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dinin iyi olduðuna hükmettiði tutum ve
davranýþlara yönelten ve sonuçta âhiret
mutluluðunu kazandýran bir melekedir.
Mârifetin vahdâniyyet, tâzim, minnet, kud-
ret, ezel ve esrar bilgisi olmak üzere altý
türü vardýr. Kul bu konulardaki bilgisi ora-
nýnda mârifetullaha erer.
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Ebü’l-Kåsým Abdurrahmân
b. Ýshâk en-Nihâvendî ez-Zeccâcî

(ö. 337/949)

Arap dili ve edebiyatý âlimi.˜ ™

Saymere’de doðdu ve Nihâvend’de bü-
yüdü. Kaynaklarda anýlan soy zincirinin
babasýndan ileriye geçmemesi Fars asýllý
oluþuna baðlanmýþtýr. Uzun süre hocasý
Ebû Ýshak ez-Zeccâc’ýn yanýnda kalmasýn-
dan dolayý “Zeccâcî” nisbesini almýþ ve bu-
nunla þöhret kazanmýþtýr. Tahsilini ilerlet-
mek amacýyla Baðdat’a giden Zeccâcî bu-
rada dil ve edebiyat âlimlerinden ders al-
dý. Hocalarý arasýnda baþta Zeccâc olmak
üzere Ýbn Keysân, Ebû Bekir Ýbn Þükayr,
Ýbn Rüstem et-Taberî, Muhammed b. Ah-
med Ýbnü’l-Hayyât, Ýbnü’s-Serrâc, Ebû Mû-
sâ 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 muhte-
melen hocasý Zeccâc’ýn ölümünden son-
ra Baðdat’tan Halep’e gitti, ardýndan Dý-
maþk’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. Öðrenci-
lerinden Muhammed b. Sâbika en-Nahvî
ed-Dýmaþký, Abdurrahman b. Muhammed
Ebû Nasr ed-Dýmaþký, Abdurrahman b.
Ömer b. Nasr ed-Dýmaþký, Ahmed b. Mu-
hammed 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 ço-
ðunda Zeccâcî’nin 337’de (949) Dýmaþk’-
ta veya Taberiye’de vefat ettiði kaydedil-
mekle beraber 339 (951) veya 340 (952)
yýlýnda öldüðünü söyleyenler de vardýr.

Nahiv, lugat ve edebiyat alanýnda ken-
dini kabul ettirmiþ bir âlim olan Zeccâcî
taklitçiliðe karþýydý. Eserlerinin çokluðun-
dan dolayý kendisine “sâhibü’t-tesânîf” un-
vaný verilmiþtir. Zeccâcî ne koyu bir Bas-
ra mektebi mensubu ne de mutaassýp bir
Kûfe ekolü taraftarýydý. Beðenmediði gö-
rüþlere karþý çýkar ve doðru bildiðini savu-
nurdu. Kendisi hem Basra hem Kûfe mek-
tebinden yararlanmýþ, bazan Kûfeliler’in,
bazan da Basralýlar’ýn görüþlerini tercih
etmiþtir. Bunda her iki ekole mensup ho-
calardan yararlanmasýnýn rolü vardýr.

Eserleri. 1. el-Cümelü’l-kübrâ*. Zeccâ-
cî’nin nahiv alanýndaki en önemli eseridir.
Basit ve anlaþýlýr bir dille yazýlan el-Cü-
mel’in çok sayýda þerhi, örneklerinin (þe-
vâhid) þerhleri ve ta‘likleri yapýlmýþ, üze-
rinde tezler hazýrlanmýþ ve inceleme ça-
lýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir. Müellifin za-
manýndan itibaren oldukça ilgi gören el-
Cümel, 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 ülkelerin-
de yazýlan þerhlerin sayýsýnýn 120’ye ulaþ-
týðý söylenmektedir (þerhleri için bk. Mâ-
zin el-Mübârek, s. 26-28). Ýlk defa Ýbn Ebû
Þeneb tarafýndan yayýmlanan eseri (Ceza-
yir 1926; Paris 1376/1957) Ali Tevfîk el-Ha-
med de neþretmiþtir (Ýrbid 1982; Beyrut
1985, 1988). 2. Ýþtišåšu esmâßillâh (Þer-
¼u esmâßillâh). Esmâ-i hüsnâ hakkýnda
lugat, iþtikak, te’vil ve tefsir açýklamala-
rýný kapsar. Eserin sonunda isim ve sýfat
(na‘t) arasýndaki fark ile iþtikaka dair bir
bölüm yer alýr (nþr. Abdülhüseyin el-Mü-
bârek, Necef 1974; Beyrut 1406/1986). 3.
el-Î²â¼ fî £ileli’n-na¼v. Arapça gramer
kurallarýnýn 1, 2 ve 3. dereceden sebeple-
rinin incelendiði bir eserdir (nþr. Ýbn Ebû
Þeneb, Cezayir 1927; nþr. Mâzin el-Mübâ-
rek, Kahire 1959; Beyrut 1979). 4. Kitâ-
bü’l-Hicâß (Kitâbü’l-ƒa¹). Arapça’da ka-
dîm imlâ kaidelerine, hemzenin, maksûr,
menkus ve memdûd isimlerin imlâsýna
dairdir (nþr. Ganim Kaddûrî el-Hamed, “Ki-
tâbü’l-Pat li’z-Zeccâcî”, Mevrid, XIX/2
[Baðdat 1410/1990], s. 134-157). 5. el-
Emâlî fi’l-lu³ati ve’l-edeb. Ý‘rabý zor ba-
zý âyet ve hadislerin i‘rabý ile lugat ve ede-
biyat meselelerini, ahbâr, kýssa ve anek-
dotlarý kapsar (nþr. Ahmed Emîn eþ-Þin-

Zeccâcî’nin sûfî tavrýna dair rivayetleri
Sülemî ªabašåtü’½-½ûfiyye’sinde derle-
miþ, Kuþeyrî baþta olmak üzere sonraki dö-
nem müellifleri onun hakkýnda bu eserden
alýntýlar yapmýþtýr. Ýbn Nüceyd ibadette ih-
lâslý davrandýðýný gördüðü Zeccâcî’ye, “Farz
namazlarda iftitah tekbirini alýrken neden
halin deðiþiyor?” diye sorduðunda þu ce-
vabý almýþtýr: “Çünkü bir farza sýdk ve doð-
rulukla baþlayamamaktan korkuyorum. Bir
kimse Allahüekber der de kalbinde O’ndan
büyük bir þey bulunursa veya ömrü bo-
yunca O’ndan baþka birinin yüceliðini ka-
bul ederse kendini kendi diliyle yalanla-
mýþ olur” (a.g.e., s. 432; Abdülkerîm b.
Hevâzin el-Kuþeyrî, s. 138). Dinin emirle-
rine özen gösteren kiþiye Allah’ýn rahme-
tini mutlaka ulaþtýracaðýný söyleyen Zec-
câcî bu özeni hamiyet kavramýyla karþýlar.
Ona göre hamiyet ikiye ayrýlýr: Kalbin ha-
miyeti doðru bir ihlâsa sahip olmak ve ge-
reðini yerine getirmektir. Nefsin hamiyeti
dava ve iddiayý terketmektir. Kuru dava
kulun taþýmadýðý bir hali dile getirmesi-
dir. Kalpte meydana gelen dava baþkasý-
ný fitneye düþüreceði gibi sahibinin de bu
hale ulaþmasýný tamamýyla engeller. Bir di-
ðer tarife göre hamiyet belâ karþýsýnda ku-
lun þikâyeti terketmesidir. Zira her þey Al-
lah’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 teri-
mi üzerinde durmuþ, sâlikin sadece için-
de bulunduðu vakit ve halle meþgul olma-
sý, baþka þeylerle uðraþmamasý gerektiði-
ni, haber ve rivayetlerin sâliki “ibnü’l-vakt”
olmaktan engelleyeceðini söylemiþtir. Al-
lah’a ulaþma yolunda kalbin her an Allah’ýn
dýþýndaki her þeyden soyutlanmasý gerek-
tiðini ifade eden Zeccâcî’ye göre kalp ku-
lu Allah’a ulaþtýran en iyi rehberdir.

Zeccâcî’nin mârifet anlayýþýnda þeriatla
akýl arasýnda özde bir çeliþki yoktur. Ona
göre sahih ve selim akýl vahyin getirdikle-
rini mutlaka tasdik eder. Zeccâcî, Câhiliye
devrinde insanlarýn akýllarýnýn ve tabiat-
larýnýn güzel gördüðü þeylere uyduðunu,
Hz. Peygamber’in onlarý þeriata uymaya
sevkettiðini, sahih aklýn þeriatýn güzel gör-
düðü þeyleri güzel, çirkin gördüðü þeyle-
ri çirkin gördüðünü vurgular. Akýl hakkýn-
daki bu görüþüyle Zeccâcî, Ahmed el-An-
tâkî, Ca‘fer el-Huldî, Muâviye b. Kurre gibi
ilk dönem zâhid ve sûfîlerinin yaklaþýmla-
rýný benimser. Buna göre akýl Allah’ýn ni-
metlerini tanýmayý ve ona þükretmeyi sað-
layan, kötü duygularýn baskýsýna raðmen
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râk £alâ I½lâ¼i’l-man¹ýš (li’bni’s-Sikkît),
Þer¼u (Tefsîrü) Risâleti Kitâbi Sîbevey-
hi, Kitâbü’l-Mesâßili’½-½a³¢r. Ebü’l-Ka-
sým’ýn hocasý Zeccâc’a ait Kitâbü Fe£al-
tü ve ef£altü adlý eser bazý kaynaklarda
yanlýþlýkla kendisine izâfe edilir. Zeccâcî
üzerine Mâzin el-Mübârek (bk. bibl.), Ah-
med A. M. el-Leysî (Kitâbü’l-Cümel li’z-
Zeccâcî ve e¦erehû fi’n-na¼vi’l-£Arabî, yük-
sek lisans tezi, 1978, Kahire Üniversite-
si), Hatice es-Saydalânî (Ebü’l-Æåsým ez-
Zeccâcî ve e¦eruhû fi’d-dirâsâti’n-na¼viy-
ye, Mekke 1402/1982), Sümeyye Sarmýþ
(Basra Dil Ekolü ve Zeccâcî’nin el-Cümel’i,
yüksek lisans tezi, 2000, Selçuk Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve Rama-
zan Sönmez (Zeccâcî ve el-Cümel’in Bazý
Dil Hususiyetleri, doktora tezi, 2000, Sel-
çuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü) çalýþmalar yapmýþtýr.
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Endülüs’te ortaya çýkan
bir halk þiiri türü.
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Sözlükte “oynamak, þarký söylemek” an-
lamýna gelen zecel Endülüs’te geliþtirilen,
Arapça gramer kurallarýna uymayýp ma-
hallî telaffuz ve kullanýmlarý esas alan halk
þiiri türünün adýdýr. Endülüs’te müveþþah
türü þiir yaygýnlaþýnca gramer kurallarýn-
dan haberdar olmayan halk bundan etki-
lenerek zecel söylemeye baþlamýþtýr. Ze-
cel þairine zeccâl denir. Halk müveþþah-
larýna zecel isminin verilmesinin sebebi,
güftelerinin kolayca bestelenebilmesinin
yanýnda vezninin de raks hareketlerine uy-
gun olmasýdýr.

Endülüs edebiyatý uzmanlarý zecel tü-
rünün geliþme seyrini beþ döneme ayýrýr
(Abdülazîz Atîk, s. 398-402). Bunlarýn ilki
müveþþah türlerinden etkilenen halk þar-
kýlarý dönemi, ikincisi V. (XI.) yüzyýlda or-
taya çýkan ve i‘rab kurallarýna uyan þair-
ler dönemi, üçüncüsü Mülûkü’t-tavâif dev-
rinin sonlarýnda ve Murâbýtlar devrinin baþ-
larýnda görülen VI. (XII.) yüzyýl þairleri dö-
nemidir. Bu üçüncü dönemde Ýbn Kuzmân
zecelleriyle ün kazanmýþtýr. Onun, divaný-
nýn giriþ bölümünde anlattýðýna göre halk
þiirinde i‘rab zevksizliðe ve zorlamaya yol
açar. Þiir herkesin anlayabilmesi için halk
diliyle yazýlmalýdýr. Zecel belâgat ve zorla-
malardan uzak, hayat ve neþe dolu, akýcý,
latife yönü aðýr basan konularýyla eðlence
meclislerinde þarký söyleyenlerin dilinden
düþmeyecek avamî sözlerle dolu olmalýdýr.
IV. (X.) yüzyýlýn sonlarýndan itibaren Yûsuf
b. Hârûn er-Remâdî ve Ubâde b. Mâüsse-
mâ ile müveþþahta yapýlan deðiþiklikler po-
püler zecel türüne çýðýr açmýþ, bunun ilk
örneklerini Ahtal b. Nümâre, Ýbn Gurle,
Yahluf b. Râþid vermiþtir.

VI. (XII.) yüzyýlda Ýbn Kuzmân zeceli bel-
li esaslara baðlayýnca sözlü dönemden ya-
zýlý döneme geçilmiþtir. Kendisinden ön-
ceki þairlerin zecellerini incelediðini belir-
ten Ýbn Kuzmân bu türü ýslah ettiðini, zor-
lamaya dayalý edebî sanatlardan ve gra-
mer kurallarýndan arýndýrdýðýný kaydeder.
Bununla birlikte herkesin zecel söyleyeme-
yeceðini, zecel söyleyenlerin bir kýsmýnýn
taklitçilikten ileriye gidemediðini vurgu-
lar. Kendi zecellerinin mükemmel olduðu-
nu ve önceki þairlerden sadece Ahtal b.
Nümâre’nin zecellerini beðendiðini ifade
eder (DÝA, XX, 155). Ýbn Kuzmân’ýn ardýn-
dan Müdgallis (Ahmed b. Hâc) gelir. Zecel-

kýtî, Kahire 1324/1906, 1935; nþr. Abdüs-
selâm Muhammed Hârûn, Kahire 1382/
1962; Beyrut 1403/1983, 1407/1987). 6.
Mecâlisü’l-£ulemâß. Ünlü dilciler arasýn-
da cereyan eden ve birçoðu halifelerin hu-
zurunda gerçekleþmiþ olan 156 gramer
ve lugat meselesine iliþkin tartýþmalarý kap-
sar (nþr. Abdüsselâm Muhammed Hârûn,
Küveyt 1962; Kahire 1403/1983). Dursun
Ali Türkmen eser üzerine doktora tezi ha-
zýrlamýþtýr (Arap Dilbilimcisi Zeccâcî ve
Mecâlisü’l-Ulemâ’sýnda Ele Alýnan Filolo-
jik Tartýþmalarýn Deðerlendirilmesi, 2002,
19 Mayýs Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü). 7. el-Mesâßilü’l-müteferriša. Ebû
Bekir eþ-Þeybânî’nin Taberiye’den Dýmaþk’a
gönderdiði mektupta Zeccâcî’ye sorduðu
on bir gramer meselesini ve cevaplarýný içe-
rir (Süyûtî, el-Eþbâh ve’n-ne¾âßir, V, 113-
158). 8. Kitâbü’l-Lâmât. Eserde Arap di-
linde ve Kur’an’da geçen otuz bir lâm çeþi-
di misalleriyle açýklanýr (nþr. Mâzin el-Mü-
bârek, Dýmaþk 1389/1969, 1985; T trc. Ah-
med Yüksel, Lamlar Kitabý, Samsun 2005).
9. ¥urûfü’l-me£ânî (nþr. Hasan Þâzelî Fer-
hûd, Riyad 1402/1982; nþr. Ali Tevfîk el-Ha-
med, Amman 1404/1984). 10. MuÅta½a-
rü’z-Zâhir. Ebû Bekir Ýbnü’l-Enbârî’nin
ez-Zâhir fî me£âni’l-kelâm elle×î yes-
ta£milühü’n-nâs adlý eserinin muhtasa-
rýdýr (yazmalarý için bk. Sezgin, VIII, 281).
11. el-Ýbdâl ve’l-mu£âšabe ve’n-ne¾âßir.
Harfleri benzeþen, dönüþen ve deðiþime
uðrayan kelimelere dairdir (nþr. Ýzzeddin
et-Tenûhî, Dýmaþk 1381/1962). 12. Tefsî-
ru risâleti Edebi’l-kâtib. Ýbn Kuteybe’ye
ait Edebü’l-Kâtib’in mukaddimesinin þer-
hidir (nþr. Abdülfettah Selîm, Kahire 1993).
13. AÅbâru Ebi’l-Æåsým ez-Zeccâcî. Çe-
þitli dil ve edebiyat meseleleriyle kýssa, ha-
ber ve anekdotlarý içerir (nþr. Abdülhüse-
yin el-Mübârek, Baðdat 1401/1980). 14. el-
Ý×kâr bi’l-mesâßili’l-fýšhiyye (yazma nüs-
hasý için bk. a.g.e., IX, 95). 15. Kitâbü’l-
Envâß (a.g.e., VII, 354; VIII, 105). Kadîm
astroloji ve meteorolojinin kelimeleriyle ta-
birlerini kapsar. 16. Risâle fî id³åmi lâ-
mi’t-ta£rîf (a.g.e., IX, 94). 17. Risâle fî be-
yâni’l-esßileti’l-vâride £ale’l-besmele ve
ecvibetihâ (Brockelmann, I, 171; Sezgin,
VIII, 106).

Kaynaklarda Zeccâcî’ye nisbet edilen di-
ðer eserler de þunlardýr: Kitâbü’l-Æavâfî
(el-MuÅtera£ fi’l-šavâfî), el-Kâfî fi’n-na¼v,
Þer¼u Kitâbi’l-Elif ve’l-lâm li’l-Mâzinî,
Mâ Yen½arifü ve mâ lâ yen½arif, el-Mec-
mû£ fî ma£rifeti’þ-þi£r ve’l-šavâfî, Kitâ-
bü øarâßibi mecâlisi’n-na¼viyyîn ez-
zâßide £alâ Ta½nîfi’l-mu½annifîn, Ýstid-


