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ku ral la rın kas te dil di ği ni be lirt miş tir. Bu 

ko nu la rın yer al dı ğı eser de fık hü’l-lu ga 

di lin fürûuna, “sü nen” adı nı ver di ği ikin-

ci kı sım ise Arap di li nin usulü ne te ka bül 

et mek te ve asıl fık hü’l-lu ga in ce le me le ri 

bu kı sım da ele alın mak ta dır. Fık hü’l-lu ga 

ile il gi li ola rak di lin ge nel me se le le ri, di lin 

do ğu şu na ve de va mı na da ir te ori ler, Arap 

di li nin üs tün lü ğü ve leh çe le ri; Arap di li-

nin ses, sarf, na hiv, i‘rab, de lâ let, mâna, 

üslûp me se le le ri; meânî, be yan, bedî‘ ola-

rak belâgat ko nu la rı; ki na ye, ta‘ riz, i‘tirâz, 

îmâ, iş ti kak, mü terâdif, me caz, müş te rek, 

kı yas, naht gi bi hu suslar eser de ka rı şık bir 

şe kil de in ce len miş tir. Ese rin ana ama cı 

Kur’an nas sı na hiz met et mek tir. Baş lığın-

da fık hü’l-lu ga ta bi ri ge çen ikin ci eser Ebû 

Mansûr es-Seâlibî’ye (ö. 429/ 1038) ait tir. 

Seâlibî, Ebü’l-Fazl el-Mî kâ lî’ ye it haf et ti-

ği ve bir çok ko nuyu İbn Fâ ris’ ten ay nen 

ak tar dı ğı ese ri ni Fıšhü’l-lu ³a ve sır rü’l-

£Ara biy ye di ye ad landır mış tır. Ki tap, ana 

bö lü mü oluştu ran fık hü’l-lu ga ile ona ek 

ola rak ya zı lan “sırrü’l-Ara biy ye” bö lü mün-

den mey da na gel mek te dir. Fık hü’l-lu ga 

kıs mın da, te ma tik söz lük ni te li ğin de otuz 

bö lüm ve zen gin alt bö lüm ler ha lin de Arap 

di lin de ke li me le rin an lam nü ans la rı üze-

rin de du rul muş tur. Bu ra da fık hü’l-lu ga 

tam la ma sın da yer alan “lu ga” (lu gat) ke li-

me si dil de ğil ke li me an la mın da kul la nıl-

mış, Arap ça, Fars ça ve Rum ca ke li me le re 

kar şı laş tır ma lı ola rak bel li mik tar da yer 

ve ril miş tir. İbn Fâris’in sü ne nü’l-Arab bö-

lü mü ne te ka bül eden sır rü’l-Ara biy ye kıs-

mın da Arap di li nin ge nel özel lik le ri, ses ler, 

sarf, na hiv, meânî, be yan ve bedî‘ ola rak 

belâgat me se le le ri; teş bih, me caz, is ti are, 

ci nas ve tıbâk gi bi ko nu lar in ce len miş olup 

bu ese rin te mel ama cı da Kur’an nas sı na 

hiz met ola rak açık lan mış tır.

Söz ko nu su iki ese rin içe rik ve ama-

cın dan ha re ket le fık hü’l-lu ga (fık hü’l-lu-

ga ti’l-Ara biy ye) ta bi ri “in ce le me (is tikrâ) ve 

be tim le me ye da ya lı bir araş tır ma yön te-

mi ola rak fa sih Arap ça’nın ayı rı cı özel lik-

le ri, do ğu şu, ge li şim sü re ci, fa sih dil den 

fark la rı ba kı mın dan leh çe ler, fa sih di lin 

tekâmül ta ri hi, kı yas, ta‘lîl, semâ‘, di lin 

gö re vi ve fonk si yo nu, Arap ça’nın ilk va-

ta nı, ai le si, di ğer dil ler le il gi si gi bi ge nel 

me se le ler, dil ses le ri nin mah reç ve sı fat-

la rı, iş lev le ri, ke li me le rin delâlet le rin den 

bah se den bi lim da lı” ola rak ta nım lan mış-

tır. Bu alan da eser ya zan bir çok mü el lif, 

ko nu ve me se le ler bir bi ri içi ne gir di ğin den 

fık hü’l-lu ga ile il mü’l-lu ga nın (dil bi li mi) 
alan la rı nın ve sı nır la rı nın ke sin çiz gi ler le 

be lir len me si nin güç lü ğü nü ifa de et miş-

tir. Ba zı ya zar lar da bun la rın eş an lam lı 
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Söz lük te “di lin de rin bil gi si” an la mı na 

ge lir. İslâm te lif ge le ne ğin de bu te ri mi ilk 

de fa İbn Fâris kul lan mış tır. İbn Fâris 382 

(992) yı lın da ta mam la dı ğı ese ri ne, öğ ren-

ci si Bü veyhî Ve zi ri Sâhib b. Abbâd’a it haf 

et ti ğin den e½-Øâ¼ibî fî fıšhi’l-lu³a(ti’l-
£Ara biy ye ve mesâßilihâ) ve sü ne ni’l-

£Arab fî kelâmihâ (Arap di li ko nu la rı nın 
de rin bil gi siy le Arap lar’ın ifa de ge le nek le ri 
ala nın da Sâ hib b. Ab bâd’a it haf edi len ki-
tap) adı nı ver miş tir. Ay nı za man da bir fı kıh 

âli mi olan İbn Fâris fı kıh usu lün den esin le-

ne rek dil in ce le me le ri için fık hü’l-lu ga ta bi-

ri ni kul lan mış tır. Ese rin gi ri şin de de baş lı-

ğın içe ri ği ni açık lar ken Arap di li nin fürûu 

ve usu lü bu lun du ğu nu, fürû ile ke li me ler 

ve an lam la ra da ir in ce le me le rin, usu lü ile 

de di lin vaz‘ı (do ğu şu), özel lik le ri gi bi ge nel 

de Se ni ye Ha nım sul tan ile Fe ri de Ha nım-

sul tan ad lı iki kı zı ol muş tur.

Fet hi Pa şa ay nı za man da Türk müzeci li-

ği nin ön cü sü dür. 1846’da ba zı es ki silâh la-

rı Aya İri ni Ki li se si’nde top la ya rak Os man-

lı lar’da ilk mü ze yi kur muş tur. Kilise nin 

av lu yu sa ran re vak la rı nın ara la rı ca me-

kânlar la ka pa tı la rak oluş tu ru lan gale ri ler-

den bi ri es ki silâhlar (Mec ma-ı Es li ha-i Atîka); 

di ğe ri ise ar ke olo jik eser ler (Mec ma-ı Âsâr-ı 

Atîka) ko lek si yo nu na tah sis edil miş tir. Mü-

ze de çe şit li böl ge ler den gön de ri len An tik 

çağ eser le ri de ser gi len mek tey di. Ay rı ca 

bu mü ze de ye ni çe ri kı ya fet li man ken ler 

de mev cut tu. Av ru paî zevk le ri olan Feth i 

Pa şa, Dol ma bah çe Sa ra yı’nın in şa sı ve do-

na tıl ma sın da önem li rol oy na mış tır. Top-

ha ne nâzı rı iken Ab dül me cid’in em riy le 

Bey koz Pa şa bah çe’de bir cam ve bil lûr 

fab ri ka sı kur du ra rak Türk cam sa na yiinin 

ge liş me si ne, Bey koz cam la rı ve çeş mi bül-

bül ler le cam sa na tı na bü yük kat kı da bu-

lun muş tur. Bu ra da üre ti len cam lar 1855’-

te ki Pa ris Ser gi si’nde ma dal ya ka za na cak 

de re ce de be ğe nil miş tir. Fet hi Pa şa ay nı 

za man da pa pa ile gö rü şen ilk Os man lı 

dev let ada mı dır.

Fet hi Pa şa öl dü ğün de ge ri ye bü yük bir 

mal var lı ğı ile dev let ha zi ne si ne ve şa hıs la-

ra 1 mil yon ku ruş tan faz la borç bı rak mış, 

bor cun bü yük bir ye kün tut ma sın da Av-

ru pa tar zı zevk le ri ve lük se düş kün lü ğü 

et ki li ol muş tur. Pa şa nın İs tan bul’da ta-

bak ve tuğ la fab ri ka la rı, ar sa la rı, çift lik le ri, 

ma den ve şir ket his se le ri, Ada na, Ye ni-

şe hir (Bur sa) ve Çeş me’de han, ma ğa za, 

dükkân ve çift lik le ri var dı. Ay rı ca Ka ra ca-

ah met Me zar lı ğı’nda ki ca mi ile Ro dos’ta 

kü tüp ha ne, mek tep ve sa at ku le si gi bi 

eser le ri, Ro dos ve İz mir da hil çe şit li yer-

ler de çok sa yı da va kıf la rı mev cut tu. Os-

man lı si vil mi ma ri si nin gü nü mü ze ula şan 

nâdir eser le rin den bi ri olan Fet hi Ah med 

Pa şa Ya lı sı (Pem be Ya lı, Mo can Ya lı sı), Üs kü-

dar ile Kuz gun cuk ara sın da ve Pa şa li ma nı 

mev ki inin bi raz ile ri sin de dir. Ar ka sın da ki, 

Kuz gun cuk sırt la rı na ka dar uza nan ta rihî 

Fet hi Pa şa Ko ru su’nun ay rıl maz bir par ça-

sı olan ya lı dış gö rü nü şü ve pla nı iti ba riy le 

es ki ya lı mi ma ri si nin nâdir ör nek le rin den-

dir (bk. FET Hİ AH MED PA ŞA YA LI SI). Fet hi 

Pa şa, 1856’dan iti ba ren kü çük va pur lar la 

Ha liç’ te yol cu ve eş ya ta şı ma im ti ya zı na 

sa hip ti. Bu im ti yaz ölü mün den son ra oğ-

lu Mah mud Celâled din Pa şa’ya in ti kal et-

miş tir.

BİB Lİ YOG RAF YA :

BA, A.MKT.NZD, nr. 252/37, 265/84, 270/70, 
282/37, 299/13, 303/7, 304/60, 305/51, 317/ 
39, 322/78, 339/93, 344/23, 359/29, 367/39, 



452

FIKHÜ’l-LUGA

XIX. yüz yılda ege men olan Al man fi lo lo ji si-

ni tem sil eden bir çok bil gin “An tik dö nem 

bi li mi” adıy la el yaz ma la rı nın sı nıf lan dı rıl-

ma tek nik le ri, me tin le rin dü zen len me si 

ve or tak yan lış lar yön te mi gi bi ye ni lik ler 

ge tir miş, fi lo lo ji nin ala nı me tin tet ki ki dı-

şın da içe rik, dil, üslûp, ta rih sel ve kül tü-

rel bağ lam in ce le me le ri ni de kap sa mış, 

D. Je nisch, 1796’da ya yım la dı ğı Phi lo-

so phisch-kri tische Vergle ic hung ad lı 

ese rin de es ki-ye ni on dört Av ru pa di li nin 

kar şı laş tır ma lı in ce le me si ni ger çek leş tir-

miş tir (Jes per sen, s. 12-13). Ba tı’da dil 

tet kik le ri kadîm Hint di li Sans krit çe’nin 

keş fiy le önem li aşa ma kay det miş, Cas ton 

Lau rent Co er do ux ve Sir Wil li am Jo nes’un 

ça lış ma la rıy la Sans krit çe ile Yu nan ca ve 

La tin ce’nin ay nı dil ai le si ne men sup ol du-

ğu ka nıt lan mış, bu du rum dil ci le ri mu-

ka ye se li dil in ce le me le ri ne yö nelt miş, Fri-

ed rich von Schle gel, Über die Sprac he 

und We is he it der In di er ad lı ese riy le 

(1808) Sans krit çe ile Ba tı dil le ri ni mu ka ye-

se eden ilk gra mer ki ta bı nı yaz mış tır. Carl 

Broc kel mann’ın Grun driss der verg le ic-

hen den Gram ma tik der Se mi tisc hen 

Sprac hen’i (I-II, Le ip zig 1908-1913), Sâ-

mî dil le ri nin mu ka ye se li gra mer esas la rı nı 

in ce le yen ori ji nal bir eser olup Ra ma zan 

Ab düt tevvâb ta ra fın dan Fıšhü’l-lu³åti’s-

Sâ miy ye adıy la Arap ça’ya ter cü me edil-

miş tir (Ri yad 1397/1977). XIX. yüz yıl da 

Sans krit çe in ce le me le ri dil tet kik le ri nin 

te me li ni teş kil et miş, Sans krit çe’nin keş fi, 

es ki me tin le rin dil in ce le me le ri nin kül tür 

ve uy gar lık in ce le me si ne ve si le kı lı na rak 

fık hü’l-lu ga nın do ğu şu nu sağ la mış; bu 

sa ye de dil le rin ai le tak si mi, Hint-Av ru pa 

dil le ri nin mu ka ye se li tet ki ki, kar şı laş tır-

ma lı dil in ce le me le ri, ke li me le rin ta ri hi-

nin tet ki ki (eti mo lo ji), do la yı sıy la ta rih sel dil 

in ce le me le ri ala nın da çı ğır aç mış tır. XIX. 

yüz yı lın son la rın dan iti ba ren Fer di nand de 

Sa us su re, Leo nard Bloom fi eld ve Ed ward 

Sa pir gi bi dil ci ler tara fın dan il mü’l-lu ga ile 

fık hü’l-lu ga nın sınır la rı açık şe kil de be lir-

len miş tir. De Sa us su re’un ifa de siy le fık-

hü’l-lu ga kül tür, uy gar lık, ede bi yat, örf, 

âdet ve inanç gi bi hu sus la rın in ce len me si 

ve tes bi ti ama cıy la ya pı lan dil in ce le me-

le ri ni, il mü’l-lu ga ise di lin ken di var lı ğı nın 

ken di si için ya pı la cak in ce le me le ri ni kap-

sa mış tır. İl mü’l-lu ga bu dev re de ilim adı nı 

al dı ğı için kadîm dil ci le ri cez be den di lin 

do ğu şu, ana di lin as lı, dil ler ara sı üs tün-

lük gi bi da ha çok fık hü’l-lu ga yı il gi len di-

ren fel sefî tar tış ma lar in ce le me dı şın da 

bı ra kıl mış tır.

Arap lar’da Fık hü’l-lu ga. İslâm fe tih-

le ri ne ti ce sin de ana di li Arap ça ol ma yan 

Bri tish Mu se um’de bu lun mak ta dır. Hint 

gra mer ci le ri nin ata sı sa yı lan Pa ni ni (m.ö. 
V-IV. yüz yıl), kut sal Ve da me tin le ri nin di-

li ni ko ru mak ama cıy la Sans krit çe gra me ri 

üze ri ne As tadh ya ad lı ese ri ni yaz mış, ki-

tap ta her bi ri bir gra mer ku ra lı olan dört 

bin öz de yi şi (sut ru) top la mış, Ve da ez gi le-

ri ni ve oku nuş bi çim le ri ni be lir le mek için 

di lin ses öğe le ri nin çö züm len me si ni, kök, 

çe kim eki ve bü kün kav ram la rı nı ele al mış-

tır. İçin de mü el lif ten ön ce ya şa mış alt mış 

se kiz gra mer ci nin adı anı lan ese ri 1839’da 

Von Böh tlingk Al man ca’ya çe vir miş, bu çe-

vi ri Ba tı’da ki kar şı laş tır ma lı dil bi li mi ve 

ses bi li mi in ce le me le ri ni et ki le miş tir.

Kadîm Yu nan fi lo zof la rı nın dinî me tin-

ler le il gi len me mek le bir lik te di lin ni te li ği 

ve as lı, ke li me ve kelâmın ma hi ye ti, ke li-

me-an lam iliş ki si ve di lin do ğu şu üze ri ne 

te ori le re da ir yap tık la rı açık la ma ve tar-

tış ma lar fık hü’l-lu ga yı il gi len dir mek te-

dir. Aris to’nun Re to ri ka ve Po eti ka ad lı 

eser le ri belâgat, hi ta bet, edebî ten kit, şi ir 

yo ru mu, an la yı şı ve eleş ti ri si ko nu la rın da 

Ku dâ me b. Ca‘fer, Ab dülkåhir el-Cürcânî 

ve Hâ zim el-Kartâcennî gi bi şi ir teo risyen-

le ri ne et ki de bu lun muş tur. Fi lo lo ji nin ger-

çek ku ru cu la rı milâttan ön ce VI-V. yüz yıl-

lar da Ho me ros, Aris top ha nes, Aris tark hos 

ve Ze no do tos gi bi li rik şa ir le rin şi ir le ri ni 

yo rum la yıp tar tı şan Ele alı Ze non (m.ö. 
V-IV. yüz yıl) gi bi so fist ler le milâttan ön ce 

III. yüz yıl da bun la rın yo lun dan gi den ve 

İs ken de ri ye, Ber ga ma kü tüp ha ne le ri çev-

re sin de top la nan dil ci ler dir. Bun lar es ki 

me tin le rin ten kit li ne şir le riy le şerh le ri ni 

yap mış, el de ki me tin le rin re fe ran sın dan 

ya rar la na rak bü yük ya zar la rın ka yıp olan 

aslî eser le ri ni ye ni den in şa et mek is te miş-

ler dir (de Sa us su re, s. 1-2). Milâttan ön ce 

II. yüz yıl da bu tür fi lo lo jik ça lış ma lar Ro-

ma’ya in ti kal et miş, milâttan ön ce I. yüz-

yıl da Var ro’nun yaz dı ğı De Lin gua La ti na 

(La tin di li üze ri ne) ad lı eser An tik dö ne min 

so nu na ka dar ör nek ni te li ği ni ko ru yan bir 

fi lo lo ji anı tı sa yıl mış tır. Milât tan son ra IV. 

yüz yıl da An tik ya zar la rın eser le ri nin in ce-

len me si, yo rum lan ma sı ve ya yımlan ma-

sı aşa ma sı na ge lin miş tir. Her şe yi kut sal 

ki ta ba in dir ge yen Hı ristiyan lık’la be ra ber 

Ba tı’da unu tu lan Antik fi lo lo ji Bi zans’ta 

sür müş, Rö ne sans’la bir lik te es ki metinle-

rin ve ya zar la rın in celen me si tek rar önem 

ka zan mış, özel lik le İs tan bul’un fet hi üze ri-

ne Ba tı’ya göç eden Bi zans lı âlim ler An tik 

fi lo lo ji yöntem le ri ni ye ni den de ğer len dir-

miş, es ki me tinlerin ten kit li ne şir le ri ni 

yap mış tır. Kadîm metin le rin bu tür eleş-

ti ri si XVII ve XVI II. yüzyıl lar da Hol lan da ve 

İn gil te re’de bü yük ge liş me kay det miş tir. 

ta bir ler ol du ğu nu id dia et miş tir. Ki mi le ri 

fık hü’l-lu ga yı mu ka ye se li fık hü’l-lu ga şek-

lin de ve “Grek çe, La tin ce, Sans krit çe’nin 

kar şı laş tır ma lı in ce len me si” an la mın da 

kla sik fi lo lo ji kar şı lı ğın da kul la na rak fık-

hü’l-lu ga ile il mü’l-lu ga ara sın da şu fark la-

rın bu lun du ğu nu ile ri sür müş tür: 1. Yön-

tem le ri fark lı dır. Fık hü’l-lu ga bir mil le tin 

dil ol gu la rı nın in ce len me si yo luy la onun 

uy gar lık, kül tür, ede bi yat, inanç, örf ve 

ge le nek ler açı sın dan ele alın ma sı, dil in-

ce le me le ri nin buna ve si le kı lın ma sı dır. İl-

mü’l-lu ga ise ün lü dil bi lim ci Fer di nand de 

Sa us su re’ün de be lirt ti ği gi bi di lin dil için 

in ce len me si dir. 2. Fık hü’l-lu ga nın kap sa mı 

da ha ge niş tir. Çün kü fık hü’l-lu ga nın ni haî 

ga ye si uy gar lı ğın ve ede bi ya tın in ce len me-

si ol du ğun dan bü tün yön le riy le aklî ha ya-

tın tet ki ki ni kap sar. Bun dan do la yı fık hü’l-

lu ga âlim le ri dil le rin tak si mi ne, bir bi riy le 

mu ka ye se si ne, es ki me tin le rin ten kit li 

neş riy le şerh le ri ne, es ki ka yıp me tin le rin 

ye ni den in şa sı na özel il gi gös ter miş ler dir. 

İl mü’l-lu ga âlim le ri, di lin ter ki bi ni tah lil ve 

tas vir eder ken an lam ko nu la rı nı da ele al-

mak la fık hü’l-lu ga nın ala nı na yak la şır lar. 

3. İl mü’l-lu ga di lin ya pı sal ve bi çim sel in-

ce le me si ni kap sar, fık hü’l-lu ga ise dil ler 

ara sı ve ya bir di lin iki mer ha le si ara sın da ki 

kar şı laş tır ma lı ta ri hi ni ele alır (Emîl Bedî‘ 
Ya‘k†b – Mişâl Âsî, II, 953-954). Ba tı dil le-

rin de fık hü’l-lu ga (fi lo lo ji) an la yı şı fark lı dır. 

İn gi liz ler’de fık hü’l-lu ga dil le rin kar şı laş-

tır ma lı in ce len me si, Al man lar’da kadîm 

ede bi yat me tin le ri nin, özel lik le Yu nan ca 

ve La tin ce me tin le rin in ce len me si ara cı lı-

ğıy la kül tür ve uy gar lık araş tır ma sı ko nu-

mun da dır. Sâmî dil le rin de fık hü’l-lu ga o 

dil le rin, özel lik le de Arap ça ve İbrânîce’nin 

la fız, an lam ve ter kip yö nün den kar şı laş-

tır ma lı in ce len me si ni ifa de eder. Ba tı’da 

da ko nu lar bir bi ri nin içi ne gir di ğin den fi-

lo lo ji ile len gü is ti ğin ke sin bi çim de ayı rı mı 

ya pı la ma mış tır. Grek çe “dil / söz sev gi si” 

an la mın da ki filo lo ji da ha çok fık hü’l-lu ga, 

len gü is tik ise il mü’l-lu ga, dil bi li mi, el sü-

niy ye, lisâni yat te rim le riy le kar şı lan mış tır.

Fık hü’l-lu ga nın Ge li şim Ta ri hi. Bi li nen 

en es ki fi lo lo ji ça lış ma sı milâttan ön ce 

3500 yıl la rın da Sâmî mil let le rin den olan 

Ak kad lar ta ra fın dan ya pıl mış tır. Ak kad-

lar ile ri uy gar lık, dil, ede bi yat ve din di li 

olan Sü mer ce’den fay da la na bil mek için 

onun dil bil gi si ku ral la rı nı tes bit et miş ler, 

milâttan ön ce 3000’de Sü mer ce-Ak kad-

ca ilk söz lük ça lış ma sı nı ger çek leş tir miş-

ler dir. Çi vi ya zı sıy la kil tab let le re ya zı lan 

söz lük Asur İm pa ra to ru Asurbanipal’in 

(m.ö. 668-627) yap tır dı ğı Ni nevâ Kü tüp ha-

ne si’nde mev cut tu. Bu nun ba zı par ça la rı 
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İbn Fâris’in Mu£ce mü mešåyîsi’l-lu³a’ sı-

dır. Mü el lif üç lü kök ler de “mekåyîs / usul” 

adı nı ver di ği yön te mi esas al mış tır. Bu-

na gö re bir kök al tın da asıl / mik yas adı nı 

ver di ği bir ve ya bir kaç te mel an lam tes bit 

et miş, il gi li ke li me ve kullanımları alâka lı 

mâna al tın da top la mış tır. Dörtlü ve beş li 

kök ler de “naht” (yont ma) yöntemin i uy-

gu la mış, bun la rın ter kiplerden “yon tul-

muş” ke li me ler ol du ğu nu ile ri sürmüş tür; 

“bi’smillâh”tan “bes me le”, “el-hamdülil-

lâh” tan “ham de le”nin el de edil me si gi bi. 

İbn Sîde’nin el-MuÅa½½a½ ad lı söz lü ğün de 

bir ko nuy la il gi li ke li me ve kul la nım lar bir 

baş lık al tın da top lan dı ğı gi bi eser de te-

zat, terâdüf, iş ti rak, iş ti kak, ta‘rîb, me caz, 

memdûd, maksûr, ibdâl, tezkîr-te’nîs gi-

bi fi lo lo jik ko nu lar da yer al mış tır. Baş ka 

dil ler den Arap ça ka lıp la rı na uyar la na rak 

Arap di li ne gir miş (mu ar reb) ke li me le re da-

ir Cevâlîk¢’nin el-Mu£ar reb’i, Şe hâ bed din 

el-Hafâcî’nin Arap ça’ya gir miş (da hîl) ke li-

me le re da ir Şifâßü’l-³alîl’i ile Ah med Fâris 

eş-Şidyâk’ın ses de ği şim ve dö nü şüm le riy-

le (kalb, ibdâl) il gi li Sır rü’l-le yâl ad lı te lif-

le ri de fi lo lo jik eser ler dir. Fık hü’l-lu ga ala-

nın da en zen gin ma ter yal içe ren eser le rin 

ön de ge len le rin den bi ri de Süyûtî’nin el-

Müz hir’idir. İlk de fa ha dis usu lü yön tem 

ve ter mi no lo ji sin den ya rar la na rak söz lük 

bi li mi usu lü nü or ta ya koy du ğu nu be lir ten 

mü el lif dil le rin do ğu şu, Arap leh çe le ri, 

garîb, hûşî, müs ta‘mel-müh mel, mu ar-

reb-dahîl, mü vel led la fız lar, İslâmî la fız lar, 

di lin özel lik le ri, ibdâl, iş ti kak, müş te rek, 

terâdüf, itbâ‘, ezdâd, kalb, ha ki kat-me caz, 

âm-hâs, mut lak-mu kay yed, naht, tashîf-

tahrîf, isim-kün ye-la kap gi bi fık hü’l-lu ga-

nın bir çok ko nu su nu ele al mış tır.

Çağ daş Arap ya zar la rı bu alan da fık-

hü’l-lu ga baş lı ğı ya nın da il mü’l-lu ga, fel-

se fe tü’l-lu ga, el-lu ga tü’l-Ara biy ye gi bi 

ad lar la anı lan eser ler or ta ya koy muş tur. 

Hif nî Nâsıf, Corcî Zeydân, Ali Ab dülvâhid 

Vâ fî, İbrâhim Enîs Ah med, Mu ham med 

el-Mübârek, Subhî es-Sâlih, Ra ma zan Ab-

düt tevvâb, Mah mûd es-Sa‘rân, İbrâhim 

es-Sâ merrâî, Ke mal Bişr, Hifnî b. Îsâ, Ab-

düs sabûr Şâhîn, Mu ham med Hı dır, Mah-

mûd Feh mî el-Hicâzî, Emîl Bedî‘ Ya‘k†b, 

Bû Şi tâ el-Attâr, Hâtim Sâlih ed-Dâmin, M. 

Es‘ad en-Nâdirî, Mu ham med Ebü’l-Fe rec, 

Mu ham med el-Antâkî, Ab duh er-Râcihî 

bu ya zar la rın ön de ge len le ri dir. Arap fık-

hü’l-lu ga sı na da ir eser ve ren şar ki yat çı-

lar ara sın da Jo hann W. Fück, Wel fen son, 

Jean Can ti ne au, Theodor Nöl de ke, Bold 

Brem le, A. Fisc her, En no Litt mann, Franz 

Ro senthal, E. E. Ber tels, Michelangelo Gu-

idi, Fer di nand de Saus su re gi bi ya zar lar 

gö rü lür.

esmâßi šabâßili’l-£Arab’ı, Ebü’l-Kåsım 

ez-Zeccâcî’nin İş ti šå šu esmâßillâh’ı fık-

hü’l-lu ga nın eti mo lo ji ko nu su na tah sis 

edil miş ilk eser ler dir. Ses ler le il gi li in ce le-

me ler kı ra at ve na hiv âlim le ri ta ra fın dan 

ele alın mış, IV. (X.) yüz yıl da tec vid il mi ne 

da ir eser ler ya zıl ma ya baş lan mış tır. Ah-

feş el-Ev sat’a (ö. 215/830 [?]) Kitâbü’l-

A½vât ad lı bir eser nis bet edil miş tir. 

Ba tı’da sti lis tik adı ve ri len ve belâgat 

ilim le ri ni oluş tu ran meânî, be yan ve 

bedî‘ Ebû Ubey de’nin Mecâzü’l-Æurßân, 

Câhiz’in Na¾mü’l-Æurßân ve el-Be yân 

ve’t-tebyîn, İb nü’l-Mu‘tezz’in el-Be dî£, 

Kudâme b. Ca‘fer’in Našdü’ş-şi£r, İbn 

Vehb el-Kâtib’in Našdü’n-ne¦r, İbn Si-

nân el-Hafâcî’nin Sır rü’l-fe½â¼a, Ab dül-

kå hir el-Cürcânî’nin Delâßilü’l-i£câz ve 

Es râ rü’l-belâ³a, Sekkâkî’nin Miftâ¼u’l-

£ulûm ad lı eser le riy le baş la yıp ge liş miş tir.

“Fık hü’l-lu ga” ta bi ri, İbn Fâris ve Se â li-

bî’ nin anı lan eser le riy le li te ra tü re gir miş 

olup bu alan da en zen gin ma ter yal İbn 

Cin nî’ nin (ö. 392/1002) el-ƒa½âßi½’in de 

yer al mış tır. İbn Cinnî, Ah feş el-Ev sat’ın 

Ki tâ bü’l-Mešåyîs fi’n-na¼v’i ha riç, ken-

di sin den ön ce Bas ra ve Kûfe dil bi lim ci-

le ri nin fı kıh ve kelâm usu lü üze re na hiv 

usu lü ne da ir eser yaz ma dı ğı nı, ken di si nin 

el-ƒa ½âßi½’i bu se bep le ka le me al dı ğı nı, 

ese ri nin Ah feş el-Ev sat’ın el-Mešåyîs’i ve 

İb nü’s-Ser râc’ın el-U½ûl fi’n-na¼v’in den 

üs tün ol du ğu nu be lirt miş tir. Ger çek te İb-

nü’s-Ser râc’ın el-U½ûl’ü, na hiv usu lü ne 

da ir bir eser ol mak tan çok Kitâbü Sîbe-

vey hi’nin te mel me se le le ri ni kap sa yan bir 

özet ni te li ğin de dir. Süyûtî, na hiv usu lü ne 

da ir el-İš ti râ¼ ad lı ese rin de bir çok ko nu-

yu el-ƒa ½âßi½’ ten ak tar mış tır. Mu‘te zi le 

mez he bi ne men su bi ye tin den do la yı dil in-

ce le me le rin de akıl cı yön te mi be nim se yen 

İbn Cin nî sarf ve nah vin cüz’î me se le le ri 

dı şın da ka lan Arap di li nin ge nel ka nun la-

rı nı, özel lik ve ka rak te ris tik le ri ni açık la mış, 

di lin do ğu şu nun il ham la mı uz laş ma ile mi 

ol du ğu nu, di lin bir va kit te mi va ze dil di ği-

ni, la fız-mâna iliş ki si, leh çe fark la rı, Arap 

di li nin mik yas la rı, mut ta rid-şâz ol gu su, 

ta‘lîl ve kı yas, müş te rek-hâs, di lin der len-

me si, hüc cet ol ma sı gi bi fık hü’l-lu ga ko-

nu la rı nı in ce le miş tir.

Halîl b. Ah med’in Kitâbü’l-£Ayn’ı ay-

nı za man da eti mo lo jik bir söz lük sa yı lır. 

Onun ta ra fın dan or ta ya ko nan kalb / taklîb 

sis te mi nin uy gu lan dı ğı söz lük te, bir kö kü 

oluş tu ran üç har fin fark lı di zi li şi ne gö re 

olu şan al tı kö kün ay nı ya da ya kın an lam-

da bir leş ti ği ni söy le miş ve bu na “iş tikåk-ı 

ek ber” adı nı ver miş tir. An cak eti mo lo ji 

söz lük le ri nin en önem li si ve en ha cim li si 

un sur la rın Arap lar’la ka rış ma sın dan do la yı 

dil de ve Kur’an kı ra atin de “lahn” adı ve-

ri len ha ta lı kul la nım ve oku yuş lar I. (VII.) 

yüz yı lın son la rı na doğ ru or ta ya çık ma ya 

baş la yın ca Kur’an di li ni mu ha fa za ede-

bil mek için fa sih Arap ça’nın ke li me le ri ni 

kay nak la rın dan der le me ve gra me ri ni 

tes bit et me şek lin de dil bi li mi ça lış ma-

la rı ge rek li gö rül müş tür. Bu du rum, Hin-

dis tan’da milâttan ön ce V-IV. yüz yıl lar da 

kut sal Ve da me tin le ri nin di li ni ve ez gi le ri ni 

mu ha fa za ama cıy la Sans krit çe gra me riy le 

ses dü ze ni ne iliş kin ça lış ma la rın ya pıl ma-

sı na ben ze mek te dir. İbn Ab bas’tan ya pı-

lan ri va yet le rin bir leş ti ril me sin den mey-

da na ge len øarîbü’l-Æurßân ile Nâfi‘ b. 

Ez rak’ın sor du ğu, 200 ka dar an la şıl ma sı 

zor Kur’an ke li me si ni İbn Ab bas’ın es ki 

şi ir ler den ka nıt lar la açık la dı ğı Mesâßilü 

Nâ fi£ b. Ez raš ad lı eser bu tür ça lış ma-

la rın ilk ör nek le ri dir. Bu nu Kitâbü’l-İbil, 

Ki tâ bü’l-ƒayl gi bi tek ko nu ya ay rıl mış 

te ma tik söz lük risâle le ri iz le miş, ni ha yet 

II. (VI II.) yüz yı lın ikin ci ya rı sın da Halîl b. 

Ah med’in Kitâbü’l-£Ayn’ı ile tam söz lük 

te li fi ger çek leş miş tir. Yi ne ha ta lı kul la nım 

ve oku yuş la rın or ta ya çı kı şıy la na hiv (na hiv 
ve sarf) ça lış ma la rı baş la mış, Hz. Ali’nin 

yol gös ter me siy le Ebü’l-Es ved ed-Dü elî 

ba zı te mel gra mer ko nu la rı nı tes bit et-

miş, bun la rı oğul la rı ile An be se b. Ma‘ dân, 

Meymûn el-Akrân, Nasr b. Âsım, Yah yâ 

b. Ya‘mer gi bi öğ ren ci le ri ne okut muş tur. 

Bu söz lü öğ re tim ge le ne ği II. (VIII.) yüz-

yı lın ilk ya rı sın da Halîl b. Ah med’in ho ca-

sı Îsâ b. Ömer es-Se kafî’nin el-Câmi£ ve 

el-İk mâl ad lı eser le riy le ya zı lı ça lış ma ya 

dö nüş müş tür. Halîl b. Ah med’in öğ ren ci si 

Sî be vey hi ço ğu nu bu ho ca sın dan, bir kıs-

mı nı Yûnus b. Habîb gi bi di ğer ho ca lar dan 

yap tı ğı na kil ler den mey da na ge tir di ği, ilk 

ve en mü kem mel gra mer ese ri olan el-

Ki tâb’ını II. (VI II.) yüz yı lın ikin ci ya rı sın-

da oluş tur muş tur. el-Kitâb’dan iti ba ren 

onun yön te miy le ya zıl mış Ze mah şerî’nin 

el-Mu fa½ ½al’ı, İbn Mâlik’in el-El fiy ye’si 

gi bi kadîm na hiv eser le rin de na hiv (i‘rab), 

sarf ve ses ler le il gi li me se le ve ka ide ler 

iç içe dir. Ki tâ bü Sî be vey hi’de de i‘rab 

ka ide le ri, cüm le dü zen le ri, sarf ve iş ti kak 

ku ral la rı, id gam, i‘lâl, ibdâl gi bi de ği şik-

lik ler; ses ler, ses le rin mah reç ve sı fat la rı, 

imâle, vakf, revm, iş mam gi bi oku yuş şe-

kil le ri ka rı şık bi çim de ele alın mış tır. Ebû 

Os man el-Mâzinî (ö. 249/863) sarf ko nu la-

rı nı na hiv den ayı ra rak müs ta kil ilim ha li ne 

ge ti ren ilk dil ci dir. Mâzinî, Ki tâ bü Sîbe-

vey hi’de ki sarf me se le le ri ni Ki tâ bü’t-

Ta½rîf ad lı ese rin de top la mış tır. As maî’nin 

Kitâbü’l-İş tišåš’ı, İbn Dü reyd’in İş tišåšu 
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dü şün ce le ri ni ya yan ta le be ve bağ lı la rı 

ara sın da Ab dür rezzâk Afîfî, Ab dur rah-

man el-Vekîl, Sey yid Rızk et-Tavîl, Mu-

ham med Cemîl Gåzî, Mu ham med Halîl 

Herrâs, Ab dül fettâh Selâme, Mu ham-

med Ab dül mecîd Reşâd eş-Şâfiî, Ha san 

Ab dül vehhâb el-Bennâ, Mu ham med Ab-

dül vehhâb el-Bennâ, Fethî Emîn Os man 

ve Ab dülkådir et-Tavîl gi bi isim ler anı lır. 

Mu ham med Hâmid el-Fık¢ 16 Ocak 1959 

ta ri hin de Ka hi re’de ve fat et ti.

Cemâatü ensâri’s-sün ne ti’l-Mu ham me-

diy ye Mı sır’dan baş ka Su dan, Erit re, Su-

ri ye, Irak, Fas, En do nez ya ve Tay van gi bi 

ül ke ler de de fa ali yet gös ter miş, Fık¢’nin 

ve fa tın dan son ra ce mi ye te Ab dür rezzâk 

Afîfî Atıy ye (1959-1960) ve Ab dur rah man 

el-Vekîl (1960-1967) baş kan lık et miş tir. 

1967’de bu ku ru luş Ce mal Ab dünnâsır ta-

ra fın dan, Mahmûd Hattâb es-Sübkî’nin 

1912’de kur du ğu ben ze ri dü şün ce le re 

sa hip el-Cem‘iy ye tü’ş-şer‘iy ye li-teâvü-

ni’l-âmilîne bi’l-Kitâb ve’s-Sün ne ti’l-Mu-

ham me diy ye ile bir leş ti ril miş, ba şı na da 

as ker kö ken li Ab dur rah man Emîn ge ti-

ril miş tir. Her iki ce mi yet or tak fa ali yet te 

bu lun muş, an cak En ver es-Sâdât’ın ba şa 

geç me si üze ri ne 1970’te ce mi ye tin ge nel 

sek re te ri Mu ham med Ab dül mecîd Reşâd 

eş-Şâfiî’nin te şeb bü süy le ce ma at tek rar 

müs ta kil bir hü vi ye te ka vu şup fa ali ye ti ni 

ba ğım sız sür dür müş tür.

Hâmid el-Fık¢ ve Se lefî dü şün ce nin ateş li 

sa vu nu cu la rı olan di ğer ce mi yet men sup-

la rı Mı sır’da bir ta raf tan ta sav vuf çev re-

le ri, di ğer ta raf tan Ba tı cı lar’la sert mü-

ca de le ve tar tış ma la ra gir miş ler dir. Fık¢, 

Dârimî’nin Red dü’l-İmâm ed-Dârimî 

£O¦mân b. Sa£îd £alâ Bişr el-Merîsî el-

£anîd ad lı ese ri ni ya yım la dı ğın da (Ka hi-
re 1358) bü yük bir tep kiy le kar şı lan mış, 

Ez her ulemâsın dan mey dana ge len bir 

he yet ki ta bın neş ri ve nâşi rin mu kad di-

me si hak kın da olum suz gö rüş be lirt miş se 

de Mahmûd Şeltût bu ra po ru ilmî açı dan 

eleş ti re rek ye ni bir ko mis yon ku rul ma sını 

tek lif et miş tir (Mu vaf fak b. Ab dul lah Ali 

Kay yim el-Cev ziy ye, İbn Ha cer el-As kalânî, 

Şâtıbî ve Mu ham med b. Ab dül vehhâb gi bi 

âlim le rin eser le rin den et ki le nip Se lefî dü-

şün ce si ne yö nel di, dinî ge ri le me ye se bep 

ol du ğu nu dü şün dü ğü bid‘at ve hu ra fe le re 

kar şı çık ma ya baş la dı. Ez her’den âli miy-

ye de re ce siy le me zun ol du ğu 1917 yı lı na 

ka dar çev re sin de ki ar ka daş la rı nı bu dü-

şün ce yi be nim se me ye ça ğır dı ve he nüz 

genç yaş ta iken et ra fın da ken di si ni ön der 

ka bul eden bir grup oluş tu. Bu yön de ki 

fa ali yet le ri so nu cun da ba zı ar ka daş la rıy la 

bir lik te 1926’da Cemâatü ensâri’s-sün-

ne ti’l-Mu ham me diy ye ad lı bir ce mi yet 

kur du. Ez her’de Mu ham med Mus ta fa 

el-Me râ g¢’ den ders alan Fık¢, Med re se-

tü’d-duât’ ta M. Reşîd Rızâ’nın ders le ri ne 

de vam et ti. Ay rı ca mu sah hih lik yap tı ğı 

el-Mat ba atü’s-Se le fiy ye’nin sa hi bi Mu hib-

büd din el-Hatîb’den fay da lan dı.

Öğ re ni mi ni ta mam la dık tan son ra çe-

şit li ca mi ler de imam-ha tip lik yap tı. Bun-

lar dan Çer kes (Şer kes) ve Hedâre mes-

cid le rin de uzun sü re gö rev de ka la rak 

hal ka Se lefî dü şün ce le ri ni an lat ma fır sa tı 

bul du. Bu gö rüş le rin den do la yı mey da na 

ge len ka mu oyu bas kı sıy la Hedâre Mes ci-

di’nde ki gö re vi ne son ve ri lin ce Mat ba atü’l-

Menâr’da ça lış ma ya baş la dı. Bu ra da Se lefî 

dü şün ce le ri da ha da güç len di. Bil has sa 

sert bir üslûpla eleş tir di ği ta sav vuf çev re-

le rin den ge len bas kı ve teh dit ler ne ti ce-

sin de, Se lefî-Vehhâbî fa ali yet le ri se be biy le 

ken di si ne ya kın lık du yan Kral Ab dü lazîz’in 

da ve ti üze ri ne 1928’de Su udi Ara bis tan’a 

git ti; ora da kal dı ğı üç yıl bo yun ca kra lın 

ya kı nın da bu lun du. Mes cid-i Harâm’da ve-

rilen ders le rin mu ra ka be he ye ti ne alın dı. 

Ayrı ca Maa rif İda re Mec li si üye li ği, Maa rif 

Mü dür lü ğü’nde neş ri yat şu be si başkanlı-

ğı ve Mek ke’de ki el-Ma‘he dü’l-ilmî’de 

müder ris lik gö rev le ri ne ge ti ril di. Mes cid-i 

Harâm ve Mes cid-i Hayf’ta ders okut tu. 

Bu ara da Su udi Ara bis tan’da ya yım la nan 

ilk der gi olan ve on beş gün de bir neş re-

di len Me cel le tü’l-ı½lâ¼’ı çı kar dı (Ağus tos 
1928 – Tem muz 1930). Mı sır’a dön dük ten 

son ra Ce mâatü en sâ ri’s-sün ne ti’l-Mu-

ham me diy ye’nin baş kan lı ğı nı sür dür me ye 

de vam et ti. Üs ta dı Reşîd Rızâ’nın 1935’te 

ve fa tı nın ar dın dan onun ya yım la dı ğı el-

Menâr der gi si nin fa ali ye ti du run ca ay nı 

doğ rul tu da ya yın yap mak üze re Me cel-

le tü’l-Hed yi’n-ne bevî adıy la bir der gi 

çı kar ma ya baş la dı (1936), ve fa tı na ka dar 

bu der gi nin ya zı iş le ri mü dür lü ğü nü üst-

len di. Ay rı ca ce mi yet üye le riy le bir lik te 

Mat ba atü’s-sün ne ti’l-Mu ham me diy ye’yi 

kur du. Ken di sin den ders alan ve ya kur-

du ğu ce mi ye tin fa ali yet le ri ne ka tı la rak 
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ÿİs ma il Dur muş

– —FIKœ, Muhammed Hâmid
א ا )  ّ  )

(1892-1959)

Cemâatü ensâri’s-sünneti’l-
Muhammediyye’nin kurucusu

Mýsýrlý Selefî âlimi, nâþir.˜ ™

25 Mart 1892 ta ri hin de Nil del ta sı nın 

ba tı sın da ki Bu hay re vilâye tin de Şebrâhît 

şeh ri ne bağ lı Cezîre tü niklâl‘i neb köyün-

de doğ du. Ez her’de tah sil gö rür ken 

Mu ham med Ab duh ile ar ka daş olan ve 

onun la bir sü re ay nı ev de ka lan ba ba sı 

Sey yid Ah med Ab duh el-Fık¢ tah si li ni ya-

rı da bı rak mak zo run da kal mış, kö yün de 

tef sir ve ha dis oku muş tur. Mu ham med 

Hâ mid ilk dinî bil gi le ri ni ba ba sın dan al-

dı, Kur’ân-ı Kerîm’i ez ber le di. Ba ba-

sı bü yük oğ lu Ab dürrezzâk’ın Ez her’de 

Mâlikî, sı rasıyla di ğer oğul la rı Mu ham-

med Nu‘mân’ın Hanefî, Şey be’nin Şâfiî 

ve Hâmid’in Hanbelî fık hı tah sil et me si ni 

is te miş ti. An cak Hâ mid Ez her’e git ti ğin-

de Han belî re va kın da yer bu la ma dı ğın dan 

Ha nefî re vakına kay dol du (1904). Al tın cı 

sı nıf ta ha dis ve tef sir ders le ri oku du ğu sı-

ra da Ah med b. Han bel, İbn Tey miy ye, İbn 

Muhammed

Hâmid el-Fık¢




