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Sudey, Sunâbih, Þekel ve Tedûm isimler-
de müfredatýn; Ebû Muayd, Ebû Mürâye,
Ebü’l-Müdille, Ebü’s-Senâbil, Ebü’l-Ubey-
deyn ve Ebü’l-Uþerâ künyelerde müfreda-
týn; Mendel (Mindel), Mutayyen, Müþkü-
dâne, Sahnûn (Suhnûn) ve Sefîne lakaplar-
da müfredatýn örnekleridir.

Okuma zorluðu bulunmasý sebebiyle ve-
ya yanlýþ zaptedilebileceði düþüncesiyle
hadis âlimleri müfredat üzerinde durmuþ-
lardýr. Bu ayýrýmýn ilk defa III. (IX.) yüzyýl-
da Buhârî tarafýndan yapýldýðý anlaþýlmak-
tadýr. Buhârî, yarý alfabetik olarak düzen-
lediði et-TârîÅu’l-kebîr’inde hadis ricâlini
ilk harflere göre sýralarken her harfin so-
nunda “Bâbü’l-vâhid” baþlýðý altýnda müf-
redatý zikretmiþtir. Daha sonra Ýbn Ebû
Hâtim’in de el-Cer¼ ve’t-ta£dîl’inde ayný
usulü benimsediði ve müfredatý “el-Efrâd”
baþlýðýyla verdiði görülmektedir. Ancak
müfredatý esaslý þekilde ele alan ve bun-
larý bir araya toplayan Berdîcî olmuþtur.
Berdîcî, ªabašåtü’l-esmâßi’l-müfrede
mine’½-½a¼âbeti ve’t-tâbi£în ve a½¼â-
bi’l-¼adî¦ adlý eserinde (Dýmaþk 1987)
müfred olduklarýný kabul ettiði 425 ismi
kronolojik sýraya göre beþ tabaka halinde
incelemiþtir. Fakat pek az müfred isim zik-
rettiði, bunlarýn bir kýsmýnýn müfred ol-
madýðý ve tabaka ayýrýmýný doðru yapma-
dýðý gerekçesiyle eleþtirilmiþ ve Muham-
med b. Ali es-Sûrî bu esere bir reddiye
yazmýþtýr. V. (XI.) yüzyýldan itibaren alfa-
betik sistemin tam olarak uygulandýðý Tâ-
rîÅu Dýmaþš, Üsdü’l-³åbe ve Teh×îbü’t-
Teh×îb gibi ricâl kitaplarýnýn telif edilme-
siyle müfredat artýk alfabe sýrasýna göre
ele alýnmaya baþlanmýþ, bununla beraber
Safiyyüddin Ahmed b. Abdullah el-Hazre-
cî, ƒulâ½atü Te×hîbi Teh×îbi’l-Kemâl’in-
de bunlarý her harften sonra “et-Tefârîk”
baþlýðý altýnda zikretmiþtir. Müfredatla bil-
hassa elkab, künâ, müteþâbih, el-mü’te-
lif ve’l-muhtelif türü eserlerde çokça kar-
þýlaþýlmaktaysa da bu konuda en zengin
muhteva Ýbn Mâkûlâ’nýn el-Ýkmâl’inde
bulunmaktadýr.

Müfredat hadis usulü konularýndan biri
olarak da ele alýnmýþtýr. Ýbnü’s-Salâh eþ-
Þehrezûrî £Ulûmü’l-¼adî¦’inde bu konu-
yu “el-Müfredât” baþlýðý altýnda incelemiþ,
Nevevî ve Süyûtî de ona katýlmýþtýr. Usûl-i
hadîs âlimlerinden Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr ve
Ýbn Hacer el-Askalânî bu konuya “el-Es-
mâü’l-müfrede”, Ýbn Ebû Hâtim ve Zey-
nüddin el-Irâký “el-Efrâd” baþlýðýyla yer ver-
miþtir.
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Râgýb el-Ýsfahânî’nin
(ö. V./XI. yüzyýlýn ilk yarýsý)

Kur’an’daki
garîb kelimelere dair sözlüðü.

˜ ™

Tam adý el-Müfredât fî ³arîbi’l-Æurßân
olup Dýmaþk Muhammed Lutfî Kütüpha-
nesi’ndeki müellif hattý olduðu tahmin edi-
len bir nüshaya düþülen nottan 409 (1018)
yýlýnda yazýldýðý anlaþýlmaktadýr (M. Adnan
el-Cevhercî, LXI/1 [1986], s. 194). Mukaddi-
mede Kur’an’ýn dil özellikleri üzerinde du-
rulmuþ ve eserin hangi ihtiyaçlarý karþýla-
yacaðý belirtilmiþtir. Kur’an’ý yoðun anlam-
lar içeren bir kitap olarak niteleyen müel-
life göre Kur’an ilimleriyle ilgilenmenin ilk
þartý lafzî - lugavî ilimleri bilmektir ve bu
ilimler sayesinde Kur’an kelimelerinin ger-
çek mânalarýný elde etmek mümkündür.

Garîbü’l-Kur’ân geleneðinin önemli bir
halkasýný teþkil eden el-Müfredât bu gele-
nek içinde bir dönüm noktasý olmuþ, ken-
dinden önceki eserlere göre farklýlýk gös-
termiþtir. Önceki eserler tertip bakýmýn-
dan Kur’an sûrelerinin dizimini esas alýr-
ken el-Müfredât alfabetik düzenlenmiþ,
az sayýdaki garîb kelimenin açýklamasý ile
sýnýrlý kalmayýp Kur’an lafýzlarýnýn hemen
tamamýný kapsayan hacimli bir sözlük ol-
muþtur. Garîb lafýzlarýn tek kelime ile kar-
þýlanmasý yerine Kur’an’da geçen bütün
türevlerinin anlamlarý verilmiþ, kelimeyle
ilgili âyetlere ve diðer bilgilere temas edil-
miþtir. Böylece eser garîbü’l-Kur’ân gele-
neðini aþan bir Kur’an sözlüðü modeli or-
taya koymuþtur.

el-Müfredât’ta kelimelerin etimolojisi
yapýlmýþ, bunun yanýnda Kur’an’da geçen
morfolojik türevlerinin tamamý zikredil-

miþ, bunlara uygun olan âyetler belirtil-
miþ, ayrýca teþbih, istiâre, kinaye ve mecaz
konumundaki anlamlara da iþaret edilmiþ-
tir. Kýraat vecihleri, Selef’in ve Araplar’ýn
yaygýn sözleri, nazým ve nesir parçalarý ile
hadis metinlerinin yoðun biçimde þevâhid
olarak kullanýldýðý el-Müfredât furûk ge-
leneði açýsýndan da önemlidir. Mukaddi-
mede el-Müfredât’tan sonra yakýn anlam-
lý kelimelerle ilgili bir eser yazmayý düþün-
düðünü söyleyen Râgýb el-Ýsfahânî bu te-
lifini bir furûk çalýþmasý gibi tasarlama-
mýþsa da kendi içinde furûk malzemesi
saðlayan bir çalýþma þeklinde düzenlemiþ,
bu özelliðiyle eser furûk geleneðinin bir
zinciri olarak görülmüþtür (Muhammed b.
Abdurrahman Þâyi‘, s. 190-194; M. Nûred-
din el-Müneccid, s. 123, 134; Chaudhary,
XXVI/1 [1987], s. 67-68; Kara, VII/14 [2003],
s. 214 vd.).

Müellif eserinde tefsir, nahiv, sarf, kýra-
at, mantýk, hikmet, edep, usul, tevhid gibi
birçok konudaki birikimi naklederken mü-
fessirlerin, dilcilerin ve þairlerin dýþýnda Ebû
Ali el-Cübbâî, Ebü’l-Kasým el-Belhî, Ebû
Bekir el-Allâf, Ebû Müslim el-Ýsfahânî, Ka-
dî Abdülcebbâr, Ebû Bekir el-Esam gibi
Mu‘tezile âlimleriyle Ebû Hanîfe, Þâfiî,
Ebü’l-Hasan el-Cürcânî gibi otoritelerden
faydalanmýþtýr.

Gerek sözlükçülük tekniði gerekse içe-
rik bakýmýndan el-Müfredât’ý eleþtiren-
ler olmuþtur. Nitekim eser Kur’an’da bu-
lunmayan “ ���� ��” gibi bazý kelimeleri ihtiva
ederken “�� ����”, “�� ���� ”, “������ ”, “������ ”, “������ ”,
“ ���� ��”,  “���� ���� ”, “�� �� �� ”, “�� ���� ”, “�� ���� ”, “�� �� �� ”,
“���� �� ” gibi Kur’an lafýzlarýna yer verilmemiþ-
tir (Semîn, I, 38-39). el-Müfredât’ý neþre-
den Dâvûdî bu kelimelere “�� �� �� ” ve “���� ���� ”-
yi de eklemektedir (Müfredâtü elfâ¾i’l-Æur-
ßân, neþredenin giriþi, s. 28). Dâvûdî eser-
deki diðer eksiklikleri kýraat vecihlerinde
mütevâtir-þâz ayýrýmýnýn yapýlmamasý, ha-
dis konusunda zayýf kalmasý, bazý yerler-
de Mu‘tezile’den etkilenilmesi, bir kýsým
iktibaslarýn baþkasýna nisbet edilmesi, ke-
limelerde nâdiren tashîf yapýlmasý, bazý
kelimelerin alfabetik diziminde yanlýþlýk-
larýn bulunmasý bir kýsmýna mâna verilir-
ken zayýf görüþlerin tercih edilmesi þeklin-
de ifade etmiþtir (a.g.e., neþredenin giriþi,
s. 26-29; ayrýca bk. Kasýd Yâsir ez-Zeydî,
XXIV [1992], s. 36 vd.).

Garîbü’l-Kur’ân’a dair daha sonra yazý-
lan eserlerde ve Kur’an sözlüklerinde el-
Müfredât’tan çokça faydalanýlmýþtýr. Fî-
rûzâbâdî ve Muhammed Abdürraûf el-
Münâvî sözlüklerinde ondan bolca iktibas-
larda bulunmuþlarsa da el-Müfredât’a en
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Eserleri. Þeyh Müfîd’in 200 civarýnda ol-
duðu kaydedilen eserinden bir kýsmý þun-
lardýr: 1. Evâßilü’l-makalât*. Þîa ile Mu‘-
tezile kelâmýnýn özelliklerini açýklayan bir
çalýþmadýr (Ta½¼î¼u’l-i £tišåd ile birlikte,
Tebriz 1363-1364; baský yeri yok, 1413). 2.
Ta½¼î¼u’l-i£tišåd. Þeyh Sadûk’un Risâ-
letü’l-i£tišådât adlý eserinin tenkidî þer-
hidir (Beyrut 1414/1993). 3. el-Emâlî (el-
Mecâlis). Müfîd’in yazdýrdýðý kýrk iki mec-
listen oluþan eser daha çok Þîa akaidiy-
le ilgilidir (nþr. Ali Ekber Gaffârî, Beyrut
1414/1993). 4. el-Ýf½â¼ fi’l-imâme. Hz.
Ali’nin imâmetinin ispatý ve muhalifle-
rin ileri sürdüðü delillerin reddi amacýy-
la yazýlmýþtýr (Kum 1991, Beyrut 1414/
1993). 5. en-Nüketü’l-i£tišådiyye (Bey-
rut 1414/1993). 6. el-Ýrþâd. Ýmamlarýn bi-
yografilerini ihtiva eden eser müellifin en
çok tanýnan ve çeþitli dillere tercüme edi-
len çalýþmasýdýr (Beyrut 1399/1979, 1414/
1993; bk. Þeyh Müfîd, el-Cemel ve’n-nu½-
ra, neþredenin giriþi, s. 11-12). 7. el-ÝÅti-
½â½. Dinî konular, ayrýca bazý kiþilerle ilgili
nakle dayalý bilgiler veren eser Ali Ekber
Gaffârî tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Beyrut
1402/1982, 1414/1993). 8. el-Mušni£a. Fýk-
ha dair geniþ bir çalýþma olup Ýmâmiyye
Þîasý’nýn dört temel hadis kitabýndan biri
olan Ebû Ca‘fer et-Tûsî’ye ait Teh×îbü’l-
a¼kâm fî þer¼i’l-Mušni£a’nýn aslýdýr (Kum
1983; Beyrut 1414/1993). 9. el-Fu½ûlü’l-
£aþere fi’l-³aybe. On ikinci imamýn gay-
betiyle ilgilidir (Kum, ts.). 10. el-Cemel
ve’n-nu½ra li-seyyidi’l-£I¹re fi’l-Ba½ra.
Cemel Vak‘asý’na dair olan eseri Seyyid Ali
Mîr Þerîfî yayýmlamýþtýr (Beyrut 1414/1993).
Þeyh Müfîd’in eserlerinin önemli bir kýsmý
Dârü’l-Müfîd adlý kuruluþ tarafýndan 1414
(1993) yýlýnda on dört cilt halinde neþre-
dilmiþtir (eserlerinin geniþ bir listesi için
bk. el-Mušni£a, Mukaddime, s. 15-20).
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Þiirlerinde
orijinal fikir, tema ve figürlere 

yer veren þair hakkýnda kullanýlan 
bir terim

(bk. TABAK…TÜ’þ-ÞUARÂ).
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Bir lafýz hecelerine ayrýldýðýnda
hecelerin o lafzýn delâlet ettiði anlamýn

bir kýsmýna delâlet etmemesini
ifade eden mantýk terimi.
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Mantýkta lafýzlar müfred-mürekkeb,
cüz’î -küllî vb. þekillerde ayýrýma tâbi tutu-
larak bunlarýn delâlet ve tazammun açý-
sýndan ifade ettiði anlamlar üzerinde du-
rulur. Bundan amaç dille düþünce arasýn-
da saðlýklý iliþki kurarak mantýk hatalarýný
önlemektir. Ýbn Sînâ’nýn belirttiði gibi man-
týk bunun ötesinde dil tahlilleriyle uðraþ-
maz. Her ne kadar mantýk, lafýz-anlam iliþ-
kisi üzerinde durarak düþüncenin doðru
bir þekilde muhataba ulaþtýrýlmasý açýsýn-
dan lafýzlara baþvurmak zorunda olsa da
onun temel önceliði anlam ve kavramlar-
dýr (Ýbn Sînâ, s.  22). Öte yandan nahiv ilmi
de lafýzlarý müfred-mürekkeb kýsýmlarýný
ayýrarak incelemekteyse de nahvin amacý
anlamdan önce lafzýn cümle içindeki ye-
rini, iþlev ve i‘rabýný belirlemektir (Tehâ-
nevî, II, 1609).

Mantýk açýsýndan bir lafýz hecelere ayrýl-
dýðýnda her hece lafzýn delâlet ettiði mâ-
nayý vermiyorsa o lafza müfred denilir.
Meselâ insan lafzý “in-san” þeklinde hece-
lerine bölündüðünde bu iki heceden hiçbi-
ri insanýn ifade ettiði anlamý vermemek-
tedir. Buna göre birleþik isimler, künye ve
lakaplar da müfred lafýz kapsamýna girer.
Çünkü Abdullah, Tanrýverdi ve Köroðlu gi-
bi birleþik lafýzlar “abd-allah”, “tanrý-ver-
di”, “kör-oðlu” þeklinde ayrýldýðýnda her
parçanýn kendine göre bir anlamý olsa da
bu anlam birleþik lafzýn mânasýný ifade et-
mediðinden bunlar da müfred hükmün-

dedir. Ýbn Sînâ, bir lafzýn müfred olmasý
için parçalarýnýn hiçbir anlama gelmeme-
sini þart koþan mantýkçýlarý eleþtirmekte-
dir; ona göre önemli olan lafzýn bütünü-
nün delâlet ettiði mânaya parçalarýnýn de-
lâlet etmemesidir; her hece veya parça-
nýn farklý bir anlama gelmesi oluþturduk-
larý lafzýn müfred olmasýna engel teþkil
etmez. Ayrýca konuþanýn o müfred lafýzla
ne kastettiði de önem taþýmaktadýr. Me-
selâ Arapça’da “ayn” lafzý “göz, su kayna-
ðý, altýn para” gibi birkaç anlama gelmek-
tedir. Þu halde iletiþimde karmaþanýn önü-
ne geçebilmek için konuþmanýn akýþý için-
de bir lafzýn hangi baðlamda kullanýldýðýna
ve neye delâlet ettiðine dikkat etmek ge-
rekir (eþ-Þifâß, s. 24-25).

Eðer müfred lafzýn delâlet ettiði þey dýþ
dünyada somut olarak mevcutsa ona “cüz’î
müfred” denir. Buna göre bütün þahýs ve
nesnelere verilen adlar cüz’î müfreddir.
Müfred lafzýn ifade ettiði anlamýn zihnî bir
kavram olmanýn ötesinde somut bir ger-
çekliði yoksa o “küllî müfred” diye adlan-
dýrýlýr. Hayvan, insan, aðaç ve su gibi var-
lýðýn cins ve türlerini ifade eden genel la-
fýzlar küllî müfreddir.
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Ýsim, künye veya lakaplarý 
nâdir olan muhaddisler hakkýnda 

kullanýlan bir terim.
˜ ™

Sözlükte “yalnýz, tek” anlamýndaki ferd
kelimesinin “if‘âl” kalýbýndan türeyen müf-
redin çoðulu olup “tek olanlar” demektir.
Hadis terimi olarak “nâdir isim, künye ve
lakaplarýyla bilinen þahýslar” mânasýnda
kullanýlmakta, ricâl ilminde baþta sahâbe
ve tâbiîn olmak üzere hadis âlim ve râvi-
lerinden herhangi birinin pek bilinmeyen
isim, künye veya lakaplarýný ifade etmek-
tedir. Müfredatýn sahâbe ve tâbiîn döne-
miyle daha sonraki devirlere ait birçok ör-
neði bulunmaktadýr. Bunlardan Cübeyb,
Düreyb, Ecmed, Limâze, Lübey, Sender,


