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niye Ktp., Fâtih, nr. 1324). 7. Þer¼u’l-Hi-
dâye (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
637). Mergýnânî’ye ait eserin þerhidir. Ki-
tapta Þemsüleimme es-Serahsî, Debûsî,
Pezdevî ve Hâfýzuddin en-Nesefî gibi âlim-
lerin çalýþmalarýyla kendisinin et-Ta¼rîr
isimli eserine sýkça müracaat edilmiþtir.
8. Þer¼u’þ-Þemsiyye. Ali b. Ömer el-Kâ-
tibî’ye ait eserin þerhidir (Süleymaniye
Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 1792; Esad Efen-
di, nr. 1956). 9. Þer¼u’l-Me½âbî¼. Ferrâ
el-Begavî’nin Me½âbî¼u’s-sünne adlý ki-
tabýnýn þerhidir (Süleymaniye Ktp., Fâtih,
nr. 966). 10. Þer¼u’l-Emâlî. Ali b. Osman
el-Ûþî’nin Mâtürîdiyye akaidine dair man-
zum risâlesinin þerhidir (Süleymaniye Ktp.,
Yazma Baðýþlar, nr. 336). 11. Þer¼u’l-£Alâ-
ša. Mahmûd el-Antâkî’ye ait eserin þerhi-
dir (Ýstanbul 1274). 12. Þer¼u’l-Æa½îde-
ti’l-£ayniyye. Ýbn Sînâ’nýn el-Æa½îdetü’l-
£ayniyyetü’r-rû¼iyye fi’n-nefs adlý risâ-
lesinin þerhidir (Süleymaniye Ktp., Kasi-
decizâde Süleyman Sýrrý Efendi, nr. 697).
13. Þer¼u’l-Višåye. Tâcüþþerîa’nýn Vi-
šåyetü’r-rivâye adlý kitabýnýn þerhidir
(Süleymaniye Ktp., Reþid Efendi, nr. 228,
229). 14. Þer¼u’l-Lübâb fi’n-na¼v. Mu-
hammed b. Muhammed el-Ýsferâyînî’nin
el-Lübâb fi’n-na¼v isimli eserinin þerhi-
dir (Köprülü Ktp., Fâzýl Ahmed Paþa, nr.
1494). 15. Þer¼u’l-Mi½bâ¼. Mutarrizî’nin
el-Mi½bâ¼ fi’n-na¼v adlý kitabýnýn þer-
hidir (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 5032).
16. el-Kevâkibü’d-dürriyye þer¼u Æa-
½îdeti’l-bürde (Süleymaniye Ktp., Kýlýç
Ali Paþa, nr. 712). 17. er-Reþâd fî þer¼i
Ýrþâdi’l-hâdî. Teftâzânî’ye ait eserin
þerhidir (Süleymaniye Ktp., Amcazâde Hü-
seyin Paþa, nr. 417; Pertev Paþa, nr. 542).
Bu eserle ilgili olarak Halil Özcan tarafýn-
dan doktora çalýþmasý yapýlmýþtýr (2003,
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü). 18. ¥âþiyetü’t-Telvî¼ (Süleyma-
niye Ktp., Yazma Baðýþlar, nr. 1951). Ta-
mamlanmamýþtýr. 19. ¥âþiye £ale’l-
Mu¹avvel (Süleymaniye Ktp., Pertev Pa-
þa, nr. 528; Þehid Ali Paþa, nr. 2187). 20.
¥âþiye £alâ þer¼i’l-Miftâ¼ li’s-Seyyid
(Süleymaniye Ktp., Damad Ýbrâhim Paþa,
nr. 1012; Hekimoðlu Ali Paþa, nr. 867).
Seyyid Þerîf el-Cürcânî’nin el-Mi½bâ¼ adlý
Miftâ¼u’l-£ulûm þerhinin hâþiyesidir. 21.
¥âþiye £alâ þer¼i £Ašåßidi’n-Nesefiyye
(Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 3076). 22.
¥âþiye £alâ þer¼i Me¹âli£i’l-envâr (Sü-
leymaniye Ktp., Fâtih, nr. 2611). Sirâced-
din el-Urmevî’nin Me¹âli£u’l-envâr’ýna
Mahmûd b. Abdurrahman el-Ýsfahânî ta-
rafýndan yazýlmýþ þerhin hâþiyesidir. 23.
¥âþiye £ale’l-Keþþâf (Süleymaniye Ktp.,

Lâleli, nr. 326). 24. MuÅta½arü’l-Munta-
¾am ve mültešatü’l-mültezem. Ýbnü’l-
Cevzî’nin el-Munta¾am isimli kitabýnýn ih-
tisarýdýr (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 447).
Musannifek’in bunlarýn dýþýnda Necmed-
din en-Nesefî’nin hilâf ilmine dair el-Man-
¾ûmetü’n-Nesefiyye adlý eserini þerhet-
tiði belirtilmektedir (Keþfü’¾-¾unûn, II,
1868). Bazý kütüphane kayýtlarýnda Mu-
sannifek’e nisbet edilen I½¹ýlâ¼ât-ý fuša-
hâß isimli kitabýn (meselâ bk. Süleymaniye
Ktp., Hasan Hüsnü Paþa, nr. 313/3) ona ait
olmadýðý tesbit edilmiþtir (Cici, s. 173).
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ÿM. Kâmil Yaþaroðlu

– —
MUSARRA‘

(bk. TASRÎ‘).
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– —
MUSARRÂT
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Alýcýyý aldatmak amacýyla
satýþa çýkarýlmadan önce 

bir müddet sütü saðýlmamýþ hayvan.
˜ ™

Sözlükte “biriktirmek, toplamak, tut-
mak” anlamýndaki sary (bazý dilcilere gö-
re “baðlamak” anlamýndaki sarr) kökün-
den türetilen musarrât, sütü bol gözük-
sün diye satýmdan önce birkaç gün saðýl-
mamýþ süt hayvanýný ifade eder. Bu þekil-
de sütün hayvanýn memesinde biriktiril-
mesine tasriye denir. Ayný mânada olmak
üzere muhaffele ve tahfîl kelimeleri de
kullanýlýr. Musarrât hadisi diye bilinen bir
hadiste tasriye yasaklanmýþ ve böyle bir
hayvaný satýn alan kimsenin sütü saðýp al-
datýldýðýnýn farkýna vardýðýnda isterse hay-
vaný tutabileceði, isterse bir ölçek (sâ‘ =
2175 gr.) hurma ile birlikte satýcýya iade
edebileceði belirtilmiþtir (Buhârî, “Büyû.”,
64; Müslim, “Büyû.”, 11). Fýkýh kitaplarýn-

da alýþveriþte ayýp muhayyerliði, usûl-i fý-
kýh kitaplarýnda ise haber-i vâhidin kýyasa
yahut usule aykýrýlýðý gerekçesiyle terke-
dilmesi konularý tartýþýlýrken bu hadise sýk
sýk atýfta bulunulur.

Sahih kabul ettikleri halde musarrât ha-
disiyle amel etmemeleri sebebiyle Hanefî
fakihlerine yöneltilen eleþtiriler ve bunlara
verilen cevaplar fýkýh literatüründe geniþ
bir yer tutmuþtur. Gerek küllî fýkýh kaide-
leri gerekse usûl-i fýkýh bakýmýndan önem-
li açýklamalar içeren bu tartýþmalarda Ha-
nefî âlimlerinin temel gerekçeleri, haber-i
vâhid tarzýnda rivayet edilen, yani zan dü-
zeyinde bilgi saðlayan musarrât hadisinin
içeriðinin bir þeyin gelirinin tazmin sorum-
luluðuna baðlý olmasý ilkesine ve tazmi-
nin varsa misli, yoksa kýymeti (nakdî de-
ðeri) ödenerek yapýlmasý kuralýna, dolayý-
sýyla Kitap ve Sünnet’ten çýkarýlan ilkele-
re (usul, kýyas, kýyâsü’l-usûl) aykýrý bulun-
masý þeklinde özetlenebilir (bu ve baþka
gerekçeler, eleþtirileri ve cevaplarý için
bk. Nevevî, XII, 20-28; Ýbn Kayyim el-Cev-
ziyye, II, 19-21, 311).

Serahsî musarrât hadisinin Kitap, Sün-
net ve usule birçok açýdan muhalif oldu-
ðunu kaydettikten sonra Hz. Peygam-
ber’in bir ölçek hurma verilmesini emret-
mesinin belli bir olayla ilgili olabileceðini
ileri sürer. Buna göre muhtemelen yapý-
lan fâsid bir alým satýmda, malýn semere-
leriyle birlikte iadesi gerekirken müþteri-
nin sütü kullanmýþ olmasý sebebiyle Re-
sûl-i Ekrem taraflar arasýnda sulh yoluyla
bir deðer belirlemiþ, râvi ise bunu genel ve
baðlayýcý bir hüküm gibi algýlamýþtýr (el-
Mebsû¹, XIII, 40). Hanefîler’in bu hadisi red
gerekçeleri arasýnda gösterilen, bir riva-
yetin kýyasa tercih edilebilmesi için râvisi-
nin (Ebû Hüreyre) fakih olmasý þartýný ta-
þýmadýðý þeklinde Îsâ b. Ebân’a nisbet edi-
len görüþ ise kendileri arasýnda da tartýþ-
malýdýr (Cessâs, III, 130; Kureþî, IV, 538-
539; krþ. Serahsî, XIII, 40). Öte yandan Ha-
nefîler hadisi tamamen terketmiþ olma-
yýp alým satýmdaki þart muhayyerliðinin
meþruiyetini buna dayandýrmýþlardýr
(a.g.e., XIII, 38; Kâsânî, VII, 308). Kureþî
musarrât konusunda müstakil bir eser ka-
leme aldýðýný söylemektedir (el-Cevâhirü’l-
muŠýyye, IV, 541).
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13. Şer¼u’l-Višåye. Burhânüşşerîa’nın Vi-
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md.). Bir âyette de Allah’ýn insaný dilediði
sûrette terkip edip þekillendirdiði belirti-
lir (el-Ýnfitâr 82/8). Bu âyetler genelde Al-
lah’ýn varlýðýný ve özellikle birliðini ifade
etmekte, Tîn sûresinde de beyan edildiði
üzere (95/4) insana güzel bir sûret kazan-
dýrýldýðýný dile getirmektedir.

Musavvir hem Ýbn Mâce (“Du.â,”, 10)
hem Tirmizî’nin (“Da.avât”, 82) esmâ-i
hüsnâ listesinde yer almýþ, tasvir kavramý
da çeþitli hadis rivayetlerinde Allah’a izâ-
fe edilmiþtir (Wensinck, el-Mu£cem, “svr”
md.). Hz. Ali’nin naklettiðine göre nama-
zýn çeþitli merhalelerinde farklý dualar oku-
yan Resûl-i Ekrem secde halinde þu niyaz-
da bulunurdu: “Allahým! Senin rýzan için
secdeye kapandým, sana iman edip bütün
varlýðýmla teslim oldum. Benim yüzüm
kendisini iptidaen yaratan, sonra insana
has þekle büründüren, iþitme ve görme
organlarýyla donatan yüce varlýða secde
etmektedir. Yaratýp düzenleyenlerin en gü-
zeli olan Allah’ýn kudret ve sanatý pek yü-
cedir!” (Müslim, “Müsâfirîn”, 201-202; Ebû
Dâvûd, “Salât”, 119; Tirmizî, “Da.avât”, 32).
“Sizden biriniz hemcinsini dövmeye mec-
bur kalýrsa yüzüne vurmasýn, zira Allah
Âdem’i onun sûretinde yaratmýþtýr” me-
âlindeki hadis (Buhârî, “Ýsti,cân”, 1; Müs-
lim, “Cennet”, 28, “Birr”, 115) dil âlimleri,
hadisçiler ve kelâmcýlar tarafýndan çeþit-
li þekillerde yorumlanmýþtýr. Bu yorumlar
arasýnda “onun sûreti” ifadesindeki zami-
rin Allah’la deðil Âdem veya dövülen in-
sanla ilgili olduðu, zamirin Allah’a dön-
mesi halinde ise “O’nun en güzel biçimde
yarattýðý sûret” mânasýna geldiði belirtil-
miþtir (Lisânü’l-£Arab, “svr” md.;
Fahreddin er-Râzî, Esâsü’t-tašdîs, s. 110-
120; Ýbn Hacer, V, 492; XII, 262-263).

Son üç âyetinde Allah’ýn on yedi ismini
ihtiva eden Haþr sûresinin son âyetindeki
hâlik, bâri’, musavvir isimleri (59/22-24) ay-
ný konuda ve iç içe mânalar dizisini mey-
dana getirir. Yaratma kavramý çerçevesi-
ne giren bu mânalarýn ilki hâlik kelimesi-
ne ait olup sözü edilen eylemin konusunu
oluþturan þeyin (mahlûk) var olma zama-
nýný ve alabileceði sayýsýz þekillerden birini
planlayýp belirleme (takdir) biçiminde te-
celli eder. Bâri’ “yarattýðý þeye maddî açý-
dan þekil verip hacim kazandýran” mâna-
sýna gelir. Yaratmanýn nihaî kademesini
teþkil eden musavvir ise mahlûkun fizikî
ve ruhî portresini belirleyip “halk eylemini
sona erdiren” anlamýný ifade eder. Bu so-
nuncu taným eþref-i mahlûkat olan insa-
nýn yaratýlýþýna hastýr (Abdülkahir el-Bað-
dâdî, vr. 195b; Gazzâlî, s. 79-82; ayrýca bk.

BÂRÝ’; HÂLÝK). Eþ‘arî, musavviri “maddî
bakýmdan þekil veren” mânasýna alýrken
Mâtürîdî bunun psikolojik yönüne de iþa-
ret etmektedir. Hattâbî ise Cenâb-ý Hakk’ýn
birbirlerini tanýyýp ayýrt etmeleri için in-
sanlarý farklý fizyonomilere sahip kýldýðýný
vurgulamakta, fakat hepsinin de ayrý bir
güzellik taþýdýðýný söylemektedir. Abdül-
kerîm el-Kuþeyrî, Kur’an’da Allah’a nisbet
edilen tasvir kavramlarýnýn insana yönelik
olduðunu, Cenâb-ý Hakk’ýn sûret güzelliði-
ni sadece beþer türüne izâfe ettiðini, Tîn
sûresinde ise onu en güzel biçimde yarat-
týðý gerçeðine yemin ettiðini (95/4), ayrý-
ca zât-ý ilâhiyye ile müminler arasýnda sev-
gi baðýnýn bulunduðunu (el-Mâide 5/54)
belirterek yaratýcýnýn lutfettiði bu imtiyaz
karþýsýnda insanýn duyarlý davranmasýnýn
gerektiðini mistik ifadelerle dile getirmiþ-
tir. Allah’ýn fiilî sýfat ve isimleri içinde yer
alan musavvir hâlik, bâri’, muhyî, mübdi’
ve muîd isimleriyle anlam yakýnlýðý içinde
bulunur.
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ÿBekir Topaloðlu

– —
MUSAVVÝRE
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Ortak duyunun, 
beþ duyudan alýp idrak ettiði 
sûretleri saklamasý yanýnda

onun idrak sürecine katýlarak
hissî sûretleri canlandýran zihin gücü

(bk. DUYU; HAYAL; TASAVVUR).
˜ ™

– —
MÛSEVÎ

(bk. YAHUDÝLÝK).
˜ ™
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Allah’ýn isimlerinden
(esmâ-i hüsnâ) biri.
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Sözlükte “bir þeyi bir tarafa doðru eð-
mek, onu kesmek; bir þeye yönelmek” an-
lamlarýndaki savr kökünün tef‘îl kalýbýndan
türemiþ bir sýfat olan musavvir “þekil ve
özellik veren” demektir (Kåmus Tercümesi,
“svr” md.). Ýbn Sîde buradaki þekil ve özel-
liðin (sûret) cisme yönelik olduðunu söy-
lemiþ (Lisânü’l-£Arab, “svr” md.), Râgýb
el-Ýsfahânî ise “hacimli varlýklarýn (a‘yân)
þekillendiði ve baþkalarýndan ayrýlýp özel-
lik kazandýðý þey” diye tanýmladýðý sûre-
tin duyularla ve akýlla algýlanan olmak üze-
re ikiye ayrýldýðýný belirtmiþtir. Birincisi at
ve insan gibi maddî nesnelerden ibaret
olup herkes tarafýndan müþahede edilir.
Ýkincisi akýl, basiret vb. mânevî özellikler
olup özel bilgi ve birikime sahip kimseler-
ce idrak edilir. Kur’ân-ý Kerîm’de Allah’a
nisbet edilen tasvir fiilleri her iki özelliði de
kapsamaktadýr (el-Müfredât, “svr” md.).

Tasvir kavramý beþ âyette zât-ý ilâhiyye-
ye nisbet edilmiþtir; bunlarýn üçü mâzi,
biri muzâri kalýbýyla, biri de musavvir þek-
lindedir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “svr”
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(bk. DUYU; HAYAL).


