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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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rettir. Eserin sonunda Sultan Abdülaziz
için yazýlmýþ bir kaside yer almaktadýr. Bir-
çok baskýsý yapýlan kitabý (Beyrut 1868,
1872, 1876, 1889) müellifin oðlu Ýbrâhim
ihtisar etmiþtir (Beyrut 1889). 6. ªavšu’l-
¼amâme fî mebâdißi’n-na¼v (2. bs., Bey-
rut 1865). 7. el-Bâb fî u½ûli’l-i£râb. Yet-
miþ dört beyitlik urcûze ve þerhidir (Bey-
rut 1889). 8. £Amûdü’½-½ub¼. Nahve dair
bir eser olup mef‘ûlü fîh bahsine kadar
yazýlabilmiþtir.

Belâgat ve Edebiyat. 1. £Ýšdü’l-cümân
fi’l-me£ânî ve’l-beyân. Metin ve þerhten
oluþan eserin sonuna aruz ve kafiyeyle il-
gili bir bölüm eklenmiþtir (Beyrut 1885,
1908, 1932). 2. e¹-ªýrazü’l-mu£lem. Be-
yan ilmine dair kýsa bir urcûze ve þerhidir
(Beyrut 1868). 3. el-Æu¹ûfü’d-dâniye. Ede-
bî sanatlar hakkýndadýr. 4. Nuš¹edü’d-
dâßire fi’l-£arû² ve’l-šåfiye (Beyrut 1955).
5. el-Lâmi£a fî Þer¼i’l-Câmi£a. Müellifin
kendisine ait olan aruz ve kafiyeye dair el-
Câmi£a adlý urcûze ile þerhinden ibaret
olup oðlu Þeyh el-Habîb tarafýndan da þer-
hedilmiþtir. 6. Mecmû£u’l-edeb fî fünû-
ni’l-£Arab (Beyrut 1869). 7. Fâkihetü’n-
nüdemâß fî mürâseleti’l-üdebâß. Müelli-
fin, çaðdaþý edebiyatçýlara yazdýðý mensur
ve manzum mektuplarýný içermektedir
(Beyrut 1866, 1870, 1930). 8. Mecma£u’l-
ba¼reyn (Beyrut 1856). Bedîüzzaman el-
Hemedânî ile Harîrî’nin Mašåmât’larý ör-
nek alýnarak yazýlan altmýþ makameden
ibaret edebî nesir dizisidir. Süheyl b. Ab-
bâd’ýn dilinden Meymûn b. Hazzân’ýn ma-
ceralarýnýn anlatýldýðý eserde Arap atasöz-
leri, hikmetli sözler ve ilginç hikâyeler sa-
natlý bir üslûpla kaleme alýnmýþtýr. Avru-
pa’da da ilgi gören eserin bir makamesi
Heinrich Fleischer tarafýndan Almanca’ya
tercüme edilmiþ, bir makamesini de oð-
lu Ýbrâhim el-Yâzicî þerhetmiþtir (nþr. Cib-
rân en-Nehhâs, Ýskenderiye 1940). 9. el-
£Arfü’¹-¹ayyib fî þer¼i Dîvâni Ebi’¹-ªay-
yib. Mütenebbî divanýnýn þerhidir. Nâsîf
el-Yâzicî’nin baþlayýp oðlu Ýbrâhim’in ta-
mamladýðý eser babasýnýn adýyla iki cilt ha-
linde yayýmlanmýþtýr (Beyrut 1887).

Þiir. Þiir yazmaya halk þiiri tarzýyla (ze-
cel) baþlayan Yâzicî, Mütenebbî’yi eleþti-
ren eserler kaleme almýþ, bu arada Emîr
Beþîr’e methiye ve mersiyeler, 1865’te Sul-
tan Abdülaziz’e methiye yazmýþtýr. Þiirleri
arasýnda tarih düþürme manzumeleri de
önemli bir yer tutar. Bu tür þiirleri Nüb-
×etü tevârîÅ mušte¹afe min Dîvâni’þ-
þeyÅ Nâ½îf el-Yâzicî adýyla ayrýca basýl-
mýþtýr (Beyrut 1859). Hayatýnýn çeþitli dö-
nemlerine ait üç divaný yayýmlanmýþtýr. a)
en-Nüb×etü’l-ûlâ (Beyrut 1854, 1904). b)

Nef¼atü’r-rey¼ân (Beyrut 1864, 1898). c)
¡âli¦ü’l-šamereyn (Beyrut 1883, 1903;
bunda tarih düþürdüðü þiirler de bulun-
maktadýr). Yâzicî, Tevrat’ýn Mizmârlar bö-
lümünü manzum hale getirmiþ, ayrýca
nazmettiði 110’dan fazla kilise ilâhisi di-
ðer ilâhilerle birlikte basýlmýþtýr (Mezâmîr
ve tesâbî¼ ve e³ånî rû¼iyye, Beyrut 1885,
1913).

Diðer Eserleri. 1. Kitâbü’½-½ýnâ£a fî
u½ûli’l-man¹ýš (Beyrut 1857, 1877, 1913).
2. et-Te×kire fî u½ûli’l-man¹ýš. Kýrk se-
kiz beyitlik bir urcûze ve þerhidir (bir ön-
ceki eserle birlikte, Beyrut 1857, s. 41-50).
3. Risâle târîÅiyye. Müellifin kendi dö-
nemindeki Osmanlý iktâ düzenini anlattý-
ðý bu eseri er-Risâle dergisinde yayým-
lanmýþ, Hûrî Konstantin Paþa buna bir ta‘-
lik yazmýþtýr. Mehren risâleyi yazarý bilin-
meyen bir eser olarak bastýrmýþ (Beyrut
1833), Hûrî Konstantin Paþa bir yazmasý-
na dayanýp Nâsîf el-Yâzicî’ye nisbetle ye-
niden yayýmlamýþ (Beyrut 1936), Fleischer
tarafýndan da Almanca’ya çevrilmiþtir
(ZDMG, 1851, s. 96-103). 4. el-¥acerü’l-
kerîm fi’t-¹ýbbi’l-šadîm. Seksen dört be-
yitlik bir urcûze ve þerhinden ibarettir (e¹-
ªabîb, IV [Beyrut 1902], s. 125-151). Mec-
ma£u’l-ba¼reyn’in otuzuncu makamesi
de týbba dairdir. 5. Cem£u’þ-þetât fî ma£-
rifeti’l-esmâß ve’½-½ýfât. Ýnsan organizma-
sýyla ilgili “ef‘alü” veznindeki isim ve sýfat-
lara dair bir lugatçedir.
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ülkelerindeki pek çok þair ve müsteþrikle
mektuplaþtý. Bu mektuplardan bazýlarý Fâ-
kihetü’n-nüdemâß fî mürâseleti’l-üdebâß
adýyla basýldý (Beyrut 1866; Kahire 1889).
Nâsîf el-Yâzicî son iki yýlýný felçli geçirdi.
Hastalýðý sýrasýnda büyük oðlu Habîb’in
ölümünden sonra o da fazla yaþamadý ve
1871’de öldü.

Hýristiyan Araplar arasýnda yaygýnlaþ-
maya baþlayan milliyetçilik fikrinin ilk ön-
cüleri arasýnda yer alan Nâsîf el-Yâzicî, Os-
manlý idaresinden kurtulmanýn yolu ola-
rak Arap kültürünün ve bu amaçla eski
Arap edebiyatýnýn canlandýrýlmasý gerek-
tiðini öne sürmüþ, eserlerini bu doðrultu-
da yazmýþtýr. Özellikle Amerikan misyoner
okullarýnda okutulmak üzere kaleme al-
dýðý Arapça gramer kitaplarý ölümünden
sonra da Arap dili öðretiminde temel ki-
taplardan sayýlmýþtýr (Tibi, s. 118). Houra-
ni, hemen hemen bütün XIX. yüzyýl Arap
yazarlarýnýn doðrudan veya dolaylý biçim-
de onun öðrencisi olduðunu söyler (Arabic
Thought, s. 95). Dil bilimi, mantýk, týp, fel-
sefe, müzik gibi alanlarda eser verdiyse
de gerek içerik gerek üslûp bakýmýndan
bir yenilik ortaya koyamamýþtýr. Eserler
daha çok özetleme ve taklit niteliðinde-
dir. Nâsîf el-Yâzicî’nin telif ettiði gramer-
ler de sadece Arap dilinin kurallarýný özet
halinde veren ders kitaplarý mahiyetinde-
dir. Öte yandan oðlu Ýbrâhim’in ve diðer
öðrencilerinin Arap uyanýþ hareketinin çe-
kirdeðini oluþturduðu kaydedilmelidir.

Eserleri: Gramer. 1. Fa½lü’l-Åi¹âb fî u½û-
li lu³ati’l-£Arab. Arap sarf ve nahvine
dair özlü bir eser olup Avrupa üniversite-
lerinde bugün bile ders kitabý olarak oku-
tulmaktadýr. Eserin birçok baskýsý yapýl-
mýþtýr (meselâ Beyrut 1836, 1854, 1866). 2.
el-Cevherü’l-ferd fî u½ûli’½-½arf ve’n-
na¼v. Küçük yaþtaki öðrenciler için hazýr-
lanan eser (Beyrut 1865), müellifin oðlu
Ýbrâhim el-Yâzicî tarafýndan Me¹âli£u’s-
sa£d li-mu¹âli£i’l-Cevheri’l-ferd fî u½û-
li’½-½arf ve’n-na¼v adýyla þerhedilmiþtir
(Beyrut 1875, 1888). 3. Nârü’l-šýrâ fî þer-
¼i Cevfi’l-ferâ. Ýbn Mâlik et-Tâî’nin el-El-
fiyye’si örnek alýnarak yazýlmýþ, yaklaþýk
1000 beyitten oluþan nahve dair bir urcû-
ze ve bunun þerhidir. Ýlk defa Beyrut’ta
basýlan eser (1863) 1882’de Ýbrâhim el-Yâ-
zicî ihtisar etmiþ, Þâhîn Atýyye de £Uš†-
dü’d-dürer fî þer¼i Þevâhidi’l-MuÅta-
½ar adlý eserinde þerhte geçen beyitlerin
i‘rab tahlillerini yapmýþtýr. 4. Lem¼atü’¹-
¹arf fî u½ûli’½-½arf. Bu da elli altý beyitlik bir
urcûze ve þerhidir (Beyrut 1870). 5. el-Cü-
mâne fî þer¼i’l-ƒizâne. Sarfa dair el-ƒi-
zâne adlý urcûze ile onun þerhinden iba-


