
HÜSN-i TA'LTL 

na "Yitirdiğim gençliğimi arıyorum" ce
vabını vermesi, yahut kahvenin yasaklan
dığı bir dönemde kahve kavurmakla meş
gul bir tiryakiye zaptiyenin, "Ne yapıyor
sun?" demesi üzerine biraz fazla kavrul
muş olan kahveyi göstererek, "Bunu ya
kıyorum" demesi gibi. 
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Ş'ia'ya ait çeşitli inançları 
Hüsniyye adlı bir diriyenin dilinden 
hasımiarına karşı savunan bir eser. 

L _j 

Ifüsniyye, her ne kadar Şii-İmami 
alimlerden Ravzü'l-cinfın adlı tefsirin 
müellifi Ebü'l-Fütuh er-Razi'ye (ö . 552/ 

ı ı 57) nisbet ediliyorsa da muhtevanın 
incelenmesi ve içinde geçen kişilerin ya
şadıkları dönemlere ait tarihierin karşı
laştırılması sonunda adı bilinmeyen bir 
müellif tarafından Safeviler devrinde ha
yali bir roman biçiminde kaleme alındığı 
anlaşılmıştır (M. Taki DanişpejOh, s. 210; 

Abdullah Efendi el-isfahan!, ll, 159) . 

Eserde işlenen senaryoya göre Abbasi 
halifelerinden Harunürreşid zamanında 
( 786-809) Bağdat'ta zengin bir tacir hak
sızlığa uğrayarak bütün servetini kaybet
miş. elinde sadece müslüman olunca gü
zelliğinden dolayı Hüsniyye adı verilen ca
riyesi kalmıştı. Yirmi yaşına kadar Ca'fer 
es-Sadık'ın hizmetinde bulunarak ondan 
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ders alan ve bu sayede geniş bir ilmi biri
kime sahip olan Hüsniyye, derin bir saygı 
duyduğu efendisini içinde bulunduğu 
mali sıkıntıdan kurtarmak için bir plan 
tasarlar. Buna göre efendisi, Harunürre
şid'e Hüsniyye'nin ilmi seviyesi hakkında 
bilgi verip uygun gördüğü takdirde saray
da gerçekleştirilecek ilmi bir tartışmada 
onun önde gelen alimleri bile yenebilece
ğini söyleyecek, halife isterse bu güzel ve 
bilgili cariyeyi 3000 altın karşılığında ken
disine satınayı teklif edecektir. Bu fikri 
kabul eden efendisi, önce HarQnürreşid'in 
veziri Yahya b. Halid el-Bermeki ile görü
şüp konuyu ona anlatır; vezir, Hüsniyye 
ile tanışmasından sonra onun güzelliği
ne ve ilmine hayran kalarak durumu ha
lifeye arzeder. Halife teklifi kabul ederek 
yapılacak münazarada alimleri mağlOp 
etmesi halinde cariyeyi sahibine iade ede
ceğini ve istediği 3000 altını da vereceği
ni, mağlOp olması durumunda ise cari
yeyi alıp sahibini de öldüreceğini söyler. 
Bunun üzerine etrafa haber gönderiterek 
dönemin ileri gelen alimleri halifenin sa
rayına çağırılır. Eserde Harunürreşid dev
rinin en seçkin alimleri olarak tanıtılan 
Basralı İbrahim b. Halid el-Avni, İmam 
Ebu Yusuf ve İmam Şafii'nin katıldığı mü
nazarada iman- küfür. dal alet- hidayet, 
peygamberlerin masumiyeti , imarnet 
meselesi, yetmiş üç fırka içinde kurtulu
şa erecek fırkanın hangisi olduğu gibi ko
nular tartışı Im ış; daha sonra Ehl-i beyt'e 
reva görülen zulümler, Hz. Fatıma'nın ba
basının mirasından mahrum bırakılma
sı. Hz. Ali'nin diğer halifelere göre her ba
kımdan üstünlüğü, Gadir-i Hum hadise
si. ResGl-i Ekrem'in ölüm hastalığı sıra
sında hilafet hakkının Ehl-i beyt'e ait ol
duğunu yazmak üzere kalem kağıt iste
mesi, mübahele olayı, Hz. Ebu Bekir'in 
halife seçilmesi gibi konular Şii telakkiie
ri n doğruluğunu kanıtiayacak tarzda ele 
alınmıştı r. Ardından rü'yetullah mesele
si Şia ve Mu'tezile düşüncesine uygun ola
rak antatıldıktan sonra müt'a nikahının 
meşru olduğu belirtilmiş. Sünniler' in. 
hunharca şehid edilen Hz. Hüseyin için 
aşOra gününde üzüntülerini dile getirme
dikleri gibi matem tutan Şiiler'i yakışıksız 
isimlerle anmaları tenkit edilmiştir. Eser
de, münazara esnasında öteki alimierin 
ileri sürdüğü düşünce ve itirazlar olduk
ça kısa tutulurken Hüsniyye'nin onları 
mağlGp etmesine uygun bir tablo çizilir. 
Nihayet bütün alimler halifenin huzurun
da mahçup olarak susmak zorunda kalır. 

Başta Harunürreşid olmak üzere veziri
nin ve diğer gözlemcilerin takdirini kaza-

nan Hüsniyye değerli hediyelerle birlikte 
3000 altın verilerek ödüllendirilir; ayrıca 
mağlup ettiği alimierin kendisine zarar 
vermemesi için Medine'ye gönderiterek 
oraya yerleşmesi sağlanır. 

Konuların basite indirgenmesi ve tar
tışma üslubu içinde verilmesi esere sü
rükleyici bir nitelik kazandırmıştır. Hüs
niyye'nin, tartışma sırasında kendisinden 
emin olduğunu gösteren bir üslOpla kar
şısındaki alimierin cehaletini ortaya ko
yarak onları zor durumda bırakması Şii 
okuyucu için bir tatmin ortamı meydana 
getirmeyi amaçlar. Eserin tarih boyunca 
Şii gruplar arasında ilgi görmesinin en 
önemli sebebi bu olmalıdır. 

If üsniyye 'de birçok ilmi yanlışlık ve 
tutarsızlık mevcuttur. Mesela Hüsniyye'
nin kendisiyle tartıştığı belirtilen ve za
manın en büyük alimi olarak gösterilen 
Basralı İbrahim b. Halid el-Avni'nin (Tam 
Hakiki Hüsniye, s. 8) kimliği meçhuldür. 
Biyografik kaynaklarda, o devirde Avni 
nisbesiyle bilinen İbrahim b. Halid adlı 
herhangi bir alime rastlanmamaktadır. 
İmam Şafii' nin mensuplarından olup 240 
(854) yılında vefat eden E bO Sevr İbrahim 
b. Halid adlı bir alimin varlığı bilinmektey
se de bunun Avni şeklinde bir n is besi yok
tur. Ayrıca bu zatın Harunürreşid'in hali
fe oluşundan yaklaşık altmış yıl sonra ve
fat etmesi de münazarada yer aldığı yo
lundaki bilgiyi şüpheli kılmaktadır. Şia'
nın seçkin alimlerinden sayılan Hansari 
ise (Ravzatü'l-cennat, ı, 153) Ifüsniyye'
deki İbrahim b. Halid'i Mu'tezile'nin ön
de gelen alimlerinden İbrahim b. Sey
yar en-Nazzam olarak göstermektedir. 
Genç yaşta öldüğü bilinen Nazzam ha
yatının son devresini (835-846) Bağdat'

ta geçirmiştir. Buna göre Nazzam, 193 
(809) yılında vefat eden Harunürreşid 
döneminde Bağdat'ta bulunmadığı gibi 
aynı dönemde zamanının en büyük alimi 
olması da mümkün değildir. Eserin Al
lah'ın sıfatlarıyla ilgili bahsinde Hüsniyye 
m uhataplarını Allah'a sekiz dokuz kadim 
sıfat isnat eden Eş'ariler olarak itharn et
mektedir ( TamHakiki Hüsniye, s. 82, 86). 

Halbuki Ebü'l-Hasan el-Eş'ari, bu tartış
maya iştirak ettiği ileri sürülen Ebu YO
suf'tan yetmiş sekiz, İmam Şafii'den ise 
elli altı yıl sonra doğmuştur. Eş'ari'nin 
Mu'tezile'den ayrılarak kendi mezhebini 
kurması ise 300 (913) yılından sonra vu
ku bulmuştur. Ifüsniyye'de Şiiler 'in öldü
rülmesi ve mallarının alınması için Ebu 
Hanife'nin fetva verdiği ( a.g.e., s. 193) id
diası da asılsızdır. Aksine EbQ Hanife'nin 
Emeviler ve Abbasiler devrinde maruz 



kald ı ğı baskıların en önemli sebebi Ehl-i 
beyt'e duyduğu muhabbetti. Eserde Sün
niler'in Hz. Hüseyin için yas tutmadıkla

rından şikayet edilirken on ların matem 
tutanları Rafizl, Alevi. kızılbaş. Tahtacı, 
Arap uşağ ı gibi ifadelerle aşağ ıladıkları 

belirtilmektedir (a.g.e., s. 187). Tahtacı 
ve Arap uşağı tabirleri asırlar sonra Ana
dolu'daki Alevller için kullanılan Türkçe 
mahalli lakaplar olup bunları ne Harunür
reşid döneminde Hüsniyye'nin ne de ese
rin müellifi olduğu iddia edilen Ebü'l-Fü
tüh er-Razl'nin bilmesi mümkündür. Di
ğer taraftan münazara esnasında Hüs
niyye'nin, karşısındaki kişileri küçük dü
şürmek üzere kullandığı ileri sürülen söz
lerin de mezhep taassubunun ve gele
neksel Sünni düşmanlığının ürünü oldu
ğu açıktır. 

Şla'yı desteklemek ve Ehl-i sünnet'in 
görüşlerini çürütmek amacıyla kaleme 
alınan Ijüsniyye'nin (Abdullah Efendi 
el- isfahanl. ll, !59) meçhul bir müellifin 
hayal mahsulü eseri olduğu araştırmacı 
Şii müellifler tarafından da kabul edilmek
tedir (A'yanü'ş-Şfa, V, 409) 

Aslı Arapça olan bu küçük hacim li eser. 
958 (1551) yılında İbrahim b. Veliyyullah 
Esterabadl tarafından hac yolculuğu es
nasında Şam'da bulunmuş. iran'a getiri
lerek Farsça'ya çevrilmiştir. Bu tercüme
nin muhtelif baskıları yapılmıştır ( Terce
me-i Risaletü 'l-fjüsniyye, Tahran 1242, 
I 248, 1259; isfahan I 246; Şlraz I 328; Mu
hammed Bakır el-Meclisl'nin fjilyetü'l
müttai):lrı'i ile birlikte, Tahran I 287, I 37 I, 

1334 hş., 1337 hş.; adı geçen eser ve Mol
la Muhammed Şefi ' in Mecma'u'l-ma'arif'i 

ile birlikte, Tahran 1325, I 37 I) . Eserin bir 
başka neşrini. yine Ebü'l-Fütüh er-Razl'
ye nisbet edilen YuJ:ıannô-yi Zimmi der 
Cüstecuy-i Ija]fil~at adlı eserle birlikte 
Ditô' ez Ijarim-i Teşeyyu' adıyla Mu
hammed Muhammed! İştihardl gerçek
leştirmiştir (bk. bibl). Muhammed Ra'na 
Bağdadl tarafından yapılan Türkçe ter
cümesinde ( 12 70/!85 3) müellifi sanılan 
Ebü'l-Fütüh er-Razi'nin ismi yanlış olarak 
Ebü'l-Feth Mekkl şeklinde kaydedilmiş 
(M. Takı DanişpejOh- ismail Hakimi, xı
xıı. 4 ı 6). daha sonraki baskılarda da aynı 
hata tekrarlanmıştır. Türkçe'de muhte
lif baskıları yapılan Ijüsniyye'nin Tam 
Hakiki Hüsniye adıyla oldukça hatalı 
bir neşri Hasan Ayyıldız tarafından ger
çekleştirilmiştir (istanbul I 970) . Ahmed 
Feyzi (ö. I 909). Ijüsniyye'ye Feyz-i Rab
bôni ii Redd-i Batıl-ı lrôni adıyla bir 
reddiye yazmıştır (Çorum il Halk Ktp., nr. 
936, 937). 
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Dünya ve ahirette 
maddi ve manevi alanda 
zarar etmek anlamında 

bir tabir. 

Hasr kökünden masdar olup sözlükte 
"sermayeyi kaybedip zarar etmek, ziyan
da olmak, mal eksilmek" gibi anlamlara 
gelir. Bir Kur'an tabiri olarak "dünya ve 
ahiret saadetinden mahrum kalıp ziyana 
uğramak" demektir. Türevleriyle birlikte 
Kur'an-ı Kerim'de altmış beş yerde ge
çen hüsran kelimesi iki yerde "el-hüs
ranü'l-mübln", bir yerde "hüsranen mü
binen" şeklinde "apaçık ziyan" manasında 
kullanılır. ilgili ayetlerde Allah'ı bırakıp 
şeytanı dost edinenler, Allah ile karşılaşa
caklarına inanmayanlar, Allah'ın ayetleri
ni inkar edenler, Allah'a eş koşanlar. ilahi 
rahmet ve mağfiretten mahrum kalan
lar, Allah'a isyan edip azabından korkma
yanlar, ilahi buyruklara karşı gelenler, 
peygamberleri inkar edip batılı seçenler, 
Hz. Peygamber'e İnanmayanlar, uğradığı 
bir musibet sebebiyle islam'dan yüz çe
virenler, islam'dan başka din arayanlar, 
iman ettikten sonra tekrar kafir olanlar, 
insanları Allah yolundan saptıranlar, ka
firlere itaat edenler. yeryüzünde fesad 
çıkaranlar. yakınlarıyla irtibatı kesenler, 
münafıklar kıyamette hüsrana uğrayan 
kimseler olarak anılır (M. F. Abdülbakl, el

Mu' cem, "IJ.sr" md). Bir ayette (ez-Zümer 
39/15). Allah'tan başkasına tapanların ahi
rette kendileriyle birlikte ailelerini de hüs
rana uğratacakları haber verilmektedir. 
Kısaca kafırler. münafıklar ve fasıklar hüs
rana uğrayan kimseleri teşkil eder. Çeşitli 
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ayetlerde hüsranın karşıtı olarak "fevz". 
"necat" ve "felah" kelimeleri kullanılarak 
iman edip arnel-i salih işleyenierin kazançlı 
çıkacakları ve kurtuluşa erecekleri bildi
rilmiştir (mesela bk. en-N isa 4/13. 73; et
Tevbe 9/72, 89, lll; Gafir 40/4! ). 

Ragıb el- İsfahanl. hüsranın hem insa
na hem de fiilierine nisbet edilebileceği
ni belirttikten sonra Kur'an'da bu kavra
mın biri mal ve mevki gibi ticari- maddi. 
diğeri ise sağlık, afiyet. akıl, iman, sevap 
gibi manevi kazançlar olmak üzere iki an
lamda kullanıldığını. fakat hüsranla daha 
çok ikinci anlamın kastedildiğini söyler 
(el-Müfredat, "IJ.sr" md.) İbnü'l-Cevzl hüs
ranın Kur'an'da "tartıyı eksik yapmak, 
aldatmak, acz. sapmak ve cezalandırmak" 
gibi farklı manalar ifade ettiğini belirtir 
(Nüzhetü'l-a'yün, s. 277-278). 

Hadislerde de hasr kökünün türevleri 
Kur'an'daki anlamlarıyla kullanılmıştır. 

Çeşitli hadisiere göre çevresindeki fakir
Iere malından vermeyen zenginler, adil 
olmayanlar, kibirlenenler. başa kakanlar. 
malını satmak amacıyla yalan yere yemin 
edenler ve namaz kılmayanlar hüsrana 
uğrayan kimselerdir (Buhar!, "Eyman", 3; 

Müslim, "Zekat". 148. "Iman". !71. E bO 
DavOd, "Libas", 25; Tirmiz!, "Şalat", 188). 

Hadislerde de hüsranın karşıtı olarak fe
lah, fevz ve necat tabirlerine yer verilir. 

islam alimleri. ayet ve hadislerdeki bil
gilerden hareketle hüsran hakkında çe
şitli yorumlar yapmışlardır. EbG Mansur 
el-Matürldl, Allah'ın cennet karşılığında 
mürninlerden mallarıyla canlarını satın 
aldığını (et-Tevbe 9/I ı ı) ve onları elemve
rici azaptan kurtaracak bir ticaretin bu
lunduğunu (es-Saf 6 III O) bildiren ayetleri 
dikkate alarak yaratıcı ile kul arasındaki 
münasebeti ticari bir ilişkiye benzetirve 
hüsranı da bu ticarette zarar etmek diye 
açıklar. Kar edenler ise Allah'a inanıp buy
ruklarına uyanlardır (Te' uflatü 'l-If ur' an, 

vr. 9ooa-bı. 

Fahreddin er-Razi hüsrana. insan tü
rü için genel anlamda düşünüldüğünde 
"nefsin helak olması ve örnrün boşa git
mesi" manasını vererek sadece iman edip 
arnel-i salih işlemekle kazançlı çıkmanın 
ve sonunda ebedl mutluluğa ulaşmanın 
mümkün olduğunu belirtir. Ona göre as
lında ömür sermayesi her an azaldığına 
göre insanın hüsrandan kurtulması ol
dukça zordur. Zira onun yüce Allah'a tam 
anlamıyla itaat etmesi çok defa gerçek
leşmez. Arnel-i salihi çoğaltacakları yer
de azıyla yetindiklerinden insanların ço-
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