MÜSELLEMÜ’s-SÜBÛT

tasnif geleneklerini birleþtirdiði söylenebilir.
Bihârî, özellikle mantýk ilmine dair tartýþmalar sýrasýnda kendisinin Süllemü’l£ulûm adlý eserine atýflarda bulunmuþ
(meselâ bk. I, 14, 17), ayrýca felsefe ve
mantýkla ilgili konularda Ýbn Sînâ’nýn eþÞifâß ve el-Ýþârât ve’t-tenbîhât (I, 19, 33,
59), kelâmla ilgili konularda Adudüddin
el-Îcî’nin el-Mevâšýf’ýndan (I, 46) yararlanmýþtýr. Müsellemü’¦-¦übût’un en çok
atýfta bulunduðu kaynaklar arasýnda Serahsî’nin ve Pezdevî’nin U½ûl adlý eserleri, Gazzâlî’nin el-Müsta½fâ’sý, Fahreddin erRâzî’nin el-Ma¼½ûl’ü, Ýbnü’l-Hâcib’in elMuÅta½ar’ý, Adudüddin el-Îcî’nin Þer¼u
MuÅta½ari’l-Müntehâ’sý, Alâeddin el-Haskefî’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 Cebriyye gibi fýrkalar yanýnda Ýslâm muhiti dýþýndaki Berâhime (Brahmanlar) ve Sümeniyye (Budistler) gibi inanç gruplarýnýn görüþlerine de temas edilmiþtir.
Ýbnü’s-Sââtî ve Ýbnü’l-Hümâm’ýn adý geçen eserlerinde olduðu gibi Bihârî de Hanefî görüþlerinin tartýþmalý olduðu durumlarda konuyu Þâfiî ve diðer Ehl-i sünnet
âlimlerinin yaklaþýmlarýyla uyumlu bir þekilde ele alan bir üslûp kullanmaya çalýþýr;
bu açýdan Müsellemü’¦-¦übût klasik sonrasý Hanefî usul eserlerinin tipik özelliklerini taþýmaktadýr. Hanefî (fukaha) ve Þâfiî
(mütekellimîn) metotlarýný birleþtirme ve fýkýh 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 yansýtan tenkit ve tercihlerde bulunduðu ve
karþý görüþler ortaya koyduðu, bunu yaparken de kanaatlerini delillendirmeye
özen gösterdiði görülmektedir.
Molla Nizâmeddin tarafýndan oluþturulan ve Nizâmî (Nizâmiye) adýyla Hint alt kýtasý medreselerinin hemen tamamýnda uygulanan ders programýnda Müsellemü’¦¦übût fýkýh usulünde okutulacak kitaplar
arasýnda yer almýþ, daha sonraki dönemlerde de eser bu özelliðini korumuþtur (Kaur,
s. 110-111, 117, 118, 123, 129). Eserin Mýsýr’da da ilgi gördüðü ve ders kitabý olarak
okutulduðu kaydedilmektedir (Zübeyd Ahmed, IV/2 [1953], s. 25). Müsellemü’¦-¦übût’un deðiþik yerlerde baskýlarý yapýlmýþtýr (Leknev 1263; Aligarh 1297; Aymara
1297; Delhi 1311; Kahire 1322, 1324, 1326;
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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-ra¼amût ile birlikte).

Kitap üzerinde en önemli çalýþmayý Bahrülulûm el-Leknevî yapmýþtýr. Müsellemü’¦-¦übût kýsa ve özlü ifadeler içeren
bir kitap olduðundan Bahrülulûm’un ibarelere açýklýk getiren ve metindeki konularýn daha iyi anlaþýlmasý açýsýndan önemli
bilgiler içeren Fevâti¼u’r-ra¼amût biþer¼i Müsellemi’¦-¦übût adlý þerhi (Leknev 1878; Gazzâlî’nin el-Müsta½fâ ’sýnýn kenarýnda, Bulak 1322, 1324) bu eserden yararlanmak 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.
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Sözlükte “bir þeyin veya bir hissenin üçte birini almak; kendisini katmak suretiyle
iki kiþiyi üçe çýkarmak” mânalarýndaki þelþ
kökünün “tef‘îl” kalýbýndan türeyen müselles kelimesi “üçe çýkarýlmýþ, üç özellik
taþýyan bir hale getirilmiþ” anlamýna gelir;
üçlenmiþ / üçlü (þey), üç taraflý (yer), üç katlý (ip), üç harekeyle de okunabilen (harf), üç
köþeli (geometrik þekil, üçgen) gibi (Lisânü’l-£Arab, “þlþ” md.; Luis Ma‘lûf, el-Müncid, “þlþ” md.). Arapça sözlük biliminde
teslîs, ayný harflerden oluþan bir kelimenin üç farklý harekesine göre ayný veya ayrý
mânalarda üç biçimde (üç ayrý kelime gi-

bi) kullanýlmasý demektir. Bu þekilde kullanýlan kelimeye müselles adý verilir.

Arap dilinde bu tür kelimelerin yer aldýðýný, bunlarýn müstakil bir tür teþkil ettiðini gören ve türe “müselles” adýný veren
ilk âlimin Kutrub (ö. 210/825 [?]) olduðu
kabul edilir. Onun el-Mü¦elle¦’i zamanýmýza ulaþmýþtýr. Yüzyýla yakýn bir süre yaþayan ve Kutrub’un hocasý Sîbeveyhi’ye de
hocalýk yapan Ebû Zeyd el-Ensârî’nin de
Kitâbü’t-Te¦lî¦ adýnda bir eserinin bulunduðu kaydedilir (Yâkut, XI, 416). Kutrub,
el-Mü¦elle¦’inde bu filolojik olguyu yalnýz
ilk harfin deðiþmesine göre üç deðiþik kelime teþkiline imkân veren lafýzlara, yalnýz
isimlere ve sadece üç þekilde anlam farklýlaþmasý olan kelimelere münhasýr kýlmýþtýr. Kitapta söz konusu edilen otuz üç kelimeden otuz ikisi yalnýz ilk harfin harekesinin deðiþmesine göre üç farklý þekilde
ve üç farklý anlamda kullanýlan isimlerdir.
Eserde sadece bir fiil örneði yer almaktadýr. Bu da orta harfin harekesinin deðiþmesiyle üç farklý þekilde ve üç farklý anlamda kullanýlabilen “    ،   ،  !  ” fiilidir. Bu
fiil örneðinin sonraki devirlerde eseri þerheden, nazma çeken veya istinsah edenler
tarafýndan eklenmiþ olmasý ihtimali de vardýr. Kutrub’dan sonra gelen âlimler bu filolojik olgunun fiil ve harflerden de örneklerini tesbit etmiþtir.
Müsellesin isim türlerinde ilk harfin dýþýnda baþka harflerin harekelerinin deðiþmesine göre de üçlü kelimelerin olduðu ve
üç ayrý þeklin ayný anlama geldiði türleri
de bulunmuþtur. Bunun yanýnda, isimlerde 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 gerçekleþtiði biçimleri keþfedilmiþtir. Fiillerde ise
mâzi veya muzâride yalnýz orta harfin harekesinin deðiþmesine göre ayrý yahut ayný anlamda üç deðiþik þekle dair örnekler
belirlenmiþtir. Harflerde (edatlar) bu tür
özellikler nâdir olup yalnýz ilk harfte görülür.
Dile lafýz ve anlam zenginliði, anlatým
rahatlýðý, muammâ ve lugazlý ifade kullanma imkâný kazandýran müselles türü üzerine altmýþtan fazla eser yazýlmýþtýr. Özellikle Kutrub’un el-Mü¦elle¦’ine dair þerh,
nazým, ziyade, ikmal, tenkit vb. türlerde
çok sayýda çalýþma yapýlmýþtýr (Batalyevsî, 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’-
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nin Na¾mü Mü¦elle¦i Æu¹rub adlý kitabýný Kutrub’a nisbet etme hatasýna düþmüþlerdir (bk. bibl.). Behnesî’nin manzumesi üzerine de birçok þerh yazýlmýþtýr
(Brockelmann, GAL, I, 102; Suppl., I, 161;
Sezgin, VIII, 61-66). E. Vilmar, Behnesî’nin manzumesini Carmen de vocibus
tergeminis Arabicis ad Qutrubum auctorem relatum adýyla neþretmiþtir (Marburg 1857). Ayný manzume Mü¦elle¦ü
Æu¹rub adýyla da basýlmýþtýr (Kahire 1315).
Kutrub’un eserinden sonra Zeccâc’ýn Kitâbü’l-Mü¦elle¦ât’ý gelir (¡elâ¦etü kütüb
fi’l-mü¦elle¦ât içinde, nþr. Süleyman b. Ýbrâhim b. Muhammed el-Âyid, Mecelletü
Câmi£ati Ümmi’l-šurâ li’l-bu¼û¦i’l-£ilmiyye, III/4 [Mekke 1411]). Ýbn Cinnî, Kazzâz
(bk. DÝA, XXV, 161) ve Batalyevsî (bk. bibl.)

bu sahada eser yazan kadîm müelliflerdendir (Batalyevsî, neþredenin giriþi, I,
48-62; Muhammed b. Ebü’l-Feth el-Ba‘lî,
neþredenin giriþi, s. 25-49). Muhammed
b. Ebü’l-Feth el-Ba‘lî (el-Ba‘lebekkî), el-Mü¦elle¦ ×ü’l-ma£ne’l-vâ¼id adlý eserini tek
anlamda kullanýlan müselles kelimelere
tahsis etmiþtir (bk. bibl.). Eser ilk harfi
müselles isimler, ortasý müselles isimler,
orta harfi müselles fiiller, ilk ve ikinci harfi müselles olan kelimeler olarak dört bölüme ayrýlmýþtýr.
Baþka sahalarda da üçlü varyantlara dayanan çalýþmalar yapýlmýþtýr. Ýbn Fâris’in
e¦-¡elâ¦e’si (nþr. Ramazan Abdüttevvâb,
Kahire 1970; halîm / hamîl / lahîm vb.),
Ebû Tâlib el-Mervezî’nin el-Mü¦elle¦ fi’lensâb (fi’n-neseb)’ý (Yâkut, VI, 145), Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’nin el-Mü¦elle¦âtü’lvâride fi’l-Æurßân’ý (Î²â¼u’l-meknûn, II,
427; fârýd / bikr / ‘avân vb.), Ýbnü’l-Mahfûf’un el-Mü¦elle¦ât fî £ilmi’r-reml’i
(Brockelmann, GAL Suppl., II, 367), Ebü’lGanâim Muhammed b. Ali el-Cessânî’nin
el-Mü¦elle¦ü’l-¥amdânî’si bunlardan
bazýlarýdýr (Batalyevsî, neþredenin giriþi,
I, 48-49; Kehhâle, XI, 42).
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Daha çok, Hz. Peygamber’in
bir davranýþýný veya sözünü
râvilerin birbirine göstererek
veya söyleyerek rivayet ettikleri hadis
anlamýnda terim.
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Sözlükte “birbirini takip etmek” mânasýndaki silsile kökünden türeyen müselsel kelimesi, hadis terimi olarak “Resûl-i
Ekrem’in bir hadisi söylediði sýrada yaptýðý bir hareketi veya kullandýðý bir sözü ya
da hem hareketi hem sözü seneddeki bütün râvilerin aynen tekrarladýðý hadis” anlamýnda kullanýlmaktadýr. Hadisi bu þekilde nakletme iþine teselsül, bu tür nakilde bulunan râviye müselsil denir. Hicrî ilk
üç asýrda (VII-IX) müselsel hadisler tabii
bir þekilde nakledilmiþ, IV. (X.) yüzyýlýn ortalarýndan itibaren bu tür rivayetlere ayrý
bir önem verilmiþ ve bunlar müstakil eserlerde toplanmaya baþlanmýþtýr.
Müselsel hadisin birçok çeþidi bulunmakta olup Ýbnü’s-Salâh bunlarý sýnýrlamanýn mümkün olmadýðýný (£Ulûmü’l-¼adî¦,
s. 275), Kettânî ise 400 civarýnda müselsel hadis çeþidi bulunduðunu (er-Risâletü’lmüste¹rafe, s. 85) zikretmiþtir. Bunlardan
birkaçý þöyledir: 1. Müselsel bi’l-evveliyye.
Bir hadisin senedinde yer alan bütün râvilerin, hocalarýndan rivayet ettikleri ilk hadisi “haddesenî fülânün ve hüve evvelü hadîsin semi‘tühû minhü” lafzýyla rivayet etmesidir. 2. Müselsel bi’l-hýlf. Râvilerin bir
hadisi yemin ederek birbirlerine rivayet etmesi olup her râvinin “vallahi” veya “eþhedü billâhi ve üþhidüllahe le-kad ahberanî
fülânün” þeklinde tekrarlamasýdýr. 3. Müselsel bi’l-kavl. Senedde yer alan bütün râvilerin “semi‘tü fülânen yekulü” diyerek birbirlerinden naklettikleri hadistir. 4. Müselsel bi-“innî uhibbüke.” Metninde “innî uhibbüke” ifadesi geçen hadisi talebesine nakleden her hocanýn bu ifadeyi tekrarlayarak
rivayet etmesidir. 5. Müselsel bi’l-yed. Rivayet esnasýnda her râvinin kendi hocasýnýn ellerini sýkmak suretiyle aldýðý hadistir.
Teselsül bazan bir hadisin senedinde yer
alan râvilerin rivayet esnasýnda sakalýný sývazlamasý, belli bir yere dayanmasý, gülüm-

semesi, aðlamasý, musafaha yapmasý, elini baþýna koymasý, hadisi ayakta rivayet etmesi, parmaðýna yüzük takmasý ve eliyle
yere dokunmasý gibi davranýþlarý tekrarlamalarý þeklinde olur. Bununla birlikte seneddeki bütün râvi isimlerinin Muhammed veya Ahmed olmasý, Mekkî, Dýmaþký,
Irâký, Mýsrî ve Maðribî gibi ayný bölgeye
mensup bulunmasý, senedin tamamýnýn
baba - oðuldan teþekkül etmesi, seneddeki râvilerin hadis imamý veya fakih yahut
hâfýz, kadý, þair olmasý, her râvinin rivayet
esnasýnda “semi‘tü” veya “kara‘tü” yahut
“ahberanâ” gibi edâ sigalarýný tekrarlamasý þeklinde de meydana gelebilir.
Rivayet edilen müselsel hadisler arasýnda en sahih kabul edileni Ýbn Hacer el-Askalânî’ye göre Saf sûresinin kýraati hakkýndaki hadistir (Süyûtî, II, 189). Tirmizî’nin,
Abdullah b. Selâm > Ebû Seleme > Yahyâ
b. Ebû Kesîr > Evzâî > Muhammed b. Kesîr > Abdullah b. Abdurrahman ed-Dârimî senediyle tahrîc ettiði bu hadisi Hz.
Peygamber’den nakleden Abdullah b. Selâm þöyle der: “Ashaptan birkaç kiþi oturup konuþtuk ve, ‘Hangi amelin Allah katýnda daha makbul olduðunu bilsek de onu
yapsak’ dedik. Bunun üzerine Cenâb-ý Hak,
‘Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ý
tesbih eder’ âyetiyle (es-Saf 61/1-2) baþlayan Saf sûresini indirdi.” Abdullah b. Selâm þöyle devam eder: “Bu sûreyi bize Resûlullah baþtan sona okudu. Ebû Seleme
dedi ki: ‘Onu bize Abdullah b. Selâm böylece okudu.’ Yahyâ b. Ebû Kesîr dedi ki:
‘Onu bize Ebû Seleme böyle okudu.’ Evzâî dedi ki: ‘Onu bize Yahyâ b. Ebû Kesîr
böyle okudu.’ Muhammed b. Kesîr dedi ki:
‘Onu bize Evzâî böyle okudu.’ Abdullah b.
Abdurrahman ed-Dârimî dedi ki: ‘Onu bize Muhammed b. Kesîr böyle okudu’ (Dârimî, “Cihâd”, 1; Tirmizî, “Tefsîrü’l-Kur,ân”,
62). Bu rivayetin nakli esnasýnda her hoca hadisi talebesine aktarýrken Saf sûresini baþtan sona okumuþ ve böylece bu müselsel rivayet ortaya çýkmýþtýr. Bazý âlimler, senedinde tedlîs ve inkýtâ bulunmadýðý için müselsel hadisin en saðlam hadis
olmasý gerektiðini söylerken senedlerinde
yer alan râvilerin genellikle cerhedilen kimseler olmasý yüzünden bu tür hadisler hadis âlimlerinin çoðu tarafýndan zayýf olarak deðerlendirilmiþ, Zehebî de müselsel
rivayetlerin çoðunun asýlsýz olduðunu belirtmiþtir (el-Mûšý¾a, s. 44).
Literatür. Bazý müellifler müselsel hadisleri müstakil eserlerde, birçok müellif
de kendisine ulaþan senedlerle bir cüzde
toplamýþ veya eserlerinin bir yerinde bunlara iþaret etmiþtir. Müselsel hadisleri ilk
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