MÜSEBBÝHÎ

týný Fustat’ta geçirdi ve Rebîülâhir 420’de
(Nisan-Mayýs 1029) bu þehirde vefat etti. Zehebî onu itikadýnýn bozuk olduðunu
söylerse de AÅbâru Mý½r’dan anlaþýldýðý
kadarýyla mûtedil bir Þiî’dir ve kendi asrýndaki Sünnî âlimlerinden birçoðu ile çok
iyi iliþkiler kurmuþtur.
Müsebbihî’nin çeþitli konularda yirmi
sekiz kitap yazdýðý kaydedilmektedir; ancak bunlarýn tamamý kaybolmuþ, sadece
AÅbâru Mý½r adlý eserinin bir kýsmý günümüze intikal etmiþtir. Tam adý AÅbâru Mý½r ve fe²âßilühâ ve £acâßibühâ ve
¹avâßifühâ ve ³arâßibühâ olan eserin
13.000 varaktan oluþtuðu ve kýrk cilt tuttuðu belirtilmektedir. Müellif bu çalýþmasýnda Mýsýr’daki Fâtýmî hilâfetinin ilk elli
yýlýnýn tarihçesini ele almýþtýr. Önemli bir
kaynak sayýlan kitabýn XL. cildinin 158 varaktan oluþan bölümü zamanýmýza ulaþmýþtýr. Madrid’deki Escurial Library’de bulunan bu kýsým 414 ve 415 (1023-1024)
yýllarý olaylarýný içine almaktadýr. Ancak
415 yýlýnýn Cemâziyelevvel, Cemâziyelâhirinde (Temmuz, Aðustos 1024) ve Receb
ayýnýn ilk günlerinde (Eylül 1024 ortalarý)
meydana gelen olaylar bu ciltte bulunmamaktadýr. Bu yýla ait olaylarýn büyük bir
bölümünü kitabýna alan Makrîzî’nin Ýtti£â¾ü’l-¼unefâß adlý eserinden söz konusu
eksiklikleri tamamlamak mümkündür. AÅbâru Mý½r’ýn hangi tarihle baþladýðý tesbit edilememektedir. Makrîzî, el-Mušaffâ adlý eserinde Ýmam Abdullah el-Mehdî’nin hayatýný anlatýrken 291 (904) yýlý olaylarý hakkýnda da bilgi verir. Ýbn Hallikân ve
Ýbn Saîd de 345 (956) yýlý olaylarýný AÅbâru Mý½r’a dayanarak nakletmektedir. Bu
durum, Müsebbihî’nin eserine Fâtýmî Devleti’nin Mýsýr’a hâkimiyetinden önceki dönemin olaylarý ile baþladýðý intibaýný vermektedir.
Eserin günümüze ulaþan cildinde olaylar yýllara, aylara ve günlere göre düzenlenmiþtir. Müsebbihî pek çok hadiseyi önemsiz dahi olsa zikretmektedir. Eserdeki olaylarýn büyük çoðunluðu Fustat’ta geçer.
Müellif ayný zamanda Mýsýr’daki günlük
hayatý sosyal, ekonomik ve edebî yönleriyle nakletmeye özen göstermiþtir. Eser ayrýca V. (XI.) yüzyýlýn baþlarýndaki þiir ve nesire ait örnekler içermekte ve bu yönüyle
Mýsýr’da Fâtýmîler dönemindeki edebî hayat için önemli bir kaynak oluþturmaktadýr. Bu arada Fâtýmî halifelerinin kýyafetleri, köþklerdeki meclisler, askerlerin düzeni vb. hakkýnda da bilgi verilmiþtir. AÅbâru Mý½r’ýn eldeki cildinin özelliklerinden
biri de Halife Zâhir-Lidînillâh’ýn divanýnda
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hazýrlanan ve ilk Fâtýmî asrýna ait çok deðerli sayýlan üç sicili içermesidir.
Bazý âlimler, her yýl meydana gelen olaylarý anlattýktan sonra o yýl vefat eden kiþilerin biyografilerini zikreden ilk âlimin elMunta¾am müellifi Ýbnü’l-Cevzî olduðunu söylüyorsa da Müsebbihî’nin bu usulü
ondan önce uyguladýðý görülmektedir. Zira eldeki cildin sonunda Mýsýr’da 415’te
(1024) vefat edenlerin biyografileri verilmiþtir. Ayrýca Müsebbihî fazla meþhur olmayan bazý kimselerin biyografilerini de
kaydetmiþtir. Abdülkerîm b. Muhammed
es-Sem‘ânî, Ýbnü’l-Adîm, Ýbn Hallikân,
Makrîzî, Ýbn Taðrîberdî, Þemseddin es-Sehâvî ve Süyûtî gibi birçok tarihçi AÅbâru
Mý½r’ý kaynak olarak kullanmýþtýr.
AÅbâru Mý½r’ýn XL. cildinin tarihe ait
kýsmý Eymen Fuâd Seyyid ile þarkiyatçý
Theirry Bianquis tarafýndan neþredilmiþtir (Kahire 1978). Daha sonra William G.
Millward, bu cildin hem edebî hem tarihî
kýsmýný AÅbâru Mý½r fî seneteyn (414415 h.) adýyla yayýmlamýþtýr (Kahire 1980).
Ayný cildin edebiyat kýsmýný Hüseyin Nassâr el-Cüzßü’l-erba£ûn min AÅbâri Mý½r
ismiyle neþretmiþtir (Kahire 1984). Bu baskýda Eymen Fuâd Seyyid ile Theirry Bianquis neþrinden bol miktarda yararlanýlmýþtýr. Eymen Fuâd Seyyid ayrýca, daha sonraki tarihçilerin eserlerinde Müsebbihî’ye
nisbet edilen birtakým haberleri “Nuþûþ
câ,i.a min Apbâri Mýþr li’l-Müsebbihî” adýyla yayýmlamýþtýr (Mecelletü ¥avliyyâti Ýslâmiyye, sy. 17 [1981], s. 1-56). Müsebbihî’nin kaynaklarda adý geçen diðer eserleri de þunlardýr: el-Em¦ile li’d-düveli’lmušbile, el-BeÅale ve’l-ekele, Taf²îlü’l-Åadem £alâ sâßiri’l-¼arem, et-Telvî¼ fî me£âni’þ-þi£r, Câmi£u’d-du£âß, elCân ve’l-³ayelân, er-Râ¼ ve’l-irtiyâ¼
fî va½fi’þ-þarâb, Cevnetü’l-Mâþý¹a, el¥umme fî ×ikri mâ verede fi’l-¼ammâm, Derkü’l-bu³ye fî va½fi’l-edyân
ve’l-£ibâdât ve ×ikri’l-milel ve’l-enbiyâß ve’l-mütenebbißîn ve ×ikri’l-ferâßi²
ve’l-âdâb, el-£Ýbâre £an emri’l-vizâre, elMi½bâ¼ ve e½nâfü’l-fýšh ve’l-ferâßi², Æý½a½ü’l-enbiyâß, el-Kitâbü’l-Câmi£ fî £ibâreti’r-rüßyâ, TârîÅu ¥arrân.
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ÿEymen Fuâd Seyyid
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—
MÜSEDDED b. MÜSERHED
(  )
Ebü’l-Hasen Müsedded b. Müserhed
b. Müserbel el-Esedî el-Basrî
(ö. 228/843)

˜

Hadis hâfýzý.

™

150 (767) yýlý civarýnda doðdu. Zehebî
bazý kaynaklarda Müsedded b. Müserhed
b. Müserbel b. Mugarbel b. Mura‘bel b.
Erendel b. Serendel b. Garandel þeklinde
kaydedilen soy kütüðünü güvenilir bulmaz.
Talebesi Buhârî de bu isimlerden ilk beþini aynen zikretmektedir. Ebü’l-Hasan Ahmed el-Ýclî’nin, “Ebû Nuaym bana Müsedded’in ve babasýnýn adýný sorup ben de ona
bunu söylediðimde, ‘Ahmed! Bu akrep sokmasýna karþý efsundur’ derdi” þeklinde naklettiði anekdot Müsedded’in soy kütüðünün dikkat çekici olduðunu gösterir. Yine
Zebîdî’nin (Tâcü’l-£arûs, II, 376), kendi hocalarýndan naklen Müsedded’in soy kütüðünün yazýlýp hummaya tutulmuþ bir hastaya takýlmasý halinde bunun en faydalý
rukyelerden biri olacaðýný ve bu iþin tecrübe edildiðini belirtmesi, Zehebî’nin de
(A£lâmü’n-nübelâß, X, 595) Mâzih’ten naklen, “Eðer onun nesebinin önüne bismillâhirrahmânirrahîm yazýlsaydý bu akrep
sokmasýna karþý bir rukye olurdu” sözüne
yer vermesi yukarýdaki anekdotun baþka
versiyonlarý olmalýdýr.

Kendisi Ebû Avâne el-Vâsýtî, Hammâd
b. Zeyd, Yezîd b. Zürey‘, Mu‘temir b. Süleyman, Biþr b. Mufaddal, Fudayl b. Ýyâz,
Îsâ b. Yûnus es-Sebîî, Ýbn Uleyye, Vekî‘ b.
Cerrâh, Yahyâ b. Saîd el-Kattân, Süfyân b.
Uyeyne gibi muhaddislerden hadis öðrendi. Kendisine de Muhammed b. Ýsmâil elBuhârî, Ebû Ýshak el-Cûzcânî, Ýbn Þeybe,
Ebû Zür‘a er-Râzî, Ebû Dâvûd es-Sicistânî, Ebû Hâtim Muhammed b. Ýdrîs er-Râzî
gibi hadis hâfýzlarý talebelik etti. Kaynaklarda Buhârî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’in 395

MÜSELLEMÜ’s-SÜBÛT

yerinde ondan hadis rivayet ettiði belirtilmekte, Sezgin bu sayýnýn 381 olduðunu
söylemektedir.
Basra’da ilk müsnedi kaleme almasýyla
bilinen Müsedded cerh ve ta‘dîl âlimleri
tarafýndan “sika, sadûk, sebt, hüccet, hâfýz” gibi ifadelerle deðerlendirilmektedir.
Onun Basra’da büyük bir þöhrete sahip olduðu, vefeyât, cerh ve ta‘dîl konularýnda
görüþlerine sýkça baþvurulduðu bilinmektedir. Buhârî, Müsedded’in kitaplarýný doðrudan kaynak olarak kullanmýþ, kendisinin adý gibi dosdoðru (müsedded) olduðunu
söylemiþ, Yahyâ b. Saîd el-Kattân’ýn, “Eðer
Müsedded’in evine gidip de kendisine hadis rivayet etseydim kesinlikle o buna lâyýk
olurdu. Kitaplarýmýn kendi yanýmda veya
Müsedded’in yanýnda olmasý hiç önemli
deðil” dediðini rivayet etmiþtir (Buhârî,
“Hac”, 41).
Bir diðer öðrencisi Ebû Hâtim, Müsedded ^ Yahyâ b. Saîd el-Kattân ^ Ubeydullah b. Ömer ^ Nâfi‘ ^ Abdullah b. Ömer
senediyle rivayet edilen hadisleri altýna
benzetir ve onlarýn bizzat Hz. Peygamber’den duyulmuþ gibi saðlam olduðunu söylerdi. Hadis münekkidi olan talebesi Ebü’lHasan el-Ýclî hocasýndan hadis yazarken
bazan usandýðýný, fakat onun, “Hele þu hadisi de yaz!” diye kendisini teþvik ettiðini
ve ondan sonra da elli altmýþ kadar hadis
yazdýrdýðýný anlatýr.
Müsedded b. Müserhed fitne meselesini ve halkýn görüþ ayrýlýðýna düþtüðü kader, Râfizîlik, i‘tizâl, halku’l-Kur’ân ve ircâ
konularýný sormak üzere, “Resûlullah’ýn
sünnetini bana yaz” diyerek Ahmed b.
Hanbel’e bir mektup yazar. Mektubu okuyan Ahmed b. Hanbel, “Ýnnâ lillâh ve innâ
ileyhi râciûn! Bu Basralý kendisinin ilim
yolunda büyük miktarda mal harcadýðýný
sanýyor, fakat daha bu konularda Resûlullah’ýn sünnetini bilmiyor!” dedikten sonra
dört sayfalýk bir mektup yazarak ona cevap verir (Ýbn Ebû Ya‘lâ, I, 341-345). Müsedded 228 yýlý Ramazan ayý ortalarýnda
(Haziran 843 ortalarý) Basra’da vefat etti;
229’da (844) öldüðü de söylenmektedir.
Rivayetleri Øa¼î¼-i Müslim ve Sünen-i
Ebû Dâvûd dýþýnda Kütüb-i Sitte’de yer
alan Müsedded’in biri küçük, diðeri büyük olmak üzere iki müsnedinin bulunduðu, küçük olan müsnedin sahâbe isimlerine göre tertip edildiði, bunun üç misli olan
diðer müsnedde ise birçok mevkuf ve
maktû rivayetin yer aldýðý ifade edilmektedir. Zehebî onun Müsned’ini kýsmen dinlediðini söylemektedir. Ýbn Hacer el-Askalânî Müsned’in Kütüb-i Sitte’ye olan ze-

vâidini el-Me¹âlibü’l-£âliye’ye almýþ, Müsedded’e ulaþan bir isnad ve icâzet sistemiyle onu Ümmü’l-Fazl Hadîce bint Þeyh
Ebû Ýshak Ýbrâhim el-Ba‘lebekkiyye ed-Dýmaþkýyye’ye okuduðunu zikretmiþ, bazý
eserlerinde (Lisânü’l-Mîzân, VII, 106; el-Ý½âbe, III, 132) Müsned’den iktibaslar yapmýþtýr.
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ÿZekeriya Güler
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—
MÜSEDDES
(  )

Divan þiirinde
altýþar mýsralýk bendlerden oluþan
musammat nazým þeklindeki manzume

˜

(bk. MUSAMMAT).

–

™
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MÜSELLEM
(  )
Osmanlý Devleti’nin ilk dönemlerinde
ellerindeki çiftliklerine karþýlýk
atlarýyla sefere giden, daha sonra
geri hizmet kýtasý olarak hizmet gören,
vergiden muaf olduklarý için
bu unvanla anýlan askerî grup

˜

(bk. ASKERÎ; YAYA ve MÜSELLEM).

–

™
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MÜSELLEMÂT
(    ) א
Bir tartýþma sýrasýnda kullanýlan,
karþý tarafça da
önceden doðruluðu kabul edilen önerme
anlamýnda terim

˜

(bk. BEÞ SANAT; ZANNÝYYÂT).
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(  ) א

˜

Bihârî’nin
(ö. 1119/1707)
fýkýh usulüne dair eseri.

™

Hindistan’ýn Bihâr eyaletinde yetiþen Hanefî âlimi Muhibbullah b. Abdüþþekûr elBihârî’nin fukaha ve mütekellimîn metotlarýný mezcederek kaleme aldýðý bir eserdir. Baðdatlý Ýsmâil Paþa’nýn Hanefî mezhebinin fürûuna dair olduðunu söylemesinden (Î²â¼u’l-meknûn, II, 481) onun bu
eseri bizzat görmediði anlaþýlmaktadýr. Bihârî, kitabýna önce Müsellem adýný vermiþken ilâhî bir ilhamla bu ismi ebced hesabýna göre yazýlýþ yýlýna (1109/1697) uygun düþen Müsellemü’¦-¦übût þekline
getirdiðini, aklî ve naklî esaslarý birleþtirerek furû-i fýkhý kapsayan, Þâfiî ve Hanefî
metotlarýný birlikte içeren bir kitap yazmak istediðini belirtir (I, 7).
Müsellemü’¦-¦übût’un baþýnda usûl-i
fýkhýn tanýmý, mahiyeti, konusu ve amacýyla ilgili bir mukaddime bulunmaktadýr.
Daha sonra birçok Þâfiî eserinde genellikle fýkýh usulü için gerekli görülen, kelâmî
ve lugavî ilkelerle hüküm bahislerini içeren
üç bölüm (makale) yer almaktadýr. Bunlarýn ilkinde kýsaca bazý mantýk kavram ve
ilkeleri üzerinde durulmakta, ikinci bölümde hâkim, hüküm, mahkûm fîh ve mahkûm aleyh baþlýklarýndan oluþan hüküm
teorisine yer verilmekte, üçüncü bölümde
fýkýh usulüyle ilgisi bulunan bazý dil meseleleriyle lafzî yorumun temel terim ve kurallarý oldukça geniþ bir incelemeye tâbi
tutulmaktadýr. Ardýndan kitap, sünnet,
icmâ ve kýyas delilleri ele alýnmakta, bunlarla ilgili giriþ kýsmýnda þer‘u men kablenâ, istihsân ve istishâbýn bu ana delillerin
kapsamýnda olduðuna dikkat çekilmektedir. Kitapla ilgili bölümde Kur’ân-ý Kerîm’in
tanýmý, te’vil, icmâl, beyan ve nesih konularý; sünnet bölümünde peygamberlerin
mâsumiyeti, haber çeþitleri, bunlarýn bilgi
deðerleri ve aðýrlýklý olarak ahad haberlerle ilgili meseleler, Resûl-i Ekrem’in fiilleri,
þer‘u men kablenâ ve sahabî kavli konularý
ele alýnmaktadýr. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde icmâ ve kýyas delillerinin incelenmesinden sonra eser ictihad ve taklidle
ilgili tartýþmalara ayrýlan hâtime ile nihayete ermektedir. Kitabýn planý göz önüne
alýndýðýnda Bihârî’nin Muzafferüddin Ýbnü’s-Sââtî’nin el-Bedî£, Sadrüþþerîa elMahbûbî’nin Tenš¢¼u’l-u½ûl ve Ýbnü’l-Hümâm’ýn et-Ta¼rîr adlý eserlerinde yaptýklarý gibi Hanefî ve Þâfiî usullerindeki konu
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