
den ayrılmıştır. öteki eserler birer edebi
yat antolojisi niteliğinde iken bu eserde 
konuların anlatımı bizzat yazar tarafın
dan yapılmakta ve edebi malzeme konu
ların işlenmesinde örnek olarak kullanıl
maktadır. Eserde aşk, aşkın tezahürleri, 
iffet, kıskançlık, hi cr an. vuslat gibi konu
lar eleştirici bir yaklaşımla ele alınmış 
olup alıntılarla ilgili açıklamalar son dere
ce başarılıdır. Görüşlerine yer verilen alim 
ve düşünürler arasında sık sık Yunan fi
lozoflarının adı da geçmektedir. Ayrıca 
eserde birçok konuda diyalog üslübuna 
yer verilmesi Yunan tesirini düşündür
mektedir. Kurtubalı İbn Hazm'ın (ö. 456/ 
1064) Tav~u'l-]J.amame adlı eserinde 
Husrl'nin tesiri görülmektedir. Hasan Zik
ri Hasan bu iki eseri edebi açıdan karşılaş
tıran bir çalışma kaleme almıştır (lfadl· 
şü'l·f:ıub beyne'l-ljuşrl ve İbn ljazm, Ka
hire 1988). el-Maşıln, Muhammed Arif 
Mahmud Hüseyin (Kahire 1407/1986) ve 
Nebevi Abdülvahid Şa'lan (Kahire 1409/ 
1989) tarafından yayımlanmıştır. s. Re
sa'ilü'l-Kayrevani ve divanühu. Hus
rl'nin edebi mektuplarıyla şiirlerini ihtiva 
eden eseri Muhammed ei-Merzüki ile Ci
lani b. Hac Yahya neşretmiştir (Tunus 
1963). Husrl'nin, ince tasvirvegazel par
çalarının yoğunlukta olduğu şiirlerinin bir 
kısmını Hasan Hüsni Abdülvehhab derle
miş ve Mücmelü taril].i'l-edebi't-Tılni
si adlı eserinin içinde yayımlamıştır. 6. 
Tayyibdtü'l-Egani ve mutribdtü'l-~ı

yani. Husri. adından Ebü'I-Ferec el-İsfa
hanl'nin el-Egani'sinden yapılmış seç
meleri ihtiva ettiği anlaşılan bu eserin
den Cem'u'l-cevahir'inde söz etmekte 
ve ondan nakiller yapmaktadır (Abd u h 
Abdülazlz Kılkile, s. 80). Süyüti, Husrl' 
nin Sa'leb'in Kitdbü'l-Faşi]J.'ine yazdığı 
bir şerhten bahsetmektedir ( el-Müzhir; 

1.201 ı 

Öğrencisi İbn ReşiJ5.'ın kaydettiğine gö
re Husri Kayrevan şairlerine dair krono
lojik bir eser yazma düşüncesinde iken o 
zaman kendisi bu şairlerin yaşça en kü
çüğü olması sebebiyle eserin sonunda yer 
almasını hoş karşılamayarak hocasını sert 
bir dille eleştirmiş. bunun üzerine hacası 
bu düşüncesinden vazgeçmek zorunda 
kalmıştır (el-Ünm~ec, s. 49). Daha sonra 
İbn ReşiJ5., Ünmıl?;ecü'z-zaman fi şu'a 
ra'i'l -Kayrevan adlı eseriyle hocasının 
bu düşüncesini gerçekleştirmiştir. İbn 
Reşil5'ın hocasını kıskandığı için bu yola 
başvurduğunu ileri sürenler varsa da bu 
uzak bir ihtimaldir. Zira İbn Reşil5. o sıra- · 

da yaşı ve ilmi seviyesi bakımından böyle 
bir rekabete girecek durumda değildi. 

C. Brockelmann tarafından Ebu İshak 
ei-Husrl'ye nisbet edilen (GAL, 1, 315; 
Suppl., 1, 472) el-Mu'aşşerat ve Kaşide
tü '1-Kayrevan Ali b. Abdülgani el-Hus
ri'ye aittir. 
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Ay veya güneş tutulması anlamında 
bir terim 

(bk. KÜSÜF). 

HUSUMET 
(~~!) 

Yargılama hukukunda 
şahısların davaya taraf olma 
sıfat ve ehliyetini ifade eden 

bir terim. 

_j 
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Sözlükte "çekişme, cedel, delil ile karşı 
tarafa galip gelme" manasma gelen hasm 
masdanndan isim olan husfimet bir hu
kuk terimi olarak açılan bir davada dava
cı ile davaimm mahkeme huzurundaki hu
kuki konum ve sıfatını . davaya taraf ol
ma ehliyetini ifade eder. 

Kur'an'da husumet kelimesi geçme
mekle birlikte hasm kökünün çeşitli tü
revleri (bk. M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, 
"bşm" md.) kelimenin sözlük ve örfteki 
anlamı çerçevesinde, "iki veya daha fazla 
taraf arasında herhangi bir diniveya dün
yevi konuda cereyan eden, genelde bilgi
sizliğe, inat ve ön kabule dayalı tartışma 
ve cedelleşme, inkarcıların düşmanlık de
recesine varan tavırları ve körü körüne 
tarafgirlikleri". bazı ayetlerde de "huku
ki bir ihtilafın giderilmesi için yargı mer-

. cii önünde taraf olma ve çekişme" (Sad 
38/21-24) anlamlarında kullanılır. Hadis
lerde de husumet kelimesinin ve ayrıca 
hasm kökünün çeşitli t ürevlerinin sıkça 
geçtiği ve Kur'an'da olduğu gibi çekişme 
ana fikri etrafında yoğunlaşan zengin bir 
anlama sahip olduğu görülür (bk. Wen
sinck, el-Mu'cem, "bşm" md.). Hz. Pey
gamber, aynı zamanda ashabın hukuki 
çekişmelerini çözüme bağlayan bir yargı 
mercii olduğundan sahabe arasında ce
reyan eden hukuki ihtilafların ResGl-i Ek
rem'e götürüldüğü, bu tür çekişmelerin 
. hadislerde genellikle husumet ve bu kö
kü n türevleriyle ifade edildiği bilinmek
tedir (el-Muuatta' , "M:i:ıye", 2, "Büyü'", 
4; Buhari, "ljuşümiH", 6, "Büyu'", 100. 
"Fera,i:i:", 28; Müslim, "Tala[5", 42; Ebü 
Davud, "A[5:i:ıye", 31, "Talal5", 32). Nite
kim hemen hemen bütün hadis mecmu
alarının kaydettiği bir hadiste Resülullah, 

· hukuki çekişme içinde olan kimselerin za
man zaman kendisine başvurduğunu, 
kendisinin de sunulan delillerin zahlrine 
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HUSUMET 

göre hüküm verdiğini ifade ederek mah
kemede sağlanan zahiri adaletin uhrevl 
sorumluluk açısından yeterli olamayabi
leceğine işaret etmiş ve herkesi birbirinin 
hakkına saygılı olmaya çağırmıştır (Buha
rl, "Şehadat", 27, "Af::ıkam", 20; Müslim, 
"$ıye", 4; EbO DavOd, "AJ9;ıye", 7) . Bu 
konudaki hadislerden ve sahabe sözlerin
den, husumet ve hasm kelimelerinin İs
lam t oplumunda yargı usul ve teşkilatı

nın ana hatlarıyla belirginleşip geliştiği ilk 
dönemlerden itibaren yargılama hukuku 
alanında kalan bir hukuki çekişmeyi ifade 
etmeye başladığı ve fıkıh literatürünün 
tedviniyle birlikte bu terimin bir şahsın 
mahkemede görülen bir davada taraf ol
ma sıfat ve ehliyeti anlamında kullanıl
dığ ı, özellikle husumete vekalet. bu ve
kaletin kapsamı ve davalarda husume
tin kimlere yöneltileceği gibi konuların 
oldukça ayrıntılı şekilde ele alındığı görü
lür (Sadrüşşehld, III, 398-435; Kasanl, VI, 
22-25). 

İslam hukukunda davacı-davalı ayırımı 
ve taraf olma ehliyetiyle ilgili geliştirilen 
doktrin husumete dair fıkhl mütalaaların 
da ana çizgisini oluşturur. Vücub ehliye
t ine sahip olan her gerçek ve tüzel kişi 
davada taraf olabilir. Çocuk ve deli gibi kı
sıtlılar davada taraf olabilirse de eda eh
liyeti bulunmadığından bunları hakim hu
zurunda veli, vasi. vekil gibi kanuni tem
silcileri temsil eder. Eda ehliyeti bulu
nan şahısların da belirli kısıtlamalar ha
riç kendilerini mahkemede vekille temsil 
ettirme hakları vardır. Ancak bu durum
da da davanın asli tarafı olmaya devam 
ederler. 

Davada taraf (hasım). "dava konusunu 
ikrarı halinde aleyhine hüküm verilmesi 
mümkün olan kimse" şeklinde tanımla
nır. Davada tarafların husumet ehliyeti. 
davacı taraf açısından davayı açma ve ta
kip etme yetkisini, davalı taraf açısından 
ise kendisine karşı dava yöneltilebilmesi
ni ifade eder. Şahsi hakları ilgilendiren da
valarda sadece ilgili şahıslar davacı olabi
lirken Allah hakkı sayılan ve kamu düze
nini ilgilendiren hakların ihlali durumun
da kamu yetkisini elinde bulunduranla
rın yanı sıra bu ihlalden zarar görüp gör
mediğine bakmaksızın toplumun her fer
di davacı olabilir. Umumi yol. mera, göl 
ve ırmak suyu gibi geniş bir topluluğu il
gilendiren davalarda bu topluluktan bir 
veya birkaç şahsın bulunması yeterli olur 
(Mecelle, md. I644-1645). İslam toplum
larının tarihi seyri içinde muhtesipler bir 
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bakıma kamu haklarını koruma ve kolla
makla ve bunun bir parçası olarak kamu 
davası açınakla görevli sayılmış, hatta ha
kimlere de bu çeşit davalarda re'sen ha
reket etme imkanı tanınmıştır. Davaimm 
taraf sıfatına sahip bulunması da dava
nın sıhhat şartlarından olup ceza davala
rı suçluya, alacak davaları borçluya, ayni 
davalar kural olarak hakkın konusu malın 
zilyedine karşı açılır. Ancak dava konusu 
malın satılması , fakat alıcıya henüz tes
lim edilmemiş olması veya icare, vedla. 
ariyet, rehin gibi iki tarafın da bir yönüy
le hakkının devam ettiği bir akde konu 
olması halinde husumetin akdin iki ta
rafına birden yöneltilmesi mümkündür. 
Buna karşılık borçlunun borçlusu, alıcı
nın alıcısı, borçlunun emanet bıraktığı şa
hıs gibi iyi niyetli üçüncü şahıslara kural 
olarak husumet yöneltilmez (a.g.e., md. 
I 638-1641 ). Açılan bir davada husume
tin doğru yöneltilip yöneltilmediği mah
kemece re'sen göz önünde bulundurulur 
(DİA, IX, 13). 

Husumete vekalet. davada taraflardan 
birinin mahkeme huzurunda vekil tara
fından temsil edilmesini ifade eder. Böy
le bir vekalet için karşı tarafın rızası ku
ral olarak gerekli görülmese de (Mecelle, 
md. I 5 I6) Ebu Hanife, duruşmaya vekilin 
değil asilin katılmasını hem adaletin ger
çekleşmesinde daha güvenilir bir yol, hem 
de karşı tarafın hakkına taalluk eden bir 
husus olarak gördüğünden husumete ve
kaleti hasının rızası veya müvekkilin yol
culuk. hastalık vb. bir mazeretinin bulun
ması gibi kayıtlara bağlar (Kasanl, VI, 22). 
Husumete vekaletin kapsamı fakihler 
arasında tartışmalı olup kural olarak in
kar, ikrar ve sulha vekaleti içerir, ahzu 
kabza vekaleti içermez (Mecelle, md. 
I517-I519). 
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li] AHMET AKGÜNDÜZ 
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el-HUSÜNÜ'l-HAMIDİYYE 
(4-i"~'w~f) 

Hüseyin ei-Cisr'in 
(ö. 1327/1909) 

çeşitli akaid konulannı 
yeni ilm-i kelam metoduyla ele alan 

Arapça eseri. 
_j 

Tam adı el-lfuşunü'l-lfamidiyye li
mulp1fazati'l-'a]sö.'idi'l-İslamiyye (Ka
hire 1375 baskısında Li'l-muQ.afaza 'ale'l
'a~a'idi'l-islamiyye) olup Osmanlı padişa
hı ll. Abdülhamid'e ithaf edilmiştir. Mü
ellif önsözde inanç konularını matematik, 
astronomi ve fen ilimlerinin ortaya koy
duğu yeni bilgilerin ışığı altında inceleyen 
bazı çağdaş düşünürlerin konuyla ilgili 
görüşlerini yaydıklarını , bunların bir kısım 
müslümanların zihnin de şüphelerin dağ
masına yol açtığını, bu tereddütleri gi
dermek için İslam akaidini akli delillerle 
açıklayan yeni bir esere ihtiyaç duyuldu
ğunu ve kitabını bu amaçla kaleme aldı
ğını belirtmektedir. 

Eser bir mukaddime, üç bölüm (bab) 
ve bir hatimeden oluşmaktadır. Dört kı
sımdan meydana gelen mukaddimede 
tevhid ilminin tarifi, fazileti ve öğrenilme
sinin her müslümana farz olduğu, iman 
ve İslam kavramları, kişiyi küfre düşüren 
hususlar ve akli hükümler ele alınmıştır. 
Altı fasıldan oluşan birinci bölüm Allah'ın 
varlığı ve sıfatları konusuna ayrılmıştır. 
Burada Allah'a iman konusu, O'nun ke
mal sıfatları, bu sıfatları Allah'a nisbet 
etmenin zorunlu, bunların zıtlarıyla mut
tasıf bulunduğunu düşünmenin imkan
sız olduğunun ilmi ve akli delillerle açık
lanması, ilahi sıfatiarın insan ve kainatla 
ilişkisi. esrna-i hüsna ve sıfatullahın nas
larla belirlenmiş olduğu, sıfat-ı haberiy
yenin te'vil edilebileceği, Allah hakkında 
caiz olan hususlarla Mu'tezile'nin bu ko
nularda Ehl-i sünnet'e aykırı olan görüş
leri üzerinde durulmaktadır. Peygamber
lere, kitaplara ve ahirete iman konuları
na ayrılan ikinci bölüm beş fasıldan mey
dana gelmektedir. Burada peygamber
ler hakkında vacip ve muhal olan husus
lar, mucizenin dini. akli ve ilmi bakımdan 
imkan ve ispatı , Hz. Peygamber'in muci
zeleri ve güzel ahlaki, ibadetlerin hikmet
leri, ashap, Ehl-i beyt ve ebeveyn-i Re
sul'e saygı göstermenin gerekliliği, ön
ceki şeriatların neshedilmesi, harikulade 
kavramı, meleklere, kitaplara, kaza ve ka
dere iman bahsi yanında kabir hayatı. kı
yamet alametleri, ba's, haşir. şefaat, ml
zan, sırat. cennet ve cehennem gibi çe
şitli sem'iyyat konuları işlenmektedir. 


