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ei-MUSAYERE'DEN BAZI TESBiTUER 

Prof. Dr. Şerafeddin GÖLCÜK (*) 
\ 

ibn Hümam .(öl. 861/1456) e!JMüsayere is·imli lhacimce kuçüik ancak 
muhtevoca zengin ıKelôm ·k.itobınr ima·m Gazôli'n.in (öl. 505/1111) ei-Risa
~e1Jli-Kudsiyye'sini iihüsar etmek icin ryazma·ya .lb~şla•mış fakat daha son· 
ra · müstaıkll ıbi · r eser ortaya ,c•km. ıştır. Kema.leddin b. Hümam'ın rbu yeni 
eseri ıi·ma·m .Gazôli'nin R'isalesiyle ıbirlikte yürüyen, giden an~amına 'gelen 
ef ... Müsayere adını almıştır: Ası·l adı ei-Müsayere f.i'•I-Akaidi'J-ıMQnciye fi'I
.Aihi·re ol_an 'bu eseriyle iıbn Hümom asıl imaıksadını ortaya koymaktadır. Bu, 
dünyadaki sağlam, nezph itikadın ·A'hiretteki kurtarıcı rolüdür. d; diinyada
•ki i:man ile ancak ıAhireıtte !kurıtuluşun ·söz ıkonusu olduğuna, ehemm·i:yetle, 
Kitabının ismiyle işaret etmelktedir . 

. ei-Müsoye·re'yi d'ört rükün •ve :her rüıknü on ası·! şeklinde tanz.im eden 
ibn HıJmaim, iman ve islam konularına Hatime'·yi tahsis e~miştir. 

Birinci rükünde ıAHalh'ın _ta;tını, i·kinci -rükünde Ai'lah'ın sıfatlarını, üçün-. 
cüsünde Allah'ın Fi·illerini. dördüncü rükünde ise P~gamlberliğ.i ·e·le alan 
ibn · Hüma:m, Allah'ın · va-rlığının ıbiılinırnesi ko.nusunda, dün ve· Ib ugün asla 
eskimeyen ·Kur'an vahyine, Kur'an ımetnine müracaat ederek cağdaş bir 
yaklaşım sergile.mişıtir. O, ibu tutumuyle Kelômi konularda ve diğer bütün 
·meSeleJerde cözümün Kur'an'da olduğu gerceğ·iıni bir de·fa daha teyıid et
·mekıte, .beş asır öncesinden bi·r ışık olma,kta, !bir metod dersi vermek•tedir. 
Sözü edilen konuda ıbn Hümam'ın rkullandığı ayatierin rmeaHeri·ni bir defa 
daha lbirılikte hatırloyal~m : 

"Gökleri-n ve yerin yaratılma·sında, !gece He gündüzün ıbirbiri ardınca 
gel·mesinde, in·saolara yararlı şeylerle den'izde süzülen gemi·lerde, ANah'ın 
.gökten i·n'dirip yeri ölümünden sonra dirilttiği .suda, her türlü canlıryı,orodcr 
yaymasında, rüzgarları ve yerle ·gök arasında erm-re amôde dura·n ,bulut
ları döndürmesinde, düşünen ·ki·mseler .iıoin deli·ller vardır. (Ba·kara 2/164) 

Söy.leyin; aıkıttığınız .mehiden i•nsanı yaratan siz ·mis'iniz, yoksa Biz ımi 
yarci·tmoktaryız. ·(Vakıa, 56/58- 59) 

Söy.Jeyin; ektiklerinizi yerden ıbitirenler sizıler m·isiniz, yoksa 'Biz nii bi
tiriyoruz. (Va.kıa ., 56/63- 64) 

.(*) S. '0. İl3Jhiyat FakQltesi Öğretim Üyesi. 
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Söyleyin; i·çıtiğiniz suyu buluttan indiren sizler mi-siniz, yoksa onu Biz 
mi indiririz. ·(Va,kıa, . 56/68- 69) 

Söyle,yin; :yak1ığınız ateşin ağa,cmı va-r eden ·Siz-ler misi·n~z, yok·sa onu · 
Biz mi var ederiz. (Va·kıa, 56/71 - 72} 

Modern ilmin ıveri·leri·ne göre hareket edi·ldiğin'de Allah'ın varlığının 

bilinımasinin cdk kolay olduğu ıgünümüzde, ·ibn IHümaım · yaşadığı dönem
de sa-nıki ,j,Jmin veriıler~yle ıKur'an'ın ısöy·ledi·k;leriıni meczederek Allah'ı 'bul
.ma·k isteyenlere !bir zeytin dalı uzaıtmakt:adır. O'na göre .. ~dlalh'ın .varlığını 
bilme !hususunda insanlardan bazılan tbüyüı~lenmeleri·nden, ·ki/birlerinden 
doleıyı ibret al·maya•ra:k ~irke, kufre düşmüşl_erdir. On;lar lbu inkôr·larına 

bağlı olara·k ölüm'den sonra dirili-şe de 'inanmamışlardır. Herşey açık, aşi
kôr olmaıkia bir·l·i·kte insonı şink, küfür !baıtoklığına· düşüren insanrn kiıbridir, 
boş.gururudur. 

Aslında i·nsan, An·kebut ·suresi·ni·n meaıHerini yer-eceğimiz 61. ve 63. 
ayetler~nde söz konusu edHd'iği gibi ANan'ı gômız :bir şekilde tanır. Anca•k 
işine ·gef·mediği ıiçin onun emirlerine boyun eğmez, itaatı Allatl'a deği~ baş
kasına tahsis eder. 

"And olsun ki onlatO·: "G·ökleri ve yeri yaraltan, güneşi, O·YI !buyruğu 

altında tutan kimdiır?" diye sorarson, şüphesiz "1AI -Iah'tı·r" derler. Öyleyse 
nrcin dôndürülüıyorla·r., 

. "And olsun ki onlara : "Gökten s-u indirip · onunıla, ölümünden sonra 
yeri dkilıten .kiımdir?" diye sorarsa n, şüphesiz "'AIIah'tır" derler. De ki : · 
''Övülımek Alılaih i·cindir" faıkat ooğli bunu akledemezler." 

O .ha:lde. ·insanın fıtratında UIUihiv·yetin AIJaıtı~a ait olduğu yer e•tmi·ş
tir. Zaten Peygamberler de i·nsanılan Tevhide cağırmışlar, on·larr "Allah'
tan !ba·şka. ila'h yoktur" 'gerçeğini söylemeye davet et.mişlerdi·r. Çünkü in
sa-n, varatı'klann bir tek i ·laıhının · olduğunu bi-liyor. Pe·ygaımberler T6\!hid'e · 
bulaşan pisli·kleri kaldırmaya,· Tevıhid a•kidesin•in üzerindeki ·külleri atma
ya gel·miş-ler, Al,lah ile insan a·rosındaki Tevhid akidesi söz konusu oldu'
ğunda. bağ_ları kurmaya, Tevrhid ak·ideslni tekraren sağla~m ve saf lbir şe- . 

l:<ilde tesis ve •inşa et·meye gayret göstermişlerdir. 

·ibn Hümom el-ıMüsayere'de Allah'ın zatı ve sıfatları konusunda kla
sik bilıgileri .sad_e, acık ve derli toplu, teferrua,ta kacmadan, dida·kHk bir 
·tarzda ıvermekte, zaman zaman ço.rpıcı Pfadelere ve görüşlere yer "ermek
tedir. Söz geliımi Allah'ın vatldaniyetini anJa.tırken, göklerde ve yerde -ni
zomın bozul·mayışını Allah'ın Kur'a·n'da ıhaber verişine bağ:Jamakto ve Şöy
·le demek;tedi·r: AJıloıh ·bu düzenin bozuluşunu, anca.k AUa'h'ıtan başka ilo'h
ların varlığına ıbôglamıştır. AHaQı'ıtan 'başka i'lah olımadığına göre bu düzen 
bozulmayacaktır ve Allah bi;r tekti-r. · 
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O, bu ifadelerivle Kur'a-n ayetlerinin künhüne vakı_f olduğunu ortaya 
koymakta, hiç olmazsa bu konularda Kur'an'ı di,nl·e·menin lüzumuna i~şaret 

etr:nekıted ir. 

ilbn Hümam, ei-·Müsoyere'sinde en geniş yeri Allah'ın fiHieri bölümü
ne ayırmıştır. O, bu da;vronışıyla ıçağdaş ıKelôm anlayışına öncülük eitmek
tedir. Zira Kelôm'ın devri,mizde en büyük ve en asli ~konusu insan ve hür
riyeti prolblemidir, . insanın ıkendi başına ve Allah'ın huzurundaki durumu
dur. O, bu bölüme girmeden !bir ince mese·leye temas etmekte, bu mese
levi tmlıya bağladıktan son-ra diğer konulara gecme·ktedir. i!bn Hüma·m'ı 

-raihatsız eden konu; Hanefiler-le (Maturidi·ler) Eşariler arasındaiki fiıili. sı

fatla·rın kıdemi, ezelil:iği meselesi, yani Allah'ın Tekvin sıfatıdır. 

1- Eşariler Tekvin'i Alılah'ın kudret sıfa,tıyla birli,kte ~mütalaa e-tti kılerin
den Maturfdi~er gibi a·yrı bir Teıkıvin sıfatı kabul etmemekteler. dolayısıy
la A;Jiah'ın rızık -verme, ;hsanda buJunma v.b. fiili -sıfatiarın ı, sanki hôdis, 
sonradan oluşan sıfatlar gibi değerılendi-rmektedirler. 

~Moturidiler ise Al-laıh'ın büıtün sıfaıtlarını zati, subOtl, fiil_l. haıberi, hep
si;ni kadlm, ez&li kabul etmeıkte, sonradan meydana gelen bir · iılahi sı·fat 

düşü nememeikted ir ler. 

~bn Hümaım bu 'i.ki görüşü i.mam Aza·m Bbu Ha;nife'den ve daha so'n
roki 'bir Hanefi bilgin, 331/942'de Mısır'da vefat eden imaım Tahavi'den i·k
tiba&lo·r yaıpa·rok, aralo-rında bir ·telif, uz-laşma yapma zarure·Nni hisse-tmiş, 
Eşarilerin de Hanefi- Maturidi Kelô·mcılarının söyl-ediklerini ifade ettikle
rini beyan etmişti-r. Yani ona göre, Aılldh'ın fiili sı·fatlarıyla da ezeli olduğu, 
O'-nun fi·iH sıfatlann~ sonroda-n meydana gelmediği hususunu Eşariler de 
ben~msemiştir. · 

-ilbn Hümam bu tavrıyla iyi niyetin, birleştirici anlayışın e-msalsiz bir 
örneğtn'i orıtaya koyma•ktadır. O'nun gönlü, böylesine önem·li bir konuda 
Ehr-i Sünnet'-in tki 'büyük itikadi 1kolunun farklı görüşlere sahip o-l-ma-larına 
razi deği-ldir. Her.ha·lde ;ilbn Hüma.m bu davranışıyla .da ·günümüz müs-lü
maniarına .cok anla-mlı mesajlar sunmaktadır. 

insa-nın fnllerinin meydana gelişinde cok ince, daıkik bilgiler sunan, 
konuyu fevkalôde bir usiOpla derinliğine ince4eyen ibn Hümam için Tek 
Yaratıcı vardır, ALLAH. O'nun bu ba:histe söyledikleri tam bir araş-tırma 
konusudur. Ra:hotoa üzerinde ıbir doktora calışması yapı.lalbilir. Kendi gö
rüşlerinin ya~nısıra geçmiş :bilginlerin görüşlerini de vukufla ıve tam bir ?0-
16hi'yetıle değerlendiren 'bn Hümam'ın şu söz.ıeri côHb-i dikıkattir : 

"AI-Jaıh insana ihtiya-ri fii-lierini yapıma yetkisi vermiştir. insanın bu ko 4 

nuda tam !btr hürriıyati ~vardır. Allalh ins.ana ihayrı ve şerri tari·f etmiş, bil
di-rım·iştir. Afılalh ayrıca (n-sana- is~ediği fiili yapma •ve te~ketme kudreti, gC · 
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cü vermiş.tir. Daha sonra Alla1h insana hayn ·işlemesini ve ıbunu işlediğin· 
de sevaıb, şerri terket-niesini ·ve bunu iş·lediğinde ıka1b, cezo vereceğini 
beya·n etımiştir·. Bunları da insanın gücüne •ve thtiyarına bağlamıştır. Bü
tün 'bunlar Allah'ın uluhiyyetinde asla lbir noksanlı·k değildir. Nor·mal ve 
·ma·kul hususlardır." 

. Ai.lah insanın hayatında, işlerini yapmasında irad~ -ve gücünü :kullan
masında böyle bir nizo-m tesis etmiştir. As·lında bu düzenin işleyişinde in
sana c·ok -bQyük değer veriılmekte,. insana önünde rahatça hareket edefbi
leceği !boş bir alan, yani hürri-yet alanı bahşedi-lme·ktedir. insan bu a·lan-

- da . hayırdan veya şerden biri-ni sec~bili·r, ancak -o 'bu se:çtiıklerinin enca
mına kat·lanacakUr. Hayır ve şerrin, emrin ve nehyin, marufun ve münke .. 
ri n, güzel amel ile ç·irkin omelin neticesi 'bel-l·idir. ·insan 'bunla-rı işlemeden 
sonuolarını bilmektedir. insan ıyaptık,Jarından sorum·ludur. 

Kaza 've Kade-r; insandan azim ve ihtiıyarı !kaldırmaz. insQn azmi, ira
desi ve gücü olma:kla- birlikte Kaz<l ve Kader dairesinde fiilierini icra eder. 

Ger-çeıkte -A·IIah ·insanların ne ·yapaca-klarını, nasıl bir ıhaya-t çizgiısi :to-
kip edeceklerini bilir. 1 

i'bn ·Hümam, Kaza ve Kader meselesini ·AI-Iah'ın -mutlak ilmi iıle izah 
etmek suretiyle ·konuya esnekliık ve derinlik .kazandırıyor. O, ıbu konuda 
güneş ·ve ay .tutulmalorının ön-ceden bilinmesi-ni, Allah'ın insanın fiiHerini. 
önceden biliş-ine misal veriyor. 

irades iz, güçsüz ve -sonuc ta- hürriyet i ol•mayan lbir- insa·n anılayışı Tek
lif~eri ortadan ka·ldırır, o zorpan dinin, peyga_mberin -ge_l'işinin htç bir an
iamı olmaz. 

. insanlar şa-ki ve said, cehenne-mlik ve cennetlik olaraik ik.iye ayrılır. 
Ancak şakiler, !kötüler Allah'ın adaleti ·gereği, said·le·r, i•yi•ler de Allah'ın 
fa.zlı, ·keremi gereği bu evsafta .ol·muşlardır. ıA·ncaık şu ·gerçeği unutmamak 

ıgerekir: •AHah'ın ·faz- lı, keremi, ·lü·tfu heııkesi ·kapsar, fa·kat lbu lütuf ve ıke

remden karcanidr ilahi adalet :gereği şa-ki olurılar. 

i.bn Hümam J<ur'an''ın tam bir :bendesidi·r. O .. Kur'an'ı Hz. Peygam·berin 
nübüwetinin en :büyük olometi olarak ;görür, onu ıbütün zamanlar boyun
ca devamlı. en •muazzam alkli ,mucize olarak değerlendirir . .Talbii Hz. Mu
hammed S. üstün ahla.ki meziyetleriyle, _ 'bıra-ktığı en -büyük manevi ·miras 
sünnetiyle ve hissi ·muci.zeleriyle son peygamberdir: 

ibn ıHümam, Ah·iret konusunu .işlerken de Kur'an'ın en -güze·l ö·kli de
lillerini ·kullanı•yor. Mesela Lokman Suresinin 28. ayetini 'bu hususta· delil 
olarak kullanma·sı ~k·onuyu, aıkli ve nak.ı7 yönden, temeJ.Iendirme bakımın
c~:m önem arzediyor. _ 
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".Ey insa-nlar! Sizin •yaratılmanız ve tekra-r diri,l·meniz tek bir nefsi.n ya
ratılması ve :tekrar d~riltilmesi gfbidir. Şüphesiz ·Allah işitendir, görendir." 

Ayrıca Rum suresinin 27. ayetini de hatırlatıyor: 

"Önce yaratan, ölümündeın sonra tekrar dirilten O'dur. Bu, O'nun i·cin 
daiha kolaydır.. Göklerde ve yerde olon en üstün sıfat·lar O'nundur. O, 
güçlüdür, ıharki·mdir.'' ı-

iibn Hü~am'a göre iode, ya·ni tekrar ıyaratnıa. diril'tme, ilk de;fa yçırat
riı'adan fa·rksızdır. tıpkı ilk yarat-ma ·gibidir. ·A:IIaıh il·k defa nasıl yarattıysa 
rkinci ·defa arynı ·şeki·lde yarataca.ktır. Aslında i·kinci yaratma O'nun için 
daha kolaydır. Çünkü ıbiri·ricisi rmodelsiz, iıkineisi modell'idir. 

~ . 

imomet'in ·müslüımanlar üzerinde genel tasarru·f hakkı olduğunu söy
·leyen 'fbn Hüma·m •. imam tayi·ninin aklen değil rıa·klen vaciib olduğunu be
yan etmeıkıte, bunu dini ve dünyevi i ·şlerin düzenl'i görülmesinde en önem-
li husus ola.rc:ık değerlendirmeıktedir. ' 

. . 

Hz. Ebu Bekr'in Hz. Peygamber'den sonra :hak halife olduğunu akli 
ve nakli deHJ.Ierle anlatan ibn Hümam, Hz .. Ali ile i'lgiliı iddia·la· rı reddetmek
te, bu ıkonuda "bütün Sa'habeyi •hata ile" sucla·manın ·kökıten bôtıl oldu-

. 'ğu nu belirtmektedir. Müslümanları Hk de·vir,lerden bugüne ·kadar fazlasıy- . 
1a -meşgul eden rma:met ·konusunda,· özefli.kle Hz. A·li ·konusunda geniş . 
ocık·la·malar .yapan lbn Hümam, Sünni inanç doğrult.usunda Hz. Ali'ye 
Hulafa-i Raşidin'in dördüncüsü ·olarak !büyük sayıgı . ·gösterir. Ona. göre Sa
halbe'nin hepsi•ne Allah'ın övdüğü tarzda övgüde, sevgide bulunmalk ge
reki·r. Sa·haıbe a·rasinda aıyırım yapmak temiz fslam·i inancıa. !bağdaşmaz. 
Z·ira Sdhabeyi ıAIIah ·ve -resu.Jü ·seria .ebmiştir. 

i·mamda bulunması gereken şorrtları müs~ümanlı-k, erkeklik, üstün ah
·laki ımeziıyetler, mm, .yeterHiiık ve şecaat olaraık ziıkreden iibn Hümam, adil 

. olan i·ma.m'a müslümanların facir .olsa da, anca•k şeria,·ta muha·lefet etme-
diği -müddetçe itaat etmelerinin farz olduğunu i·fad_e ediyor . · 

i·bn Hüma·m'ın ifadelerinden onun 'COk sam·irmi bir mürnin ve müslü
man olduğu . O'Cıkca anla-şıfııyor. Kirtabının sonuna ekiediği iman ve islaım 
ibahsini işlerken bu 'durum ıba·riz ıbir şeki·lde •görülüyor. O'na göre iman; 
Hz. rMuha·mmed'i itikad .ve a·mel olarak 1:asdiik etmek.tir. Şehadeteyni söy ... 
Jeyenrn 'bununla mutabarkot 1hal·inde olması ·gerekir. Hz .. ·Muha.mmed'in ri
saletine ·ina,na·n 'ki·mse, :Af.laıh'ın kull·uğa, ibadet .etmey.e lôyık tek varll'k ol
duğunu aıksi•yon halinde i·sbat etmesi i·caheder. insanın ıher türlü şir·ı< ta-

. vırlarından omellerini ~emizlemesi, ulu'hiyette iAIIah'ın bir tek olduğunu, 
Kur'an'da anlaıtıldığı şeknde ·AHah'a inandığını izhar etmes'i icalbeder. Kü
für, tekziple veya diıni ho·fife alma·kla vuku ·bulur. 



12 Prof. Dr. Şerafeddin GÖLCÜK 

Ehl-i Khtap'tan Allah'ı bir tek kabul edenler ve Hz. Muhaımmed'in 
arapların müşriklerine veya başikaiarına ·peygamber gönderi·ldiğini söyle
yenierin imanı ge·çerli- değHdir. Zi-ra· geçerli, sahih imanda, Hz. ·Muha·m:.. 
med'iın peyga·mber·liğini kabul esastır. 

Taatler imana dahil edilirse iman artar. Taatlere bağlı olarak iman 
artar eksilir. Bunun aıksi ·durumda ise iman tasdirk ve hüküm olarak ne 
artar ne eks·i.Jıir. iman. tasdiki ortadan ·ka·ldıncı bir şey söylenmedirkıçe ve 
yapılmadıkça yok olmaz, kişiıyb ıterıket·mez. insanın bu imanı diri tut·ması 
icin sürekli onu yenilernesi gerekir (1). 

* 

c> Kemalu'd-Din b. Humam, Kitabu'l-Musayere, Mısır 1347. 




