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Ebu'l-Esved Ed-Du'eli'nin Arap Gramer 
Tarihindeki Yeri ve Önemi 
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Abstract 

• 265 

Abii al-Aswad al-Du'ali.: His Position and Significance in the History of 
Arabic Grammar. This article deals with Abu al-Aswad al-Du'alf (605-688 A.D.), 
founder of Arabic grammar rules and his position in Ariıbic grammar history. He lived in 
Basrah, center of the grammar activities in the early period of Jslamic history. According 
to the classical Islamic sources, he wrote grammar rules firstly and he taught them to 
anather people. In this way Arabic grammar became an area of study and in the fallawing 
period, a lot of books were wiritten on it. 
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Giriş 

Arap dilinin gramer kurallarının tespiti ile ilgili ilk dü~ünceler tama
men dini kaygılara dayanır. İslam öncesi sözlü kültür geleneğine sahip 
olan Arap toplumu Kur'an ve hadislerle birlikte yazılı kültüre geçi~ yap
mı~tır. İslam coğrafyasının geni~lemesi ve Arap olmayan milletierin Müs
lüman olmalarıyla birlikte Arap dilinde görülen bozulmalar Kur'an'ın oku
nu~una da yansımı~tır. Bu durum ise Araplar arasında ho~nutsuzluklara 
yol açmı~ ve Arapçanın gramer kurallarının tespitinin gerekliliği dü~ün
cesini doğurmu~tur. 

Klasik kaynaklarda Arapçanın gramer kurallarının belirlenmesine yö
nelik bilgilerin tümü de Ebu'l-Esved ed-Du'ell (17 /605-69/688) üzerinde 
yoğunla~maktadır. Bu bakımdan Ebu'l-Esved ed-Du'eli Arap dilinin gramer 
tarihinde çok önemli bir ki~iliktir ve onunla ilgili tarihsel aniatıların ince
lenmesi Arap grameri tarihi bakımından büyük önem arzetmektedir. 

* Dr., Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi, e-posta: www.zaferkizikli@yahoo.com 
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Ebu'l-Esved ed-Du'eli'nin bizzat kendisinin ve yetiştirdiği öğrencileri
nin gramer kurallarıyla ilgili yapmış oldukları çalışmalar "nahv" ve "saıf' 
ilimlerinin oluşumunu sağlamış, daha sonraki dönemlerde "alet ilimler" 
diye adlandırılan bu branşlar tefsir, hadis, fıkh, kelam gibi dini ilimierin 
yanında yerini almıştır. Böylece dil ve din bilimleri arasında bir koordi
nasyon meydana gelmiş, Arapların dilsel kültürlerindeki birikim de ilahi 
mesajın anlaşılmasında etkin bir rol oynamaya başlamıştır. 

Ebu'l-Esved ed-Du'eli'nin gramer çalışmaları sadece İslami ilimiere 
hizmet etmekle kalmayıp, Arap dili ve kültürünün günümüze kadar ulaş
masını sağlamış, Araplara yepyeni bir ufuk açmıştır. 

I. EBU'L-ESVED ED-DU'ELİ'NİN HAYATI1 

Asıl adı Zalim b. 'Amr b. Sufyan b. Cendel b. Ya'mur b. Hils b. Nefase b. 
~diyy b. ed-Dil b. Belcr ed-Deyll, lakabı ise Ebu'l-Esved ed-Du'eli'dir. 171 
605 yılında Basra'da doğdu. Tabiin döneminin önde gelen dil, gramer, 
hadis ve İslam hukuku alimlerindendir. Dahi kişiliği, hazır cevaplılığı ve 
soyluluğu ile yaşadığı toplumda seçkin bir konum elde eden Ebu'l-Esved 
ed-Du'eli, aynı zamanda iyi bir at binicisi ve şairdir. Cimri bir kişiliğe 

1 es-Safedi, Halil b. Eybek, el-Vô.fi bi'l-Vefeyô.t, XVI, Beyrfıt, ı98ı s.533-539; İbn u Hallika
n, Ahmed b. Muhammed, Vefeyô.tu'l-A'yô.nfi Enbô.'i Ebnô.'i'z-Zamô.n, (Thk. İhsan 'Abbas), 
Daru S adir, Beyrfıt, ı978, II, 535-538; Yakut el-Hamevi, Mfi.'cemu'l-Udebô.', Daru İhy
ai't-Turasi'l-'Arabi, Beyrfıt, ı 936, XII, 34-39; es-Suyfıt:i, 'Abdu'r-Rahman b. Ebi Bekr, Bug
yetu'l-Vu'ô.t fi Tabakô.ti'l- Lugavi)yfne ve'n-Nuhô.t, (Thk. Muhammed Ebfı'l-Fadl İbrah
im), Daru'l-Fikr, Beyrfıt, ı979, II, 22-23; ez-Zirikli, Hayruddin, el-A'lô.m, Daru'l-'İlmi li'l
Melayin, (6. Bsk.), Beyıılt, ı984, III, 236-237; Da'iratu'l-Me'ô.rif elcİslô.miyye, Komis
yon, Mısır, ı 933, I, 422-423; el-Bagdadi, 'Abdu'l-Kadir b. 'Umer, Hizô.netu'l-Edeb ve Lub
bu Lııbô.bi Lisô.ni'l-'Arab, Daru S adir, Beyrfıt, Thz., VI, 136; Muhammed b. Sa'd, et-Tabô.
katu'l-Kubrô., Dfıru Sadir, Beyrfıt, 1957, VII, 70; Ebu'l-Ferac el-İsfahani, 'Aliyyu'bnu'l
Huseyn, el-Aganf, (Thk.'Abdu'l-Kerim İbrahim el- Azbavi), Kahire, 1980, XII, 297-334; 
el-Hanbeli, 'Abdu'l-Hayy b. el-'İmad, Şezeratu'z-Zeheb fi Ahbô.ri men Zeheb, (Thk. İhy
au't-Turasi'l-'Arabi Komisyonu), Beyrut, Thz., I, 76; İbnu'n-Nedim, el-Fihrist, Daru'l
Ma'rife, Beyriıt, ı978, s. 6ı-63; Ahmed Emin, Duhd'l-İslam, Mektebetu' n-Nehdati' 1-
Misriyye, (7. Bsk.), Kahire, ı935, II, 288; Corci Zeydan, TarihuAdô.bi'l-Lugati'l-'Arabiy
ye, Daru Mektebeti' I-Hayat, Beyrfıt, Thz., II, 221; 'Abdu'l-'Al, Si'ılim Mekram,el-Halaka
tu'l-Mefkii.defi Tarihi'n- Nahvi'l-'Arabf, Mu'essesetu'l-Vahde, (1. Bsk.), Kuveyt, 1977, s. 
137; el-Cumahi, Muhammed b. Sellam, Tabakatu Fııhfi.li' ş-Şu'ara', Kahire, 1974, I, 12; 
İbnu Kuteybe, 'Abduilah b. Muslim, el-Me'ô.rif, (Thk. Servet 'Ukkaşe), Daru'l-Kutubi'l
Mısriyye, Kahire, 1960, s. 841; İbnu Kuteybe, 'Abdullah b. Muslim, eş-Şi'rve'ş-Şu'arô.', 
Kahire, 1966, s. 729; el-Kifti, 'Aliyyi'bni Yfısuf, İnbdhu'r-Ruvat, (Thk. Muhammed Ebfı'l
Fadl İbrahim el-Azbavi), Kahire, 1980, I, 39-44; Topuzoğlu, Tevfik Rüştü, "Ebü'l-Esved 
ed-Düel!", T. D. V. İslam Ansiklopedisi, İstanbul1994, X, 311-313; Kızıklı, S. Zafer, Arap 
Grameri Ekolleri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Bursa, 2005, s. 14 
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sahip olan Ebu'l-Esved ed-Du'ell fakiriere maddi yardımda bulunulmasını 
hoş karşılamaz ve çocuklarına: 

"Eğer fakiriere paranızı verirseniz, onlardan daha kötü duruma dü
şersiniz. Allahu Teala ile cömertlik yarışına girmeyin!. .. Allahu Teala en 

• cömerttir. O eğer isteseydi tüm yoksulları zengin yapardı. Maddi yardım
da kendinizi zorlamayın, sonra fakirleşirsiniz!. .. "2 diye öğüt verirdi. 

Dönemin Irak valisi olan Ziyad b. Ebih3 'in çocuklarına hocalık yap
mıştır. 

Hz. Ali'nin yakın arkadaşı olan Ebu'l-Esved ed-Du'ell onunla birlikte 
Sıffın savaşına katılarak Mu'aviye'ye karşı savaşmış ve ardından da Hz. 
Ali tarafından Basra valiliği ile ödüllendirilmiştir. 

Yahya b. Ma'in'den (öl. 233 /848)4 rivayet edildiğine göre, Ebu'l-Es
ved ed-Du'ell69 /688 yılında veba hastalığına yakalanarak vefat etmiştir. 

II. EBU'L-ESVED ED-DU'ELİ'NİN GRAMER KURALLARINI 
TESPİTİYLE İLGİLİ ANLATILAR 

Ebu'l-Esved ed-Du'ell'nin Kur'an'daki kelimeleri harekelemiş olması
nın dışında, nahiv alanında neleri tespit ettiğini ve ilk olarak hangi babla
rı ortaya koyduğunu kesin olarak bilmiyoruz5 • 

Gramer kurallarının belirlenerek yazıya geçirilmesi konusunda Ebu'l
Esved ed-Du'ell hakkında farklı bir takım rivayetler vardır. Bu rivayetle
rin doğruluk derecesini saptamak imkansızdır. Çünkü o döneme ilişkin 
kesin deliller tarihin derinliklerinde yok olup gitmiştir. Fakat yine de bu 
rivayetlerin tanınması Arapçanın gramer kurallarının nasıl ve hangi şart
larda ortaya konulduğu hakkında bir fikir verecektir6 • 

ı. İbnu'l-Enbari'nin7 Anlatısı ve "Nahv" 
Kavrarmnın Oluşumu 

Arapçada « j(:JI » "nahv" sözcüğü sözlük anlamıyla "yol" ve 'yön", 

2 İbnu Hallikan, a.g.e., II, 538-539 
3 Ziyad b. Ebih, ilk dönem İslam komutanlanndandır, aynı zamanda ünlü bir hatiptir. 

Mu'aviye tarafından Irak'a vali olara!( atanmıştır. 673 yılında vefat etmiştir. 
4 Bkz. al-Hatib al-Bagdadi, Ahmed lbn 'Ali, Tô.rfhu Bagdô.d, al-Maktaba al-Selefiyya, el-

Medine el-Munevvara, Thz., xrv, 1 77; İbn u Halliki'ın, a.g.e., V, 190. 
5 Demira yak, Kenan- Bakırcı, Selami, Arap Dili Grameri Tarihi, Erzurum, 2001, s. 27 
6 Kızıklı, S. Zafer, a.g.e., s. 15-20. 
7 İbnu'l-Enban (513/1119- 577/118) Kfıfe gramer ekolünün önde gelen temsilcilerin

dendir. Bağdat'ta yaşamıştır. "el-İnsô.f .fi Mesô.ili'l-Hilô.f beyne Nuhô.ti'l-Basra ve'l-Kufe", 
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terim olarak da "gramer" demektir8 • Bu sözcüğün "gramer" anlamını ka
zanmasıyla ilgili şu aniatılar ön plana çıkmaktadır: 

"Ali b. Ebi Talib, bir bedevinin Kur'an'ın, el-Hakka suresinin 37. ayeti-
o J JJ 2 ... 

ni « 0;lliWı ~l 4.1) ı..~ » "Onu yanlış yapanlardan başkası yemez" şeklin-

de okuduğuna, tanık olmuştur. Oysa istisna edatı olan«~! »dan sonrald 

bu kelime ref' h~linde olduğu için « 0Jj,bGJI 'l! 4 V:! » şeklinde okun

malıdır. 

Ebu'l-Esved ed-Du'el1 bir gün, 'Ali b. Ebi Talib'in yanına gittiğinde, 
onun elinde bir kağıt parçası görür ve bu kağıt parçasının ne olduğunu 
sorar. 'Ali b. Ebi Truib de insanların konuşmaları üzerine kafa yorduğunu 
ve Arap olmayanlada kaynaşmadan dolayı dilin bozulduğunu belirtir. 
İnsanlara müracaat edebilecekleri, güvenebilecekleri bir kaynak olması 
için bu kağıdı hazırladığını söyler. Bu kağıtta ise şunlar yazmaktadır: 

ı:, , ;: t.s!f ~ ~ı:, ,~ı ı; wı ~ ~~~ 0?:, ~:, ~~ ~ r)t5:1ı » 

« ~ :b. ~ J/-jı: 
"Söz, ya isim, ya fiil, ya da harftir. İsim adlandırıldığı şeyi bildirir. Fiil 

haber vermekte kullanılan bir öğedir. Harf ise bir anlam için gelir." 
Ebu'l-Esved ed-Du'ell, daha sonra 'Ali b. Ebi Talib'in kendisine şöyle 

dediğini ifade eder: 

= if)~ :~:Yı 0r :J:.:Yı ~i~ ~ı:, . ~~ ~:, ~ ~ı0~ı:, ;.Jı:,ıı;., 2ı, 

(( ~ ~~J ~:·;.~j ~U;, ~ ~J ?lt 
-Bu tarz üzere devam et ve bildiklerini oraya ekle. Ey Ebu'l-Esved! 

Şunu bilesin ld, isim üç t:ü_rdür: Zahir (açık isim), muzmer (zamir) ve ne 
zahir ne de muzmer olan." 

İbnu'l-Enbari, bu konuyu daha sonra Ebu'l-Esved ed-Du'eli'nin ağ
zından şu şeldlde nakleder: 

"Sonra ben 'atıf, na't, ta'accub ve istifham bölümlerini ortaya koy
dum, inne ve benzerlerine kadar işi vardırdım. Bunları 'Ali b. Ebi Talib'e 
sunduğum zaman o, daha da eklernemi istedi. Ben de her ekiediğim bö-

"Esrdru'l-'Arabiyye", "'Ukudu'l-İ'rdb", "Havdşi'l-iddh", "Mensuru'l-Fevd'id" ba§ta olmak üze
re gramere dair pek çok eseri vardır. 

8 el-Firfızabadi, Muhammed b. Ya'kf.tb, el-Kdmusu'l-Muhft, Daru'l-Cil, Beyrfıt, Thz., rv, 396. 
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lümden sonra, ona bunları takdim ettim. Bu bilgiler yeterli bir düzeye 
ula~tığında bana dedi ki: 

«! Qy..i ~ ~.Jı ~ıı:U. ;;...;..\ G » 

- izlediğin bu yöntem ne kadar da güzel! 9 • 

Bu cümlede « ~ı » ''yönelmek" sözcüğü hem isim hem de fiil ol
mak üzere iki kez geçmektedir.' Buradan hareketle sonraki dönemlerde 
gramer kurallarınma nahv adı verilmi~ ve Basrali alimler tarafından siste
matik bir bilim haline getirilmi~tir. 

2. Ebu 'Ubeyde Ma'mer b. el-Musenna'mnıo Anlatısı 

Irak valisi Ziyad b. Ebih, Ebu'l-Esved ed-Du'eli'yi yanına çağırmı~ ve 
ona: 

- Ey Ebu'l-Esved, yabancılar çoğaldı ve Arapçayı bozdul Şayet sen 
onlar için bir ~ey yazarsan insanların dili bununla düzelir ve Allah'ın kita
bı da doğru okunur. 

Ebu'l-Esved ed-Du'eli bu teklifi reddeder, hatta ona cevap verme ge
reği dahi duymaz. 

Bu durum üzerine Ziyad b. Ebih, bir adarnma dönerek ~öyle emreder: 
- Ebu'l-Esved'in geçtiği yola otur, o senin yanından geçerken bilerek 

Kur' an' dan bir ayeti yanlı~ olarak oku! 
Ziyad b. Ebih'in emrindeki bu adam aynen denileni yapar ve Kur'an-ı 

Kerim'in Tevbe suresinin, 3. ayetinde geçen; j ~/<iı ',y~t.s.j. 4.iJı 01 » 

9 İbnu'l-Enbaıi, :Abdu'r-Rahman İbn Muhammed,Nuzha al-Alibbd'fiTabakat al-Udebii', (Thk. 
İbrahim es-Samerra'i), Mektebetu'l-Menfır, (3. Baskı), ez-Zerka'- Ürdün, 1985, s. 18-19 

10 Ebu 'Ubeyde 110/728-209/824 yıllan arasında Basra'da yaşamış gramer, edebiyat ve 
dil bilginidir. Gramer bilgisini Yunus b. Habib (94/713-182/798) ve ~r b. ~a (70/ 
690-154/77 )'dan almıştır. Ebu 'Usman el-Mazini (öl. 248/863) ve Ebu Hatim es-Si
cistani (öl. 250/865) onun en seçkin öğrencilerindendir. En önemli eserleri şunlardır: 
"Garibu'l-Kur'ii.n", "Meeazu'l-Kur'an", "Garfbu'l-Hadls", "el-Hudud", "et-Tae", "ed-Dfbae", 
"el-İnsan", "el-Cem'u ve't-Tesniye", "el-Feras", "el-Lieam", "es-Sere", "el-İbl", "er-Rahl", 
"el-Hamam", "el-Hayyii.t", "el-'Akarib", "el- Hayl", "es-Seyf', "el- Huf!', "el-Lugat", "el
Eddad ", "el-Firak", "Ma Tulhinu.fihi'l-'Amme", "el-İbdal", "el-Kara'in", "Eş'aru'l-Kabii'il", 
"Fe'ale ve Efale", "eş-Şevarid", "Ed'iyetu'l-'Arab", "BuyD.tatu'l-'Arab", · "Me'asiru'l-'Arab'', 
"Mesalibu'l-'Arab", "el-Eyyam". Hayau hakkında Bkz. el-Hanbeli, 1\.bdu'l-Hayy b. el-'İmad, 
a.g.e., II, 24-25; el-Hatib el-Bagdadi, a.g.e., XIII, 252-258; İbnu'l-Enban, a.g.e., s. 137-
150; İbnu Hallikan, a.g.e., V, 235-243; Ebu't-Tayyib el-Luğavi, Mera tibu'n-Nahviyyfn, 
(Thk. Muhammed Ebu'l-Fadl İbrahim), Matba'atu Nehdati Mısr, Kahire, 1955, s. 71-74; 
elcKifti, a.g.e., III, 276-287; es-Suyfıti,Bugyetu'l-Vu'at, II, 294-296; Yusuf b. Tagıiberdi, 
a.g.e., II, 184; Yakut, a.g.e., XIX, 154-162; ez-Zubeydi, a.g.e., s. 124-126 

' ' 
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J 

« ~ ;,~ "Şüphesiz ki, Allah ve Peygamberi, müşriklerden uzaktır'' cümlesi-

ni yüksek sesle, «.J ;,~ ) ~ ~~ '.y~ t.s; Jıı 0ı » "Şüphesiz ki Allah, müş
riklerden ve Peygamberinden uzaktır." anlamına gelecek şekilde " lam ,, 
ve " he » harflerini esreliyerek okur. 

Bunun üzerine Ebu'l-Esved, "Allah'ın kudreti peygamberine uzak ol
maktan yücedir" diyerek oradan uzaklaşır ve derhal Ziya d b. Ebih'in yanı
na dönerek ona şöyle der: 

- Senin talebine karşı benim takındığım tavır ne kadar da tuhaf! Ben 
Kur'an'ın i'rabını yapmaya karar verdim, bana otuz kişi ver! ... 

Ziyad b. Ebfh derhal otuz kişiyi getirtir, Ebu'l-Esved ed-Du'eli, bu kişi
lerden on tanesini seçer. Sonra da bunlar arasından 'Abdu'l-Kays kabile
sinden bir adama dönerek, 

- Eline bir Mushaf ve siyahın dışında bir boya al! Ben dudaklarımı 
açtığım zaman harfin üzerine bir nokta koy. Dudaklarımı yumduğumda 
noktayı harfin yanına, dudaklarımı kapattığımda ise harfin altına koy. 
Eğer bu hareketlerden birini üst üste yaparsam iki nokta koyarsın, der. 

Böylece Kur'an-ı Kerim'i yazmaya başlar ve sonuna kadar gelir11 • 

Aynı olayı İbnu'l-Enbari daha farklı aktarır: 
Hz. Ömer'in hilafeti döneminde bir bedevi gelerek, 
- Allah'ın Muhammed'e indirdiği şeyden ldm bana bir bölüm okuya

cak, der. 
~ ~ . 

Orada bulunanlardan biri ona Tevbe suresinin 3. ayetini t.s; .Jll 01 ·» 

« ~;,~) ~./:lı 0-: şeklinde okur. « 0ı » ni~ ismi olduğu için fethalı 

okunınası gereken « J;,~ » ''peygamber'' kelimesi mecrCır zannedilerek 

esreli okununca mana bozulur "Allah, peygamberinden uzaktır!" şeklin
de olumsuz bir anlam ortaya çıkar. Bedevi ise burada yapılan gramer 
hatasını bilmediği için, 

-Allah nasıl olur da peygamberinden uzak olur? Eğer Allah, peygam
berinden uzaksa, ben ondan daha da uzağım, diyerek tepki gösterir. 

Bu haber Hz. Ömer' e ulaşınca, Hz. Ömer o bedeviyi yanına çağırır ve 
aralarında şu diyalog geçer: 

- Ey bedeviJ Allah'ın peygamberinden uzaksın öyle mi? 

11 İbnu'n-Nedtm, a.g e., s. 61-63 
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-Ey Mürnilllerin emiri! Ben şehre gitmiştim, Kur'an'dan habei:im yoktu. 
'Kim bana onu okuyacak' diye sordum. Oradan birisi gelerek bana Bedie 
süresini okudu, diyerek, sureyi kendisine okuduğu şekliyle Hz. Ömer'e 
aktarır. 

Hz. Ömer de ona: 
-Böyle değil ey bedevi! deyince, 
-Nasıl öyleyse? Ey Müminlerin emiri! diye sorar. 
Hz. Ömer de ayetin doğru şeklini okuyarak ona açıklama yapar. Bu

nun üzerine bedevi: 
- Allah'a yemin olsun ki, ben Allah'ın ve onun Peygamberinin uzak 

olduğu kimselere uzağım, der. 
Hz. Ömer ona, Kur'an'ı iyi bilen kimselerin dışında rastgele kişiler

den Kur'an kıraati dinlememesi gerektiğini öğütler. 
Bu olay üzerine Hz. Ömer, Ebu'l-Esved ed-Du' eli'ye Arap dilinin gra

mer kurallarını ortaya koymasını emrederı 2 • 

3. •Asım b. Ebi'n-Nucf:ı.d'unı 3 Anlatısı 

Ebu'l-Esved ed-Du'eli Basra valisi Ziyad b. Ebih'e gelerek ona şöyle 
der: 

-Arapların yabancılada karışarak dillerinin bozulduğunu görüyorum. 
Araplara kendi dillerini tanıtacak bir şey yazmama izin verir misin? 

O da, "Sakın böyle bir şey yapma!" diye karşılık verir. Bunun üzerine, 
Ebu'l-Esved ed-Du'eli, valinin meclisini terk eder. Bir süre sonra mecliste 
bulunanlardan biri bu duruma sinidenerek "Allah valiyi ıslah etsin! Baba
mız öldü ve çocuklar ortada kaldı!" diyerek olaya karşı duyduğu rahatsız
lığı ortaya koyar. Arapçanın yöneticiler tarafından sahiplenilmediğini, dile 
gereken önemin verilmediğini ifade eder. Bu tavır karşısında hatasını 
anlayan Basra valisi Ziyad b. Ebili ona şu şekilde karşılık verir: 

- Babanız öldü ve çocuklar yetim kaldı, öyle mi? Çabuk bana Ebu'l
Esved ed-Du'eli'yi çağırın! 

Ebu'l-Esved ed-Du'eli gelince ondan, gramer kurallarıyla ilgili düşün
cesini gerçekleştirmesini ister, O da bunu yerine getirir. 

Yine 'Asım b. Ebi'n-Nucı1d'un anlattığına göre, Ebu'l-Esved ed-Du'ell' 
nin kızı bir gün babasına: 

12 İbnu'l-Enbari, a.g.e., s. 19-20 
13 'Asım b. Ebi'n-Nucfıd (öl. 127 /745), yedi kıraat imarnından biridir. Hayatı için Bkz. 

İbnu Hallikan, a.g.e., I , 243 
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-Gökyüzünün en güzel şeyi nedir ( Y ,.üı :;,..;-f ~ ) diye sorunca 

o da, 
- Yıldızlardır, cevabını verir, bu cevap karşısında şaşıran kızı babasına, 
-Ben bunu kastetmedim, ben gökyüzünün güzelliğine karşı duydu-

ğum hayranlığı ifade etmek istedim, deyince Ebu'l-Esved ed-Du'eli de ona: 

-Öyleyse, ( ! ~l.a..:Jı ;;,.;.f L. ) "Gökyüzü ne kadar da güzeldir!" şek

linde söyle! der. 
İşte bu yüzden Ebu'l-Esved ed-Du'eli nahvi ortaya koyar ve ilk olarak 

"ta'accub" konusunu kaleme alır. Bunu teyit eden bir başka rivayet ise 
oğlu Ebu Harb'in, 

- Babamın gramer kurallarıyla ilgili ilk yazdığı bölüm "taaccub"tür 
şeklindeld ifadesidir14 • . 

Ebu Hatim es-Sicistani15 (öl. 250/864) de Ebu'l-Esved ed-Du'eli'nin 
cahiliye döneminde dünyaya geldiğini nahiv ilmini 'Ali b. Ebi Ta.lib'den 
aldığını rivayet eder. 

Ebu Selerne Musa b. İsma'il ise babasından kendisine şöyle dediğini 
kaydeder: 

"Bazıları, nahvi ilk ortaya koyan kişinin Nasr b. 'Asım olduğunu iddia 
ederler, oysa nahvi Basra'da ilk ortaya koyan kişi Ebu'l-Esved ed-Du'eli'dir"16 

• 

4. el-Halil b. Ahmed el-Faramdi'nin17 Anlatısı 

Ebu't-Tayyib el-Luğavi (öl. 351/962), Ebu'l-Esved ed-Du'eli'nin nalı
vi ilk ortaya koyan kişi olduğunu belirterek, bu konuda Ebu Fadl Cafer b. 
Muhammed b. Babteveyh'in, İshak İbrahim b. Hamid'den onun Ebu Ha-

14 İbnu Hallikfuı, a.g.e, II, 537 
15 Ebu Ha tim Sehl es-Sicistfuıi (öl. 250/864), dil Kur'an ilimleri ve şiir bilgini dir. el-Esma'i 

ve Ebu 'Ubeyde Ma'mer b. Musenna'nın öğrencisidir. el-Muberrid (210/826 - 286/ 
899)'e de hocalık etmiştir. Eserleıj: "Kitô.bu'l-Eddô.d", Kitô.bu'n-Nahl", "Kitô.bu'l-Mu'am
merayn", "İ'rô.bu'l-Kur'ô.n", "el-Maksuru ve'l-Memdud", "Ma Tulhinu fıhi '1-'Amme", "el
Makô.ti'u ve'l-Mebô.di", "el-Kirô.'ô.t", "el-Fesô.ha", "el-Vuhuş", "İhtilô.fu'l-Ma.sô.hif', "et-Tayr", 
"en-Nahle", "el-Harru ve'l- Berdu ve'ş-Şemsu ve'l-Kameru ve'l-Leylu ve'n-Nehô.r", "es-Suyu
fu ve'r-Rimô.h", "ed-Der'u ve't-Turs", "el-Hecô."', "Halku'l-İnsô.n", "el-İdgô.m", "el-Leb'u ve'l
Lebenu ve'l-Halfb", "el-Keram", "eş-Şitô.'u ve's-Sayf ", "en-Nahlu ve'l-'Asel", "el-İbl", "el
'Uşb", "el-Hisbu ve'l-Kaht". Hayatı hakkında Bkz. İbnu Hallikfuı, a.g.e., II, 430-434; İb
nu'n-Nedim, a.g.e., s. 82; el-Kifti, a.g.e., II, 58-64; es-Suyfıti, Buğyetu'l-Vu'ô.t, I, 606-
607; es-Safedi, a.g.e., XVI, 14-16; ez-Zirikli, a.g.e., III, 143 

16 el-Luğavi, a.g.e., s. 21 
17 el~Halil b. Ahmed (100/718- 175/791), Basra ekolünün en büyük temsilcisi ve ilk 

gramer eseri olan "el-Kitô.b"ın müellifi Sibeveyhi'nin hocasıdır. Arapça ilk sözlük olan 
"Kitô.bu'l-~yn" ve arfız ilmini anlattığı "el-Arud" adlı eserleri meşhurdur. 
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tim b. Sicistani 'den, onun Ebu Bekr b. Muhammed b. Yahya' dan, onun
Muhammed b. Yezid en-Nahvi'den, onun Ebu 'Umer el-Cermi' den, onun 
da el-Halil b. Ahmed'den rivayet ettiğine göre: 

Ebu'l-Esved ed-Du'eli, nahv ilmini 'Ali b. Ebi Talib'den almıştır. Çünkü 
'Ali b. Ebi Talib, insan:ların konuşmalarında lahn işitıniş ve Ebu'l-Esved ed
Du'eli'ye şöyle demiştir: 

-İnsanlar için harfler yaz ve bu harfiere işaretler koy! 
Ebu'l-Esved ed-Du'eli, 'Ali b. Ebi Truib'in bu teklifine bir süre kayıtsız 

kalır. Daha sonra Ziyad b. Ebih de ona insanların dilinin bozulduğunu 
söyler. 

Ebu'l-Esved ed-Du'eli bir gün,«(?~~- ı,;-" » "Değneğim düştü" de-

mesi gerekirken, « ~w ~- ı,;;-" » diyen bir adam görür ve Arapçanın 
-' 

halk arasında yanlış kullanıldığı görüşüne inanarak, Hz. ~i ile Ziyad b. 
Ebih'e hak verir18 • 

Aynı zamanda Ebu'l-Esved ed-Du'eli, Ziyad b. Ebih'in oğullarına Arap
ça hocalığı da yapmıştır. 

5. el-Esma'i'nin19 Anlatısı20 

Ebu'l-Esved ed-Du' eli'nin yanında sürekli bulunan ve ondan Arapça
nın kurallarını sorarak öğrenen bir çocuk vardı. Ebu'l-Esved ed-Du'eli bir 
gün ona: 

-Yavrum, babana ne oldu, diye sorar.' 
Oda: 

18 el-Luğavi, a.g.e., s. 6-8 
19 Tam adı ~bdu'l-Melik b. Kurayb b. M b. Esma' el-Bfıhili, künyesi Ebu Bekr'dir. Aslen 

Basralıdır. Abbasi halifesi Harun er-Reşid (öl. 193/809) döneminde Bağdat'a gelmiştir. 
Dil, şiir, gramer, ahbtır, nevadir ve garaib konularında döneminin en büyük bilginlerinden 
birisiydi. 740-828 yıllan arasında yaşamıştır. el-Halil b. Ahmed ve~ b. ~a'nın öğren
cisidir. Ünlü dilbilirnci ve ravi Halef el-Ahmer (öl.180!796)'den de yararlanmıştır. el
Esma'i, Arap şürinin günümüze intikalinde en önemli rolü oynayan kişilerden biridir. 
Ezberinde 16.000 urcfıze olduğu söylenir. Eserleri: "el-Esma'z"yydt", "Halku'l-İn.sdn", "el
Ecnds", "el-Enva' ", "el-Hemz", "el-Maksur ve'l-Memdiid", "el-Fark", "es-Sıfdt", "el-Ebvab", 
"el-Meyserve'l-Kadddh", "Halku'l-Feras", "el-Hayl", "el-İbl", "eş-Şd'", "el- Ahbiyetu ve'l-Buyiit", 
"el-Vuhiış", "Fe'ale ve Efale", "el-Emsal", "el-Eddad", "el-Kalbu ve'l-İbdar', "el-İştikdk", "Gan"
bu'l-Hadis", "el-Kelamu'l-Vahşiyy", "Nevddiru'l-A'rdb", "el-Muzekker ve'l-Muennes". Hayatı 
hakkında Bkz. el-Hanbeli, ~bdu'l-Hayy b. el-'İmad, Il, 36-37; el-Hatib el-Bagdadi, a.g.e., 
X, 410-420; İbnu Hallikan, a.g.e., nı, 170-176; İbnu Kesir, a.g.e., X, 283; İbnu'n-Nedim, 
a.g.e., s.78; el-Kifti, II, 197-205; es-Safedi, a.g.e., XIX, 187-193; Sezgin, Fuat, a,ge., VIII, 
283; es-Suyfıti, Bugyetu'l-Vu'dt, II, 112-113; ez-Zirikli, a.g.e., ıv, 162 

20 el-Luğavi, a.g.e., s. 9-11 

"· '. 
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-Sıtmaya yakalandı, sıtma onu kırdı geçirdi, ezdi, paramparça etti, 
güçsüz, biçare hale getirdi, diye cevap verir. 

Bunun üzerine Ebu'l-Esved ed-Du'ell ona şu soruyu yöneltir-: 
-Babana düşmanlık eden, onu sahipsiz bırakan, kovan, azarlayan, 

üzerine yürüyen annene ne oidu? 
Çocuk: 
-Babam annemi boşadı, başkasıyla evlendi, diye cevap verdikten son-

ra, « > ;ı::ı; j ~- : ;.,~j ~ »şeklinde bir cümle kurar.« ~- :ı::ı:::. » ve 
.... ... ... 1 ... 

« ~- :ı::ı; » kelimeleri "etine dolgun oldu" anlamına gelen anlamdaş sözcük

lerdir, ama "memnun oldu" anlamına gelen ve bu sözcüklerle anlarnca 

ilgisiz « ~- : ;.,~ » kelimesini sırf kafiyeli olsun diye kullanmış ve ortaya 

anlam yönünden bozuk bir ifade çıkmıştı. 
Bu olaydan sonra Ebu'l-Esved ed-Du'ell, Ziyad b. Ebih'e gelerek, 
-Bana söylediğimi aniayacak bir katip ver! der. 
Ziyad b. Ebih de 'Abdu'l-Kays kabilesinden bir adamı ona getirtir, fa

kat o, bu şahsı beğenmez. Daha sonra Kureyş'ten birini çağırttırır. Ebu'l
Esved ed-Du'eli bu kişiye şöyle talimat verir: 

-Ben bir harfi okurken dudaklarımı açtığıını gördüğünde, harfin üze
rine; dudaklarımı büzünce harfin önüne; dudaklarımı kapattığımda da 
harfinaltına bir nokta koy. Şayet onlardan birini gunneyle tekrar eder
sem iki nokta koyarsın. 

O kişi de onun dediği gibi yapar. 

6. Ebfı Selerne Mfısa b. İsma'il'in Anlatısı21 

"Bazıldmselerin 'Abdu'r-Rahman b. Hurmuz'ü veya al-A'rac b. Nasr b. 
'Asım'ı nahvi ortaya koyan ilk kişi olarak iddia etmeleri asılsızdır. Çünkü 
onların her ildsi de nahvi. Ebu'l-Esved ed-Du'eli'den almışlardır. Gerçek şu
dur ki, nahvi ilk ortaya koyan kişi 'Ali b. Ebi Talib'dir. Çünkü tüm rivayetler, 
Ebu'l-Esved ed-Du'eli'ye, ondan da 'Ali b. Ebi Talib'e dayanmaktadır. 

Ebu'l-Esved ed-Du'eli, kendisinin nahv ilmini nereden aldığı şeklinde 
bir soruya muhatap olmuş, o da: 

-N ah iv ilminin inceliklerini 'Ali b. Ebi Talib vasıtasıyla ortaya koydum, 
diye cevap vermiştir. 

İnsanlar Arap dilini öğrendikleri kişi olan Ebu'l-Esved ed-Du'eli'ye, dilde
ki anlaşmazlıklarını çözmesi için müracaat ediyorlar, gramer bilgilerini öğ-

21 İbnu'l-Enba.ri, a.g.e., s. 21-23 
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renrnek için onun yanına gelip gidiyorlardı. Ebu'l-Esved ed-Du'eli'nin en 
yakın arkadaşı olan 'Anbese b. M!'dan ise onun ölümünden sonra bu konu
ma geçmiş ve gramer konusunda bir otorite olarak kabul görmüştür. 'Anbe
se b. M!'dan'dan sonra da Meymun el-Akran bu konuma yükselmiştir'. 

İbn u Sellam el-Cumahi22 , Arap gramer bilimini tesis eden, bölümle
re ayıran, düzenleyen, dildeki kıyas yöntemini ortaya çıkaran ilk kişinin 
Ebu'l-Esved ed-Du'ell olduğunu; onunfô.il, meful, mudô.f, hmf-i cerr, ref', 
nasb ve cezm konularını kaleme aldığını belirtir. 

ez-ZubeydP, Ebu'l-Esved ed-Du'eli ile birlikte onun öğrencisi olan 
Nasr b. 'Asım ve İbn Hurmuz'ü de Arap gramerinin kurucusu olarak kabul 
etmekte ve onların gramer bilgilerini bölümler halinde yazdıklarını,·me
todik hale getirdiklerini, ref, nasb ve cezm 'arnillerini zikrettiklerini, fô.il, 
meful, ta 'accub ve mudô.f konularını telif ettiklerini bildirmektedir24 : 

Şevki Dayf ise, aynı zamanda birer kıraat imaını olan Nasr b. 'Asım ve 
İbn Hurmuz'ün nahiv ilmini tesis eden kimseler olmadıklarını belirterek, 
onların sadece Kur'an'ın noktalanması konusunda çalışmalar yaptıidan 
görüşündedir25 • 

lll. EBU'L·ESVED ED-DU'ELİ'NİN GRAMER 
EGİTİMİNE KATKlSI 

Ebu'l-Esved ed~Du'ell yalnızca kendisi gramer çalışmaları yapmakla 
yetinmemiş, kendisinden sonra bu faaliyetlerin devamını sağlamak ama-

22 Tam adı Muhammed b. Sellam b. 'Ubeydullah b. Sellfun, künyesi Ebu 'Abdullah el-Basri 
el-Cumahi'dir. Muhammed b. Zeyyad'ın mevillisindendir. Kardeşi :Abdu'r-Rahman b. 
Selam da aynı zamanda bir gramer bilginidir. İbn u Sellam, Hammad b. Selerne başta 
olmak üzere, Mubfırek b. Fudale, Zaide b. Ebi'r-Rakkad ve Ebu :Awane'den rivayetlerde 
bulunmuştur. Ondan da ef-Muberıid ve Sa'leb (öl. 291/904) başta olmak üzere bir çok 
gramer bilgini rivayette bulunmuştur. Doğum tarihi kaynaklarda yer almayan İbnu 
Sellam'ın ölüm tarihi 231/845'tir. Öldüğü zaman yetmiş iki yaşında olduğu rivayet 
edilmektedir. En önemli eserleri şunlardır: "el-Fadıl" (Ahbarve şiirlerle ilgilidir), "Buyıl
tatu 'l- 'Ara b", Tabakatu'ş-Şu'ara'i'l-Cahiliyyin ", "Tabaka tu 'ş-Şu 'ara'i'l-İslamiyyin ", "el- Hall
ab", "Ecru'l-Hayl". Hayatı hakkında bkz. el-Hanbeli, ~bdu'l-Hayy b. el-'İmad, a.g.e., II,71; 
el- Hatibu'l-Bağdfıdi, a.g.e.,V, 327-330; İbnu'l-Enbfııi,a.g.e., s. 6-8; İbnu'n-Nedim, s.165; 
el-Kifti, a.g.e., III, 143-145; es-Suyfıti, Bugyetu'l-Vu'at, I, 115; ez-Zubeydi, a.g.e., s.127; 
Ebu't- Tayyib el-Luğavi, a.g.e., s. 108; Yakut, a.g.e., XVIII, 204-205; Yusuf b. Tağıiberd
i, a.g.e., II, 260; ez-Zirikli, a.g.e., VI, 146; Tüccar, Zülfikar, "İbn Sellam el-Cumahi", 
T.D. V. İslam Ansiklopedisi, XX, 312-313. 

23 Muhammed b. Hasen ez-Zubeydi (öl.379/989), Endülüslü bir alim olup dil ve nahiv 
alimlerinin biyografilerini yazan bir araştırmacı olarak tanınır. Tabakatu'n-Nahviyyin 
ve'l-Lugaviyyin adlı eseri meşhurdur. . 

24 ez-Zubeydi, Ebu Muhammed b. el-Hasen, Tabakatu'n-Nahviyyin ve'l-Lugaviyyin, (Thk. 
Muhammed Ebu'l-Fadl İbrahim), Matba'atu's-Sa'ade, Kahire, 1954, s. 2. 

25 Dayf, Şevki, el-Medarisu'l-'Arabiyye, Daru'l-Me'fırif, (7.Bsk.), Kahire, Thz., s. 16-17 

'l 
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cıyl~ öğrenciler yetiştirmiştir. Arapçanın gramerinin müstakil bir bilim 
dalı olmasında, belli bir standarda ulaşmasında ve diğer İslami bilim dal
larıyla etkileşime girmesinde bu kişilerin tümünün de büyük payı vardır. 

Ebu'l-Esved ed-Du'eli ve öğrencilerinin Basralı oluşu gramer faaliyet
lerinin doğduğu yer olarak Basra kentini ön plana çıkarmış ve bu faaliye
ler ileriki dönemlerde daha da sistematik hale gelerek "Basra Ekolü" adı
nı almıştır. 

Ebu'l-Esved ed-Du'ell'cten gramer eğitimi alan ve kendilerine "Basra 
Elcolünün Birinci Tabalcası" adı verilen bu kişileri ve onunla olan ilişkileri
ni şöyle sıralayabiliriz26 : 

ı. Nasr b. 'Asım el-LeysP 7 (?- 89/708) 

Yakutel-Hamevi (öl. 626/1229)'ye göre, Nasr b. 'Asım, Kuran ve gra
mer konularında Ebu'l-Esved ed-Du'ell'ye isnatta bulunmuş bilgili bir ki
şiydi ve Arapça ile ilgili bir kitabı vardı. Onun gramer bilgisini Yahya b. 
Ya'mur el-'Udvani (? -129/746)'den aldığı, kendisinden de Eb~ 'Amrb. el-
1\.la (70/690-154/771)'nın gramer öğrendiği kaydedilir. İnanç olarak ön
celeri Harici olduğu, daha sonra bu görüşü terkettiği rivayet edilmekte
dir. Yazmış olduğu kitabı ise günümüze kadar ulaşmamıştır28 • 

" ez-Zubeydi, İhlas süresindeki« ..G-i » "telc" kelimesinin tenvinsiz ola-

rak okunuşunu ilk olarak onun ortaya attığını, hatta "ten vfn" teriminin de 
ilk olarak onun tarafından kullanıldığını kaydeder. 'Abdullah b. Ebi İshak 
el-HadramJ29 , onun bu kıraatini beğenmiş ve tenvinle okuyan 'Urve b. 
ez-Zubeyr'inkine tercih etmiştiil 0 

• . 

Nasr b. 'Asım'a, 'Urve b. ez-Zubeyr'in yukarıdaki ayeti tenvinli oku
duğu söylenince bu tür bir okuyuşu beğenmediğini ifade etmiştir. 

Kur'an'ın noktalanması, dönemin yöneticisi el-Haccac b. Yusuf es
Sekafi'31nin emriyle, Nasr b. 'Asım el-Leysi'ye, Yahya b. Ya'mur ve el-Hase-

26 Kızıklı, S. Zafer, a.g.e., s. 20-24 
27 el-Kifti, a.g.e., III, 343-344; es-Suyfıti,Bugyetu'l-Vu'at, II, 313-314; İbnu'l-Enbari, a.g.e., 

s. 23-24. ' 
28 Yakut, a.g.e., XIX, 224. 
29 'Abdullah b. Ebi İshak el-Hadraml (29/650-117/735) Basralı gramer bilginidir. 
30 ez-Zubeydl, Ebu Muhammed b. el-Hasen, Tabakô.tu'n-Nahviyyfn ve'l-Lugavi}yfn, (Thk. 

Muhammed Ebu'l-Fadl İbrahim), Matba'atu's-Se'ade, Kahire, 1954, s. 27 
31 Emeviler dönemi komutanlarındandır, Mekke, Medine, Taif ve Irak'ta valilik yapmış 

olup halka zulmetmesiyle ünlüdür. Harici mezhebi mensuplannı ortadan kaldırtnıştır. 
el-Haccac aynı zamanda meşhur bir hatip tir. 95/714 yılında ölmüştür. 
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nu'l-Basri32 'nin eşlik etmesiyle gerçekleşmiştir. Bu iş Ebu'l-Esved ed-Du
'ell'nin yapmış olduğu faaliyetlerin bir devamı niteliğindedir. Ancak Nasr 
b. 'Asım, bir yenilik olarak harflerin birbiriyle karışma~ası için harfleri 
nokta ile işaretierne usulünü getirmiştir. Böylelikle "ba" harfi, "ta" dan ve 

•peltek "sa" dan; "dm" harfi "ha" dan rahatça ayırt edilebilmiştir33 • 

2. Yahya b. Ya'rnur34 (? - 129/746) 

Yahya b. Ya'mur'in künyesi Ebu Suleyman el-Veşki el-'Udvani'dir. Kur'
an'a ilk nokta koyan kimsedir. Dil, gramer, edebiyat, Arap lehçeleri, fıkh ve 
hadis ilimlerinde tabi'inin en büyük bilginlerinden biridir. Birkaç sahabiyi 
görmüştür. Emeviler devletinin resmi mektuplarını yazan divan katiplerin
dendir. Dili babasından, grameri de Ebu'l-Esved ed-Du'eli'den öğrenmiştir. 

Ebu'l-Esved ed-Du'eli'nin vefatından sonra yaklaşık elli yıl yaşamış
tır. 'Abdullah b. 'Umer el-Hattab ile münasebeti ve Kaderiyye ile ilgili so
rusuyla tanınır. Hicaz'a yaptığı yolculuğunda ona, Hamid b. 'Abdu'r-Rahm
an el-Himyeri eşlik etmiştir. Bu kişi onun dil ve fesahat konusundaki ka
biliyetini öğrenmek için İbn u 'Umer'le onu yarıştırmıştır. 

İbnu Sellam'ın anlattığına göre, el-Haccac, Yahya b. Ya'mur'a kendi
sinden lahn işitip işitmediğini sormuş o da, 

- Tevbe suresinin 24. ayetindeld « ~f » (ehabbe) "sevdi" sözcüğünü, 

« ~~ » (uhibbe) "sevildi" şeklinde okuyorsun, bu yaptığın lahndır, diye 

cevap verince el-Haccac, Yahya b. Ya'mur'a sinirlenerek, 
- Bugünden sonra bunu hiç işitmeyeceksin, diyerek onu Horasan'a 

sürgün etmiştir35 • . 

Modern Arap dili araştırmacılarından 'Abdu'l-Aı Salim Mekram'in be-

lirttiğine göre, Yahya b. Ya'muryukarıdald ayette geçen « ~f » kelime-

32 Ehfı Said el-Hasenu'l- Basri (21/642-110/728) Medine'de doğmuş büyümüş ve Basra'
da yaşamış fıkh, hadis, kelam, tefsir ve tasavvuf sahasında döneminin en büyük İslam 
fılimidir. 

33 Mekram, a.g.e., s. 79. 
34 Ebu't-Tayyib el-Luğavi, a.g.e., s. 25-26; İbnu'l-Enbari, a.g.e., s. 24-26; İbnu Hallikfın, a.g

.e., VI, 173-176; es-Suyfıti, Bugyetu'l-Vu'ô.t, II, 345; es-Suyfıti, el-Muzhir, Dfıru İhyfıi'l-Ki.ı
tubi'l-habiyye, Beyrfıt, Thz., II, 398; Yfıkfıt, a.g.e., XX, 42-43; YfısufTagriberdi, a.g.e., I, 
217; İbnu Sa'd el-Yafi'i, a.g.e., I, 271; ez-Zirikli, a.g.e., VIII, 177. 

35 ez-Zubeydi, a.g.e., s. 28. 
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sinin « 01.5' »nin haberi olduğunu söyleyerek "Kane'nin haberi" terimini 

ilk kez kullanmıştıı.:ı6 • 

3. 'Anbesetu'bnu' l-Fll3 7 (? - ? ) 

Tam adı 'Anbesetu'bnu Mi'dan el-Mehr!'dir. 'Anbesetu'bnu'l-Fll laka
bıyla tanınır. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Arapların Ebfı 
Bekr b. Kilab kabilesindendir. Mehra b. Haydan kabllesine mensup oldu
ğu da söylenir. el-Muberrid, insanların Arapçayı öğrenmek için Ebu'l-Es
ved ed-Du' eli'ye gidip geldiklerini 'Anbesetu'bnu'l-Fll'in de onun en yakın 
arkadaşı olduğunu ifade eder. 

'Anbese, bir fil çobanı olan babası Mi'dan'la tanınır. O, Emeviler dö
neminin ünlü şairi Cer!r (33/653- 114/733)'in, yine o dönemin bir baş
ka ünlü şairi el-Farazdak (21/641-114/732) hakkında söylediği şiirlerP 8 

rivayet ederdP9 • Ebu'l-Ferac el-İsfahani ise onu, Ebu'l-Esved ed-Du'eli
'den sonra Arap gramerini en iyi bilen kimse olarak tanıtır"0 • 

4. Meynıftn el-Akran41 (? - ? ) 

İlk gramer bilginlerinin ikinci tabakasındandır. Doğum ve ölüm ta
rihleri kaynaklarda geçmemektedir. Gramer bilgisini 'Anbesetu'l-Fil'den 
aldığı rivayet edilir. Bir başka rivayete göre de grameri Ebu'l-Esved ed
Du'eli'den öğrenmiş, kendisinden de 'Anbesetu'l-Fll almıştır. Meymfın, Ebfı 
'Ubeyde Ma'mer b. el-Musenna'nın arkadaşıdır. Ebu 'Ubeyde ilk gramer 
çalışmalarıyla ilgili şöyle bir rivayette bulunur: 

"Grameri ilk ortaya koyan kişi Ebu'l-Esved ed-Du' eli' dir, onun ardın
dan bu alanda çalışma yapan kişiler sırasıyla Meymfın el-Akran, 'Anbese
tu'l-Fil ve 'Abdullah b. İsbak'tır." 

Basra'da Meymun el-Akran'ın kendisinin oluşturduğu bir ders halka
sı vardı. Pek çok kişi onun bu ders halkasında gramer öğrenmiştir. Bu 
kimselerin en seçkinide 'Abdullah b. Ebi İshak el-Hadrami'dir. 

36 Mekram, ~bdu'l-AI Shlim, el-Halakdtu'l-Mefkude fi Tdrihi'n-Nahvi'l-'Arabf, Mu'essese
tu'l-Vahde, (l.Bsk. ), el-Kuveyt, 1977, s. 89. 

37 el-Kifti, a.g.e., II, 381-382; es-Suyfıı:l, Bugyetu'l-Vu'dt, II, 233; es-Suyfıı:l, el-Muzhir, II, 
398-436; Yil.kfıt, a.g.e., XVI, 133-134; ez-Zubeydi, a.g.e., s. ll. 

38 Bu iki şairin birbiyleriyle yaptıklan karşılıklı hicivleşmeler Emeviler dönemi Arap ede-
biyatında önemli bir yere sahip olup "nakil.' id" adıyla anılır. 

39 el-Kifı:l, a.g.e., II, 381 
40 Ebu'l-Ferac el-İsfehil.ni, a.g.e., II, 311 
41 el-Kifti, a.g.e., III, 337-338; es-Suyfıı:l, Bugyetu'l-Vu'dt, II, 309; Yil.kfıt, a.g.e., XIX, 209-

210 
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5. 'Abdu'r-Rahman b. Hurmuz el-A'rac42 (?- 117/735) 

Tam adı-'Abdu'r-Rahman b. Hurmuz b. Ebi Sa'd el-Medeni'dir. Medi
ne-i Munewere'lidir. Gramer bilgisini Ebu'l-Esved ed-Du' eli'den almı§tır. 
Kureyş'in neseb bilgisi konusunda otorite bir isimdir. Kıraat ilmini ise Hz. 

~ 

Muhammed'den en çok hadis rivayet eden sahabi olarak ünlenen Ebu 
Hureyre (öl.59/678)'den öğrenmiş, kendisi de yedi kıraat imarnından biri 
olan Nafi' b. 'Abdi'r-Rahman Ebi Nu'aym (öl. 169/785)'ı yeti§tirmi§tir"3 • 

Medineliler gramer bilgisini yalnızca ondan almışlar ve yalnızca on
dan nakil yapmı§lardır. Bağdat ekolü gramer bilginlerinden İbn u Burhan 
(376/986-456/1064), İbnu Cinnl'nin el-Luma' adlı eserine yazdığı şerbin 
önsözünde şöyle der: 

- Gramer bilginleri üç çe§ittir: Medineliler, Basralılar ve Kı1feliler!.. 
Maliki mezhebinin kurucusu ve aynı zamanda çok büyük bir hadis 

bilgini olan İmam Malik b. Enes (93/712- ı 79!195), 'Abdu'r-Rahman b. 
Hurmuz'den uzun yıllar gramer dersleri almıştır. 

el-A'rac olarak ünlenen 'Abdu'r-Rahman b. Hurmuz, Arap dilinin ku
rallarını belirleyen kimseler arasında adı zikredilen bir şahsiyettir. ez
Zubeydi, onun gramer ve Kurey§ soybiliminde insanların en bilgilis i oldu
ğunu ve ünlü hadis alimi İmarri Malik'in, birkaç yıl boyunca el-A'rac'ın 
yanına ilim öğrenmek için gittiğini de rivayet eder44 • 

Sonuç 

Kur'an'in yanlış okunmasına yönelik dinsel kaygılar olmasaydı, Arap
çanın gramer kurallarının bt:lirlenmesi ve bunun eğitimi için VIII. yüzyıl 
gibi erken bir dönemde faaliyetler ba§lamazdı. Çünkü o dönemde Arapla
rı bu yönde motive edecek ba§ka bir etken mevcut değildi. 

Arapçanın gramerinin belirlenerek yazıya geçirilmesi klasik dilin bo
zulma dan yüzyıllar boyunca devam etmesini sağlamış, ayrıca Kur'an'ın 
da tahrif olmasını önlemiştir. Bunun da ötesinde Araplar, standart klasik 

42 el-Hanbeli, ':A.bdu'l-Hayy b. el-'İmad, a.g.e., I, 153; el-Kift1, a.g.e., II, 172-173; es-Suyiıti, 
Bugyetu'l-Vu'dt, II, 91; Yusuf Tagriberdi, en-Nucı1mu'z-Zdhira .fi Ahbdri Misra ve'l-Kdhi
ra, Tab'atu Dfui'l-Kutubi'l-Misriyye, Kahire, h.1348, I, 276; İbnu'l-Enbfui, a.g.e., s. 20; ez
Zubeydi, a.g.e., s. 9; el-YB.fi'i~ Ebfı Muhammed 'Abdullah b. Sa'd,Mir'dtu'l- Cendn ve 'İbra 
tu'l-Yakazdn, Dıl'ira bi'l-Mafuif, Haydarabad, h.1337, I, 250 

43 Nafi' b. ':A.bdi'r-Rahman Ebi Nu'aym'ın hayatı hakkında Bkz. İbn Cezeri, Ebu'l-Hayr b. 
Muhammed, Gdyetu'n-Nihdye.fiTabakdti'l-Kurrd', (Neş. G. Bergstraesser), Mısır, 1351/ 
1932,II,330 

44 ez-Zubeydi, a.g.e., s. 26 
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dili korumak suretiyle aralarındaki bağı sürdürmüşler, siyasi bir güç ola
rak tarih sahnesinde varlıklarını koruyabilmişlerdir. 

Arapların dil, edebiyat ve kültür tarihinde Ebu'l-Esved ed-Du'ell gra
mer konularını ele alarak inceleyen ilk kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
O, gramerle ilgili herhangi bir kitap telif etmiş olmamakla birlikte, bazı 
gramer konularını yazarak kayda geçirdiği rivayetlerden anlaşılmaktadır. 
BÖylelilde Ebu'l-Esved ed-Du'ell Arap bilim tarihinde yazma geleneğini 
başlatan ldşi olarak da düşünülebilir. Zira Arap tarihine baktığımızda Zebed 
kitabeleri, Kabe duvarlarına asılan muallakalar ve Kur'an-ı Kerim dışında 
yazıyla kayıt altına alınan bir bilginin mevcut olmadığını görürüz. Onun 
bu girişimi kendisinden sonra gelen kimseler için ·bir örnek oluşturmuş
tur. Aynı zamanda Ebu'l-Esved ed-Du'ell öğrenci yetiştirmek suretiyle Arap 
eğitim tarihine katkı sağlamış önemli bir şahsiyettir. 

Gramer faaliyetlerinin başlangıcıyla ilgili yapılan rivayetler arasında 
her ne kadar bazı farklar olsa da, ortak nokta Ebu'l-Esved ed-Du'ell'nin 
gramer kurallarının tesisi ile ilgili bir takım çalışmalar yaptığı yönünde
dir. Arap grameri tarihini anlatan klasik eserlerin hepsi de Ebu'l-Esved 
ed- Du'ell'nin Arap dilinin gramer kurallarının belirlenmesinde öncü rolü 
olduğunu vurgulamakla birlikte onun bu konudaki çalışmalarını farklı 
şekillerde aktarırlar. Ancak bu eserlerdeki bilgiler kesin deliliere dayan
maz, sadece aniatı niteliği taşır. Fakat durum her ne olursa olsun Ebu'l
Esved ed-Du'ell'nin gramer adına bir takım çalışmalar yaptığı ve isminin 
yaşadığı dönemde ve sonrasında insanların zihinlerinde grameri çağrış
tırdığı muhakkaktır. 

Ebu'l-Esved ed-Du'ell ve öğrencileri Basra ekolü olarak bilinen gra
mer çalışmalarının nüvesini oluşturmaktadırlar. Onların başlattildan gra
mer araştırmaları sonraki dönemlerde diğer dilbilimsel çalışmalara da 
örnek teşkil etmiş ve il?am kaynağı olmuştur. 

Ebu'l-Esved ed-Du'ell sistematik olarak Arap gramer bilimini ilk orta
ya koyan ldşidir. Ayrıca yetiştirdiği öğrencilerle de bu bilimin eğitimine 
büyük katkı sağlamış, ders halkaları oluşturarak dilbilgisi kurallarını tar
tışma zeminine oturtmuştur. İşte bu yüzden O, Arap kültür tarihinin en 
seçkin simalarından biri olmaya layıktır. 


