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AHMED b. FARİS’İN DİL HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

ARAZ, Mehmet Ali Kılay  
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

IV/X. asrın Arap dili ve grameri açısından önemli bir dönem olduğu 
yadsınamaz. Bu çağın yetiştirdiği meşhur dil bilgini Ahmed b. Fâris’in dil 
hakkındaki görüşleri ile ilgili Türkçemizde akademik bir çalışma yapılmamış 
olması bizi, bu konu üzerinde inceleme yapmaya yönlendirmiştir.  

Ahmed b. Fâris Arapça ile ilgili, özellikle dil ve sözlük çalışmalarında kayda 
değer eserler kaleme almış, bu eserleri günümüzde dahi önemli başvuru kaynağı 
olarak kütüphanelerimizdeki yerini korumaktadır.  

O’nun yaşadığı dönem göz önüne alındığında ne kadar zor şartlar altında bu 
türlü çalışmalara zaman ayırdığı takdir edilecektir, nitekim O’nun dil 
hakkındaki görüşlerinin orijinalliği günümüzde hala tartışma konusudur.  

Bu çalışmada, Ahmed b. Faris’in es-Sâhibî fî fikhi’l-Luga adlı eseri başta 
olmak üzere yazara ait diğer eserler de incelenerek onun dil hakkındaki 
görüşleri ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ahmed b. Faris, Arap dili, dil bilgisi.  

ABSTRACT 

It is no doubt that the IVth/Xth century has a great deal of importance in terms 
of Arabic language and its grammar. There hasn’t been an academic study in 
Turkish about our author Ahmed b. Faris’ his works and his ideas about 
language, who is a famous linguist lived in that century.  

Ahmed b. Faris had written important works especially in language and 
vocabulary related with Arabic, even in the present day his works are important 
sources in our libraries that we get use of.  

When his period is taken into consideration, he would be appreciated for 
giving time under difficult conditions to this kind of works, just as the 
originality of his ideas about language is still open to dispute.  

Key Words: Ahmed b. Faris, Arabic language, grammar.  

Yaşadığı Dönemde Tarihsel ve Kültürel Durum 

Bir yazarı tanıtırken yazarın yaşadığı dönemin, sosyal, siyasal ve kültürel 
özelliklerinin bilinmesi, yazarı ve vermiş olduğu eserleri anlamamız 
bakımından çok önemlidir. Eldeki mevcut kaynaklar İbn Fâris’in Hicrî IV. asrın 
ilk yıllarında doğup bu asrın sonlarına doğru öldüğünü göstermektedir. Bu 
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sebepledir ki, ibn Fâris bu çağda vuku bulmuş birçok olayı şahsen yaşamış ve 
aşağıda adları geçen sekiz halifenin dönemine şahit olmuştur.  

El-Muktedir (h. 295 ), el-Kâhir (h. 320), er-Râzî (h. 324), el-Muttakî (h. 329), 
el-Mustekfî (h. 332), el-Mutî‘ (h. 334) et-Tâî (h. 363), el-Kâdir (h. 391)  

Bu halifeler döneminde, devletin her kademesinde, sosyal ve siyasal hayatın 
çeşitli alanlarında yaygın bir kargaşa hâkim olmuştur. İbn Tabâtabâ bu konuyla 
ilgili şunları söylemektedir: “Halifelerin yaşlarının küçük olması ve evlendikleri 
kadınların halifeler üzerindeki hâkimiyeti nedeniyle devlet yönetimi karışıklık 
içerisindeydi. “Devlet işleri bu kadınların yönlendirmesiyle idare ediliyordu.  
El-Muktedir hükümeti döneminde ise işler daha karışık bir hâl almış ve 
dedikodular daha da artmıştı. Bu nedenlerden ötürü tahtan indirilerek belli bir 
zaman sonra tekrar tahta çıkartıldı; fakat hemen ardından öldürüldü (İbnu’t-
Takattî, 1967; 221). Devletin içinde bulunduğu bu karmaşık duruma İbnu’l-Esîr 
şöyle değinmiştir: “Bir günde Kûfe’ye on dokuz tane bakan atayarak, her 
birinden rüşvet alınmıştır.” (İbnu’l-Esîr, 1966; 69). Daha sonra O’nun 
komutanlarından birisi olan Mu’nis, topladığı bir grup askerle kendilerinden 
alınan rüşveti geri istemek için saldırmışlar ve el-Muktedir’i öldürerek yerine h. 
320 yılında kardeşi el-Kâhir’i tahta geçirmişlerdi. El-Kahir’in halifelik dönemi 
de kardeşi el-Muktedir’inkinden pek farklı olmamıştır. Çünkü iki seneden daha 
az bir sürede, kendisinin tahta çıkmasına destek olan, Mu’nis el-Kâhir’i hapse 
attırarak öldürtmüştür.  

Ahmed b. Fâris’in içinde yaşadığı IV/X. asrın İslâm âleminin en çok siyasî 
ve fikrî mücadelelere sahne olmuş devirlerinden biri olduğunu söylemek 
mümkündür. Öncelikle etrafında toplanılabilecek güçlü bir siyasî merkezin 
yokluğunun göze çarptığı bu devir, aynı zamanda birtakım siyasi ve dinî 
düşüncelerin ortaya çıkışına ve bunların zaman zaman şiddete varan hararetli 
tartışmalarına da sahne olmuştur. ‘Abbasî halifelerinin daha başlangıçtan 
itibaren Emevî hanedanına karşı uyguladıkları şiddet ve Hz. ‘Ali’nin 
çocuklarına uygulamış oldukları düşmanca tavırlarına ilave olarak, çoğu zaman 
bizzat halifeler tarafından görevlendirilen başta Türkler ve Farslar gibi Arap 
olmayan yöneticilerin önceleri askerî, daha sonra da mülkî idareleri ele 
geçirmeleri ‘Abbasî halifelerinin iç ve dış siyasetteki güçlerinin zayıflamasına 
ve daha sonra da bu yönetimin bu kişilerin eline geçmesine neden olmuştur. 
Nitekim bu istikrarsızlık ortamı ve halifelerin siyasî nüfuzlarının azalmasından 
istifade ederek İran ve civarında Samanîler (261-339/874999), (Büchner, V. F. , 
“Samaniler”, 140-143) Mısır ve Mağrib (Fas)’de Fatımîler (297-567/9091117), 
(Grafe, E., “Fâtımîler”, 521-526) Musul, Halep ve Suriye’de Hamdânîler    
(317-394/9291003), hilafet merkezi olan Irak ve civarında Büveyhîler         
(334-447/945-1005), Horasan ve Afganistan’da Gazneliler (351-582/962-1136) 
(Dames, M. L, “Gazneliler”, 742-748) gibi birbirleriyle sürekli mücadele eden 
birtakım bağımsız devletler ortaya çıkmıştır (Hasan, 1987; 333-335).  
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 Bu devir bilimsel ve sosyal kuruluşların yanında büyük kütüphanelerin 
oluşturulduğu bir devir olma özelliğine de sahiptir. Başta Mısır, Endülüs ve Irak 
olmak üzere diğer birçok merkezde binlerce ciltlik eser içeren kütüphaneler 
açılmış ve ilim erbabının istifadesine sunulmuştur (Hasan, 1987; 27). Bu arada 
ilim ve kültürü siyasi ve dinî amaçlarına ulaşmak için bir araç olarak kullanmak 
isteyen birçok kitlenin ortaya çıkışı da, fikrî ve felsefî hareketlerin 
hızlanmasında etkili olmuştur. Zira bunlar arasındaki hararetli tartışma ve 
münazaralar Hicrî IV. asrın belirgin vasfı olan ilmi kalkınma hamlesinde önemli 
bir rol oynamıştır.  

Ahmed bin Faris’in Hayatı 

İbni Fâris’in tam ismi kaynakların genelinde şöyle geçer: Ahmed b. Fâris b. 
Zekeriyâ b. Habîb el Kazvînî el Râzî el Lugavî (İbnu’l-Enbârî, 1386; 220,       
el-Hamevî, 1980; 80-92). Kimi kaynaklar da onun adını Ahmed b. Zekeriyâ b. 
Fâris olarak belirtir. Ancak Ahmed b. Fâris’in kendi eserleri olan es-Sâhibî (İbn 
Fâris, a 1964; 5) ve el-Mekâyis (İbn Fâris, b 1366; 5) eserlerinde ilk olarak 
belirttiğimiz ismi geçmektedir.  

Ahmed b. Fâris’in ne zaman doğduğu hakkında kaynaklarda kesin bir bilgi 
bulunmamaktadır. Ancak kimi kaynaklarda O’nun (306-308/918-920) yıllarında 
doğduğu tahmin edilmektedir (Hammûdi, 1987; 34).  

İbn Fâris’in nereli olduğuna gelince, yine kaynaklarda onun nereli olduğuna 
dair farklı şeyler söylenmektedir. O’nun Kazvinli olduğunu söyleyen kimseler, 
onun Kazvinlilerin konuştuğu lehçe ile konuşmasını ileri sürmektedirler. Diğer 
taraftan, O’na nereli olduğu sorulduğu zaman İbn Fâris, “Kursuf” diyerek şöyle 
bir açıklamada bulunmuştur: “Toprağına tenimin ilk temas ettiği tılsımımın 
güçlendiği yer. “Bu durumda yine es-Sâhibî adlı eserinin ön sözünde belirttiğine 
göre O’nun Kazvin değil, Hemadân’daki Zehrâ bölgesinin Ciyânabad’a bağlı 
bir köyü olan Kursuflu olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak O’nun 
birçok lakabı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; er-Râzî, el-Üstâd, el-Hırzî ve 
ez-Zehravi’dir.  

Ahmed b. Fâris ve ailesinin maddi durumu hakkında kaynaklarda yeterli 
bilgi verilmese de onun fakir bir yaşantıya sahip olduğu şiirlerinden açık bir 
şekilde anlaşılmaktadır. Ahmed b. Fâris’in fakir bir yaşantı sürdürdüğünü 
şiirindeki şu sözlerden anlamak mümkündür. ( و مـا   ني مديننسيت الذي أحسنته غير أن
 Borçlu olmadığım zamanlarda (para) verdiğim kişileri“ (فـي جـــوف بيتـــي درهــــم
unuttum, şu an ise evimde bir dirhem bile yoktur” (İbn Fâris, 1964; 12).  

Ahmed b. Fâris ilim tahsilini meşhur dil ve edebiyat bilgini olan kimseler 
yanında yapmıştır. İlk tahsilini Şâfiî fakihi ve dil bilgini olan babası Fâris b. 
Zekeriyyâ’nın yanında yaptı. Künyesi ebû’l-Huseyn Ahmed b. Fâris b. 
Zekeriyyâ b. Muhammed b. Habîb olan İbn Fâris, eserlerinde babasına atıflarda 
bulunmuştur. İbn Fâris önce Kazvin olmak üzere Hemedan, Bağdat ve hacca 
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gittiği zaman, Mekke’de ilim tahsilinde bulunmuştur. 332’de Kazvin’de 
öğrenimini sürdürdüğü bilinen İbn Fâris burada ebû’l-Hasan Ali b. İbrâhim     
el-Kattân’dan Halîl b. Ahmed’in Kitâbu’l-‘Ayn’ını okudu. Ayrıca fakih    ebû’l-
Hasan İbrahim b. ‘Ali b. Muhammed b. Mehreveyh ve Ahmed b. ‘Allâ’nın 
derslerine de devam etti. Daha sonra tahsil için birçok bölgeyi dolaştı. Meşhur 
dil bilgini ve Sa‘leb’in râvisi ebû Bekr Ahmed b. Hasan el-Hatîb, İsfahan’da 
ebû’l-Kâsım Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb Ahmed et-Taberânî, Hemedân’da 
Abdurrahman b. Hamdan el-Hemedânî, Bağdat’ta ebû’l-Hasan ‘Ali b. Abdullah 
el-Vâsıfî ve Muhammed b. Abdullah ed-Dûrî, Miyânic’de Hadîs Âlimi ebû 
Abdullah Ahmed b. Tâhir el-Miyânecî ve daha birçok bilginden dil, edebiyat, 
Kur’an ilimleri ve Hadîs başta olmak üzere değişik alanlarda öğrenim gördü.  

Ahmed b. Fâris’in Eserleri 

Ahmed b. Fâris hayat şartlarının güçlüklerine ve oldukça seyahat etmesine 
rağmen çok sayıda eser kaleme almıştır. Ahmed b. Fâris’in eserlerinde takip 
ettiği belirli bir düzenin olmadığını belirtmek gerekir. Çünkü bu eserlerden 
birçoğunun kaybolması, bir kısım eseri haricinde, onların konularına göre 
düzenlenmesini ve tarihî bir sıraya konmasını imkânsız kılmıştır.  

Es-Sâhibî Fî Fıkhı’l-Luga ve Suneni’l-‘Arab Fî Kelâmihâ 

Ahmed b. Fâris Rey şehrine geldiği zaman o dönemin Büveyhoğlu 
Fahruddevle’nin veziri olan es-Sâhib b. ‘Abbâd ile tanışmıştır. Ona ikramlarda 
bulunan İbn ‘Abbad onun öğrencisi de olmuştur. Bu bağlamda İbn Fâris         
es-Sâhibî fî Fıkhu’l-Luga adlı eserini bu vezire ithâfen kaleme almıştır. Vezir 
ibn ‘Abbad da bu eseri kütüphanesinin başköşesine koymuştur.  

Es-Sahibi, dilbilim konusunda yazılmış bir eserdir. İki kez basılmıştır. İlk 
baskısı 1328/1910’da Kahire’de yapılan bu eserin ikincisi, 1383/1964’te 
Lübnan’da basılmıştır. Bu eser günümüzde dilbilimi (Linguistik) üzerine 
yazılmış “Fıkh el-Luga” teriminin ilk kez kullanıldığı eser olma özelliğini 
taşımaktadır. Eser özet olarak şu konuları içermektedir: 

Eserin ön sözünde, müellifin hayatı, hocaları, ailesi, dilin tevkîfî mi yoksa 
ıstılâhî mi olduğu, ilk Arap yazısı ve onu yazan kavmin kim olduğu, Arap 
dili’nin diller arasındaki konumunun ne olduğu, Arap dillerinin farklılıkları, 
Arap dilinin kaynağı, İslamiyet’in Arap dili üzerindeki etkisi, kelâmın taksimi, 
isim, na‘t, harfler, anlam ifade eden harfler, sözcüklerin anlamları, haber, emir, 
nehy, ta‘accüb, kalb, isti‘âre, el-iştirâk, el-itbâ‘, en-naht, hadîsler, meseller, 
Kur’ân ayetleri, dil ve terimler gibi bir çok konu hakkında bilgi verilmektedir.  

Mu’cem Mekâyîsi’l-Luga 

Abdusselam Harun bu eseri altı ciltte h. 1366-1371 yılları arasında tahkik 
etmiştir. Bu eserinde ibn Fâris kelimeleri asıl ve türemiş olarak ele almıştır. 
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Önce kelimelerin türevlerine geçmiştir. Eserin önsözünde Ahmed b. Fâris, eseri 
yazmaktaki amacını belirtmiştir (İbn Fâris, b 1964; 36).  

Mucmelu’l-Luga: Diğer Arapça sözlüklerden ayrılan yönü, doğruluğu 
dikkatli yazılımı ve özüdür (Hammudi, 1982; 69). Bu kitabı yazmasındaki 
amaç, kitabın önsözünde belirttiği şu cümlelerde açıklanmaktadır: “Halîl bin 
Ahmed’in düzenlediği Kitâbu’l-‘Ayn sözlüğünü gördüğümde onun bölümlerinin 
karmaşık olduğunu ve bulunması gereken bir sözcüğün, uzun uğraşlar 
sonucunda elde edildiğini gördüm. Dolayısıyla, böyle bir sözlüğü kaleme 
almaya karar verdim. “İbn Fâris, bu eseri oluştururken birçok eserden 
faydalanmıştır.  

Ahmed b. Faris’in Dil ve Gramerle İlgili Görüşleri 

İbn Fâris klasik dönemin önemli dil bilimcilerinden olması nedeniyle, 
görüşleri dilciler tarafından önemsenen bir bilgindir. Her ne kadar İbn Fâris 
dilin tarifini yapmasa da dil konusunda incelemeler yapan araştırmacılar onun 
dille ilgili görüşlerine mutlak surette başvurmuşlardır. Nitekim dilin ortaya 
çıkışı ile ilgili, çağının orijinal görüşlerini ortaya koyan İbn Fâris, bu asırda 
verdiği deliller eşliğinde birçok konuda çağdaşları ile görüş ayrılıklarına 
düşmüştür. Dilin tevkifi (Vahiy yoluyla) mi yoksa ıstılahî (sonradan kazanılmış) 
mi olduğu ve dilin bir defada mı yoksa zaman içerisinde artarak mı geliştiği 
konusunda, özellikle çağdaşı olan İbn Cinni ile derin bir fikir ayrılığına 
düşmüşlerdir.  

Ahmed b. Fâris eserlerinde, dile açık bir tarif getirmemiştir. Ancak İbn 
Fâris’in dille ilgili kayda değer görüşleri de mevcuttur. Bununla beraber O’nun 
çağdaşı olan ‘Osmân İbn Cinnî kendi asrı göz önünde bulundurulduğunda dilin 
en iyi tarifini yapmıştır.  

‘Osmân b. Cinnî dili şöyle tarif eder: ( اصوات يعّبر بها آّل قوم عن اغراضهم) “Dil, 
her toplumun maksatlarını kendileriyle ifade ettikleri seslerdir (İbn Cinî,    
1952; 33). İbn Cinnî’nin bu şekildeki dil tarifi, daha önce hiçbir dilci tarafından 
yapılmadığı da göz önünde bulundurulursa, büyük bir önem arz etmektedir. Zira 
Ahmed b. Fâris (395/1005) ve es-Se‘âlibî (429/1038) dâhil hiçbir bilgin bu 
şekilde dilin tarifini vermemişlerdir (Râcî, 1972; 63).  

Dilin Ortaya Çıkışı Hakkındaki Görüşleri 

Dilin ortaya çıkışı ile ilgili temelde iki görüş bulunmaktadır. Bunlardan 
birincisi, müellifimiz İbn Fâris’in temsil ettiği dilin tevkîfî olduğu yolundaki 
görüş; diğeri ise İbn Cinnî’nin temsil ettiği ve dilin ıstılâhî olduğu yolundaki 
görüştür. Dilin ortaya çıkışı ile ilgili kanaat belirten ilk Arap dilcileri İbn Fâris 
ile İbn Cinni değildir. Bunlardan önce de bu konuya temas eden bilginler 
olmuştur. Mesela ebû’l-Hasan el-Eş’arî (ö. 324/936) dilin tevkıfi olduğunu, ebû 
Hâşim el-Cubbâ‘î (ö. 321/933) de dilin ıstılâhî olduğunu söylemişlerdir (Bedr, 
1980; 56). Müellifimiz İbn Fâris bu konuyu, Fıkhu’l-Luga’ya dair meşhur 
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eserinde: “Dil tevkîfî mi yoksa ıstılâhî midir?” (İbn Fâris, a 1964; 7) şeklindeki 
müstakil bir bölümde ele almıştır. O, burada dilin tevkîfî olduğunu kaydettikten 
sonra buna delil olarak da ( ...و عّلم آدم االسماء آلها ), “O, Âdem’e isimlerin tümünü 
öğretti… “(Bakara 2/31) ayetini göstermiştir. Yine ona göre ayette geçen 
isimlerden maksat insanların bildikleri ve bir kısmını kullandıkları hayvan, yer, 
dağ, ova, deve, eşek ve buna benzer varlıkların adlarıdır. Bunları Allah Hz. 
Âdem’e öğretmiş ve o da bunları kendisinden sonra gelenlere nakletmiştir. 
Allah daha sonra bir başka peygambere zamanın ihtiyaçlarına göre başka 
kelimeler öğretmiş, böylece bu durum Hz. Muhammed (a. s.)’e kadar devam 
etmiş ve sonrasında başka bir dil ortaya çıkmamıştır. Dilin tevkîfî olduğunu 
söylemesi İbn Fâris’nin dille ilgili diğer ilimlerde de tevkîfî’yi kabul ettiğini 
göstermektedir. Nitekim müellifimiz, kitabet, nahiv ve aruz gibi ilimlerin de 
insana ilham yoluyla öğretildiğini söylemiştir. Ayrıca İbn Fâris bu kanaatinden 
dolayı dilde bilinenlerin dışında, kıyas yoluyla yeni kelime ve kalıpların 
türetilmesine de karşı çıkmıştır İbn Fâris, (a 1964; 33). Dilin ıstılâhî olduğu 
görüşünü savunan İbn Cinnî ise, bu konuyu el-Hasâis’inde: “Dilin aslı ilham mı 
yoksa ıstılah mıdır?” şeklinde müstakil bir başlık altında ele almış ve meseleyi 
etraflıca tartışmıştır. İbn Cinnî bu konudaki sözlerine dikkat çeken bir ifadeyle 
başlayarak, bu meselenin aslında üzerinde inceden inceye düşünülmesi gereken 
bir husus olduğunu vurgulayarak, konunun inceliğine ve ciddiyetine işaret 
ettikten sonra; dilcilerin çoğunluğunun dilin ıstılâhî olduğu kanaatinde 
olduklarını ifade etmiştir. İbn Cinnî hocası ebû ‘Ali el-Fârisî’nin dilin tevkîfî 
olduğunu söylemesi ve “O, Âdem’e bütün isimleri öğretti...” mealindeki ayeti 
delil göstermesi üzerine İbn Cinnî, bu ayeti kendi görüşü doğrultusunda tevil 
etmiş ve buradaki “öğretti” fiiline “güç ve kudret verdi” anlamı vererek ayetin 
manasının “Allah Âdem’e dili ortaya koyma hususunda muktedir kıldı.” 
şeklinde olmasının mümkün olduğunu, dolayısıyla da dilin tevkîfî olduğuna ve 
bu ayetin delil olarak ileri sürülemeyeceğini belirtmiştir (İbn Cinî, 1952; 40).  

Dille ilgili diğer bir tartışma konusu olan hususlardan biri de, dillerin aynı 
anda bir defada mı, yoksa peyder pey zamanın ihtiyaçlarına göre mi ortaya 
çıktığı meselesidir. Dilin ortaya çıkışında olduğu gibi, bu meselede de dilciler 
arasında üzerinde ittifak edilmiş bir görüş yoktur. Dilin tevkîfî olduğunu 
söyleyenlerin başında gelen müellifimiz İbn Fâris’e göre, Allâh Hz. Âdem’e 
kendi zamanında bilgisi dâhilinde olan ve ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda 
kelimeleri öğretmiştir. Daha sonra zamanın değişen ihtiyaçlarına göre her gelen 
peygambere kelimeleri bildirmiş ve bu durum Hz. Muhammed ile birlikte son 
bulmuştur (İbn Fâris, a 1964; 6). Bu meselede İbn Cinnî’nin dilin tevkîfî 
olduğunu savunanlardan rivayet ettiği ikinci bir görüş bütün dillerin Hz. 
Âdem’e öğretildiğini ve çocuklarının da ondan öğrendiklerini, daha sonra 
dünyanın değişik bölgelerine giderek bunların yayılmasına vesile oldukları 
görüşüdür (İbn Cinî, 1952; 41).  



 
 
 

21 

Ahmed b. Fâris’in yaşadığı dönem IV/X. asır Arap dili grameri için bir 
kırılma noktası teşkil etmekle birlikte bu dönemde birçok konularda çalışmalar 
yapılmış ve bu çalışmaların neticesinde birçok görüş ortaya atılmıştır. Bu 
görüşler doğrultusunda hem Arap dilinin çok zengin bir dil olması, hem de 
dünyada çok fazla mensubu bulunan İslam dininin temel dili olması 
münasebetiyle bu dile ait önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar hazreti 
peygamber zamanından bu yana kademe kademe ele alınmıştır. Ancak IV/X. 
asırda doruk noktasına ulaşmıştır. Nitekim dört halife dönemi, Emevi ve Abbasi 
dönemlerinde İslam’ın hızla yayılması bu dilin öğrenilmesinde önemli bir role 
sahiptir. Bu çalışmaların nedenlerinden en önemlisi de başka milletlerin bu dine 
girerek, dinin vecibelerini yerine getirmek üzere Arapçayı en iyi şekilde 
öğrenmelerinden geçmekteydi. Bu nedenle dilin temeli olan gramer kurallarının 
tespitinde Hz. Ömer’e kadar dayanan çalışmalar başlatılmıştı. Kaynakların 
genelinde bu işi ilk kez Hz. Ali’nin emri ile ebû’l-Esved ed-Dueli 
gerçekleştirmiş daha sonra onun talebeleri bu işe daha da eğilerek Arapçanın 
kuralları ile ilgili konulara çeşitli vesilelerle değinmişlerdir. Öyle ki, IV/X. 
asırda yapılan çalışmalar bu işin artık gelecekte yapılacak çalışmalara kaynak 
teşkil etmesine yol açmıştır. Günümüzde dahi Arapça ile ilgili bir mevzu 
hakkında bir araştırma konusu ele alındığında o dönemdeki dil bilginlerinin 
görüşlerine mutlak surette başvurulmaktadır.  
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