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sorularla onun ders halkasýný karýþtýr-
masý için zeki öðrencisi Zeccâc’ý görev-
lendirdi. Sorduðu sorulara verdiði cevap-
larla kendisini susturan Müberred’in ze-
kâsýna ve tartýþma üslûbuna hayran olan
Zeccâc ölümüne kadar onun yanýndan ay-
rýlmadý. Ancak Müberred parasýz okutmu-
yor, aldýðý ücretin karþýlýðý kadar ders anla-
týyordu. Günlük 1,5 dirhem geliri bulunan
Zeccâc, Müberred’e kendisini yetiþtirmek
þartýyla her gün 1 dirhem vermeyi vaad
etti ve bu vaadini yerine getirdi. Müber-
red’den Kitâbü Sîbeveyhi’yi öðrendi ve
hocasý ile arasýnda güçlü bir bað meyda-
na geldi. Müberred de Zeccâc’ý diðer öð-
rencilerinden üstün tutuyor, onun hazýr
bulunmadýðý meclislerde ders yapmýyor-
du (Ýbn Hallikân, I, 49-50). Zeccâc’ýn ho-
casý ile olan bu iliþkisi ona büyük faydalar
saðladý, hocasýnýn aracýlýðýyla ders okut-
tuðu öðrencilerden bol miktarda gelir el-
de etti. Yine hocasý vasýtasýyla Vezir Ubey-
dullah b. Süleyman’ýn oðlu Kasým’a ders
verdi; ileriki yýllarda vezirlik makamýna
yükselen bu öðrencisinden 20.000 dinar-
lýk büyük bir servet edindi (Hatîb, VI, 615-
616). Dokuz Abbâsî halifesi döneminde ya-
þayan Zeccâc’ýn kaynaklarda sadece Hali-
fe Mu‘tazýd-Billâh ile münasebetinden söz
edilir. Halife Mu‘tazýd veziri Kasým’dan, kâ-
tiplerinden Ebû Ca‘fer Muhammed b. Yah-
yâ b. Ebû Abbâd’ýn kendisi için yazdýðý,
içinde çeþitli çizelgelerin yer aldýðý Câ-
mi£u’l-man¹ýš adlý lugatýn anlaþýlmayan
yerlerini açýklayacak bir âlim bulmasýný is-
temiþ, o da bu iþi Zeccâc’a havale etmiþ-
tir. Zeccâc, Mâ Sümmiye (Füssire) min
Câmi£i’l-man¹ýš adýyla yazdýðý þerhi öð-
rencisi vasýtasýyla Halife Mu‘tazýd’a gön-
dermiþ, bu çalýþmanýn karþýlýðýnda kendi-
sine 300 dinar verilmiþtir. Saðlam bir inan-
ca sahip olan ve Hanbelî mezhebini be-
nimseyen Zeccâc Baðdat’ta vefat etti (Yâ-
kut, I, 130).

Zeccâc, Arap grameri ve lugatýyla Arap
edebiyatý alanýndaki öðrenimini bizzat Sa‘-
leb ile Müberred’den almýþ, dolayýsýyla Kû-
fe ve Basra mekteplerini ilk kaynaktan öð-
renme fýrsatý bulmuþtur. Müberred’e olan
baðlýlýðýndan dolayý Sa‘leb’in el-Fa½î¼ ad-
lý kitabýna on yerde itirazda bulunmuþtur
(Yâkut, I, 139). Kendisi de Baðdat’ta bü-
yük þöhrete ulaþmýþ ve çok sayýda öðren-
ci yetiþtirmiþtir. Ýbnü’s-Serrâc, Nehhâs, Ebû
Ali el-Kalî, Mes‘ûdî, Muhammed b. Ahmed
el-Ezherî, Hasan b. Biþr el-Âmidî, Ebû Ali
el-Fârisî, Rummânî onun önde gelen öð-
rencilerindendir. Ebü’l-Kasým ez-Zeccâcî
kitaplarýnda çok baðlý olduðu hocasýnýn gö-

rüþlerini nakletmiþ, bu baðlýlýðý sebebiyle
de ona nisbet edilmiþtir. Ýyi bir dil âlimi
olan Zeccâc zamanla Basra gramer eko-
lünün Baðdat’ta yükselmesini saðlamýþ,
gramer ve dil alanýnda çalýþma yapanlar
onun görüþlerine sýk sýk baþvurmuþtur.
Zeccâc, harflerinin çoðu benzer olan keli-
meler arasýnda etimolojik iliþkinin varlýðýn-
dan söz etmiþ, bu konuda öðrencisi Ebû
Ali el-Fârisî ile onun öðrencisi Ýbn Cinnî’yi
etkilemiþtir.

Eserleri. 1. Me£âni’l-Æurßân ve i£râ-
büh (nþr. Abdülcelîl Abdüh Þelebî, I-V, Ka-
hire 1973, 1974, 1994; Beyrut 1978, 1988).
Zeccâc’ý meþhur eden en büyük eseri olup
on altý yýlda tamamlanmýþtýr (285-301/
898-914). Eserin mukaddimesinde müel-
lif mâna-i‘rab iliþkisinin zaruretini, i‘rabýn
esas olduðunu, anlam ve yorumun bu esa-
sa dayanmasý gerektiðini vurgulamýþtýr.
Çoðunlukla ayný harflerden meydana ge-
len kelimeler arasýnda etimolojik ilgi bu-
lunduðuna dair özgün görüþünü bu ese-
rinde uygulamýþ, Kur’an’da geçen kelime-
leri lugat ve i‘rab yönünden tahlil ederken
etimoloji bakýmýndan ilgili gördüðü diðer
kelimeleri de zikretmiþtir. Ayrýca zengin
örnekler vermiþ, lehçe ve kýraat farklýlýk-
larýna temas etmiþ, nahivde Baðdat eko-
lüne mensup olmakla birlikte genellikle
Basra mektebinin, özellikle Halîl b. Ahmed,
Yûnus b. Habîb ve Sîbeveyhi’nin görüþle-
rine baðlý kalmýþtýr. Zeccâc’ýn öðrencisi Ebû
Ali el-Fârisî kitabýn eleþtirisi, hatalarýnýn
tashihi, eksiklerinin tamamlanmasý için
hacimli bir eser yazmýþtýr. el-Ý³fâl (ve hü-
ve’l-mesâßilü’l-mu½la¼a min Kitâbi Me£â-
ni’l-Æurßân li-Ebî Ýs¼âš ez-Zeccâc) / el-E³-
fâl fîmâ a³felehü’z-Zeccâc mine’l-Me£â-
nî adýný taþýyan eserde toplam 100 mese-
le ele alýnmýþ, eserin yirmi dokuz mese-
leyi kapsayan ilk cildi Abdullah b. Ömer
el-Hâc Ýbrâhim tarafýndan yayýmlanmýþtýr
(Ebûzabî 1424/2003). Ýbn Hâleveyh, Fâri-
sî’nin eserine Kitâbü’l-Hâ×ûr adýyla bir
reddiye, Rummânî bir þerh yazmýþ, Yûsuf
b. Hasan es-Sîrâfî ile Ýbn Hiþâm el-Lahmî
de kitapta yer alan örnek beyitleri (þevâ-
hid) þerheden eserler kaleme almýþtýr. Mu-
harrem Çelebi eser üzerine doktora tezi
hazýrlamýþ (bk. bibl.), Ali Abdülhamîd Ah-
med Îsâ, Bü×ûrü’l-mebâ¼i¦i’l-belâ³ýy-
ye fî Me£âni’l-Æurßân ve i£râbihî li’z-
Zeccâc baþlýklý yüksek lisans çalýþmasý yap-
mýþ (Ezher Üniversitesi Arap Dili [Asyût]),
daha sonra bu tez basýlmýþtýr (Kahire 1422/
2001). 2. Tefsîru esmâßillâhi’l-¼üsnâ (nþr.
Ahmed Yûsuf ed-Dekkak, Dýmaþk 1395/
1975; Beyrut 1399/1979, 1403/1983). 3. el-

kutsal kitap kanonuna dahil edilmesinin
daha geç bir dönemde gerçekleþtiði gö-
rüþü hâkimdir. Buna karþýlýk mezmûrla-
rýn daha eski kökenli olup bunlara ikinci
mâbed döneminde ilâveler yapýldýðý görü-
þünü savunanlar da vardýr (Dâvûd’a atfe-
dilen yazýlara / ilâhilere yönelik en erken
atýflar için bk. II. Makkabiler, 2/13; Philo,
“De Vita Contemplative”, 25; Luka, 24/44).
Kitâb-ý Mukaddes mütercimi Ali Ufkî Bey’in
ilk on dört mezmûru hece vezniyle Türk-
çe’ye çevirisi Paris’te Bibliothèque Nationa-
le’de (Þark Yazmalarý, Suppl. Turc, nr. 472)
bulunmaktadýr. Vehb b. Münebbih’e ait bir
tercümeden de bahsedilmiþtir.
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Ebû Ýshâk Ýbrâhîm b. es-Serî b. Sehl
ez-Zeccâc el-Baðdâdî

(ö. 311/923)

Arap dili ve edebiyatý âlimi,
müfessir.

˜ ™

241 (855) veya 230 (844) yýlýnda Bað-
dat’ta doðdu ve burada yaþadý. Küçüklü-
ðünden beri cam iþleriyle uðraþtýðý için
“Zeccâc” lakabýyla tanýndý. Ýlme olan he-
vesi dolayýsýyla Baðdat’taki ilim meclis-
lerine gidip gelmeye baþladý. Baþlangýç-
ta Kûfe mektebinin önde gelen ismi Sa‘-
leb’in derslerine devam ederek onun göz-
de öðrencileri arasýnda yer aldý. Bir sü-
re sonra Basra mektebi lideri Müberred
Baðdat’a gelince hocasý Sa‘leb, soracaðý
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tidâß, er-Red £ale’l-Müberred, Kitâbü’l-
Emâlî, el-Maš½ûr ve’l-memdûd, Kitâ-
bü’þ-Þecere (et-Tašrîb) adlý eserler de
Zeccâc’a nisbet edilmektedir. Ý£râbü’l-
Æurßân el-Mensûb ile’z-Zeccâc (nþr. Ýb-
râhim el-Ebyârî, I-III, Kahire 1383-1385/
1963-1965) adýyla yayýmlanan eserin Dur-
muþ Ali Kayapýnar, Ahmed Râtib en-
Neffâh ve Muhammed ed-Dâlî’nin yaptý-
ðý araþtýrmalar sonucu Bâkûlî’ye ait Ki-
tâbü’l-Cevâhir olduðu anlaþýlmýþtýr.
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Ebû Amr Muhammed b. Ýbrâhîm
b. Yûsuf b. Muhammed ez-Zeccâcî

(ö. 348/959-60)

Ýlk sûfîlerden.
˜ ™

Nîþâburlu’dur. Cüneyd-i Baðdâdî, Ebû
Osman el-Maðribî, Ebü’l-Hüseyin en-Nû-
rî, Ýbrâhim el-Havvâs, Ýbn Hafîf gibi sûfî-
lerin sohbetine katýldý. Mekke’de vefatý-
na kadar mücâvir kaldýðýndan “Þeyhü’l-Ha-

rem” lakabýyla anýldý. Sülemî, anne tara-
fýndan dedesi Ýbn Nüceyd es-Sülemî’nin
Mekke’nin önde gelen þeyhlerinden olan
Ebû Amr ez-Zeccâcî ile görüþtüðünü, onun
burada kurduðu sohbet halkasýna Ebû Be-
kir el-Kettânî, Ebû Ya‘kub en-Nehrecûrî,
Ebû Muhammed el-Mürtaiþ gibi ilk dö-
nem sûfîlerinin iþtirak ettiðini ve her me-
selede Zeccâcî’ye danýþtýklarýný kaydeder
(ªabašåt, s. 431). Cüneyd-i Baðdâdî’den
tarikat hýrkasý giyen Zeccâcî’nin silsilesi Se-
rî es-Sakatî vasýtasýyla Ma‘rûf-i Kerhî’ye
ulaþýr. Ebû Osman el-Maðribî, Zeccâcî’-
den hýrka giyenler arasýndadýr (Ýbn Ebû
Usaybia, I, 741). Cüneyd-i Baðdâdî ken-
disini Ruveym b. Ahmed ile görüþmeme-
si konusunda uyarmýþtý. Ferîdüddin At-
târ’a göre bunun sebebi, bir dönem kadý-
lýk yapan ve halifenin güvenini kazanan
Ruveym’in muhtemelen halifenin siyasî
iþleriyle ilgilenmesidir (Tezkiretü’l-evliyâ,
s. 506; Hatîb, VIII, 430). Kuþeyrî’nin oðlu
Ebü’n-Nasr Abdürrahîm’in aktardýðýna gö-
re Zeccâcî bir Hicaz seferinden dönüþün-
de ziyaret ettiði Ebû Osman el-Maðribî
ona Cüneyd-i Baðdâdî’yi ziyaret edip et-
mediðini, sohbetini dinleyip dinlemedi-
ðini sormuþ, olumlu cevap almasý üzeri-
ne bununla gururlanmamasýný, zira Cü-
neyd’in sözlerinin haline uymadýðýný söy-
lemiþtir (eþ-Þevâhid ve’l-em¦âl, vr. 63b).
Zeccâcî’nin Cüneyd-i Baðdâdî ile münase-
betine dair diðer bir rivayete göre bir de-
fasýnda hacca gitmek için yola çýkarken
Cüneyd’in yanýna uðradýðýnda mürþidi ona
1 dirhem verip dua etmiþ, dirhemi ridâsý-
nýn kenarýna sýkýþtýran Zeccâcî yol boyun-
ca bu dirhemi harcama ihtiyacý duymamýþ-
týr. Hac dönüþü Cüneyd parayý niçin har-
camadýðýný sormuþ, o da “duanýzýn tesiriy-
le” diye cevap vermiþtir (Abdülkerîm b. He-
vâzin el-Kuþeyrî, s. 451). Zeccâcî riyâzet
ve mücâhede hususunda son derece titiz-
di. Mekke’de yaþadýðý uzun yýllar boyunca
Harem-i þerif sýnýrlarý içinde tahâret yap-
madýðý ve bunun için Harem sýnýrý dýþýna
çýktýðý rivayet edilir (a.g.e., s. 138). Mek-
ke’de mücâvir hayatý yaþayanlarýn bazý mâ-
nevî sorumluluklarý yerine getirmesi ge-
rektiðine inanan Zeccâcî bunlarýn kalbi-
nin mâsivâdan bir þeyle meþgul olmasý-
nýn hüsrana uðramasýna yeteceðini, Ha-
rem-i þerif’te iken Allah’tan baþkasýndan
yardým uman kimseyi Allah’ýn kendi civa-
rýndan uzaklaþtýracaðýný, kalbine cimrilik
vereceðini, dilini devamlý þikâyetçi kýla-
caðýný, kalbinden mârifetleri gidereceðini,
kalbini karartacaðýný ve insanlar arasýnda
rezil edeceðini söyler (bk. Sülemî, s. 432-
433).

Ýbâne ve’t-tefhîm £an me£ânî Bismil-
lâhirra¼mânirra¼îm. Besmele hakkýn-
da seksen soruyu ve cevaplarýný kapsar
(nþr. Abdülfettâh Seyyid Selîm, MMMLA,
XXXIX/1 [Kahire 1416/1995], s. 49-105). 4.
Mâ Yen½arifü ve mâ lâ-yen½arifü (nþr.
Hüdâ Mahmûd Karâa, Kahire 1391/1971,
1414/1994). 5. Fe£altü ve ef£altü (Kahire
1325/1907; nþr. Muhammed Abdülmün‘im
Hafâcî, Kahire 1368/1949; nþr. Mâcid Hasan
ez-Zehebî, Dýmaþk 1404/1984; nþr. Rama-
zan Abdüttevvâb – Subayh et-Temîmî, Ka-
hire 1415/1995). Kelimelerin ilk harfine gö-
re alfabetik düzenlenen eserde üçlü kök
fiili ile if‘âl kalýbý arasýnda anlam deðiþikliði
bulunan veya deðiþiklik olmadan kullanýlan
fiillere dairdir. 6. Sýrrü’n-na¼v. Hüdâ Mah-
mûd Karâa eseri, ez-Zeccâc ve e¦eruhû
fi’n-na¼vi ve’½-½arfi ma£a ta¼š¢š¢ Sýr-
ri’n-na¼v baþlýklý yüksek lisans tezinde
tahkik edip (1968, Aynüþems Üniversite-
si) daha sonra yayýmlamýþtýr (Kahire 1391/
1971). 7. ƒalšu’l-insân. Ýnsan organiz-
masýna iliþkin kelimeleri kapsayan bir lu-
gatçe olup Ýbrâhim es-Sâmerrâî tarafýn-
dan neþredilmiþtir (Baðdat 1962, 1964;
Mecelletü’l-Mecma£i’l-£Ýlmiyyi’l-£Irâš¢, X
[Baðdat 1963], s. 106-155; Resâßil ve nu-
½û½ içinde, Beyrut 1411/1991, s. 21-64). 8.
Kitâbü’l-Envâß. Kadîm halk astronomisi
ve meteorolojisine dair kelime ve tabir-
leri içine alan bir lugatçedir (nþr. Ýzzet Ha-
san, Dýmaþk 1427/2006). 9. Kitâbü’l-Elfâ¾
(Rabat el-Mektebetü’l-âmme, Kettânî, nr.
996, vr. 135-219). 10. Kitâbü’l-Ýþtišåš (Sü-
leymaniye Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 2358/2,
vr. 26-41). 11. Kitâbü ¥urûfi’l-me£ânî
(Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 3740/7). 12.
el-Mü¦elle¦ fi’l-lu³a (¡elâ¦etü kütüb
fi’l-mü¦elle¦ât). Bir harekesinin deðiþme-
siyle üç türlü okunabilen, ayný ya da
farklý anlamlar taþýyan üçlü yapýlarla ilgili
bir eserdir (nþr. Süleyman b. Ýbrâhim b.
Muhammed el-Âyîd, Mecelletü Câmi £ati
Ümmü’l-šurâ li’l-bu¼û¦i’l-£ilmiyye içinde
III/4, Mekke 1411). 13. er-Red £alâ ¡a£-
leb fi’l-Fa½î¼ (el-MußâÅa×ât £ale’l-Fa½î¼
li-¡a£leb) (yazmalarý için bk. Sezgin, VIII,
99). Ýbn Hâleveyh el-Ýnti½âr li-¡a£leb,
Mevhûb b. Ahmed el-Cevâlîký er-Red
£ale’z-Zeccâc (nþr. Abdülmün‘im et-Tik-
rîtî – Subeyh eþ-Þâtî, Baðdat 1980) adýyla
birer eser kaleme almýþtýr. Bunlardan baþ-
ka kaynaklarda Mâ Füssire min Câmi-
£i’l-man¹ýš, Kitâbü’l-£Arû², Kitâbü’l-Æa-
vâfî / Kitâbü’l-Æåfî  fî esmâßi’l-šavâfî,
el-Farš beyne’l-mü×ekker ve’l-müßen-
ne¦, ƒalšu’l-feres, MuÅta½arü’n-na¼v,
Þer¼u ebyâti Sîbeveyhi, Kitâbü’n-Ne-
vâdir, Kitâbü’l-Efvâh, el-Vašf ve’l-ib-


