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siRAFI, EbU Said
( ~'.r.-Jf ~ ~~ )
Ebu Said el-Hasen b. Abdiilah
b. Merzüban es-Sirafi

(ö. 368/979)

L

Basra dil mektebine mensup
Arap dili ve edebiyatı alimi,
Hanefi fakihi.

_j

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
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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-

SIRAFi. Yusuf b. Hasan
kafiye meseleleriyle şiir zaruretlerini ele
alan Şan'atü'ş-şi'r ve'l-belaga adlı eserin
Ebü'l-Hasan el-Aruzl'nin Kitab fi'l-'Aruz'u
olduğu iddia edilmiştir (Mahmud M. etTanahl, XL/2 IKahire 1417119961. s. 159214) S. Şer}Ju Kitabi Sibeveyhi. S'irafi'nin şöhretini sağlayan en önemli ve hacimli eseridir. Nahiv ve lugat alanındaki
geniş bilgisinin ürünü olan bu şerh kendisi henüz hayattayken tanınmıştı. Ebu Ali
el-Farisl ile taraftarları eseri kıskanmış,
eleştirip hatalarını tesbit etmek için çok
gayret göstermişlerse de herhangi bir hata bulamamışlardır. Öğrencisi Ebu Hayyan et-Tevh'id'i şerhin Slrafi'nin el yazısıy
la orüinalinin 3000 var ak olduğunu ve hiç
kimsenin bu konuda o ayarda bir eser yazam adığın ı söylemiştir (el-İmta', I, 131).
Daha sonra bu alanda eser telif edenler bu
şerhten çok yararlanmıştır. Şerh önce elKitdb'ın Bulak baskısının kenarında özet
olarak Ta]frirat ve zübed min şer}Ji Ebi
Sa'id es-Sirafi adıyla basılmış ( 1317/1899),
daha sonra Abdülmün'im Faiz (Dımaşk
1983) ve bir komisyon (Ramazan Abdüttewab , Mahmud Fehml Hicaz!, Muhammed Haşim Abdüddaim) tarafından yayım
lanmıştır (Kahire 1986) Eserde şiirle ve
şiir şahidleriyle ilgili geniş bilgiler verilmiş,
özellikle şiir zaruretleri üzerinde çok durulmuştur. Bu bilgileri Ramazan Abdüttewab (Zarüretü 'ş-şi'r, Beyrut 1405/1985)
ve Avad b. Hamed el-Küzl (Ma ya/Jtemilü 'ş-şi'r, Kahire 1409/ 1989, 1412/1991) Slrafi'ye ait müstakil birer eser olarak neş
retmiştir. 6. Şer}Ju şevahidi'l-Kitab (Şer
h u ebyati Sfbeveyhi). Esved el-Gundicanl'nin Für}Jatü'l-edeb adıyla bu şerhe reddiye yazdığı ifade edilmektedir (İbnü'l-Kıf
tl, ıı. 169) Eser M. Ali R. Haşim tarafın
dan Kahire'de ( 1394/1974) ve Muhammed
Ali Sultani tarafından Şer}Ju ebyati Sibeveyhi adıyla bir derginin iki sayısında
(el-Mecma'u'l-'ilmf, Dımaşk 1976-1977) neş
redilmiştir. Oğlu Yusuf es-Sirafi'ye nisbet
edilen ve aynı ismi taşıyan şerh de babasına ait şerhin gözden geçirilmiş şekli olmalıdır. 7. Feva'ittü Kitabi Sibeveyhi
min ebniyeti kelami'l-'Arab (nşr. Muhammed el-Bekka, Mevrid, XXVlll/3 !Bağ
dat 1421/2000J, s. 119-120) . B. Elifatü'llfat' ve'l-vaşl. İbnü'l-Kıft'i bu eserin 300
varak olduğunu söyler (İnbahü'r-ruvat, 1,
314). 9. el-İ]fna' fi'n-na}Jv (el-Mul,:ni').
Müellif eserin telifi bitmeden vefat ettiği
için oğlu Yusuf tarafından tamamlanmıştır
(Ebü'l-Ala el-Maarrl, s. 424). 10. Ceziretü'l-'Arab. Yaküt Mu'cemü'l-büldan'ın
da bu eserden yararlanmıştır. Sirafi bu kitabında dabbetü'l-arzın Cezlretülarap'tan

çıkacağını

ileri sürmüştür (Yakut, Mu'cemü'l-büldan, ı. ll, 138) 11. el-İgrab fi'li'rab . Cambridge Kütüphanesi'nde bir
nüshasının bulunduğu kaydedilmektedir
(Brockelmann, GAL, Il, 188). 1Z. el-Müd}Jal ila Kitabi Sibeveyhi. S'irafi'nin, bu
eserini öğrencisi Hüseyin b. Merdeveyh
el-Farisl'ye anlatırken onun şahsında öğ
rencilerine önemli tavsiyelerde bulunduğu
nakledilmektedir (Yakut, Mu'cemü'l-üdeba', Vlll, 153) 13. Şer}Ju Ma]fşureti İbn
Düreyd. İbn Düreyd'in Nlşabur Valisi İs
mail b. Abdullah el-M'ikfıll'yi övdüğü ve İran
yolculuğu ile Basra özlemini tasvir ettiği
kasidesinin şerhidir (Brockelmann, GAL,
I, 504). 14. el-Va]ff ve'l-ibtida' (İbnü ' n
Nedlm, s. 68). 15. Şer}Ju şevahidi'l-Cem
here fi'l-luga. İbn Düreyd'in eJ-Cemhere'sinin Leiden yazmasında mevcut olan bu
şerhlere Fritz Krenkow'un neşrinde (Haydarabad 1345/1925) yer verilmiştir. 16. Cüz'
fihi te'ali]f mine'n-na}Jvi ve'l-lugati ve
ebyatü me'anin (nşr. M. Abdülmuttalib
ei-Bekka- Mey Fazı! el-Cübürl. el-Mevrid,
XXVIII/2 11421/2000J, s. 62-91) Sirafi'ye ŞU
eserler de nisbet edilmektedir: en-Nasil]
ve'l-mensu]J fi'l-Kur'an, el-Med]Jal ila
Kitabi Sibeveyhi, Esma'ü Cibali Tihame, Mesa 'il. Son eser nahiv, Iugat, şiir,
Kur'an ve hadisle ilgili 1SOO soru ve cevabını içerir. İbnü'l-Kıft'i, Sirafi hakkında elMüfid ii a]]bdri Ebi Sa'id isimli "güzel''
bir kitap yazdığı için İnbahü'r-ruvat'ta
(1, 313) onun hayatından kısaca söz ettiğini söylemektedir. Abdülmün'im Faiz, Hasan İsmail Abdürrazık, D. S. Margoliouth,
TaM Abdurrahmane, İbrahim es-Samerra'i, Mahmud M. et-Tanahl, Muhammed
Süleyman İbrahim Fetih, M. M. F. Hegazl,
Abdülhamld A. Salim git;ıi birçok çağdaş
araştırmacı Sirafi ile ilgili kitap, makale ve
tez çalışması yapmıştır.
BiBLİYOGRAFYA :
EbG Sa'id es-Sirafı,

Ai)barü 'n-nal).uiyyfne 'l-Baş

riyyfn (nşr. M. İbrahim el-Benna). Kahire 1405/
1985, neşredenin girişi, s. 5-21; a.mlf., Ma yal).temilü 'ş-şi'r (nşr. Avad b. Hamed el-Küzi). Kahire
1412/1991, neşredenin girişi, s. 13-22; İbnü'n
Nedlm, el-Fihrist (Teceddüd), s. 68; EbG Hayyan
et-Tevhldl, el-İmta' ue 'l-mu'anese (nşr. Ahmed
Emin- Ahmed ez-Zeyn), Beyrut 1373/1953, I,
107-131; a.mlf., el-Mukabesat (nşr. M. Tevfik Hüseyin). Beyrut 1989, s. 68-86; Ebü'l-Ala el-Maarrl,
Risaletü'l-gu{ran (nşr Aişe Abdurrahman), Kahire
1397/1977, s. 424; Hatlb, Tarfi)u Bagdad, VII,
341-342; Kemaleddin el-En bari, 1'/üzhetü 'l-elibba'
(nşr. İbrahim es-Samerral) . Zerka (Ürdün) 1405/
1985, s. 127-129; Vaküt, Mu'cemü'l-üdeba', VIII ,
145-232; a.mlf., Mu'cemü'l-büldan, 1, ll, 138; ll,
123; İbnü'I-Kıfti, İnbahü'r-ruuat, ı, 313-331 ; ll, 169;
İbn Hallikan, Vefeyat, ı, 360-361; Brockelmann,
GAL, 1, 115, 504; ll, 188; Suppl., 1, 174; Sezgin,
GAS, IX, 98-1 00; Abdülmün'im Faiz, es-Sfrafi en-

1'/al).uf fi çtau'i Şerl).ihf li-Kitabi Sfbeueyhi, Dımaşk
1403/1983, tür.yer.; Hasan İsmail Abdürrazık, Dela'ilü'l-i'caz beyne Ebf Sa'fd es-Sfrafi ve 'Abdilkahirel- Cürcanf, Kahire 1991, tür.yer.; D. S. Mar-

goliouth, "The Discussion Between Abii Bishr
Matta and Abii Sa'id al-Sırafı on the Merits of
Logic and Grammer", JRAS (ı905). s. 79-129; İb
rahim es-Samerral, "Ebü Sa'ld es-S!rafi ve Kitabü S!beveyhi", ed-Dirasatü'l-edebiyye, Vl/3-4 ,
Beyrut 1965, s. 249-264; Mahmud Muhammed
et-Tanahl, "Şan'atü'ş-şi'r li's-S!rafi hüve Kitabün
fı'l-'arGz li-Ebi'l-I:Iasan el-'Arü:i:l", MMMA (Kahire). XL/2 (1996). s. 159-214; Taha Abderrahmane, "Discussion entre Abii Sa'ld al-Strafı le
grammairien et Matta b. Yunus le philosophe",
Arabica, XXV, Leiden 1978, s. 310-323; Genevieve
Humbert, "al-Sırafı" , Ef2 ( İn g.). IX, 668-669.

Iii
r

ZüLFİKAR TüCCAR
ı

siRAFI, Yusuf b.

Hasan

( ~Ip-ll ~ ~ ..:.,.! ....;....}!. )

Ebu Muhammed Yusuf b. Ebf Safd
el-Hasen b. Abdiilah
b. Merzüban es-Sfraff
(ö.

385/995)

Arap lugat ve nahiv alimi.
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330 (942) yılında Bağdat'ta doğdu. Fars
köklü bir aileye mensuptur. Arap dili ve edebiyatı alimi ve Hanefi kadısı Ebü
Sa'id es-Sirafı'nin oğlu olarak daha çok İb
nü's-S'irafi künyesiyle tanınır. Bir yandan
geçimini sağlamak amacıyla yağ ticareti
yaparken diğer yandan babasının verdiği
Arap dili, lugatı ve grameriyle şiir ve aruza ilişkin derslere katılarak kendini yetiş
tirdi. Babasının , öğrencilerine Işla}Ju '1mantı]f'ı (İbnü's-Sikklt) okuttuğu ve kendisinin de katıldığı bir derste Ebü'l-Ala elMaarr'i'nin yakın dostu olan Bağdat Darülilim kütüphanesi görevlisi Abdüsselam
el-Basr'i'nin, Humeyd b. Sevr' e ait bir beyitte yaptığı i'rab hatasını düzeltmesi üzerine babasının duyduğu mahcubiyetten dolayı çok üzülen Sirarı ticareti bırakarak kendini tamamen ilme verdi, özellikle Arap
sözlük bilimi ve gramerinde derinleşti, daha çok şevahid şerhi üzerinde çalıştı. Bu
olayın tesiriyle ilk bilimsel çalışma olarak
Işla}Ju'l-mantı]f'ta geçen şevahidin şer
hine dair bir eser kaleme aldı (İbn Hallikan. vı. 70)
asıllı

İlim alanında babasının düzeyine ulaş
mamış

olsa da onun çizgisini sürdüren Sirafi, babasının Arap gramerini ilk defa yalın ve basit bir şekilde anlattığı el-İ]fna'
adlı kitabı iki ayrı kalemden çıktığı farkedilmeyecek derecede başarıyla tamamladı. Onun halefi olarak verdiği derslerde
Arap lugat, gramer ve edebiyatma dair
birçok eseri okuttu. Özellikle Mufaddal b.
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