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II-IV. (VIII -X.) yüzyıllar arasında
Basra'da yetişen ve
Arapça'nın gramer kaidelerini
tesbit etmeye çalışan dilcilerle
bunların görüşlerin i benimseyen
alimiere verilen ad.
_j

islamiyet'in doğuşundan sonra Araplar' ın Arapça 'yı bilmeyen topluluklarla
ilişkileri sonucunda hayat tarzlarında
bazı değişmeler ve dillerinde bozulmalar oldu. Konuşma dilinde fasih Arapça'dan farklı özellikler görülmeye baş
landı. Bu durum sadece günlük konuş
malarda değil Kur ' an-ı Kerim'in okunmasında da kendini gösterdi. Kur'an 'ın

doğru okunmasını

ve

doğru anlaşılması

nı temin etmek için Arapça'nın islami-

yet'i yeni kabul etmiş Arap olmayan milletler tarafından öğrenilmesini kolaylaş
tırmak, bunun için de Arap dili gramerini ilmi usullere dayalı kaideler halinde
tesbit etmek gerekiyordu. Böylece Arap
filolojisinin kuruluşu , klasik dil ve edebiyat malzemesinin derlenmesi, ayrıca
ihtiyaç duyulan gramer ve lugat çalışma
ları, ilk defa Arap yarımadasının kuzeydoğusunda Araplar'la Arap olmayanlar
arasında adeta bir sınır vazifesi gören
Basra'da, yaklaşık bir asır sonra da ona
paralel olarak Küfe'de başlayıp üç asır
kadar devam etti.
Bu iki muhitteki dil ve edebiyat çalış
maları, prensipleri ve meselelere bakış
tarzları birbirinden farklı, dolayısıyla aralarında ihtilaflar bulunan iki dil rnektebinin doğmasına yol açtı. Önceleri BasriyyOn'dan faydalanarak yetişen ve IL
(VIII.) yüzyıl sonlarında ayrı bir grup teş
kil eden KOfiyyQn, rekabet duygusunun
etkisiyle hararetli bir çalışma içine girdi. Küfe'de Ali b. Hamza el-K.isai ve Yahya b. Ziyad el-Ferra gibi iki büyük nahiv
alimi yetiştikten sonra bu iki mektep
mensupları arasında görüş ayrılıkları çoğalmış, ihtilafları müstakil kitaplara konu teşkil eden çalışmaları, Arapça' nın
edebi mahsullerinin derlenmesi ve kaldelerinin tesbitinde önemli rol oynamıştır.
ilk ihtilaf, Küfe'nin temsilcisi olan EbO
Ca'fer er-RuasT ile Basra'nın temsilcisi
ve alfabetik Arap lugatçılığının kurucusu olan Halil b. Ahmed el-Ferahidi (ö.
ı 75 1 79 ı) arasında başlamış, daha sonra KOfeli K.isaT ile Basralı Sibeveyhi (ö
ı 801 796) arasında devam etmiştir. Bu
iki alimin HarQnürreşid'in emriyle "ZünbOriyye" meselesi üzerinde yaptıkları tartışma çok meşhurdur (bk . ZeccacT, s_ 9ı O) Bu ihtilaflarda tarafların muhalifleri ve müdafileri vardı. Münakaşa ve münazaraların çoğu halifelerin sarayların
da cereyan etmiştir. Küfe'nin Bağdat'a
yakın olması ve KOfeliler'in Haşimiler'e
olan sempatileri sebebiyle Abbasi hanedanı ve vezirleri daha çok KOfeliler'in tarafını tutmuştur. BasriyyOn'la KQfiyyQn
arasında cereyan eden münazaralar nahivcilere dair ilk tabakat kitaplarında yer
almış , daha sonra bunların bir kısmını
Ebü'l-Kasım ez-ZeccacT (ö 337 / 949) Mecdlisü'l- culemd' adlı eserind e toplamış
tır. Bu ilk kaynaklar daha sonra kaleme
alınan tabakat ve hal tercümesi kitaplarıyla iki mektebin ihtilafına dair eserIere de kaynak teşkil etmiştir.

Her iki mektebin çalışmaları sema*a
ve kıyasa dayanmakla beraber farklı sonuçlar elde etmelerinin birtakım sebepleri vardır. Arap dilini hatasız bir şekilde
konuşan bedevilerin çöle yakın bir şehir
olan Basra'da toplanması. Cahiliye dönemindeki Ukaz panayırım andıran ve islami dönem panayırlarının en önemlilerinden biri olan Merbid'in Basra'da bulunması gibi sebeplerden ötürü BasriyyQn,
titizlikle seçtikleri bedevi Araplar'ın fasih lehçesini esas alıp dile ait genel kurallar koymuşlar, bu kurallara uymayan
şekilleri şaz* kabul ederek onlar için ayrıca kaide koymaya gerek görmemişler
dir. Buna karşılık Küfe'nin dil bakımın
dan karışık unsurlarla dolu olması sebebiyle KOfiyyOn sernam kaynağını seçmede aynı titizliği göstermeyerek Araplar'dan rivayet edilen her kullanıma itibar etmişler, nadir ve şaz olsa bile duydukları her şekli kaideye esas almışlar
dır. Bunun için SüyQtT ibn Dürüsteveyh'ten naklen, "zaruret sebebiyle kullanı
mı caiz olan şaz lugatları birer asıl kabul ettiği için K.isai'nin nahiv ilmini ifsat ettiğini" söylemiştir (Bugyetü 'l-vu cat,
ll, ı64)
iki mektep arasındaki anlayış farkı ve
ihtilaf sebeplerine örnek olarak aşağı
daki kelimelerin çoğul yapılması hususu gösterilebilir: "Kapı" manasma gelen
bab kelimesi ebvab, biban ve ebvibe şek
linde çoğul yapılır. Ancak ebvibe fazla
kullanılmayan nadir bir şekildir. Aynı vezinde olup "köpek dişi" anlamında kullanılan nab kelimesinin çoğul şekilleri
ise enyüb, enyab ve nüyübdur. Aynı vezinde olan deff (tef), raff (raf) ve saff (sı
ra. dizi) kelimeleri sadece düfüf, rufüf ve
sufüf şekillerinde cemilenir. Def vezninde olup "el ayası" ve "yumruk" manası
na gelen keff kelimesinin çoğul biçimleri ise eküff, küfüf ve küffdür. BasriyyQn'a göre bu kelimelerden bedevi Arap-
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BASRiYYON
lar' ın kullandığı şeklin dışında çoğul

yacaiz değildir. Dolayısıyla "nab"
kelimesinin, "bab"ın çağulu olan "bfban"a
kıyasla "nfban ", "deff" ve "saff" kelimelerinin de "keff"in çağulu olan "eküff"e
kıyasla "edüff" ve "asuff" şeklinde çoğul yapılması doğru değildir. "Bab " ın en
çok kullanılan esas çoğul şekli "ebvab"dır. Bu kelimenin "ebvibe" şeklindeki çoğulu ise nadir ve şazdır. sadece Arap'tan
duyulması halinde kabullenilir, fakat kullanılmaz. KOfiyyOn'a göre ise "deff" ve
"saff" kelimeleri "keff" kelimesiyle aynı
vezinde olduğundan bunların da tıpkı
"keff" kelimesi gibi "edüff" ve "asuff"
şeklinde, "nab" kelimesinin aynı vezinde olan "bab"ın nadir ve şaz çağulu "ebvibe"ye kıyasla "enyibe", "car"ın (komşu)
"ecvire", "tac"ın (taç) "etvice" şeklinde
çoğul yapılması caizdir.
pılması

Buna göre BasriyyOn duydukları şe
killerden seçtiklerini, KOfiyyOn ise duydukları her şekli kıyasa esas almışlar
dır. Diğer bir ifadeyle BasriyyOn prensiplere, KOfiyyOn Araplar'dan işittikleri
ne daha çok önem vermişlerdir . Bu bakımdan Basra mektebinde fikir hürriyeti daha çok, akli istidlaller daha caziptir. Dolayısıyla BasriyyOn Arap dili ve
edebiyatı üzerinde yüksek bir hakimiyet
kurmuşlardır. Daha sonraki Arap dilciliği BasriyyOn görüşüne dayanmaktadır.
Bunun için de baştan beri genellikle Basra mektebi üstün tutulmuş , dil öğreni
mi için Basra'dan Küfe'ye çok az kişi gittiği halde Küfe'den Basra'ya bu maksatla, özellikle de Sibeveyhi'nin el-Kitab'ı
nı okumak için pek çok talebe gelmiş
tir. iki mektep arasındaki ihtilaflar ilmi
olduğu kadar siyası idi. Basra ve Küfe
siyası ve ilmf birer merkez olmaktan çı
kıp her iki şehrin önde gelen alimleri
Bağdat' a göç edinceye ve münakaşayı
devam ettiren üstatların ölümleri sebebiyle iş ehemmiyetini kaybedinceye kadar (!V./X yüzyıl) bu ihtilaf sürüp git-
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miştir. Bundan sonra Ebü ' I-Kasım ezZeccacf, EbO Ali ei-Farisl (ö 377 / 987) ve
ibn Cinnf (ö. 392 / 1001) gibi alimler tarafından temsil edilen Bağdat mektebi
Abbasller'in KOfiyyOn'u desteklemelerine rağmen bu çalışmalara uzlaştırıcı bir
·yön vermiştir.

Basra mektebinin ilk temsilcileri Ebü'IEsved ed-Düell (ö 69/688), isa b. Ömer
es-Sekafi (ö . 149 / 766), Ahfeş el-Ekber
(ö. 177 / 793) ve Yunus Habib'dir (ö . ı 82 /
798). Bunlardan sonra gerek bu rnektebin gerekse Arap dilinin iki büyük alimi
olan Halfl b. Ahmed ei-Ferahidf ile talebesi Sfbeveyhi gelir. Basra mektebi mensupları arasında Sfbeveyhi'den sonra da
Ahfeş ei-Evsat (ö 2ı5 / 830 l?l). EbO Ubeyde Ma'mer b. Müsenna (ö. 209 / 824-25
1?]), EbQ Zeydei-Ensarf (ö. 2ı5/830), Asmal (ö. 2ı6 / 83!), EbO Ubeyd Kasım b.
Sellam (ö 224 / 838). EbO Osman el-Mazin! (ö. 249/ 863), Müberred (ö 285/ 898)
ve ibn Düreyd (ö 321 / 933) gibi büyük
alimler birbirini takip etmiştir.
Basra mektebi mensuplarından EbO
Said Hasan b. Abdullah es-Sirafi (ö . 368 /
979), BasriyyOn'un hal tercümelerine dair
A{J.bôrü 'n - naf:ı viyyine '1- Başriyyin (n şr
Krenkow, Beyrut 1936; Taha Muhammed
ez-Zeyni - Muhammed Abdülmün'im elHafaci, Kahire ı 374 ; Muhammed İbrahim
el-Benna, Kahire 1405/ 1985 ) adıyla müstakil bir eser kaleme aldığı gibi Ebü 't Tayyib ei-Lugavl de (ö. 35 1/ 962) Basra
ve Küfe mekteplerine mensup dilcilerin
hal tercümelerini Meratibü'n-naJ:ıviy
yin 'de (n ş r Muhammed Ebü 'l-Fazl İbra
him, Kahire ı 955) bir araya getirmiştir.
Ayrıca EbO Bekir ez-Zübeydl (ö 379 /
989) 'faba~atü'n-naf:ıviyyin ve'l-lugaviyyin (nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl İbra
him, Kah i re ı 955; Muhammed Sami Emin
el-Hanci, Kahire 1373/ 1954) adlı eserinin
yarısından fazlasını Basralı dil bilginlerine tahsis etmiştir. Günümüzde de Basra mektebiyle ilgili olarak Abdurrahman
es-Seyyid 'in Medresetü'l-Başra'sı gibi
(Kahire 1968) müstakil çalışmalar yapıl
maktadır. Şevki Dayf da el-Medarisü'nnahviyye (Kahire ı 968) adlı eserinin büyük bir kısmını bu mektep mensupları
nın çalışmalarına ayırmıştır.

Her iki mektep mensuplarının ihtilafhihifiyat*a dair kaleme alı
nan eserler gibi, nahvin meseleleri hakkında müstakil eserler yazılmasına vesile olmuştur. Bunların en tanınmışları
Ebü'I-Berekat Kemaleddin ibnü'l-Enbarl'nin (ö. 577/ 1181) el-İnsaf ii mesa'iları . fıkıhta

li'l-l]ilat beyne'n-nahviyyine'l-Basriyyin ve'l-Kufiyyin 'i (n şr. Gothold Weil,
Viyana 191 3; M. Muhyiddin Abdülhamid,
Kahire 196 1, 4. baskı), Ebü'l-Beka el-Ukberf'nin (ö . 616/ 1219) et-Tebyin 'anme?,Cıhibi'n- naJ:ıviyyine '1- Başriyyin ve '1Kufiyyin'i (nşr Abdurrahman b. Süleyman el-Useymin, Beyrut 1406/ 1986; bu
kitap Muhammed Hayr el-Hulvani tarafın
dan ı 96 1 ' de Halep'te Mesa'ilü l]ilafiyye
fi 'n-nahv ad ı yl a da yay ıml a nmı ştır) ile Aödüllatif b. EbO Bekir ez-Zebfdi'nin (ö
802 / 1400) Ftilatü'n-nuşra fi'{J.tilafi nüJ:ıati1-Kufe ve'J-Başra'dır (nşr Tarık elCenabi, Beyrut 14071 1987) . Bu konuda
daha başka eserlerin de yazılmış olduğu bilinmektedir (bk. Abdurrahman b. Süleyman el-Useymin 'in Ukberi' nin et-Tebyfn'ine yazdığı mukaddime, Beyrut 1406/
1986, s. 77-83 ) (ayrıca bk. KÜFİYYÜN).
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