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Özet: Makalemizde Osmanlı döneminde yaĢamıĢ olup dil ve edebiya-

ta dair eser veren Muhammedu‟l-Emîn b. Fazlillâh b. Muhibbillâh b. 

Muhammed Muhibbiddîn ed-DimeĢkî‟nin kısaca hayatı ve eserlerin-

den bahsedilmiĢ, ardından Arap Dilinde isim tamlaması (izafet) biçi-

minde kullanılan deyim, terim ve kavramları toplayan en geniĢ eser 

olması dolayısıyla önem arz eden Mâ Yu‘avvel ‘aleyh fi’l-Muzâf ve’l-

Muzâf Ġleyh adlı eseri konusu ve kaynakları bakımından incelenmiĢ, 

benzeri eserlerle mukayese edilerek onlardan ayrıldığı hususlara iĢaret 

edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Muhibbî, Mâ Yu‘avvel ‘aleyh fi’l-Muzâf ve’l-

Muzâf Ġleyh, Ġzâfet 

 

Muhibbî and his Treatise “Mâ Yu‘Avvel ‘Aleyh fi’l-Mudâf ve’l-

Mudâf İleyh” 

Summary: The objective of this article is to demonstrate the contribu-

tion of Ottoman philologist and intellectual Muhammedu‟l-Emîn b. 

Fazlillâh b. Muhibbillâh b. Muhammed Muhibbiddîn ed-Dimeshkî 

and his works to Arabic philology. To this end, we focused on his 

work Mâ Yu‘avvel ‘aleyh fi’l-Muzâf ve’l-Muzâf Ġleyh, which covers, in 

detail, prepositional phrases (idafa, izafet), terms and concepts used in 

Arabic language. The content and sources of Muhibbî‟s Mâ Yu‘avvel 

‘aleyh fi’l-Muzâf ve’l-Muzâf Ġleyh, have been analyzed and his work 

has been compared with the contemporaries to point out the differenc-

es on the subject matter.   
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I-Hayatı 

Muhammedu‟l-Emîn b. Fazlillâh b. Muhibbillâh b. Muhammed 

Muhibbiddîn ed-DimeĢkî 1651‟de ġam‟da doğdu.
1
 Çocukluğunu 

ġam‟da babasının yanında geçirdi. Babası 1662‟de Anadolu‟ya gitti. 

Babasının orada kaldığı dört yıl boyunca
2
 amcasının yanında ikâmet 

eden
3
 Muhibbî tahsiline de bu süreçte baĢladı.  

Muhibbî, döneminin birçok hocasından ilim tahsil etmiĢtir. Bunlar 

arasında ilk sırayı alan Ġbrâhîm b. Mansûr el-Fettâl‟
4
 (ö.1689) den tef-

sir, hadis, fıkıh, nahiv, meâni, beyân, mantık, tasavvuf ve edebiyat 

dersleri almaya baĢlamıĢtır.
5
 Muhibbî el-Fettâl dıĢında da birçok ho-

cadan ders almıĢtır. Bunlar arasında Muhammed b. „Umer el-„Abbâsî 

el-Halvetî
6
 (ö.1667), Muhammed b. Ebî‟s-Safâ el-Ustuvânî

7
 (ö.1668), 

Ġbrâhîm b. Ramazân ed-DimeĢkî
8
 (ö.1668), Muhammed b. Bedriddîn 

b. Balbân ed-DimeĢkî
9
 (ö.1672), Mahmûd el-Basîr es-Sâlihî ed-

DimeĢkî
10

 (ö.1673), ġam müftüsü „Alâ‟uddîn el-Hasfekî
11

 (ö.1677) 

„Abdulhayy b. Ahmed b. Muhammed
12

 (ö.1678) Necmuddîn Mu-

hammed b. Yahyâ el-Farzî
13

 (ö.1680), Ġbn „Atîf
14

 (ö.1686) ve 

„Abdulkâdir b. Bahâ‟iddîn
15

 (ö.1688) bulunmaktadır.  

1671‟de babasının ölümü üzerine babasının dostlarından Muham-

med b. Lütfillâh b. Bayrâm el-„Ġzzetî
16

 (ö.1681) tahsiline Bursa‟da de-

vam etmesi için Muhibbî‟ye maddi yardım temin etti. Ardından el-

„Ġzzetî Rumeli kazaskeri oldu ve onu Hoca Hayrettin medresesine 

gönderdi. Daha sonra „Ġzzetî hastalandı ve emekliliğini istemek zo-

runda kaldı. Muhibbî hastalığı müddetince ona hizmet etti ve 1681‟de 

ölümüne kadar Ġstanbul‟da onun yanında kaldı.
17

„Ġzzetî‟nin ölümünün 

ardından Muhibbî ġam‟a döndü ve bundan sonra edebiyat ve tarihle 

ilgili telif iĢleriyle meĢgul oldu. 
18

 

1691‟de hacca giden Muhibbî burada birçok ilim adamıyla görüĢtü. 

Orada bulunduğu süre içinde kadı nâipliği
19

 yaptı. Daha sonra ġam‟a 

döndü. Ardından Kâhire‟ye gitti ve orada da kadı nâipliği yaptı.
20

 

Muhibbî 1698‟de Kâhire‟den ġam‟a döndü ve önce babasının da gö-
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rev yaptığı Emîniyye medresesinde öğretmenlik yapmaya baĢladı. Bu 

medresede görev yaptığı sırada hastalandı ve 1699‟da vefat etti.
21

  

II-Eserleri 

Muhibbî dil, edebiyat ve biyografi alanlarında eserler kaleme al-

mıĢtır. Bunların bir kısmı basılmıĢ, bir kısmı da henüz el yazma eser 

halindedir. Diğer bir kısmı ise sadece ismen tanınmakta olup, bazı 

kaynaklarda ona nisbet edilmesi dolayısıyla bilinmektedir.  

1-Hulâsatu’l-Eser fi A‘yâni’l-Karni’l-Hâdî ‘AĢar  

MeĢhur ilim adamlarının biyografisini ele alan bir eserdir. Ġlimler 

tarihi açısından önemli olmakla birlikte, dönemin sosyal yaĢantısı, eği-

tim sistemi gibi konularda da bilgi veren bir eserdir. Eserde 1290 ilim 

adamının biyografisi verilmiĢtir. Muhibbî Ġslâm dünyasında (1592-

1686) yılları arasında ölen ilim adamlarını ele almıĢtır. Bunlar 

Muhibbî‟nin çağdaĢı olan, onunla aynı bölgede yaĢayan veya Anado-

lu, Hicaz ve Mısır yolculuklarında karĢılaĢtıkları âlimlerdir. Eser 1866 

yılında, Kahire‟de tahkiksiz olarak yayımlanmıĢtır.  

2-Cene’l-Cenneteyn fî Temyîzi Nev‘ayi’l-Musenneyeyn  

Muhibbî bu eserini “mâ yu„avvel „aleyh….” adlı eserinden sonra 

ona bir ek niteliğinde yazmıĢtır. Eserin ilk bölümünde alfabetik sıra ile 

hakiki tesniyeler iĢlenmiĢ; ikinci bölümünde yine alfabetik sıra ile 

tağlîb
22

 yolu ile tesniye olan kelimeler ele alınmıĢtır. Bu iki bölümden 

sonra gelen ilk tetimmede tesniyelerin muzaf olduğu izâfetler sıralan-

mıĢ; ikinci tetimmede ise tesniyelerin muzâf ileyh olduğu izâfetler in-

celenmiĢtir.  

3-Kasdu’s-Sebîl fî mâ fi’l-Luğati’l-‘Arabiyyeti mine’d-Dahîl
23

  

Bu eserde Muhibbî diğer dillerden Arapça‟ya girmiĢ olan kelimele-

ri toplamaya çalıĢmıĢtır. O döneme kadar bu konuda yazılan eserlerin 

ihtiyacı karĢılayamadığı düĢüncesiyle bu eseri telif ettiğini ifade et-

mektedir.  

Eserin mukaddimesinde mu„arrab  (ِؼشة) 24
 dahîl (ًدخي) 25

 ve 

muvelled (ٌِٛذ) 26
 terimleriyle ilgili oldukça ayrıntılı bilgiler vermiĢtir. 
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Alfabetik olan bu eseri tamamlamaya Muhibbî‟nin ömrü yetmemiĢ 

olup “mim” harfinin sonunda kalmıĢtır. En son ele aldığı kelime 

(ِمذٚٔيخ ) dir. Eserinde alfabetik olarak iĢlediği kelimelerin çoğunlukla 

ilk harfinin harekesini zikreder. Sonra –eğer garip (غشيت) 27
 bir keli-

me ise- kelimenin anlamını açıklar.  

Daha sonra kelimenin mu„arrab, müvelled veya halk dili (avam) 

kullanımı olup olmadığını belirtir. Kelime mu„arrab veya dahîl ise bu-

nun yabancı dildeki aslını verir. Kelime muvelled veya avamca
28

 ise 

fasih dildeki kullanıldığı Ģekli verir. Daha sonra dilcilerin o kelime 

hakkındaki görüĢlerini sunar. Ardından âyet, hadis veya Ģiirle delil ge-

tirir. Eser 1994 yılında Riyâd‟da iki cilt halinde basılmıĢtır. 

4-Nefhatu’r-Rayhâne ve RaĢhatu Tılâ’i’l-Hâne  

Muhibbî, bu eserini ġihâbu‟ddîn el-Hafâcî
29

 (ö.1659) nin 

Rayhânetu’l -Elibbâ ve Zehretu’l-Hayâti’d-Dunyâ adlı eserine ek nite-

liğinde yazmıĢtır.O, bu eserinde Hafâcî‟nin ihmal ettiği veya iĢleme-

diği konuları ele almıĢtır. Bu eser bir biyografi ve edebiyat kitabıdır. 

Sekiz bölümden oluĢan bu eserin her bölümünde farklı bir coğrafi 

bölgenin
30

 edebiyat alimleri, bunların biyografileri ve Ģiirleri ele alın-

mıĢtır. 11./17. asırlarda Arap ülkelerinde yetiĢmiĢ olan Ģâirlar ve onla-

ra ait Ģiirleri ele alan eser 1967 yılında Kahire‟de beĢ cilt halinde ya-

yınlanmıĢtır.  

5-Zeylu Nefhati’r-Rayhâne  

Muhibbî, Nefhatu‟r-Rayhâne ve RaĢhatu Tılâ‟i‟l-Hâne adlı eserin-

de ele almadığı bazı ġam, Medine ve Halep Ģairlerini bu zeylde top-

lamaya çalıĢmıĢtır. Ancak bu eseri bitirmeye ömrü yetmemiĢ, öğrenci-

si Muhammed b. Mahmûd b. Mahmûd es-Su‟âlâtî hocasının yazdıkla-

rına dayanarak eseri tamamlamıĢtır.
31

 Ayrıca esere hocasının yazdıkla-

rının dıĢında bazı eklemelerde bulunmuĢtur. Eserin sonuna da hocası 

Muhibbî‟nin biyografisini eklemiĢtir. Eser 1971 yılında Kâhire‟de ba-

sılmıĢtır. 

6-Mâ Yu‘avvel ‘aleyh fi’l-Muzâf ve’l-Muzâf ileyh  
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Muhibbî‟nin ele aldığımız eseridir. Bu eserde Arap dilinde izâfet 

(isim tamlaması) olarak kullanılan deyimler ve ifadeler alfabetik ola-

rak ele alınmıĢtır. Eserin ilk 142 varaklık bölümü tarafımızdan doktora 

tezi olarak hazırlanmıĢtır.  

7-Dîvânu’l-Muhibbî 

Muhibbî‟nin Ģiirlerinin de bulunduğu, ancak çoğunluğunu arkadaĢ-

ları ve dostlarının Ģiirlerinin oluĢturduğu bu eser henüz basılmamıĢ 

olup,
32

 el yazma eser halinde bulunmaktadır. Divanın bir nüshası 

Dâru‟l-Kutubi‟l-Misrıyye‟de olup 184 varaktan oluĢmakta, Dâru‟l-

Kutubi‟z-Zâhiriyye‟de bulunan ikinci bir nüsha 86 varaktan oluĢmak-

ta, bir diğeri de el-Hızânatu‟t-Teymûriyye‟de olup 200 varaktan oluĢ-

maktadır. 

8-el-A‘lâm fi Terâcimi’r-Ricâl: Bu eseri yalnız Bağdâdî zikretmiĢ-

tir.
33

 

9-el-Emsâl : Bu eseri yalnızca Corcî Zeydân zikretmiĢtir.
34

 

10-Emâlî: Bu eseri Murâdî
35

 ve Su‟âlâtî
36

 zikretmiĢtir. 

11-Hıssatun ‘alâ Divâni’l-Mutenebbî
37

 

12-en-Nâmus HâĢiye ‘ale’l -Kâmûs
38

 

13-ed-Durru’l-Marsûf fi’s-Sıfati ve’l-Mevsûf
39

 

14-Râhatu’l-Ervâh
40

 Câlibetu’s-Surûr ve’l-Ervâh
41

 

 

III-Mâ Yu‘avvel ‘aleyh fi’l-Muzâf ve’l-Muzâf İleyh Adlı Eser 

A-Eserin Konusu 

Muhibbî bu eserinde Arap dilinde isim tamlaması halinde kullanı-

lan deyim, terim ve kavramları ele almıĢtır. Bunları hemzeden baĢla-

yıp yâ‟ harfi ile sona ermek suretiyle alfabetik olarak sıralamıĢtır. Her 

harfin baĢlangıcını da  ثبة  olarak isimlendirmiĢtir. 

Muhibbî isim tamlaması olarak kullanılan madde baĢlığını verip 

ardından maddeyle ilgili açıklamalara geçer. Bu açıklamalar bazı 

maddelerde çok uzun ve ayrıntılı olup, bazılarında oldukça kısadır. 

Örnekler verecek olursak: 



MUHİBBÎ ve “MÂ YU‘AVVEL ‘ALEYH fi’l-MUZÂF ve’l-MUZÂF 

İLEYH” ADLI ESERİ 
 

 12 

1. Bazen madde baĢlığını verip tek kelime ile açıklama getirir: 

 gibi.   اٌجغً :ابو االثقال ٛ٘      . 

2. Bazen kelimenin yanlıĢ okunma ihtimalini ortadan kaldırmak 

için kelimenin harekesini belirtir:  

 .    ثَٙشاثطٓ ِٓ  -ثفزخ اٌّٙضح ٚ عىْٛ اٌٙبء ٚ فزخ اٌٛاٚ- :بنو اَْهَود

3. Bazen kelimenin hem harekesini belirtir, hem de kelimeyi sarf 

açısından inceler: 

ثعُ اٌّٙضح ٚ وغش -" أسٚيخ"٘ٛ اٌٛػً ٚاألسٜٚ جّغ  :ابن أروى

ٚ ٘ٝ أفؼٌٛخ فٝ األصً، إال أُٔٙ . األٔضٝ ِٓ اٌٛػً: -اٌٛاٚ ٚ رشذيذ اٌيبء

فٝ اٌزٝ ثؼذ٘ب، ٚ وغشٚا األٌٚٝ ٌزغٍُ  لٍجٛا اٌٛاٚ، ٚاٌضبٔيخ يبء ٚادغّٛ٘ب

 . ٚ ٘ٛ جّغ وضشح، ٌىٓ ثغيش ليبط. اٌيبء

4. Bazen maddeyle ilgili çok uzun ve ayrıntılı bilgiler verir: 

ٚاالصً أّب جئ ثبٌىٕيخ الدزشاَ اٌّىٕٝ ثٙب . ٘ٛ االعذ :ابو االبد

اصً ٚ ٌّب وبْ . ٚاوشاِٗ ٚ رؼظيّٗ وٝ ال يصشح فٝ اٌخطبة ثبعّٗ

اٌىٕيخ اْ يىْٛ ثبالٚالد رؼيٓ اْ يىْٛ ثبٌزٜ ٌٚذُٚ٘، فّٓ ٌُ يىٓ ٌٗ اثٓ 

ٚ وبْ ٌٗ ثٕذ وٕٖٛ ثٙب، ِٚٓ ٌُ يىٓ ٌٗ اثٓ ٚال ثٕذ وٕٖٛ ثألشة إٌبط 

اٌيٗ، وّب وٕٝ إٌجٝ صٍٝ هللا ػٍيٗ ٚعٍُ ػجذ هللا ثٓ اٌضثيش، ٚ٘ٛ صغيش 

. بٖ ُخجيجب ٚوٕبٖ ثٗصُ ٌّب ٌٚذ ٌٗ ٌٚذ عّ. ثبثٝ ثىش، ٚ٘ٛ جذٖ الِٗ اعّب

صُ ٌّب . فصبس ٌٗ وٕيزبْ ٚ جشٚا في وٕٝ إٌغبء ثبالِٙبد ٘زا اٌّجشٜ

شبسن إٌبط فٝ اٌٛالدح اٌذيٛأبد وٕٛا ِٕٙب ثبآلثبء ٚ االِٙبد ٚاجشٚ٘ب 

ٚوزٌه فؼٍٛا في إظبفخ اآلثبء ٚاٌجٕبد اوشاِب . فٝ رٌه ِجشٜ االٔبط

ٌّٚب رجٛصٚا في . اعّبئُٙٚادزشاُِٙ ٌُٙ ثئظبفزُٙ اٌٝ آثبئُٙ ِغ رشن 

اجشاء اٌذيٛأبد اٌؼجُ ِجشٜ إٌبط فٝ اٌىٕٝ ٚ االثٕبء دٍّٛا ػٍيٙب 

فأجشٚ٘ب ِجشا٘ب، فمبٌٛا اثٛ جبثش ٌٍخجض، ٚ اَ لبس . ثؼط اٌجّبداد

صُ أُٙ ٌُ يجشٖٚ . ٌٍذا٘يخ، ٚاثٓ روبء ٌٍصجخ، ٚثٕذ االسض ٌٍذصبح

فمبٌٛا ٌٍزئت اثٛ جؼذح،  .ػٍٝ عٕٓ ٚادذ، فىٕٛا ثبآلثبء ِزوشا ػٍٝ االصً
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فمبٌٛا ٌٍٕبس اثٛ عشيغ، . ٚوٕٛا ثٙب ِؤٔضب ِٓ اٌجّبداد. ٌٍّٕٚش أثٛ جًٙ

. فمبٌٛا ٌٍمٛط أَ اٌغٙبَ، ٚ ٌججً ِؼشٚف اَ عخً. ٚوزٌه فٝ االِٙبد

ٚأجشٖٚ في اٌجٕيٓ ٚاٌجٕبد ٘زا اٌّجشٜ، فمبٌٛا ٌٍغشاة أثٝ دايخ، ٌٚطبئش 

ٚ٘زٖ اٌىٕبيبد ٚ . ٌه ارغبػبثٕذ اٌّبء، فٍُ يجشٚا اٌزغّيخ فٝ ر

. االٚي ِب يٍضَ االٌف ٚ اٌالَ وأثٝ اٌذبسس ٌألعذ: االظبفبد صالصخ الغبَ

اٌضبٌش ِب يجٛص . اٌضبٔي ِب ال رذخٍٗ االٌف ٚ اٌالَ وأثٝ جؼذح ٌٍزئت

دخٌٛٙب فيٗ ٚاعمبغّٙب وأثٝ ِعب ٌٍفشط، ٚاَ سئبي ٌٍٕؼبِخ، ٚاثٓ ِبء 

، فٛلؼذ ػٍٝ اٌٛادذ ٚاٌجّغ ٚلٛع ٌطيش اٌّبء، الٔٙب أػالَ ٌالجٕبط

ٚثؼط اٌّغّييٓ ِٓ اٌذيٛاْ ٚاٌجّبد يىْٛ ٌٗ . اٌذسُ٘ ٚاٌذيٕبس ػٍيّٙب

اعُ ٚال وٕيخ ٌٗ، ٚ ُ٘ االوضش، ٚثؼعُٙ يىْٛ ٌٗ اعُ ٚوٕيخ، ُٚ٘ دْٚ 

ٚثؼعُٙ يىْٛ ٌٗ ػٍُ ٚوٕيخ ٚاعُ جٕظ وأعبِخ ٚأثي اٌذبسس . االٚي

اعُ غيش٘ب وأثٝ ثشالش، ٚاَ ٚثؼعُٙ يىْٛ ٌٗ وٕيخ ٌٚيظ ٌٗ . ٚاالعذ

ٚثؼعُٙ يىْٛ ٌٗ وٕيزبْ فٝ دبٌيٓ وؼبِش ثٓ اٌطفيً وبْ يىٕٝ فٝ . سثبح

ٚثؼعُٙ يىْٛ ٌٗ وٕيزبْ أٚ . اٌغٍُ ثبثي ػٍي، ٚفي اٌذشة ثبثٝ ػميً

 . اوضش فٝ دبي ٚادذح

5. Zaman zaman madde baĢlığında geçen kelimelerin sözlük anla-

mıyla ilgili açıklamalar yapar: 

٘ٛ اٌزٜ : ٚاالثً فٝ اٌٍغخ". ٔجذ ثٓ اثً"يمبي . ٘ٛ اعُ ِىبْ: اثٓ اثً

 .ٚليً اٌذالف اٌظٍَٛ، ٚليً اٌفبجش. اليذسن ِب ػٕذٖ ِٓ اٌٍَٛ

ٚيمبي ٌٗ أيعب أثٛ االجشٜ، ٚاجش جّغ جشٚ؛ . ٘ٛ االعذ: أثٛ اجش

 .ٚ٘ٛ ٌٚذ االعذ، ِضً ادي فٝ دٌٛ، ٚاالجشٜ ِؼشٚف ثبالٌف ٚاٌالَ

6. Maddelerde çoğu zaman izâfetin kullanımıyla ilgili Ģâhidler kul-

lanır. Bunlar bazen âyet ve hadis olup, çoğu zaman atasözleri ve Ģiir-

lerdir. ġiirleri de çoğunlukla Ģâirlerini belirtmeksizin vermiĢtir.  

Eserde Ģâhid olarak kullanılan âyetler KeĢĢâf ve Beyzâvî tefsirin-

den açıklamalarıyla birlikte verilmiĢtir. Hadislere gelince sayıları çok-
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tur. Eserdeki hadislerin çok azı kaynağı verilerek aktarılmıĢtır. Ġsmi 

verilen hadis kaynakları arasında Sahîh-u Muslim, Sunen-i Ebî Dâvûd, 

Sunen-i Tirmizî, en-Nihâye fî Ğarîbi’l-Hadîs bulunmaktadır. Bunların 

dıĢında ismi geçmeksizin birçok hadis kaynağı daha kullanılmıĢtır. 

Hadislerin büyük çoğunluğu sahih hadis kaynaklarında bulunmakla 

birlikte, çok az sayıda da olsa zayıf ve uydurma hadislerin kullanıldığı 

mülâhaza edilmiĢtir. 

Eserde birçok atasözü delil olarak kullanılmıĢtır. Çoğunlukla kay-

nağı verilmeden zikredilen atasözleri, baĢta Mecme‘u’l-Emsâl olmak 

üzere temel atasözü kaynaklarında bulunmaktadır. 

ġâhid olarak en fazla sayıda kullanılan ise Ģiirlerdir. Genellikle Ģiir-

lerin ardından Ģiirde geçen garib kelimelerin sözlük anlamlarına yer 

verilmiĢ, daha sonra beytin anlamı açıklanmıĢtır. ġiirler çoğu zaman 

Ģâirleri verilmeden kullanılmıĢtır. ġâirleri verilenler arasında çok sayı-

da müvelledûn
42

 gurubuna giren Ģâirlerin Ģiirleri bulunmaktadır.  

 

B-Eserin Benzeri Eserlerden Farkları ve Kaynakları  

Arapça‟da izâfet halinde kullanılan deyim ve ifadeleri ele alan 

eserler bulunmaktadır. Muhibbî‟den önce bu hususta yazılan iki eser 

dikkatleri çekmektedir. Bunlardan ilki es-Se„âlibî‟nin (429/1038) 

Simâru’l-Kulûb fi’l-Muzâf ve’l-Mensûb adlı eseridir. Diğeri Ġbnu‟l-

Esîr‟in (606/1209) Kitâbu’l-Murassa‘ fi’l-Âbâ’ ve’l-Ummehât ve’l-

Ebnâ’ ve’l-Benât ve’l-Ezvâ’ ve’z-Zevât adlı kitabıdır.  

Simâru’l-Kulûb, konusunda yazılan ilk eser olması nedeniyle 

Muhibbî‟nin temel kaynakları arasında ilk sırada yer almaktadır. 

Se„âlibî‟nin bu eseri hem sistem, hem de içerik yönüyle Muhibbî‟nin 

eserinden farklıdır. Muhibbî‟nin eseri alfabetik olması ve zenginliği 

açısından diğerinden ayrılmaktadır.  

Murassa‘ adlı eserde sadece belirli kelimelerle kurulan izâfetler ele 

alınmıĢtır. Bunlar  اة، اَ، اثٓ،   رٚ، راد، ثٕذ kelimeleridir. Bu ke-

limelerin muzâf olarak kullanıldığı isim tamlamaları alfabetik olarak 
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iĢlenmiĢtir. Böyle bir sınırlamanın getirilmesi de eseri Muhibbî‟nin 

eserinden hacim bakımından farklı kılmaktadır. Ayrıca maddelerde 

verilen bilgiler ve Ģahitlerin az olması da diğer bir ayırt edici özellik-

tir. 

Muhibbî‟nin Mâ Yu‘avvel ‘Aleyh fi’l-Muzâf ve’l-Muzâf Ġleyh eseri-

nin çıkıĢ noktası Ebû Mansûr es-Se„âlibî‟nin (429/1038) “Simâru’l-

Kulûb fi’l-Muzâf ve’l-Mensûb” adlı eseridir. Eserinin önsözünde de 

açıkladığı gibi, Muhibbî bu eseri temel almakla birlikte hem sistem, 

hem de kapsam açısından oldukça farklı ve zengin bir eser ortaya 

koymuĢtur. Ġkisi arasında bir karĢılaĢtırma yapacak olursak: 

I. Muhibbî eserini alfabetik olarak düzenlemiĢtir. Se„âlibî ise iza-

fette kullanılan kelimelere göre konu baĢlıkları oluĢturmuĢtur. Örnek 

verecek olursak;  

Se„âlibî eserinin I. babında Allâh kelimesinin muzâf ileyh olarak 

kullanıldığı izafetleri, II. bapta peygamber isimlerinin muzâf ileyh ola-

rak kullanıldığı izafetleri, III. Bapta melek, cin ve Ģeytan kelimelerinin 

muzâf ileyh olarak kullanıldığı izâfetleri iĢlemiĢtir. VII. babında kabi-

le isimlerinin kullanıldığı izâfetleri ele almıĢtır. XVI. bapta ise yer ve 

memleket isimlerinin bulunduğu izâfetleri iĢlemiĢtir. Kısacası bu iki 

eser sistem olarak birbirinden farklıdır. 

II. Muhibbî‟nin eseri diğerinden çok daha geniĢtir. Mesela  ٓاث ke-

limesiyle kullanılan izâfet sayısı Muhibbî‟nin eserinde 348 iken; 

Se„âlibî‟nin eserinde 20 dir. Yine  ٛاث kelimesiyle kullanılan izâfet sa-

yısı Muhibbî‟nin eserinde 553 olup; Se„âlibî‟nin eserinde bu sayı 64 ü 

aĢmamıĢtır. 

III. Muhibbî eserinde –çok az da olsa- halk dilinde kullanılan bazı 

ifadelere ve atasözlerine yer vermekte ve bunu da belirtmektedir. Ör-

nek verecek olursak: 

أٜ : وٕبيخ ػٓ اٌفمشاء" جبء فالْ فٝ ظً اثٝ جؼذح" العامةٚرمٛي 

 .جبء فٝ اٌخٍمبْ اٌزٝ ال يٕزفغ ثٙب، وّب اْ جٍذ اٌزئت ال يٕزفغ ثٗ
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ٚوبْ . اٌٛادذح ثذاح٘ٛ رٚ اآلساء اٌزٝ رجذٚ ٌٗ ٚرظٙش، : اثٛ اٌجذٚاد

غشيك اٌّذح؛ ٘ٛ اثٛ آساء ال يشا٘ب غيشٖ ٌٛفٛس ػمٍٗ ( يمبي ػٍٝ)رٌه 

يمٌْٛٛ اثٛ اٌجذٚاد ػٍٝ ٚجٗ اٌزَ، اٜ ال يضجذ ػٍٝ  العوامٚ. ٚعذادٖ

 . لٛي

وٕبيخ ػٓ اخز اٌىالَ " فالْ اعزٍت اٌىشح" العامةرمٛي : اعزالة اٌىشح

  .ٚأغبي فيٗ

اٌزبجش " العامةٚ٘ٛ ومٛي . اٌخغشاْ ػذَ اٌشثخ ٚػذَ: صّشح اٌججٓ

 "اٌججبْ ال يشثخ ٚال يخغش

 

Eserde Muhibbî‟nin en fazla yararlandığı kaynaklar olarak tesbit 

edilen Ebû Mansûr es-Se„âlibî‟nin (429/1038) Simâru’l-Kulûb ve 

Ġbnu‟l-Esîr‟in (606/1209) el-Murassa‘ baĢlıklı eserleri dıĢında da bazı 

kaynaklar kullanılmaktadır. Bu kaynaklar arasında hadis, tefsir, sözlük 

bilim ve emsal kitapları ile ansiklopedik eserler yer almaktadır. Söz 

konusu eserler aĢağıda sıralanmıĢtır: 

Muslim b. el-Haccâc‟ın (261/875) el-Câmiu‟s-Sahîh 

et-Tirmizî‟nin (279/892) Sunenu‟t-Tirmizî 

Ebû Dâvud‟un (275/888) Sunenu Ebî Dâvûd 

Ġbn Kuteybe‟nin (276/889) Edebu‟l-Kâtib  

Ġbn Kuteybe‟nin (276/889) el-Me„ârif  

Ġbn Kuteybe‟nin (276/889) eĢ-ġi„r ve‟Ģ-ġu„arâ‟  

el-Belâzurî‟nin (279/892) Futûhu‟l-Buldân  

Ġbnu‟l-Mu„tezz‟in (296/908) Kitabu Fusûli‟t-Temâsîl fî TebâĢîri‟s-

Surûr  

el-Ezherî‟nin (370/981) Tehzîbu‟l-Luğa  

el-Cevherî‟nin (393/1002) es-Sıhâh  

Ġbn Fâris‟in (395/1004) Mucmelu‟l-Luğa 

Ebû Mansûr es-Se„âlibî‟nin (430/1038) Fıkhu‟l-Luğa ve Sirru‟l-

„Arabiyye  

eĢ-ġîrâzî‟nin (476/1034) el-Muhezzeb 
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el-Meydânî‟nin (518/1124) Mecme„u‟l-Emsâl  

ez-ZemahĢarî‟nin (538/1143) el-Mustaksâ min Emsâli‟l-„Ara 

ez-ZemahĢarî‟nin (538/1143) el-KeĢĢâf  

eĢ-ġehristânî‟nin (548/1153) el-Milel ve‟n-Nihal  

el-„Imâd el-Kâtib‟in (597/1200) Harîdatu‟l-Kasr  

el-Belevî‟nin (604/1207) Kitâbu Elif Bâ‟  

Ġbnu‟l-Esîr‟in (606/1209) en-Nihâye fî Ğarîbi‟l-Hadîs 

Ġbnu‟l-‟Arabî‟nin (638/1240) el-Futûhâtu‟l-Mekkiyye  

es-Sehâvî‟nin (643/1245) Sifru‟s-Seâde 

el-Beydâvî‟nin (685/1286) Envâru‟t-Tenzîl  

ed-Demîrî‟nin (808/1405) Kitâbu‟l-Hayevân 

el-Fîrûzâbâdî‟nin (817/1414) el-Kâmûsu‟l-Muhît  

el-KalkaĢandî‟nin (821/1418) Subhu‟l-A„Ģâ fî Sınâ„ati‟l-ĠnĢâ‟ 

el-KalkaĢandî‟nin (821/1418) Nihâyetu‟l-Ereb fî Ma„rifeti 

Ensâbi‟l-„Arab 

Ġbn Kurkamâs‟ın (882-1477) Zehru‟r-Rebî„ fî „Ġlmi‟l-Bedî„ adlı 

eserleridir. 

 

Sonuç 

Dil, edebiyat ve biyografi alanlarında eserler vermiĢ olan 

Muhibbî‟nin dil alanında yazmıĢ olduğu eserlerden birisi de mâ 

yu‘avvel ‘aleyh fi’l-muzâf ve’l-muzâf ileyh adlı eseridir. Bu eserde 

Arap dilinde isim tamlaması (izâfet) biçiminde kullanılan ifâdeler ve 

deyimler ele alınmıĢtır. Bu izâfetler alfabetik sıralanarak anlamları 

açıklanmıĢ, âyet, hadis, Ģiir ve atasözleriyle istiĢhâd edilmiĢtir. Zaman 

zaman halk dilinde kullanılan ifâdeler veya muvelledûn tabakasına 

mensup olan bazı Ģairlerin Ģiirleri de zikredilmiĢtir. Eserde o güne ka-

dar yazılan benzeri eserlerden yararlanılmakla birlikte içerik açısından 

zengin bir eser ortaya konmuĢtur. Konusunda yazılan en geniĢ eser 

olmasıyla da önem taĢımaktadır. Eserde yer alan izâfetler incelendi-

ğinde Ģu Ģekilde bir sınıflandırma yapmak mümkündür: 

Ġnsan isimleri 
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Hayvan isimleri  

Bitki isimleri 

Yer isimleri 

Kabile isimleri 

Bedi‟ ile ilgili bazı sanatlar 

Âyet ve hadislerde geçen bazı izâfetler  

Küfür veya hakâret ifade eden bazı izâfetler ve 

Atasözleri ve Ģiirlerde geçen bazı izâfetlerdir 

Bu izâfetler çoğu zaman kelimeler anlam değiĢikliğine uğramakta-

dır. Muhibbî bazen bu kelimelere izahlar getirerek neden o anlama 

geldiğini açıklamaktadır. Bu arada kelimelerin sözlük anlamlarını da 

verdiği görülür. Mesela; اثٛ ايٛة deve için kullanılan bir izâfettir. 

Yazarın açıklamasına göre; deve, yük taĢımadaki sabrından dolayı 

Eyüp peygambere benzetilerek bu adı almıĢtır. 

Bu izâfetlerin bir kısmında ise kinâye devreye girmektedir. Bunun 

temelinde çoğunlukla müstehcenlik ifade etmesi dolayısıyla direkt 

söylenmek istenmeyen veya ölüm, bela gibi korkulan ya da önemse-

nen birtakım olayların değiĢik kelimelerle anlatılması yatmaktadır.  

Ayrıca izâfet Ģeklinde kullanılan birçok ifadenin tek bir kelime ile 

de anlamının karĢılanmasının mümkün olduğu görülmektedir. Aynı 

anlamın farklı biçimlerde ifade edilebilmesi Arap dilinin zenginlikle-

rinden biri olmakla birlikte, değiĢik zaman ve ortamlarda farklı Ģekil-

lerde anlatım imkanı sağlaması açısından da önemlidir.  
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