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TEHZÎBÜ’l-AHLÂK

biyle o devirde Arapça öðrenmeye ihtiyaç
bulunmuyordu. Zamanla Arap olmayanla-
rýn Ýslâm’ý kabul etmesiyle onlar için Arap
dilini öðrenmek dinî bir zaruret haline gel-
miþtir. Aslýnda çok zengin sayýlan Arap-
ça’yý Resûl-i Ekrem’den baþka hiç kimse-
nin ihata etmesi mümkün deðildir. Ezherî
kitabýný telif ederken eserlerine baþvurdu-
ðu âlimler hakkýnda bilgi verir; güvenilir
olanlarý belirtir, zayýf olanlarý eleþtirir. Eleþ-
tirdikleri içinde Leys b. Muzaffer, Ýbn Dü-
reyd ve Ýbn Kuteybe gibi âlimler de vardýr.
Halîl b. Ahmed’in Kitâbü’l-£Ayn’ýnýn mu-
kaddimesinden önemli bir bölümü kendi
kitabýna nakleden müellif eserini kaleme
alma sebeplerini þöyle açýklar: 1. Karma-
tîler arasýndaki uzun esaret günlerinde du-
yup ezberlediði dil malzemesini kaydet-
me arzusu. 2. Hz. Peygamber’in, “Dikkat
edin! Din Allah’a, resulüne, kitabýna, müs-
lüman yöneticilere ve müslüman halka kar-
þý iyi niyet ve samimiyetten ibarettir” ha-
disine uyarak topluma karþý görevini yeri-
ne getirme duygusu. 3. Dil alanýnda yazýl-
mýþ eserlerde gördüðü, kolay farkedileme-
yecek yanlýþlýk ve eksiklikleri ortaya koy-
ma isteði (a.g.e., I, 6). Müellif mukaddi-
mede ayrýca gençliðinden itibaren dil ko-
nularýyla ilgilendiðini, yaþý yetmiþe ulaþýn-
caya kadar çeþitli dil meselelerini kaynak-
larýndan araþtýrýp öðrenmeye büyük önem
verdiðini söyler (a.g.e., I, 7). Onun bu ifa-
desi kitabýný yetmiþ yaþýndan sonra yaz-
dýðýna dair bir iþaret sayýlabilir. Ezherî,
Habur’da Karmatîler’ce yollarý kesilip esir
alýnan hacýlar arasýnda kendisinin de bu-
lunduðunu, hâlis bedevî Arap olan Karma-
tîler’den dil malzemesi derlediðini ve bun-
larýn büyük bir kýsmýný kitabýna aldýðýný
kaydetmektedir (a.g.e., a.y.). Müellif ayrý-
ca Arap diline girmiþ yanlýþ öðeleri ayýk-
lamaya çalýþtýðýný, bundan dolayý eserine
Teh×îbü’l-lu³a adýný verdiðini belirtmiþ,
gereðinden fazla garîb ve nâdir kelimeler-
le kitabýný uzatmak istemediðini de ilâve
etmiþtir (a.g.e., I, 54; Hüseyin en-Nassâr,
I, 259). Araplar’dan duyup ezberleme, gü-
venilir âlimlerden rivayet etme ve bunla-
rýn eserlerinden nakilde bulunma þeklin-
de üç grup kaynaða dayandýðýný söyleyen
Ezherî kitaplarýna baþvurduðu müellifleri
ve eserlerini beþ tabakaya ayýrarak ince-
lemiþtir (Teh×îbü’l-lu³a, I, 40; XV, 693). Ez-
herî’ye göre Kitâbü’l-£Ayn’la ilgili olarak
iki Halîl’den söz etmek gerekir. Ýlki eserin
yazarý Halîl b. Ahmed, ikincisi, hayatýnýn
son yýllarýna doðru kitabýný Horasan’da öð-
rencisi Leys b. Muzaffer’in yanýnda kale-
me alan, ölümünden sonra eserini Leys’in

tamamladýðý Halîl’dir ki buna Halîlü’l-Leys
adýný vermektedir. Kendisinin þiddetli eleþ-
tirilerinin ikinci Halîl’e yönelik olduðu gö-
rülmektedir. Müellif, eserinin sonunda da
kitabý ve kaynaklarý hakkýnda kýsaca bilgi
verdikten sonra Arap diliyle ilgili her þeyi
kitabýnda topladýðýný iddia etmediðini, fa-
kat yazdýklarýnýn hatasýz olmasý için çok
gayret gösterdiðini belirtir (a.g.e., XV, 693).

Ezherî, Teh×îbü’l-lu³a’da Halîl b. Ah-
med’in Kitâbü’l-£Ayn’ýnda kullandýðý yön-
temi uyguladýðýný söyler (a.g.e., I, 41). Bu
yöntemde kelimelerin ilk kök harfi esas
alýnmakta, mahreçlerine göre hançerenin
en altýndaki gýrtlak seslerinden baþlayarak
harfler küçük dil, aðýz kenarý, dil ucu, da-
mak, dilin iki yaný, dudak harfleri ve han-
çerede mahreci bulunmayan harfler (hu-
rûf-i hevâî) þeklinde sýralanmakta ve hem-
ze illet harfi kabul edilmektedir:

/ J ،_ ،� / ~ ،� ،q / Y ،E / � ،� ،� ،] ،H”
،� א، ،� / # ،C ،? / \ ،G ،� / l ،n ،I / � ،� ،p
“F��� Eser Halîl b. Ahmed’in sözlüðü gibi
kitaplara ve bablara ayrýlarak her harf ki-
tap, her kök (bina) bab olarak adlandýrýlýr.
Verilen bir kökün ardýndan onun harfleri-
nin farklý diziliþiyle oluþan tâlî kökler (mak-
lûblar) sýralanýr. Bu köklerden Arap dilinde
kullanýlmayanlara (mühmel) dikkat çekilir;
bu arada baþka âlimlerin zikretmediði kök
ve kelimelere de iþaret edilir. Eserde Arap
alfabesi sayýsýnca yirmi sekiz kitap ve her
kitap altýnda altý bab yer alýr. Sözlüðün ilk
kitabý, Kitâbü’l-£Ayn’da olduðu gibi kökü
ayýnla baþlayan kelimelerle bunlarýn mak-
lûblarýna ayrýlmýþtýr. Maklûb kökler hançe-
redeki yerleri bakýmýndan en önce geçen
harfin ana kitabýnda (bölüm) bulunur, di-
ðer yerlerde tekrarlanmaz. Altý bab (kalýp)
þunlardýr: 1. Muzaaf bablar. “ �Q8 ،���” gibi
üçlü olduðu halde ayný harfin tekrarýndan
dolayý ikili sayýlmýþ kökler ve maklûblarý.
2. Sülâsî sahih bablar. 3. Sülâsî mu‘tel bab-
lar. Kökünde bir illet harfi veya hemze bu-
lunan kelimelerle maklûblarý. 4. Sülâsî lefîf
bablar. Kök harflerinden ikisi illet harfi olan
kelimeleri kapsar. 5. Rubâî bablar. 6. Hu-
mâsî bablar. Kitâbü’l-£Ayn’da bu kalýpta
isimlerin bulunmasýna raðmen Teh×îbü’l-
lu³a’da bunlar yer almaz; humâsî ve bazý
rubâî kalýplardan kelimeler sözlüðün de-
ðiþik bablarýnda karýþýk vaziyette tekrar
edilir. Sözlüðün son kýsmýnda dört bölü-
me yer verilmiþtir. “el-Hurûfü’l-cûf” adýný
taþýyan bölümde bütün harfleri illetli olan
üçlü kelimelerle vâv ve “yâ”nýn çeþitlerin-
den, anlamlarýndan, lugat ve nahivle ilgili
hükümlerden söz edilmiþtir. “Tasrîfü ef‘âli

VII, 267-282); Ramazan Altýntaþ, “Ýbn Mis-
keveyh’in Adalet Anlayýþý” (Cumhuriyet Üni-
versitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sivas
1998, II, 237-249); Yasien Mohamed, “The
Concept of Justice in Miskavayh and Isfa-
hani” (Journal for Islamic Studies, XVIII-
XIX, 1998-1999, s. 51-111).
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Cemmâîlî’nin
Kütüb-i Sitte râvilerine dair

el-Kemâl’ini Yûsuf
b. Abdurrahman el-Mizzî’nin

(ö. 742/1341)
tashih edip yeni bilgiler ekleyerek

düzenlediði eseri
(bk. el-KEMÂL).
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Muhammed b. Ahmed el-Ezherî’nin
(ö. 370/980)

ansiklopedik sözlüðü.
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Müellifin baþ eseri olup en çok güveni-
len Arapça sözlüklerinden biridir. Ezherî
kitabýna uzun bir mukaddime ile baþlar
(Teh×îbü’l-lu³a, I, 2-54). Ýlk dönem dil mek-
tepleri ve sözlük tarihi açýsýndan büyük
önem taþýyan mukaddimede eserin kay-
naklarý, Arap dili ve diðer bazý konular hak-
kýnda bilgi verilir. Müellife göre ashabýn di-
linin Arapça olmasý ve Hz. Peygamber’in
Kur’an’ý gerektiði kadar açýklamasý sebe-
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tilâsýnýn ardýndan kaybolduðunu söylemek-
te (Ýnbâhü’r-ruvât, IV, 179-180), Ýzzeddin
Ýbnü’l-Esîr de Teh×îbü’l-lu³a’nýn müellif
nüshasýnýn birkaç cildini gördüðünü be-
lirtmektedir (el-Kâmil, IX,148). Günümüz-
de çeþitli kütüphanelerde yirmi civarýnda
yazma nüshasý tesbit edilen Teh×îbü’l-
lu³a, Abdüsselâm Muhammed Hârûn ve
arkadaþlarý tarafýndan on beþ cilt halin-
de yayýmlanmýþtýr (Kahire 1964-1967). Bu
neþrin VII, VIII ve IX. ciltlerinde eksik olan
kýsýmlarý Reþîd Abdurrahman el-Ubeydî,
el-Müstedrek £ale’l-eczâßi’s-sâbi£ ve’¦-
¦âmin ve’t-tâsi£ adýyla neþretmiþtir (Ka-
hire 1973). Teh×îbü’l-lu³a’nýn indeksleri
de XVI. cilt olarak Abdüsselâm M. Hârûn
tarafýndan hazýrlanmýþ (Kahire 1976), böy-
lece indeksleri ve ekiyle birlikte on yedi cil-
di bulan sözlüðün ofset baskýlarý yapýlmýþ-
týr. Ahmed b. Muhammed el-Meydânî,
Æaydü’l-evâbid mine’l-fevâßid adlý ese-
rinde Teh×îbü’l-lu³a ile e½-Øý¼â¼’ý (Cev-
herî) karþýlaþtýrmýþtýr.
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Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin
(ö. 792/1390)

mantýk ve kelâma dair eseri.
˜ ™

789 (1387) yýlýnda yazýldýðý kaydedilmek-
tedir (Keþfü’¾-¾unûn, I, 515). Müellif ese-
rini hangi amaçla telif ettiðini belirtirken
“gayetü tehzîbi’l-kelâm fî tahrîri’l-mantýk
ve’l-kelâm” ifadesini kullanmakta ve kita-
býn adýnýn buradan geldiði anlaþýlmakta-
dýr. Ayný ifadede yer alan “tahrîr” kelime-
si, mantýk ve kelâm ilimlerinin konularýný
gereksiz bilgi ve açýklamalardan arýndýr-
ma þeklinde yorumlanmýþtýr. Eserin sade

bir üslûpla yazýlmasý ve müellifin mukad-
dimede kitabýný gençler için, özellikle de
kendi oðlu için kaleme aldýðýný belirtmesi
bu yorumu desteklemektedir. Ýki bölüm-
den meydana gelen eserin mantýk konula-
rýnýn iþlendiði birinci bölümü kýsa olmakla
birlikte âlimlerin ilgisini daha çok çekmiþ,
þerh ve hâþiyelerin çoðu bu bölüm üzerine
yapýlmýþtýr. Burada mantýk ilmi tanýmla-
narak konularýna kýsaca deðinildikten son-
ra beþ tümel, önerme çeþitleri, kýyas teo-
risi ve bilgi türleri ele alýnmaktadýr. Ýkinci
bölüm kelâmla ilgili olup altý kýsýmdan mey-
dana gelmektedir. Müteahhirîn dönemi ki-
taplarýnýn baþýnda zikredilmesi âdet hali-
ne gelen kelâmýn tarifi, konusu ve akýl yü-
rütme yöntemlerinin ardýndan varlýk, ma-
hiyet, imkân, taayyün, kýdem, vahdet, kes-
ret, illet gibi kavramlara, klasik kaynak-
larda “umûr-i âmme” adý verilen konulara
geçilmekte ve hâdis (yaratýlmýþ) varlýklarýn
deðiþken özellikler taþýdýðý hususu Aristo
geleneðindeki kategoriler çerçevesinde in-
celenmektedir. Ardýndan cevher-i ferdin
(atom) mahiyeti, cismin tanýmý ve türleri
üzerinde durulmakta, nefis ve akýl kavram-
larý Ýbn Sînâ’nýn sistemine göre ele alýn-
maktadýr. Daha sonra Allah’ýn zâtý, sýfat-
larý ve fiilleri, hüsün-kubuh, teklif, hida-
yet-dalâlet, rýzýk, ecel gibi meseleler hak-
kýnda bilgi verilmektedir. Son kýsýmda nü-
büvvet, meâd, büyük günah, tövbe ve
iman gibi hususlar farklý mezheplerin gö-
rüþlerine temas edilerek iþlenmektedir.
Mantýk konularýnýn yaný sýra muhtasar ke-
lâm kitabý tarzýnda yazýlmasý dolayýsýyla
Âmidî’nin Rumûzü’l-künûz ve Beyzâvî’-
nin Mi½bâ¼u’l-ervâ¼ adlý risâlelerini andý-
ran Teh×îbü’l-man¹ýš ve’l-kelâm’da ko-
nularýn özlü bir þekilde ele alýnmasý med-
reselerde ders kitabý olarak okutulmasýný
ve üzerine çokça þerh yazýlmasýný saðla-
mýþtýr. Birçok nüshasý bulunan eserin çe-
þitli baskýlarý yapýlmýþtýr (Tümsek, s. 28-
29; ÝA, XII/1, s. 120).

Kütüphane kayýtlarýna göre eserin elli-
ye ulaþan þerh ve hâþiyeleri arasýnda en
önemlisi Devvânî’nin Þer¼u Teh×îbi’l-
man¹ýš ve’l-kelâm’ýdýr. Bu þerhin de çe-
þitli nüshalarý (Beyazýt Devlet Ktp., Baye-
zid, nr. 4317, 4406; Süleymaniye Ktp., Am-
cazâde Hüseyin Paþa, nr. 336, Âþir Efendi,
nr. 220) ve baskýlarý (Leknev 1288, 1293;
Ýstanbul 1305, 1312) mevcuttur. Devvânî’-
nin þerhi için Mîr Zâhid, Ebü’l-Feth es-Sa-
îdî, Muslihuddîn-i Lârî, Mîr Fethullah Þîrâ-
zî, Halhâlî ve Birgivî gibi âlimler tarafýn-
dan hâþiyeler kaleme alýnmýþtýr. Mîr Gýyâ-
seddin Mansûr, Devvânî’nin þerhine bir
reddiye yazmýþtýr. Teh×îbü’l-man¹ýš için

hurûfi’l-lîn” bölümünde ecvef fiil ve isim-
lere dair meseleler ele alýnmýþtýr. Son iki
bölümde Kur’an’daki hurûf-ý mukattaala-
ra dair açýklamalarla hemzenin tahkik, tah-
fîf / teshîl ve hazfi gibi konular incelenmiþ,
hâtimede mukaddimede yer verilen amaç-
lara deðinilmiþtir.

Müellif, temel kaynak edindiði Kitâbü’l-
£Ayn’ý geçmeyi hedeflediði ve ona eleþti-
riler yönelttiði halde birçok maddesini ay-
nen aktarmýþ, bu eserde ve Ýbn Düreyd’in
el-Cemhere’sinde yer almayan birçok ke-
lime eklemiþ, böylece sözlüðün hacmi aný-
lan iki sözlüðü de aþmýþtýr. Ezherî hadis-
lerin senedlerini, yararlandýðý müelliflerin
ve eserlerinin isimlerini kaydetmeye özen
göstermiþ, bazan da isim belirtmeden na-
kilde bulunmuþ, bu arada belde, yer ve su
(kaynak) adlarýný zikredip açýklamýþ, sözlük
bu alanda önemli kaynaklardan biri haline
gelmiþtir. Ayrýca þâhid beyitleri þerhetmiþ,
âyet ve hadislerin þâhid olarak kullaný-
mýnda diðer dilci ve sözlük yazarlarýný aþ-
mýþ, önceki dilcilerden yaptýðý bazý nakille-
ri Araplar’dan duymadýðýný belirterek ken-
di görüþünü ortaya koymuþ, az kullanýlan
kelimeleri kaydetmeye özen göstermiþtir.
Ezherî, mukaddimede gereksiz bilgilerle
eserinin hacmini geniþletmek istemediði
için baþkalarýnýn yer verdiði bazý konular-
la þâhid beyitleri kitabýna almadýðýný be-
lirtmiþtir (a.g.e., I, 40-41).

Muhtemelen hacminin geniþliði sebe-
biyle inceleme konusu yapýlmayan Teh-
×îbü’l-lu³a eserde kelime bulmanýn zor-
luðu ve tekrarlarýn çokluðu bakýmýndan
eleþtirilmiþtir. Radýyyüddin es-Sâganî el-
£Ubâbü’z-zâÅir’inde, Muhammed b. Ebû
Bekir er-Râzî MuÅtârü’½-Øý¼â¼’ýnda Teh-
×îbü’l-lu³a’dan çokça yararlanmýþ, eser
Ýbn Manzûr’un Lisânü’l-£Arab’ýnýn beþ
temel kaynaðýndan birincisini teþkil et-
miþtir. Ýbn Manzûr, Teh×îbü’l-lu³a ile Ýbn
Sîde’nin sözlüklerini hâlis Araplar’dan du-
yularak derlenmiþ olmalarý sebebiyle ra-
kipsiz görmüþtür. Ýbn Manzûr Lisânü’l-
£Arab’ýnda, Tâceddin Mahmûd Ebü’l-Me-
âlî ™âlletü’l-edîb fi’l-cem£ beyne’½-Øý-
¼â¼ ve’t-Teh×îb’inde, Ebü’s-Senâ Mah-
mûd b. Ebû Bekir b. Hâmid et-Tenûhî
Teh×îbü’t-Teh×îb’inde Teh×îbü’l-lu³a ile
diðer sözlükleri birleþtirmiþtir.

Ýbnü’l-Kýftî âlimlerin Teh×îbü’l-lu³a’ya
güvendiðini, bundan dolayý eserin büyük
bir þöhrete kavuþtuðunu, yirmi ciltlik mü-
ellif nüshasýnýn kendisinden sonra Ali es-
Sem‘ânî’ye intikal edip Merv’de bulundu-
ðunu, fakat 617 (1220) yýlýndaki Moðol is-
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