
589

TEMMÂM HASSÂN

tecvidokuduveHafskıraatiniöğrendi.Ez-her’delisekısmınınardından1935-1939 yıllarındael-Ma‘hedü’d-dînîbölümündeokudu.DahasonragirdiğiKahireÜniversi-tesiDârülulûmFakültesi’ni1943’tebitirdiveaynıfakültedenöğretmenlikdiplomasıaldığı1945’teMedresetü’n-Nukrâşîen-Nemûzeciyye’deArapdiliöğretmeniola-rakgörevebaşladı.BiryılsonraEğitimBakanlığı’ndankazandığıburslaİngilte-re’yegitti.LondraÜniversitesi’ninMa‘he-dü’d-dirâsâti’ş-Şarkıyyeve’l-İfrîkıyyebölü-münekaydolduvealtıyılboyuncamoderndilbilimiteorileriniöğrendi.ButeorileriArapİslâmdünyasınataşıdı.Üniversitede“siyaknazariyesi”ninsahibiJohnRupertFirthgibiönemlidilcilerdenyararlandı.BazıAraplehçelerininsesbilimiesasları-nıincelerkenBatıfonetikyöntemlerindenetkilendi.LondraÜniversitesi’ndeyükseklisansteziniYukarıMısır’daKerneklehçe-sine,doktoratezinideYemen’dealtıaykaldığıAdenlehçesineaitfonetikolgu-larınsesdeğişimvedönüşümlerinimo-dernBatıyöntemlerinegöreinceleyerektamamladı.1952’deİngiltere’dendönün-ceKahireÜniversitesiDârülulûmFakülte-si’neöğretimüyesitayinedildi.1959’da doçentliğeyükseldi.1961’deNijerya’nınbaşşehriLagos’taBirleşikArapCumhu-riyetikültürmüsteşarlığıyaptı.1964’te sarf-nahivkürsüsüprofesörüoldu,bukürsününbaşkanlığınavefakültesekre-terliğinegetirildi.
1967’degeçicigörevleHartumÜniver-sitesi’negitti.Buradadilaraştırmalarıbö-lümünükurduveilkbaşkanlığınıüstlendi.

1972’deDârülulûmFakültesidekanlığınatayinedildi.AynıyılkurduğuMısırDilAraş-tırmalarıCemiyeti’ninilkbaşkanıoldu.1973-1979yıllarındaFas’takiV.Muham-medÜniversitesi’ndegörevaldı.BuradamodernyöntemleregöredilveArapdiliaraştırmalarıkonusundabirçoktezyönet-ti,birçokaraştırmacıyetiştirdi.BirsürehocalıkyaptığıMekkeÜmmülkurâÜni-versitesi’ndedilveeğitimuzmanlığı,anadiliArapçaolmayanlaraArapdiliniöğret-mebölümlerinikurdu.Râbıtatü’l-âlemi’l-İslâmî’yebağlıKur’anTercümesiKomisyo-nu’ndaveKanâvilâyetindekiCenûbülvâdîÜniversitesi’ndeçalıştı.KahireÜniversitesiYüksekKonseyi’nebağlıArapDiliDâimîİlmîKonseyi’ninsekreterliğiniüstlendi.Mısır,Suriye,Irak,Ürdün,Cezayir,Libya,FasgibiArapülkeleriüniversitelerinebağlıçoksayıdaakademiktezyönetti.1978’de emekliyeayrıldı.1980-1988yıllarıile2003 yılındanvefatınakadarikidönemKahi-reArapDilKurumuüyeliğindebulundu.

105)Yahyâb.BehûnHâcİmuhammedbuşerhüzerineyaptığıdoktoraçalışma-sında(¥âşi ye tü Sü leymân el-Cer bî £alâ 
MuÅ ta ½a ri’t-Tef tâ zâ nî, Câmi atü’lCezâir 
kül liy ye tü’lâdâb ve’llugåt, 2013) ese rin müellifiniSüleymanb.Abdurrahmanb.Süleymanel-Cerbîolarakkaydetmişvebiyografisiniverirkensadecebueseriyle
Şer¼u’lÎsâ³†cî’yizikretmiştir.P.CroneveFr.Zimmermann,P.Cuperly’nin“Uneprofessiondefoiibådite”adlımakalesinde
(BEO, XXXIIXXXI II [198182], s. 43),taşbaskısıyapılan(1314) erRed £ale’½Øuf
riy ye ve’lEzâ ri šaadlıbireserinmüellifiolarakzikredilenDâvûdb.İbrâhim’in,EbûSüleymanDâvûdb.İbrâhimet-Telâtîola-bileceğinisöylemiş(The Epist le of Sålim 

ibn Dhakwån, s. 272273),ancakbueserhiçbirkaynaktaTelâtî’yenisbetedilme-miştir.
BİBLİYOGRAFYA:Bedreddinel-Karâfî, Tevşî¼u’d-Dî bâc (nşr. 

Ah med eşŞü teyvî), Bey rut 1403/1983, s. 102, 
105; AliYahyâMuammer, el-İbâ ²ıy ye fî mev ki-
bi’t-tâ rîÅ, Bey rut 1385/1966, s. 157-161, 297, 
301-302, 426; Mahfûz, Terâci mü’l-müßel lifîn, I, 
237-241; Ferhâtel-Ca‘bîrî, el-Bu£dü’l-¼aŠârî li’l-
£aš¢ de ti’l-İbâ ²ıy ye, [bas kı ye ri yok] 1989 (Mat ba
a tü’lel vâ ni’lha dî se), s. 59, 131, 133-140, 169; Saîdb.Yûsufel-Bârûnî, Fih ri sü maÅ ¹û ¹â ti Mek-
te be ti’l-Bâ rû nî, Tu nus 1998, s. 130; Yûsufb.Ah-medel-Bârûnî, Ce zî re tü Cer be fî mev ki bi’t-tâ rîÅ, 
Tu nus 1998, s. 45, 138-140; Muhammedb.MûsâBâbâammîv.dğr., Mu£ce mü a£lâmi’l-İbâ ²ıy ye, 
Bey rut 1421/2000, II, 140-141, 205; P.Crone–Fr.Zimmermann, The Epist le of Sålim ibn Dhak-
wån, Ox ford-New York 2001, s. 272-273; AliEkberZiyâî, Mu£ce mü me½âdi ri’l-İbâ²ıyye, Tah-

ran 1424/2003, s. 348-349, 350, 356; Sâlimb.Ya‘k†b, Tâ rî Åu Cer be ve £ulemâßüha’l-İbâ²ıyye, 
Tu nus 2009, s. 279-282; M.H.Custers, Bîb li yû³-
râf ya’l-İbâ ²ıy ye (trc. Mûha med Ümâdî – Ha dî ce 
Ke rîr), Mas kat 1433/2012, I, 163, 199, 200-201, 

233, 239, 282, 289-290, 294-298, 349, 351-

353, 442, 562, 672, 675; P.Cuperly,“Unepro
fessiondefoiibåŠite:Laprofessiondefoid’Ab†
ZakariyyåßYa¼yåibnalƒayribnAb¢lƒayr
alĞannåwun¢”, BEO, XXXII-XXXI II (198182), 
s. 21-54; MuhammedÎsâMûsâ,“etTelâtî,Ebû
SüleymânDâvûdb.İbrâhimelCerbî”, Mv.AU, 

IV, 558-561.
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YukarıMısır(Saîd)bölgesindebulunanKanâvilâyetinebağlıtarihîKernekköyün-dedoğdu.Kur’ân-ıKerîm’iezberlediktensonraFerşûtköyündeTevfîkel-Kådî’den

Eser le ri. 1.Şer¼u£Aš¢deti’ttev¼îd. MüellifimeçhulBerberîcebirİbâzîakaidmetniolan,CerbeİbâzîâlimlerindenEbûHafsb.Cemî‘el-CerbîtarafındanArapça’-yatercümeedilenveKuzeyAfrikaİbâzîleriarasındaçokmeşhurolan£Aš¢ de tü’ttev
¼îd (Mušad di me tü’t-tev ¼îd)adlırisâleyeyazdığışerhtir.Onunbueseri£Aš¢ de
tü’ttev ¼îdşerhleriiçindeençokbiline-nidir.EseriilkdefaMuhammedb.Yûsufel-Bârûnîbirmecmuaiçinde(Kahire 1304/ 
1886, s. 3176),dahasonraEbûİshakİb-râhimEttafeyyişMušad dime tü’ttev ¼îd 
veşürû¼uhâbaşlıklıeseriçinde(Kahir e 
1353) yayımlamıştır. Ayrıca Halîfe b.el-HâcSaîdeş-ŞeybânîtarafındanEbûHafs’ınmetniveŞemmâhî’ninşerhiylebirlikteneşredilmiştir(Mušad di me tü’t-
tev ¼îd ve ma£ahû şer¼ân, bas kı ye ri yok, 
1973).Telâtî’ninbuşerhiüzerinesonrakidönemİbâzîâlimlerindenEbûHafsAmrb.Ramazanet-Telâtî,Netîce tü’lef kâr 
fîta£lîšı£Aš¢deti’lebrâradıylabirta‘likyazmıştır(Cus ters, I, 289290). 2. Şer¼u
met ni’lÂcur rû miy ye.KuzeyAfrikalıİbnÂcurrûm’unnahvedairmeşhureseriel
Mu šad di me tü’lÂcur rû miy yeüzerineyazılanbuşerhi,CezayirVercelân’daki
(Ouarg la)KåsdîMerbâhÜniversitesi’ndeBinMîlûdet-Tîcânî2011yılındayükseklisansteziolaraktahkiketmiştir.Telâtî’ninayrıca,muhtemelenCerbeadasınıhıristiyanlarınveyaTurgutRe-is’inkuşatmasıdolayısıylaVâdîmîzâb’da-kihocasıEbûMehdî’yeveorahalkınabirlikçağrısıyapanbirmektubu(Mek
te betü’lBâ rû nî, nr. 573.238/5),bazıfet-vaları (meselâ Cevâb li’ş-ŞeyÅ Ebî Sü-
leymân Dâ vûd b. İb râ hîm et-Te lâ tî £an 
¼ad di’l-³ınâß adıyla ; Mek te be tü’lBâ rû nî, 
nr. 573.238/2) ve Zâßi dü’llû³gibihocala-rınınvefatıüzerinekalemealdığımersiye-
le ri (Mek te be tü Sâ lim b. Ya‘k†b)günümüzeulaşmıştır.YenikaynaklarınbirkısmındaTelâtî’ninEbherî’yeaitÎsâ³†cî’ ye da ir 

Şer¼£alâmetni’lÎsâ³†cîadıylabireseryazdığıkaydedilip(Ali Yah yâ Mu am mer, 
s. 159; Mah fûz, I, 239)onunadıylabasıl-mışsada(Tu nus 1321, 1347)bazıaraştır-macılar,buşerhinTelâtî’ninçağdaşıvehemşehrisiEbü’r-Rebî‘Süleymanel-Cerbîel-Medenî’yeaitolduğunutesbitetmiştir
(Fer hât elCa‘bîrî, s. 138; Mu ham med b. 
Mûsâ Bâ bâ am mî v.dğr., II, 140, 205; Ali 
Ek ber Ziyâî, s. 350; Cus ters, I, 352353). NitekimSüleymanel-Cerbî’ninçağdaşıolanBedreddinel-Karâfî,onunÎsâ³†cî ileTeftâzânî’ninelMuÅ ta ½a r’ına(MuÅ

ta ½a rü’l-Mu¹av vel)birer şerh yazdığınıkaydettiğigibi(Tev şî ¼u’d-Dî bâc, s. 102, 
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fızvemânatemelindeyediyeayırmıştır.Bunlarisim,fiil,sıfat,zarf,zamir,Åâlife/iÅâle(isimfi il) ve harf tir (ede vat/fevâsıl). Ayrıcabasitüçsarfzamanıilebağlama
(si yak)dayalınahivzamanlarıarasındailkayırımıoyapmışveArapdilindezaman-larıntoplamsayısınıonaltıyaçıkarmış,inşaettiği“cihet”kavramınınahivzamanıunsurlarındanbiriolarakkabuletmiştir.Kadîmdilcilerinşâzvenâdirolaraknite-lediğikullanımlarıbirüslûpözelliğikabuledenTemmâm,saydığıonyedikarînedenbirininruhsatınadayanan,üzerinekıyasyapılabilenbuşâzkullanımla“udûl(sap

ma)üslûbu”ve“udûlistimali”adınıver-miştir.BubağlamdaKur’an’dagörülen,insanakılvemantığınınortayakoyduğunahivsistemindenfarklılıklarıudûlüslûbudiyenitelemiş,bunlarıdahaetkilianla-tım,i‘câzîdelâlet,belâg¢sırveedebîsanatincelikleritaşıyanüslûpözellikleriolarakdeğerlendirmiştir.Temmâm,kadîmdil-cilerinkabulettiğigibiiştikakınaslının
mas dar (Bas ra mek te bi) veya müfredmâzi(Kûfe mek te bi)değilherkelimeninköküne( ف ع ل )tekabüledenanamaddesiolduğunusöylemiş,yineziyadeharflerindahaöncebelirlendiğigibiondeğildahafazlaolduğunu,bunundayenidengöz-dengeçirilmesigerektiğiniifadeetmiştir.SözlüğügelişmişlugavîbirsistemkabulederekincelemekonusuyapanilkdilciTemmâm’dır.Yinesözlüğübirbiriyleilgi-sibulunmayankelimeleryığınıdeğilbirbi-riylebelirlialâkalarlabağlıöğelersistemişeklindedeğerlendirmiştir.

Eser le ri. Te lif. 1. elLu ³a tü’l£Ara biy
ye: Ma£nâhâ ve mebnâhâ (Ka hi re 1973, 
1979).Sîbeveyhi’ninelKi tâb’ındansonraArapgramerineyenibakışaçısındanikin-cikitapkabuledileneseriçerdiğicüretlifikirlersebebiylebüyüktartışmalarayolaçmış,hakkındaeserlervemakalelerya-zılmıştır.Kelime,kelâm,lugat,fonetik,sarfsistemi,nahivsistemi,siyakzavâhi-ri,delâletilmi,mu‘cem,isim,sıfatvefiilkalıpları,sîgavesarfmîzanı,zamirler,isim-fiiller,zarflar,edatlar,teng¢mmîzan-ları,nebrkuralları,karîneler,sahih-illetlisesler,mu‘cemlerveşevâhidgibiArapdilbiliminigenişperspektifteelealıpin-celeyen,moderndilbilimiaraştırmala-rındanesinlenmişözgünyaklaşımveyo-rumlariçerenbireserdir.2. elBeyân fî 
ra vâßi£i’lÆurßân (III, Ka hi re 1413/1993, 
2009).EserdeKur’anmetninindilveüs-lûpözellikleriincelenmiş,metinanalizin-delugavîyöntemuygulanmıştır.Yazarıngenişdilbilimibirikimi,enginedebîhisve 

adınıverdiğilafızveanlamayönelikonyedikarînenindikkatealınmasıgerekti-ğinisöylemiştir.Bunlaranlamlailgiliola-rakisnad,tahsis,nisbet,tebaiyyet,mu-halefet,maiyyet,zarfiyyet,tahdîd/tevk¢d,halkarîneleri;lafzayönelikolaraki‘rabalâmeti,rütbe(mahfûz ve gay ri mahfûz 
rüt be ler),sîga,mutâbakat,teŠâm,rabt,edat,nağmekarîneleridir.Âmilnazari-yesinegörekelimevekelâmınanlamınınbelirlenmesindei‘rabalâmetiyeterliikenTemmâmHassânbunuonyedikarînedensadecebiriolarakdeğerlendirmiş,bazıdu-rumlardai‘rabalâmetizâhirdeğilmukad-derveyamahallîolduğundanonuanlamıbelirlemedeyeterligörmemiştir.KadîmmüfessirlerinKur’an’ıSîbeveyhi’ninâmilnazariyesinegöreyorumladığını,bununyeterlibulunmadığını,anılankarînelerlesi-yakbağlamındaKur’an’ınyenidenyorum-lanmasıgerektiğinivurgulamış,karînelernazariyesinielBeyân fî revâßi£i’lÆurßân adlıeserindeKur’an’auygulamış,birçokyeniyorumveyaklaşımortayakoymuş-tur:Rahmetinazaplaçelişmesisebebiyle“rahmândanbirazap...”âyetindeki(Mer
yem 19/45)rahmânkelimesinin“mühey-min”(gö zet le yen, mu ra ka be eden)anlamın-da;A‘râfsûresindegeçen(7/20)“illâ”nınistisnadeğilistidrak(ön ce ge çen cüm le de 

yanlışanlaşılmaihtimalinigidericiifadegetir
mek)anlamındayorumlanması;“vasat,evsat”kelimelerine(elBa ka ra 2/143; el
Mâide 5/89; elKa lem 68/28)“efdal”anla-mı,“el-vâdi’l-eymen”terkibine(elKa sas 
28/30)“sağtaraf”değil“bereketlikutsalvadi”mânasıverilmesiilkdefaTemmâmHassântarafındanilerisürülmüştür.Hz.Ya‘k†b’unkendioğullarınaMısır’afarklıkapılardangirmeleritavsiyesinide(Yûsuf 
12/67)hasedevenazardeğmesinebağ-layangelenekselyorumunaksineaçlıktantelefolmaendişesinebağlamıştır.Tem-mâm,yükseklisansvedoktoratezlerin-deKernekveAdenlehçelerindekifonetikolgularıincelerkentesbitettiğiArapdili-ninnağmekriterlerini(mîzânü’tten g¢m) 
ve vur gu (nebr)kurallarınıMe nâ hi cü’l
ba¼¦ fi’llu³aadlıeserindeilkdefaortayakoymuştur.Kelâmdayerinegörelafzınsesininuzun-kısa,kalın-ince,güçlü-za-yıfsöylenmesişeklindemeydanagelennağmesoru,ispat-nefiy,şartgibicümleçeşitlerinegöredeğişir.Bunabağlıola-rakvurguheceleridefarklılıkarzeder.Buolgukelâmınanlamınıyorumlamadadayardımcıolur.TemmâmHassânkelimeyi isim, fiil,harfşeklindekiklasikayırımıyerinela-

Mekke’deonaltıyılkaldı.HayatınınsononyılınıKur’anaraştırmalarınahasretti.Geçirdiğibeyinameliyatındankısabirsüre
son ra 11Ekim2011tarihindeKahire’devefatetti.Temmâm1972’deRabat’taMektebüTensîkı’t-ta‘rîbtakdirödülünü,
1984’teSuudiKrallığı’ndaUluslararasıÂl-iBasîrödülünükazanmış,1978’deyaptı-ğıdilaraştırmalarıdolayısıylakendisineSaddâmödülü,2006’daKralFaysalUlus-lararasıArapDiliveEdebiyatıödülüveril-miş,2008’deVücde’de(Fas)düzenlenenArapDiliveBeşerîGelişimUluslararasıKongresi’ndekendisineşerefödülütak-dimedilmiştir.Batıdünyasındasonasırlardagelişmekaydedenmoderngramervedilaraştır-malarınınetkisindekalanTemmâmHas-sân,Arapgramerivedilbilimindebirçokyenifikirveyaklaşımortayakoymuştur.
Onun elLu ³a tü’l£Ara biy ye: Ma£nâ hâ 
ve mebnâhâadlıkitabıArapdiliincele-melerindeçığıraçmışüçtemeleserdenbirikabuledilmiştir.DiğerikisiSîbevey-
hi’nin elKi tâb’ıileAbdülkåhirel-Cürcânî’-
nin Delâßilü’li£câz’ıdır.Sîbeveyhi’ninese-
ri ne elKi tâbdenildiğigibiTemmâm’ın
ese ri de elKi tâbü’lCedîddiyenitelen-miştir.Bunabağlıolarakkelâmınanla-mınınbelirlenmesiveyorumlanmasındaüçteoriortayakonmuştur.BunlarınilkiSîbeveyhi’nintemsilettiğiâmil/avâmilna-zariyesi,ikincisiCürcânî’nintemsiledipesaslarınıortayakoyduğunazımteorisi,üçüncüsüdeTemmâmHassân’ıntemsilettiğikarînelerteorisidir.BaştaerRed 
£ale’nnu¼ât’ınsahibi,XII.yüzyıldilâlimiİbnMadâel-KurtubîolmaküzereİbrâhimEnîs, İbrâhimMustafa,AbdurrahmanEyyûbveAbdülkådirel-Müheyrîgibiçağ-daşdilbilimcileriâmilnazariyesinired-dediponualayaalmışlar,fakatyerinedebaşkabirteorikoyamamışlardır.Ardın-danbunuTemmâmHassângerçekleştir-miş,kelâmınanlamınınbelirlenmesinde“tedâfürü’l-karâin”(karinelerdayanışması) 

Temmâm

Hassân
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din, www.ahewar.org/de bat (11.03.2016);Ha-sanMindîlel-Ukaylî,“Na¾arât fîüslûbi’l£udûl
fi’nna½½i’lÆurßânî”, www.almakta bah.net/vb/
showt hre ad.phe?t=100841 (11.03.2016);CâbirKumeyha,“Üstâ×îel¥abîbedDuktûrTemmâm
¥assân”, www.ikh wa nonline.com/Ar tic le.aspx? 

(11.03.2016);MuhammedSâlih,“Temmâm¥as
sânevvelü £âlimindir£amiyyin...”, mak toob. 
news.ya hoo (11.03.2016);Husâmed-Dumrânî,
“edDuktûrTemmâm¥assânSîbeveyhi’lMı½rî”, 
www.ca iro dar.com (11.03.2016);Hamîdel-Müsâvî,
“ÆırâßefîmašåliTemmâm¥assân:elLu³ave
našdü’ledeb”, Fikr ve ¡ešåfe, Hamid zag.blogs-
pot.com (11.03.2016).

ÿİsmailDurmuş
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TENKÝZ

( تنكز )
Ebû Saîd Sey füd dîn

Tenkiz Ha lîl
b. Abdillâh el-Eþ re fî
el-Hü sâ mî en-Nâ sý rî

(ö. 741/1340)

Memlüklerdönemiemîrlerinden
Dýmaþk saltanat nâibi.
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680 (128182)yılıcivarındadoğduğutahminedilmektedir.KöletüccarıHocaAlâeddin es-Sivâsî’ninMısır’a getirdiğiTenkiz(Ten giz)önceel-Melikü’l-EşrefHa-lîlb.Kalavuntarafındansatınalındı.Onunöldürülmesininardındanel-Melikü’l-Man-sûrHüsâmeddinLâçin’in,sonolarakdael-Melikü’n-NâsırMuhammedb.Kalavun’unmemlükleriiçindeyeraldı.Kısasüredesultanınhasekileriarasınagirmeyibaşardıvesultanınikincisaltanatıesnasındaonlaremirliği(imretüaşere)rütbesineyükseldi.Sultanın,tahtınıterkederekKerek’egit-tiğisıradaTenkizdeonunyanındabulu-nuyordu.OsıradakendisineçokgüvenensultantarafındanDımaşknâibi ilegö-rüşmeleryapmaküzeregörevlendirildi.Tenkiz’inbugörüşmeleresnasındakötümuameleyemâruzkaldığı,bunaüzülenMuhammedb.Kalavun’untekrartahtaçıkmasıhalindekendisinibunâibinyeri-netayinedeceğinivaadettiğinakledilir
(Sa fe dî, el-Vâfî, X, 421; İbn Ha cer elAs
ka lâ nî, I, 308).Tenkiz, Muhammed b. Kalavun’unüçüncüdefatahtaçıkmasınınardındanöncetablhâne(kırklar),dahasonrayüzler
(imretümie/takdîmetüelf)emirliğineterfietti.Ayrıcasultanonu idarîkonulardayetiştirilmeküzeresaltanatnâibiArgunen-Nâsırî’yemülâzımolarakgörevlendirdi.Ardındansultanınkendisinegüvenmesi,ayrıcavaadindendolayıgençyaştaolması-narağmenDımaşksaltanatnâibliğine
ta yin edil di (1 Rebîülâhir 712 / 6 Ağus tos 

so nu na ek len miş tir, Ka hi re 2007, s. 361
384);Na¾raSîmîyû¹išıyyeli’nnu½û½
(Flu id Me ril’den çe vi ri olup bu da anı lan 
ese rin so nun da yer alır [s. 385399]).Temmâm,bunlarındışındadilbilimlerivekültüralanlarındaaşağıdakidergilerdeyayımlanançoksayıdamakaleyazmıştır:
elEzher,Minberü’lİslâm,elMecelle,
elLisânü’l£Arabî,elFu½ûl,elBu¼û
¦ü’llu ³a viy ye ve’lede biy ye (Mek ke), 
el¥a ½âd (Kü veyt), elKi tâb (Bağ dat), 
elMu¼âŠârât(Cid de),edDirâsâtü’l
Æurßâniy ye (Lon dra), elMe nâ hil (Mağ
rib), ¥av liy yâ tü Kül liy ye ti dâri’l£ulûm 
(Ka hi re), Me cel le tü Kül li ye ti’lâdâb 
(Mağ rib), Me cel le tü Mec ma£i’llu³a
ti’l£Ara biy ye (Ka hi re), Me cel le tü 
Ma£hedi’llu ³ati’l£Arabiyye (Mekke). Bazımakalelerişunlardır:“ƒa¹âßü’l-A¼me-diyyefîtefsîrišavlihîte£âlâ‘veÅâteme’n-nebiyyîn’”(trc. İbrâhim Muham me d el
Asîl, ME, XXVII/910 [1963], s. 11461151); “Ta£limü’n-na¼vbeyne’n-na¾ariyyeve’t-ta¹bîš”(elMenâ¼il, sy. VII [Ra bat 1976], 
s. 112 vd.);“et-Türâ¦ü’l-lu³avîel-£Arabî”
(elFu ½ûl, I/1, 1980);“el-Lu³atü’l-£Arabiyyeve’l-¼adâ¦e” (elFu ½ûl, IV/3, 1983); “el-Lu³ave’n-našdü’l-edebî”(elFu ½ûl, IV/1, 
1983);“el-Mü½¹ala¼u’l-belâ³iyyü’l-šadîmfîŠavßi’l-belâ³ati’l-¼adî¦e”(elFu ½ûl, VII/3
4, 1987).
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zevkiylekalemealdığıkitapKur’anmetni-ninterkipveüslûbununmodernanlamdaincelendiği ilkeserdir.3. Me nâ hi cü’l
ba¼¦ fi’llu³a (Ka hi re 1955, 1986, 1990; 
Dâ rül bey zâ 1979, 1992).DilveArapdiliin-celemelerindeizlenecekyöntemler,Arapdilininnağmekriterleriilevurgu(nebr)ka-idelerigibimeseleleredairdir.4. elU½ûl 
(Ka hi re 1981, 1982, 2000).Arapdilbilimidüşüncesininasıllarıolannahiv,fıkhü’l-lu-gavebelâgatınepistemolojikincelemesi-dir.5.elİctihâdâtü’llu³aviyye(Ka hi re 
2007).Metinanalizindedilbilimiyöntemiüzerinedir.6. elLu³a bey ne’lmi£yâriy
ye ve’lva½ fiy ye (Ka hi re 1958; Dâ rül
bey zâ 1992).Kıyasvekaideleredayalıdilbilimiyletasviredayalıdilbiliminedair-dir.Temmâm’ındiğerbaşlıcaeserlerideşunlardır:Me nhe cü’nnü ¼â ti’l£Arab 
(Ka hi re 1971);etTemhîdfîiktisâbi’l
lu³ati’l£Arabiyyeli³ayri’nnâ¹ıš¢ne
bihâ (Mek ke 1404/1984); Ma šå lât fi’l
lu³a ve’ledeb (III, Mek ke 1985; Ka hi
re 2006, 2011); elƒu lâ ½a tü’nna¼ viy ye 
(Ka hi re 2000);Dirâsetü’lma£nâ£inde’l
u½û liy yîn (Ka hi re 2001);ƒavâ¹ırumen
teßem me le lu ³a te’lÆurßâni’lKerîm 
(Ka hi re 2006); Mefâhîm ve mevâšıf
fi’llu³a ve’lÆurßân (Ka hi re 2010); el
Fik rü’llu³aviy yü’lce dîd (Ka hi re 2012); 
¥a½âdü’ssinînmin¼uš†li’l£Arabiyye
(Ka hi re 2012).

Tercüme: Mesâlikü’¦¦ešåfeti’li³
rîšıyyeile’l£Arab(Ka hi re 1957, 2010; 
Bey rut 2003; De Lacy O’le ary’nin How 
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me kâ nü hû fi’ttâ rîÅ (Ka hi re 1961, 1997, 
2007, 2010; ay nı ya za rın Ara bic Tho ught 
and its Pla ce in His tory  ad lı ese ri nin ter
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sos yo lo ji me se le le ri ne da ir dir); enNa½ 
ve’lÅi¹âb ve’licrâß (Ka hi re 1418/1998, 
2007; Ro bert de Bo uc he rand’dan çe vi ri
dir. Ba tı’da me tin dil bi li min de en bü yük 
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bi li mi ve belâgat me se le le ri ör nek ler le ele 
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tics Ency clo pa edia, ed. Kirs ten Malm kja
er, Cam brid ge 1991; İn gi liz ce’den ter cü me 
olup İc tihâdât lu ³a viy ye  ad lı ki ta bı nın 


