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zik gibi ilimlerle de uðraþtý. Bu alanlarda-
ki çalýþmalarýyla Avrupa’da þöhret kazan-
dý, Paris ve el-Salvador’daki astronomi der-
neklerine üye seçildi (Filib dî Tarrâzî, II, 90).
Yeni bir yýldýz keþfettiðinden kâþif astro-
loglardan sayýldý. Ýsveç Kralý II. Oskar tara-
fýndan bilim ve sanat ödülüne lâyýk görül-
dü. Yazý hayatýna el-Cinân ve en-Necâ¼
dergilerinde baþladý. Daha sonra yaklaþýk
dokuz yýl Cizvit papazlarý için Kitâb-ý Mu-
kaddes’in ve diðer bazý dinî metinlerin
Arapça’ya tercümeleriyle ve diðer tercü-
melerin tashihiyle uðraþtý. Bu amaçla Ýbrâ-
nîce ve Süryânîce öðrendi. Baþta el-Med-
resetü’l-býtrîkýyye olmak üzere bölgedeki
okullarda dil ve edebiyat dersleri verdi, pek
çok edebiyatçýnýn yetiþmesine katkýda bu-
lundu. Bu hizmetlerinden dolayý sultan Ab-
dülhamid tarafýndan Osmanlý niþaný ile tal-
tif edildi. 1873’te Cem‘iyyetü zehreti’l-âdâb
ve 1875’te Gizli Beyrut Cemiyeti’nin kuru-
cularý arasýnda yer aldý. 1884’te arkadaþla-
rý Beþþâre Zelzel ve Halîl Saâde ile birlikte
bir yýl süreyle e¹-ªabîb dergisini çýkardý.

Oymacýlýkta da yetenek sahibi olan Ýbrâ-
him el-Yâzicî, 1886’da Halîl Serkis’in dö-
kümhanesinde Beyrut’taki matbaa için
bugün Serkis harfleri diye bilinen ilk Arap
harfleri kalýplarýný hazýrladý. Onun kalýba
döktüðü harfler Suriye ve Mýsýr’ýn yaný sý-
ra Amerika’da Arapça kitaplarýn basýmýn-
da yaygýn biçimde kullanýldý. Gazeteciliðin
önemini kavrayan, ancak bu mesleði Lüb-
nan’da rahatça yapamayacaðýný anlayan
Yâzicî 1894 yýlýnda çýktýðý Avrupa gezisin-
den sonra Mýsýr’a giderek burada 1897’-
de el-Beyân, 1898’de e²-¿iyâß dergisini
çýkarmaya baþladý. Birinci dergi uzun ömür-
lü olmadý; Arap dili ve edebiyatýna dair ma-
kalelerini yayýmladýðý ikincisinin neþrini ve-
fatýna kadar sürdürdü. 28 Aralýk 1906’da
Mýsýr’da öldü ve Beyrut’taki aile kabrista-
nýna gömüldü.

Ýbrâhim el-Yâzicî eserleriyle yeni bir þey
ortaya koymamakla birlikte bilhassa Arap
dilinin inceliklerine yoðunlaþmýþtýr. Îsâ Mî-
hâîl Sâbâ, onun nesirde yenilikler yaptýðý-
na ve dönemindeki yazarlardan tamamen
farklý bir üslûp kullandýðýna vurgu yapar
(eþ-ÞeyÅ Ýbrâhîm el-Yâzicî, s. 8-9). Corcî
Zeydân da üslûbunu Ýbnü’l-Mukaffâ‘ýn üs-
lûbuna benzetir, hatta ondan daha üstün
tutar (Terâcimü meþâhîri’þ-þarš, II, 111).
Ýbrâhim el-Yâzicî zamanýnýn dil ve inþâ üs-
tadý olarak þöhret kazanmýþ, kaleme aldýðý
aðýr eleþtirilerle dönemin yazarlarýný da-
ha titiz yazmaya zorlayarak gazete dilinin
seviyesini yükseltmiþ, yazýlarýnda son de-
rece belið ve fasih bir dil kullanmýþtýr. Bun-
da, daha gençlik yýllarýnda iken el-Cinân

dergisinde Ahmed Fâris eþ-Þidyâk’ýn, ba-
basý Nâsîf el-Yâzicî’ye yönelttiði eleþtiriler
ve babasýnýn bu eleþtirilere verdiði sert ce-
vaplar sonucu ortaya çýkan tartýþmalarýn
etkili olduðu söylenebilir. “Aglâtü’l-müvel-
ledîn” adlý makalesinde dil ve gramer âlim-
lerinin yaptýðý dil hatalarýný en büyük ku-
sur olarak görmüþ, pek çok kiþiyi de eleþ-
tirmiþtir. Ayrýca yeni ilmî terimlerin Arap-
ça karþýlýklarýnýn bulunmasý çalýþmalarýna
önemli katkýlar saðlamýþtýr. Gençliðinde
þiirle de uðraþmýþ, ancak daha sonra ne-
sir üzerine yoðunlaþmýþtýr. Belið bir üslûp-
la nazmettiði az sayýdaki þiirini eski ve ye-
ni üslûbun bir araya getirildiði, mecaz ve
diðer edebî sanatlarýn kullanýldýðý, yer yer
sosyal konularýn iþlendiði þiirler olarak ta-
nýmlamak mümkündür. Bazýlarý, “Teneb-
behû istefîku eyyühe’l-Arab” (Uyanýn ve ken-
dinize gelin ey Araplar) diye baþlayan meþ-
hur þiirinden dolayý kendisini Osmanlý ida-
resine karþý çýkan, milliyetçi Arap þairleri-
nin öncüsü kabul eder. Gençliðinde yazdý-
ðý, çoðu vatan ve millet sevgisine dair ha-
mâsî þiirlerden oluþan divaný el-£Ýšd: Dî-
vânü Ýbrâhîm el-Yâzicî adýyla basýlmýþ-
týr (Kahire 1907; Beyrut 1983). Ayrýca baba-
sýnýn baþladýðý el-£Arfü’¹-¹ayyib fî þer¼i
Dîvâni Ebi’¹-ªayyib adlý Mütenebbî di-
vanýnýn þerhini tamamlamýþtýr (I-II, Bey-
rut 1882; Beyrut, ts. [Dârü Sâdýr]).

Eserleri: Arap Grameri ve Sözlük. 1.
MuÅta½aru Nâri’l-šýrâ fî þer¼i Cevfi’l-
ferâ. Babasýnýn nahve dair eserinin özeti-
dir (Beyrut 1904). 2. MuÅta½arü’l-Cümâ-
ne fî Þer¼i’l-ƒýzâne. Yine babasýnýn sar-
fa dair eserinin özetidir (Beyrut 1889, 1904).
3. Me¹âli£u’s-sa£d li-mu¹âli£i’l-Cevheri’l-
ferd fî u½ûli’½-½arf ve’n-na¼v. Babasýnýn
kaleme aldýðý eserin þerhidir (Beyrut 1875,
1888). 4. Nüc£atü’r-râßid ve þir£atü’l-vâ-
rid fi’l-müterâdif ve’l-mütevârid. Üç cilt
olup birinci ve ikinci ciltleri basýlmýþtýr (3.
bs., Beyrut 1985). 5. el-Ferâßidü’l-¼ýsân
min šalâßidi’l-lisân. “Hâ” harfine kadar
gelen bir okul sözlüðüdür (Lübnan Hurey-

kýsmý yazma bahsi ve çeþitlerine, dördün-
cü kýsmý yazý âhengine, beþinci kýsmý da
yazýnýn metafizik yönüyle incelenmesine
ayrýlmýþtýr. Kalem Güzeli’nin müsvedde
halinde kalan ayrý bir defteri de eserin ba-
sýmýndan sonra Yazýr’ýn hanýmý ve çocuk-
larý tarafýndan ilk kýsýmlarý neþre hazýrlaya-
na teslim edilmiþ olup dikkatle korunmak-
tadýr. Mahmut Yazýr, Ahmed Kutsi Efen-
di’nin Hidâyetü’l-mürtâb fî fe²âßili’l-a½-
¼âb adlý eserini tercüme ettiyse de ya-
yýmlanmamýþtýr.
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Ýbrâhîm b. Nâsîf b. Abdillâh b. Nâsîf
b. Canbulat el-Yâzicî

(1847-1906)

Lübnanlý dilci,
þair, gazeteci ve eleþtirmen.˜ ™

2 Mart 1847 tarihinde Beyrut’ta doðdu.
Aslen Humuslu olup daha sonra Lübnan’a
göç eden hýristiyan bir aileden gelmekte-
dir. Dedelerinden biri Osmanlý bürokrasi-
sinde kâtiplik yaptýðý için aile “Yâzicî” diye
tanýnmýþtýr. Ýlk eðitimini dönemin âlimle-
rinden olan babasýndan aldý. Þeyh Muh-
yiddin el-Yâfî’den Hanefî fýkhý okudu. Özel-
likle Arap dili ve edebiyatý üzerine yoðun-
laþtý, bu dilin gramer ve edebiyatýnýn önem-
li eserlerini ezberledi. Ýngilizce ve Fransýz-
ca’yý iyi derecede öðrendi; matematik, fi-
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bilir. Yâzicî ayrýca Ebü’l-Alâ el-Maarrî’nin
Risâletü’l-³ufrân’ýný yayýmlamýþtýr (Ka-
hire 1903).

Ýbrâhim el-Yâzicî’nin hayatý, eserleri ve
görüþlerine dair birçok eser kaleme alýn-
mýþ olup bazýlarý þunlardýr: Mîhâîl Abdüs-
seyid, Sülvânü’þ-þecî fi’r-red £alâ Ýbrâ-
hîm el-Yâzicî (Ýstanbul 1289/1872); An-
tunus Þiblî, eþ-Þidyâš ve el-Yâzicî; Mü-
našaþa £ilmiyye edebiyye senete 1871
beyne’þ-þeyÅayn Fâris eþ-Þidyâš ve Ýb-
râhîm el-Yâzicî (Lübnan 1950); Fuâd Ef-
ram el-Bustânî, eþ-ÞeyÅ Ýbrâhîm el-Yâ-
zicî, el-Fu½ûlü’l-£ilmiyye: Ders ve mün-
teÅabat (Beyrut 1952); Mîhâîl Savâyâ, Ýb-
râhîm el-Yâzicî: ¥ayâtühû-â¦âruhû
(Beyrut 1960); el-Eb Kümeyyil Huþeyme
el-Yesûî, Resâßil mütebâdele beyne’þ-
þeyÅ Ýbrâhîm el-Yâzicî ve Æus¹aki el-
¥ým½î (Beyrut 1988); Michel Jehâ, Ýbrâ-
hîm el-Yâzicî (Beyrut 1992).
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Nâsîf b. Abdillâh b. Nâsîf
b. Canbulat b. Sa‘d el-Yâzicî

(1800-1871)

Lübnanlý þair, dilci ve edip.˜ ™

25 Mart 1800 tarihinde Beyrut’un sahil
köylerinden Keferþeymâ’da doðdu. Kato-
lik Rum asýllý büyük dedesi Sa‘d 1690’da
Humus’tan göç edip Lübnan’a yerleþmiþ-
ti. Dedelerinden biri kâtip olarak Osmanlý
idarî iþlerinde çalýþtýðý için aile “Yâzicî” la-
kabýný almýþ ve bu lakapla tanýnmýþtýr. Ba-
basý Abdullah, dönemin Ýbn Sînâ ekolüne
baðlý ünlü doktorlarýndandý; ancak daha
ziyade þiire ve edebiyata katkýlarýyla taný-

nýyordu. Nâsîf ilk öðrenimini babasýndan
gördü, daha sonra Beytüþþebaplý bir pa-
pazdan eðitim aldý. Manastýrlardaki ilâhi-
yata dair kitaplarýn yanýnda sarf, nahiv,
beyan, lugat kitaplarýný ve çeþitli divanla-
rý okudu; güçlü hâfýzasýyla bir kýsmýný ez-
berledi, bir kýsmýný da istinsah etti (Filib
dî Tarrâzî, I, 84). Ayrýca edebî yeteneðini
geliþtirmek amacýyla Mütenebbî’nin diva-
nýný ezberledi. On yaþýnda iken halk þiirle-
ri (zecel) tarzýnda yazmaya baþladý, ardýn-
dan fasih þiire yöneldi. 1816-1818 yýllarýn-
da köylerinin yakýnýnda bulunan manastýr-
da Rum Katolik Patriði V. Agnatyus’a kâ-
tiplik yaptý; patrik görevinden ayrýldýktan
sonra da köyünde kalýp þiir ve edebiyatla
uðraþmaya devam etti. Þöhreti Lübnan
hâkimi diye bilinen Emîr Beþîr eþ-Þihâbî’-
ye ulaþýnca emîr onu 1828’de Beytüddîn’-
deki sarayýna aldýrdý ve 1840 yýlýnda emîr
sürgüne gönderilinceye kadar sarayda kal-
dý. Bu süre içinde devlet adamlarý ve âlim-
lerle tanýþma fýrsatý buldu. Emîr için met-
hiye ve mersiyeler yazdý. Ardýndan Bey-
rut’a geçerek Amerikan misyonerleriyle
iliþki kurdu. 1848’de Amerikalý iki þarki-
yatçý Ely Smith ve Thomsen’e Þam’da el-
Cem‘iyyetü’s-Sûriyye’nin kurulmasý fikrini
verdi, kendisi de cemiyetin üyeleri arasýn-
da yer aldý. Bu arada Butrus el-Bustânî’-
nin 1863’te açtýðý el-Medresetü’l-vataniy-
ye’de, Mârûnîler’in kurduðu el-Medrese-
tü’l-býtrîkýyye’de ve bugün Amerikan Üni-
versitesi olan Suriye Evangelik Okulu’nda
(el-Külliyyetü’s-Sûriyyetü’l-Ýncîliyye) Arap
dili ve edebiyatý dersleri verdi. Bu okullar-
da Arap kültür hayatýna yön verecek pek
çok öðrenci yetiþtirdi. Amerikalý misyoner-
lerin isteðiyle Cermânûs Ferhât’ýn sarf ve
nahve dair Ba¼¦ü’l-me¹âlib adlý eserini
misyoner okullarýnda okutulmak üzere
gözden geçirip düzeltmeler yaptý. Sarf, na-
hiv, mantýk, beyan ve aruza dair kitaplar
kaleme aldý. Ely Smith’in baþkanlýðýnda bir
kurulun yaptýðý Ýncil’in Arapça’ya tercü-
mesi iþinde musahhih olarak çalýþtý. Arap

sa’daki Cizvit manastýrýnda bir nüshasý bu-
lunmaktadýr). 6. Tenbîhâtü’l-Yâzicî £alâ
Mu¼î¹i’l-Bustânî (nþr. Yûsuf Þelfûn – Cib-
rân en-Nehhâs, Kahire 1933). Müellif bu
eserinde Butrus el-Bustânî’nin Mu¼î¹ü’l-
Mu¼î¹’inde tesbit ettiði yanlýþlarý tashih
etmiþ, eksikleri tamamlamýþtýr. Eserin “Bâ-
bü’l-hemze” kýsmý Selîm Sem‘ûn – Cibrân
en-Nehhâs tarafýndan ayrýca yayýmlanmýþ-
týr (Beyrut 1970).

Diðer Eserleri. 1. Tenbîhât £alâ lu³a-
ti’l-cerâßid. Gazete ve dergilerde yapýlan
dil hatalarýna dair bir eserdir (Kahire 1901;
Beyrut 1984). 2. Resâßilü’l-Yâzicî. Dost-
larýna, zamanýn önemli kiþilerine, ilim ve
edebiyat erbabýna yazdýðý mektuplarý içer-
mektedir (nþr. Yûsuf Toma el-Bustânî, Ka-
hire 1920). 3. Þer¼u’l-Mašåmeti’l-Bede-
viyye. Babasýnýn Mecma£u’l-ba¼reyn’in-
de yer alan bir makamenin þerhidir (nþr.
Cibrân en-Nehhâs, Ýskenderiye 1940). 4.
el-£Ulûm £inde’l-£Arab (Tunus 1988). 5.
Edebü’d-dâris fi’l-medâris. el-Medrese-
tü’l-býtrîkýyye’nin yýllýk açýlýþ töreninde ver-
diði konferansýn metnidir (Beyrut 1890).
6. Silsiletü’l-a£mâli’l-mechûle (li’l-Yâzi-
cî, Unknown Works of Ibrahim el-Yâzicî,
der. ve nþr. Michel Jehâ, London 1992). 7.
Esßile ilâ mecelleti’l-Beyân ve’²-¿iyâß
ve ecvibetü’þ-ÞeyÅ Ýbrâhîm el-Yâzicî
£aleyhâ 1897-1906. Ýki dergi okurunun dil
ve edebiyata dair sorularýna verdiði cevap-
lardýr. Esere bu cevaplarla ilgili olarak el-
Meþriš dergisinde kaleme alýnan eleþti-
riler de eklenmiþtir (nþr. Yûsuf Kuzmâ Hû-
rî, Beyrut 1993). 8. Eb¼â¦ lu³aviyye. el-
Beyân, e²-¿iyâß, en-Necâ¼, e¹-ªabîb
dergilerinde yayýmlanan dil, dil bilimi ve
edebiyat eleþtirileriyle ilmî araþtýrmalara
dair makalelerinin bir kýsmýný kapsar (nþr.
Yûsuf Kuzmâ Hûrî, Beyrut 1993).

Bunlarýn dýþýnda Yâzicî’nin el-Mušte-
¹af gibi dergilerde yayýmlanan dil, dil bili-
mi, dil eleþtirileri, edebiyata dair makale
ve araþtýrma yazýlarý arasýnda “el-Emâli’l-
lugaviyye, el-Luga ve’l-.aþr, et-Ta.rîb, Ag-
lâtü’l-.Arabi’l-kudemâ,, Aglâtü’l-müvelle-
dîn, Nakdü lisâni’l-.Arab, el-Lugatü’l-fuþ-
hâ, el-Lugatü’l-.âmmiyye, Aþlü’l-lugati’s-
sâmiyye, el-Mecâz, en-Nebr, eþ-Þi.r” sayý-
labilir. Yâzicî birçok Arapça eseri dil ve üs-
lûp açýsýndan tashih, tenkih ve tehzib et-
miþtir. Bunlarýn içinde Cizvit papazlarýnýn
Arapça’ya tercüme ettiði Kitâb-ý Mukad-
des’i, Cemîl Nahle el-Müdevver’in TârîÅu
Bâbil ve Âsûr’u, Þâhîn Atiyye’nin £Uš†-
dü’d-dürer fî þer¼i þevâhidi’l-MuÅta-
½ar’ý, Þâkir el-Betlûnî’nin Delîlü’l-hâßim’i
ile Nef¼u’l-ezhâr’ý, iki Cizvit papazýnýn der-
lediði beþ ciltlik NuÅabü’l-müla¼’ý anýla-
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