Onuncu fasýlda Ali en büyük nimeda her ikisinin oler zikredilir.

ren sekiz fasýl dende ulûhiyyet balümde âlemin yaim, irade ve kudmevcudiyeti, isim hî sýfatlarýn çeþite geçen ilâhî isim
âm ve irade sýfatmesinin imkâný ve
örüleceðine inanususlar incelenir.
yirmi altýncý faslýn
en üçüncü bölüm
edilmiþ olup burafiillerin Allah taraat, lutuf, salâh ve
nin yanýnda yine
ecel ve rýzýk mesevzularý iþlenmiþtir.
üncü bölümde esden iman, küfür,
r, günahlar ve deva‘d ve vaîd ile þedurulmuþ, ardýnbeþinci bölümde
t, havz-ý kevser ve
na temas edilmiþü de bir fasýl olup
ada nebî ve resul
sonra peygamber
il lutuf olduðu bevasýflarýndan söz
atýnda mûcizenin
’in daha çok Kurfikir yürütülmüþmünü teþkil eden
met konusu iþlenye nisbet ettiði teisâletin meydana
ekliliði aklen deðil
tý risâlette þartsa
dir. Ýmam uygun
de Kureyþ’ten olýyan kiþiler (ehlü’lçilmelidir. Ýlk dört
fet sýralarýyla iliþHz. Ali’nin hilâfemuþtur. Kendisiyle
taya çýkan ihtilâfbirlikte karþýsýnda
da dayanarak ha-

ýn otuz altýncý fasmüþterek olan koda, muhtemelen
erek iki ilim ara-
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sýnda ortak bir kavram olan “fýkýh” kelimesinden hareketle dinî hükümlerin bilinmesinde kitap, sünnet, icmâ ve kýyastan söz edildikten sonra muhkem ve müteþâbih, hakikat ve mecaz ve ef‘âl-i nebînin baðlayýcýlýðý üzerinde durulmuþ, usûl-i
fýkhýn bahislerine iþaret edilmiþ ve nesih
konusuna bakýþ yapýlmýþtýr. Kitabýn üçte
birinden fazla bir hacme sahip bulunan
sekizinci bölüm çeþitli konulara ayrýlmýþtýr. Bu bölümde atomun (cüz-i lâ yetecezzâ) varlýðý, cisim ve onun hakkýnda verilen
hükümler, beka - fenâ, oluþlar- renkler,
mevcûd - ma‘dûm, arazlarýn cevherde bulunma zorunluluðu, kümûn - zuhûr, halâ melâ, zaman - mekân, yerin hareketsiz bir
þekilde boþlukta durmasý ve bunun sebepleri gibi konular hakkýnda bilgi verilmiþtir.
Eser, Ebü’l-Hasan el-Eþ‘arî’nin zamanýmýza ulaþmayan otuz iki kitabýndan istifade edilerek hazýrlanmýþ olmasý bakýmýndan önemlidir. Eþ‘arî’nin Mašålât ve elLüma£ adlý kitaplarýna atfen verilen bilgiler (s. 87, 93) bugün elde bulunan bu kitaplarda aynen mevcuttur (Mašålât, s.
214; el-Lüma£, s. 57). Bununla birlikte 330
sayfalýk eserin sadece yetmiþ sekiz sayfasýnda görülen kitap atýflarý, Mücerredü
Mašålât’ýn muhtevasýnýn en çok dörtte
birinin Eþ‘arî’ye ait kitaplara dayandýðýný,
diðer kýsýmlarýnýn ise isnad kullanmaksýzýn, “Þöyle bir kanaate sahipti” gibi ifadelerle ona izâfe edildiðini göstermektedir.
Süleymaniye (Fâtih, nr. 2894), Âtýf Efendi
(nr. 1372) ve Köprülü (nr. 856) kütüphanelerinde yazma nüshalarý mevcut olan Mücerredü Mašålât Ârif Hikmet Kütüphanesi’ndeki nüshasý (Tevhîd, nr. 253) esas
alýnarak Daniel Gimaret tarafýndan neþredilmiþtir (Beyrut 1987).
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Allah’ý cisim olarak düþünenleri
veya O’na cismanî özellikler
nisbet edenleri ifade eden bir terim.

—

™

Sözlükte “gövdesi büyük olmak” anlamýndaki cesâme kökünden isim olan cism
“insan, hayvan vb.nin maddî varlýðýný oluþturan þey, ceset, beden” demektir. Ayný
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kökten türeyen tecsîm “bir þeyi cisim olarak düþünmek, onun üç boyutlu olduðunu
kabul etmek” mânasýna gelir (Lisânü’l£Arab, “csm”, “csd” md.leri; Kåmus Tercümesi, IV, 218). Buna göre mücessime tecsîm görüþünü benimseyen grup veya kiþileri ifade eder.
Allah’ýn sadece zihinde deðil gerçekte de
mevcut olduðunu belirtmek ve insan aklýnýn soyut bir varlýðý tasavvurdaki aczi karþýsýnda zihinde bir fikir uyandýrmak üzere
Allah’a istivâ (arþ üzerinde karar kýlma), nüzûl (yukarýdan aþaðýya inme) gibi fiillerle yed,
vech, ayn (el, yüz, göz) gibi organlar nisbet
eden naslar sebebiyle ilk dönemlerden itibaren ulûhiyyet konusunda çeþitli anlayýþlar ortaya çýkmýþtýr. Ýlâhî sýfatlarý, inkâra
götürecek þekilde te’vile tâbi tutan Muattýla’ya karþýlýk O’na cismanî nitelikler izâfe
eden Mücessime de aþýrý bir grup olarak
zuhur etmiþtir. Bu anlayýþýn doðmasýnýn
sebepleri arasýnda naslarý hakikat - mecaz
ayýrýmýna gitmeksizin zâhirine göre yorumlama, koyu bir antropomorfik anlayýþa dayalý ulûhiyyet fikrine sahip bulunan Yahudiliðin tesirinde kalma ve Kur’an’ýn tevhid
ilkesini aklî bakýmdan yeterince temellendirememe þeklinde üç ana faktörden söz
etmek mümkündür (M. Ramazan Abdullah, s. 511-512).
Müstakil bir fýrkayý belirtmekten ziyade
çeþitli gruplar içinde tecsîme dayalý anlayýþlarý kabul edenleri niteleyen mücessime, bazý kelâm ve mezhepler tarihi kaynaklarýnda “müþebbihe” terimiyle eþ anlamlý gibi kullanýlmýþtýr. Meselâ Mâtürîdî,
Allah’ý cisim olarak ananlardan söz ederken mücessime yerine müþebbihe demeyi
tercih etmiþ (Kitâbü’t-Tev¼îd, s. 159, 187),
ayný þekilde Âmidî tecsîmle ilgili gördüðü
bütün þahýs ve gruplarý “Müþebbihe” baþlýðý altýnda incelemiþtir (Ebkârü’l-efkâr, III,
92-94). Abdülkahir el-Baðdâdî, itikadî konularý þahsî telakkilerine göre yorumlayan
fýrkalar (ehl-i ehvâ) arasýnda saydýðý Mücessime’yi (el-Farš, s. 361) ayný baþlýk altýnda incelemiþ (a.g.e., s. 225), Þehristânî de
benzer bir yol takip etmiþtir (el-Milel, I, 5,
92-99). Buna karþýlýk Eþ‘arî tecsîm telakkisini benimseyenleri “Mücessime” baþlýðý altýnda ele almýþtýr (Mašålâtü’l-Ýslâmiyyîn, I, 281 vd.). Esasen Allah’a bazý cismanî özellikler nisbet etmekle O’nu yaratýlmýþlara benzetmek arasýnda mantýkî bir
irtibat bulunmakla birlikte müþebbihe teriminin daha kapsamlý olduðunu belirtmek gerekir. Mücessime’nin en belirgin
özelliði Allah’ýn cismanî niteliklere sahip
olduðunu söylemesi veya O’na en, boy ve
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derinlik gibi cismanî vasýflar izâfe etmesidir.
Kaynaklarda tecsîm anlayýþýnýn genellikle Þîa’dan çýktýðý belirtilmektedir. Son dönemlerde yapýlan araþtýrmalarda tecsîme
dayalý fikirleri ilkin ortaya atan kiþinin Abdullah b. Sebe olduðu ileri sürülmüþtür.
Abdullah b. Sebe, Hz. Ali’nin ilâhlýðýný iddia ederken dolaylý biçimde Allah’a cismaniyet nisbet etmiþtir (Baðdâdî, s. 225).
Mücessime’nin Þîa’dan çýkan en önemli
temsilcisi Hiþâm b. Hakem’dir. Cisim terimini var olan her þey için kullanan Hiþâm
Allah’ý da geniþliði, derinliði ve uzunluðu
bulunan bir cisim þeklinde düþünmüþtür.
Ona göre Allah rengi, kokusu ve dokunma özellikleri bulunan bir varlýk olup hareket eder, durur, oturur ve kalkar. Ebü’lHüzeyl el-Allâf, Hiþâm’ýn Ebûkubeys daðýnýn Allah’tan daha büyük olduðunu söylediðini belirtir. Ýbnü’r-Râvendî de Allah’ýn
bazý yönleriyle yarattýðý cisimlere benzediðini iddia etmiþtir (Eþ‘arî, I, 281). Þiî kökenli Hiþâm b. Sâlim el-Cevâlîký, Allah’ýn
insan þeklinde sonlu ve sýnýrlý bir nur mahiyeti taþýdýðýný, insan gibi beþ duyuya ve
organlara sahip bulunduðunu ileri sürmüþ,
daha baþka antropomorfik tasvirler de
yapmýþtýr (a.g.e., I, 283; Baðdâdî, s. 227228). Mezhepler tarihi kaynaklarýnda deðiþik tecsîm anlayýþlarýný benimseyen birçok aþýrý Þiî fýrkadan söz edilmiþtir. Bunlarýn içinde Allah’ý nurdan bir insan sûretinde tasvir edip yüzü dýþýnda bütün organlarýnýn zeval bulacaðýný söyleyen Beyâniyye’yi, yüzünün harflere benzediðini iddia
eden Mugýriyye’yi, kendisinin rabbine benzediğini
eliyle
başını
meshettiğini
zediðini rabbin
ve rabbin
eliyle
baþýný
meshettiiddia
edeneden
EbûMansûriyye’yi,
Mansûr el-İclî’ye
nispet
ðini iddia
ayrýca
huedilen
Mansûriyye’yi,
ayrıcafýrkalarý
hulûl anlayışılûl anlayýþýný
benimseyen
zikretnı
benimseyen
fırkalarıs.zikretmek
gerekir
mek
gerekir (Baðdâdî,
226; Ýsferâyînî,
s.
(Bağdâdî,
119-120). s. 226; İsferâyînî, s. 119-120).
Tecsîmi çaðrýþtýran görüþleri kabul eden
kimselerin Haþviyye arasýndan çýktýðý da
belirtilmektedir. Dönemlere ve bölgelere
göre farklýlýk arzettiði için Haþviyye telakkisinin sýnýrlarýný belirlemek güçtür. Ancak bunlarýn dinî konularda akýl yürütmeyi reddedip naslarýn zâhirine baðlý kaldýklarý, bu sebeple haberî sýfatlarý olduðu gibi benimserken tecsîm ve teþbihe saptýklarý kabul edilmektedir. Bir kýsmý ehl-i hadîs içinden çýkan ve Mücessime temsilcileri olarak da sayýlan bu gruba mensup
Mudar b. Muhammed el-Kûfî, Kehmes b.
Hasan el-Basrî, Ahmed b. Atâ el-Hüceymî, Allah ile karþýlaþýp tokalaþmanýn mümkün olduðunu, ileri derecede ihlâs ve riyâzet sayesinde müslümanlarýn dünyada ve
âhirette O’nunla kucaklaþabileceklerini id450
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dia etmiþlerdir (Þehristânî, I, 93). Mezhebî kimliðiyle ilgili farklý rivayetler bulunan
Mukatil b. Süleyman da makalât kitaplarýnda Mücessime mensubu diye tanýtýlýr.
Mukatil, arþý maddî bir mekân olarak tanýmlayýp Allah’ýn onun üzerine oturduðunu söylemiþ, Allah’ý eti ve kaný olan bir cisim biçiminde tasvir etmiþtir (Süheyr Muhammed Muhtâr, s. 124-125). Mücessime
içinde deðerlendirilen önemli bir þahsiyet
de Muhammed b. Kerrâm ve ona nisbetle
anýlan Kerrâmiyye fýrkasýdýr. Ýbn Kerrâm
zatýyla kaim olan her þeyin cisim diye bilindiðini, bu mânada Allah için de cisim
denilebileceðini söylemiþtir. Fakat bu anlayýþýn sadece terminoloji açýsýndan yanlýþ
olduðunu söylemek gerekir. Muhammed
b. Kerrâm, ilgili âyeti (Tâhâ 20/5) yorumlarken Allah’ýn arþa temas ettiðini ve arþýn O’nun mekâný olduðunu, Allah için hareket etme, halden hale geçme (tahavvül)
ve iniþin (nüzûl) imkân dahilinde bulunduðunu iddia etmiþtir. Þehristânî’nin kaydettiðine göre Kerrâmiyye fýrkalarýnýn çoðu
Allah için cisim ifadesini kullanmýþ, ancak
O’nun sonlu olup olmadýðý konusunda aralarýnda ihtilâf çýkmýþtýr (el-Milel, I, 100101).

hammed Muhtâr, et-Tecsîm £inde’l-müslimîn,
[baský yeri yok] 1971 (Þeriketü’l-Ýskenderiyye), s.
121-133; Ali Sâmî en-Neþþâr, Neþßetü’l-fikri’l-felsefî fi’l-Ýslâm, Kahire 1977, II, 168-172; M. Ramazan Abdullah, el-Bâšýllânî ve ârâßühü’l-kelâmiyye, Baðdad 1986, s. 510-522; Semîh Dügaym, Mevsû£atü mu½¹ala¼âti £ilmi’l-kelâmi’lÝslâmî, Beyrut 1998, I, 311-312, 419-423; J.
M. S. Baljon, “Qur’anic Antropomorphisms”, IS,
XXVII/2 (1988), s. 119-127; R. Strothmann, “Teþbîh”, ÝA, XII/1, s. 193-196; Mustafa Öz, “Hiþâm
b. Hakem”, DÝA, XVIII, 154; Sönmez Kutlu, “Kerrâmiyye”, a.e., XXV, 294.

Kelâm âlimleri, haberî sýfatlarý naslardaki ulûhiyyet anlayýþý çerçevesinde ve dil
kurallarýna uygun biçimde te’vile tâbi tutmuþ, Allah’a doðrudan cisim isnadýnda
bulunan yahut haberî sýfatlarý zâhirî haliyle benimseyip sonuçta tecsîme düþen
gruplarý eleþtirmiþtir. Allah cisim olmadýðý gibi cismanî özellikler de taþýmaz. Çünkü cisim birleþik olup mekânda yer tutar.
Varlýðý için cüzlerin ve parçalarýn bir araya
gelmesine muhtaç olmak, varlýðýný sürdürmek için mekânda veya boþlukta yer
tutmak gibi yaratýlmýþlýk özelliklerini kâinatýn yaratýcýsýna nisbet etmek ulûhiyyet
anlayýþýyla baðdaþmaz.
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30-35 cm. boyunda,
yukarýya doðru geniþleyen
yuvarlak þekilli,
üzerine beyaz tülbent çekilen
bir çeþit kavuk
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(bk. KAVUK).
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Vâkýdî, el-Me³åzî, I, 80-81, 149, 167, 303, 304305; Ýbn Hiþâm, es-Sîre, I, 288; II, 520, 629-630,
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Mücezzer b. Ziyâd b. Amr el-Belevî
(ö. 3/625)
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ya çekince onun Ebü’l-Bahterî’nin teslim
olmadýðýný ve savaþmaya kalkýþtýðýný bildirmesi üzerine affedildi. Mücezzer Uhud
Gazvesi’ne de katýldý ve düþmana karþý mücadelede büyük baþarý gösterdi. Fakat Buâs günü öncesinde katlettiði Süveyd b. Sâmit’in oðlu Hâris b. Süveyd çarpýþmalarýn
en þiddetli anýnda birlikte savaþtýðý Mücezzer’i arkadan hançerleyerek þehid etti.
Savaþtan sonra Uhud Þehitliði’ne defnedilen Mücezzer, Nu‘mân b. Mâlik ve Abde
b. Hashas ile ayný kabre kondu. Bu arada
Mücezzer’in katili Hâris b. Süveyd’e de kýsas uygulandý.
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Asýl adýnýn Abdullah olduðu, kýsa boyu
ve þiþmanlýðýndan dolayý “Mücezzer” lakabýyla anýldýðý söylenmektedir. Belî kabilesine mensubiyeti sebebiyle Belevî nisbesiyle anýldý. Hazrec kabilesinden Avfoðullarý’nýn müttefiki sýfatýyla Medine’de yaþadý.
Ýslâm’a girmeden önce iyi bir binici ve cesur bir savaþçý olarak tanýnan Mücezzer,
milâdî 617 yýlý civarýnda Evs kabilesinden
Süveyd b. Sâmit’i öldürmesi yüzünden Câhiliye döneminde Evs ve Hazrec kabileleri
arasýnda 120 yýl devam eden savaþlarýn sonuncusu olan Buâs Savaþý’nýn baþlamasýna sebep oldu. Hicretten sonra topluca Ýslâm’ý kabul eden Hazrec kabilesiyle birlikte
o da Ýslâm’ý benimsedi. Hz. Peygamber’in
kendisini Âkýl b. Bükeyr ile kardeþ ilân ettiði nakledilmektedir. Mücezzer b. Ziyâd
Bedir Gazvesi’nde bulundu. Bu savaþta Resûl-i Ekrem, müþrikler safýnda yer aldýðý
halde Mekke’de müslümanlara faydasý dokunan Ebü’l-Bahterî Âs b. Hiþâm’ýn öldürülmemesini emrettiði halde Mücezzer
onu öldürdü. Savaþýn ardýndan Resûlullah
bu davranýþý yüzünden Mücezzer’i sorgu-

MÜCÎB
( �����) א
Allah’ýn isimlerinden
(esmâ-i hüsnâ) biri.

—

™

Sözlükte “kesmek; birinin susmasýný saðlamak” anlamýndaki cevb kökünün “if‘âl”
kalýbýndan (icâbet) sýfat olan mücîb “dua
ve dileklere olumlu cevap veren” mânasýna
gelir (Ýbnü’l-Esîr, en-Nihâye, “cvb” md.;
Kåmus Tercümesi, I, 98-99). Ýcâbetin asýl
anlamý “cevap vermek suretiyle söz söyleyenin kelâmýný kesmek”tir. Râgýb el-Ýsfahânî taleplerin ve onlara mukabelede bulunmanýn biri sözle, diðeri fiille olmak üzere iki þekilde gerçekleþtiðini söyler. Kur’ân-ý
Kerîm’de, “Allah’ýn davetçisine icâbet ediniz” meâlindeki âyet (el-Ahkaf 46/31) birincisinin, “Ey Mûsâ ve Hârûn, ikinizin de talebi kabul edilmiþtir” âyeti de (Yûnus 10/
89) ikincisinin örneðini teþkil eder (el-Müfredât, “cvb” md.).
Ýcâbet kavramý beþ âyette zât-ý ilâhiyyeye nisbet edilmektedir. Bunlardan biri
mücîb þeklinde olup Hz. Sâlih’in kendi kavmine hitabý sýrasýnda, “Allah’tan baðýþlanma isteyin ve O’na dönün, zira benim
rabbim kullarýna çok yakýndýr, dua ve isteklerini kabul edendir” þeklindeki ifadesinde (Hûd 11/61) yer almaktadýr. “Nûh bize yalvarýp yakarmýþtý. Doðrusu biz en güzel biçimde cevap verenleriz” âyetinde ise
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