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Daha çok bu eseriyle üne kavuştuğu
için bazı kaynaklarda "sahibü lslahi'l-mantık" diye anılan müellif eserine mukaddime yazmamıştır. Ancak muhtevasından
çeşitli dil hatalarını düzeltmek amacıyla
yazıldığı anlaşılmaktadır. İbn Kuteybe'nin
Edebü'l-kô.tib'ine mukaddimesinin uzunluğu sebebiyle "kitapsız mukaddime", Iş
lfıf:ıu'1-mantı]f'a da "mukaddimesiz kitap" denilmiştir (İbn Hallikan, V, 442).
İbnü's-Sikki't, iki kısma ve 112 bölüme
ayırdığı

eserinde çeşitli vezinde ve yapı
daki kelimelerle vezinleri aynı. manaları
farklı veya manaları aynı vezinleri farklı
kelimelere yer vermiştir. İlletli ve sahih
kelimelerle hemzeli, hemzesiz ve şeddeli
kelimeleri incelerken halkın bu kelimelerdeki yaniışiarına dikkat çekmiştir. Bu arada lehçe farkları üzerinde de durmuş, fasih konuşan bedevilerden nakillerde bulunmuş ve kendisinden önceki dilcilerin
yanlış diye kaydettikleri bazı hususlara
itiraz etmiştir. Müellif, halk dilinde kullanılan kelime ve ifadelere de temas etmekle birlikte daha çok fasih kelimelere
yer vermiştir. Ayrıca sesleri ve mahreçleri yakın kelimelerle fonetik ve semantik
değişim ve dönüşümler üzerinde durmuştur. Sarf konusunda da bilgi veren
İbnü's-Sikki't iştikak kurallarından, çeşitli

vezinler ve sayılarla ilgili kurallardan, bazı atasözlerinin izahı ile ism-i mevsQI, semal müennesler ve sadece olumsuz şe
kilde kullanılan ifadelerden, tesniyelerden ve özel isiınierin tesniyelerinden de
bahsetmiş , eserin sonunda "fuale" veznindeki sıfat ve isimler hakkında bilgi
vermiştir.
Işlaf:ıu'1-mantı]f

Ezheri'nin Teh?;ibü'1-

1uga'sı, İbn Side'nin e1-Mu{)aşşaş'ı, İbn

Paris'in Mu<cemü me]fiiyisi'1-luga'sı,
Feyyı}mi'nin e1-Mişbdf:ıu'1 -m ünir'i, Zebidi'nin Tô.cü '1-"arus'u, EbO Ubeyd elBekri'nin Faş1ü'l-ma]fiil'i, Süyuti'nin e1Müzhir'i ve Abdülkadir el- Bağdildi'nin
Ijizô.netü '1-edeb'i gibi temel eserlerin
başlıca kaynakları arasında yer alır. İbn
Kuteybe Edebü'1-katib'inde, İbnü's-Sik
kit'in bu eseriyle e1-Elfa~'ındaki metodunu takip etmiş, bu iki eserdeki bölümierin büyük bir kısmın ı kitabına almış, an-

194

cak İbnü's-Sikki't'in adını anmamıştır. Müellifin çağdaşı olan veya daha sonra yetişen dil ve edebiyat alimleri Iş1ô.J:ıu'1-man
tı]f'tan övgüyle söz etmişlerdir. Müberred,
Bağdatlılar'ın eserleri arasında İbnü's-Sik
kit'in bu eserinden daha iyisini görmediğini söylemiş (Kemaleddin el-Enbari, s.
179). bazı alimler de Bağdat köprüsünden
Işlfıf:ıu '1-mantı]f gibisinin geçmediğini
ifade ederek bu görüşü paylaşmışlardır
(İbn Hallikan, VI, 400)
Günümüze EbQ Muhammed Kasım b.
Muhammed b. Beşşar el-Enbari rivayetiyle gelen Iş1ô.J:ıu'l-mantı]f, 372 (982)
yılında Ebü'l-Kasım Ahmed b. Hasan'ın
Ahmed b. Paris' e birkaç defa okuduğu bir
nüshası esas alınarakAhmed Muhammed
Şakir ve Abdüsselam Muhammed Harun
tarafından neşredilmiş (Kahire 1949, 1956,
1970, 1987). bu neşirdeki hatalara ilişkin
olarak Muhammed Salih et-Tikriti bir tenkityazmıştı r (bk. bibl.).
Eser üzerinde şerh , tehzib ve ihtisar
türü çalışmalar yapılm ıştır. Bunların en
önemlilerinden biri Hatib et-Tebrizi'nin
Teh?;ibü Iş1af:ıi'l-mantı]f adlı eseridir.
Tebriz( mukaddimesinde, Işlô.JJ-u '1-mantı]f'ın hacminin küçüklüğüne rağmen
önemli bilgiler ihtiva etmesi sebebiyle büyük ilgiye mazhar olduğunu görünce eserde bulunan gereksiz tekrarları çıkarıp örnek beyitlerdeki hataları düzeltmek ve
bazı güç tarafları açıklamak üzere eserini yazdığım belirtmektedir (Hatib etTebriz!, neşredenin girişi, 1. 41 ). Tebrizi'nin bu eseri Bedreddin Na'sani (Kahire 1913). Muhammed Zeki ve Salih Ali
Bek tarafından kısmen (Kahire 1913},
Fevzi Abdülazlz Mes'ud tarafından tam
olarak iki cilthalinde (Kahire 1986-87)
neşredilmiştir. Eser için bir tehzib ve ihtisar çalışması daVezir Ebül-Kasım Hüseyin b. Ali el-Mağ ribl tarafından yapılmış,
kitaptaki karışık lugat malzemesi isim ve
fiil kalıplarıyla diğer hususlar (lefif) olmak üzere üç bölümde toplanmıştır. elMüne{){)a1 mu{)taşaru Işlô.f:ıi'l-mantı]f
adıyla Cemal Talebe tarafından yayımla
nan (bk. bi bl) bu eserle ilgili olarak Ebü'lAia el-Maarrl Risô.1etü '1-igrid'i yazmış
tır (b k. DİA, X, 290). Diğer bir çalışma da
Yusuf b. Hasan es-Sirafi'nin Şerf:ıu ebyati Iş1ô.J:ıi'1-mantı]f adlı kitabıdır (nşr. Yasin
Muhammed Sevvas, Dübey 1992). Ebü'lBeka el-Ukber'i, e1-Meşufü'1 -m u<1em
fi tertibi'1-Işlô.J:ı <a1ô. f:ıurufi'l-mu<cem
ad ıyla yaptığı çalışmada (nşr. Yasin Muhammed Sevvas, Mekke 1403/1983) Iş1ô.
f:ıu'1-mantı]f'ı alfabetik olarak tertip etmiş, farklı yerlerde bulunan bilgileri bir

araya getirmiş, tekrarları çıkarıp karmaşık noktaları izah etmiş ve bazı eksiklikleri tamamlamıştır. Buna benzer bir çalışma da Muhammed Hasan Büka'i tarafından gerçekleştirilmiştir (bk. bibl.).
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ISPARTA
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Akdeniz bölgesinde şehir
ve bu şehrin merkez olduğu il.

_j

Göller yöresi denen kesimde Akdağ'ın
kuzey eteğinde, şehirle aynı adı taşıyari
ovanın güneybatı ucunda, denizden yaklaşık 1024 m. yükseklikte yer almaktadır.
İç Anadolu'dan Akdeniz' e inen güzergahta önemli bir merkez olarak ortaya çıkan
şehrin asıl gelişmesi Selçuklu hakimiyeti
sonrasına rastlar. Isparta adının nereden
geldiği tartışmalıdır. Antik kaynaklarda
görülen Baris 1 Bareos adlı şehrin burada
bulunduğu ileri sürülmüştür. Bazı araş
tırmacılar, bu adın Sanskritçevari (su) kelimesiyle ilgili olabileceği üzerinde dururlar. Bir kısmı ise burayq Hitit veya Lidya
dilinde Barida dendiğini, zamanla Grekler'in bu kelimenin başına ei s 1is ekini getirerek "Barida'ya" anlamında eis Bari da
adıyla andıklarını , daha sonra bunun Sa-

