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yöntembenimsemiştir.Özelliklekelâm,isim,fiil,harf,i‘rab,binâ,nasb,feth,cer,cezmgibigramerterimlerinebuisimle-rinnedenverildiğinedairetimolojikaçık-lamalaryönteminenözgünyanlarındanbirinioluşturmaktadır.Kitabınusulbölümündekelâm,isim,fiil,harf,i‘rab-binâ,sahih-mu‘teltesniyevecem‘gibikavramlarailişkintanımveaçıklamalarayerverilmiştir.Âmil-mâmulbölümündefâil,nâib-ifâil,mef‘ulveçeşit-leri,mübtedâ-haber,kânevb.ilei‘rab-daonatâbifiiller,innevb.leri,muzârinin
(müstakbel) i‘rabı, lâzım, müteaddî vecâmidfiiller,hal,temyiz,istisnâ,taaccüb,münâdâ,ism-ifâil,ism-imef‘ûl,sıfat-ımüşebbeheveamelleri,cer,izâfet,cezm,kasem,şart,na‘t,atıf,tekit,bedelgibikonularelealınmıştır.Fürûbölümündegayr-imunsarif,nisbetvetasg¢r,sayılarvetemyizleri,tarihlemeilkeleri,ma‘rife-nek-re,fiilintekidi,illetlivemuzaaffiillerinza-mirlerlekullanımı,iştigal,tenâzu‘,meânî,isim-fiiller,nâkısisimler,i‘rabvebinâillet-leri,tenvin,vakıf,vasılvekat‘hemzeleri,maksûrvememdûdisimlerüzerindedu-rulmuştur.Dördüncüanabölümdetas-rif,alfabeharflerininmahreçvesıfatları,tasrifçeşitleriylebundaetkinolanziyâde,ibdâlvehazifdurumları,harekevesükûndeğişikliği,hat/imlâkuralları,maksûrvememdûdisimlerlehemzeninyazımkural-ları,yazılıpdaokunmayanharfler,hazf,ibdâl,noktalıvenoktasızharfler,biçimcebenzeşenveayrışanharfler,harekeler,kıraatvetecvidahkâmı,şiirleilgilikonularincelenmiştir.Nahivmeselelerineyedikıraattenka-nıtlar(şevâhid)getirenHaydereaçıklama-larısırasındakıraat ihtilâflarınadeğin-mekte,eserindekıraatvekurrâiçinbirbölümtahsisettiğini,ancakbukonuda
el-Mebânîve’l-me£ânîfi’l-Æurßânadlıdahakapsamlıbireseryazdığınıbelirt-mektedir.Keşfü’l-müşkil’deenönemlikıraathükümleribaşlığıaltındamed-ka-sır,vasıl,vakıf,idgam,gunne,ihfâ,izhar,revm,işmam,hemz,imâle,ihtilâfü’l-kırâafi’l-usûli’l-muttaridegibiyirmidokuzkıra-atvetecvidkonusuelealınmış,hemzey-leilgilihususlarveimâleayrıbölümlerdegenişbiçimdeincelenmiştir.Kurrâara-sındakitemelkonulardakıraatihtilâflarıhemzeninokunuşu,imâle,harflerinfer-şi,kasır,muttasıl-munfasılmed,“hüm”zamirininokunuşu,dişil“te”si,“hel”ve“bel”in“lâm”ı,“šad”in“dâl”i,“i×”in“zâl”igibi on meselede özetlenmiştir. Yedikurrânınkısabiyografileriylekıraatsened-leriniverenHaydere,Kisâî’ninhiçkimse-

biyatmeselelerineyoğunlaşmayasevkedi-yordu.Haydere’ninçağdaşlarından,hoca-sıveyaöğrencisiolabilecekkonumdakidilveedebiyatâlimlerindenŞemsü’l-£ulûm adlıhacimlisözlüğünsahibiNeşvânb.Saîdel-Himyerîbaştaolmaküzereİsmâilb.İbrâhimer-Rabaî,Ehnevîel-Yemenî,Hasanb. İshak el-Yemenî,Hüseyinb.Kum ez-Zebîdî, Es‘ad b. Muhammedel-Yemenî,Rebîab.Hasanez-Zemârî,Alib.Ebü’s-Suûdgibiâlimlersayılabilir.Bunlarınbüyükçoğunluğunahivilminedairhacimliveyamuhtasarçalışmalarortayakoymuştur.Haydere’ninhacimlieseridebuyöntemiveözellikleriniyansıt-maktadır.HaydereYemen’devefatetti.
Keşfü’l-müşkil’denbaşkael-Mebânî 

ve’l-Me£ânî fi’l-Æurßân, el-Maš½ûr
ve’l-Memdûd ve Şer¼uMül¼ati’l-i£râb
(li’l-¥a rîrî)’ıgünümüzeulaşmıştır(Abdüs-
selâmb.Abbasel-Vecîh,s.682;Fih ri sü’l

maÅ ¹û ¹âti’l-Ye me niy ye,II,1058,1121).Müellifkitabınıngirişindeizlediğiyön-teme ilişkinbazıaçıklamalardabulun-maktadır.Bunagörekendisihiçbirkim-seyiveyakitabıörnekalmamış,eserini,“edipleredibişeyhim”diyenitelendirdiğihocasıEbü’s-Suûdb.Feth’tenyakelimesikelimesinealıpkaydettiğiyadaanlamvemefhumolarakkendisindenaldıklarıileeskinahivcilerineserlerindenezberleyipözümsediğibilgilerleoluşturmuştur.Bun-lardakitemelbilgileringerektirdiğiayrın-tılaradairaçıklamalardakendisineaittir.Hayderemüellifleriuzunvekısayazanlarolmaküzereikigrubaayırır.Uzunyazan-larfaydasız,güvenilmezvezayıfbilgileredeyervermiş,kısayazanlarisegereklibilgileridışarıdabırakmışolabileceğin-den,kendieseriniifratvetefrittenuzakortahacimdebireserolarakortayakoy-muştur.Müellif,İbnBâbeşâz’ın(Tâhirb.
Ahmed,ö.469/1077)Halîl b. Ah med’den aktardığı,“Arapça’nınusulvefürûuvar-dır,usulbilinmedenfürûbilinemez”sö-zündenvebaşarısızlığınusulbilgisindenilerigeldiğinibelirten,“Vüsulsüzlükleriusulsüzlüklerindendir”meselindenha-reketleeseriniusulvefürûesasınagöre“kitap”adınıverdiğidörtbölümhalindeplanlamıştır:Usulbilgisi;âmil-mâmulbil-gisi;fürûdankâfibirmiktar;tasrif,hat
(imlâ),kıraatbabları,şairiçingereklibil-giler,şiirzarureti.Birincikitapyirmiüç,ikincikitapotuzbeş,üçüncükitapotuz,dördüncükitapyirmiikibabhalindealtbölümlereayrılmış,herbabıngirişindeyerverilensorulartekertekerelealınarakfasıladıverilenbaşlıklaraltındacevaplan-dırılmış,mantıklı,metotluveözgünbir

kibazıbeyitlerinaçıklamasıdır.f)Şer¼u
ebyâti’s-Süyû¹î(s.119-330).İbnMâliket-
Tâî’nin el-Elfiyyefi’n-na¼v’ine Sü yû tî’ nin yazdığıel-Behcetü’l-mar¾ıyyeşer¼u’l-
El fiy yeadlışerhtekibazıbeyitlerinaçık-lamasıdır.BuesereŞarkmedreselerindeönemverildiğindenmüellifbeyitlerinaçık-lamasınaenfazlabueserdeyervermiş-tir.g)Şer¼uebyâti’l-Câmî(s.331-349). İbnü’l-Hâcib’inel-Kâfiyefi’n-na¼v’ine MollaCâmî’ninel-Fevâßidü’²-¿ıyâßiyye
fîŞer¼i’l-Kâfiyeadıylayazdığışerhtekibazıbeyitlerinaçıklamasıolupesermed-reselerdenahivleilgiliolarakokutulanensonkitaptır.

BİBLİYOGRAFYA:
Süyûtî, el-Beh ce tü’l mar¾ıy ye fî şer ¼i’l-El fiy-

ye (nşr.AbdülkådirMahmûdel-Bekkâr),Kahire
1421/2000,neşredeningirişi,s.5;Keş fü’¾-¾u-
nûn, II,1751;Î²â¼u’l-meknûn,I,395;KåsımHalîlİbrâhimel-Evsî,Şer¼u’l-Mu³nî fi’n-na¼v: di râse 
ve ta¼š¢š (doktoratezi,2007),CâmiatüTikrît,s.
2,3,5,9;Ziriklî, elA£lâm (Fethullah), VI,201;AbdülkadirBingöl,Kulîlkên Baxê Botan , İstanbul
2008,s.148;MefâilHızlı,“Os man lı Med re se le-
rin de Oku tu lan Ders ler ve Eser ler”, UÜ İlâhi yat 
Fa kül te si Der gi si, XVII/1,Bursa2008,s.34;AbdurrahmanAdak,“Şeyh Cü neyd-i Zo kaydî 
ve Mah tut Bir Şi ir Mec mu ası”, e-Şar ki yat İl mi 
Araş tır ma lar Der gi si, sy.1(2009),s.133(www.e-
sarkiyat.com);AbdulvahitYıkılmaz,“Mol la Mu-
ham med Sa id el-Amedî (Yıkılmaz) Ha ya tı, İl mi ve 
Ta sav vufî Yö nü”, a.e., sy.4(2010),s.144,147;RecepÖzdirek,“Cum hu ri yet Dö ne min de Şır nak 
Böl ge sin de Yaşa yan Alim le rin Fı kıh la İl gi li Eser-
le ri nin De ğer len di ril me si”, Şır nak Üni ver si te si 
Ulus la ra ra sı Şır nak ve Çev re si Sem poz yu mu, 
14-16 Ma yıs 2010, Ankara2010,s.717.

ÿRecepÖzdirek

– —KEÞFÜ’l-MÜÞKÝL
( كشف المشكل )

Haydereel-Yemenî’nin(ö. 599/1203)
Arapnahvinedairözgüneseri.

˜ ™

TamadıKeşfü’l-müşkil fi’n-na¼v’-dır.Yemen’dekiBenîTemîmkabilesinemensupolanEbü’l-HasanAlib.Süleymanel-Haydere,ZemârbölgesişehirlerindenBekîl’dedoğdu.Nahiv,lugat,fıkıhvekıra-atâlimiEbü’s-Suûdb.Fethel-Yemenî’dendersaldı.NitekimKeşfü’l-müşkil’indeho-casınınnahivvekıraatalanlarındakietkisigörülmektedir.Eseringirişindebirgru-bunkendisindendersalmayageldiğini,soruvesorunlarınınçözümüiçinonabaş-vurduklarınısöyleyenHaydere’ninbilinenteköğrencisifıkıhvedilâlimiEbü’l-Hüse-yinAlib.Yahyâel-Fudaylî’dir.Onunyaşa-dığıVI.(XII.)yüzyılYemen’indeZeydiyyeveİsmâiliyyemezheplerininhâkimiyeti,âlimleridinilimlerindenziyadedilveede-
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lifîn, VIII,105,155;Ziriklî, elA£lâm (Fethullah),
IV,291-292;AbdullahMuhammedel-Habeşî, 
Me½âdi rü’l-fik ri’l-İslâmî fi’l-Ye men, Beyrut1408/
1988, s.413;Abdüsselâmb.Abbasel-Vecîh, 
A£lâmü’l-müßel lifîne’z-Zey diy ye, Amman1420/
1999,s.682;Fih ri sü’l-maÅ¹û¹âti’l-Ye meniy ye 
li-Dâri’l-maÅ¹û¹ât ve’l-mek te be ti’l-³ar biy ye bi’l-
Câmi£i’l-kebîr (haz.AhmedM.Îsevîv.dğr.),Kum
1384hş./2005,II,1058,1081,1121.

ÿİsmailDurmuş

– —KEÞÞÎ
( الكّشي )

Ebû Amr Muhammedb. Ömer b. Abdilazîz el-Keþþî
(III-IV./IX-X. yüzyýl)

ÝmâmiyyeÞîasý’namensup
ricalâlimi.

˜ ™

Semerkant’ınyaklaşık50km.güney-doğusundakiKeş(günümüzdeŞehrisebz) şehrindendir.Nezamandoğduğukesinolarakbilinmemeklebirliktehoca-talebeilişkilerinebakarakIII.(IX.)yüzyılınikinciçeyreğindedünyayageldiğisöylenebilir.Ailesivehayatıhakkındadafazlabilgibu-lunmayanKeşşî’ninilmîfaaliyetinibüyükorandaKeşveSemerkant’tasürdürdü-ğüanlaşılmaktadır.ZiraonunMa£rife’de tahdîssîgalarıylakendilerineatıfyaptığıyirmisekizhocasınınbüyükbirkısmıbubölgedendir.Keşşî’nindahaziyadeKeş,Semerkant,Nîşâbur,Belh,BeyhakgibiHorasanbölgesiâlimlerindenfaydalan-dığı,III.(IX.)veIV.(X.)yüzyıllarınŞiîilimmerkezleriSâmerrâ,Kûfe,Bağdat,Rey,Kâşân,Kazvingibibölgelerinâlimleriyleirtibatkuramadığıbelirtilmektedir.Haya-tınınerkendönemlerindeSünnîikenson-radanŞiîliğibenimsediğinedairkanaatise
(HaydarHubbullah,s.110)diğerkaynak-larcadesteklenmemektedir.Keşşî’ninilmîgelişimindekienönemliisim,gerekrivayetgereksecerh-ta‘dîlbilgisindekendisindenfaydalandığıSemerkantlıMuhammedb.Mes‘ûdel-Ayyâşî’dir(ö.320/932[?]).YineeserindeçokçaatıfyaptığıdiğerhocalarıHamdûyeb.Nusayrel-Keşşî,Alib.Mu-
ham med b. Ku tey be el-Ku teybî en-Nî sâ-bûrî,Nasrb.Sabbâhel-BelhîveMuham-medb.Kûlûyeel-Kummî’dir.Kendisindenilimtahsiledenöğrencilerininadlarıkay-naklarayeterinceyansımamaklabirliktebazıeserlerdeondantahdîssîgalarıylana-kildebulunanAbdülvâhidb.Muhammed,Ca‘ferb.Muhammedb.Kûlûye(ö.368/
978),Haydarb.Muhammedes-Semer-kandîveHârûnb.Mûsâet-Tell‘ukberî’nin
(ö.385/995)adlarınarastlanmaktadır.Keşşî’ninenönem lieseriŞiîveSünnîkaynaklarındazikredilenMa£rifetü’r-ri-

Kisâî,Yahyâb.Ziyâdel-Ferrâ,Asmaî,Ah-feşel-Evsat,EbûAbdullahİbnü’l-A‘râbî,Müberred,Sa‘leb,Zeccâc,İbnü’s-Serrâc,İbnHâleveyh,EbûAliel-Fârisî,İbnCinnîveİbnBâbeşâz(Tâhirb.Ahmed)gibinahiv-cilerdennakillerdebulunulmuştur.
Keşfü’l-müşkil’inRâmpûr’dakiRızâ

(nr.3945;üzerindeFudaylî’ninhattıyla
tevsîk,mukabelevemüracaatkayıtlarıbu-
lunanVII.yüzyılaaitbiryazmadır),San‘aCâmi-iKebîr’dekiMütevekkiliyye(nr.199;
653/1255’te istinsahedilmiştir)kütüp-haneleriyle Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye’de
(Teymûriyye,nr.562[Fudaylî’ninhâşiyele-
rikitabınasılmetniylebirleştirilerekyazıl-
mıştır]; nr.5115[IX.yüzyılsonuileX.yüz-
yılbaşı])dörtyazmanüshasımevcuttur.Yazmalarınbaşındaveyasonundamüel-lifinkendisine,İbnü’l-Müneccim,(Ebü’l-)Kåsımb.Hüseyin,Alib.Yahyâel-Fudaylîgibişahsiyetlereaittakrizleryeralmakta-dır.BukonudaFudaylî,Haydere’yleilgilişusözleriaktarmaktadır:“Babamveho-camHayderededi:Yavrum!Bukitabıbi-lenbaşkanahivkitaplarınagerekduymaz,ancakbaşkanahivkitaplarınıbilenbundanmüstağniolamaz.”Hayderebusözüyle,takrizşiirindekieskilerinucuaçık(mürsel) bıraktığıkonularıbueserindekaydettiğinibelirttiğidizesinetelmihtebulunmuştur.HâdîAtıyyeMatarel-Hilâlîtarafındanya-yımlanan(I-II,Bağdat1404/1984;Amman
2002)eserüzerineMuhammedYa‘k†b
Ebû Esnîne, Keşfü’l-müşkilfî£ilmi’n-
na¼v:Dirâsevetahš¢š(KahireÜniver-
sitesi,1975),SâreSa‘dAbdülazîzel-Fâiz, 
Şevâhidü’n-na¼vi’l-Æurßâniyyefîkitâbi
Keşfi’l-müşkilfi’n-na¼v(er-Riâsetü’l-
âmmeli-ta‘lîmi’l-benât,1995,SuudiAra-
bistan),SâmirHamedMüslimel-Karâlle,
el-U½ûlü’n-na¼viyye£inde’l-¥aydere
el-Yemenî fîKitâbihîKeşfi’l-müşkil
fi’n-na¼v(2004,MûteÜniversitesi), Mu-hammedAhmedZekîMuhammedCevâdel-Merzûk, Keşfü’l-müşkil fi’n-na¼v:
Dirâseta¼lîliyyena¼viyye(2011,Bâbil
ÜniversitesiEğitimFakültesi)adlarıylabireryükseklisanstezi,AbdülmecîdAb-
dul Sâlih el-Kabbâs da Tašvîmü’l-fikri’n-
na¼vî £inde’l-¥aydereel-Yemenî fî
kitâbihîKeşfi’l-müşkilfi’n-na¼v(2013,
AsyûtÜniversitesiEdebiyatFakültesi) adıylabirdoktoratezihazırlamıştır.

BİBLİYOGRAFYA:Haydereel-Yemenî, Keş fü’l-müş kil (nşr.Hâdî
AtıyyeMatar),Bağdad1404/1984,neşredenin
girişi,I,11-147;Yâk†t, Mu£ce mü’l-üdebâß, XIII,
243-246;a.mlf., Mu£ce mü’l-büldân, II,476;Sü-

yû tî, Bu³ye tü’lvu£ât, II,168;Keş fü’¾-¾unûn, II, 1495;Brockelmann, GAL Suppl., I,529;He diy-
ye tü’l£ârifîn, I,703;Kehhâle, Mu£ce mü’lmüßel

denrivayetetmediğini,altıkıraatiincele-yerekkendisinegöreengüzelokuyuşlarıseçipkıraatiniyedincikıraatolarakortayakoyduğunuifadeetmiştir.Ancaköğren-cisiFudaylî,esereyazdığıhâşiyedeKisâîkıraatininİbnMes‘ûdyoluylaHz.Peygam-ber’eulaştığınıbelirtmiştir.
Keşfü’l-müşkil’in sonkısmışiireveşairlerinbilmesigerekenmeselelereay-rılmış,buradaşiirintanımı,şartları,isim,harfveharekeleri,kusurvegüzellikleri,kısımlarıvezaruretleriincelenmiştir.İlâhîvenebevîkelâmdışındakisözlerinenüstderecesininşiirolduğunu,altdüzeyindedevezinsizkafiyesiznesrinyeraldığınıbe-lirtmiştir.Haydereavamın,“Entatlışiirenyalanolanıdır”sözünüdoğrubulmaya-rakEbü’l-HasanİbnTabâtabâgibişiirderealizmtaraftarıolmuştur.Şiirinvezin,kafiyevekasıdolmaküzereüçşartıbu-lunduğunu,busebepleKur’an,hadisvesahâbesözlerindekibazıvezinli-kafiyelikelâmınkasıdşartıbulunmadığındanşiirsayılamayacağınıifadeetmiştir.Kafiyetü-rünegöreşiiriçinmüterâdif,mütevâtir,mütedârek,müterâkib,mütekåvisşeklin-debeşkategoribelirtmiş,yineşiirikafiyesonuitibariylemutlak(sonuvasılharfli:elif,

vâv,yâ,hâolan)vemukayyed(sonusâkin
okunan) şiir olarak ikiyeayırmıştır. Şiirzaruretiiçingüzel,çirkinveortaolmaküzereüçkategoribelirlemiş,kırkküsurzaruretaçıklamışvesondereceçirkingör-düğüonsekiztürüsaymıştır.Haydereel-Yemenîeserindebelâgatkonularınafazlacayerayırmış,fürûanabölümünedahilmeânî altbölümündemeânîyi“kısasözleçokmânaanlatma”şeklindetanımlamış,lafızlarınanlamka-lıplarıolduğunu,bunlarınanlamlarındanfazlaolmamasıgerektiğini,anlamnü-anslarının yüzlervebinlerleifadeedile-bilecekkadarçokolduğunubelirttiktensonrameânîilmindeanakategorilerdenkelâmı haber ve haber olmayan (inşâ) diyeikiyeayırmış,haber,istihbâr(is tif-
ham),emir,nehiy,nidâ,temennî,dua,kasem,vaîdbaşlıklarıaltındameânîilmi-nintemelkonularınıelealmıştır.Ayrıca“şiiri süsleyenüslûplar”başlığıaltındatıbâk,cinâs,taksîm,tesmît,tasrî‘”gibibedî‘ vebeyan ilimlerineaitotuzuaş-kıntürüörnekleriyleaçıklamıştır.Keş-
fü’l-müşkil’inözgünyanlarındanbirideeserinsonkısımlarındahat,hemz,nakt,maksûrisim,memdûdisim,yazılıpdaokunmayanzâitharflergibialtbaşlıklaraltındaayrıntılıimlâkurallarınaaitizah-larayerverilmişolmasıdır. EserdeHz.Ali,EbûAmrb.Alâ,Halîlb.Ahmed,Sîbeveyhi,


