'den kı
raat, İbnü's-Serrac, EbO Bekir İbnü'I-En
barl, İbn Düreyd ve EbO Bekir Mebreman'dan dil dersleri aldı. İbn Ziyad en-NisabOrl ve Muhammed b. Ebü'I-Ezher'den hadis okudu. Hattat İbn Mukle de onun hocaları arasında anılır. Sirafi'nin kendisinden
lugat tahsil ettiği İbn Düreyd ile kıraat aldığı İbn Mücahid'e nahiv, kendisinden nahiv dersleri aldığı İbnü's-Serrac'a kıraat ,
Mebreman'a ise matematik dersleri verdiği kaydedilir (Hatlb, VII, 342) . Bağdat'ta
şiirle diğer edebi ve dini ilimierin yanında

264

matematik, geometri ve astronomi okumaya devam ederken bu konularda Batlamyus ve Öklid'in eserlerinden yararlandı. Ayrıca miras hukuku (feraiz) dersleri de
alan Sirafi Hanefi fıkhında yoğunlaştı.
Kadılkudat İbn Ma'rOf (Ubeydullah b. Ahmed), aynı zamanda hacası olan Slrafi'yi
kendisine vekaleten önce Doğu Bağdat,
ardından Doğu ve Batı Bağdat kadılığına
tayin etti. Slrafi'ye çok değer veren Hanefi fakihi Kerhl de onun için Rusafe Camii'nde bir halka oluşturdu ve Sirafi elli yıl
süreyle burada Hanefi mezhebine göre
fetva verme görevini yürüttü. Bir taraftan da başta Arap dili ve edebiyatı olmak
üzere kıraat, hadis, fıkıh, feraiz, kelam,
mantık, matematik, geometri gibi çeşitli
alanlarda dersler verdi. Hayatının sonuna
kadar devam ettirdiği bu dersleriyle aralarında Başkadı İbn Ma'rOf, ibn Haleveyh,
İ smail b. Hammad ei-Cevherl, Ali b. Isa
er-Rabal, Ali b. Müstenlr, EbO Hayyan etTevhldl, Ebü'I-Ganaim Muhammed b. Ahmed ei-Lugavl, Haddadl, İbnü'I-Felekl, Sahib b. Abbad ve kendi oğlu YOsuf b. Hasan es-Sirafi gibi alimierin de bulunduğu
öğrenciler yetiştirdi. Z Receb 368'de (3 Şu
bat 979) Bağdat'ta vefat etti ve Hayzüran
Mezarlığı' na defnedildi. Sirafi fetva görevleri, verdiği dersler ve kadılık için ücret almaz, devlet adamı ve ileri gelenlerden hediye kabul etmez, kitap istinsah ederek
geçimini sağlardı. Çok sayıda ilim adamı
Sirafi'nin eserlerinden yararianmış ve ondan nakiller yapmıştır. İbn Side, Ebü'I-Beka İbn Yalş, Radi ei-Esterabadl ve İbn Hişam en-Nahvl bunlardan bazılarıdır. Ancak
EbO Ali el-Farisi ve Ebü'I-Ferec ei-İsfahanl
gibi Sirafi'yi kıskanıp rekabete giren alimler de olmuştur.
Fıkhl konulardaki özgün görüşleri sebebiyle özel ilgi gören Sirafi'ye her seviyeden
devlet adamları mektuplar yazar, çeşitli
konularda görüşlerini sorar ve kendisine
"imamü'I-müslimln, şeyhülislam" gibi unvanlarla hitap ederlerdi. Öğrencisi EbO Hayyan et-Tevhldl, Slrafi'nin seyyidü'I-ulema
olduğunu, diğer ilim adamlarının da onu
hocaların hacası ve büyük bir alim olarak
kabul ettiğini belirtmiş, oğlu EbO Muhammed YOsuf ise babasının özellikle el-İ]fna'
adlı eseriyle nahvin güçlüklerini ortadan
kaldırarak onu kolay anlaşılır hale getirdiğini söylemiştir (Yaküt, Mu'cemü'l-üdeba.',
VIII, I49). Basra ekolüne mensup olduğu
halde KOfeli dil illimlerine karşı taassup
göstermez, görüşlerinden yararlanır ve onlardan nakillerde bulunurdu. Sibeveyhi'yi
çok iyi bilip takdir etmesine rağmen zaman zaman benimsemediği fikirleri olmuş,

başkalarının görüşlerini

onunkine tercih
Mu'tezill olmakla birlikte bu tarafını gösteren herhangi bir tavrına rastlanmamış, bunun yanında söz konusu mensubiyeti cedelci tarafının gelişip münazaralarda üstün gelmesinde katkıda bulunmuştur. İlml konularda son derece titiz
ve dürüst olup neyin kime ait olduğunu
ve kimden aldığını söyler, şüphesi varsa
onu da ifade ederdi. O dönemde yapılan
bir tasnife göre dil alimleri söyledikleri anIaşılmayanlar, kısmen anlaşılanlar ve tam
anlaşılanlar olmak üzere üçe ayrılmış, Sirafi söyledikleri tam anlaşılan dilcilere örnek
olarak gösterilmiştir.
etmiştir.

Sirafi mantıkçı Metta b . YOnus ve filozof Ebü'I-Hasan el-Amiri ile dil, felsefe ve
mantık konularında münazaralar yapmış,
bu münazaralarda çok başarılı olmuştur.
Metta b. Yunus'la Vezir Ebü'I-Feth İbnü'I
Amid'in meclisinde yaptığı münazarada
(326/938) lafız-mana ilişkisiyle sözün doğ
r usunu ve yanlışını belirlemede nahiv ve
mantık bilimlerinden hangisinin daha belirleyici olduğu meseleleri tartışılmış, Slrafi'nin mantığı, eectel gücü ve üs!Op güzelliğiyle gösterdiği başarı orada bulunan herkesi hayrete düşürmüştür. Bu münazarada onun dil ve fıkhı, yani Arap ve İslam
kültürünü, Metta b. Yunus'un da felsefe
ve mantığı, dolayısıyla Yunan kültürünü
temsil ettiği söylenmiştir (EbO Hayyan etTevhidi, el-İmta', I, I 09- I 28). Ebü'I-Hasan
el-Amiri ile olan münazarasında (364/974)
Sirafi seksen yaşını geçmişti. Münazaranın
konusu besınelenin başındaki "bi-" harf-i
cerrinin anlamlarıyla ilgiliydi.
Eserleri. 1.

A]Jbarü'n-naJ:ıviyyine'l

Başriyyin (AI)barü'n-nü/:ı§.t).

Basra dil ekolüne mensup nahiv alimlerinin kısa biyografilerine, dil ve edebiyatla ilgili tartışma
Iarına , haklarındaki bazı anekdot ve haberlere dairdir. Eser Fritz Krenkow (Beyrut I 936), Taha Muhammed ez-ZeynlMuhammed Abdülmün'im el-HafacY (Kahire I374/I955) ve Muhammed İbrahim eiBenna (Kahire 1405/1985) tarafından yayımlanmıştır. z. İd(Jiimü'l-]furra' (nşr. Muhammed Ali Abdülkertın er-Rudeyni, Kahire I 405/I 984). 3. Md ~ekerehü '1-Kufiyyun mine'l-id(Jdm. Küfe alimlerinin on
bir meseleye dair görüşlerini ele alan bir
risaledir (nşr. Sabih HammGd eş-Şati, elMevrid, XII/2 [Bağdat I9831, s. I27-I50;
Ci d de I 405/I 985) . 4. Şan'atü'ş-şi'r ve'lbela(Ja. Düzgün nazım ve nesrin esaslarına dair olan eserin kaynaklarda adı bu
şekilde geçmektedir (mesela bk. Yaküt,
vııı, I 50). Ancak Ca'fer Macid'in Sirafi'ye
ait olarak yayımiadı ğı (Beyrut I 995) , vezin-

