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KİYA el-HERRASi 

C .. r'fil' ~~) 
Ebü'l-Hasen Şemsülislam İmadüddln 

All b . Muhammed 
b. Ali el-Herrasl et-Taberi 

(ö. 504/1110) 

Fıkıh, tefsir ve hadis alimi. 
__j 

S Zilkade450 (24 Aralık 1058) tarihinde 
Taberistan'da doğdu. Lakabı olan Kiya 
Farsça'da "büyük padişah , yönetici, bir 
kavmin önderi" anlamındadır. Kelime 
özellikle Gllan ve Thberistan'da yönetici, 
vali. ayrıca toplumun önde gelenleriyle 
saygın alimler için kullanılırdı (Dihhuda, 
XI, 16585-16586). Bazı biyografi eserlerin
de ise Farsça aslının İlkiya olduğu belirtil
mektedir. Klasik kaynaklarda anlamı ve
rilmeyen Herrasi nisbesinin çağdaş biyog
rafi yazarlarınca Arapça'da "Herraslı" ve
ya "keşkekçi" ya da Farsça'da "haşmetli, 
kıymetli" gibi anlamlara geldiği ileri sü
rülmektedir. On sekiz-yirmi yaşlarında 
Nlşabur'a giden Herrasl. Nizarniye Medre
sesi'nde derslerine katıldığı ve yardımcı
lığını yaptığı İmamü'I-Haremeyn ei-Cü
veynl'nin EbQ Hamid ei-Gazzall'den sonra 
en seçkin öğrencisi oldu. Kavrayış ve izah 
yeteneğiyle hocasının takdirini kazandı. 
EbQ Ali Hasan b. Muhammed es-Saffar 

. ve Ebü'I"Fazl Zeyd b. Salih et-Taberi'den 
hadis dinledi. Fıkıh ve usulü ile tefsir, ha-
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dis, hilaf gibi ilimlerde uzmanlaştı. Hadise 
çok önem verirdi; münazaralarında ha
dislerden sıkça delil getirir, onları kıyasa 
tercih ederdi. 

Muhtemelen hocasının ölümünden 
( 478/1 085) sonra Beyhak'a giderek bir sü
re müderrislik yaptı. Şaban 492'de (Tem
muz 1 099) Selçuklu Sultanı Berkyaruk'un 
elçisi sıfatıyla bir mektup götürdüğü Ab
bas! Halifesi Müstazhir- Billah'ın yanında 
saygı gördü. Zilhicce 493'te (Ekim 11 00) 
Bağdat'a göç eden Herrasi ölümüne ka
dar Nizarniye Medresesi müderrisliği gö
revini yürüttü. Şafii mezhebinin Bağdat'
taki otoriteleri arasında yer aldı. Başta 
EbQ Tahir es-Silefi. İbn TOmert ve İbn 
Serhan olmak üzere birçok talebe yetiş
tirdi. Berkyaruk tarafından kadılığa tayin 
edildi, zamanla servet ve şöhrete kavuş
tu. Sağlam kişiliği, ciddiyeti. akıcı üsiQbu, 
üstün münazara yeteneği ve gür sesiyle 
dikkati çeken Herrasi ulema arasında 
"şemsülislam" lakabıyla anıldı. Özellikle 
münazara ve izah kabiliyeti bakımından 
Gazzall'den üstün olduğu ileri sürülmek
tedir. 

İmam Şafii'nin görüşlerine taassup de
recesinde bağlı olan ve Eş'ariyye akldesi
ni savunan Herrasi Rafizıyye, İmamiyye, 
Mu'tezile gibi mezhepterin görüşlerini 
şiddetle eleştirdi. Hasan Sabbah'ın İlkiya 
lakaplı oğlu ile karıştırılmasından kaynak
lanan bir iftira sonucunda Batınllik'le 
suçlanıp hapsediidiyse de Müstazhir- Bil
lah'ın tavassutu ve aralarında Ebü'I-Vefa 
İbn Akil'in de bulunduğu ulemanın hüsnü 
şehadetiyle ölümden kurtuldu. Bu iftira
nın bir sebebi de Herrasi'nin Ehl-i beyt'e 
duyduğu aşırı sevgi sebebiyle Yezld b. 
Muaviye'ye lanet etmenin cevazına fetva 
vermesi olabilir. 1 Muharrem 504 (20 
Temmuz 111 O) tarihinde Bağdat'ta vefat 
eden Herras1. Babüebrez Kabristanı'nda 
Ebu İshak eş-Şirazl'nin türbesinin yanına 
defnedildi. 

Eserleri. 1. Al;ıkamü'l-lf.ur'an*. Bir
çok defa basılmıştır (nşr. Musa Muham
med Ali-izzet Ali Id Atıyye, I-ll. Kah i re 
1974; 1-11. Beyrut 1405/1985). 2. Kitfıbü 
UşO.li'd-dfn. 3. Ta<Jflf ii uşO.li'l-fı]fh (bu 
eserlerin yazma nüshaları için b k. Brockel
mann, GAL, ı. 489; Suppl., ı. 674) . George 
Makdisi, son eserin bir nüshasını Ankara 
Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulduğunu 
ve kapak sayfasındaki ifadelerden büyük, 
orta ve küçük olmak üzere üç ayrı versi
yonunun varlığının anlaşıldığını. mevcut 
nüshanın ise ikinciye ait olduğunu söyle
mektedir (EJ2[İng.J. V, 234) . 

Herrasi'nin kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: Şiffı,ü'l-müs
terşidin if mesfı,ili'l-müctehidin (h il af 
ilmine dair en güzel eserlerden biri oldu
ğu söylenir), Levami<u'd-delfı,il if zevfı
ya'l-mesfı,il, Na]fzu müfredfıti'l-İmfım 
A]Jmed. Son eser. Ahmed b. Hanbel'in 
diğer üç mezhep imarnından farklı olan . 
görüşlerini eleştirdiği bir kitaptır. Hanbeli 
alimleri Şemseddin İbn Abdülhadl ve İbn 
Kadı'I-Cebel muhtemelen buna reddiye 
olarak er-Red <ale'l-Kiyfı el-Herrfısi 
adıyla birer eser yazmışlardır. Ayrıca A]J
kfımü'l-Kur,fın'ında el-Muşannef fi'r
rivfıyfıt, Mesfı,ilü'l-fı~h ve el-Me?;heb 
adlı kitaplarına atıfta bulunmaktadır. 
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Iii ABDÜLKERİM ÜNALAN 

KİZB 
(y~l) 

Ravinin ·adalet sıfatına 
sahip olmadığını gösteren 

hadis terimi. 

-, 

__j 

Sözlükte "bilerek yahut bilmeyerek bir 
şey veya olay hakkında olduğundan fark
lı haber vermek" anlamına gelir. Hadis il
minde bir söz, fiil, takrir veya sıfatın kas
ten uydurulup Hz. Peygamber'e isnat 
edilmesini, ravinin bir hocadan duymadı
ğı hadisi duyduğunu söylemesini, hadisin 
isnadi nı değiştirmesini, hocasına ait ol
mayan b.azı rivayetleri ona nisbet etme
sini, hocasının rivayetlerine başka riva-



yetler sokuşturmasını ifade eder. ResGl-i 
Ekrem, kendisine yalan isnat etmenin 
başkasına yalan isnat etmeye benzeme
yeceğini. yalan olduğu bilinen bir hadisi 
rivayet edenin yalancı olduğunu ve kendi
sine yalan isnat edenin cehenneme gire
ceğini söylemiştir (ayrıca bk. YAlAN) . 

Hangi amaçla olursa olsun kasten ha
. d is uydurmak veya uydurulmuş bir sözü 
uydurma olduğunu açıklamadan naklet
mek. ravinin rivayetinin kabulü için ön
celikle aranan adalet sıfatını yok eden en 
ağır cerh sebebidir. Süfyan es-Sevrl. imam 
Malik, Abdullah b. Mübarek ve Ahmed b. 
Hanbel başta olmak üzere birçok hadis 
alimi. Resulullah'a bilerek yalan isnat 
eden bir ravinin dine verebileceği büyük 
zarar sebebiyle tövbe etse bile rivayetinin 
bir daha kabul edilmeyeceği görüşünde 
birleşmiştir. Ancak Nevevi, bu cezayı ağır 
bularak hadis uyduran ravinin gerekli 
şartları taşıyan tövbesinin ve ondan son
raki rivayetlerinin kabul edilmesi gerek
tiğini söylemiştir. Hadis rivayetinde hata 
etmesi yüzünden yalancı durumuna dü
şen ravinin ise hatasının farkına varıp 
tövbe etmesi halinde tövbesi geçerli . ri
vayetleri makbul sayılmıştır. 

Hz. Peygamber' e yalan isnat ettiği bi
linmemekle beraber d inin kesin esasları
na aykırı düşen bir hadisin rivayetinde tek 
kalan (infirad) veya insanlar arası ilişkiler
de yalan söylediği tesbit edilen bir raviye 
şüpheyle yaklaşılmış (ittihamü'r-ravl bi 'l
kizb . töhmetü'r-ravl) ve onun "metrGk" 
veya "matrfıh" adı verilen rivayetleri ka
bul edilmemiştir. Hadis alimlerinin bü
yük çoğunluğu insanlarla ilişkilerinde ya
Ian söylediği bilinen kimseden hadis alına
mayacağını, bir kısmı ise tövbe etmesi 
halinde rivayetinin kabul edileceğini söy
lemiştir. 

Hadis münekkitleri bir ravinin yalancı
lığını ortaya koyan önemli esaslar belirle
mişlerdir. Bizzat ravinin hadis uydurdu
ğunu itiraf etmesi; şahsi tutumu veya 
hoca-öğrenci ilişkisi dolayısıyla yalancılı

ğının ortaya çıkması; rivayetinin Kur'an'a, 
mütevatir veya sahih hadise, kesinleşmiş 

icmaa dayalı bir hükme ve te'vili müm
kün olmayacak şekilde akla aykırı olması; 
deney, his ve gözlemlere, tarihi bilgi ve 
gerçekiere uymaması; eldeki güvenilir ha
dis kaynaklarında yer almaması; rivayeti-
nin metninde bozukluk, anlamında ölçü
süzlük ve tutarsızlık bulunması ; birçok 
kişinin görmesi ve bilmesi gereken bir 
olayı sadece kendisinin gördüğünü ve bil
diğini iddia etmesi bu esasların başında 
gelmektedir ( Kandem ir, s. 80-82, 180-1 9 1 ). 

Ayrıca hadis alimleri mükemmel bilgi do
nanımları , üstün anlayış ve kavrayışları, 
yalan ı yakalama konusunda kazandıkları 
kuwetli sezgi ve yetenekleri yardımıyla 
doğruyu yalandaıı , dürüstü yalancıdan 
ayırmada zorluk çekmemişlerdir. 

Hadis alimleri isnad sistemini kullana
rak. sened ve metin tenkit esaslarını be
lirleyerek. değişik türdeki rical edebiyatı 
kaynaklarında yalancıları tanıtarak onları 

ortaya çıkarmışlardır. Yalancılarla müca
deleyi hiçbir zaman bırakmamışlar, ge
rektiğinde yemin ettirerek, ilgililere şika
yet ederek, yalanlarını yüzlerine vurarak, 
uydurma rivayetlerini imha ederek, ken
dilerini toplum içinde azarlayıp rezil ede
rek itibarlarını sarsmış ve hatta onları 
düşman ilan ederek kendileriyle beşe

ri münasebetleri tamamen kesmişler, 
böylece yalancılara karşı çeşitli şekil 

lerde maddi ve manevi baskı uygulamış
Iard ır. 

En şiddetli cerh sebebi sayılan yalancı
lık suçunu işleyen ravilerin hadis rivaye
tindeki ehliyetini anlatmak için hadis mü
nekkitleri bazı özellafızlar kullanmışlardır. 
Bu lafızlarıo başlıcaları şunlardır: "Mütte
hemün bi'l-kizb" (yalancılıkla itharn edilmiş
tir). "müttehemün bi'I-vaz"' (uydurmacılık

la itharn edilmiştir) . "rumiye bi'I-kizb" (ya
lancılıkla suçlanmıştır ) . "yücledü fı'l-hadis" 
(yalancılıkla itharn edilir) . "yensibunehfı ile'l
kizb" (kendisine yalan cılık isnadında bulunur
lar). "hadisühG yedüllü ale'I-kizb" (hadisi 
yalancılığına delildir). "la era hadiseh(ı yeş
behu hadise ehli 's-sıdk" (hadisinin doğru 
sözlü kimsenin . hadisine benzediğini sanmam), 
"keennehfı vazıu hilzihi 'l-hurafe" (bu hu
rafeyi uyduran sanki odur) . "yekzibü" (yalan 
konuşur) , "yedau" (hadis uydurur). "yahte
liku" (hadis icat eder). "yefteilü" (hadis imal 
eder). "yüzewiru" (uydurur) , "ekzebü'n
nas" (insanların en yalancısıdır ı . "ekzebü min 
Fir'avn" (Firavun'dan daha yalancıdır) . "iley
hi'l-müntehil fi'l-vaz'" (uydurmacılıkta zirve
dir) . "ruknün min erkani'l-kezib" (yalanın 
elebaşılarından biridir), "menbau'I-kezib" 
(yalan kaynağıdır) . "ma'dinü'I-kezib" (yalan 
kaynağıdır). "cirabü'I-kezib" (yalan torbası
dır). "kezzabün cebel, cebelün fı 'l-kezib" 

(yalan dağıdır), "yekzibü kanatlr" (hadsiz he
sapsız yalan söyler). "fülanün mimmen yud
rabü'I-mesel bi-kizbih" (yalancılığı darbırne
sel olmuş biridir). "kezzab" (yalancı ve sahte
kardır). "kezub" (yalancıdır). "vadda'" (uy
durmacıdır) , "effak" (yalancı ve iftiracıdır). 
"deccal" ( sahtekar ve yalancıdır). 

Bir kimsenin hadis uydurduğunu kina
ye yoluyla gösteren Iafızlar da kullanılmış

tır : "Yezrifü " (hadise eklemede bulunur) . 
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"hiltıbü leyl" (gece oduncusudur) , "hamma
lete'l-hatab" (odun hamalıdır). "fülanün ala 
yedey Adi" ( falanca Adi 'in el ine düşmüştür 

! DİA, II, 31 I -3 I 21) , "hüve asa Musa telka
fü ma ye'fikfın " {0, Musa' nın a sa s ı gibi 
bütün ya lanla rı hemen toplar alır), "füla
nün ahrecet lehü'l-arzu efiaze ekbadiha" 
(yeryüzü ona hazinelerini açtı). "ifrun mine'l
a'far (kötü adamın biridir) . "ıdrib ala hadi
sihl" (hadisine bir kalem çek) . "fi dari fülan 
şecerun yahmilü 'l-hadis" (falanın evinde ha
dis ağacı var). "lehfı belaya" (birtakım baş be
lası rivayetleri var). "lehfı tam mat" (felaket 
rivayetleri var) . "yüsebbicü'l-hadis" ( gelişi 

güzel hadis rivayet eder). "habisü'I-hadis" 
(hadisi berbat biridir). "zeyyif" (kalpazandır) . 

"yezidü fi'r-rakm" (aldatır. hadise ilavede bu
lunur). "es'elüllahe's-selame" (Allah ondan 
korusun) . "Mza min arneli (yedi) fülan" (bu 
hadis falancanın imalidir). Birinin hadis uy
durduğunu karlneye bağlı olarak kinaye 
yoluyla gösteren ağır cerh lafızları arasın
da şunlar da zikredilebilir: "Halik" (helak 
olmuş) . "mfıt" (ölüp gitmiş), "sakıt" (peri
şan). "vahi" (çürük) . "zahib" (yok olup git
miş) . "yüverriku" (sayfa aktarır) . 

Diğer taraftan bazı münekkitler yalancı 
ravileri cerhederken onları açıkça yalanla
yan lafızlar yerine daha yumuşak ifade
ler kullanmışlardır. Mesela imam Şafii , 
"hadisühfı Ieyse bi şey'" (hadisi bir şey değil) 
ve, "Falandan hadis r ivayet etmek ha
ramdır"; Buhari "münkerü'l-hadis" (hadisi 
münkerdir). "seketfı anh" (münekkitler onun 
hakkında susmayı tercih etmişlerdir) , "flhi (fi 
hadisi hi) nazar" (kendisinde 1 hadisinde şüphe 
var) ; Nesai "metrGkü'l-hadis" (hadisi ter
kedilmiştir) lafızlarını en ağır cerh ifadesi 
olarak bunlar için kullanmışlardır. Bu se
beple sağlıklı bir tenkit yapılabilmesi için 
münekkitlerce cerh ve ta'dil lafızlarının 
özel anlamlarının bilinmesi gerekir. Ha
dis alimleri uydurma rivayetleri genellik
le "el-Mevi.u<at" adlı eserlerde (bk. MEV

züı. yalancıları ve yalancılıkla itharn edi
len ravileri de "e<;l- ı;ıu<afa, ve'l-metrfıkin" 

adlı biyografık çalışmalarda tanıtmışlar-

. dır (bk. DUAFA ve METRÜKIN) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ramhürmüzi, el·Mu/:ıaddişü '1-faşıl (n ş r. M. 
Accilcei-Hatib) , Beyrut 1404/1984, s . 316, 319; 
Hatib ei -Bağdildi, el-Ki{aye (n ş r. Ebü Abdullah 
es-Sevraki- İbrahim Ham di e l-Mede ni) . Medine, 
ts. (e i-Mektebetü'l-ilmiyye ). s. 116-119; ibnü's
Salah, 'Ulümü'l-/:ıad1ş, Kahire, ts ., s . 47, 55; Ne
vevi. Şer/:ıu Müslim, l , 183-185; a .mlf., Teh~fb, 
lll, 113; Zehebi, ei·Miı~l?a(n ş r. Abdülfettilh Ebü 
Gudde) , Beyrut 1405, s. 34-35; ibn Receb, Şer
/:ıu'İleli't-Tirmi~1 ( nş r. Subhi es-Sa m errill). Bey
rut 1405/1985, s . 78, 83, 85, 86; ibn Hacer ei
Askalani, Nüzhetü'n-na?ar şer/:ıu Nul]beti'l-fi
ker, Kahire 1409/1989, s. 40, 41 ; Şemseddin 

127 



KiZ B 

es-Sehavi. Fet/:ıu '1-mugiş, Beyrut 1403/1983, I, 
260, 335, 337-339; SüyGti, Tedrfbü 'r-ravf ( rı ş r. 

Abdülvehhab Abdüllatif). Beyrut 1399/1979, I, 
277, 330; ibn Arrak. Tenzfhü'ş-şerf 'a, I, ı2; 
Emir es-San'ani. Tavif/:ıu'l-efkar, Kahire 1366, 
Il , 88, 243; Sa'di ei-Haşimi, Şer/:ıu elffı.?i ' t-tecrf

/:ıi 'n -nadire ev f!:alfleti ' l-isti'mal, Mekke , ts .; 
Tecrid Tercemesi, Mukaddime, I, 294-295; M. 
Yaşar Kandemir, Mevzü Hadisler(Arıka ra 1975) . 
istanbul ı997, s. 80-82, 130-138,ı80-ı91; Ta
lat Koçyiğit, Hadis lstılahlan, Ankara ı 985, s. 
199-201 ; Mustafa b. ismail , Şifa'ü ' l-'a lfl bi-el
fa? ve f!:ava'idi'l-cer/:ı ve't-ta'dfl, Kahire 1411 1 
199 ı ; Emin Aşıkkutlu. Hadiste Rica / Tenkidi, 
istanbul 1997 , s. 1 10-117; Abdullah Aydınlı. 
"Ala Yedey Adl", DİA, ll, 311-3ı2. 

L 

L 

lt.l EMi N AşıKKUTLU 

KLASiK TÜRK EDEBiYATI 

(bk. DİVAN EDEBiYATI). 

KLİS 

Hırvatistan' ın güneyinde 
eski bir Osmanlı sancağı 

ve kaza merkezi. 

_j 

_j 

Dalmaçya kıyısındaki Split şehrinin ku
zeydoğusunda kıyıdan biraz içeride bu
lunan Klis günümüzde küçük bir kasaba 
olarak varlığını devam ettirmektedir. Ka
y alıklar üzerine kurulu tahkimatlı kalesi 
Split'i Batı Bosna'ya bağlayan stratejik 
yolu kontrol eder. Ortaçağ'larda Klis Hır
vat Subic ailesinin hfıkimiyetindeydi (Zri 
noğlu adıyla ta nınan bu aile, XVI. yüzy ıl

da Osmanlılar'ın en önde gelen dü şma n

l a rı olarak ün kazanmıştı ). Bölge, 1 S37'de 
Gazi Hüsrev Bey' e bağlı ve onun kethü
dası olan Hırvat asıllı mühtedi Murad Bey 
tarafından zaptedildi. 

Fetihten hemen sonra Klis sancak ve 
kaza merkezi yapıldı. Bu idari yapı az çok 
Osmanlı Hırvatistanı'nın da sınırlarını ta
yin etmişti. Zira sancak toprakları büyük 
oranda eski Hırvat Krallığı ile günümüz 
Hırvatistan'ının sınır larını ihtiva etmek
tedir. Osmanlılar da bu bölgeyi "vilayet-i 
Hırvatl" olarak adlandırdılar. Klis sancak 
merkezi yapılmakla birlikte konum ola
rak Osmanlılar'ın rakiplerinin saldırıları
na açık bir durumda olduğundan sancak 
beyi genellikle Livno'da (Osma nlı belge
lerinde Hlivne [Bosna-Hersek[) , kadı ise 
Sibenik yakınlarındaki Skradin'de (iskira
din) otururdu. 1 S80'de Bosna vilayeti te
sis edildiğinde Klis sancağı ikiye ayrıldı 
ve kuzeybatısı Kırka adıyla Bosna vila
yetine bağlandı. Klis 1 S96'da kısa bir sü
re Habsburglular' ın himayesinde Hırvat 
Krallığı ' nı ihya etmek isteyen mahalli 
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güçlerin hakimiyetine geçti. Aynı durum 
164S'te Venedikliler'in desteğiyle yeni
den yaşandı. 

1699 ve 1718'deki kısmi toprak kayıp
larına rağmen Klis 1826'ya kadar Osmanlı 
sancağı olarak varlığını devam ettirdi. Os
manlı döneminde sancağın Bosna'ya ya
kın bölgelerinde yaygın bir İslamiaşma ol
du; İslami yapılaşma gerçekleşti ve pek 
çok tanınmış şahsiyet yetişti. Adriyatik 
bölgesine yakın diğer kısımda ise İslam
laşma aynı oranda değ ildi. Bununla bir
likte bu bölgeden de devşirme olarak alı
nan bazı kişiler Osmanlı Devleti'nde önem
li hizmetlere kadar yükseldi. Bunlar ara
sında en tanınmışı Klis civarında vakıf 
eserleri bulunan Sadrazam Rüstem Pa
şa'dır. Hazinedarbaşılık ile işkodra. isken
deriye ve Bosna sancak beyliği yapmış 
olan Flruz Bey ( ö. ı 5 12 ) gibi isimler ise 
daha fetihten önce Osmanlı bürokrasisi
ne dahil olmuşlardı . 

Klis sancağı susuz ve kayalık bir arazi
ye sahip olduğundan ekonomik açıdan ve
rimli bir bölge değildi. Bununla beraber 
yakındaki Venedikliler'e tahıl ürünleri ih
raç edilirdi. Venedik limanları bölgenin 
Bosna, Macaristan ve İtalya ile olan tica
retinin de ihraç kapıları olarak önemli rol 
oynardı. 1 S92'de Split'te bir iskele inşa 
edildi. Bu arada sancak halkına da öşür 
ve tirnar arasında yeni bir statü sağlan 

dı. Bunların içinde deniz kenaqnda bulu
nan Poljica (Police) kasabasına özel bir 
imtiyaz verildi. Geleneksel Hırvat toplum 
yapısını muhafaza eden Poljicalılar Os
manlılar tarafından Hassa-yi Hümayun 
reayası olarak adlandırıldı . 

Sancağın güneybatı kısmında kayda de
ğer bir şehir hayatı ve kültürü yoktu. Bu 
bölge, genellikle sık sık başı bozukların ve 
Adriyatik kıyılarındaki Senj'de üstenmiş 
olan Uskoklar'ın (Habsburglar'a bağ lı çe-
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teler, a kınc ı güçler) saldırılarına ve yağ
malarına maruz kalırdı . Muhtemelen bu 
yüzden müslüman ve hıristiyan yerli halk 
arasında sipahi kahramanlık şiiri geliş
miş ve yaygınlaşmıştır. Klis'in serhat ha
yatına ve kültürüne dair bir kısım bilgiler 
All Mustafa Efendi ve Evliya Çelebi'nin 
eserlerinde yer almıştır. 
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Türkçe'de "evli kadının eşi" anlamında 
kullanılan koca kelimesinin Arapça'daki 
karşılığı zevcdir (çoğul u ezvac). Arapça'da 
ba'l kelimesinin (çoğul u buGle) bir anla
mı da kocadır. Sözlükte "eş" . "tür", "çift" 
anlamlarına gelen zevc. terim olarak ev
lilik birliğinin taraflarını meydana geti
ren kadın ve erkeğin her birini ayrı ayrı 
ifade eder. Zevc denince-Türkçe'deki eş 
kelimesinde olduğu gibi- kadın esas alın
dığında koca, koca esas alındığında da 
karısı kastedilmiş olur. Bununla birlikte 
örfte kocayı ifade etmek için zevc, evli ka
dın ı ifade etmek üzere bu kelimenin mü
ennesi olan zevcenin ( çoğu l u zevcat) kul
lanımı yaygınlık kazanmıştır. Karı kocayı 

birlikte anlatmak için de zevceyn tabiri 
kullanılır. 

Kur' an-ı Kerim'de zevc kelimesi hem 
sözlük hem de ıstılahtaki anlamında te
kil . ikil ve çoğul şekillerinde sıkça kullanıl
mıştır (mesela bk. el-Bakara 2/35. 232, 234; 
en-N isa 4/20; el-En 'am 6/143; HGd 11140; 
el-Hac 22/5; ei-Ahzab 33/28; er-Rahman 
55/ 52) . Ba'l kelimesi de "koca" anlamın
da birkaç ayette geçer (ei -Bakara 2/228; 
en-Nisa 4/ l 28; HO d ll /7 2; en-N Gr 24/3 ı) . 

Hz. Peygamber'in hadislerinde ise kocayı 
ifade etmek üzere zevc ve ba'l, evli kadını 
ifade etmek için ievcenin kullanıldığı gö
rülmektedir (Wensinck, el-Mu'cem, "ba' l" , 
"zvc" md. leri) . islam hukuk literatürün-


