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vâidini el-Me¹âlibü’l-£âliye’ye almýþ, Mü-
sedded’e ulaþan bir isnad ve icâzet siste-
miyle onu Ümmü’l-Fazl Hadîce bint Þeyh
Ebû Ýshak Ýbrâhim el-Ba‘lebekkiyye ed-Dý-
maþkýyye’ye okuduðunu zikretmiþ, bazý
eserlerinde (Lisânü’l-Mîzân, VII, 106; el-Ý½â-
be, III, 132) Müsned’den iktibaslar yap-
mýþtýr.
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Divan þiirinde
altýþar mýsralýk bendlerden oluþan

musammat nazým þeklindeki manzume
(bk. MUSAMMAT).
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MÜSELLEM
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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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Bir tartýþma sýrasýnda kullanýlan,
karþý tarafça da

önceden doðruluðu kabul edilen önerme
anlamýnda terim

(bk. BEÞ SANAT; ZANNÝYYÂT).
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MÜSELLEMÜ’s-SÜBÛT
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Bihârî’nin
(ö. 1119/1707)

fýkýh usulüne dair eseri.
˜ ™

Hindistan’ýn Bihâr eyaletinde yetiþen Ha-
nefî âlimi Muhibbullah b. Abdüþþekûr el-
Bihârî’nin fukaha ve mütekellimîn metot-
larýný mezcederek kaleme aldýðý bir eser-
dir. Baðdatlý Ýsmâil Paþa’nýn Hanefî mez-
hebinin fürûuna dair olduðunu söyleme-
sinden (Î²â¼u’l-meknûn, II, 481) onun bu
eseri bizzat görmediði anlaþýlmaktadýr. Bi-
hârî, kitabýna önce Müsellem adýný ver-
miþken ilâhî bir ilhamla bu ismi ebced he-
sabýna göre yazýlýþ yýlýna (1109/1697) uy-
gun düþen Müsellemü’¦-¦übût þekline
getirdiðini, aklî ve naklî esaslarý birleþtire-
rek furû-i fýkhý kapsayan, Þâfiî ve Hanefî
metotlarýný birlikte içeren bir kitap yaz-
mak istediðini belirtir (I, 7).

Müsellemü’¦-¦übût’un baþýnda usûl-i
fýkhýn tanýmý, mahiyeti, konusu ve ama-
cýyla ilgili bir mukaddime bulunmaktadýr.
Daha sonra birçok Þâfiî eserinde genellik-
le fýkýh usulü için gerekli görülen, kelâmî
ve lugavî ilkelerle hüküm bahislerini içeren
üç bölüm (makale) yer almaktadýr. Bunla-
rýn ilkinde kýsaca bazý mantýk kavram ve
ilkeleri üzerinde durulmakta, ikinci bölüm-
de hâkim, hüküm, mahkûm fîh ve mah-
kûm aleyh baþlýklarýndan oluþan hüküm
teorisine yer verilmekte, üçüncü bölümde
fýkýh usulüyle ilgisi bulunan bazý dil mese-
leleriyle lafzî yorumun temel terim ve ku-
rallarý oldukça geniþ bir incelemeye tâbi
tutulmaktadýr. Ardýndan kitap, sünnet,
icmâ ve kýyas delilleri ele alýnmakta, bun-
larla ilgili giriþ kýsmýnda þer‘u men kable-
nâ, istihsân ve istishâbýn bu ana delillerin
kapsamýnda olduðuna dikkat çekilmekte-
dir. Kitapla ilgili bölümde Kur’ân-ý Kerîm’in
tanýmý, te’vil, icmâl, beyan ve nesih konu-
larý; sünnet bölümünde peygamberlerin
mâsumiyeti, haber çeþitleri, bunlarýn bilgi
deðerleri ve aðýrlýklý olarak ahad haberler-
le ilgili meseleler, Resûl-i Ekrem’in fiilleri,
þer‘u men kablenâ ve sahabî kavli konularý
ele alýnmaktadýr. Üçüncü ve dördüncü bö-
lümlerde icmâ ve kýyas delillerinin incelen-
mesinden sonra eser ictihad ve taklidle
ilgili tartýþmalara ayrýlan hâtime ile niha-
yete ermektedir. Kitabýn planý göz önüne
alýndýðýnda Bihârî’nin Muzafferüddin Ýb-
nü’s-Sââtî’nin el-Bedî£, Sadrüþþerîa el-
Mahbûbî’nin Tenš¢¼u’l-u½ûl ve Ýbnü’l-Hü-
mâm’ýn et-Ta¼rîr adlý eserlerinde yaptýk-
larý gibi Hanefî ve Þâfiî usullerindeki konu

yerinde ondan hadis rivayet ettiði belirtil-
mekte, Sezgin bu sayýnýn 381 olduðunu
söylemektedir.

Basra’da ilk müsnedi kaleme almasýyla
bilinen Müsedded cerh ve ta‘dîl âlimleri
tarafýndan “sika, sadûk, sebt, hüccet, hâ-
fýz” gibi ifadelerle deðerlendirilmektedir.
Onun Basra’da büyük bir þöhrete sahip ol-
duðu, vefeyât, cerh ve ta‘dîl konularýnda
görüþlerine sýkça baþvurulduðu bilinmek-
tedir. Buhârî, Müsedded’in kitaplarýný doð-
rudan kaynak olarak kullanmýþ, kendisi-
nin adý gibi dosdoðru (müsedded) olduðunu
söylemiþ, Yahyâ b. Saîd el-Kattân’ýn, “Eðer
Müsedded’in evine gidip de kendisine ha-
dis 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, Müsed-
ded ̂ Yahyâ b. Saîd el-Kattân ̂ Ubeydul-
lah b. Ömer ^ Nâfi‘ ^ Abdullah b. Ömer
senediyle rivayet edilen hadisleri altýna
benzetir ve onlarýn bizzat Hz. Peygamber’-
den duyulmuþ gibi saðlam olduðunu söy-
lerdi. Hadis münekkidi olan talebesi Ebü’l-
Hasan el-Ýclî hocasýndan hadis yazarken
bazan usandýðýný, fakat onun, “Hele þu ha-
disi de yaz!” diye kendisini teþvik ettiðini
ve ondan sonra da elli altmýþ kadar hadis
yazdýrdýðýný anlatýr.

Müsedded b. Müserhed fitne meselesi-
ni ve halkýn görüþ ayrýlýðýna düþtüðü ka-
der, 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 oku-
yan Ahmed b. Hanbel, “Ýnnâ lillâh ve innâ
ileyhi râciûn! Bu Basralý kendisinin ilim
yolunda büyük miktarda mal harcadýðýný
sanýyor, fakat daha bu konularda Resûlul-
lah’ýn sünnetini bilmiyor!” dedikten sonra
dört sayfalýk bir mektup yazarak ona ce-
vap verir (Ýbn Ebû Ya‘lâ, I, 341-345). Mü-
sedded 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 bü-
yük olmak üzere iki müsnedinin bulundu-
ðu, küçük olan müsnedin sahâbe isimleri-
ne göre tertip edildiði, bunun üç misli olan
diðer müsnedde ise birçok mevkuf ve
maktû rivayetin yer aldýðý ifade edilmek-
tedir. Zehebî onun Müsned’ini kýsmen din-
lediðini söylemektedir. Ýbn Hacer el-Aska-
lânî Müsned’in Kütüb-i Sitte’ye olan ze-
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Ýbnü’l-Hâcib’in el-MuÅta½ar’ý ve Beyzâvî’-
nin Minhâcü’l-vü½ûl’ü ile birlikte Kanpûr
1949; Beyrut 1423/2002 Fevâti¼u’r-ra¼a-
mût ile birlikte).

Kitap üzerinde en önemli çalýþmayý Bah-
rülulûm el-Leknevî yapmýþtýr. Müselle-
mü’¦-¦übût kýsa ve özlü ifadeler içeren
bir kitap olduðundan Bahrülulûm’un iba-
relere açýklýk getiren ve metindeki konula-
rýn daha iyi anlaþýlmasý açýsýndan önemli
bilgiler içeren Fevâti¼u’r-ra¼amût bi-
þer¼i Müsellemi’¦-¦übût adlý þerhi (Lek-
nev 1878; Gazzâlî’nin el-Müsta½fâ’sýnýn ke-
narýnda, Bulak 1322, 1324) bu eserden ya-
rarlanmak isteyenler için vazgeçilmez bir
kaynak özelliði taþýr (ayrýca bk. BÝHÂRÎ;
BAHRÜLULÛM el-LEKNEVÎ).
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Bir harekesinin deðiþmesiyle
ayný veya farklý mânalarda

üç kelime teþkiline imkân veren
lafýz gruplarý için kullanýlan terim

ve bir telif türü.
˜ ™

Sözlükte “bir þeyin veya bir hissenin üç-
te birini almak; kendisini katmak suretiyle
iki kiþiyi üçe çýkarmak” mânalarýndaki þelþ
kökünün “tef‘îl” kalýbýndan türeyen mü-
selles kelimesi “üçe çýkarýlmýþ, üç özellik
taþýyan bir hale getirilmiþ” anlamýna gelir;
üçlenmiþ / üçlü (þey), üç taraflý (yer), üç kat-
lý (ip), üç harekeyle de okunabilen (harf), üç
köþeli (geometrik þekil, üçgen) gibi (Lisâ-
nü’l-£Arab, “þlþ” md.; Luis Ma‘lûf, el-Mün-
cid, “þlþ” md.). Arapça sözlük biliminde
teslîs, ayný harflerden oluþan bir kelime-
nin üç farklý harekesine göre ayný veya ayrý
mânalarda üç biçimde (üç ayrý kelime gi-

bi) kullanýlmasý demektir. Bu þekilde kul-
lanýlan kelimeye müselles adý verilir.

Arap dilinde bu tür kelimelerin yer aldý-
ðýný, bunlarýn müstakil bir tür teþkil etti-
ðini gören ve türe “müselles” adýný veren
ilk âlimin Kutrub (ö. 210/825 [?]) olduðu
kabul edilir. Onun el-Mü¦elle¦’i zamaný-
mýza ulaþmýþtýr. Yüzyýla yakýn bir süre ya-
þayan ve Kutrub’un hocasý Sîbeveyhi’ye de
hocalýk yapan Ebû Zeyd el-Ensârî’nin de
Kitâbü’t-Te¦lî¦ adýnda bir eserinin bulun-
duðu kaydedilir (Yâkut, XI, 416). Kutrub,
el-Mü¦elle¦’inde bu filolojik olguyu yalnýz
ilk harfin deðiþmesine göre üç deðiþik ke-
lime teþkiline imkân veren lafýzlara, yalnýz
isimlere ve sadece üç þekilde anlam fark-
lýlaþmasý olan kelimelere münhasýr kýlmýþ-
týr. Kitapta söz konusu edilen otuz üç keli-
meden otuz ikisi yalnýz ilk harfin hareke-
sinin deðiþmesine göre üç farklý þekilde
ve üç farklý anlamda kullanýlan isimlerdir.
Eserde sadece bir fiil örneði yer almakta-
dýr. Bu da orta harfin harekesinin deðiþme-
siyle üç farklý þekilde ve üç farklý anlam-
da kullanýlabilen “ ��
��� ، ��
 �� ، ��
!�� ” fiilidir. Bu
fiil örneðinin sonraki devirlerde eseri þer-
heden, nazma çeken veya istinsah edenler
tarafýndan eklenmiþ olmasý ihtimali de var-
dýr. Kutrub’dan sonra gelen âlimler bu filo-
lojik olgunun fiil ve harflerden de örnekle-
rini tesbit etmiþtir.

Müsellesin isim türlerinde ilk harfin dý-
þýnda baþka harflerin harekelerinin deðiþ-
mesine göre de üçlü kelimelerin olduðu ve
üç ayrý þeklin ayný anlama geldiði türleri
de bulunmuþtur. Bunun yanýnda, isimler-
de asýl harflerinden orta veya zâit harfin
üç deðiþik harekesine göre ayrý veya ayný
anlamda olan türleri ve bazý örneklerde üç
harekeliliðin ismin iki yerinde de gerçek-
leþtiði biçimleri keþfedilmiþtir. Fiillerde ise
mâzi veya muzâride yalnýz orta harfin ha-
rekesinin deðiþmesine göre ayrý yahut ay-
ný anlamda üç deðiþik þekle dair örnekler
belirlenmiþtir. Harflerde (edatlar) bu tür
özellikler nâdir olup yalnýz ilk harfte görü-
lür.

Dile lafýz ve anlam zenginliði, anlatým
rahatlýðý, muammâ ve lugazlý ifade kullan-
ma imkâný kazandýran müselles türü üze-
rine altmýþtan fazla eser yazýlmýþtýr. Özel-
likle Kutrub’un el-Mü¦elle¦’ine dair þerh,
nazým, ziyade, ikmal, tenkit vb. türlerde
çok sayýda çalýþma yapýlmýþtýr (Batalyev-
sî, neþredenin giriþi, I, 48-62; Muhammed
b. Ebü’l-Feth el-Ba‘lî, neþredenin giriþi,
s. 25-49; Fîrûzâbâdî, neþredenin giriþi, s.
110-194).

Kâtib Çelebi, Luvîs Þeyho ve Yûsuf Ýlyân
Serkîs, Abdülvehhâb b. Hasan el-Behnesî’-

tasnif geleneklerini birleþtirdiði söylene-
bilir.

Bihârî, özellikle mantýk ilmine dair tar-
týþmalar sýrasýnda kendisinin Süllemü’l-
£ulûm adlý eserine atýflarda bulunmuþ
(meselâ bk. I, 14, 17), ayrýca felsefe ve
mantýkla ilgili konularda Ýbn Sînâ’nýn eþ-
Þifâß ve el-Ýþârât ve’t-tenbîhât (I, 19, 33,
59), kelâmla ilgili konularda Adudüddin
el-Îcî’nin el-Mevâšýf’ýndan (I, 46) yarar-
lanmýþtýr. Müsellemü’¦-¦übût’un en çok
atýfta bulunduðu kaynaklar arasýnda Se-
rahsî’nin ve Pezdevî’nin U½ûl adlý eserle-
ri, Gazzâlî’nin el-Müsta½fâ’sý, Fahreddin er-
Râzî’nin el-Ma¼½ûl’ü, Ýbnü’l-Hâcib’in el-
MuÅta½ar’ý, Adudüddin el-Îcî’nin Þer¼u
MuÅta½ari’l-Müntehâ’sý, Alâeddin el-Has-
kefî’nin ÝfâŠatü’l-envâr’ý, Kadî Beyzâvî’nin
Minhâcü’l-vü½ûl’ü ve Ýbnü’l-Hümâm’ýn
et-Ta¼rîr’i yer almaktadýr. Eserde felsefî
ve kelâmî konularda Mu‘tezile, Eþ‘ariyye,
Ýmâmiyye, Kerrâmiyye, Cehmiyye ve Ceb-
riyye gibi fýrkalar yanýnda Ýslâm muhiti dý-
þýndaki Berâhime (Brahmanlar) ve Süme-
niyye (Budistler) gibi inanç gruplarýnýn gö-
rüþlerine de temas edilmiþtir.

Ýbnü’s-Sââtî ve Ýbnü’l-Hümâm’ýn adý ge-
çen eserlerinde olduðu gibi Bihârî de Ha-
nefî görüþlerinin tartýþmalý olduðu durum-
larda konuyu Þâfiî ve diðer Ehl-i sünnet
âlimlerinin yaklaþýmlarýyla uyumlu bir þe-
kilde ele alan bir üslûp kullanmaya çalýþýr;
bu açýdan Müsellemü’¦-¦übût klasik son-
rasý Hanefî usul eserlerinin tipik özellikle-
rini taþýmaktadýr. Hanefî (fukaha) ve Þâfiî
(mütekellimîn) metotlarýný birleþtirme ve fý-
kýh usulünün inceliklerine inme açýsýndan
son dönemin en baþarýlý usul eserlerinden
sayýlan Müsellemü’¦-¦übût’ta Bihârî’nin
fýkýh ve usulü yanýnda mantýk, kelâm ve
Arap diliyle ilgili konulardaki birikimini yan-
sýtan tenkit ve tercihlerde bulunduðu ve
karþý görüþler ortaya koyduðu, bunu ya-
parken de kanaatlerini delillendirmeye
özen gösterdiði görülmektedir.

Molla Nizâmeddin tarafýndan oluþturu-
lan ve Nizâmî (Nizâmiye) adýyla Hint alt ký-
tasý medreselerinin hemen tamamýnda uy-
gulanan ders programýnda Müsellemü’¦-
¦übût fýkýh usulünde okutulacak kitaplar
arasýnda yer almýþ, daha sonraki dönemler-
de de eser bu özelliðini korumuþtur (Kaur,
s. 110-111, 117, 118, 123, 129). Eserin Mý-
sýr’da da ilgi gördüðü ve ders kitabý olarak
okutulduðu kaydedilmektedir (Zübeyd Ah-
med, IV/2 [1953], s. 25). Müsellemü’¦-¦ü-
bût’un deðiþik yerlerde baskýlarý yapýlmýþ-
týr (Leknev 1263; Aligarh 1297; Aymara
1297; Delhi 1311; Kahire 1322, 1324, 1326;


