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tir. Allah’a nisbet edildiðinde “gizli âþikâr
her þeyi tek tek ve bütün ayrýntýlarýyla bi-
len” mânasýna gelir (Ýbnü’l-Esîr, en-Nihâ-
ye, “hsy” md.; Lisânü’l-£Arab, “hsy” md.).
Ýbnü’l-Cevzî, ihsâ kavramýnýn yer aldýðý
metinlerin baðlamýndan hareketle kelime-
nin Kur’an’da þu beþ anlamda kullanýl-
dýðýný söyler: “Zaptedip belirlemek, yazýp
kaydetmek, güç yetirmek, saymak, bil-
mek” (Nüzhetü’l-a£yün, s. 118-119).

Ýhsâ kavramý on bir âyette yer almakta,
bunlarýn beþinde mâzi sîgasýyla zât-ý ilâ-
hiyyeye izâfe edilmektedir. Bu âyetlerde
geçen ihsâ kavramýnýn ilgi alanýnýn var
olan her yaratýk (kâinat), insanlar ve onla-
rýn iyi yahut kötü davranýþlarýndan ibaret
olduðu anlaþýlmaktadýr (M. F. Abdülbâký,
el-Mu£cem, “hasy” md.). Mâtürîdî, insan-
larýn ortaya koyduðu bütün amelleri Al-
lah’ýn tek tek tesbit ettiðini bildiren âyet-
te (el-Mücâdile 58/6) ihsânýn bir tehdit
ve uyarý içerdiðini söyler (Teßvîlâtü’l-Æur -
ßân, vr. 768b). Ýhsâ kavramý “bilmek” (ilim)
mânasýna alýndýðý takdirde Kur’ân-ý Ke-
rîm’in birçok âyetinde geçen ilim sýfatýyla
birleþmiþ olur (bk. ALÎM; ÝLÝM). “Saymak”
anlamýndaki ad (add) kavramý bir âyette
tek baþýna, bir âyette de ihsâ ile birlikte
Allah’a izâfe edilmiþtir (Meryem 19/84, 94).

Muhsî sadece Tirmizî’nin esmâ-i hüsnâ
listesinde yer almaktadýr (“Da.avât”, 82).
Hz. Peygamber’in baldýzý Esmâ’dan riva-
yet edildiðine göre kendisi malî imkânlara
sahip bulunduðunu söyleyerek Allah yo-
lunda harcama yapýp yapmayacaðýný Re-
sûlullah’a sormuþ, Resûlullah da þu ceva-
bý vermiþtir: “Allah rýzâsý için baþkalarýna
yardýmda bulun, hem de verirken ince-
den inceye hesapçý olma (ihsâ), aksi tak-
dirde Allah da sana hesaplý bir þekilde lu-
tufta bulunur” (Buhârî, “Hibe”, 15; Müs-
lim, “Zekât”, 88).

Âlimler, “nicelik ve niteliði bilinmeyen
bir þeyin bu özelliklerinin anlaþýlmasý için
sayýlýp incelenmesi” gibi bir anlam taþý-
yan ihsâ kavramýnýn Allah’a nisbeti açýsýn-
dan nasýl yorumlanacaðý hususunda çeþit-
li görüþler ileri sürmüþlerdir. Ebû Mansûr
el-Mâtürîdî, Allah’ýn her þeyi bir bir saydý-
ðýný ifade eden âyetin tefsirinde (el-Cin
72/28) ilâhî ilmin sayý altýna girmiþ olan
her þeyi kuþattýðý, hiçbir konunun bu ilme
kapalý kalmadýðý þeklinde bir yorum ge-
tirmiþ (a.g.e., vr. 836b), Kadî Abdülcebbâr
ile Gazzâlî de buna yakýn bir yaklaþýmý be-
nimsemiþlerdir (bk. bibl.). Halîmî, Allah’ýn
her þeyi tek tek saymasýný, “miktarý fazla
olan, peþpeþe olup biten ve sürekli biçim-

de konumlarý deðiþen nesne ve olaylarýn
yaratýklar tarafýndan bilinememesi gibi bir
aczin O’ndan nefyedilmesi” mânasýna al-
mýþtýr (el-Minhâc, I, 198-199). Abdülkahir
el-Baðdâdî ihsânýn içerdiði “sayma” anla-
mýnýn zât-ý ilâhiyyeye nisbet edilemeyece-
ðini, kavramýn “hasy” ve “ihsâ” köklerin-
de bulunan “bilme” ve “güç yetirme” mâ-
nalarýnýn daha uygun olduðunu kaydet-
miþtir (el-Esmâß ve’½-½ýfât, vr. 168b-169a).

Abdülkerîm el-Kuþeyrî muhsî ismini be-
þerî çerçevede olmasa da “sayma” mâna-
sýnda kabul etmiþ ve mistik bir yaklaþým-
la bunun insan üzerindeki etkisini þöyle
anlatmýþtýr: Kiþi, nefeslerinin Allah tarafýn-
dan sayýldýðýný ve duyularýnýn kontrol al-
týnda tutulduðunu bilirse Cenâb-ý Hakk’ýn
kendisine yakýn olup onu gözetlediðini his-
seder. Böylece mazhar kýlýndýðý ilâhî lu-
tuflarýn sayýlamayacak kadar çok olduðu-
nu anlar ve zamanýný bunlarýn þükrünü
eda etmekle geçirir; onun bu hali lutufla-
rýn daha da artmasýna vesile olur (et-Ta¼-
bîr fi’t-te×kîr, s. 73). Muhsî Allah’ýn zâtî
isimleri içinde yer alýr ve alîm, latîf, mu-
hît, þehîd, kadir ve muktedir isimleriyle
anlam yakýnlýðý içinde bulunur.
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Ebû Muhammed el-Bâkýr Muhsin
b. Abdilkerîm b. Alî el-Emîn

el-Hüseynî el-Âmilî
(1867-1952)

Suriyeli Þiîler’in
son dönem müctehidlerinden, 

tarihçi ve biyografi yazarý.
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Lübnan’ýn güneyindeki Cebeliâmil’de
Merciuyûn’a baðlý Þakrâ köyünde doðdu.
Bazý kaynaklarda 1282’de (1865) dünyaya
geldiði kaydedilirse de kendisi doðum ta-
rihinin 1284 (1867) olduðunu belirtir. Hü-
seyin (Züddem‘a) b. Zeyd b. Ali b. Hüseyin’in
soyundan gelen tanýnmýþ bir ulemâ ailesi-
ne mensuptur. Büyük dedeleri Irak’ýn Hil-
le þehrinden gelerek Þakrâ’ya yerleþmiþ
ve buradaki Þiîler’in rehberliðini yapmýþ-
lardýr. Emîn lakabýný babasýnýn dedesi Mu-
hammed el-Emîn’den dolayý almýþtýr.

Muhsin el-Emîn ilk eðitimini annesi, ba-
basý ve amcasýnýn oðlu Seyyid Muhammed
Hüseyin’den aldý. Sarf ve nahiv okuduktan
sonra 1297’de (1880) Aytazzat köyündeki
medreseye gönderildi, Seyyid Cevâd Mur-
tazâ’nýn yanýnda bilgisini ilerletti. Bu ho-
casýnýn Irak’a gitmesi üzerine Bintücü-
beyl köyündeki medreseye kaydoldu (1301
/1884), Seyyid Necîb Fazlullah el-Aynâtî’-
den belâgat, mantýk, fýkýh ve usul ders-
leri aldý. Ayrýca Þeyh Mûsâ Þerâre’nin ta-
lebesi oldu, bu hocasýnýn 1304’te (1887)
ölümünün ardýndan köyüne döndü. Bu-
rada bir süre Arap dili ve edebiyatý ders-
leri verdi. Askere çaðrýldýðýnda bir ara kö-
yünden ayrýlýp Ba‘lebek ve Humus’ta sak-
landý. Daha sonra Beyrut’ta imtihaný ve-
rince askerlikten muaf tutuldu. Ardýndan
Lübnan Þiî ulemâsýnýn önde gelenlerinden
Hüseyin Muðniyye’nin tavsiyesiyle yüksek
öðrenim için Necef’e gönderildi (1308/
1891). O sýrada Þîa’nýn önemli ilim mer-
kezlerinden olan Necef’te fýkýh, fýkýh usu-
lü ve felsefe okudu. Ahmed Kerbelâî, Âga
Rýzâ Hemedânî, Molla Fethullah Ýsfahânî,
Muhammed Bâkýr Necmâbâdî, Mirza Ha-
san Þîrâzî, Kâzým Yezdî, Hasan Mâmekâ-
nî ve Ahund Molla (Muhammed Kâzým Ho-
rasânî) ders aldýðý hocalarýndan bazýlarýdýr.
Öðrenimini tamamlayýp bilgisiyle adýný du-
yurunca Dýmaþk ve Cebeliâmil Þiîleri tara-Muhsin el-Emîn
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fýndan merci-i taklîd olarak davet edildi.
Bunun üzerine Dýmaþk’a gidip oraya yer-
leþti (1319/1901).

Dýmaþk’ta Þiî toplumunun son derece ge-
ri kaldýðýný, kabile ve din ihtilâflarý içinde
olduðunu gören Muhsin el-Emîn okullarý
ýslahla iþe baþladý, kýzlar için yeni okullar
açtý. Müfredat programlarýný yeniden dü-
zenledi, okutulacak dinî kitaplarý kaleme
aldý. Ayrýca bid‘at ve hurafelerle mücadele
etti. Özellikle muharrem törenlerinde in-
sanlarýn elleriyle yüz ve baþlarýna, zincirle
sýrtlarýna vurmalarýna karþý çýktý; bunun
dinen haram ve aklen yanlýþ bir davranýþ
olduðunu ileri sürdü. Hz. Hüseyin’in yasý-
nýn diðer Ýslâm büyüklerinin anýlmasýnda
olduðu gibi daha anlamlý ve mutedil bir
þekilde tutulmasý gerektiðini, bu arada
vuku bulmayan birçok þeyin olmuþ gibi
gösterilmemesini istedi. Geleneksel tören-
leri savunan ve kendisini Vehhâbîlik ve zýn-
dýklýkla suçlayan, baþýný Þeyh Abdülhüse-
yin Sâdýk’ýn çektiði güçlü bir muhalefete
raðmen görüþlerinde ýsrar etti. Bu konu-
da çeþitli eserler yazdý. Necef’te merci-i
taklid Âyetullah Ebü’l-Hasan Ýsfahânî de
zincirle dövünmenin haram olduðuna da-
ir bir fetva verdi.

I. Dünya Savaþý yýllarýnda Dýmaþk’ý gü-
venli bulmayan Muhsin el-Emîn Þakrâ’ya
göç etti ve savaþýn ardýndan tekrar Dý-
maþk’a döndü. 1933’te sekizinci imam Ali
er-Rýzâ’nýn Meþhed’deki kabrini ziyaret
amacýyla Ýran’a gitti. Dokuz ay kadar kal-
dýðý Ýran’da âlimlerle görüþtü, ýslahatçý bir
önder olarak saygý gördü. 1941’de Dýmaþk’-
taki Mecmau’l-ilmiyyi’l-Arabî’ye üye seçil-
di ve ölümüne kadar bu kurumun faal
üyelerinden biri oldu. Hayatýnýn son ayla-
rýný tedavi için gittiði Beyrut’ta geçiren
Muhsin el-Emîn 30 Mart 1952’de vefat
etti. Cenazesi ertesi gün Dýmaþk’a götü-
rülerek Bâbülkebîr karþýsýndaki mezarlýk-
ta Seyyide Zeyneb Haremi’nin ana giriþi
yakýnýna defnedildi.

Islahatçýlýðý yanýnda zâhid kiþiliðiyle de
tanýnan Muhsin el-Emîn, geri kalmýþlýðýn
ve müslümanlar arasýnda birliðin saðla-
namamasýnýn baþlýca sebepleri olarak ce-
halet ve taassupla beraber siyaseti gös-
terir. Dinin siyasî güç ve üstünlük için bir
araç gibi kullanýlmasýnýn baþtan beri de-
vam ettiðini, cehalet ve siyasetin birbiri-
ni körüklediðini belirtir. Hilâfet konusun-
da Þîa’nýn genel bakýþ açýsýna baðlý kal-
makla birlikte bunun dinin temel esasla-
rýndan sayýlýp sayýlmamasý konusunda da-
ha esnek bir tavýr takýndýðý anlaþýlmakta-

dýr. Þîa hadis kaynaklarýndaki her bilginin
doðruluðunun iddia edilemeyeceðini, bun-
larýn sýhhat derecesinin araþtýrýlmasý ve
sahih görülse bile Kur’an, sünnet, icmâ ve
akla aykýrý olanlarýn reddedilmesi gerek-
tiðini vurgular. Ehl-i sünnet ile Þîa arasýn-
daki ihtilâflarýn giderilip aralarýnda birlik
kurulmasýný isteyen Muhsin el-Emîn, bu
ihtilâflarýn ancak dinin özünün kavranma-
sý ve geçmiþin fazla karýþtýrýlmamasýyla
ortadan kaldýrýlabileceðini söyler. Müslü-
man birliðinin de yalnýz dinî ve ruhî anlam-
da saðlanabileceðini, bunun coðrafî ve si-
yasî bir temele dayanmasýnýn mümkün
olmadýðýný belirtir.

Eserleri. Muhsin el-Emîn’in en önemli
çalýþmasý A£yânü’þ-Þî£a*dýr. Ýsnâaþeriyye
Þîasý’nýn imamlarý ile ulemâ ve ileri gelen-
lerinin biyografisine dair önemli bir kay-
naktýr. Müellifin elli yýl kadar süren bir ça-
lýþma sonunda telif ettiði eser önce cüz-
ler halinde basýlmýþ (Hanbâbâ, s. 75; Ali
Murtazâ el-Emîn, s. 140-143), daha sonra
oðlu Hasan el-Emîn tarafýndan biri indeks
olmak üzere on bir cilt halinde yayýmlan-
mýþtýr (Beyrut 1403/1983). Hasan el-Emîn
gerek babasýnýn vefatýndan sonra ölenler,
gerekse onun eserine alamadýðý veya hak-
larýnda az bilgi verdiði kiþilerle ilgili olarak
Müstedrekâtü A£yâni’þ-Þî£a adýyla bir ze-
yil kaleme almýþtýr (I-IV, Beyrut 1408-1412/
1987-1992). Çok sayýda eser kaleme almýþ
olan Muhsin el-Emîn’in diðer çalýþmalarý
da þunlardýr: el-¥u½ûnü’l-menî£a fî red-
di mâ evredehû Øâ¼ibü’l-Menâr £ale’þ-
Þî£a (Dýmaþk 1327), M. Reþîd Rýzâ’ya red-
diyedir; ¥aššu’l-yaš¢n fî lüzûmi’t-teßlîf
beyne’l-müslimîn (Sayda 1331); ed-Dür-
retü’l-behiyye fî ta¹bîši’l-mevâzîni’þ-
þer£iyye £ale’l-£urfiyye (Dýmaþk 1332);
er-Ra¼îšu’l-maÅtûm fi’l-men¦ûr ve’l-
man¾ûm (I-II, Sayda 1332-1333, 1348);
el-Burhân £alâ vücûdi ½â¼ibi’z-zamân
(Dýmaþk 1333, 1346); Levâßicü’l-eþcân fî
mašteli’l-¥üseyn (E½dašu’l-aÅbâr ve ed-
Dürrü’n-naŠîŠ’le birlikte, Bombay 1338;
Necef 1373, 1381, 1383; Sayda 1331; ilk
eserle beraber, Sayda 1353); E½dašu’l-
aÅbâr fî šý½½ati’l-aÅ× bi’¦-¦eßr (Bombay
1338; Sayda 1353; Necef 1373); ed-Dür-
rü’¦-¦emîn fî ehemmi mâ yecibü ma£ri-
fetüh £ale’l-müslimîn (Sayda 1340; Dý-
maþk 1349, 1366/1947); et-Tenzîh li-a£mâ-
li’þ-Þebîh (Beyrut 1343, 1346; Sayda 1347);
el-Mecâlisü’¦-¦eniyye fî menâšýbi ve
me½âßibi’n-nebî ve’l-£i¹reti’n-nebeviy-
ye (I-IV, Sayda 1343, 1351; Necef 1370-
1372; I-II, Beyrut 1398/1978); Ýšnâ£u’l-lâß-
im £alâ išåmeti’l-meßâtim (Sayda 1343,

el-Mecâlisü’¦-¦eniyye ’nin IV. cildinde);
Þer¼u Teb½ýrati’l-müte£allimîn (Dýmaþk
1343, 1349, Ýbnü’l-Mutahhar el-Hillî’nin
fýkha dair eserinin þerhidir); Keþfü’l-ir-
tiyâb fî etbâ£i Mu¼ammed b. £Abdil-
vehhâb (“el-.Ukudü’d-dürriyye fî reddi
þübühâti’l-Vehhâbiyye” adlý 400 beyti aþ-
kýn manzumesiyle birlikte, Dýmaþk 1346,
1347); Me£âdinü’l-cevâhir ve nüzhetü’l-
Åavâ¹ýr fî £ulûmi’l-evâßil ve’l-evâÅir (I-III,
Sayda 1347-1352; Dýmaþk 1349-1353; I-IV,
Beyrut 1401-1403/1981-1983); Miftâ¼u’l-
cennât fi’l-ed£iye ve’l-a£mâl ve’½-½ala-
vât ve’z-ziyârât (I-III, Dýmaþk 1352; Bey-
rut 1961, 1969); Ebû Firâs el-¥amdânî
(Dýmaþk 1360/1941, 1945); ed-Dürrü’n-
naŠîŠ fî merâ¦i’s-sýb¹i’þ-þehîd (Dýmaþk
1365, 3. bs., Hz. Hüseyin’le ilgili mersiye-
ler antolojisidir); Dîvânü’l-Emîri’l-müß-
minîn £ani’r-rivâyeti’½-½a¼î¼a (Dýmaþk
1366); £Acâßibü a¼kâmi’l-Emîri’l-müßmi-
nîn (Dýmaþk 1366); Ebû Nüvâs (Dýmaþk
1366/1947); el-£Aleviyyâtü’l-£iþrûn (Dý-
maþk 1367, Hz. Ali’yi ve Ehl-i beyt’i met-
hetmek için yazýlan þiirleri ve açýklamala-
rýný ihtiva eder); Di£bil el-ƒuzâ£î (Dý-
maþk 1368); ƒý¹a¹u Cebeli £Âmil (Beyrut
1380/1961, 1403/1983); ¥arbü’l-Cemel ve
¼arbü Øýffîn (Beyrut 1969); Ra¼alâtü’s-
Seyyid Mu¼sin el-Emîn (Beyrut 1973);
eþ-Þî£a beyne’l-¼ašåßiš ve’l-evhâm
(Naš²u’l-Veþî£a fî našdi £ašåßidi’þ-Þî£a Mû-
sâ Cârullah’ýn Kitâbü’l-Veþî£a’sýna reddiye-
dir. Þakrâ-Beyrut 1395/1975; Beyrut 1397/
1977, 4. bs. 1983, diðer eserleri için bk.
Muhsin el-Emîn, A£yânü’þ-Þî £a, X, 371-
373; Ali Murtazâ el-Emîn, s. 136-150; Hâdî
Fazlullah, s. 282-287; DMT, II, 533-534).
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