
cak İbnü's-Salah bunun künye şeklinde 
lakap olduğunu söyler (Mukaddimetü İb
ni'ş-Şala/:ı, s. 200). Künye öne çıkan bazı 
özelliklere. maharet ve kabiliyete göre 
de veriliyordu; "ebü's-seyf" (kı lı ç babası 

[ustası)) gibi. Hz. Peygamber. yanlış anla
rnalara yol açan veya çirkin manalar taşı
yan bazı ad ve künyeleri değiştirmiştir. 
Önemli bir davayı çözdüğü için kabilesin
de Ebü'I-Hakem künyesiyle anılan saha
biyi. "Hakem hükmün sahibi Allah 'tır" 
diyerek büyük oğlunun adıyla Ebu Şü
reyh şeklinde künyelemiştir (Ebu DavGd. 
"Edeb", 70) . Aynı şekilde hemen her ko
nuda çok bilgili bir kişi olduğu için yine 
Ebü'I-Hakem künyesiyle tanınan Ebu Ce
hi!' e "bilgisizlik babası" anlamındaki yeni 
künyesini de ilahi gerçeği anlamamakta 
direndiği için ResGl-i Ekrem takmıştır. 
Hz. Peygamber. kendi künyesinin kulla
nılmasını hitapta dağuracağı bazı sakın
calar yüzünden yasaklamıştır. Bu konu
da mezhepler arasında ihtilaf çıkmış. 
Şafiiler bunu onun hayatta olduğu süre
ce künyesinin kullanılması ile sınırlarken 
diğerleri yasaklamayı ad ve künyesinin 
beraber alınmasına tahsis etmişlerdir 
(Kalkaşe ndl, V. 408). Nitekim bir rivayete 
göre ResGl-i Ekrem. adını alan kimsenin 
künyesini ve künyesini alanın adını alma
sını yasaklamıştır. Ancak on sahabinin Hz. 
Peygamber'in adını ve künyesini birlikte 
aldıkları bilinmekte ve onun bu duruma 
söz konusu kişilerin kendisine olan sev
gilerinden dolayı müsamaha gösterdiği 
anlaşılmaktadır (Ebu Abdullah ibn Men
de, s. 8, 21-23) 

Çocuksuz kimseleri ve küçük çocukları 
künyelemek caiz görülmüştür. Nitekim 
ResGl-i Ekrem, Abdullah b. Zübeyr'i he
nüz bebekken dedesinin künyesiyle (Ebu 
Bekir) künyelemiş. çocuğu olmadığı hal
de Hz. Aişe künyelenmek isteyince de 
ona yeğeni Abdullah ' ın (Abdullah b. Zü
beyr) adıyla Ümmü Abdullah künyesini 
vermiştir (ibnü'I-Eslr. s. 27). Ebu Bekir 
gibi künyeleriyle anılan kimselerin isim
leri nadiren kullanılır; çünkü onların kün
yeleri isimlerinin yerini almıştır. Bu ko
nuda, sahabeden Ebu Hüreyre'nin bes
lediği bir kedi yavrusu sebebiyle adını 
unutturacak kadar öne çıkan "kedicik 
babası" anlamındaki künye ile tanınması 
meşhurdur. 

İbnü'I-Eslr. Kitdbü'l-Muraşşa'da kün
yenin aslını teşkil eden "eb" (baba) ve 
"ümm" (anne) kelimelerinin yanında "ibn" 
(oğul). "bint" (kız) ile "zG. zat" (sahip) keli
melerine izafetle türetilmiş çok sayıda 

künyeyi zikreder. Bunlara "bir şeyin aslı, 
özü. sahibi. kaynağı. varlık sebebi ve en 
ma h iri " gibi anlamlar verilerek insan. 
hayvan. bitki. yer, tabiat olayları. has
talıklar ve çeşitli eşya için çoğu zamanla 
isimleşmiş pek çok künye üretilmiştir: 
"Ebü'l-beşer" (insanlığın babası. Hz. Adem) : 
"ümmü' l-kura" (karyelerin anası . Mekke); 
"ebü'l-bu 'd" (uzaklıkların babası. uçsuz bu
caks ız çöl): "ümmü'l-habais. ümmü 'l
asam" ( çi rkinlikleri n 1 günah la rı n anası. içki) ; 
"ibnü's-sebll" (yol oğlu. yolcu): "ibnü'l-arz" 
(yer oğlu. garip yolcu): "bi nt ineb" (üzümün 
kızı. şarap); "bintü'l-cebel" (dağı n kızı. aksi
seda); "zü'l-celal" (ululuk sahibi, Al lah). "zü'l
fekar" (iki çatal sahibi. Hz. Al i'nin kılıcı): "za
tü'l-hareke" (kendi kendine hareket edebilen 
cis im): "zatü'r-rie" (akc iğer iltihabı. zatürre) 
gibi. 

Hadis ilminde ll. (V III. ) yüzyıldan sonra 
ravi sayısının artıp benzer isimlerin ço
ğalması ravilerin birbirine karıştınlma
sına yol açmış. buna bağlı olarak künye 
bilgisine ihtiyaç duyulmuştur. Künyeye 
dair ilk eserlerin Ahmed b. Hanbel. Bu
har!. Müslim. Nesa!. Ali b . Medlnl. İbn 
Ebu Hatim. İbn Hibban. Hakim en-Nisa
bGrl ve Ebü Bişr ed-Dülabi gibi muhad
disler tarafından yazıldığı görülür (Ket
tani, s. 120- 121 ). Ayrıca tabakat. rica! ve 
tarih kitaplarında ravilerin biyografile
rinde künyelerinden mutlaka söz edilir. 
bazılarında ise bu konuya müstakil bö
lümler ayrılmıştır. İbnü's-Salah ravileri 
hem künyesi hem ismi olanlar. künyele
riyle tanınıp ismi bilinmeyenler. ismi ve 
künyesi olduğu halde künye ile lakapla
nanlar. iki veya daha çok künyesi olanlar. 
ismi bilinen. fakat künyesinde ihtilaf edi
lenler, künyesi bilinip isminde ihtilaf edi
lenler. az da olsa hem isminde hem kün
yesinde ihtilaf bulunanlar. ismi ve kün
yesinde ihtilaf bulunmayanlar. ismi bilin
diği halde künyesiyle meşhur olanlar şek
linde dokuz gruba ayırır (Mukaddimetü 

İbnü 'ş-Şala/:ı, s. 198-202 ). Künye konu
sunda yukarıda anılanlar dışında İbn Adi. 
Halife b. Hayyat. Muhammed b. Hablb, 
Ebu isa et-Tirmizi. İbn Abdülber en-Ne
merl. Zehebl. Süyutl. Murtaza ez-Zebldl 
gibi alimler de eser yazmıştır. Ayrıca ule
ma. edip. şair ve ümeradan ünlü kişile
rin künye ve lakaplarıyla ilgili eserler ka
leme alınmıştır: Şeyh Abbas ei-Kumml'
nin el-Künd ve'l-el~iib'ı bu türden bir 
çalışmadır. 
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L 
Eski bir ölçek. 

İlk önce Sumerler'in hüküm sürdüğü 
Babil (Irak) topraklarında daha çok kuru 
gıdanın ölçümünde kullanılan kürrün Su
merce'deki aslı gurdur. Akkadca kurru, 
İbranice kor. Ararnice kura. Asurca karu. 
Süryanlce kOr. kura. Ermenice kOr. kor. 
kora. Grekçe koros. Latince corus. Arap
ça k ür kelimeleri de aynı asıldan gelmek
tedir. Halbuki Costantia (Kıbrıs) pisko
posu Aziz Epiphanius (ö. 403) kelimenin 
etimolojik tahlilinde bir yandan İbranice'
den alındığını belirtirken diğer yandan 
aslen Süryanlce'de "yığ ın " anlamına ge
len kerce kelimesiyle ilişkisine işaret et~ 

mektedir. Buna göre 30 müdy (Latince 
modi us) üst üste yığıldığında bir deve yü
kü oluşturur (Epiphanius' Treatise, s. 40) . 

Uygurca'da kur. küre. küri ve kürre gibi 
farklı şekillerde telaffuz edilen yaklaşık 
22.4 kilogramlık tahıl ölçeğinin (Rasanen, 
s. 31 O; Clauson. s. 737) kür ile ilişkisi araş
tınlmaya değer. Kelime bazı Avrupa dille
rinde cor, cora, core ve kor şeklinde kul
lanılmıştır. 

K ür (kor) Yeni Ahid'de bir tahıl ölçeği 
olarak geçmektedir (Luka, 16/7) İbrahim 
en-Nehai. İbn Sir'in ve Hasan b. Salih gibi 
tabiinden gelen bazı rivayetlerde 1 kür 
hacmindeki suyun necaset tutmayacağı 
belirtilmektedir (Abdürrezzak es-San 'a
nl, 1, 8 1) 

Diğer ölçü birimleri gibi kürrün de dö
nem. bölge ve ölçülen şeyin cins ya da 
vasfına göre farklı değerler aldığı, ayrıca 
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ticaret hacminin artmasıyla doğru oran
tılı olarak büyüdüğü görülmektedir. Ab
dullah b. Ahmed el-Kaffal (ö 417/ 1 026), 
İbn Slıin ve Vekl'e göre söz konusu kür
rün her biri 32 rıtllık 40 katize yani 1280 
rıtla eşit olduğunu kaydeder (Muhammed 
b. Ahmed eş-Şaşl, 1, 7 ı). Kür altmışlı sis
temde 60 katize, on! u sistemde 1 O Atti
ke medimnosuna eşittir. Bazı klasik Şla 
kaynakları. üç boyutu da 3,S karış olan 
küpün hacmine tekabül eden kürrün 
1200 Bağdat rıtlı -Medine rıtlı olduğunu 
savunanlar da vardır- su aldığını belirtir
ken çağdaş Şla kaynakları bunun metrik 
karşılığını yaklaşık 3SO litre şeklinde he
saplamaktadır (İbrahim Süleyman el-Ami-
11, s. 92-100; Taki Blniş, X ı 1341]. s. 433-
436; Dihhuda, XXII, 403) . 

Babil'de 14S-300 litre arasında değişen 
hacimlerde çeşitli kürler kullanılmıştır 
(Segre, LXIV ı I 944]. s. 73 , 74, 76) Kudüs
tü yahudi tarihçisi E Josephus'a göre ( ö . 

I OO'den sonra) 1 kür (koros) buğday 1 O 
Attike medimnosuna denktir ( Complete 
Works, s. 330). Hildegard Lewy, yeni Ba
bil kürrü ile 180 kablık İbrani kürrünü 
241,2 litre olarak hesaplar (JAOS, LXIV 
ı ı 944 ı. s. 72) . Epiphanius, İbrani kürrü 
için 2 büyük homer = 24 seah = 30 mo
dius eşitliğini vermektedir (Epiphanius' 
Treatise, s. ı 2, 40). Grek .asıllı tabip Kusta 
b. Luka da (ö. 300/91 2ı?Jl metron denen 
kürrün 30 müdye eşit olduğunu söyler 
(Kitab fi'l-vezn, vr. 74a. 74b) . Ali Paşa Mü
barek'e göre İbrani kürrü 1 o Roma met
retesi veya 1 O kadem3 hacmindedir. Söz 
konusu kadem ez-zirau'l-evanlninki olup 
0,308 m. küpü ise 29,218 dm3 'tür (el
Mfzan, s. 7 4-75). 

Muhammed b. Ahmed el-Ezherl'nin 
(ö . 370/980) verdiği bilgilerden 12 vesk= 
30 irdeb = 60 katiz (kankal) = 480 mekkGk 
= 720 sa' = 1440 keylece = 2880 müd 
hacmindeki kürrün 1920 Herat menası 
= 3840 rıtl yani 1,S667 ton buğday ölçtü
ğü anlaşılmaktadır ( ez-zahir, s. 2 I O; krş. 
Sauvaire, VIII ıı886]. s. 115). Cessas (ö. 

3 70/98 I) ölçekierin cinsini belirtmeksizin 
1 kür suyun3200 rıtl çektiğini söyler (AJ:ı
kamü'l-Kur'an, V, 205) . Muhammed b. 
Ahmed el-Makdisl ( ö. 381/99 ı ı? ı) Cündi
şapGr kürrünün 480 mena, Ahvaz'ınkinin 
12SO mena (buğday) veya 1 000 me na (ar
pa) ölçtüğünü bildirir (A/:ı.senü't-tekasfm, 
s. 41 7; krş. Sauvaire, Vlll ı 1 886]. s. 1 13-
1 14). Walther Hinz, son iki değerin met
rik karşılıklarını sırasıyla 1 O 1 S,6 ve 812,S 
kg. şeklinde hesaplar (lslamische Masse, 
s. 43). Ancakonun esas aldığı men değer
lerinin olduğundan büyük hesaplandığı 
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ileri sürülmektedir (Ashtor, XLV/3 [I 982]. 
s. 475) . Muhammed b_ Ahmed el-Hariz
ml (ö 387/997). Bağdat ve Küfe kürrü 
için 60 katiz= 480 mekkük= 1440 keyle
ce = 864000 dirhem, V asıt ve Basra kürrü 
için de 120 katiz = 480 mekkGk = 7200 
rıtl eşitliklerini verir. Ayrıca muaddel kür
rün (= 6 cerlb) 60 muaddel katiz = 360 
mahtüm = 600 aşlr olduğunu kaydeder 
(Me{atf/:ı.u 'l-'ulüm, s. 12, 44; krş . Hinz, s. 
42) . Bağdat katizi Basra'nınkinin iki katı 
hacminde olduğuna göre iki kür birbiri
ne eşit demektir. Ayrıca V asıt ve Basra 
kürrünün değerinin hesabında Bağdat 
rıtlı Harizml'nin kaydettiği 128 dirhem 
küsuratıyla birlikte yani 128-t olarak dü
şünülüp bu kür için 2,97S. Bağdat ve KG
fe'ninki için de 3,1875 gramlık dirhemler 
esas alındığında her iki ölçeğin kaldırdığı 
ağırlığın 2, 7S4 tona tekabül ettiği görü
lür (farklı hesaplamalar için bk. Hinz, s. 
42-43; Sauvaire, V lll ı 1 886]. s. 1 1 5). Mate
matikçi Ebü'I-Vefa el-Buzcani'nin ( ö. 388/ 
998) verdiği bilgiler de Harizml'yi doğru
lar. Ona göre Sevad ve civarında beş çe
şit kür kullanılırdı. Bunlardan en yaygını 
Sevad ve Bağdat'ta zahire vergisi, narhı 
ve ticaretine esas teşkil eden "muaddel 
kür" idi. Her bölgenin kürrü kendi katizi
nin 60 katına eşitti. Irak'ın geneline hitap 
eden (24Adudüddevlecerlbi =) 60 muad
del katiz (= 240 Faris kaflzi) = 480 mekkGk 
= 600 aşlr = 1440 keylece = S760 rub' 
= 11 S20 sümn hacmindeki muaddel kür 
7200 rıtl buğday ölçerdi. Vasıt, Camide 
ve Bataih bölgelerinde kullanılan ve 
"nısf" adıyla da bilinen "kamil kür" önce
kinin yarısına eşitti. Bu kürre Basra'nın 
yukarı Dicle taraflarında, Kesker, Nehrüs
sıla ve Şattüfaris'te "meftGh kür", sahil 
bölgelerinde "cerlb" adı verilirdi. Basra'da 
"~an~al" denen ve hurma, fındık, zeytin , 
hurma çekirdeği ve tuz ölçümünde kul
lanılan kür her biri 2S Bağdat rıtlı kaldı
ran 120 katize yani 3000 rıtla (= ı ,22946 
ton) denkti. Sevad bölgesinde kış ve ilk
bahar ürününün ölçümünde kullanılan 
ve "falic" adıyla anılan kür 24 muaddel 
katiz hacminde olup 2880 rıtl çekerdi. 
CündişapGr, Ebrec ve Beyan bölgelerin
de "mürsel" yahut "Ebrecl" de denen bu 
kür 30 task veya 1 O cerlb hacmindeydi. 
Ahvaz ve civarında devlete ait tahılın öl
çümünde kullanılan Haşim kürrü. her biri 
120 rıtllık 20 muaddel katiz veya her biri 
1 O rıtlık240 katiz ( = ı 2 cerlb = ı 20 ma h
tüm) hacminde olup muaddel kürrün üç
te biri kadardı. Musul, el-Ceiire ve Diya
rımudar bölgelerine ait Süleyman kürrü 
muaddel kürrün fs'ine eşit olup 16 muad-

del katizlik kapasitesiyle 1 920 Bağdat rıtlı 
(buğday) ölçerdi. Cibal'de Dlnever kürrü 
adıyla bilinen ve muaddel kürrün on iki
de birine eşit olan S muaddel katizlik öl
çek sadece 600 rıtl alırdı. Yemen'in kırsal 
kesiminde ise 7S muaddel katizlik Yezld 
kürrü kullanılırdı (el-Menazilü's-seb' , s. 
303-306; krş. Ehrenkreutz, V ı I 962]. s. 309-
314; Hinz. s. 42-43) . Zehravl (ö. 400/1010 
ı?J) , 60 katizlik (= 480 mekkGk) Bağdat 
büyük kürrü yanında büyüğü 30 müdye 
yani S760 Peygamber müddüne, küçüğü 
ise sadece S müdde eşit iki farklı kürden 
bahseder (et- Taşrff, Il , 459) . İbnü'I-Eslr 
(ö . 606/1210) Basra kürrünün 6 eşek 
yüküne (Ar. vi~r) eşit olduğunu söyler 
(en-Nihaye, IV, 162). Zehebl (ö. 748/1 348) 
34 kare hacmindeki 1 kür unun 17 Dı
maşk kantan yani 1700 Dımaşk rıtlı ( = 
1020000 dirhem = 3,0345 ton) (A'lamü 'n

nübela', XV, ı ı 4). çağdaşı V atilise ( ö. 768/ 
ı 367) 6000 Bağdat rıtlı (= 771428 4- dir
hem= 2,295 ton) (Mir'atü '1-cenan, ll , 3 I 3) 
çektiğini bildirir. Kalkaşendl'nin ( ö . 821/ 
ı 4 ı 8) verdiği bilgilerden anlaşıldığı üze
re 30 karelik (= 60 kaflz) Bağdat kürrü 
7200 rıtl buğday, 9000 rıtl (= 3,4425 ton) 
pirinç, 3000 rıtl ( = ı , ı 4 75 ton) arpa, no
hut, mercimek, yulaf ve çörek otu ölçer 
(ŞubJ:ıu'l-a'şa', IV, 422; krş. Hinz, s. 43). 
Afyonkarahisarlı dil bilgini Ahterl ( ö. 968/ 
ı 560-6 ı ) kaynağını belirtmeksizin kürrün 
700048 dirheme denk geldiğini bildirir 
(Ahterf-i Kebfr, s. 857) . Eğer bu 3,20736 
gramlık Osmanlı dirhemi ise kürrün kal
dırdığı ağırlık 2,2453 ton olarak hesapla
nır. Hasan b. İbrahim ei-Cebertl ( ö. ı ı 88/ 
ı 77 4), cinsini belirtmediği 60 katiz = 480 
mekkGk = 1440 klle (keylece) hacmindeki 
kürrün 2700 men(= 5400 rıtl) ölçtüğünü 
kaydeder ( el-'İ/;:dü'l-yemfn, vr. 29a) . K. J. 
Basmacıyan 'ın (Basmadjian) aktardığı bil
giden anlaşıldığı üzere XVI-XVII. yüzyıl
larda Ermeniler'in kullandığı kürrün ölç
tüğü ağırlık 466,1184 kg. idi ( JA, ccxıı 
[1928]. S. 147). 
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KÜRAUNNEML 
(J.o.JI t1..f) 

Ebü'l-Hasen Ali b. el-Hasen 
b. el-Hüseyn el-Hünai el-Ezdi 

(ö . 310/ 922) 

Kfife dil mektebine mensup 
lugat alimi. 

_j 

Mısır'da doğdu. Kısa boylu yahut çirkin 
olmasından dolayı "Kürau'n-neml" (Ka
rınca bacak) veya sadece "Küra"' lakabıyla 
tanındı . Soyunun Ezd kabilesine dayan
ması sebebiyle ve atalarından Hünae b. 
Malik ile Devs b. Adnan'a nisbetle Ezdi, 
Hünai ve Devsi nisbeleriyle de anılır. Kü
raunneml. başta Ebü Ali ed-Dineveri ol
mak üzere zamanının Küfe ve Basra dil 
mekteplerine mensup alimlerinden Arap 

lugatı ve grameriyle ilgili dersler aldı. Lu
gat alimi Ebü Yusuf Ya'küb b. İshak el
İsfahani'den. Ebü Ubeyd Kasım b. Sel
lam ' ın kitaplarını rivayet etti. Güzel ve 
yanlışsız hattıyla yazdığı eserleri istinsah 
edip satarak geçimini sağladığı. zamanın

da eserlerinin Mısır ve Mağrib'de çok rağ
bet gördüğü ve Bağdat'ta büyük şöhret 
kazandığı kaydedilir. Vefat yılı olarak 307 
(91 9) . 309 (921 ). 316 (928) ve 320 (932) 
gibi tarihler kaydedilmekteyse de Kütü
bi <uyunü 't-tev ô.ri]] 'inde 31 o (922) yılını 
kesin ölüm tarihi olarak verdiğinden bu 
tarih tercih edilmiştir. İbnü 'l-Kıfti. Küra
unneml'i Basra dil mektebine yakın bir 
na hiv ve lugat alimi olarak kabul eder (in
ba.hü'r-ruuat, II, 240) . Ancak günümüze 
ulaşan eserlerindeki nakillerin çoğunun 
Küfe mektebine mensup alimiere ait ol
ması onun bu mektebe mensup olduğu
nu kanıtlamaktadır. 

Sözlük çalışmaları üzerinde yoğunlaşan 
Küraunneml Mısırlı ilk sözlük yazarıdır. 
e1-Mui:ıkem (ibn Slde). e1-Mul]aşşaş 
(ibn Slde). e1-Bô.ri' (Ebu Ali el -Ka ll) . Li
sô.nü'1-~rab(ibn ManzGr) . e1-Kamusü'l
mui:ıit (F1'rGzabad1') ve Tô.cü '1-'ar us (Ze
bldl) gibi temel sözlükler onun eserlerin
den yapılan nakillerle doludur. Ali b. Ham
za el-Basri, bazı lugatlardaki hatalara 
dair et-Tenbihô.t 'a1ô. aga1itı'r-ruvô. t adlı 

eserinde İbn Vellad'ın e1-Ma]fş ur ve '1-
memdud isimli kitabındaki hataları Kü
ra'dan yaptığı nakillerle düzeltmiştir. Lu
gat alimleri görüşlerini tartışmasız olarak 
doğru kabul etmişlerdir. 

Eserleri. 1. e1-Münecced (fi ' l-luga) . 
Birden çok anlamı olan kelimelere (e l
müşterekü ' l- l afzi) dair zamanımıza ulaşan 
en kapsamlı sözlüktür. Eserin, müellifin 
e1-Münaçiçiad adlı büyük sözlüğünün 
ihtisarı olan e1-M ücerred 'in kısaltılmış 
şekli olduğu yolundaki rivayet hatalı 
olmalıdır. Çünkü e1-M ücerred, e1-M ü

naçiçiad 'ın bir başka yönden ihtisarıdır. 

Eseri oluşturan altı bölüm ün (bab) ilk be
şinde kelimeler konularına göre, altıncı 
bölümde ise alfabetik olarak dizilmiştir. 
İlk beş bölüm insan organları , hayvan 
türleri, kuş türleri, savaş aletleri, gök ve 
yıldızlarla ilgili kelimeleri ihtiva eder. Al
tıncı bölümü oluşturan dünya ve üzerin
dekilerle ilgili kelimeler. asıl ve ziya
de harfler ayırımı yapılmadan birinci ve 
ikinci harflerine göre alfabetik olarak 
sıralanmıştır. e1-Münecced dizimde ke
limelerin ikinci harflerini de dikkate alan 
ilk sözlüktür. Hadisleri şahid olarak kul
lanan ilk sözlük aliminin Teh~ibü '1-1uga 
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sahibi Ezheri olduğu kabul edilir. Halbuki 
Küraunneml ondan önce bu eserinde on 
üç hadisle istişhad etmişti r. Küra·. aynı 
zamanda lugat alimlerinin istişhad için 
belirlediği tarih sınırını ( 150/767) aşarak 

muhdes (müvelled) şairlerin şiirlerinden 
de şahid getirmiştir. Zamanım ıza ulaş

mayan birçok kaynaktan yararlanması, 
M ı sır ve Güney Arabistan Arapçası 'na 

ait başka yerlerde bulunmayan birçok 
kelime içermesi eserin önemini arttır
maktadır. Sözlüğün metni , Fevzi Ab
dülaziz Mes'üd tarafından Camiatü ' l 
Kahire kısmü külliyyeti'I-adab'da 1973'
teyüksek lisans çalışması olarak hazırla
nıp basılmış (Ka hire 1984). ilmi inceleme 
ve neşrini ise Ahmed Muhtar Ömer -
Dahi Abdülbaki gerçekleştirmiştir ( Kahi
re 1976, 1988). 2. e1-Mücerred (fi garibi 
kelami'l-'Arab ve lugatihtl) . Garib ve na
dir kelimeler sözlüğü olan eser, e1-M ü
naçiçiad'ın rivayet zincirleri ve örnekle
rin atılmasıyla yapılmış bir i htisardır. 

Eserde alfabetik dizim sistemi kelime
lerdeki ziyade harflerle ikinci harfler de 
dikkate alınıp tam olarak uygulanmıştır. 
Kelimelerin ilk harfi "bab", ikinci harfi 
"fasıl" şeklinde adlandırılmıştır. Dizim
de. Arap dilinde ku ll anılan ve kullanıl
mayan fasıllar Kitô.bü'1-'Ayn 'da oldu
ğu gibi "müsta'mel" ve "mühmel" kay
dıyla belirtilm i ştir. Bu sebeple eseri 
Kitô.bü'1-~yn'a benzetenler olmuştur. 

Temel sözlüklerde kendisinden birçok 
nakil yapılan kitabı Muhammed b. Ah
med el-Ömeri iki cilt halinde neşretmiş
tir (Mekke 141 3/ 1992 ). 3. e1-Münte]]ab 
(min garibi kelami 'l-'Arab). Bab-fasıl esa
sına ve konular a göre dizilen eser ga
rib ve nadir kelimeler, Arapça'ya başka 
dillerden giren kelimeler (dahil). karşıt 
anlamlı (ezdad) kelimeler, birden fazla 
zaptı olan kelimelerle delalet nüansları 
(fıkhü ' l- l uga ) ve etimoloji gibi çeşitli ko
nuları kapsar. Ebü Ubeyd Kasım b . Sel
lam 'ın e1-Garibü '1-muşannef' i ile Kitô. 
bü'ş-Şô. ' ı , Sibeveyhi'nin e1-Kitô.b'ı , ib
nü 's-Sikkit'in Iş1ô.I:ıu '1-mantı]f' ı eserin 
başlıca kaynaklarıdır. Kitabı Muhammed 
b. Ahmed el-Ömeri iki cilthalinde ya
yımlamış (Mekke 1409/ 1 989) , Mustafa 
Abdülhafiz Salim de Fehô.risü fihrisi '1-
1uga ii Kitô.bi '1-Münte]]ab 1i-Kürô.<ın
nem1 adıyla eserin çeşitli indekslerini 
hazırlamıştır (Mekke 1414/ 1993). Müelli
fin kaynaklarda adı geçen diğer eserleri 
de şunlardır : e1-M ünaçiçiad, e1-M ü
cehhed, e1-MuşaJ:ıi:ıat, e1-Munaz;z;am, 
e1-M untaz;am, e1-M ünemnem, e1-Mü
veşşô., e1-M u<avvef, Emşiletü '1-gari b 
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