MÜNTECEBÜDDÝN el-HEMEDÂNÎ
Eserleri. 1. el-Ferîd fî i£râbi’l-Æurßâni’l-mecîd. En önemli çalýþmasý olup nahiv, lugat, kýraat, tefsir ve fýkýh alanýndaki geniþ bilgisini yansýtýr. Müellif mukaddimede ed-Dürretü’l-ferîde’nin gördüðü
raðbet üzerine bu kitabý yazmaya baþladýðýný, daha önce bu konuda kaleme alýnan eserlerden bazýlarýnýn çok uzun, bir
kýsmýnýn da çok kýsa olduðunu ve kendisinin orta bir yol tuttuðunu belirtir. Daha
evvel yazýlan kitaplarýn bir kýsmý sadece
müþkil ve garîblerin i‘rabýna, bir kýsmý Kur’an’ýn tamamýnýn i‘rabý yanýnda mânaya ve
kýraat vecihlerine de yer verirken Müntecebüddin bunlarýn hemen hepsini eserinde özetleyip deðerlendirmiþtir. Kitap Fehmî Hasan en-Nimr ve Fuâd Ali Muhaymer
tarafýndan neþredilmiþtir (I-IV, Devha-Katar 1411/1991). 2. ed-Dürretü’l-ferîde fî
þer¼i’l-Æa½îde. Þâtýbî’nin kýraate dair meþhur kasidesinin (eþ-Þâ¹ýbiyye) þerhidir. Ebû
Þâme müellifin bu kasideyi kendisinin de
hocasý olan Sehâvî’den okuduðunu, ancak
þerhte pek baþarýlý olamadýðýný kaydeder.
Ýbnü’l-Cezerî þerhin bazý yerlerinin tahkikten uzak bulunduðunu, zira onun, metni
ne müellifinden ne de ondan öðrenen bir
kimseden okuduðunu kaydederse de Sehâvî’nin Þâtýbî’den ders aldýðý bilinmektedir. Zehebî ise bu uzun þerhin faydalý olduðunu, Dâvûdî de kötü bir þerh sayýlma-

dýðýný söyler (Kastamonu Ýl Halk Ktp., nr.
7; Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, nr. 24.341 B,
II. cilt; Mektebetü’l-Ezher, I-II, nr. 48.134,
krþ. Ali Þevvâh Ýshak, IV, 73; Ma‘hedü’lmahtûtâti’l-Arabiyye, I-II, nr. 33-34). 3.
Þer¼u’l-Mufa½½al. Zemahþerî’nin nahve
dair eserinin þerhi olup bazý biyografi kitaplarý ile Kâtib Çelebi (Keþfü’¾-¾unûn, II,
1775, 1776) tarafýndan ona nisbet edilen
bu eserin günümüze ulaþýp ulaþmadýðý bilinmemektedir.
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Ebü’l-Hasen Müntecebüddîn Alî
b. Ubeydillâh b. Hasen el-Kummî er-Râzî
(ö. 585/1189’dan sonra)
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Müntecebüddin el-Hemedânî’nin el-Ferîd fî i £râbil-Æurßâni’l-mecîd adlý eserinin ilk sayfasý (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 181)
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504 (1110) yýlýnda Rey’de doðdu. Bâbeveyh ailesinden gelmesi dolayýsýyla Ýbn Bâbeveyh, Kum asýllý olmasý sebebiyle Kummî ve genellikle bir þeref unvaný olan Müntecebüddin þeklinde anýlýr. Öðrenimini
memleketinde tamamladý. Gerek Rey’de
gerekse ilmî seyahatleri dolayýsýyla gittiði
Ýsfahan, Baðdat, Hille, Hârizm, Taberistan,
Kazvin, Kâþân ve Nîþâbur’da çok sayýda
âlimden istifade etti. Þeyh Ebü’l-Fütûh erRâzî, Ýbn Nâsýr es-Selâmî el-Baðdâdî, Hibetullah b. Muhammed eþ-Þeybânî, Ebû
Âmir Muhammed b. Sa‘dûn ve Muhammed b. Ýbrâhim Sa‘deveyh gibi sayýlarý elliyi aþkýn Þiî ve Sünnî âliminden rivayetlerini nakletmek için icâzet aldý (hocalarý için
ayrýca bk. el-Fihrist, neþredenin giriþi, s.
20-22; Abdülkerîm b. Muhammed er-Râfiî, III, 372-374). Bu arada Rey’e gelen pek
çok öðrencinin himaye edilmesi ve yetiþmesine de katkýlarý oldu. Öðrencileri arasýnda en önemlileri Þâfiî fakihi Abdülkerîm b. Muhammed er-Râfiî ile akraný muhaddis Ebû Mûsâ el-Medînî’dir. Râfiî hocasýnýn Þiî bir aileden gelmesine raðmen

mutaassýp olmadýðýný, sahâbenin faziletlerini benimsediðini, bilhassa Hulefâ-yi Râþidîn’e tâzim gösterdiðini ifade etmektedir (et-Tedvîn, III, 377-378). Müntecebüddin
el-Kummî, 585 yýlýnýn Þevval ayýnda (Kasým - Aralýk 1189) veya Râfiî’nin beyanýna
göre bundan sonraki bir tarihte Rey’de vefat etti. A. Arioli’nin 575 (1179) olarak verdiði tarih ise yanlýþtýr (EI 2 [Ýng.], VII, 581).
Eserleri. 1. Kitâbü’l-Erba£în £ani’l-erba£în mine’l-erba£în fî fe²âßili emîri’lmüßminîn. Hz. Ali’nin faziletleriyle ilgilidir. Müellif eserinde isnadý kýrk ayrý sahâbîye ulaþan her hadisi kýrk ayrý hocasýndan nakletmiþtir (Âga Büzürg-i Tahrânî, e×¬erî£a, I, 433-434). 2. Fihristü esâmî £ulemâßi’þ-Þî£a ve mu½annifîhim. Kummî’nin en tanýnmýþ eseri olup Ebû Ca‘fer etTûsî’den (ö. 460/1067) kendi zamanýna kadar gelen eser sahibi 544 Þîa müellifi hakkýnda kýsa bilgiler içermektedir. Alfabetik
olarak düzenlenen kitap, devrinde Þîa’nýn
önde gelen þahsiyetlerinden Ebü’l-Kasým
Yahyâ b. Sadr es-Saîd el-Murtazâ el-Kebîr için yazýlmýþtýr (el-Fihrist, neþredenin
giriþi, s. 29). Eserin ilmî neþrini Urmevî
gerçekleþtirmiþtir (Kum 1366 hþ.). 3. TârîÅu’r-Rey. Râfiî, Kummî’nin temize çekmeye fýrsat bulamadýðý bu çalýþmasýnda
Rey þehriyle ilgili birçok hususu ele aldýðýný, özellikle burada yetiþen âlimlerin biyografileri hakkýnda geniþ bilgi aktardýðýný söyler ve eserin hocasýnýn ölümünün hemen
ardýndan kaybolduðu þeklindeki kanaatini
belirtir (et-Tedvîn, III, 374-375). Fakat Kummî’nin vefatýndan yaklaþýk iki asýr sonra
yaþayan Ýbn Hacer el-Askalânî, Lisânü’lmîzân’ýnda Rey’de yetiþen kýrk yedi kiþinin biyografisini yazarken müellifin bu çalýþmasýndan birçok alýntý yapmýþtýr (el-Fihrist, neþredenin giriþi, s. 11-16). Müellife
ayrýca ibadetlerle ilgili el-£Usre adlý bir risâle nisbet edilmiþse de bunun kesin olmadýðý belirtilmiþtir.
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