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kân’ýn naklettiði bir rivayete göre Zemah-
þerî, insanlarýn kesik bacaðý sebebiyle ken-
disi hakkýnda yanlýþ bir düþünceye kapýl-
masýndan endiþe ettiðinden ayaðýnýn þid-
detli soðuktan donmasý yüzünden kesil-
diðine dair birçok kiþinin þahitliðini içeren
bir belge düzenlemiþtir (Vefeyât, V, 169).

Yaþadýðý dönemde Hârizm canlý bir ilim
ve kültür merkeziydi. Buna raðmen Ze-
mahþerî gerek sakatlýðý gerekse ailesinin
geçim sýkýntýsý çekmesi yüzünden babasý
tarafýndan terzilik mesleðine verildi; fakat
onun ilim tahsili hususundaki ýsrarý üze-
rine medreseye gönderildi. Vefatýndan bir-
kaç yýl öncesine kadar ilim tahsili ve icâ-
zet almak için çaba sarfetti. Gençlik yýlla-
rýndan itibaren Hârizm, Buhara ve Bað-
dat gibi ilim merkezlerinde birçok âlimin
derslerine katýldý. Ýlmî þahsiyetinin oluþ-
masýnda en büyük pay, lugat, nahiv, týp
gibi alanlarda döneminin en büyük âlim-
lerinden kabul edilen Mu‘tezile âlimi Ebû
Mudar Mahmûd b. Cerîr ed-Dabbî el-Ýsfa-
hânî’ye aittir. Hârizm’de Mu‘tezile mezhe-
binin görüþlerini yaydýðý söylenen Dabbî,
Zemahþerî’yi yetiþtirmesinin yanýnda ona
her türlü maddî ve mânevî yardýmda bu-
lunup bazý devlet adamlarýyla tanýþma-
sýna vesile oldu. Zemahþerî’nin Mu‘tezi-
le düþüncesiyle irtibatýný saðlayan iki ho-
casýndan daha söz edilmektedir. Bunlar
Zeydî-Mu‘tezilî müfessir, fýkýh ve kelâm
âlimi Hâkim el-Cüþemî ile (Ýbrâhim b. Ka-
sým, II, 892) kendisine kelâmda (usul) ho-
calýk, tefsirde öðrencilik yapan, son döne-
min en önemli Mu‘tezile kelâmcýsý kabul
edilen Rükneddin Ýbnü’l-Melâhimî’dir (Ab-
düsselâm b. Muhammed el-Enderesbânî,
s. 368; Taþköprizâde, II, 100; ayrýca bk. Ko-
loðlu, s. 49). Zemahþerî, Baðdat’ta Ebü’l-
Hasan Ali b. Muzaffer en-Nîsâbûrî ve Ebû
Nasr el-Ýsfahânî’den edebî ilimler, Ebü’l-
Hattâb Nasr b. Ahmed Ýbnü’l-Batir, Ebû
Sa‘d eþ-Þekkanî ve Ebû Mansûr Nasr el-
Hârisî’den hadis, Ebû Abdullah ed-Dâme-
ganî’den hadis ve fýkýh dersleri aldý. Mek-
ke’de Ebû Bekir Abdullah b. Talha el-Ya‘-
bürî’den Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ýný okudu;
Ebü’s-Saâdât Ýbnü’þ-Þecerî’den nahiv ve
edebiyat tahsil etti.

Talebe seçiminde ve icâzet verme hu-
susunda çok titiz davranan Zemahþerî Hâ-
rizm, Baðdat, Mekke gibi þehirlerde bir-
çok öðrenci yetiþtirdi. Bakkalî, Ali b. Mu-
hammed el-Ýmrânî el-Hârizmî, Âmir b.
Hasan es-Simsâr, Ebü’l-Mehâsin Ýsmâil
b. Abdullah et-Tavîlî, Ebû Sa‘d Ahmed b.
Mahmûd eþ-Þâþî ve Muvaffak b. Ahmed
el-Mekkî onun talebeleri arasýnda zikredi-
lebilir. Yakýn dostu ve hâmisi olan Mekke

Emîri Ebü’l-Hasan Ali (Uley) b. Îsâ b. Vehhâs
da Zemahþerî’ye hem hocalýk hem öðren-
cilik yaptý (Ýbnü’l-Kýftî, III, 268; Lane, s.
251). Zemahþerî Ebû Tâhir es-Silefî, Reþî-
düddin el-Vatvât, Ebû Tâhir el-Husûî ve
Zeyneb bint Þi‘râ gibi âlimlere de icâzet
verdi. Hadis rivayet ettiði bilinen Zemah-
þerî’den Ýbn Þehrâþûb gibi bazý Þiî âlim-
leri rivayette bulundu. Çaðdaþý Abdüsse-
lâm b. Muhammed el-Enderesbânî, Ze-
mahþerî’nin Hârizm’de hadis ilmini ihya
eden ilk kiþi olduðunu ve Irak’tan hadis ki-
taplarý getirtip insanlarý bunlarý okuma-
ya teþvik ettiðini, bu sayede hadis ilminin
bölgede yayýldýðýný söylemektedir (Fî Sîre-
ti’z-ZemaÅþerî, s. 379). Zehebî ve Ýbn Ha-
cer hadis rivayeti konusunda Zemahþe-
rî’yi “sâlih” olarak nitelendirmiþ, ancak in-
sanlarý i‘tizâlî fikirlere davet ettiði için onun
özellikle el-Keþþâf adlý tefsirine ihtiyatla
yaklaþýlmasý gerektiðine dikkat çekmiþler-
dir (Mîzânü’l-i£tidâl, IV, 78; Lisânü’l-Mîzân,
VI, 4). Hiç evlenmemiþ olduðu anlaþýlan Ze-
mahþerî, Selçuklu Veziri Nizâmülmülk’e
yazdýðý bir þiirde deðersiz kiþilerin yüksek
makamlara geçtiðinden þikâyette bulunup
kendisinin üstün meziyetlerinden dolayý lâ-
yýk olduðu makama getirilmesini istedi.
Fakat muhtemelen kendini çok övmesi ve
Mu‘tezilî olmakla iftihar etmesi gibi sebep-
lerle beklediði ilgiyi göremedi. Bunun üze-
rine Hârizm’den ayrýlýp Horasan’a gitti; ba-
zý devlet adamlarýyla görüþtü ve bir kaside-
sinde Mücîrüddevle el-Erdistânî’yi methet-
ti. Ardýndan Ýsfahan’a geçti; burada da Me-
likþah’ýn oðlu Muhammed’le yakýn iliþki ku-
rup onu öven þiirler yazdý.

Zemahþerî 512 (1118) yýlýnda þiddetli bir
hastalýða yakalandý. Bu sýrada gördüðü bir
rüya üzerine devlet adamlarýna bir daha
methiye yazmamaya, onlardan ihsan ve
makam talep etmemeye karar verdi. Sað-
lýðýna kavuþtuktan sonra Mekke’ye gitmek
üzere yola çýktý; Baðdat’a uðrayýp burada-
ki âlimlerle görüþtü, onlarýn derslerine ka-
týldý. Mekke’ye ulaþtýðýnda Emîr Îsâ b. Veh-
hâs tarafýndan karþýlandý. Bu arada Arap
yarýmadasýnýn birçok bölgesini dolaþtý. Se-
yahatleri esnasýnda Arap kabileleriyle ilgi-
lendi; Arapça’nýn incelikleri ve farklý lehçe-
leri hakkýnda geniþ bilgi edindi. Mekke’de
iki yýllýk ikametinin ardýndan Hârizm’e dön-
dü. Burada Hârizmþahlar Hükümdarý Kut-
büddin Hârizmþah ile oðlu Atsýz ona bü-
yük itibar gösterdi. Hârizm’e dönüþünden
on yýl kadar sonra tekrar Mekke’ye hare-
ket etti. Dýmaþk’a uðrayýp Tâcülmülûk Bö-
ri b. Tuðtegin ve oðlu Þemsülmülûk’le gö-
rüþtü; onlarý Bâtýnîler’e ve Haçlýlar’a karþý
mücadelelerinden dolayý övdü. Dýmaþk'ta
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el-Keþþâf adlý tefsiri yanýnda
Arap dili ve edebiyatýna dair

çalýþmalarý ile tanýnan
çok yönlü Mu‘tezile âlimi.
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27 Receb 467 (18 Mart 1075) tarihinde
Hârizm bölgesinde Türkmenistan’ýn Taþa-
vuz (Daþoðuz, Taþauz) ili Köroðlu ilçesindeki
(Ýlmamedov, XX/2 [2011], s. 192) Zemah-
þer’de doðdu. Mekke’de Kâbe’ye mücâvir
olarak bulunduðundan “Cârullah”, mensup
bulunduðu bölgenin övünç kaynaðý sayýl-
dýðý için “Fahr-i Hârizm” lakaplarýyla anýlýr.
Zemahþerî’yi genelde Fars kökenli kabul
edenlerin yanýnda, özellikle yaþadýðý dö-
nemde Hârizm’deki nüfusun büyük çoðun-
luðunu Türkler’in oluþturmasýndan dolayý
Türk asýllý kabul edenler de vardýr. Bunun-
la birlikte Zemahþerî eserlerinin hemen ta-
mamýný Arapça kaleme almýþ, hatta eser-
leriyle bu dile hizmet etmeyi þeref say-
mýþtýr (el-Mufa½½al, I, 17-19). Þiirlerindeki
bazý ifadelerden onun dindar bir aileden
geldiði anlaþýlmaktadýr. Selçuklu Veziri Mü-
eyyidülmülk tarafýndan herhalde siyasî bir
sebeple hapse atýlan babasý ilim ve takvâ
sahibi bir mahalle imamý idi ve muhteme-
len hapiste iken vefat etmiþti; dedesi de
dindar bir kiþiydi (Zemahþerî, Dîvân, s.
270-275). Kaynaklarda Zemahþerî’nin bir
bacaðýnýn takma olduðu, bu yüzden uzun
elbise giydiði belirtilir. Onun topal kalma-
sýnýn sebebiyle ilgili olarak bir seyahat sý-
rasýnda þiddetli soðuktan ayaðýnýn don-
masý, damdan veya binek hayvanýndan
düþmesi, çocukluk yýllarýnda bir kuþun aya-
ðýný kopardýðý için annesinin bedduasýný al-
masý gibi olaylardan söz edilir. Ýbn Halli-
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þerî’nin Ebü’l-Hüseyin el-Basrî’den etkilen-
diði yolundaki kanaatini aktaran Schmidt-
ke el-Minhâc’ýn muhtevasýnýn da bu gö-
rüþü teyit ettiðini söyler (neþredenin gi-
riþi, s. 9). el-Minhâc’da Behþemiyye’nin
kurucusu Ebû Hâþim el-Cübbâî ve baba-
sý Ebû Ali el-Cübbâî’ye birçok yerde atýf-
ta bulunurken Ebü’l-Hüseyin el-Basrî’den
hiç söz etmediðinden Zemahþerî’yi Beh-
þemiyye’ye daha yakýn görenler de vardýr
(Koloðlu, s. 49-50). Ancak bu iki fýrka ara-
sýndaki ihtilâflarda çoðu zaman açýk bir
tavýr takýnmadýðýndan (EI2 Suppl. [Ýng.], s.
841) onun Mu‘tezile içinde mensup bulun-
duðu ekolü kesin olarak belirlemek müm-
kün görünmemektedir. Bazý Þiî müellifle-
ri ise özellikle Ehl-i beyt’in faziletlerini an-
latan þiirleriyle Rebî£u’l-ebrâr adlý eserin-
deki bazý ifadeleri delil gösterip Zemahþe-
rî’nin Þiî olduðunu iddia etmiþlerdir (Hân-
sârî, VIII, 120-123). Fakat el-Keþþâf’ta bir-
çok yerde Hz. Ebû Bekir ile Ömer’den öv-
güyle söz etmesi, yer yer Hz. Osman’ýn
zühd ve takvâsýndan örnekler vermesi, Þîa’-
nýn bazý âyetlerle ilgili yorumlarýný eleþti-
rip bunlarýn bir kýsmýný -Ýnþirâh sûresinin
7. âyetinin tefsirinde olduðu gibi- bid‘at di-
ye nitelendirmesi söz konusu iddiayý çürüt-
mektedir.

Zemahþerî daha ziyade el-Keþþâf adlý
tefsiriyle tanýnmýþtýr. Dirâyet tefsiri ala-
nýnda eþsiz kabul edilen bu eserin mukad-
dimesinde (I, 16-17) Kur’an’ý yorumlama-
nýn zor bir iþ olduðunu söyleyen Zemah-
þerî’ye göre bu iþi yapacak kiþinin önce-
likle Arap dili ve belâgatýndaki meânî ve
beyân ilimlerini çok iyi bilmesi, bunun ya-
nýnda diðer ilimlerde de geniþ birikiminin
bulunmasý ve zihnî melekelerinin güçlü ol-
masý gerekir. Zemahþerî, Kur’an nazmýný
i‘câzýn temel unsuru kabul etmiþ ve bu
mu‘ciz nazýmdaki güzellikleri ince tahlil-
lerle ortaya koymaya çalýþmýþtýr. Tefsirin-
de dilin bütün imkânlarýný kullanmasýnýn
yanýnda aklýn ilkelerine de büyük önem
vermiþ, özellikle Kur’an’daki tasvir, tem-
sil ve mecazlarla ilgili anlam takdirlerinde
son derece baþarýlý kabul edilmiþtir. Bu-
nunla birlikte i‘tizâlî görüþleri Kur’an’a da-
yandýrmak amacýyla kimi zaman zorlama
te’viller yapmýþ, bu yüzden baþta Ýbnü’l-
Müneyyir olmak üzere Kadî Ýyâz, Ýbn Tey-
miyye ve Ebû Hayyân el-Endelüsî gibi bir-
çoklarý tarafýndan tenkit edilmiþtir. Ayrý-
ca tefsirinde özellikle sûrelerin faziletleri
hakkýnda zayýf ve uydurma rivayetlere yer
verdiði, kýraatleri tercihte Kur’an’ýn üslû-
buna ve dil kurallarýna uygunluk ilkesine
riayet ettiði, Mu‘tezile’nin temel prensip-
lerine uygun içerikteki âyetleri muhkem,

diðerlerini müteþâbih olarak deðerlendir-
diði, Mâide âyetinin (5/54) tefsirinde mu-
tasavvýflar hakkýnda yer yer edep dýþý ifa-
deler kullandýðý ve özellikle Eþ‘arîler’i Müc-
bire, Haþviyye gibi sýfatlarla anýp üstü ka-
palý biçimde Ehl-i sünnet’e aðýr isnatlarda
bulunduðu için eleþtirilmiþtir.

Hadis, fýkýh, kelâm gibi ilimlerde de ge-
niþ bilgiye sahip bulunan Zemahþerî özel-
likle Arap dili ve edebiyatý konusunda oto-
rite kabul edilmiþ bir þahsiyettir ve Arap
asýllý olmamasýna raðmen “þeyhü’l-Arabiy-
ye” diye nitelendirilmiþtir. Hatta onun bir
gün Ebûkubeys daðýna çýkýp Araplar’a,
“Atalarýnýzýn dilini gelin benden öðrenin”
dediði rivayet edilmektedir. Arap dilindeki
tartýþýlmaz otoritesinden dolayý edebiyat-
ta birçok darbýmesele konu olmuþtur. Bas-
ra dil mektebine mensup olmakla birlik-
te seçmeci ve uzlaþtýrmacý bir yol izleyen
Zemahþerî, el-Mufa½½al adlý eserinde da-
ha çok Basralý gramer âlimlerinin, zaman
zaman Kûfeliler’in, bazan da Ebû Ali el-
Fârisî ile öðrencisi Ýbn Cinnî’nin görüþleri-
ni benimsemiþ, yer yer kendi fikirlerini de
ortaya koymuþtur. el-Mufa½½al’ýnýn, ge-
rek plan ve tertibindeki düzgünlük gerek-
se anlatýmýndaki kolaylýk ve muhtevasýn-
daki zenginlik dolayýsýyla kendi zamanýna
kadar Arap gramerine dair yazýlmýþ eser-
lerin en mükemmeli kabul edilmesi onun
bu alandaki otoritesini göstermesi baký-
mýndan önemlidir.

Eserleri. Zemahþerî’nin eserlerinin sa-
yýsýný otuz olarak tesbit edenler bulundu-
ðu gibi altmýþ beþe kadar çýkaranlar da var-
dýr. Bu farklýlýk, bazý kitaplarýn çeþitli bö-
lümlerinin müstakil eser sayýlmasýndan ve-
ya bir kýsým eserlerinin deðiþik isimlerle
anýlmasýndan kaynaklanmýþ olmalýdýr. A)
Tefsir, Hadis, Fýkýh, Kelâm. 1. el-Keþþâf*
£an hašåßišý ³avâmi²i’t-tenzîl ve £uyû-
ni’l-ešåvîl fî vücûhi’t-teßvîl (I-II, Bulak
1281; I-II, Kahire 1307, 1308; nþr. M. Mür-
sî Âmir, I-VI, Kahire 1397/1977; nþr. Mu-
hammed Abdüsselâm Þâhin, Beyrut 2003).
Eser Fahreddin er-Râzî, Kadî Beyzâvî, Ebü’l-
Berekât en-Nesefî, Ebüssuûd Efendi gibi
Sünnî müfessirler için temel kaynak olmuþ
ve üzerine birçok çalýþma yapýlmýþtýr. 2.
Nüketü’l-i£râb fî ³arîbi’l-i£râb. Kur’an’-
daki garîb lafýzlarýn i‘rabýna dairdir (Lek-
nev 1872; nþr. Ebü’l-Fütûh Þerîf, Kahire
1985). 3. el-Keþf fi’l-šýrâßât. Bazý kaynak-
larda el-Keþf fi’l-šýrâßâti’l-£aþr diye de
anýlmaktadýr (Brockelmann, GAL Suppl.,
I, 511). 4. el-Fâßik fî garîbi’l-hadîb* (Hay-
darâbâd 1324; nþr. Ali Muhammed el-Bi-
câvî – Muhammed Ebü’l-Fazl Ýbrâhim, Ka-
hire 1364/1945, 1391). 5. el-MuÅta½ar min

muhtemelen birkaç yýl kaldý. Ardýndan git-
tiði Mekke’de Emîr Îsâ b. Vehhâs’tan yine
sýcak ilgi gördü. Bu arada bazý Mu‘tezile
âlimlerinin talepleri ve Ýbn Vehhâs’ýn teþ-
vikiyle meþhur tefsiri el-Keþþâf’ý yazmaya
baþladý. Ýki yýl dört ay gibi bir zamanda ese-
rini tamamladý ve bir süre sonra memle-
ketine dönmeye karar verdi. 533 (1138)
yýlýna rastlayan bu seyahati sýrasýnda bir
defa daha Baðdat’a uðradý. Burada hem
ders verdi hem de Nizâmiye Medresesi
müderrisi Mevhûb b. Ahmed el-Cevâlîký’-
nin derslerine katýlýp altmýþ altý yaþýnda
iken ondan icâzet aldý. Ardýndan Hârizm’e
giderek Özbekistan sýnýrlarý içindeki Cür-
câniye’ye (Ürgenç / Gürgenç) yerleþti. 9 Zil-
hicce 538 (13 Haziran 1144) tarihinde are-
fe gecesi burada vefat etti.

Zemahþerî hayatýnýn ilk kýrk beþ yýlýnda
makam ve mevki peþinde koþan, þöhret
düþkünü, hýrçýn ve kibirli bir þahsiyet ola-
rak bilinmektedir. Bu nitelikleri birçok þi-
irine de yansýmýþtýr. Rahat bir yaþam sür-
mek arzusuyla devlet adamlarýna methi-
yeler yazmasýný fakirlik içinde büyümüþ ol-
masýyla açýklamak, ayrýca sakatlýðýnýn ken-
disi için hem mahcubiyet hem de büyük
bir hýrs ve azim kaynaðý olduðunu, birçok
þiirinde kendisinden ve eserlerinden öv-
güyle söz etmesinin bunlardan kaynaklan-
dýðýný düþünmek mümkündür. Kýrk beþ
yaþýnda iken yakalandýðý hastalýktan son-
ra âdeta bir durulma ve olgunlaþma süre-
cine girmiþ, ömrünün sonuna kadar ka-
naatkâr ve mütevazi bir âlim olarak yaþa-
mýþtýr. Ýbn Kutluboða, Ebû Hanîfe’nin me-
nâkýbýna dair Þešåßišu’n-Nu£mân adlý bir
eser kaleme alan Zemahþerî’yi “asrýnýn
imamý” olarak nitelemiþ ve onun Hanefî fa-
kihleri arasýnda sayýldýðýný kaydetmiþtir
(Tâcü’t-terâcim, s. 71). Zemahþerî itikad-
da Mu‘tezile mezhebine mensuptur. Ge-
rek kendisinin Ebü'l-Kasým el-Mu‘tezilî þek-
linde takdim edilmesini istemesi ve Mu‘te-
zilî olmaktan þeref duymasý gerekse “hâ-
temü’l-Mu‘tezile” diye anýlmasý bu mezhe-
be baðlýlýðýnýn çok güçlü olduðunu göster-
mektedir. Bununla birlikte dil âlimi ve mü-
fessir olarak tanýnmýþ, muhtasar bir eser
olan el-Minhâc dýþýnda kelâma dair bir
eser yazmamýþtýr. Mu‘tezile kelâmý açýsýn-
dan etkili bir isim deðildir. Diðer taraftan
onun Mu‘tezile içinde hangi fýrkaya men-
sup bulunduðu da tartýþmalýdýr. Kendisi bu
mezhebin Hârizm’de yayýlan her iki fýrka-
sýnýn mensuplarýyla temasa geçmiþ, hem
Hâkim el-Cüþemî gibi Behþemiyye’den hem
de Ebû Mudar ed-Dabbî ve Ýbnü’l-Melâ-
himî gibi Hüseyniyye’den olan kimselere
öðrencilik yapmýþtýr. Madelung’un, Zemah-
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Müfred ve’l-mürekkeb). Yine nahivle ilgili
küçük bir risâle olan eseri (Ýstanbul 1300;
Kahire 1324, 1328; Dýmaþk 1385/1966) A.
Abdülbâsýt el-Marsafî (Kahire 1990) ve Be-
hîce Bâkýr el-Hasenî (MMÝIr., XV [Baðdat
1387/1967], s. 87-121) yayýmlamýþtýr. 4.
Mesßele (Risâle) fî kelimeti’þ-þehâde.
Gramer tahliline dair bu risâleyi Behîce
Bâkýr el-Hasenî (MMÝIr., XV [Baðdat 1387/
1967], s. 121-128) ve Muhammed Ahmed
ed-Dâlî (MMLA, LXVIII [Dýmaþk 1993], s.
77-94) neþretmiþtir. 5. el-Mu¼âcât (el-
Mu¼âccât) bi’l-mesâßili’n-na¼viyye (el-
Ehâci’n-na¼viyye). Kur’an, hadis ve eski
Arap þiirindeki bazý ifadeler çerçevesinde
nahivle ilgili elli meselenin soru-cevap þek-
linde ele alýndýðý manzum bir eser olup
Mustafa el-Hadrî ile (Hama 1969) Behîce
Bâkýr el-Hasenî (Baðdat 1973) tarafýndan
yayýmlanmýþtýr. 6. Þer¼u ebyâti Kitâbi
Sîbeveyhi. Topkapý Sarayý Müzesi Kütüp-
hanesi III. Ahmed bölümünde bir nüsha-
sýnýn bulunduðu ve Abdullah Derviþ tara-
fýndan neþre hazýrlandýðý belirtilmektedir
(Lutpi Ýbrahim, s. 103). 7. Mukaddime-
tü’l-edeb*. Arapça öðrenmek isteyen Hâ-
rizmþahlar Hükümdarý Atsýz b. Muham-
med için telif edilen bir sözlüktür (nþr. J. G.
Wetzstein, I-II, Leipzig 1844-1850; nþr. Mu-
hammed Fevzî Ali, Kahire 1998). 8. Esâ-
sü’l-belâga*. Arapça mecazlar sözlüðü-
dür (meselâ Kahire 1299; Leknev 1311;

nþr. Abdürrahim Mahmûd, Kahire 1372/
1953; Beyrut 1965; nþr. Þevký el-Maarrî –
M. Naîm, Beyrut 1998). 9. Kitâbü’l-Cibâl
ve’l-emkine ve’l-miyâh. Coðrafya ve ta-
rih sözlüðü niteliðindeki eseri M. Salver-
da de Grave – T. W. J. Juynboll (Leiden
1856; Frankfurt 1994), Muhammed Sâdýk
Bahrülulûm (Necef 1962), Ýbrâhim es-Sâ-
merrâî (Baðdat 1968) ve Ahmed Abdüt-
tevvâb Avad (Kahire 1999) neþretmiþtir.
10. Dîvânü’þ-þi£r (Dîvânü’l-edeb). Zemah-
þerî’nin 5000 beyitten fazla þiirini içeren
eserini Ali Abdullah Amr (Kahire 1979) ve
Abdüssettâr Dayf (Kahire 2004) yayýmla-
mýþ, Fâtýma Yûsuf el-Hýyemî ise þerhet-
miþtir (Beyrut 2008). 11. A£cebü’l-£aceb
fî þer¼i Lâmiyyeti’l-£Arab. Þenferâ’ya ait
Lâmiyyetü’l-£Arab adlý kasidenin þer-
hidir (Ýstanbul 1300, s. 10-70; diðer bazý
eserlerle birlikte, Kahire 1906, 1910; Dý-
maþk 1961; Beyrut 1973; diðer bazý þerh-
lerle birlikte Bulû³u’l-ereb adýyla, nþr. Mu-
hammed Abdülhâkim el-Kadî – Muham-
med Abdürrâzýk Ýrfân, Kahire 1989). 12. el-
Müstaš½â fi’l-em¦âl (el-Müstaš½â fî em-
¦âli’l-£Arab). 3461 Arap meseline dairdir
(nþr. Muhammed Abdülmuîd Han, Hay-
darâbâd 1381/1962; Beyrut 1977, 1982).
Âlî Mustafa Efendi, bu eserden seçtiði ba-
zý meselleri Farsça ve Türkçe açýklamalar-
la birlikte Zübdetü’l-emsâl adlý eserinde
toplamýþtýr. 13. Nevâbi³u’l-kelim (el-Ke-
limü’n-nevâbi³). Kýsa vecîzeler tarzýndaki
edebî metinlerden ibaret olup ilk defa H.
A. Schultens tarafýndan Muhammed b.
Dihkan Ali en-Nesefî’nin þerhi ve Latince
tercümesiyle birlikte yayýmlanmýþ (Leiden
1772), ayrýca birçok baskýsý yapýlmýþ (Ýstan-
bul 1866, 1885; Paris 1870; Kahire 1870,
1887, 1907, 1961 [Yûsuf el-Bustânî ve Se-
lahaddin el-Bustânî’nin tahkikiyle Em¦â-
lü’þ-þarš ve’l-³arb adlý mecmuanýn için-
de]; Riyad 1971 [Behîce Bâkýr el-Hase-
nî’nin tahkikiyle]), Barbier de Meynard’ýn
Fransýzca tercümesi Paris’te neþredilmiþ
(Les pensées de Zamakhschari, 1876),
eserle ilgili çeþitli þerhler yazýlmýþ (Abdul-
lah Muhammed el-Habeþî, III, 2051-2053),
bu þerhlerin bazýlarý Türkçe’ye çevrilmiþ-
tir (ÝA, XIII, 513). 14. ed-Dürrü’d-dâßir el-
münteÅab fî kinâyâti ve’sti£ârâti ve teþ-
bîhâti’l-£Arab (nþr. Behîce Bâkýr el-Hase-
nî, MMÝIr., XVI [Baðdat 1968], s. 224-267).
15. el-Æus¹âsü’l-müstaš¢m fi’l-£arû² (nþr.
Behîce Bâkýr el-Hasenî, Baðdat 1970). Eser
ayrýca Fahreddin Kabâve tarafýndan el-
Æýs¹âs fî £ilmi’l-£arû² adýyla yayýmlanmýþ-
týr (Beyrut 1989). 16. Æa½îde fî süßâli’l-
øazzâlî. Bazý kaynaklarda Mesâßilü’l-
øazzâlî diye de anýlmaktadýr (Brockel-
mann, GAL, I, 350).

Kitâbi’l-Muvâfaša beyne Ehli’l-beyt
ve’½-½a¼âbe. Ýsmâil b. Ali es-Semmân’ýn
Ehl-i beyt’in ve sahâbenin faziletine dair
eseri için yapýlan bir ihtisar çalýþmasýdýr
(nþr. Yûsuf Ahmed, Beyrut 1999; nþr. Sey-
yid Ýbrâhim Sâdýk, Kahire 2001). 6. Rußû-
sü’l-mesâßil. Hanefîler’le Þâfiîler arasýnda-
ki ihtilâflar hakkýnda olup (nþr. Abdullah
Nezîr Ahmed, Beyrut 1987, 2007) Abdülha-
lîm Muhammed eser üzerine bir doktora
çalýþmasý yapmýþtýr (1977, Saint Andrews
Üniversitesi [Ýskoçya]). 7. el-Minhâc fî
u½ûli’d-dîn. Schmidtke tarafýndan önce
A Mu£tazilite Creed of az-ZamaÅ{ar¢
adýyla Ýngilizce’ye çevrilmiþ ve bu çeviriy-
le birlikte neþredilmiþ (bk. bibl.), daha son-
ra tashihli yeni bir neþri yapýlmýþtýr (Ma£â-
rif, XX/3 [Tahran 2004], s. 116-148).

B) Dil, Lugat ve Edebiyat. 1. el-Mufas-
sal* fî ½ýnâ£ati’l-i£râb. Arap gramerine da-
irdir (nþr. J. B. Broch, Oslo 1859, 1879; Ýs-
kenderiye 1291; Delhi 1309; Kahire 1323;
nþr. Hâlid Ýsmâil Hassân, Kahire 2006). 2.
el-Ünmû×ec. Nahivle ilgili olan eser el-
Mufa½½al’dan ihtisar edilmiþ olup üzeri-
ne çeþitli þerhler yazýlmýþ (Abdullah Mu-
hammed el-Habeþî, I, 305-307) ve birçok
baskýsý yapýlmýþtýr (Bulak 1269; Tebriz 1275;
Oslo 1859; Kahire 1289; Ýstanbul 1289,
1298/1880 [Meydânî’nin Nüzhetü’¹-¹arf ’ý-
nýn sonunda], 1308, 1323; Kazan 1897; Bey-
rut 1981). 3. el-Müfred ve’l-müßellef (el-

ZEMAHÞERÎ

Zemahþerî’nin el-Mu¼âcât (el-Mu¼âccât) bi’l-mesâßili’n-na¼viyye adlý eserinin ilk iki sayfasý (Süleymaniye Ktp., Ayasofya,
nr. 4456/5, vr. 107b-108a)
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1967, XIV/1-2). 7. Ta£lîmü’l-mübtedî ve
irþâdü’l-muštedî (Dârü’l-kütübi’l-Mýs-
riyye, Mecmûa, nr. 4254). Zemahþerî’nin
kaynaklarda baþka eserleri de zikredilmek-
tedir.

Zemahþerî’ye dair pek çok kitap ve ma-
kale yayýmlanmýþ, tez çalýþmalarý yapýlmýþ-
týr. Bunlardan bazýlarý þöylece sýralanabi-
lir: Mustafa Nâsýf, el-Belâ³a £inde’z-Ze-
maÅþerî (doktora tezi, 1952, Aynüþþems
Üniversitesi [Kahire]); Mustafa Sâvî el-Cü-
veynî, Menhecü’z-ZemaÅþerî fî tefsîri’l-
Æurßân ve beyânü i£câzih (Kahire 1959);
a.mlf., Æýrâße fî türâ¦i’z-ZemaÅþerî (Ýs-
kenderiye 1997); Ahmed Muhammed el-
Hûfî, ez-ZemaÅþerî (Kahire 1966); Mu-
hammed Þâhin, Cârullåh ez-ZemaÅþe-
rî ve e¦eruhû fi’d-dirâsâti’n-na¼viyye
(Kahire 1969); Ali Özek, Zemahþerî ve
Arap Lügatçýlýðýndaki Yeri (doktora tezi,
1973, ÝÜ Ed.Fak.); Cihat Tunç, Zemahþerî
ve Kelâmýn Ana Meseleleri (doçentlik
tezi, 1976, AÜ Ýlâhiyat Fakültesi); Murtazâ
Âyetullahzâde Þîrâzî, ez-ZemaÅþerî lu³a-
viyyen ve müfessiran (Kahire 1977); Mu-
hammed b. Abdülhalîm, A Critical Editi-
on of Ru’ûs al-Masåil by al-Zamaksha-
ri (doktora tezi, 1977, Saint Andrews Üni-
versitesi); Michael Schub, Linguistic To-
pics in al-Zamakhshari’s Commentary
of the Qurßån (doktora tezi, 1977, Cali-
fornia Üniversitesi); Kâmil Muhammed
Uveyda, ez-ZemaÅþerî: el-Müfessirü’l-
belî³ (Beyrut 1994); Abdüssettâr Dayf,
Cârullåh Ma¼mûd b. £Ömer ez-ZemaÅ-
þerî: ¥ayâtühû ve þi£rüh (Kahire 1994);
Musa Alp, Zemahþerî’nin Keþþâf’ýnda
Mutezilî Görüþlere Filolojik Yaklaþým-
lar (yüksek lisans tezi, 1998, EÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü); B. N. Zubir, Balagha
as an Instrument of Qurßån Interpre-
tation: A Study of al-Kashshåf (dokto-
ra tezi, 1999, Londra Üniversitesi); Reþîd
Abdurrahman el-Ubeydî, ez-ZemaÅþerî
el-lu³avî ve kitâbühü’l-Fâßiš (Baðdat
2001); Murat Kaya, Zemahþerî’de Tasav-
vufî Kavramlar (Makåmât Örneði) (yük-
sek lisans tezi, 2006, Yüzüncü Yýl Üniver-
sitesi); Abdülcelîl Bilgin, Kur’an’daki De-
yimler ve Zemahþerî’nin Keþþâf’ý (dok-
tora tezi, 2007, AÜ) (ayrýca bk. Lane, s. 237-
243).
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Ýnsanlarý ilâh olan Ali adýna
hakka davet etmesi gerekirken

kendi adýna davet ettiði iddiasýyla
Hz. Peygamber’i eleþtiren

aþýrý gruplardan biri
(bk. G…LÝYYE).

˜ ™

– —
ZEMÝNDAR

�����א� ) )

Eskiden Hindistan’da
toprak ve emlâk sahipleri için

kullanýlan bir terim.
˜ ™

Farsça zemîn (toprak) kelimesiyle dâr
(sahip olan) sýfatýndan oluþan zemîn-dâr
“toprak ve arazi sahibi” demektir. Bazý
sözlüklerde “arazi müfettiþi” diye açýkla-

C) Diðer Eserleri. 1. A¹vâšu’×-×eheb
fi’l-mevâ£i¾ ve’l-Åu¹ab (en-Na½âßi¼u’½-½ý-
³år). Edebî nesirle yazýlmýþ 100 kýsa ma-
kaleden oluþmaktadýr. Ýlk olarak V. Ham-
mer-Purgstall tarafýndan Almanca tercü-
mesiyle birlikte (Viyana 1835), ardýndan
Abdülbâsýt el-Ünsî (Beyrut 1314), Muham-
med Said Râfiî (Kahire 1328), Yâsîn Mu-
hammed Sevvâs (Beyrut 1992) ve Ahmed
Abdüttevvâb Avad (Kahire 1994) tarafýn-
dan neþredilmiþtir. Eseri H. L. Fleischer
(Leipzig 1835) ve G. Weil (Stuttgart 1836)
Almanca’ya, Barbier de Meynard Fransýz-
ca’ya (Paris 1876), Said ve Mehmed Zihni
efendilerle (Ýstanbul 1290) Rahmi Serin
(Ýstanbul, ts. [Bedir Yayýnevi]) Türkçe’ye
çevirmiþtir. 2. Mašåmât (en-Na½âßi¼u’l-
kibâr). Elli makameden ibaret olup mü-
ellifin edebî nesirle kendine hitaben kale-
me aldýðý dinî ve ahlâkî nasihatleri içerir.
Ýlk defa Kahire’de yayýmlanan eser (1322)
Oskar Rescher tarafýndan Almanca’ya çev-
rilmiþtir (Greifswald 1913). Kahire’de bir-
kaç baskýsý daha yapýlmýþ (1907, 1917,
1975), Yûsuf el-Bikaî tarafýndan da neþ-
redilmiþtir (Beyrut 1981). 3. Rebî£u’l-eb-
râr ve nu½û½ü’l-aÅbâr (fu½û½ü’l-aÅbâr).
Muhâdarât sahasýndaki en önemli eser-
lerden biridir. Halifelerin, büyük sahâbîle-
rin ve fakihlerin hikmetli sözleriyle ibret
alýnacak hikâyeler ve meþhur þairlerden
iktibaslar içerir (I-IV; Kahire 1292; Baðdat
1976-1982). Eser üzerine çeþitli þerh ve ih-
tisar çalýþmalarý yapýlmýþ (Abdullah Mu-
hammed el-Habeþî, II, 840-841), Amasya-
lý Hatibzâde Muhyiddin Mehmed’in Rav-
²ü’l-aÅyâr adlý ihtisar çalýþmasýný Âþýk Çe-
lebi II. Selim adýna Türkçe’ye çevirmiþtir.
Ayrýca Nûreddin Muhammed el-Mûsevî
tarafýndan Zehrü’r-rebî£ adýyla Farsça’ya
tercüme edilmiþ, Kahire’de basýlan (1292)
eserin ilmî neþrini Selîm en-Naîmî (Bað-
dat 1976) ve Abdülmecîd Diyâb (Kahire
1992) gerçekleþtirmiþtir. Behîce Bâkýr el-
Hasenî eserin bir bölümünün edisyon kri-
tiðini içeren bir doktora çalýþmasý yapmýþ-
týr (A Biography of al-Zamakhshar¢ with
a Critical Edition of Part of Rabi£ al-Abrår,
1965, Cambridge Üniversitesi). 4. Nüzhe-
tü’l-müteßennis ve nühzetü’l-muštebis.
Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki nüshasýy-
la (Ayasofya, nr. 4331) ilgili kayýttan ese-
rin Rebî£u’l-ebrâr’dan seçme metinler-
den oluþtuðu anlaþýlmaktadýr. 5. ƒa½âßi-
½ü’l-£aþereti’l-kirâmi’l-berere. Aþere-i
mübeþþereden on sahâbînin biyografisi-
ne dair olup Behîce Bâkýr el-Hasenî tara-
fýndan neþredilmiþtir (Baðdat 1968). 6. el-
Æa½îdetü’l-ba£ûŠiyye ve taÅmîsühâ (nþr.
Behîce Bâkýr el-Hasenî, el-Üstâ×, Baðdat


