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yýþý, belli bir yönde ve mekânda bulunma-
yýþý, arþa istivâ ediþi, âhirette gözle görü-
leceði ve birliði anlatýlmýþtýr. Bu bölümün
sonunda, Allah’ýn birliðini ispat eden âyete
(el-Enbiyâ 21/22) dayanýlarak þekillendiri-
len burhân-ý temânuun kat‘î deðil zannî -
iknâî bir kanýt oluþturduðuna iþaret eden
Teftâzânî’ye yönelik tekfire kadar varan
eleþtiriler ele alýnmýþ ve bunlara verilen ce-
vaplar aktarýlmýþtýr. Eserin ikinci bölümü
ilâhî sýfatlara dair olup bunlarýn sübûtî
olanlarý konu edinilmiþtir. Üçüncü bölüm
ilâhî fiillere ayrýlmýþtýr. Burada önce Mâtü-
rîdîler’le Eþ‘arîler arasýnda tartýþma konu-
su olan tekvîn meselesi ele alýnmýþ, Ebû
Hanîfe ile baþlatýlan bu anlayýþýn ona nis-
betinin doðru sayýlmayacaðý belirtilerek
Eþ‘arî telakkisinin haklýlýðýna iþaret edil-
miþtir. Ardýndan ilke olarak Allah’tan baþ-
ka yaratýcýnýn bulunmadýðý, bunun yanýn-
da kula ait iradî fiillerde kulun da kesb ve
kudretinin mevcut olduðu vurgulanmýþ,
ilâhî iradenin her þeyi kapsadýðý, Allah’a
hiçbir þeyin vâcip olmadýðý, hüsün kubuh
vb. konulara yer verilmiþtir. Ýbnü’l-Hümâm,
Gazzâlî’yi örnek alarak eserinde nübüvvet
bahsine müstakil bir bölüm tahsis etme-
miþ, üçüncü bölümün son iki baþlýðýný bu-
na ayýrmýþtýr. Eserin dördüncü bölümü
sem‘iyyât bahisleriyle ilgilidir. Burada ön-
ce kýyamet konularýna yer verilmiþ, ardýn-
dan imâmet mevzuu iþlenmiþtir. Hâtime-
de ise Gazzâlî’nin Æavâ£idü’l-£ašåßid’inin
sonuna koyduðu dördüncü faslýn konusu-
nu oluþturan iman bahsi iþlenmiþtir. el-
Müsâyere müteahhir dönemde kaleme
alýnmýþ olmasýna raðmen yer yer özgün
bakýþlarý, veciz, saðlam ifadeleri ve Mâtü-
rîdiyye ile Eþ‘ariyye kelâmý arasýnda kar-
þýlaþtýrma yapma imkâný saðlamasý açýsýn-
dan özel bir konuma sahiptir.

Eser Tav²î¼u’l-Müsâyere adýyla müel-
lifin kendisi (ÝÜ Ktp., AY, nr. 406) ve el-Mü-
sâmere bi-þerhi’l-Müsâyere ismiyle ta-
lebesi Kemâleddin Ýbn Ebû Þerîf tarafýn-
dan þerhedilmiþtir. Ýbnü’d-Deyrî en-Nab-
lusî ile Ýbn Kutluboða da kitaba birer þerh
yazmýþtýr. Ýbn Kutluboða’nýn çalýþmasý da-
ha çok bir hâþiye özelliði taþýmaktadýr. Bir-
çok yazma nüshasý bulunan el-Müsâye-
re’nin (Brockelmann, GAL Suppl., II, 92;
ÝÜ Ktp., AY, nr. 2555; Ýzmir Millî Ktp., nr.
924; Tire Ýlçe Halk Ktp., nr. 863; Süleyma-
niye Ktp., Hâlet Efendi, nr. 799, Lâleli, nr.
2439, Þehid Ali Paþa, nr. 1725) çeþitli bas-
kýlarý yapýlmýþtýr (Kahire 1347; Ýbn Ebû Þe-
rîf ve Ýbn Kutluboða’nýn þerhiyle, Bulak
1317 ^ Ýstanbul 1979; Delhi 1904; Bað-
dat 1962).
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Divan þiirinde
yediþer mýsralýk bendlerden oluþan

musammat nazým þeklindeki manzume
(bk. MUSAMMAT).
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Kur’ân-ý Kerîm’de
Allah’ý tesbih için kullanýlan

“sebh” kökünün türevleriyle baþlayan
altý sûrenin ortak adý
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Ebû Abdillâh el-Emîrü’l-Muhtâr
Ýzzü’l-Mülk Muhammed

b. Ebi’l-Kåsým Ubeydillâh
b. Ahmed el-Müsebbihî

(ö. 420/1029)

Fâtýmî tarihçisi.
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10 Receb 366’da (4 Mart 977) Mýsýr’ýn
Fustat þehrinde doðdu. Aslen Harranlýdýr.
Dedesine nisbetle Müsebbihî diye anýlýr.
Babasýnýn cenaze namazýný Kadýlkudât Mâ-
lik b. Saîd’in kýldýrmasý onun Mýsýr’da sahip
olduðu itibarý göstermesi açýsýndan önem-
lidir. Hayatý hakkýndaki bilgiler, Ýbn Halli-
kân’ýn Vefeyâtü’l-a£yân’ý ile Ýbn Saîd el-
Maðribî’nin el-Mu³rib fî ¼ule’l-Ma³-
rib’ine dayanmaktadýr. Abdülganî el-Ez-
dî’den Amr b. Âs Camii’nde hadis okudu.
398 (1008) yýlýndan itibaren Halife Hâkim-
Biemrillâh’ýn hizmetine girdi ve orduda
görev aldý. Bundan dolayý “Emîr” unvanýy-
la da anýlýr. V. (XI.) yüzyýlýn baþlarýnda önem-
li görevler üstlendi, Mýsýr’ýn Saîd bölgesin-
de bulunan Kays ve Behnesâ valiliðine ta-
yin edildi, ayrýca Dîvânü’t-tertîb’in baþkan-
lýðýna getirildi. Hâkim-Biemrillâh ve Zâhir-
Lidînillâh’ýn meclislerinde bulundu. Haya-

vaz – Âdil Ahmed Abdülmevcûd), Beyrut 1417/
1997, IV, 129-130; Nevevî, el-Mecmû£, XIII, 17-
19; Ýbn Cüzey, el-Æavânînü’l-fýšhiyye, Libya-Tu-
nus 1982, s. 269; Þemseddin Ýbn Müflih, Kitâbü’l-
Fürû£ (nþr. Abdüssettâr Ahmed Ferrâc), Beyrut
1405/1985, IV, 45-47, 97, 122, 142-144; Ýbnü’l-
Mülakkýn, Tu¼fetü’l-mu¼tâc ilâ edilleti’l-Minhâc
(nþr. Abdullah b. Saâf el-Lihyânî), Mekke 1406/
1986, IV, 313-315; Ýbnü’l-Hümâm, Fet¼u’l-ša-
dîr, VI, 167, 477, 507; VII, 203; Ali b. Süleyman
el-Merdâvî, el-Ýn½âf fî ma£rifeti’r-râci¼ mine’l-Åi-
lâf (nþr. M. Hâmid el-Fýký), Beyrut 1406/1986, IV,
331-333; Âmir b. Ali eþ-Þemmâhî, Kitâbü’l-Î²â¼
(Muhammed b. Ömer en-Nefûsî’nin hâþiyesiyle
birlikte), Beyrut 1391/1971, III, 88-90; Hattâb,
Mevâhibü’l-celîl, Beyrut 1398, IV, 467-471; V,
321; Buhûtî, Keþþâfü’l-šýnâ£, III, 183-184, 229,
235, 370; Kalyûbî, ¥âþiye £alâ Minhâci’¹-¹âlibîn,
Beyrut, ts. (Dârü’l-fikr), II, 183-184, 214; Ahmed
b. Guneym en-Nefrâvî, el-Fevâkihü’d-devânî,
Beyrut, ts. (Dârü’l-ma‘rife), II, 109, 121, 156-157;
Muhammed b. Ahmed ed-Desûký, ¥âþiye £ale’þ-
Þer¼i’l-kebîr, [baský yeri ve tarihi yok] (Dârü’l-fikr),
III, 140-141, 159; Mecelle, md. 183, 298, 299,
768, 771, 912, 925, 1464; Ali Haydar, Dürerü’l-
hükkâm, Ýstanbul 1330, I, 270-271, 468-473,
726-727; Ganim b. Muhammed el-Baðdâdî, Mec-
ma£u’Š-Šamânât, Beyrut 1407/1987, s. 213-215;
“Sevm”, Mv.F, XXV, 291-294; “Müsâveme”, a.e.,
XXXVII, 159-160.
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Ýbnü’l-Hümâm’ýn
(ö. 861/1457)

kelâma dair eseri.
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Tam adý el-Müsâyere fi’l-£ašåßidi’l-
münciye fi’l-âÅire’dir. Müellif, kitabýn ba-
þýnda kaydettiðine göre (s. 7-8) bir arka-
daþýnýn talebi üzerine Gazzâlî’ye ait er-Ri-
sâletü’l-šudsiyye’yi ihtisar etmek istemiþ,
bu amaçla birkaç sayfasýný özetledikten
sonra konularýn daha iyi anlaþýlabilmesi için
bazý ilâveler yapmayý düþünmüþ, bu ilâve-
ler sonunda müstakil bir eser ortaya çýk-
mýþtýr. Ancak baþlýklarý açýsýndan Gazzâ-
lî’nin risâlesine paralellik arzettiðinden ese-
rin adýný bu mânaya gelen “el-Müsâyere”
kelimesi ile baþlatmýþtýr.

el-Müsâyere, Gazzâlî’nin risâlesinden
farklý olarak bir mukaddime ile bir hâti-
menin eklenmesinden baþka dört bölüm-
den oluþmakta ve her bölüm on alt baþlý-
ða ayrýlmaktadýr. Mukaddimede Ebû Ha-
nîfe’nin “fýkýh” anlayýþýndan faydalanarak
kelâm ilminin tarifi yapýlmýþ, konusu anla-
týlmýþ, bu arada imâmet meselesinin kelâ-
mýn temel konularýndan olmayýp tamam-
layýcý nitelikli bir muhteva taþýdýðý belirtil-
miþtir. Kitabýn birinci bölümü zât-ý ilâhiyye
hakkýndadýr. Burada Allah’ýn varlýðý, ezelî
ve ebedî oluþu, cevher, cisim ve araz olma-
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