Abdullah Tivnikli
İSAR Vakfı

Uluslararası Sempozyum
OSMANLI’DA İLİMLER
SEMPOZYUMU DİZİSİ - VI

OSMANLI’DA
ULÛM-İ ARABİYYE
Alimler, Eserler, Meseleler
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Ali BULUT
Doç. Dr. Ömer İSHAKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Musa ALAK
Dr. Öğr. Üyesi Ali BENLİ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MEYDAN
Arş. Gör. Dr. Yakup KARA
Arş. Gör. Akın İŞLEME
Muaz ALEMDAR

18-19 Aralık/December 2020 Istanbul,
Turkey - Online

Osmanlı’da
İlimler Sempozyumu Dizisi - VI

Osmanlı’da
Ulûm-i Arabiyye
Sempozyumu

Alimler, Eserler, Meseleler
18-19 Aralık 2020
İstanbul, Türkiye - Online

İ

slam kültür ve medeniyetine dair akademik
çalışmalara hâkim olan yerleşik anlayış, İslam
düşüncesinin ortaçağdan itibaren üretkenliğini yitirdiği varsayımına dayanmaktadır. Bu bakış açısının bir neticesi olarak, ortaçağdan modern dönemlere kadar süren Osmanlı devrinin İslami ilimler
alanında en iyimser ifade ile durağan bir periyot
olduğu kabulü yaygınlaşmıştı. Ancak son yıllarda
yapılan revizyonist/eleştirel çalışmalar bu kabulleri
sorgulamaya başlamıştır. Osmanlı dönemi İslam
bilgi ve kültür birikimi, üretkenlik ve durağanlık
gibi indirgemeci kavramsallaştırmaların ötesinde
bu geleneği kendi bağlamından anlamaya dönük
çalışmalara ihtiyaç duymaktadır. İSAR, bu yaklaşımın bir uzantısı olmak üzere Osmanlı ilim geleneğini çok katmanlı bir anlayışla ele alarak, onu hem
İslami ilimler geleneğinde hem de dünya düşünce
tarihi bağlamında, yerini yeniden tanımlamayı hedefleyen ilmî toplantılar serisi tasarlamıştır. Serinin
ilk beş sempozyumu, kelam, fıkıh, tasavvuf, tefsir
ve hadis ilimlerine tahsis edilmişti. Altıncısı ise,
Osmanlı döneminde Ulûm-i Arabiyye konusunda
düzenlenecektir.
Hicrî ilk asırda fetihlerle birlikte Arapların farklı
milletlerle karışmaları sonucu dilde görülen bozulmalara çözüm bulmak, Kur’ân-ı Kerîm’in ve hadislerin doğru bir şekilde anlaşılmasını ve intikalini
sağlamak gibi hedeflerle başlayan Arap diline yönelik çalışmalar zaman içerisinde birçok disipline

ayrılmıştır. Dil ilimlerinin kuruluş aşamasında yürütülen derleme faaliyetleriyle birlikte lügat, sarf,
nahiv, aruz, belâgat ve edebiyat alanlarında erken
dönemlerde eserler verilmeye başlanmış ve zamanla her bir disiplinle ilgili oldukça geniş bir literatür
ortaya çıkmıştır.
İkinci asırda ise Sîbeveyh’in el-Kitâb’la en önemli
ürününü veren nahiv çalışmaları, Basra ve Kûfe’de
neş’et eden dil ekollerinin temsilcileri tarafından
sürdürülmüş ve sahayla ilgili muhtasar ve mufassal
pek çok eser kaleme alınmıştır. Sarf ve nahiv sahasında ders kitabı olarak okutulan ve medrese müfredatına giren eserler, tarih boyunca ilgi odağı olmuş, özellikle müteahhir dönemde daha çok bu tür
eserler üzerine şerh ve hâşiyeler kaleme alınmıştır.
Osmanlı döneminde ve coğrafyasında da söz konusu sahada kesintisiz bir şekilde farklı hacimlerde ve
işlevlerde çok sayıda eser verildiği görülmektedir.
Bu eserler ilim dünyasının ilgisini çekiyor olsa da
günümüzde pek çoğu el yazma hâlinde bulunmakta; tahkik ve tahlil çalışmalarını beklemektedir. Bu
bağlamda Osmanlı eğitim tarihi, bize Arapçanın
Arap olmayanlara öğretim tarihini de okuma ve
değerlendirme imkânı sunmaktadır.
Belâgat ilmi de Osmanlı’da Abdülkâhir el-Cürcânî, Sekkâkî ve Kazvînî çizgisinin tevarüs edilip
geliştirildiği önemli sahalardan biri olmuştur. Sekkâkî’nin Miftâhu’l-Ulûm adlı eserinin belâgatle
ilgili üçüncü kısmı, Kazvînî’nin Telhîsu’l-Miftâh’ı,
bu eserler üzerine Teftâzânî, Seyyid Şerîf Cürcânî
ve İsferâyînî gibi âlimler tarafından yazılan şerh ve
hâşiyeler etrafında geniş bir literatür oluşmuştur.
Osmanlı havzasında belâgat ilmine dair çalışmalar
ve tartışmalar, bazı müstakil eser telifleri görülmekle birlikte, genellikle bu şerh ve hâşiyeler üzerinden
sürdürülmüştür. Henüz tam bir envanteri bile çıkarılmamış olan Osmanlı belagat literatürünün aydınlatılması, belagat ilminin tarihinde görülen bir
boşluğu dolduracaktır.
Özetle Osmanlı’da Ulûm-i Arabiyye ile ilgili
âlimler, eserler ve meseleler üzerine yapılacak olan
bu sempozyum, Osmanlı geleneğinin Arap dili ile
alakalı bilgi alanlarına yapmış olduğu katkıları ortaya koymayı hedeflemektedir.

Osmanlı Dönemi
Sarf ve Nahiv Çalışmaları
Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan
FSM Vakıf Üniversitesi

B

ilindiği gibi Osmanlı Beyliği Anadolu
Selçuklu Devleti’nin bir uç beyliği olarak
Bilecik ve civarında yerleşmiş daha sonra sınırlarını genişletmiş bir beyliktir. Pek tabiî olarak
idarî yapılanmasında Selçuklulardan örnek aldığı
gibi öğretim kurumları ve müfredat programlarının oluşturulmasında da Selçuklu medrese sisteminin izlendiğini söyleyebiliriz. Çünkü millet
aynı milletti ve yeni devletin ilim adamları ve
müderrisleri de Anadolu sahasında Selçuklu’nun
kurulmasından beri faaliyet gösteren medreselerde yetişmişlerdi. Dolayısıyla Osmanlı döneminde yetişen âlimler de diğer ilimlerde olduğu gibi
sarf (morphology) ve nahiv (syntax) alanlarında
da medresede okudukları ve okuttukları kitaplara
şerhler, hâşiyeler ve taʻlîkler yazmışlardır. Büyük
çoğunluğu bu yolda eserler ortaya koyarken daha
az sayıda da olsa bazı âlimler de yeni metodlarla
sarf ve nahiv alanlarında müstakil eserlerde te’lif
etmişlerdir. Osmanlı âlimleri içinde şerh ve hâşiye
dışında sarf ve nahve dair müstakil ve yeni eser
ortaya koyanların başında İmâm-ı Birgivî diye tanınmış olan Birgili Mehmed Çelebi gelmektedir.
Birgivî, yazdığı eserlerle Osmanlı medreselerinde
Arapça öğretimini devrin usüllerine nispetle hayli
kolaylaştırmıştır. Diğer eserler üzerine yazılanlar
yanında Birgivî’nin eserlerine yazılan şerh, hâşiye, muʻrib, taʻlîk ve tercümeler geniş bir literatür oluşturmuştur. Sunumumuzda Osmanlı döneminde Arapça öğretiminin yeri ve metodları ile
sarf-nahiv çalışmalarına dair eserlerden önemli
olanlar üzerinde durulacaktır.

Osmanlı Dönemi
Belagat Çalışmaları
Prof. Dr. Nasrullah Hacı Müftüoğlu
Marmara Üniversitesi

A

nadolu’da yapılmış bulunan belagat çalışmalarını; Arapça ve Türkçe yapılmış
çalışmalar olarak iki grupta ele almak lazımdır.
Arapça çalışmalar, genelde şerh ve haşiye niteliğini arz ederken; Türkçe yapılmış çalışmalar, te’lif ve tercüme vasfını taşımaktadır. Arap
dili ile yapılan şerh ve haşiyeler, Sekkâkî (öl.
626/1228)’nin ‘Miftahu’l-Ulûm’unda yer alan
belâgat kısmı (üçüncü kısım) ile bu kısım üzerinde yapılmış olan ‘telhis, şerh ve haşiyeler’ etrafında cereyan etmiştir. Celâlüddin el-Kazvînî
(öl. 739/1338)’nin ‘Telhîsu’l-Miftah’ isimli eseri
ile bu eserine şerh olarak yazdığı ‘el-Îzâh’ isimli
te’lifi; yine Sekkâkî’nin sözü edilen eseri üzerinde, Abdurrahman el-Îcî (öl. 756/1355) tarafından
‘el-Fevâidü’l-Ğıyâsiyye’ ismiyle yazılan telhis ve
bu telhisler etrafında geliştirilen şerh ve haşiyeler adeta bir ‘Sekkâkî grubu’ meydana getirdiği
görülmektedir. Gerek bu kitapların ve gerekse
el-Kazvinî’nin Telhis’i üzerine Sa’duddin et-Teftazânî (öl. 792/1389) tarafından ‘el-Mutavvel’ ve
‘Muhtasaru’l-Meânî’ isimleriyle yazılan şerhlerin
Anadolu medreselerinde ders kitabı olarak takip
edilmiş olmaları; Türk müellifler tarafından aynı
dil ile daha başka bir hayli şerh, haşiye ve ta’liklerin yazılmasına sebep olduğu gibi; Türk dili ile
yapılan te’liflerin iskelet, plan ve metoduna da
önemli ölçüde etkili olmuştur. Medreselerin İslam milletlerine ait ortak bilgi ve kültür kurumları
olmaları, Türkçe belagat te’liflerinin bu ortaklık
içinde değerlendirilmesi sonucunu doğurmuştur.
Bizce üzerinde durulması gereken önemli bir husus vardır ki, o da şudur; şerh ve haşiye adıyla yazılan bazı eserler, bu isimlerle değil de müstakil
çalışmalar olarak takdim edilmiş olsaydı, çok
daha faydalı bir yol izlenmiş olacaktı. Mesela

Hasan Çelebî (öl. 886/1481)’nin Mutavvel üzerine yazdığı ‘Haşiye’si orijinal tespitlerle dolu
olmasına rağmen, maalesef haşiye tabirinin donukluğu altında zayi olup gitmektedir. Keza, adı
geçen el-Îcî’nin on varak civarındaki ‘Telhis’ini,
Taşköprüzâde (öl. 968/1560) 280 sayfa civarında
şerh ve izah ederek, metinde işaret dahi edilmeyen bir hayli belâgat konularına açıklık getirmesine rağmen, eserin şahsiyeti yine ‘şerh’ tabirinin
ezikliği altında yok olmaktadır.
Osmanlı’da Türkçe belagat te’lifleri de oldukça hatırı sayılır seviyededir. Tespitlerimize
göre ilk Türkçe belagat telifi İsmail Ankaravî
(öl. 1041/1631) tarafından ‘Miftahu’l-Belâğa ve
Misbâhu’l-Fesâha’ ismi ile ortaya konmuştur. Diyarbekirli Said Paşa’nın (öl. 1309/1891) ‘Mizânü’l-Edep’ adıyla yazdığı eser, belki de Türk
dili ile yazılmış belâgat te’liflerinin en güzelidir.
‘Meânî’, ‘Beyân’ ve ‘Bedî’ sıralamasıyla işlediği
konularda, nazm ve nesr olarak kullandığı misallerin hepsi Türkçedir. Said Paşa, Süleyman Nazif’in
babasıdır. Muallim Nâci (öl. 1310/1892) sözlük
mahiyetinde dahi olsa, belâgat ıstılahlarına dair en
sağlam bilgileri, özellikle Türk edebiyatında kullanılan edebi ıstılahları ihtiva eden ve ‘Istılahat-ı
Edebiyye’ ismi ile bilinen eserini telif etmiştir.
M. Naci’nin ayrıca ‘İ’câz-ı Kur’ân’ adlı önemli bir risalesi vardır. Ahmet Cevdet Paşa’nın (öl.
1310/1895) ‘Belâğat-ı Osmâniye’ isimli te’lifi, bu
alandaki en önemli te’liflerden biridir. Denebilir
ki mütefekkir ve ediplerimizin Türk Belagatı hakkındaki uyanışları, bu eser sayesindedir.‘Sefinetü’l-Belâğa’ ve ‘Mizanü’l-Belâğa’ isimli eserlerin
müellifi Abdurrahman Süreyya (öl. 1322/1904),
‘Belâğat-ı Osmâniye’ üzerine yazdığı eleştirel
mahiyetteki ‘Ta’likât-ı Belâğat-ı Osmâniye’ adlı
eseriyle, amansız bir belagat müsademesi başlatmıştır. Red ve savunma bağlamında, on kadar eser
ve çok sayıda makaleler yayımlanmıştır.
Osmanlı Türkçesi ile yazılmış belagat te’lifatı
ile ilgili detaylı bilgiler, tebliğin tamamıyla sunulacaktır. Muvaffakıyet Yüce Allah’tandır.

Osmanlı Dönemi
Sözlük Çalışmaları
Prof. Dr. Paşa Yavuzarslan
Ankara Üniversitesi
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I. yüzyılda Kaşgârlı Mahmud’un Karahanlı yazı dili geleneğinde kaleme aldığı
Dīvānu LuġÀti’t-Türk adlı eseriyle Arap sözlükçülük modelinde temelleri atılan Türk sözlükçülüğü, Türklerin geniş coğrafyalara yayılmasıyla,
Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi ve Çağatay Türkçesinde bize çok
değerli sözlükler yadigâr bırakmıştır. Anadolu’da
daha XIII. yüzyılda Fars dilinden tercüme edilmeye başlanan edebî eserler ile Arapçadan tercüme
edilen din ve bilime ait kitaplar, bu iki dilin aydın Türk tabakası arasında üstünlük kazanmasına
sebep olmuştur. Bunun gibi Anadolu’da oluşmaya başlayan Divan edebiyatında ölçülü söz söylemek için gittikçe artmaya başlayan Farsça ve
Arapça sözvarlığı, Farsça-Türkçe, Arapça-Türkçe
iki dilli hatta Arapça-Farsça-Türkçe çok dilli sözlüklerin hazırlanmasını da gündeme getirmiştir.
Anadolu’da XV. yüzyılda medreselerde Arapça
ve Farsçayı öğretmek ve sözvarlığını daha kolay
ezberletmek için küçük hacimli manzum sözlükler düzenlenmeye başlanmış ve bu gelenek XIX.
yüzyıla kadar sürmüştür. Hatta Türkçe-Fransızca,
Türkçe-Rumca, Türkçe-Bulgarca manzum sözlükler bile kaleme alınmıştır. Anadolu sahasında
XIII. yüzyıldan, matbaanın Türkler tarafından da
kullanılmaya başlandığı XVIII. yüzyıla kadar düzenlenen bütün sözlükler yazma eser konumunda
olup bunları tespit etmek, içerikleri ve düzenleri
hakkında bilgi vermek uzun soluklu bir çalışmayı
gerektirmektedir.
Bu bildiride Osmanlı Devletinde XVIII. yüzyılda İbrahim Müteferrika’nın kurduğu matbaada basılan ilk eserler arasında olan Vanîzâde’nin
Cevherî’den tercüme ettiği Tercemetü Sihâhi’l-

Cevherî (Vankulı Sözlüğü) adlı sözlükten başlayarak Tanzimat’ta Batı sözlükçülüğü ilkeleriyle
yeni bir aşamaya giren Osmanlı döneminde matbaada basılan Osmanlı Türkçesi sözlükleri ele alınıp incelenecektir.

Filibeli Halil Fevzi Efendi ve
el-Hâşiyetü’l-Cedîde ‘alâ Şerhi
‘İsami’l-Ferîde Adlı Eseri
Prof. Dr. Ali Bulut
İstanbul Üniversitesi

A

sırlar boyunca belâgat alanında müstakil
birçok eser yazıldığı gibi belâgatin bazı
konularına yönelik eserler özellikle de risâleler
de yazılmıştır. Ebü’l-Kâsım es-Semerkandî (ö.
888/1483’ten sonra)’nin istiâreyle ilgili Ferâidü’l-Fevâid li-Tahkîki Meâni’l-İstiârât (adlı risâlesi meşhurdur. Semerkandi’nin risâlesi üzerine
birçok şerh yazılmıştır. Bu şerhlerin belki en meşhuru İsâmüddin el-İsferâyînî (ö. 945/1538)’nin
yazdığı Şerhu Risâleti’l-İstiâre isimli eserdir.
İsferâyînî’nin bu şerhi üzerine de birçok hâşiye
yazılmıştır. Hâşiye yazanların önemli bir kısmı
da Osmanlı âlimleridir. Bu âlimlerden biri de Mecelle Cemiyeti azası Filibeli Halil Fevzi Efendi
(ö. 1301/1884)’dir. Onun çalışma konumuz olan
el-Hâşiyetü’l-Cedîde ʻala Şerhi ʻİsâmi’l-Ferîde
adlı eseri tek kitapta iki cilt olarak birkaç defa basılmış olup 995 sayfalık hacimli bir belâgat ansiklopedisi niteliğindedir. Biz de bu çalışmamızda önce Filibeli Halil Fevzi Efendi’nin hayatı ve
eserlerinden bahsedeceğiz. Ardından hâşiyesini
muhteva ve yöntem açısından inceleyip değerlendireceğiz.

Osmanlı Dönemi
Türkçe Belagat Çalışmaları
Prof. Dr. Mücahit Kaçar
İstanbul Üniversitesi

B

elâgat ilminin temel kural ve metotları,
Kur’ân-ı Kerîm’i daha iyi anlama ve mucize olma yönünü gösterme gayesiyle tefsir ve
kelâm âlimleri tarafından sağlam hale getirilmiştir. Câhız, Abdülkâhir Cürcânî ve Zemahşerî gibi
belâgatle uğraşan zatlar, bu ilmin temel kurallarını
Arap dilinin kuralları dâhilinde sağlam bir şekilde ortaya koymuşlardır. İslâm dünyasında birçok
belâgat eserinin yanında özellikle Sekkâkî’nin
Miftahu’l-Ulûm isimli eserinin el-Kazvinî tarafından Telhisü’l-Miftah ve Taftazânî tarafından
da el-Mutavvel isimleriyle yapılan şerhleri okutulmuştur.
Osmanlı döneminde de belagat ilminin öğretilmesi medreselerin her aşamasındaki ders programlarında önemli bir yer tutmuştur. Müderrislerin rahatlıkla Arapçayı okuyup yazabilmeleri
ve Arapçanın iyi derecede öğretilmesinin amaçlanması gibi sebeplerle belâgat alanında yazılan
eserlerin çoğunun Arapça olduğu görülmektedir.
Nitekim kütüphanelerimizde, yukarıda bahsi geçen belagat eserlerine Arapça yapılmış birçok
şerh, haşiye ve talik çalışması bulunmaktadır. Ancak bu çalışmaların yanında, temel belagat kitaplarının ve belagatin kendisinin ele alındığı Türkçe
çalışmalar da mevcuttur.
Bu bildiride, Osmanlı döneminde temel belagat
kitapları hakkında yapılmış Türkçe tercüme, şerh,
haşiye ve talik çalışmaları ile yine belagati Türkçede ele alan te’lîf türü çalışmalar ele alınacaktır. Böylece Ulûm-i Arabiyyenin önemli bir kısmı
olan belagatin Türkçedeki serüveninin genel hatlarıyla ortaya konulmasına çalışılacaktır.

Osmanlı Ulemasından
Sobucalı Mehmed Efendi’nin
Mirsâdu’l-Hâdi ‘Ale’l-Hevadî Adlı
Belagat Eseri
Doç. Dr. Mustafa Öncü
Mersin Üniversitesi

İ

lahî kitabımız Kur’an-ı Kerîm Arap diliyle
gönderilmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) kendisine indirilen Kur’an’ı açıklamış
ve tebliğ etmiştir. Henüz hayattayken Kur’an’ın
anlaşılmasına yönelik soruları bizzat kendisi izah
etmiştir. Yaptığı bu izahatlar hadis-i şerifleri meydana getirmiştir. Özellikle Arap olmayan insanların İslam dinine girmeleri ve başta Kur’an-ı Kerim ile hadis-i şerifleri anlamaya olan iştiyakları
onları Arap Dilini öğrenmeye sevk etmiştir. Arap
Dili üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Böylece Kur’an’ın indirilişinden kısa bir
süre sonra hem Kur’an’ın hem de hadislerin daha
iyi anlaşılması gayesiyle farklı ilim dalları ortaya
çıkmıştır. Bu ilimlerden bazıları dil ile ilgili Sarf,
Nahiv, Belagat gibi ilimlerdir. Bunların gelişip
yaygınlaşmasında İslam coğrafyasının her tarafından farklı milletlerden ulemanın katkısı olmuştur.
Osmanlılar döneminde de bu ilimlere teveccüh
artmış bunlarla ilgili yüzlerce âlim yetişmiştir. Bu
âlimler tarafından binlerce eser kaleme alınmıştır.
Gün geçtikçe bu âlimler ve eserler üzerine yapılan
çalışmalar Osmanlı dönemi ilim havzasının aydınlatılmasına ışık tutmaktadır. Bu dönemde yetişmiş âlimlerden bir tanesi de Sobucalı Mehmed
Efendidir. (ö. 1161/1748). Günümüzde Aydın ili
Koçarlı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sobuca
köyündendir. Dedeköy’de medfundur. Özellikle
Sarf, Nahiv, Belagat, Vad’, Münazara ve Mantık
konularında Osmanlı medreselerinde okutulan kitaplar üzerine yaptığı çalışmalar önemlidir. Bunların bir kısmı halen yazma halinde kütüphanelerdeki yerlerinde araştırmacılarını beklemektedir.
Bu eserlerden biri de Belagat ilmi ile ilgili kaleme

aldığı Mirsâdu’l-hâdî adlı eseridir. Sobucalı bu
eseri ile belagat tarihinde Abdulkâhir el-Curcânî,
Sekkâkî ve Kazvînî gibi belagat âlimlerini takip
etmiştir. Bu eser Nûruddin Hamza Aydınî’nin,
el-Hevâdî adlı belagat eserinin haşiyesidir. Oldukça hacimli olan Sobucalının bu eserinin farklı kütüphanelerde birçok nüshası bulunmaktadır.

Niksârî’nin Şerhu’l-Îzâh Adlı
Eserinin Değerlendirmesi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Arslan
Yalova Üniversitesi

O

smanlı’da ‘ulûm-i Arabiyye’ye dair sarf,
nahiv gibi gramer alanında verilen eserler
yanında belâgat alanında da birçok eser verilmiştir. Bu dönemde belâgata dair telif edilen eserlerin büyük bir kısmı şerh ve haşiye çalışmalarıdır.
Zira Abdülkâhir el-Cürcânî’nin (ö. 471/1078-79)
ortaya koyduğu belâgat sistematiği, Sekkâkî’nin
(ö. 626/1229) Miftâhu’l-‘ulûm adlı eserinin beâgata dair olan üçüncü kısmı ile kemâle ermiş, Hatîp
el-Kazvînî’nin (ö. 739/1338) Telhîsu’l-Miftâh -ki
Sekkâkî’nin Miftâhu’l-‘ulûm’unun telhisidir- ve
el-İzâh adlı eserleriyle son şeklini almıştır. Bu dönemden sonra belâgat alanında yapılan çalışmaların tamamına yakını Sekkâkî ve Kazvînî’nin
adı geçen eserleri üzerine yapılan şerh, haşiye
ya da ihtisar çalışmalarıdır. Hal böyle olunca
Osmanlı dönemindeki belâgat çalışmaları da bu
çerçevede gelişimini sürdürmüştür.
Osmanlı döneminde belâgat alanında yapılan
şerh ve haşiye çalışmalarına, Cemâleddîn Aksarâyî’nin (ö. 791/1388-89) Îzâhu’l-İzâh’ı, Molla
Hüsrev (ö. 885/1480) ve Hasan Çelebi, Fenârî’nin
(ö. 891/1486) Mutavvel haşiyeleri, Taşköprizâde’nin (ö. 968/1561) el-Fevâidü’l-Gıyâsiyye şerhi
ve çalışmamızın konusunu teşkil eden Muhammed Muhiddîn en-Niksârî’nin (ö. 901/1495) Şer-

hu’l-Îzâh’ı gibi eserler örnek olarak zikredilebilir.
Ne var ki bu çalışmalar iki açıdan eleştiri konusu olmuştur. Birincisi, yapılan şerh ve haşiyeler, “felsefe-kelâm” mektebini temsil eden ekolün
devamı niteliğindedir. Bu ise belâgatın edebi
zevkten yoksun kurallar manzumesine dönüşmesine sebep olmuştur. İkincisi ise yapılan şerh
ve haşiyeler özgün bir düşünce ortaya koyamamışlardır. Bu da belâgat ilminin donuklaşması ve
bu alanda yeniliklerin yapılamaması sonucunu
doğurmuştur.
Bu tebliğ, Osmanlı alimlerinden olan ve II.
Bayezid döneminde Ayasofya ve Fatih camilerinde tefsir okutan Muhammed Muhiddîn en-Niksârî’nin Şerhu’l-Îzâh adlı eserini, genel olarak
belâgat ilmine katkısı, özel olarak da yukarıda
zikredilen eleştiri konularının haklılık payı açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Klasiklerin Osmanlı
Tercümelerine Bir Bakış ve
Abdünnâfi‘ Efendi’nin
Mutavvel Tercümesi
Doç. Dr. Mustafa Irmak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

O

smanlılarda ilim dilinin Arapça oluşu
üzerinden “Türkçenin ihmale uğradığı”
şeklinde yaygın bir tenkit söz konusu ise de literatüre bakıldığında Türkçe eserlerin sayısının
sanılanın aksine önemli bir yekûn tuttuğu ve
bu çalışmalar içerisinde, her biri kendi alanının
klasiğini oluşturan pek çok eserin Osmanlı çevirilerinin önemli bir paya sahip olduğu görülür.
Arap Dili ve Edebiyatı sahasının klasikleri
üzerine yapılmış tercüme faaliyetlerine, Tâhir
Selâm Muhammed Beg, Ahmed Hamdî Şirvânî,
Manastırlı Dâniş Ahmed ve Vildan Fâik gibi

isimlerin tam veya eksik Makâmât tercümeleri,
Vankulu’nun Sıhâh, Merkezzâde Ahmed Efendi ile Âsım Efendi’nin el-Kâmûsü’l-muhît tercümeleri, Ayıntâbî’nin Mecmau’l-emsâl tercümesi, Mehmed Tevfik ile Sûdî Bosnevî’nin Kâfiye
tercümeleri gibi çalışmalar örnek gösterilebilir.
Belâgat sahasında en dikkat çekici tercüme faaliyeti ise, son dönem Osmanlı âlim ve bürokratlarından Abdünnâfi‘ Efendi’nin, mevcut verilerden
hareketle sahasının tek örneği olduğu düşünülen
Mutavvel tercümesidir.
Bu tebliğ, Osmanlı tercümelerinin karakteristiğine dair bazı tespitlerde bulunmak gibi
genel bir hedefe sahip olmanın yanı sıra özelde, Nâfi‘ Efendi’nin Mutavvel tercümesi olan
en-Nef‘u’l-mu‘avvel’ini akademik bir incelemeye
tabi tutmayı amaçlamaktadır. İslamî ilimlerin
başka sahalarında da tercüme faaliyetleri bulunan mütercimin mezkûr eserinin onun ilmî
yeterliliğinin nişanesi olarak kabul görmesi, tercümenin önemini daha da artırmaktadır. Çalışmada, eserin üslûbu, başta haşiyeler olmak üzere
lügat, tefsir, edebiyat, mantık, nahiv, belagat gibi
sahalarda yararlandığı kaynakları ve bu çerçevede tercümenin referans sistemine dair bazı tespitler ile mütercimin esere şerh ve tenkit düzeyindeki katkıları, Teftâzânî’nin Telhîs’e, muhaşşîlerin
de Mutavvel’e yönelik tenkitleri karşısında Nâfi‘
Efendi’nin sergilediği tavır ve kendisinin esere
özgün katkıları gibi hususlarda fikir verilmesi
planlanmaktadır.

Arap Edebiyatı’nın Osmanlı
Dönemi’nde Çöküş Yaşadığı
İddiaları Üzerine Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Mücahit Küçüksarı
Necmettin Erbakan Üniversitesi

A

rap edebiyatı, Cahiliye dönemine dayanan eski ve köklü bir tarihe sahiptir. Günümüze ulaşana dek, her biri kendine
has özellikler barındıran farklı dönemlerden
geçmiştir. Hicri ilk asırda, özellikle Kur’ân-ı
Kerîm’in ve hadislerin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak gayesiyle Arap dili ve edebiyatına yönelik çalışmalar ivme kazanmış ve
tüm Arapça ilimlerinde olduğu gibi edebiyatta
da şiir ve nesir alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Osmanlı dönemi de bu anlamda kendine has özellikler barındıran ve Arap edebiyatı
bakımından görmezden gelinemeyecek bir dönemdir. Ne var ki XIX. yüzyılla birlikte kaleme
alınan bazı eserlerde bu dönemin Arap edebiyatı açısından bir gerileme hatta çöküş dönemi olduğu düşüncesi yüksek sesle savunulmuştur. Bu
düşüncenin etkileri, günümüzde özellikle Arap
coğrafyasında kaleme alınan çoğu eserde de görülmektedir. Nitekim şiir ve nesir alanında yapılan modern çalışmalarda Osmanlı dönemi her
nerede zikrediliyorsa peşinden “asru’l-inhitât/
çöküş dönemi” sıfatının getirildiği dikkat çekmektedir. Oysa ülkemizde son yıllarda yapılan
bazı çalışmalar bu iddiaların tam olarak gerçeği
yansıtmadığını göstermektedir. İşte bu tebliğde,
söz konusu çalışmaları da referans alarak Osmanlı dönemi Arap edebiyatına karşı yöneltilen
ve çoğu zaman önyargılı olduğunu düşündüğümüz bu iddialar üzerine genel bir değerlendirme
yapılacaktır.

İbn Kemal Paşa’nın Sekkâkî’nin
Meânî İlminin Konusuna Dair
Tanımına İtirazı
-Risâle fî Tahkîki’n-Nazm
ve’s-Siyâga EseriArş. Gör. Tuncay Azar
Sinop Üniversitesi

Ç

alışmada İbn Kemal’in “Risâle fî Tahkîki’n-Nazm ve’s-Siyâga” adlı risâlesi
merkeze alınarak, risâlede müellifin Sekkâkî’nin
meânî ilminin mevzusuna yönelik çizmiş olduğu
çerçeveye itirazı ele alınmıştır. O bu itirazını dolaylı yönden Sekkâkî’nin beyân ilmi tanımından
hareketle yapmaktadır.
İbn Kemal’e göre, Sekkâkî, meânî ilminin ikincil anlamlar meselesiyle ilgilenmediğini ve bu
meseleyi sadece beyân ilminin konu edindiğini
düşünmektedir. Halbuki müellife göre, delâletin
farklılığının keyfiyeti meânî ilmine de konu olmaktadır. Müellif bu düşüncesini öncesinde bir
mukaddime açarak; ‘nazm’ ve ‘siyâga’ kavramları
hakkında bilgi vermekte ve bu başlıkta argümanlarını temellendirmek için Câhız, Abdulkâhir Cürcânî gibi dilcilere çok fazla atıflarda bulunmaktadır. Bu meseleyi temellendirdikten sonra beyân
ilminden bahsetmektedir: Beyân ilmi, nazmı oluşturan kelimelerin mecâzî ve benzeri kullanımlarını kendisine konu edinerek delaletteki farklılığı
ele almaktadır. Kelimelerin hakiki anlamda kullanıldığı nazmda ise, beyân ilminin herhangi bir
araştırma sahası bulunmamaktadır. İbn Kemal, bu
son hususu biraz daha detaylandırarak kelimelerin
hakiki anlamda kullanılmasına rağmen delalette
farklılığın (ikincil anlamlar) olabileceğini söylemektedir. Bu delaletteki farklılık kelimenin kendisinde olmadığından dolayı beyân ilmine konu
olmamakta, aksine nazmdaki değişiklikten kaynaklandığından dolayı meânî ilminin konusuna
girmektedir. Bu nedenle ikincil anlamları araştırma, beyân ilminin tekelinde olmamakta, belli bazı

şartlar gerçekleştiğinde meânî ilminin de konusuna girmektedir.
Çalışmada müellifin bu konudaki görüşünü
tespit etmek amacıyla onun diğer belâgat eserleriyle mukayeseli değerlendirilmesi yapılmıştır.
Ayrıca itirazda bulunduğu dilcilerin eserleriyle
de mukayesesi yapılarak müellifin gerekçelerinde haklı olup olmadığı değerlendirilmeye çalışılmıştır. Müellifin bu iddiasını ispat etmede ne tür
bir yöntem izlediği takip edilerek risâlenin genel
muhtevası tahlil edilmiştir.

Molla Gürânî’nin Dilsel
Delâletin Epistemik Değeri
İle Birleştirici Yorumu ve
Bunun Eleştirisi
Arş. Gör. Dr. Mehdi Cengiz
Artvin Çoruh Üniversitesi

O

smanlı düşünce geleneğinde lafız-anlam
ilişkisi kelâm, felsefe ve fıkıh usûlu gibi
metin yorumuyla ilgilenen disiplinlerce çeşitli
incelemelere konu olmuştur. Akıl ve nakil çatıştığında, aklın öncelenmesi gerektiğini söyleyenlerin temel argümanı olan dilsel delâletin zannîliği teorisi de lafız-anlam ilişkisi çerçevesinde bu
düşünce geleneğinde tartışılmıştır. İbn Teymiyye
(ö. 728/1328) ve takipçileri tarafından ağır sözlerle tenkit edilen bu nazariyeye göre lafzî deliller, mecaz ve iştirâk gibi farklı olasılıklara maruz
kalmakta dolayısıyla da kesin bilgi değil, zan ifade etmektedir. 15. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı
müftüsü Molla Gürânî (ö. 893/1488), ed-Dürerü’l-levâmiʿ adlı eserinde bu nazariyeyi tartışmış
ve sonuç olarak dilsel delâletin kesin bilgi ifade
ettiğini söyleyenlerin karineyi dikkate aldıklarını, zan bildirdiğini iddia edenlerin ise karineden
bağımsız bunu öne sürdüklerini söylemiştir.

Hatta bu tezini bir adım daha ileriye taşıyan Molla Gürânî, karine ile beraber bir sözün kesinlik
ifade etmediğini söylemenin mükâbere olduğunu dile getirmiştir. Bu çalışma Molla Gürânî’nin
dilsel delâletin zannîliği hakkındaki görüşünü
tespit etmeyi ve bunun değerlendirilmesini yapmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu çalışmayla Molla Gürânî’nin zikredilen birleştirici tavrının doğru
olmadığı gösterilecektir. Bunun için ilk olarak
dilsel delâletin zanniliği teorisi hakkında bilgi
verilecek ve Molla Gürânî’nin karine düşüncesi
etrafında birleştirmeye çalıştığı ihtilafın tarafları
belirlenecektir. Akabinde ise Molla Gürânî’nin
konu hakkındaki düşüncesinin ne olduğu tespit
edilecek ve tartışmanın, onun iddia ettiği gibi lafzî
bir ihtilaf olmayıp dinî nasların yorumunda temel
bir problem olduğu ortaya konulacaktır.

Kâfiyeci ve Nahiv Usûlüne
Dair Görüşleri
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Meydan
Yalova Üniversitesi

M

uhyiddîn Ebû Abdillah Muhammed b. Süleyman el-Kâfiyeci 788879/1386-1474 yılları arasında yaşamıştır. Kâfiyeci, Sultan I. Bayezid’in iktidarı
(1389-1402) sırasında Osmanlı topraklarında doğmuştur. Ömrünün ilk bölümünü Osmanlı devletinde geçiren ve İbn Melek ve
Molla Fenâri gibi devrin en önemli hocalarından ders alan Kâfiyeci, dolaştığı birçok
ilim merkezinin ardından Memlûk Devleti
hâkimiyetinde bulunan Mısır’a yerleşmiş ve
burada vefat etmiştir.
Muhyiddîn el-Kâfiyeci, dini ve akli ilimlerin neredeyse tamamında söz sahibi olan bir
âlimdir. Arap dili ve edebiyatı başta olmak
üzere, tefsir, fıkıh, kelam, hadis, tasavvuf,

tarih, cedel, felsefe, astronomi, geometri
ilimlerinde zamanının otoritesi kabul edilmiştir. Memlük sultanlarının yanı sıra Fatih
Sultan Mehmet’in de takdirini kazanmıştır.
Kâfiyeci, bir taraftan İbn Tağriberdi,
Suyûti ve Zekeriyyâ el-Ensârî gibi önemli
öğrenciler yetiştirmiş diğer taraftan da farklı
birçok alanda çok kıymetli eserler bırakmıştır. Özellikle Arap dili alanındaki çalışmaları
ona ayrı bir değer kazandırmıştır. Hatta İbnü’l-Hâcib’in Kâfiye adlı eserini hakkını vererek okutması sebebiyle Kâfiyeci lakabını
almış ve bununla şöhret kazanmıştır.
Arap dili alanında farklı eserler kaleme
alan Kâfiyeci’nin en kapsamlı ve itibar gören eseri, İbn Hişâm’ın Kavâid’ü’l-‘İrab adlı
eserine yazdığı şerhtir. Başta bu şerh olmak
üzere Arap dili alanında yazdığı eserleri incelenerek, Kâfiyeci’nin nahiv usulü konusundaki görüşleri genel çerçevesiyle ortaya
çıkarılmaya çalışılacaktır. Ayrıca onun gramer kurallarını ortaya koyarken takip ettiği
metot ve yöntemler incelenecektir.

Birgivî Mehmed Efendi’nin
İmtihânü’l-ezkiyâ İsimli Eseri
Üzerine Bir İnceleme
Dr. Öğr. Üyesi Ali Tülü
Marmara Üniversitesi

K

ur’an-ı Kerim’in nazil olduğu Arap diliyle
ilgili temel ilimlerden biri de Nahiv İlmidir. İlk dönemlerden itibaren Müslüman dil bilimciler mukaddime, muhtasar, mufassal, şerh ve
haşiye olarak bu ilme dair eserler vermişlerdir. Bu
konuda eser veren âlimlerden biri de XVI. Yüzyıl Osmanlı ilim adamlarından Birgivî Mehmed
Efendi’dir (981/1573). Birgivî’nin muhtasar olarak yazdığı Avamil ve İzharu’l-esrar isimli eser-

leri hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde
Arapça öğretiminde meşhur olmuş ve üzerlerine
birçok çalışma yapılmıştır. Birgivî’nin nahve dair
telif ettiği bir diğer eseri de “İmtihanu’l-ezkiya”
adıyla meşhur olan “Şerhu Lübbi’l-elbâb fi ilmi’l-i‘rab” isimli eseridir. Bu eser üzerine Türkçemizde yapılmış bir çalışma tespit edemedik. Bu
tebliğide Birgivî’nin, bu eserdeki kaynaklarını,
nahiv konularını inceleme tarzını yukarıda ismi
geçen meşhur eserleriyle karşılaştırılarak ele almayı hedeflemektedir.

Osmanlı Dönemi Sarf ve
Nahivde Yapılan Manzum
Çalışmalar
Öğr. Gör. Fatih Yediyıldız
Giresun Üniversitesi

G

eleneğimizde nazım, Arapça öğretiminde
etkili bir öğretim yöntemi olarak kullanılmıştır. Bu yöntemle farklı disiplinlerde yüzlerce
eser kaleme alındığını görüyoruz. Bu eserlerden
herhangi bir beyit sınırlaması olmaksızın nazmedilenlerine manzume, recez bahriyle yazılmasından dolayı urcûze, yaklaşık bin beyitten oluşanlarına ise Elfiyye adı verilmiştir. Bu yöntem İslami
ilimlerin hemen hemen her alanında kullanılagelmiştir. İslami ilimlere Arap gramerinden giren bu
yöntem Osmanlı döneminde fetva, mezar taşları
gibi hayatın birçok alanında karşımıza çıktığı gibi
Arapça öğretiminde de etkili bir yöntem olarak
kullanılmıştır.
Bir konuyu şiir aracılığıyla anlatma, nesir halindeki bir metni nazma dökme ve bu yolla hünerini gösterme, şerh etme gayesiyle yazma, müellifin nesir halindeki eserini, hıfzı ve öğrenilmesi
daha kolay olsun diye nazma dökmesi ve bazen
de mevcut metni daha özet haliyle manzûmesinde

işleyerek konunun öğrenilmesini kolaylaştırmaya
çalışması, manzum bir eseri yine manzum olarak
şerh etme, daha iyisini yazma eğilimi, nâzımın
öğrencisinin isteği veya oğlu için eserini yazması
gibi farklı gayelerle kaleme alınmış gramer manzûmelerinin birçok örneğine Osmanlı döneminde
de rastlayabiliyoruz.
Bu çalışmamızda sarf ve nahve dair Osmanlı döneminde yazılan manzumelerin özet tarihi,
genel özellikleri, sanat özellikleri, Arapça öğretimindeki yeri ve yazılmış belli başlı manzumelerin
tanıtımına yer verilecektir. Dolayısıyla dil öğretiminde şiirin etkili bir yöntem olarak Osmanlı
döneminde de kullanıldığını görmüş olacağız.
Osmanlı medreselerinde okutulan eserler arasında yer alan gramer manzumelerinin öğretimdeki
etkisini bu çalışmamızda ortaya koyma amacındayız. Osmanlı döneminde sarf ve nahve dair Tasrif
fi İlmi Tasrif, Hülâsatü Tasrif, Urcûze fin-nahv,
Elfiyye fi’n-nahv, Kavâidi’n-Nahviyye gibi isimler taşıyan önemli manzum çalışmaların yapıldığı
görülmektedir. Öğretim metotları arasında yaygın
olarak kullanılan ezber ve tekrar metodunun manzumeler aracılığıyla Osmanlı döneminde de öğretimde varlığını sürdürdüğünü düşünüyoruz.

Kemalpaşazâde’nin Nahiv
Usûlü Anlayışı
Arş. Gör. Hasan Basri Mert
Kırklareli Üniversitesi

Ç

ocukluk ve gençlik yıllarını Fatih ve II.
Beyazıt döneminde geçiren; tam bir ilmi
ehliyete ise Yavuz ve Kanuni döneminde ulaşan
Şeyhu’l-İslam Kemalpaşazâde, İslami ilimlerin
hemen hemen her sahasında eser vermiş, bundan dolayı Celâleddin es-Süyûtî’ye benzetilmiştir. Dolayısıyla onu, ansiklopedik bir âlim olarak
tanımlamak yerinde olacaktır. Eserlerini Arapça,
Türkçe ve Farsça telif eden Kemalpaşazâde’nin

özellikle nahiv alanında ortaya koyduğu “Esrâru’n-nahv” adlı kitabı ile sarf alanında telif ettiği
“el-Felâh şerhü’l-Merâh” adlı eseri, onun Arap dilinin inceliklerine ne derece vâkıf olduğunu göstermesi bakımından son derece önemlidir. Her ne
kadar bu eserleri yazma sebebi Kemalpaşazâde tarafından eserlerinde belirtilmese de öyle görünüyor ki en büyük etken, o dönemde yaşayan âlimlerin, eserlerinde Arap dili kurallarına yeterince
riayet etmemesidir. Nitekim Kemalpaşazâde, döneminin meşhur âlimlerince yapılan dil hatalarına
çeşitli eserlerinde defaten vurgu yapmıştır. Onun
“et-Tenbîh alâ ġalati’l-câhil ve’n-nebîh” adlı risalesi, bu eserler içerisinde en dikkat çekenidir.
Kemalpaşazâde, dil hatası yapan âlimleri iğneleyici bir dille eleştirmekten asla çekinmemiştir.
Örneğin, sarf ile ilgili bir meselede hata yaptığını
düşündüğü âlimler hakkında zanna kapıldıklarını
belirttikten sonra “zannın bir kısmı günahtır” ayetinden iktibasta bulunarak zannettikleri şeyin günah olabileceğini ima etmiştir. Tüm bunlar, onun
hem nahiv ve sarf ilmine verdiğini önemi hem de
bu alanlarda ne kadar başarılı olduğunu göstermektedir.
Bu çalışmada, öncelikle Kemalpaşazâde’nin hayatına kısaca değinilecek, ardından onun Arap dili ile ilgili görüşleri belirtilecek, daha sonra ise “Esrâru’n-nahv” ve “el-Felâh
şerhü’l-Merâh” adlı iki eseri esas alınarak nahiv
usulünün temel konuları olan naklî deliller ile aklî
delillerden sayılan kıyas, icmâ, ıstıshâb ve ta’lîle
dair görüşleri ele alınacaktır.

İrab Olgusu Bakımından
Osmanlı Üdebasından
Mehmed b. Yahya’nın
“Türkçe Kaside-i Bürde Şerhi”
Prof. Dr. Ramazan Kazan
Süleyman Demirel Üniversitesi

A

rap Edebiyatının tasavvufa dair eserlerinden olan Kaside-i Bürde, Hz. Peygamber’e
(sav) olan sevgi ve aşkı ihtiva etmesinden dolayı
en önde gelen manzumelerinden biri olmuştur.
Dolayısıyla Osmanlı ulema ve üdebası arasında
oldukça meşhur olmuş ve medreseler, tekkeler,
zaviyeler ve camilerde okunmuş ve okutulmuştur.
Üzerine pek çok şerhler yazılmıştır.
Klasik şiirin kendine has vezni ve kafiyesi vardır. Kâfiye ve vezne bağımlı olmak, şairi, şiirinde
takdim, tehir, hazif, garip kelimelere başvurmaya
zorlamıştır. İşte bu ve benzeri durumlar şiirin sanat yönünü ve etkileyici büyüsünü artırsa da anlaşılmasını zorlaştırdığı bir gerçektir. Bu problem
Arapçada irab olgusuyla çözüme kavuşturulmuştur. Zira irab, Arapça terkiplerin doğruluğunu ve
hatalı oluşunu, lafızların bulunması gerekli yerde
olup olmadığını belirlemesiyle bilinen bir ilimdir. Eğer irabın bu özellikleri dikkate alınmazsa
cümleler yanlış anlaşılır ve okunur. İşte Kaside-i
Bürde’dedeki bu durumu fark eden ve problemi
çözmeye çalışan en önemli şârihlerden birisi de
Osmanlı üdebasından Mehmed b. Yahya olmuştur. O, hicri 1087 tarihinde Kaside-i Bürde’ye
yazdığı orijinal şerhiyle beyitlerdeki kelimelerin
irablarına dikkat çekerek şiirin doğru anlaşılmasına büyük katkı sağlamıştır. O bu üslûbuyla diğer
şârihlerden ayrılmıştır. Bu tebliğde şârih Mehmed
b. Yahya’nın Kaside-i Bürde’ye yazdığı şerhdeki
irab olgusu ele alınıp incelenecektir.

Birgivî’nin Alternatif
Emsile’si ve Pek Kabul
Görmemesinin Muhtemel
Sebepleri
Arş. Gör. Aziz Ençakar
İstanbul Üniversitesi

A

rapça dilbilgisinin iki temel dalı vardır:
Tek tek kelimeleri inceleyen “Sarf İlmi”
ve cümleleri inceleyen “Nahiv İlmi”. Özellikle
Doğu İslâm dünyasında asırlar boyunca sarf öğretiminde ilk olarak müellifleri bilinmeyen Emsile
ile Binâ kitabı; nahiv öğretiminde de ilk olarak
Abdülkāhir el-Cürcânî’nin (ö. 471/1078?) el-Avâmilü’l-mie adlı eseri okutulmuştur.
XVI. yüzyıl Osmanlı âlimlerinden Birgivî (ö.
981/1573), bu eserlere alternatif olacak eserler
yazmıştır. Birgivî’nin, Cürcânî’nin Avâmil’inde
yer alan 100 âmili yeniden düzenleyip bazı ilâve
ve çıkartmalar yaparak, ayrıca ma‘mul ve ve i‘râb
bahislerini de ekleyerek oluşturduğu Avâmil’i,
ilim çevrelerinde büyük bir kabul görmüş ve âdetâ
Cürcânî’nin Avâmil’ini unutturmuş; ondan sonra
Cürcânî’ninkine “Avâmil-i Atîk” (Eski Avâmil),
Birgivî’ninkine “Avâmil-i Cedîd” (Yeni Avâmil)
denmiştir.
Birgivî’nin, meşhur Emsile’deki sîğaları yeniden düzenleyip bazı ilâve ve çıkartmalar yapıp
Binâ’daki babların sayısını kırk bire çıkararak ve
oğlu Fazlullah’a ithaf ederek el-Emsiletü’l-Fazliyye adını verdiği çalışması ise, Anadolu ve Rumeli’de yer yer okutulmakla birlikte, Avâmil’i
kadar kabul görmemiştir.
Bu çalışmada önce el-Emsiletü’l-Fazliyye ile
meşhur Emsile ve Bina karşılaştırılarak Birgivî’nin yaptığı değişikliklerin gerekçeleri ele alınacak; sonra bu eserinin pek kabul görmemesinin
muhtemel sebepleri araştırılacaktır.

اإلمام حيي الشاوي اجلزائري وجهوده اللغوية يف علم
أصول النحو من خالل كتابه ارتقاء السيادة حلضرة شاه
زاده املتويف سنة 1096هـ1685 /م
Prof. Dr. Boulmali Nadir
Yahia Fares University of Medea / Cezayir

زار الشيخ حيي الشاوي دمشق قبل رحلته إىل تركيا وتوىل
التدريس يف اجلامع األموي فذاع صيته وانتشر؛ تنقل بعدها
إىل تركيا مركز اخلالفة اإلسالمية حينها فزار القسطنطينية يقود
وفدا أزهراي لصدور أمر مطاع من احلضرة العثمانية لفقهاء
األزهر وهذا الستصدار فتوى أو إقامة مناظرة علمية أبمر من
السلطان العثماين حممد خان الرابع؛ وإثر هذه الزايرة اشتهر
الشيخ الشاوي علمه بني علماء األستانة فقربه السلطان منه
مث توالت زايراته إىل تركيا فتوىل التدريس هبا لكثري من العلوم
الشرعية كالتفسري والعقيدة والنحو العريب .له مؤلفات كثرية
ويف علوم وفنون شىت ومنها مؤلفه الذي حنن بصدد احلديث
عنه واملوسوم بـ)) :ارتقاء السيادة حلضرة شاه زاده((؛ وهو
مؤلف يف علم أصول النحو العريب؛ وقد ألفه ابسم السلطان
العثماين حممد بن السلطان إبراهيم خان
ومن خالل ما سبق ذكره؛ فسأحاول يف مداخليت هذه الرتكيز
وتسليط الضوء على هذا املؤلف الذي كان إهداء للسلطان
العثماين حممد بن السلطان إبراهيم خان؛ من خالل مداخليت
املوسومة بــ( :اإلمام حيي الشاوي اجلزائري وجهوده اللغوية
يف علم أصول النحو من خالل كتابه؛ ارتقاء السيادة حلضرة
شاه زاده؛ املتويف سنة 1096هـ1685 /م)؛ مشريا إىل
أمهيه التعليم ونشر العلم واالهتمام أبهله يف احلقبة العثمانية
وتواجدها ببعض أقطار العامل العريب ابعتبارها حاملة راية
اخلالفة اإلسالمية حينها

Osmanlı Ulemâsından
Hasan Fehmi Efendi ve
Arap Diline Dair Eserleri
Dr. Öğr. Üyesi Zafer Akyüz / Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şen
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

O

smanlı padişahlarından Sultan Abdulaziz
Han’ın hocası olan ve iki defa Şeyhülislamlık yapan Hasan Fehmi Efendi, 1210’da (179596) Akşehir’de doğmuştur. 10 Mayıs 1876’da
Fatih, Beyazıt ve Süleymaniye medreseleri talebelerinin ayaklanıp Babıali önünde sadrazamla
şeyhülislamın azlini istemeleri üzerine kendisine
bağlı medrese talebelerinin isyanına engel olamadığı, yalnız kendi taraftarlarını terfi ettirip yeteneksiz kimselere görev verdiği, ulema ve talebe
tarafından tutulmadığı gibi gerekçelerle 16 Reblülahir 1293’te (11 Mayıs 1876) Şeyhülislamlık
görevinden azledilmiştir. Şeyhülislamlık görevinden azlinden sonra 1877’de Medine’de ikametgâh
ile görevlendirildi ve 1298/1881 yılında Medine-i
Münevvere’de vefat etti. Arapça ve Farsça’ya vakıf Hasan Fehmi Efendi’nin fıkıh, kelam, Arap
Edebiyatı ve mantık konularında eserler kaleme
almış bir âlimdir. Özellikle Arap Dilinde İmam
Birgivî’nin el-‘Avâmil adlı eserine yazdığı şerhi
İrşâdü’l-Mübtedî ‘ale’l-Birgivî adlı eseri ile belâgat ilmine dair er-Riyâzu’l-Hâkâniyye fi’l-Meâni
ve’l-Bedî‘ isimli eseri oldukça önemlidir. Sultan
Abdülaziz’e takdim edildiği için bu adla anılan risale üç bölüm olup birinci bölümde me’ânî, ikinci
bölümde beyân, üçüncü bölümde bedi’ konuları
ele alınmıştır.

Mütercim Ahmed Âsım
Efendinin Lügatçılığı
Prof. Dr. İlyas Karslı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

M

ütercim Ahmed Âsım Efendi, Osmanlı
Devletinin son dönemlerinde (1169/17551235/1819) yaşamış ilim adamlarından biri olup,

farklı alanlarda eserler vermiştir. Hakkında da birçok yazılar yazılmış, bilimsel toplantılar yapılmış
ve tezler hazırlanmıştır. Biz burada yapılan çalışmalara sadece atıfta bulunarak geçeceğiz ve Mütercim Ahmed Âsım Efendi’nin Arap/Türk dilciliği alanında ki ilmî kimliğini ele alıp incelemeye
çalışacağız.
Bu çalışmada, onun sadece Kâmûs’a katkıları
bağlamında dil ve lügatçılıkla ilgili görüş ve düşünceleriyle, Arap-Türk dilciliğine katkıları ele
alınacaktır. Ancak onunla ilgili olarak bazı şeyleri peşinen zikretmekte fayda var: Mütercim bu
esere; sadece kendi kültür birikimini yansıtmakla
kalmayıp, kendi dışında yaklaşık yüz elli civarında ilim ve kültür adamının iki yüzün üzerinde
eserinde mevcut bilgi ve kültür birikimlerini de
yansıtmıştır. Eserini, bir lügat tercümesi olmaktan
çıkarmış; dil, edebiyat, tarih, kültür, din ve dinler
tarihi ansiklopedisi haline getirmiştir. Bu bilgi ve
birikimlerini aktarırken, dil ve edebiyatın, tarih
ve kültürün, din ve dinler tarihinin sadece belli
bir yönüyle değil, bütün yönlerine ilişkin bilgiler
sunmuş, eseri bir müracaat kitabı olma hüviyetine
büründürmüştür.
Arap dilini Türkçeye çevirmeyi çok başarılı bir
şekilde gerçekleştirirken, tercümede Türkçenin
güzelliğini ve Arapça karşısındaki yeterliliğini de
ispatlamıştır. Onun birçok bitki ve hayvan isimlerini üstün bir vukufla Türkçeye kazandırması,
insan organlarının isimlerini eksiksiz olarak zikretmesi Türk kültür hayatına yaptığı en büyük katkıdır. Tercümede, birçok eser ve müellif adını zikretmesi, o eser ve müellifleri tanımamızı sağlamış,
bibliyografya kültürümüze çok önemli katkılarda
bulunmuştur. Çoğu kez kelimeleri tercüme ederken, müellifin verdiği ifadeyle yetinmemiş, diğer
dilcilerin o kelimeye yüklediği anlamları da göz
önüne alarak tercüme yapmıştır.

2Osmanlı Döneminde
Arapça Öğretimi
Doç. Dr. Nevzat Sağlam
Karabük Üniversitesi

B

ilindiği üzere 1857 yılında Maarif-u Umumiye Nezâreti adıyla bir bakanlık oluşturulmuş ve 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnâmesiyle de Osmanlı dönemi eğitim sistemi
içinde medreseler dışında ilk, orta ve yüksek olmak üzere bir derecelendirmeye gidilmiştir. Eğitimin muhtelif kademelerinde Arapça eğitimine
hususi bir önem verilmiştir. Bu çerçevede başta
rüşdiye mektepleri olmak üzere orta öğretim kademesinde yer alan okullarda Arapça bir ders olarak okutulmuştur.
Bu okullara muallim/hoca tayini, bunların maaşları, Arapçanın mekteplerin hangi sınıflarında
kaç saat okutulduğu, hangi kitapların takip edildiği ve Arapça öğretiminde karşılaşılan problemler gibi hususlar başta arşiv belgeleri olmak üzere
muhtelif kaynaklar ışığında bu tebliğde ele alınacaktır. Böylece Osmanlı döneminde Arapça eğitimine ilişkin konunun üç ana veçhesini teşkil eden
mektep, müfredat ve hocalar ortaya konulması
hedeflenmektedir.

Osmanlı Âlimlerinin
Otobiyografileri ve İcâzetnâmeleri
Işığında Osmanlı Medrese
Eğitiminde Arapçanın Yeri
Doç. Dr. Betül Can
Selçuk Üniversitesi

O

smanlı medreselerinin müfredât programları
ile ilgili en sağlıklı bilgiler, ders listelerinin
yanı sıra Osmanlı eğitim-öğretim kurumlarında ya
da ilmî çevrede öğrenim görmüş ve sonrasında da
ders vermiş olan âlimlerin kendi hal tercümelerinden

edinilebildiği gibi; bu âlimlerin öğrenimlerini tamamladıklarında aldıkları icâzetnâmeler yoluyla
da edinilebilmektedir. Âlimlerin kendi hal tercümelerinde, okudukları ve okuttukları derslere ilişkin verdikleri bilgiler, birinci ağızdan alınmış bilgiler olması açısından büyük önem taşımaktadır.
İcâzetnâmeler ise, Osmanlı medreselerinde
talebenin eğitimini tamamlaması üzerine kendisine takdim edilen bir nevi diplomadır. Ancak
söz konusu icâzetnâmelerin, içerik olarak bugünkü anladığımız anlamda diplomalardan çok daha
kapsamlı olduğu göze çarpmaktadır. Zira medrese icâzetnâmelerinde, talebenin okuduğu ilimler,
bu ilimlere dair kitaplar, bu kitapların müellifleri,
dersi okudukları müderrisler, bu müderrislerin hocaları, hocalarının hocaları en sona varıncaya kadar sıralanmaktadır. İcâzetnâmelerin içeriğindeki
bu zenginlik, medrese eğitim programları, dersler
ve kitaplar noktasında yol gösterici olma özelliğine sahiptir.
Bu çalışmada, Taşköprülüzâde’nin (ö.1561)
eş-Şakâiku’n-Nu’mâniyye adlı eserindeki otobiyografisi, Kâtip Çelebi’nin (ö.1658) Mîzânu’l-Hakk fî İhtiyâri’l-Ehakk adlı eserindeki otobiyografisi, Şeyhülislam Feyzullah Efendi’nin
(ö.1703) otobiyografisi, Bursalı İsmail Hakkı’nın
(ö.1725) Tamâmu’l-Feyz adlı eserindeki otobiyografisi, ‘Abdullah el-Ahıskavî’nin (ö.1803)
Revâmîzu’l-A’yân’ındaki otobiyografisi ile Ahmed Cevdet Paşa’nın (ö.1895) Tezâkir’inde geçen otobiyografisinde tahsil hayatına ilişkin verdiği bilgilerden yararlanılarak Osmanlı medrese
eğitim-öğretimi içerisinde Arapçaya dair sarf,
nahiv, lugat, me‘ânî, bedi‘, beyân, ‘arûz, kavâfî,
inşâ, vad‘, muammâ, karzu’ş-şi‘r ve eş‘âr dersleri
ile bu minvalde okutulan ders kitapları hakkında doyurucu bilgiler verilmesi hedeflenmektedir.
Böylelikle Osmanlı medrese eğitimi içerisinde
Arapçanın sahip olduğu konuma ve öneme vurgu
yapılacaktır.

Yabancılara Arapça Öğretimi
Tarihinde Farklı Bir
Tecrübe Konuşma Dilini
Diyaloglarla Öğreten Bir
Kitap Tuhfe-i Hassân
Dr. Öğr. Üyesi Ali Benli
Marmara Üniversitesi

M

edreselerde metin merkezli olan standart
Arapçayı her seviyesiyle öğretmek için
dilbilgisi-tercüme metodu kullanılmış ve Arapçanın kelime ve cümle yapısını öğreten dilbilgisi
kitapları okutulmuş ve ezberletilmiştir. Bu öğretimde yukarıda ifade ettiğimiz gibi temel amaç
İslamî ilimlere dair metinlere ulaşabilmek olduğu
için günlük iletişim ile ilgili kaygılar kullanılan
öğretim materyallerine yansımamıştır. Bu sebeple medreselerin ders programlarında takip edilen
eserlerde günlük diyaloglar kendisine yer bulamamıştır. Öğrencilerin ve ilim adamlarının Arapça iletişim becerilerini Arapçanın konuşulduğu
bölgelere giderek veya kendi bölgelerine gelen
Araplarla iletişime girerek çözdükleri tahmin edilebilir. Diyalogların kullanıldığı Arapça öğretim
materyalleri ancak Tanzimat sonrasında kurulan
mekteplerin programlarında okutulmak üzere hazırlanan ve batı dillerinin öğretimini örnek alarak
kaleme alınan eserlerde uygulanmaya başlamıştır.
Bu tebliğde XV. yüzyılda Anadolu’da Türklere
Arapça konuşmayı öğretmek için kaleme alınmış
“Hediyye-i Hassân” adlı eser tanıtılacaktır. Tuhfe-i Hassân, standart Arapçayı değil halk Arapçasını öğretmesi, konuşma öğretimini kendisine hedef olarak belirlemesi, yazarının Türklere Arapça
konuşmayı “üç-dört ayda” hızlıca öğretme gibi bir
amacının bulunması ve döneminde Arapça öğretiminde karşılaşılan problemlere ve yöntemlere yer
veren ilginç bir mukaddimeye sahip olması bakımından temayüz eden özelliklere sahiptir.

Klasik Osmanlı Düşüncesi’nin
Kurucularından Molla
Fenâri’nin Dilbilim Düşünce
Geleneğindeki Yeri ve Önemi
Arş. Gör. Dr. Yakup Kara
Marmara Üniversitesi

B

ir devletin gelişmesi ve ayakta kalmasını
sağlayan en önemli unsurlardan birisi o devletin eğitimi ve sahip olduğu alt yapıdır. Osmanlı
Devleti’nin asırlar boyu oldukça geniş bir coğrafyaya hükmetmesinin arkasında yatan en önemli
gerçek, devletin sağlam bir ilmi zemine oturmasıdır. Nitekim Osmanlı dönemi, İslam medeniyetinin
hem dünya görüşünün hem de dünya tasavvurunun
tam anlamıyla hayata geçirildiği bir zaman dilimidir. Molla Fenârî de Osmanlı Devleti’nin kuruluş
devrinde, 1350-1431 yılları arasında yaşamış çok
yönlü bir alimdir. Daha sonraki ilim hayatının ve
siyâsî, sosyo-kültürel ve askeri alanlarda devlet
bürokrasinin şekillenmesinde çok önemli rol üstlenmiştir. Zira Fenârî’nin şekillendirdiği Osmanlı
medreselerinde devletin kurumlarında ortaya çıkan
kadı, bürokrat, fakih, defterdar, elçi gibi çeşitli ihtiyaçlar karşılanmıştır. Söz konusu medreselerde
Molla Fenârî’nin Arap Dili, Mantık, Tefsir, Fıkıh
Usûlü, Kelam ve Tasavvuf alanında yazdığı eserleri asırlarca ders kitabı olarak okutulmuş ve müfredattaki yerini almıştır. Fenârî’nin eserlerinde müşahede edilen Arapça’ya olan hakimiyeti, onun aynı
zamanda üst düzey bir dilci olduğunu göstermektedir. Nitekim yabancı bir dil olarak Arapça tedrisatı
üzerine yazdığı sarf kitabı, onun bu dili yalnızca
entelektüel bir çaba olarak öğrenmediği, aksine
Arapçanın morfolojik yapısı ve öğretimi konusunda da ciddi zihni çaba sarfettiğini gösterir. Tebliğimizde Fenârî’nin hayatında temayüz eden noktalara, hocalarına ve öğrencilerine kısaca değindikten
sonra etkilendiği düşünce gelenekleri tanıtılacak ve
Osmanlı düşüncesi üzerindeki tesiri ve önemi tespit edilmeye çalışılacaktır.

Osmanlı’da Ulûm-i Arabiyye
Tasnifleri
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Bilin
Bitlis Eren Üniversitesi

U

lûmu’l-luğaviyye, ulûmu’l-lisân ve ulûmu’l-edeb olarak da adlandırılan ulûm-i
Arabiyye terimi İslam medeniyetinde hicretin ilk
beş asrında nahvin karşılığı olarak kullanılmıştır.
Ancak burada nahiv sırf gramer bilgisi olmayıp
sarf, sözdizimi, morfoloji, fonoloji gibi ilim dallarını da içeren şemsiye kavram olarak kullanılmıştır. Fârâbî ile ortaya çıkan ulûm-i Arabiyye tasnif
çalışmaları, müteahhirîn dönemin başlarında Zemahşerî’nin ortaya attığı ulûmu’l-edeb kavramı
etrafında şekillenmiştir. Daha sonra İbnü’l-Enbârî,
Sekkâkî, Ebu Hayyân gibi dil âlimleri bu kavram
üzerinde çeşitli değerlendirmeler yapmış ve onu
geliştirmişlerdir. Bu ilimlerin gelişimi ilimler tarihine dair kitaplarda ele alınmıştır.
Bu mirası devralan Osmanlı âlimleri ise bu
kavramı daha sistematik hale getirmeye, bu kavram altında bulunan ilimleri mantıksal örgü ile
birleştirmeye çalışmışlardır. Osmanlı’da ulum-i
Arabiyye tasnifleri hakkında farklı türlere ait çok
sayıda eser kaleme alınmıştır. Bunlar arasında
mevzuâtü’l-ulûm, enmûzec türü eserler, dil ilimleri ile alakalı kitapların müstakil bölümleri ve
katalog çalışmaları zikredilebilir. Bu çalışmada
Osmanlı ilim ve düşünce hayatını temsil eden ve
mevzuâtü’l-ulûm türüne giren belli başlı eserler incelenmiştir. Bu eserler içerisinden vazʿ kavramını
esas alarak dil ilimlerini tasnif eden Molla Lütfî’nin
el-Metâlibü’l-ilâhiyye’si, Osmanlı ilim hayatına
ışık tutan Taşköprüzâde’nin Miftâhü’s-saʿâde’si ve
Kâtib Çelebî’nin ansiklopedik eseri Keşfüz’-zünûn
seçilmiş ve kronolojik olarak incelenmiştir. Bunların seçilmesinin sebebi eserlerin mevzuâtü’l-ulûm
kapsamında olması, müelliflerinin ilimlerin tasnifi
ve konularının tesbitine yönelik ortaya koydukları
çabadır.

جهود ترمجة كتب علوم اللغة العربية إىل اللغة الرتكية يف
الدولة العثمانية من خالل الرتاث الرتكي املخطوط يف دار
الكتب املصرية
Dr. Ahmed Abdullah Necm
Ayn Şems Üniversitesi / Mısır

شهد العصر العثماين حركة ترمجة حثيثة عن اللغة العربية
مشلت مجيع أفرع املعرفة يف احلضارة اإلسالمية يف شىت
مناحيها وظهرت يف ذلك العصر ترمجات عديدة لتفاسري
القرآن الكرمي ،وكتب احلديث الشريف ،والفقه ،والتصوف،
والعلوم وغريها من تراث احلضارة والثقافة اإلسالمية ومن بني
ما اشتملت عليه حركة الرتمجة يف تلك الفرتة ترمجة الكتب
اليت تتناول علوم النحو والصرف والبالغة واملعاجم وغريها من
.علوم اللغة العربية
والواقع أن أن اجلزء األكرب من ذلك الرتاث املرتجم ما زال
خمطوطًا متتأل به دور املخطوطات مل ينشر بعد ،وتضم دار
كبريا من املخطوطات ابللغة الرتكية واليت
الكتب املصرية عددأ
يصل عددها إىل أكثر ًمن مخسة آالف خمطوط؛ منها عدد
كبري مرتجم عن أصل عريب .ومن بني تلك املخطوطات
عددا ال أبس به من املخطوطات
املرتمجة عن أصل عريب جند ً
.اليت تتناول علوم اللغة العربية
وسوف حناول يف هذه الورقة إلقاء الضوء على ذلك الرتاث
العلمي املخطوط والتعرف على أمساء تلك املؤلفات اليت
تتناول علوم اللغة العربية املختلفة ،واليت قد يكون بعضها
جمهوال مل يعرف بعد على أمل أن حتظى بدراسات مستقلة قد
جديدا إىل حقل الدراسات العثمانية
.تضيف ً
ولعل مثل هذه الدراسة قد تسهم يف إلقاء مزيد من الضوء
على النتاج العلمي يف الدولة العثمانية يف شقه املرتجم ويرفع
عن كاهل اترخيها ما أريد له أن يصري إحدى مسلماته وهو
أن شعلة العلم يف العامل اإلسالمي قد انطفأت حتت ظل تلك
.الدولة
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