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Ýbn Sîde’nin
(ö. 458/1066)

mehâric-i hurûfa göre tertip ettiði 
sözlüðü.

˜ ™

Tam adý el-Mu¼kem ve’l-mu¼î¹ü’l-
a£¾am olup Dâniye Emîri Ebü’l-ceyþ Mü-
câhid b. Abdullah el-Âmirî’nin isteði üze-
rine kaleme alýnmýþtýr. Eser, Halîl b. Ah-
med’in Kitâbü’l-£Ayn’ýnda uyguladýðý ve
Ebû Bekir ez-Zübeydî’nin MuÅta½arü’l-
£Ayn’ýnda gerçekleþtirdiði düzeltmeler
göz önünde bulundurularak mehâric-i hu-
rûf sistemine göre yazýlmýþtýr. Sýralama-
da ilk harfin esas alýndýðý sözlükte hançe-
renin boðaz nahiyesinden çýkan harflerle
baþlanmakta ve eser dudak harflerinde
sona ermektedir. Halîl b. Ahmed’in taklîb
sisteminin de uygulandýðý sözlükte bir kö-
kü oluþturan harflerin farklý diziliþleriyle
ortaya çýkan kökler ve türevleri ayný yerde
toplanmýþtýr. Eserin Halîl’in Kitâbü’l-£Ayn’ý
ile Muhammed b. Ahmed el-Ezherî’nin
Teh×îbü’l-lu³a’sýndan farký, önceki kitap
ve risâlelerde daðýnýk halde bulunan söz-
lük malzemelerinin bir araya toplanmasý,
kelimelerin açýklanmasýnda daha dikkatli
davranýlmasý, sözlüklerde yer alan sarf ve
nahiv hatalarýnýn düzeltilmesi þeklinde
özetlenebilir. Ýbn Sîde kelimelerin Kur’an
ve hadislerle irtibatlandýrýlmasý hususun-
da Ezherî’yi takip etmiþtir. Eserde düzen-
li çoðullara, mîmli masdar, ism-i zamân,
ism-i mekân ve taaccüb fiili gibi kurallý tü-
revlere yer verilmemek suretiyle ihtisar
saðlanmýþtýr. Fiili olmayan veya lâzým fiil-
den türeyen ism-i mef‘ûller, masdarý bu-
lunmayan veya masdarý baþka kökten ge-
len fiiller, mâzi kipi kullanýlmayan fiiller,
yine az kullanýlan nisbet, tasgýr ve cemi-
ler gibi kural dýþý kelimeler ise belirtilmiþ,
bu arada yoðun biçimde nahiv ve sarf mâ-
lûmatý verilmiþtir.

Halîl b. Ahmed’in Kitâbü’l-£Ayn’ý, Ebû
Ubeyd Kasým b. Sellâm’ýn el-øarîbü’l-mu-
½annef’i, Ebû Amr eþ-Þeybânî’nin Kitâ-
bü’l-Cîm’i, Ýbnü’s-Sikkît’in I½lâ¼u’l-man-
¹ýš’ý, Sa‘leb’in el-Fa½î¼’i, Ýbn Düreyd’in el-
Cemhere’siyle tefsirler ve hadis þerhleri,
Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ý ile Ebû Ali el-Fâ-
risî, Ebü’l-Hasan er-Rummânî, Kürâun-
neml ve Ýbn Cinnî’nin Arap gramerine da-
ir eserleri sözlüðün baþlýca kaynaklarýný
oluþturmaktadýr. Ýbn Manzûr, el-Mu¼-
kem’in hemen tamamýna Lisânü’l-
£Arab’ýnda yer verdiði gibi Fîrûzâbâdî de
el-Æåmûsü’l-mu¼î¹’inde büyük ölçüde
ondan istifade etmiþtir.

Tamamý on iki cilt olan sözlük Ma‘hedü’l-
mahtûtâti’l-Arabiyye tarafýndan yayýmlan-
mýþtýr (I, nþr. Mustafa es-Sekka – Hüseyin
Nassâr, Kahire 1377/1958; II, nþr. Abdüs-
settâr Ahmed Ferrâc, Kahire 1377/1958;
III, nþr. Âiþe Abdurrahman, Kahire 1377/
1958; IV, nþr. Abdüssettâr Ahmed Ferrâc,
Kahire 1388/1968; V, nþr. Ýbrâhim el-Eb-
yârî, Kahire 1391/1971; VI, nþr. Murâd Kâ-
mil, Kahire 1392/1972; VII, nþr. Muham-
med Ali en-Neccâr, Kahire 1393/1973; VIII,
nþr. Yahyâ el-Haþþâb – Abdülvehhâb Sey-
yid Avadullah, Kahire 1417/1996; IX, nþr.
Mustafa Hicâzî – Halîl Yahyâ Nâmî, Kahi-
re 1418/1997; X, nþr. Mustafa Hicâzî, Ka-
hire 1418/1997; XI, nþr. Mustafa Hicâzî –
Abdülazîz Berhâm, Kahire 1419/1998; XII,
nþr. Mustafa Hicâzî – Hamîd Abdülme-
cîd, Kahire 1420/1999).
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Ebû Nadle el-Ahrem Muhriz
b. Nadle (Nâdýle)

b. Abdillâh el-Esedî el-Kureþî
(ö. 6/627)

Sahâbî.
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Yaklaþýk 590 yýlýnda Mekke’de doðdu.
Ahrem lakabýyla ve “fârisü’n-nebî” unva-
nýyla bilinir. Babasýnýn adýnýn Vehb oldu-
ðu da kaydedilir. Kardeþi Muhammed de
müslüman olup Medine’ye hicret etmiþ-
tir. Ýlk müslümanlardan olan Muhriz müþ-
riklerin ezâ ve cefalarýna metanetle karþý
koydu ve inancýndan tâviz vermedi. Hz.
Peygamber’in yanýndan hiç ayrýlmayýp onu
müdafaa edenler arasýnda yer aldý. Hicre-

te izin verilmesinden sonra diðer muha-
cirlerle beraber Medine’ye göç etti ve Ab-
düleþheloðullarý mahallesine yerleþti. Re-
sûl-i Ekrem onu ensardan Umâre b. Hazm
ile kardeþ yaptý.

Bedir ve Uhud gazveleri baþta olmak
üzere Resûlullah’ýn bütün seferlerine katý-
lan Muhriz b. Nadle savaþlarda çok önem-
li hizmetlerde bulundu. 6 (627) yýlýnda Ga-
tafân kabilesinin Fezâre kolundan Uyeyne
b. Hýsn kumandasýnda kýrk kiþilik bir kuv-
vet, Medine yakýnýndaki Gabe’de Hz. Pey-
gamber’in develerinin yayýldýðý meraya
baskýn düzenleyip develeri kaçýrmýþtý. Re-
sûl-i Ekrem’in onlarýn arkasýndan gönder-
diði Sa‘d b. Zeyd kumandasýnda sekiz ki-
þilik öncü süvari birliðinde Muhriz de var-
dý. Müslümanlarýn kendilerine yetiþmek
üzere olduðunu gören Uyeyne ve arkadaþ-
larý pusu kurup beklemeye baþladýlar. Müs-
lümanlar arasýnda yer alan Seleme b. Ek-
va‘ bu tehlikeli durumu sezerek müþrik-
lere saldýrmakta olan Muhriz’i durdurma-
ya çalýþtý. Fakat Muhriz ona, “Allah’a ve
âhiret gününe inanýyor, cennet ve cehen-
nemin hak olduðunu biliyorsan benimle
þehâdet arasýna girme, þehid olmamý en-
gelleme!” diyerek hücum etti ve Abdur-
rahman b. Uyeyne el-Fezârî tarafýndan þe-
hid edildi. Bazý kaynaklarda onu þehid ede-
nin Mes‘ade b. Hakeme olduðu kaydedi-
lir (Ýbn Abdülber, III, 1365). Muhriz’in ce-
sedi Medine’ye götürülerek Baký‘ Kabris-
taný’na defnedildi.
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Allah’ýn isimlerinden (esmâ-i hüsnâ)
biri.
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Sözlükte “saymak, miktarýný bilmek;
ezberleyip kavramak” anlamýndaki ihsâ
masdarýndan sýfat olan muhsî kelimesi
“sayýp ayrýntýlarýyla tesbit eden” demek-
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