tün iþlerini yürüte daha sonra fýraratma ve yönetetmiþtir” (Mašåflerin eserlerinde
alar da ileri süren
el ismi olarak tar el-Baðdâdî, göp olmakla birlikte
n fýrkalar arasýnda
n görüþlerini þöyle
Muhammed’i halarak âlemi yaratme iþini ise ikinci
dilen Hz. Ali’ye bý). Daha geç dönee Allah, Ali’nin ve
uhlarýný yarattýklmasý ve yönetilmiþ, onlar da yeratmýþtýr. Bundan
rýnda Ali ve evlâtre “Sübhâne rabAllah’a atýfta bue’l-a‘lâ” denilmek, s. 59). Tefvîz dülemâsýnda da göâlimlerinden Ahbulunduðu sýraa tefvîz edildiðini
mâmiyye tarafýn-

yi ve evlâtlarýný Altmekle birlikte Alavale edilmesi ve
r mevkide tasavikle gulüv unsurilâhî bir cevherin
örüþüne yahut teýrýldýðý ileri sürül-

a mensuplarýnca
þtir. Ýmam Ca‘fer
bir rivayette Gaanýn müþrik oldu13), Ýmam Ali eranlarýn þirke düþdullah Hasan eleveyh ise müfevyahudiler, hýristiiyye, Hâriciyye ve
ük bir dalâlet içina alâkalarýnýn bur (Risâletü’l-i‘tikakavramý literatürna getirilmesinin
en insana havale
br”in karþýtý olatekim, “Ýslâm di-
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ninde cebir de tefvîz de yoktur” þeklinde
bir ifade Ca‘fer es-Sâdýk’a nisbet edilmiþtir (Batalyevsî, s. 87, 89).
BÝBLÝYOGRAFYA :

Lisânü’l-£Arab, “fvç” md.; Tehânevî, Keþþâf,
II, 1128; Sa‘d b. Abdullah el-Kummî, el-Mašålât
ve’l-fýraš (nþr. M. Cevâd Meþkûr), Tahran 1963,
s. 92; Nevbahtî, Fýrašu’þ-Þî£a, s. 71; Eþ‘arî, Mašålât (Ritter), s. 16; Ýbn Bâbeveyh, Risâletü’l-i‘tikadâti’l-Ýmâmiyye: Þiî - Ýmâmiyye’nin Ýnanç
Esaslarý (trc. Ethem Ruhi Fýðlalý), Ankara 1978,
s. 114-120; Baðdâdî, el-Farš (Abdülhamîd), s.
251, 333; Batalyevsî, el-Ýn½âf (nþr. Ahmed Ömer
el-Mahmesânî), Kahire 1319, s. 87, 89; Fahreddin er-Râzî, Ý £tišådât (Neþþâr), s. 59; Muhammed b. Hasan ed-Deylemî, Beyânü me×hebi’l-Bâ¹ýniyye ve bu¹lânih (nþr. R. Strothmann), Ýstanbul 1938, s. 2, 89; Ebû Muhammed Osman elIrâký, Sapýklarla Dinsizlerin Çeþitli Mezhepleri
(trc. Yaþar Kutluay), Ankara 1962, s. 39-40; Abdullah Hasan el-Mûsevî, ¥adî¦ ¼avle’l-cebr ve’ttefvî², Beyrut 1986, s. 135-136; Ca‘fer es-Sübhânî, Bu¼û¦ fi’l-milel ve’n-ni¼al, Kum 1416, VII,
19-20; Ali Refîî, “Tefvîçýyye”, DMT, V, 11-13.
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MÜFÎD
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Muhaddis mertebesinden üstün,
fakat hâfýz derecesine ulaþamayan
hadis âlimi.

—

™

Sözlükte “servet ve ilim elde etmek,
bunlardan baþkalarýný faydalandýrmak” anlamýndaki ifâde masdarýndan türeyen müfîd kelimesi terim olarak hadisleri senedleriyle nakleden, bunlarýn metinlerini ezbere bilen ve senedlerde adý geçen râvilerin güvenilir olup olmadýðý konusunda görüþleri bulunan kimseyi ifade eder. Müfîd,
muhaddisleri tanýdýðý ve hangisinin isnadýnýn daha âlî olduðunu bildiði için hadis
talebelerine öncelikle hangi muhaddislerden hadis rivayet etmeleri gerektiði konusunda yol gösterir. Hadis hâfýzlarýnýn tertip ettiði imlâ meclislerinde hadis yazmak
üzere toplanan pek çok talebe arasýnda
hocanýn okuduðu hadisleri ve yaptýðý açýklamalarý duyamayan veya anlamayanlara
yardýmcý olur. Nitekim Memlükler dönemi
medreselerinde müfîdin ders çalýþmalarý
esnasýnda öðrencilere yardým ettiði bilinmektedir (DÝA, XXVIII, 326). Müfîdin zamanla hâfýz mertebesine ve sahasýnda otorite demek olan imam seviyesine çýkmasý
mümkündür. Bu terimi diðer tabakat yazarlarý gibi eserlerinde kullanan Zehebî bazý muhaddislerin sadece müfîd olduðunu
belirtirken (Te×kiretü’l-¼uffâ¾, III, 979; IV,
1227, 1354, 1355, 1444) Ebû Bekir eþ-Þâfiî gibi âlimler hakkýnda “imam hüccet
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müfîd” (a.g.e., III, 880), Ýbn Nâciye ve Ebû
Hafs Ömer b. Ca‘fer el-Basrî gibi âlimler
için “hâfýz müfîd” (a.g.e., II, 696; III, 845,
850, 934), Ýbnü’s-Simsâr diye bilinen Ebü’lAbbas Muhammed b. Mûsâ ed-Dýmaþký gibi muhaddisler hakkýnda “hâfýz sika müfîd” (a.g.e., III, 984), Hattâbî için “imam
allâme müfîd” (a.g.e., III, 1018), Ýbn Hinzâbe hakkýnda “vezir kâmil hâfýz müfîd
imam” (a.g.e., III, 1022), çaðdaþý Ýbn Râfi‘
için de “hâfýz müfîd rehhâl mütkýn” (el-Mu£cemü’l-muÅta½ bi’l-mu¼addi¦în, s. 229230) tabirlerini kullanmýþtýr.
Zehebî, “Müfîd” lakabýyla anýlan Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed b. Muhammed
el-Cercerâî’yi (ö. 378/988) tanýtýrken bu lakabýn III. (IX.) yüzyýldan önce kullanýldýðýný
söylemekte (Te×kiretü’l-¼uffâ¾, III, 979),
Abdülfettâh Ebû Gudde hadis hâfýzý Ebû
Ýshak Ýbrâhim b. Ûrme el-Ýsfahânî (ö. 266/
879) ve Ýbn Nâciye’nin de (ö. 301/914) müfîd olduðunu yine Zehebî’nin eserine dayanarak zikretmektedir (Leknevî, s. 6063). IV. (X.) yüzyýlda Ebû Bekir Ahmed b.
Amr et-Tahhân (Zehebî, Te×kiretü’l-¼uffâ¾,
III, 845), Ebü’l-Kasým Hafs b. Ömer el-Erdebîlî (a.g.e., III, 850), Ebü’l-Abbas el-Esam
(a.g.e., III, 860) gibi birçok muhaddis hakkýnda ayný lakabýn kullanýldýðý, Þiî âlimlerinden Þeyh Müfîd’in bu lakapla tanýndýðý
bilinmektedir. VI. (XII.) yüzyýlda ise muhaddis olduðu söylenmekle birlikte rivayetleri pek önemsenmeyen Ebü’l-Berekât
el-Baðdâdî (Ýbn Hacer, V, 11) müfîd lakabýyla anýlmýþtýr. Müfîd kelimesi, Þehîd-i Sânî’nin Münyetü’l-mürîd fî âdâbi’l-müfîd ve’l-müstefîd adlý kitabýnda olduðu
gibi (nþr. Rýzâ el-Muhtârî, Kum 1409/1989)
“öðretmen” anlamýnda da kullanýlmýþtýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :
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s. 229-230; Sübkî, Mu£îdü’n-ni £am ve mübîdü’n-nišam, Beyrut 1407/1986, s. 85; Ýbn Râfi‘,
el-Vefeyât (nþr. Sâlih Mehdî Abbas – Beþþâr Avvâd Ma‘rûf), Beyrut 1402/1982, I, 32; Ýbn Hacer,
Lisânü’l-Mîzân, V, 11; Leknevî, er-Ref £ ve’t-tekmîl,
s. 59-63; Abdülhâdî Ahmed el-Hüseyin, Me¾âhirü’n-nehŠati’l-¼adî¦iyye fî £ahdi Ya£š†be’l-Man½ûri’l-Muva¼¼idî, Týtvân 1402/1982, I, 224-225;
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1992, s. 312; Mücteba Uður, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüðü, Ankara 1992, s. 258-259;
Nebi Bozkurt, “Medrese”, DÝA, XXVIII, 326.
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Ebû Abdillâh Muhammed b. Muhammed
b. en-Nu‘mân el-Hârisî el-Ukberî
(ö. 413/1022)

˜

Ýmâmiyye Þîasý’nýn önde gelen
kelâm, fýkýh ve hadis âlimi.

™

Çaðdaþý Ýbnü’n-Nedîm ve öðrencisi Ebû
Ca‘fer et-Tûsî’ye göre 338 (949-50) yýlýnda Baðdat’ýn kuzeydoðusundaki Ukberâ’da dünyaya geldi. 333 (945) veya 336 (94748) yýlýnda doðduðu þeklindeki rivayetler
kabul görmemiþtir. Güney Araplarý’ndan
Benî Hâris b. Kâ‘b kabilesine mensup olan
babasý Ýmâmiyye’nin Vâsýt’taki muallimlerinden olduðu için Ýbnü’l-Mualllim diye
anýlmýþsa da daha çok Þeyh Müfîd olarak
tanýnmýþtýr. Kaynaklarda belirtildiðine göre bu lakap, küçük yaþta ders okurken rivayet - dirayet meselesiyle ilgili olarak hocasý Ali b. Îsâ er-Rummânî ile, yahut çaðdaþý Kadî Abdülcebbâr ile cereyan eden
ilmî tartýþmalardan sonra bizzat onlar tarafýndan verilmiþtir. Ýlk eðitimini babasýndan alan Müfîd on yaþlarýnda iken Baðdat’a
gitti. Burada Mansûr Camii’nde verilen hadis derslerine katýldý. Ahmed b. Velîd elKummî, Ýbnü’l-Cüneyd, Muhammed b. Ahmed b. Ali el-Kummî ve Þeyh Sadûk diye
meþhur olan Ýbn Bâbeveyh el-Kummî’nin
de içlerinde bulunduðu Kum hadis ekolünde bilgilerini geliþtirdi. Fýkhý Ca‘fer b. Muhammed b. Kuleveyh el-Kummî’den tahsil
etti. Kelâm konusunda asýl hocasý, Ýmâmiyye kaynaklarýnda Ebû Sehl en-Nevbahtî’nin öðrencisi olduðu belirtilen Ebü’l-Ceyþ
Muzaffer b. Muhammed el-Belhî el-Verrâk’týr. Ayrýca Ebû Abdullah el-Basrî ve
Rummânî’den Basra Mu‘tezile ekolünün
düþüncelerini de öðrendi. Þeyh Müfîd, kendi devrindeki Ýmâmîler’in kelâm konusunda lideri ve mezhebin sözcüsü kabul edildi.
Ebû Hayyân et-Tevhîdî gibi çaðdaþý olan
yazarlar da bu görüþü kabul ederek onu
Ýmâmiyye’nin reisi ve sözcüsü diye tanýtýr
(el-Ýmtâ£ ve’l-mußânese, I, 143). Baðdat’ta
düzenlenen ilmî tartýþmalara katýldý, mezhebini yaymak için Kerh’in Derbürriyâh’taki camisinde ve kendi evinde toplantýlar yaptý. Öðrenci yetiþtirme konusunda
gayret gösteren Müfîd’in, Büveyhî Emîri
Adudüddevle’den kendisine intikal eden
malî imkânlarý öðrencilerinin masraflarýný
karþýlamak için harcadýðý bilinmektedir.
Aralarýnda bizzat kendisinden ders alan
Þerîf el-Murtazâ ve onun öðrencileri Þerîf
er-Radî, Ebû Ca‘fer et-Tûsî, Ahmed b. Ali
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en-Necâþî’nin de b
lebe yetiþtirdi (el14-15). Çeþitli me
lerden ders almas
kýþ açýsý kazandýr
hedefi Ýmâmiyye
mezhebin üstünl
Bu sebeple gerek
hep mensuplarýn
vaplar, gerekse ön
tiri niteliðinde ka
miyye’nin destek
Câhiz, Ebû Ali el-C
bâr gibi Mu‘tezilî
gibi Sünnî, Ýbn B
Ýmâmî kelâmcýlar
tasavvýflara verdi
bu hedefi gözetti
liþinden önce kuru
madýðý yönündek
cesine karþý çýktý
idareyle iþ birliði
Onun bu düþünce
virde iktidarda bu
sýnda yakýn bir iliþ
oldu. Þeyh Müfîd
dat’ta Ýbn Mes‘û
bulunmadýðýyla ilg
simi karþý karþýya
yol açan hadisede
güne gönderildi.
Halifesi Kadir- Bi
zýrlanan ve Ýsmâi
týmîler’i imamlar
yüzünden eleþtire
çok âlimle berabe
Ramazan 413’te (
ta vefat etti ve Ým
vâd’ýn kabrinin ya

Gelenekçi Kum
cý diye tanýnan N
kuvvetli ve zayýf n
yan Þeyh Müfîd,
nü Þiî anlayýþýna
kýn bulmuþ olma
Þîa arasýnda bel
Baðdat Mu‘tezile
düþüncesinin sen
todunu ve muht
Rasyonel kelâmý
onunla baþlamas
þüncenin de oluþm
tir. Þeyh Sadûk gi
dýðý hadisleri kelâm
mesinden dolayý e
sustaki duyarlýlýð
tü’l-i£tišådât’ýna
šåd adlý tenkidî þ
O, aklýn vahye ihti

