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el-Kitâb’ýn içinde daðýnýk þekilde yer alan
sarf meselelerini kendisi fazla bir þey kat-
madan ve Sîbeveyhi’nin yöntemini deðiþ-
tirmeden bir araya getirip tasnif etmiþ,
et-Ta½rîf ile sarf ilmini nahivden ayýrýp ba-
ðýmsýz bir disiplin haline getirmiþtir; bu
çalýþmasýyla da eseri günümüze ulaþan ilk
dil âlimi olarak kabul edilmiþ, bundan do-
layý sarf ilminin kurucusu sayýlmýþtýr. Onun
et-Ta½rîf’inden önce Ali b. Hasan el-Ah-
mer, Yahyâ b. Ziyad el-Ferrâ ve Ahfeþ el-
Evsat’a da zamanýmýza kadar gelmeyen
bu adla eserler nisbet edilmiþtir (Sezgin,
VIII, 118; IX, 69, 133). Mâzinî et-Ta½rîf’te,
Arap dilinde henüz derinleþmeyen ve di-
ðer nahiv meselelerini bilmeyenlerin sarf
ilmine dalmalarýnýn doðru olmayacaðýný,
nitekim Arapça’nýn bir üstünlüðü sayýlan
idgam ve imâle hakkýnda soru soranlarýn
çoðunu kurrânýn teþkil ettiðini, bu mese-
lelerin onlar için bir sorun oluþturmasýnýn
diðer nahiv konularýný bilmemelerinden
kaynaklandýðýný belirtir (Ýbn Cinnî, II, 340).
Mâzinî’nin eseri günümüze Müberred, Ýb-
nü’s-Serrâc, Ebû Ali el-Fârisî ve Ýbn Cinnî
senediyle intikal etmiþtir (a.g.e., I, 6). et-
Ta½rîf’e el-Mün½ýf adýyla bir þerh yazan
Ýbn Cinnî eserin sarf kitaplarý içinde en
mükemmel, gereksiz uzatmalardan, eski-
lerin anlamsýz lafýzlarýndan, yenilerin bir-
çok hatasýndan uzak bir telif olduðunu be-
lirtir (a.g.e., I, 5).

Ýsim ve fiil kalýplarýnýn karýþýk biçimde in-
celendiði eser yedi bölümden meydana ge-
lir. 1. Ýsim ve fiil kalýplarýnda bulunan ziya-
de harfler ve yerleri, ilhâk, med, mâna de-
ðiþikliði için ve asýl itibariyle ziyade olanlar,
sülâsî ve rubâî mücerred fiil ve isim kalýpla-
rý, humâsî mücerred isim kalýplarý, isim ve
fiil kalýplarýnda kýyasî (muttarid) ve þâz ilhak-
lar, elif ve nûn ziyadesi, vasýl ve kat‘ hem-
zeleri ve yerleri, mezîd fiil kalýplarýndaki
ziyadeler, isim ve fiillerde ziyade harflerin
(�D ،� ،� ،\ ،# ،G ،_ ،� ،W (א، yerleri, deði-
þim ve dönüþümleri. 2. Ýlk harfi illetli (vâv,
yâ, elif / hemze) olan (misâl) isim ve fiil
kalýplarýndaki deðiþim, dönüþüm ve düþ-
meleri (i‘lâl). Vâv ile “yâ”nýn birbirine, hem-
zeye ve “tâ”ya dönüþtüðü isim ve fiil ka-
lýplarý, iftiâl kalýbýnda vâv ve “yâ”nýn “tâ”-
ya dönüþmesi. 3. Ecvef fiil ve isimlerin ka-
lýp ve sîgalarýndaki deðiþim, dönüþüm ve
düþmeler, kendisi harekeli, önü sahih / sâ-
kin harf olan illet harfinin harekesinin önü-
ne geçtiði ve kendisinin sâkin kaldýðý isim
ve fiil kalýplarý, vâv ile “yâ”nýn deðiþime uð-
ramadan sahih harf gibi kullanýldýðý isim
ve fiil kalýplarý ile sîgalarý, bazý ecvef isim-
lerin düzensiz çoðullarýnda çoðul elifinden
sonraki vâv ile “yâ”nýn hemzeye dönüþtü-

ðü örnekler, ecveflerde vâv ile “yâ”nýn bir-
birine dönüþtüðü yerler, son harfi hemze
olan ecvef kelimelerdeki deðiþiklikler. 4.
Nâkýs isim ve fiil kalýplarý ile kiplerindeki
deðiþim, dönüþüm ve düþmeler, nâkýs isim
ve fiil kalýplarýndaki vâv ile “yâ”nýn birbirine
dönüþtüðü yerler. 5. Son iki harfi yâ olan
lefîf, makrûn ve mefrûk lefîfler, ortasý hem-
zeli mefrûk lefîf türünden fiil ve isim ka-
lýplarý ile kiplerindeki deðiþim, dönüþüm ve
düþmeler, lefîflerde taz‘îften (þeddelilik ya
da ayný harften iki adet bulunmasý) doðan
bazý meseleler. 6. ،P�/ ،P/� ،H�� ،G�0 .�א، ،O��”
“ ��� gibi illetli fiillerden ،�>��� ،�À�0 ”א.���\،
“ F��X�0 ��7=א\، ،�=f0m��f ،...�\�א*� ،�=4�8 ،F�)<=0
gibi kalýplara uygun veya G=>%( ،3�>%( ،G=>�%(”
“'>%7�f ،G=m%�@(f & gibi kalýplara uygun ve birço-
ðu yapay olan kelime kalýp ve vezinlerini
bulma alýþtýrmalarý. 7. Ýftiâl babýnda tâ
(�) harfinin “tâ”ya (p) ve “dâl”e (�) dö-
nüþmesi.

et-Ta½rîf’te sarf konularý Arap dilinde
geçen müfredatýn çoðunu kapsayacak bi-
çimde bol örnekle, kýyasî ve þâz olanlar, ba-
zý Arap lehçelerindeki farklý kullanýmlar se-
bepleri belirtilerek açýklanmýþtýr. Eserin bir-
çok yerinde geçen, “Bunlar sikalardan alýn-
mýþtýr” ifadesiyle Arapça bilgisine güve-
nilen Araplar ve Arap dili âlimleri kaste-
dilmiþ olmalýdýr. Zira kitapta Halîl b. Ah-
med, Sîbeveyhi, Ahfeþ el-Evsat, Yûnus b.
Habîb, Asmaî, Ebû Ubeyde gibi dilcilerin
görüþleri sýkça geçmektedir. Mâzinî yer
yer bu görüþleri yorumlayýp aralarýnda ter-
cihler yaptýðý gibi kendi görüþlerine de yer
vermiþtir. Nitekim bir yerde (Ýbn Cinnî, I,
307) Medine karii Ýmam Nâfi‘ b. Abdur-
rahman’ýn kýraatinde yeterli sarf bilgisine
sahip olmadýðý için birçok hatanýn bulun-
duðunu ifade etmiþtir. Eserde ve özellik-
le eserin altýncý bölümünde zikredilen ka-
lýplara göre illetli fiillerden yapay vezin tes-
biti örneklerine bol miktarda yer verilme-
si, Sîbeveyhi’den intikal eden mirasýn bir
araya toplanmasý yanýnda müellifin kendi
ilâvelerinin de bulunduðunu göstermek-
tedir. Çünkü Mâzinî’nin bu konuda mâhir
olduðu, öðrencilerini iyi yetiþtirdiði, diðer
dilcilerle, bilhassa Kûfeli dil âlimleriyle gi-
riþtiði tartýþmalarda bu yönüyle galip gel-
diði kaydedilmektedir. Baþta Ýbn Cinnî þer-
hi el-Mün½ýf olmak üzere daha sonra ya-
zýlan birçok sarf kitabýnda “mesâil müþki-
le, mesâil avîþa” gibi baþlýklar altýnda bu
tür yapay vezin bulma alýþtýrmalarýna ge-
niþçe yer verilmiþtir.

Eser Ýbn Cinnî’nin þerhiyle birlikte günü-
müze ulaþmýþtýr (nþr. Ýbrâhim Mustafa –
Abdullah Emîn, I-III, Kahire 1373-1379).
Sarf ilmi alanýnda en güvenilir kaynak olan

Recâizâde Mahmud Ekrem’in þu manzu-
mesinde görüldüðü gibi: Hiçbir dem sen-
siz olmak istemez câným benim / Oldu gû-
yâ tâb‘-ý hüsnün nûr-ý îmâným benim //
Cevrin olmaz kasir-i þevk-i firâvâným be-
nim / Muttasýl âlemde etsin girye çeþmâ-
ným benim // Râzýyým yansýn müebbed
kalb-i sûzâným benim / Mevt tutsun dâ-
menim, hüsran girîbâným benim / Terke-
dersem aþkýný ey mihr-i tâbâným benim.
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Ebû Osman el-Mâzinî’nin
(ö. 249/863)

yazdýðý, günümüze ulaþan
ilk sarf kitabý.˜ ™

Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ýndan itibaren na-
hiv eserlerinde nahiv ve sarf konularýyla
idgam, ibdâl, kalb, imâle, iþmâm, ibtidâ-
vakf gibi kýraate ve fonetiðe dair mesele-
ler nahiv adý altýnda ve karýþýk biçimde ele
alýnýyordu. Nitekim el-Kitâb’ýn ikinci kýs-
mýnýn çoðunu sarfla ilgili meseleler teþkil
etmektedir. Daha sonra yazýlan el-Muš-
teŠab (Müberred), el-Mufa½½al (Zemah-
þerî) ve el-Elfiyye (Ýbn Mâlik) gibi nahiv
eserlerinde de ayný sistem görülür. Yalnýz
Ýbnü’l-Hâcib el-Mufa½½al’ýn nahivle ilgili
konularýný özetleyip el-Kâfiye, sarfla ilgili
konularýný da eþ-Þâfiye adýyla ayrý eser-
lerde toplamýþtýr. Ebû Osman el-Mâzinî,

et-TASRÎF
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zinci bölüm Batý dünyasýnýn ilgisini çekmiþ
ve Liber servitoris adýyla müstakil kitap
halinde Latince’ye tercüme edilmiþtir. Zeh-
râvî’nin damýtma ve bazý yað ekstrelerini
elde etme gibi iþlemlerde Ortaçað kimya-
sýnýn yöntemlerine ayný yaklaþýmla baþ-
vurmasý dikkat çekicidir. Ýlâçlar konusuy-
la ilgili bir baþka dikkate deðer husus, on
dokuzuncu bölümün ikinci kýsmýnda koz-
metik bakým ürünlerinin de bu çerçeve-
de ele alýnmýþ olmasýdýr. Yirmi dokuzun-
cu bölümde ilâç isimleri, eczacýlýkta kulla-
nýlan ölçü ve tartý birimleri ve týp termi-
nolojisi gibi konular üzerinde durulmak-
tadýr.

“Fî .Ameli’l-yed” baþlýðýný taþýyan otu-
zuncu bölüm cerrahî operasyonlarla ilgili-
dir ve bir bakýma eserin ikinci ana bölü-
münü oluþturmaktadýr. Elle yapýlan bu tür
cerrahî uygulamalara artýk rastlanmadý-
ðýný söyleyen Zehrâvî bu bölümün kitabýn
teorik týp bilgisine dair kýsmýný tamamla-
yacaðýný belirtmektedir. Gerek Ýslâm cer-
rahisine olan özgün katkýsý gerekse Orta-
çað Latin dünyasýna yaptýðý büyük etki se-
bebiyle eserin yaklaþýk yirmide birini teþ-
kil eden bu bölüm diðer kýsýmlardan da-
ha çok ilgi çekmiþtir; ayrýca tanýmladýðý
ameliyat gereçlerinin resimlerini vermesi
bakýmýndan bu konuda tarihin ilkleri ara-
sýnda yer almaktadýr. Bölümün elli altý fa-
sýldan oluþan ilk kýsmýnda daðlama yön-
temli tedavi usulleri anlatýlýr ve baþtan
ayaða doðru sýrayla ele alýnan organlarýn
hangi hastalýklarda ne þekilde ve hangi
aletler kullanýlarak daðlanmasý gerektiði,

aletin özellikleri ve daðlamadan sonra uy-
gulanacak ilâç tedavisi ayrýntýlarýyla belir-
tilir. Kesme, delme, kan alma, hacamat ve
yaralarla ilgili konularýn iþlendiði ikinci ký-
sým doksan yedi fasýldan meydana gel-
mektedir. “Fi’l-Cebr ve’l-pal.” baþlýðýný ta-
þýyan üçüncü kýsýmda otuz beþ fasýl halin-
de kýrýk çýkýk tedavisi ele alýnmýþtýr; bun-
lar arasýnda hassasiyet ve uzmanlýk iste-
yen burun, çene ve omurga kýrýklarý da
vardýr. Resmi verilen 200’ü aþkýn ameli-
yat gereci arasýnda daðlama koterleri, ka-
tarakt iðnesi, bademcik ameliyatýnda kul-
lanýlan makasa benzer alet, neþter, pen-
se, diþ taþý kazýyýcýlarý, sondalar, þýrýnga,
jinekoloji aletleri, sýrt omuru çýkýklarýný yer-
leþtirmek için germe banký ve çeþitli tes-
tereler sayýlabilir (geniþ bilgi için bk. Sez-
gin, Ýslam’da Bilim ve Teknik, IV, 36-91;
Hamarneh, sy. 228 [1961], s. 81-94).

et-Ta½rîf’in eksiksiz bir tercümesi veya
tamamýnýn ilmî neþri henüz yapýlmamýþ-
týr (yazma nüshalarý için bk. Sezgin, GAS,
III, 324-325); bilim dünyasý, hâlâ Fuat Sez-
gin’in Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki (Ha-
cý Beþir Aða, nr. 502) bir nüshaya ait iki
ciltlik týpkýbasýmýna baþvurmak zorunda-
dýr. Eserin Latin Avrupasý’na tanýtýlmasý,
Cremonalý Gerard’ýn XII. yüzyýlda otuzun-
cu bölümün Chirurgia Albucasis (Tracta-
tus de operatione manus) adýyla Toledo’da
yaptýðý tercümesi vasýtasýyla olmuþtur.
Bu tercümenin týpkýbasýmý Almanca açýk-
lamalarla birlikte Eva Irblich tarafýndan
yayýmlanmýþtýr (Akademichen Druck-und
Verlagsanstalt, I-II, Graz 1979). Chirurgia

þerh üç bölümden meydana gelmektedir.
Ýlk iki ciltte et-Ta½rîf’in parça parça met-
ni ve her parçanýn devamýnda þerhi, üçün-
cü ciltte “Tefsîrü’l-luga min Kitâbi’t-Taþrîf
li’l-Mâzinî” baþlýðý altýnda metinde geçen
garîb kelimelerle anlaþýlmasý zor yerlerin
izahý, son kýsýmda da “Mesâil fî (min) avî-
si’t-tasrîf” baþlýðýyla yapay vezin tesbiti
temrinleri ele alýnmýþtýr. Arap dil âlimi
Ebü’l-Beka Ýbn Yaîþ’in bu þerhe bir hâþiye
yazdýðý kaydedilmektedir (Keþfü’¾-¾unûn,
I, 412).
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Ebü’l-Kasým ez-Zehrâvî’nin
(ö. 404/1013)

týp ve cerrahlýða dair eseri.˜ ™

Tam adý Kitâbü’t-Ta½rîf li-men £ace-
ze £ani’t-teßlîf (teßâlîf) olup Endülüslü he-
kim ve cerrah Ebü’l-Kasým ez-Zehrâvî’nin
(Lat. Albucasis / Albulcasis) günümüze
ulaþan tek eseridir. Müellif çalýþmasýna
kaynaklara bakmayý gerektirmeyecek ka-
dar geniþ kapsamlý, kolay anlaþýlýr ve kul-
lanýþlý olmasýndan dolayý bu adý verdiðini
söyler. Gerçek bir týp ansiklopedisi niteli-
ði taþýyan kitap elli yýllýk birikim ve tecrü-
benin bir ürünüdür ve yazýlýþý 390 (1000)
yýlý dolaylarýnda sona ermiþtir. Otuz bölüm-
den (makale) oluþan eserin giriþ niteliðin-
deki iki bölümünde geleneksel týp teorisi-
nin dayandýðý ilkeler hakkýnda toplu bilgi
verilir. Ýkinci ve en hacimli bölüm (yaklaþýk
300 sayfa) genel patolojiye ayrýlmýþ olup
325 hastalýðýn teþhis ve tedavisiyle ilgili-
dir. Üçüncü-yirmi dokuzuncu bölümlerde
týbbî diyet (eþribe, et‘ime, matbûhât, aðziye)
dahil genel anlamda ilâçlar konusu iþlen-
mekte, basit ve birleþik çok sayýda ilâç
farmakolojik nitelikleri, etkileri, hazýrlanýþ
yöntemleri ve eþdeðerlileriyle birlikte ay-
rýntýlý biçimde tanýtýlmaktadýr. Müellifin
özellikle ilâçlarýn hazýrlanmasý hususunda
yenilikçi yaklaþýmýný ortaya koyan maden-
sel, bitkisel ve hayvansal içerikli ilâçlarla
ilgili “Fî Iþlâhi’l-edviye” baþlýklý yirmi seki-

et-Ta½rîf’in
ilk ve son sayfalarý

(Süleymaniya Ktp.,
Hacý Beþir Aða,

nr. 502)


