ZECCÂC

Ýbâne ve’t-tefhîm £an me£ânî Bismillâhirra¼mânirra¼îm. Besmele hakkýnda 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. Ramazan Abdüttevvâb – Subayh et-Temîmî, Kahire 1415/1995). Kelimelerin ilk harfine göre 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 Mahmûd Karâa eseri, ez-Zeccâc ve e¦eruhû
fi’n-na¼vi ve’½-½arfi ma£a ta¼š¢š¢ Sýrri’n-na¼v baþlýklý yüksek lisans tezinde
tahkik edip (1968, Aynüþems Üniversitesi) daha sonra yayýmlamýþtýr (Kahire 1391/
1971). 7. ƒalšu’l-insân. Ýnsan organizmasýna iliþkin kelimeleri kapsayan bir lugatçe olup Ýbrâhim es-Sâmerrâî tarafýndan neþredilmiþtir (Baðdat 1962, 1964;
Mecelletü’l-Mecma£i’l-£Ýlmiyyi’l-£Irâš¢, X
[Baðdat 1963], s. 106-155; Resâßil ve nu½û½ içinde, Beyrut 1411/1991, s. 21-64). 8.
Kitâbü’l-Envâß. Kadîm halk astronomisi
ve meteorolojisine dair kelime ve tabirleri içine alan bir lugatçedir (nþr. Ýzzet Hasan, Dýmaþk 1427/2006). 9. Kitâbü’l-Elfâ¾
(Rabat el-Mektebetü’l-âmme, Kettânî, nr.
996, vr. 135-219). 10. Kitâbü’l-Ýþtišåš (Süleymaniye 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 deðiþmesiyle 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-Mu ßâÅa×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-Tikrîtî – Subeyh eþ-Þâtî, Baðdat 1980) adýyla
birer eser kaleme almýþtýr. Bunlardan baþka kaynaklarda Mâ Füssire min Câmi£i’l-man¹ýš, Kitâbü’l-£Arû², Kitâbü’l-Æavâfî / Kitâbü’l-Æåfî fî esmâßi’l-šavâfî,
el-Farš beyne’l-mü×ekker ve’l-müßenne¦, ƒalšu’l-feres, MuÅta½arü’n-na¼v,
Þer¼u ebyâti Sîbeveyhi, Kitâbü’n-Nevâdir, Kitâbü’l-Efvâh, el-Vašf ve’l-ib174

tidâß, er-Red £ale’l-Müberred, Kitâbü’lEmâlî, el-Maš½ûr ve’l-memdûd, Kitâbü’þ-Þecere (et-Tašrîb) adlý eserler de
Zeccâc’a nisbet edilmektedir. Ý£râbü’lÆurßân el-Mensûb ile’z-Zeccâc (nþr. Ýbrâhim el-Ebyârî, I-III, Kahire 1383-1385/
1963-1965) adýyla yayýmlanan eserin Durmuþ Ali Kayapýnar, Ahmed Râtib enNeffâh ve Muhammed ed-Dâlî’nin yaptýðý araþtýrmalar sonucu Bâkûlî’ye ait Kitâbü’l-Cevâhir olduðu anlaþýlmýþtýr.
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Ýlk sûfîlerden.
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Nîþâburlu’dur. Cüneyd-i Baðdâdî, Ebû
Osman el-Maðribî, Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî, Ýbrâhim el-Havvâs, Ýbn Hafîf gibi sûfîlerin sohbetine katýldý. Mekke’de vefatýna kadar mücâvir kaldýðýndan “Þeyhü’l-Ha-

rem” lakabýyla anýldý. Sülemî, anne tarafýndan dedesi Ýbn Nüceyd es-Sülemî’nin
Mekke’nin önde gelen þeyhlerinden olan
Ebû Amr ez-Zeccâcî ile görüþtüðünü, onun
burada kurduðu sohbet halkasýna Ebû Bekir el-Kettânî, Ebû Ya‘kub en-Nehrecûrî,
Ebû Muhammed el-Mürtaiþ gibi ilk dönem sûfîlerinin iþtirak ettiðini ve her meselede Zeccâcî’ye danýþtýklarýný kaydeder
(ªabašåt, s. 431). Cüneyd-i Baðdâdî’den
tarikat hýrkasý giyen Zeccâcî’nin silsilesi Serî 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 kendisini Ruveym b. Ahmed ile görüþmemesi konusunda uyarmýþtý. Ferîdüddin Attâr’a göre bunun sebebi, bir dönem kadýlýk 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 göre Zeccâcî bir Hicaz seferinden dönüþünde ziyaret ettiði Ebû Osman el-Maðribî
ona Cüneyd-i Baðdâdî’yi ziyaret edip etmediðini, sohbetini dinleyip dinlemediðini sormuþ, olumlu cevap almasý üzerine bununla gururlanmamasýný, zira Cüneyd’in sözlerinin haline uymadýðýný söylemiþtir (eþ-Þevâhid ve’l-em¦âl, vr. 63b).
Zeccâcî’nin Cüneyd-i Baðdâdî ile münasebetine dair diðer bir rivayete göre bir defasýnda hacca gitmek için yola çýkarken
Cüneyd’in yanýna uðradýðýnda mürþidi ona
1 dirhem verip dua etmiþ, dirhemi ridâsýnýn kenarýna sýkýþtýran Zeccâcî yol boyunca bu dirhemi harcama ihtiyacý duymamýþtýr. Hac dönüþü Cüneyd parayý niçin harcamadýðýný sormuþ, o da “duanýzýn tesiriyle” diye cevap vermiþtir (Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuþeyrî, s. 451). Zeccâcî riyâzet
ve mücâhede hususunda son derece titizdi. Mekke’de yaþadýðý uzun yýllar boyunca
Harem-i þerif sýnýrlarý içinde tahâret yapmadýðý ve bunun için Harem sýnýrý dýþýna
çýktýðý rivayet edilir (a.g.e., s. 138). Mekke’de mücâvir hayatý yaþayanlarýn bazý mânevî sorumluluklarý yerine getirmesi gerektiðine inanan Zeccâcî bunlarýn kalbinin mâsivâdan bir þeyle meþgul olmasýnýn hüsrana uðramasýna yeteceðini, Harem-i þerif’te iken Allah’tan baþkasýndan
yardým uman kimseyi Allah’ýn kendi civarýndan uzaklaþtýracaðýný, kalbine cimrilik
vereceðini, dilini devamlý þikâyetçi kýlacaðýný, kalbinden mârifetleri gidereceðini,
kalbini karartacaðýný ve insanlar arasýnda
rezil edeceðini söyler (bk. Sülemî, s. 432433).
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Zeccâcî’nin sûfî tavrýna dair rivayetleri
Sülemî ªabašåtü’½-½ûfiyye’sinde derlemiþ, Kuþeyrî baþta olmak üzere sonraki dönem müellifleri onun hakkýnda bu eserden
alýntýlar yapmýþtýr. Ýbn Nüceyd ibadette ihlâslý davrandýðýný gördüðü Zeccâcî’ye, “Farz
namazlarda iftitah tekbirini alýrken neden
halin deðiþiyor?” diye sorduðunda þu cevabý almýþtýr: “Çünkü bir farza sýdk ve doðrulukla baþlayamamaktan korkuyorum. Bir
kimse Allahüekber der de kalbinde O’ndan
büyük bir þey bulunursa veya ömrü boyunca O’ndan baþka birinin yüceliðini kabul ederse kendini kendi diliyle yalanlamýþ olur” (a.g.e., s. 432; Abdülkerîm b.
Hevâzin el-Kuþeyrî, s. 138). Dinin emirlerine özen gösteren kiþiye Allah’ýn rahmetini mutlaka ulaþtýracaðýný söyleyen Zeccâcî bu özeni hamiyet kavramýyla karþýlar.
Ona göre hamiyet ikiye ayrýlýr: Kalbin hamiyeti doðru bir ihlâsa sahip olmak ve gereðini yerine getirmektir. Nefsin hamiyeti
dava ve iddiayý terketmektir. Kuru dava
kulun taþýmadýðý bir hali dile getirmesidir. Kalpte meydana gelen dava baþkasýný fitneye düþüreceði gibi sahibinin de bu
hale ulaþmasýný tamamýyla engeller. Bir diðer tarife göre hamiyet belâ karþýsýnda kulun þikâyeti terketmesidir. Zira her þey Allah’tandýr. Eðer gerçek sevgili olan Hak’tan gelen bir þeye (vârid) kul güceniyorsa
bu gücenme kulun sevgilisine beslediði
muhabbetin eksikliðindendir (Sülemî, s.
432). Zeccâcî diðer sûfîler gibi vakit terimi üzerinde durmuþ, sâlikin sadece içinde bulunduðu vakit ve halle meþgul olmasý, baþka þeylerle uðraþmamasý gerektiðini, haber ve rivayetlerin sâliki “ibnü’l-vakt”
olmaktan engelleyeceðini söylemiþtir. Allah’a ulaþma yolunda kalbin her an Allah’ýn
dýþýndaki her þeyden soyutlanmasý gerektiðini ifade eden Zeccâcî’ye göre kalp kulu Allah’a ulaþtýran en iyi rehberdir.
Zeccâcî’nin mârifet anlayýþýnda þeriatla
akýl arasýnda özde bir çeliþki yoktur. Ona
göre sahih ve selim akýl vahyin getirdiklerini mutlaka tasdik eder. Zeccâcî, Câhiliye
devrinde insanlarýn akýllarýnýn ve tabiatlarýnýn güzel gördüðü þeylere uyduðunu,
Hz. Peygamber’in onlarý þeriata uymaya
sevkettiðini, sahih aklýn þeriatýn güzel gördüðü þeyleri güzel, çirkin gördüðü þeyleri çirkin gördüðünü vurgular. Akýl hakkýndaki bu görüþüyle Zeccâcî, Ahmed el-Antâkî, Ca‘fer el-Huldî, Muâviye b. Kurre gibi
ilk dönem zâhid ve sûfîlerinin yaklaþýmlarýný benimser. Buna göre akýl Allah’ýn nimetlerini tanýmayý ve ona þükretmeyi saðlayan, kötü duygularýn baskýsýna raðmen

dinin iyi olduðuna hükmettiði tutum ve
davranýþlara yönelten ve sonuçta âhiret
mutluluðunu kazandýran bir melekedir.
Mârifetin vahdâniyyet, tâzim, minnet, kudret, ezel ve esrar bilgisi olmak üzere altý
türü vardýr. Kul bu konulardaki bilgisi oranýnda mârifetullaha erer.
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Ebü’l-Kåsým Abdurrahmân
b. Ýshâk en-Nihâvendî ez-Zeccâcî
(ö. 337/949)
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Arap dili ve edebiyatý âlimi.
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Saymere’de doðdu ve Nihâvend’de büyüdü. Kaynaklarda anýlan soy zincirinin
babasýndan ileriye geçmemesi Fars asýllý
oluþuna baðlanmýþtýr. Uzun süre hocasý
Ebû Ýshak ez-Zeccâc’ýn yanýnda kalmasýndan dolayý “Zeccâcî” nisbesini almýþ ve bununla þöhret kazanmýþtýr. Tahsilini ilerletmek amacýyla Baðdat’a giden Zeccâcî burada dil ve edebiyat âlimlerinden ders aldý. Hocalarý arasýnda baþta Zeccâc olmak
üzere Ýbn Keysân, Ebû Bekir Ýbn Þükayr,
Ýbn Rüstem et-Taberî, Muhammed b. Ahmed Ýbnü’l-Hayyât, Ýbnü’s-Serrâc, Ebû Mûsâ el-Hâmiz, Ahfeþ el-Asgar, Ebû Bekir
Ýbnü’l-Enbârî, Niftaveyh, Ýbn Düreyd, Ebû
Abdullah Muhammed b. Abbas el-Yezîdî,
Ebû Bekir es-Sûlî, Ebü’l-Alâ Ýbn Þükayr ve
Ca‘fer b. Kudâme sayýlýr. Zeccâcî muhtemelen hocasý Zeccâc’ýn ölümünden sonra Baðdat’tan Halep’e gitti, ardýndan Dýmaþk’a geçti ve orada uzun yýllar tedrîs
ve telifle meþgul oldu. Bir ara Mekke’de
bulundu, el-Cümel’ini orada yazdý, daha
sonra Taberiye ve Eyle’ye gitti. Öðrencilerinden Muhammed b. Sâbika en-Nahvî
ed-Dýmaþký, Abdurrahman b. Muhammed
Ebû Nasr ed-Dýmaþký, Abdurrahman b.
Ömer b. Nasr ed-Dýmaþký, Ahmed b. Muhammed b. Selâme (Seleme) ed-Dýmaþký,
Ali b. Muhammed el-Antâkî, Ebû Ya‘kub
Ýshak b. Ahmed ed-Dâî’nin adý zikredilir

(Mâzin el-Mübârek, s. 11). Kaynaklarýn çoðunda Zeccâcî’nin 337’de (949) Dýmaþk’ta veya Taberiye’de vefat ettiði kaydedilmekle beraber 339 (951) veya 340 (952)
yýlýnda öldüðünü söyleyenler de vardýr.

Nahiv, lugat ve edebiyat alanýnda kendini kabul ettirmiþ bir âlim olan Zeccâcî
taklitçiliðe karþýydý. Eserlerinin çokluðundan dolayý kendisine “sâhibü’t-tesânîf” unvaný verilmiþtir. Zeccâcî ne koyu bir Basra mektebi mensubu ne de mutaassýp bir
Kûfe ekolü taraftarýydý. Beðenmediði görüþlere karþý çýkar ve doðru bildiðini savunurdu. Kendisi hem Basra hem Kûfe mektebinden yararlanmýþ, bazan Kûfeliler’in,
bazan da Basralýlar’ýn görüþlerini tercih
etmiþtir. Bunda her iki ekole mensup hocalardan yararlanmasýnýn rolü vardýr.
Eserleri. 1. el-Cümelü’l-kübrâ*. Zeccâcî’nin nahiv alanýndaki en önemli eseridir.
Basit ve anlaþýlýr bir dille yazýlan el-Cümel’in çok sayýda þerhi, örneklerinin (þevâhid) þerhleri ve ta‘likleri yapýlmýþ, üzerinde tezler hazýrlanmýþ ve inceleme çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir. Müellifin zamanýndan itibaren oldukça ilgi gören elCümel, Ebû Ali el-Fârisî’nin el-Î²â¼’ý ile
Ýbn Cinnî’nin el-Lüma£ý yazýlýncaya kadar
Mýsýr, Maðrib, Endülüs, Hicaz, Yemen ve
Suriye çevresinde önde gelen bir gramer
kitabýydý. Esere sadece Maðrib ülkelerinde yazýlan þerhlerin sayýsýnýn 120’ye ulaþtýðý söylenmektedir (þerhleri için bk. Mâzin el-Mübârek, s. 26-28). Ýlk defa Ýbn Ebû
Þeneb tarafýndan yayýmlanan eseri (Cezayir 1926; Paris 1376/1957) Ali Tevfîk el-Hamed de neþretmiþtir (Ýrbid 1982; Beyrut
1985, 1988). 2. Ýþtišåšu esmâßillâh (Þer¼u esmâßillâh). Esmâ-i hüsnâ hakkýnda
lugat, iþtikak, te’vil ve tefsir açýklamalarýný kapsar. Eserin sonunda isim ve sýfat
(na‘t) arasýndaki fark ile iþtikaka dair bir
bölüm yer alýr (nþr. Abdülhüseyin el-Mübârek, Necef 1974; Beyrut 1406/1986). 3.
el-Î²â¼ fî £ileli’n-na¼v. Arapça gramer
kurallarýnýn 1, 2 ve 3. dereceden sebeplerinin incelendiði bir eserdir (nþr. Ýbn Ebû
Þeneb, Cezayir 1927; nþr. Mâzin el-Mübârek, Kahire 1959; Beyrut 1979). 4. Kitâbü’l-Hicâß (Kitâbü’l-ƒa¹). Arapça’da kadîm imlâ kaidelerine, hemzenin, maksûr,
menkus ve memdûd isimlerin imlâsýna
dairdir (nþr. Ganim Kaddûrî el-Hamed, “Kitâbü’l-Pat li’z-Zeccâcî”, Mevrid, XIX/2
[Baðdat 1410/1990], s. 134-157). 5. elEmâlî fi’l-lu³ati ve’l-edeb. Ý‘rabý zor bazý âyet ve hadislerin i‘rabý ile lugat ve edebiyat meselelerini, ahbâr, kýssa ve anekdotlarý kapsar (nþr. Ahmed Emîn eþ-Þin-
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