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Sözlükte “benzemek; benzetmek” mânalarýndaki müsûl kökünden türeyen mümâselet terim olarak “ayný türe dahil bulunan ve mahiyetleri ortak olan iki varlýðýn bütün yönleriyle birbirine benzemesi”
demektir. Mümâselet yaratýlmýþlara özgü bir nitelik olup zâtýnda ve sýfatlarýnda

ortaðý ve benzeri bulunmayan Allah için
söz konusu deðildir.
Kur’ân-ý Kerîm’de mümâselet kelimesi
geçmemekle birlikte yaratýklarla Allah’ýn
zâtý arasýnda benzerliðin imkânsýzlýðý “misl”
kelimesiyle ifade edilmiþ (eþ-Þûrâ 42/11),
ayrýca yaratma (halk) sýfatýnda da benzerinin bulunmadýðý “teþâbüh” kavramý kullanýlarak belirtilmiþtir (er-Ra‘d 13/16). Kur’an’da çok yerde tekrar edilen vâhid, ayrýca Ýhlâs sûresinde yer alan ahad ve küfüv kelimeleriyle Allah ile yaratýklar arasýnda hiçbir yönden benzerliðin bulunmadýðý
bildirilmiþ, bunun yanýnda þerik (ortak) ve
nid (rakip anlamýnda benzer) kelimeleriyle
benzerlik reddedilmiþtir.
Kelâm literatüründe mümâselet yerine
bazan eþ anlamlýsý olan “müþâbehet” kavramý kullanýlmýþ ve her ikisine “Allah’ýn yaratýklara, yaratýklarýn da Allah’a benzemesi” anlamý verilmiþtir (Þehristânî, s. 128).
Bu kavramlarýn ortaya çýkýþý ilâhî sýfatlar
meselesiyle yakýndan ilgilidir. Allah ile yaratýklarý arasýnda benzerliðe yol açacaðý
endiþesiyle O’na âlim, kadir, þey, mevcud
gibi isim ve sýfatlarýn nisbet edilemeyeceðini ileri süren ve tenzihte aþýrý giden
gruplara karþý kelâmcýlarýn ilâhî sýfatlarý ispat etmeleri sonucunda mümâselet
kavramý ortaya çýkmýþtýr (Seyfeddin elÂmidî, s. 197; Teftâzânî, II, 68). Ayrýca teþbih görüþünü reddetmek için de bu kavramýn kullanýldýðý kabul edilir (Nûreddin
es-Sâbûnî, s. 31-32). Ebü’l-Muîn en-Nesefî, “Allah vardýr fakat diðer varlýklar
gibi deðil, Allah diridir fakat diðer diriler gibi deðil” sözleriyle bir sýfatýn Allah’a
nisbet edilmesiyle yaratýklara nisbet edilmesi arasýnda fark bulunduðu gerçeðine
ilk defa Ebû Hanîfe’nin dikkat çektiðini
nakleder (Teb½ýratü’l-edille, I, 149). Mâtürîdî, mümâselet kavramýný kullanmamakla birlikte Allah’a isim ve sýfat atfetmenin
yaratýklara benzemesini gerektirmediðini belirtmiþtir. Ona göre Allah’a isim ve sýfat nisbet etmek zorunludur, zira O’nun
hakkýnda isimleri ve sýfatlarý dýþýnda bir
yolla bilgi sahibi olmak mümkün deðildir
(Kitâbü’t-Tev¼îd, s. 45-46). Fahreddin erRâzî, Kur’an’da benzerliðin ilâhî sýfatlar
bakýmýndan deðil zat yönünden nefyedildiðini belirterek Allah’a nisbet edilen sýfat adlarýndan bazýlarýnýn insana atfedilmesinin iki varlýk alaný arasýnda herhangi
bir benzerliði gerektirmeyeceðini vurgulamýþtýr (Mefâtî¼u’l-³ayb, XXVII, 150).
Kelâm literatüründe bu husustaki tartýþmalarýn merkezinde mümâseletin tanýmý ve iki varlýk arasýnda benzerliðin ne
þekilde gerçekleþeceði meselesi yer alýr.

Konuyla ilgili olarak ortaya çýkan farklý görüþler þöylece özetlenebilir: 1. Biri diðerinin yerine geçebilen ve ayný fonksiyonu
icra eden iki varlýk birbirinin benzeridir.
Eþ‘ariyye’ye mensup âlimler bu görüþtedir. Bu telakkiyi isabetsiz bulan âlimlere
göre ise iki varlýðýn birbirine benzemesi
için hiçbir yönden aralarýnda farklýlýðýn bulunmamasý gerekir; meselâ siyah ve beyaz örneðinde olduðu gibi birbirinin yerine geçebildiði halde aralarýnda bir yönden
farklýlýk bulunan iki varlýk benzer olamaz.
2. En özel niteliklerde ortak olan iki varlýk
benzerdir. Mu‘tezile kelâmcýlarýnýn çoðunluðu bu görüþtedir. Ebû Hâþim el-Cübbâî
bunu zâtî sýfatlarda ortak olmak þeklinde
ifade etmiþtir. 3. Ýki varlýk arasýnda benzerlik sübûtî sýfatlarda ortaklýkla gerçekleþir. Bu sebeple Allah’a sübûtî deðil ancak selbî sýfatlar nisbet edilebilir. Meselâ,
“Allah vardýr” deðil, “Allah yok deðildir”
denmelidir. Bâtýniyye bu görüþtedir. Bu
telakki varlýkla yokluk arasýnda üçüncü bir
kategorinin mevcut olmasýný gerektirdiði
için kelâmcýlarca reddedilmiþtir. 4. Ýki varlýk arasýndaki benzerlik isimler, kavramlar, ifade ve anlatýmlarla deðil zat ve sýfatlarý bakýmýndan ayný mahiyete sahip olmakla gerçekleþir. Meselâ, “Ýnsan vardýr ve
âlimdir”, “Allah da vardýr ve âlimdir” önermelerinden yola çýkarak Allah ile insan
arasýnda benzerliðin bulunduðu ileri sürülemez. Zira insan yaratýlmasý sonucu
var olan bir varlýktýr. Allah ise yaratýcýya
muhtaç olmayan bir varlýktýr; insan öðrenerek ve bilgi üreterek bilen bir varlýktýr,
Allah ise öðrenmeye ve bilgi üretmeye ihtiyaç duymadan zâtý gereði bilen varlýktýr.
Buna göre var olmak ve bilmekle nitelenmek insanýn Allah’a benzemesini gerektirmez. Mümâselet bir cins ismi olup dört
türü içine alýr. Bunlar müþâbehet, mudâhât, müþâkelet ve müsâvâttýr. Müþâbehet,
iki “zat”ýn renk vb. arazlarý kabul etmesi
gibi keyfiyetin bir þeklini gösteren benzerliðe dairdir. Mudâhât iki kardeþin ayný babaya nisbet edilmesi gibi nisbet veya izâfet yönünden benzerlikle ilgilidir. Müþâkelet elbisenin pamuk veya keten olmasý
gibi iki cevherin öz yönünden benzerliðine dairdir. Müsâvât ise iki þeyin miktar ve
hacim yönünden benzer olmasýyla alâkalýdýr. Mümâselet bu türlerin hepsini içine
alýr ve her bir tür hakkýnda kullanýlabilir.
Allah’ýn bir benzeri ve dengi yoktur; çünkü cevher ve arazlardan oluþan maddî ve
yaratýlmýþ varlýklar türünden deðildir. Mâtürîdiyye’ye mensup kelâmcýlar bu görüþtedir (Nesefî, I, 142-155).
Sonuç olarak âlimler mümâselete “iki
varlýðýn ayný mahiyeti taþýmasý ve mahi555
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yeti oluþturan unsurlarda ortak olmasý”
anlamýný vermiþler, bu anlayýþtan hareketle yaratýklarýn Allah’a, Allah’ýn da yaratýklara benzemesinin imkânsýz bulunduðunu kanýtlamaya çalýþmýþlardýr. Zira
Allah’tan baþka her þey mevcudiyetini türüne ait temel unsurlara sahip olmakla
kazandýðý ve benzeþme bununla teþekkül
ettiði halde zât-ý ilâhiyye için tür ve mahiyet söz konusu deðildir. Bu sebeple mümâselet Allah hakkýnda muhal olan ve ondan nefyedilmesi gereken bir kavramdýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :
Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “mþl”, “þbh”,
“þrk”, “ndd”, “kfv” md.leri; et-Ta£rîfât, “mþl” md.;
Tehânevî, Keþþâf, II, 1451-1452; Eþ‘arî, Mašålât
(Ritter), s. 207-214, 518-521; Mâtürîdî, Kitâbü’tTev¼îd (nþr. Bekir Topaloðlu – Muhammed Aruçi), Ankara 1423/2003, s. 45-46; Kadî Abdülcebbâr, Þer¼u’l-U½ûli’l-Åamse, s. 217-232; Nesefî,
Teb½ýratü’l-edille (Selamé), I, 142-155; Þehristânî, Nihâyetü’l-išdâm fî £ilmi’l-kelâm (nþr. A. Guillaume), London 1934, s. 128-129; Nûreddin esSâbûnî, el-Bidâye fî u½ûli’d-dîn (nþr. Bekir Topaloðlu), Dýmaþk 1399/1979, s. 31-32; Fahreddin
er-Râzî, Mefâtî¼u’l-³ayb, XXVII, 150; a.mlf., elMe¹âlibü’l-£âliye (nþr. Ahmed Hicâzî es-Sekka),
Beyrut 1407/1987, II, 23-24; Seyfeddin el-Âmidî,
øåyetü’l-merâm (nþr. Hasan Mahmûd Abdüllatîf), Kahire 1391/1971, s. 197-198; Teftâzânî, Þer¼u’l-Mašå½ýd, Ýstanbul 1305, II, 68; Âlûsî, Rû¼u’l-me £ânî, XXV, 19; Metin Yurdagür, Allah’ýn
Sýfatlarý, Ýstanbul 1984, s. 161-163.

ÿMetin Yurdagür

–
˜
–
˜
–

˜

MÜMEYYÝZ
(bk. TEMYÝZ).

MÜMÝN
(bk. ÝMAN).

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

—
™
—
™
—

™

Sözlükte “güven içinde bulunmak, korkusuz olmak” anlamýndaki emn (emân,
emânet) kökünün “if‘âl” kalýbýndan türeyen mü’min kelimesi “inanýp tasdik eden;
baþkalarýnýn güvenli olmasýný saðlayan, vaadine güvenilen” mânalarýna gelir. Kelimenin esmâ-i hüsnâdan biri olarak içerdiði
mâna da bu çerçevededir.
Mü’min on beþten fazla ilâhî ismin geçtiði Haþr sûresinin son âyetlerinde yer alýr
(59/23). Ayrýca “emn” kökü üç âyette “korku ve endiþeden emin kýlmak” anlamýnda
ilâhî fiil olarak zikredilmiþtir (el-Bakara 2/
556

125; el-En‘âm 6/82; en-Nûr 24/55). Mü’min ismi Ýbn Mâce ve Tirmizî tarafýndan
rivayet edilmiþ (“Du.â,”, 10; “Da.avât”, 82),
ayrýca Hz. Peygamber, Allah’ýn kendisini
yeryüzünde güvenilen bir kiþi kýldýðý yolundaki ifadesi sýrasýnda “emîn” kavramýný
zât-ý ilâhiyyeye nisbet etmiþtir (Buhârî,
“Enbiyâ,”, 6; Müslim, “Zekât”, 143-144).
Âlimler mü’min isminin mânasýný “emân”
köküne veya “îmân” masdarýna dayandýrmaktadýr. Mü’min, birinci anlayýþa göre
“baþkalarýný korku ve endiþeden emin kýlan, onlarýn güvenli olmalarýný saðlayan”
demektir ve bu, dünya hayatýnda olduðu
gibi âhiret hayatý için de söz konusudur.
Bir âyette ifade edildiði üzere insanýn sahip olduðu nimetler sayýlamayacak kadar
çoktur (Ýbrâhîm 14/34). Nimetlerin kýymeti genellikle elden çýktýktan sonra anlaþýlýr.
Bunlarýn baþýnda yaþama sevincinin geldiðini söylemek mümkündür. Allah, hâlik
isminin tecellisi olarak hayatý yarattýðý gibi mü’min isminin tecellisiyle hayatýn idamesini de saðlar. Gazzâlî insan hayatýndan örnekler vermek suretiyle bu hususu
açýklýða kavuþturmaya çalýþýr (el-Maš½adü’l-esnâ, s. 74-75). Mü’min ismi, “Allah
dostlarý” demek olan müminlerin (Âl-i Ýmrân 3/68) âhiret hayatýndaki güvencesinin
saðlanmasý anlamýný da içermektedir.
Mü’min iman kavramýna dayandýrýldýðý
takdirde onaylayan konumunu alýr. Buna
göre kelime “kullarýnýn imanýný ve samimiyetini tasdik eden, onlarýn sýdkýný onaylayan, ayrýca mûcize vermek suretiyle peygamberlerin doðruluðunu ispat eden” mânalarýna gelir. Âlimlerin çoðu onaylayýcý
muhteva taþýyan mü’minin þu anlamýna da
dikkat çeker: Âl-i Ýmrân sûresinde (3/18)
bizzat Allah’ýn kendisinden baþka tanrýnýn bulunmadýðýna þehâdet etmesi þeklindeki beyanýndan hareketle O’nun da bir
mü’min ve muvahhid olduðunu söylemek
mümkündür. Bu da ilm-i ilâhînin tevhid
ilkesine taalluk etmesi þeklinde yorumlanabilir; bu açýdan Allah kendisini tasdik
etmektedir.
Gazzâlî, kulun mü’min isminden alabileceði nasibin herkesin kendinden emin
olmasý konumunda bulunmaya çalýþmasý olduðunu söyler. Allah’ýn kullarý içinde
mü’min ismine en çok lâyýk olan kiþi insanlarýn ebedî azaptan kurtulmasýna vesile olan kimsedir, bu ise peygamberlerin
ve âlimlerin yaptýðý iþtir (a.g.e., s. 75-76).
Mü’min ismi, “Allah’ýn kendi birliðine
þehadet etmesi” anlamýnda zâtî, diðer kullanýlýþlarýnda ise fiilî sýfatlar grubu içinde
yer alýr ve “iyilik eden, vaadini yerine getiren” mânasýndaki ber, “kâinatýn bütün iþ557

MÜ’MÝN

lerini gözetip yöneten” anlamýndaki müheymin isimleriyle anlam yakýnlýðý içinde
bulunur.
BÝBLÝYOGRAFYA :
Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “emn” md.; Ýbnü’l-Esîr, en-Nihâye, “emn” md.; Lisânü’l-£Arab,
“emn” md.; Buhârî, “Enbiyâ,”, 6; Müslim, “Zekât”, 143-144; Ýbn Mâce, “Du.â,”, 10; Tirmizî,
“Da.avât”, 82; Zeccâc, Tefsîru esmâßillâhi’l-¼üsnâ (nþr. Ahmed Yûsuf ed-Dekkak), Beyrut 1395/
1975, s. 31-32; Mâtürîdî, Âyât ve süver min Teßvîlâti’l-Æurßân (nþr. Ahmet Vanlýoðlu – Bekir Topaloðlu), Ýstanbul 2003, s. 52; Ebü’l-Kasým ezZeccâcî, Ýþtišåšu esmâßillâh (nþr. Abdülhüseyin
el-Mübârek), Beyrut 1406/1986, s. 221-223;
Hattâbî, Þeßnü’d-du£âß (nþr. Ahmed Yûsuf edDekkak), Dýmaþk 1404/1984, s. 45-46; Ýbn Fûrek, Mücerredü’l-Mašålât, s. 51-52; Abdülkahir
el-Baðdâdî, el-Esmâß ve’½-½ýfât, Kayseri Raþid
Efendi Ktp., nr. 497, vr. 178 a-b; Kuþeyrî, et-Ta¼bîr
fi’t-te×kîr (nþr. Ýbrâhim Besyûnî), Kahire 1968, s.
29-30; Gazzâlî, el-Maš½adü’l-esnâ (Fazluh), s.
74-76; Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî, el-Emedü’l-aš½â,
Hacý Selim Aða Ktp., nr. 499, vr. 92a-93 a.

ÿBekir Topaloðlu

–

MÜ’MÝN
( ���� )

—

Hakîm Muhammed Mü’min Han
(1800-1851)

˜

Urdu edebiyatýnda
gazelleriyle tanýnan þair.

™

1215 (1800) yýlýnda Delhi’de doðdu. Kendisine Mü’min ismi Þah Veliyyullah’ýn oðlu
Abdülazîz ed-Dihlevî tarafýndan verilmiþ ve
ailesinin kendisine Habîbullah adýný koymasýna raðmen yine de Mü’min adýyla þöhret bulmuþtur. Ailesi Bâbürlüler’in son dönemlerinde Keþmir’den Delhi’ye gelmiþ,
dedesi Hekîm Nâmdâr Han ve kardeþi
Kâmdâr Han saray hekimliði yapmýþlardý.
II. Þah Âlem zamanýnda (1759-1806) dedesine ve kardeþine hizmetlerinden dolayý
Nârnûl pergenesine baðlý Bulâha bölgesi
câgîr olarak tahsis edilmiþ, ancak Ýngilizler’in Cehcer (Chachar) valiliðini Feyztâlib
Han’a vermeleri üzerine Feyztâlib Han,
Hekîm Nâmdâr Han’ýn câgîrini zaptetmiþ,
bunun karþýlýðýnda ona yýllýk bir maaþ baðlamýþtý. Bu maaþ dedesinin ölümünden
sonra babasýna, ondan da Mü’min’e intikal etmiþtir.
Mü’min, babasý Gulâm Nebî Han tarafýndan Rahmâniyye Medresesi’ne gönderildi. Burada Þah Abdülkadir ed-Dihlevî’nin nezaretinde dinî ilimleri tahsil etti.
Arapça’yý öðrendikten sonra babasýndan
ve amcalarý Gulâm Haydar ile Gulâm Hasan’dan týp, riyâziye, remil, nücûm, mûsiki ve
santrançilimlerini
ilimlerini öğrendi.
öðrendi. ÖzelÖzelsiki
ve satranç
likle nücûm ilminde maharet sahibi olup
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yýl baþýnda takvim
yunca yýldýzlarýn h
bunlarý hâfýzasýnd
mille ilgili bir þey
madan cevap ve
Genç yaþta þiir s
min, þiirlerini bir s
dan Þah Nasîr’e g
Hayatýnýn büyük
Râmpûr, Sahsâva
renpûr’a seyahat
manlara zulmed
Ahmed-i Birelvî ö
had hareketini de
1819 yýllarý arasýn
bu harekete dest
mesnevi kaleme
dan itibaren ölüm
kildi. Geçirdiði bi
1267 Ramazanýn
etti ve Abdülazîz e
deki (Delhi) hazîr

Urfî-i Þîrâzî, Na
baþlayýp Bîdil ile z
týk yýkýlmaya yüz
dî’nin bir temsilc
tarzýn hemen büt
yazmakla birlikte
nimseyerek bund
geliþtirmiþ, çaðd
Esedullah gibi ke
taklitten kaçýnmýþ
lanýp þiire farklý b
ya gayret göster
deki konu çeþitli
gazellerindeki ana
ince hayalleri, ifa
hâkimiyeti sebeb
lûpta Farsça kelim
miþ, ancak aþýrýlý
lerin tekrarýyla þ
mýþtýr. Mü’min’in
zým türü kasided
baþarýsýna ulaþam
yatýnda kasidecil
cileri olan SevdâÝbrâhim Zevk’ten
side þairi olmuþt

Eserleri. 1. Dîv
tarafýndan 1843 y
nýnda gazel, kasid
musammat, terci
nevi ve ferdler b
med Bedâyûnî’n
Müßmin (Allahâ
Müßmin’den (Lek
yât’ý önce Mevlev
hi 1262/1846), da
(Karaçi-Lahor 19
mýþtýr. 2. Dîvân-

