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Korkaklık kelimesinin İslami kaynaklar
daki yaygın karşılığı olan cübn ( cebiinet) 
ile ilgili tanımları, "cesaret ve atılganlık 
gösterilmesi gereken durumlarda ileri 
atılmaktan korkup çekinıneye yol açan 
ruhi zaaf, aklıselimin cesareti i olmayı ge
rektirdiği hallerde korku ve telaşa kapıl
ma" şeklinde özetlemek mümkündür (Li

sanü'l-'Arab, "cbn" md.; et-Ta'rl{at, "cübn" 
md.; İbn Miskeveyh, s. 48; Kınalızade Ali 
Efendi, 1, 66). Klasik sözlüklerde cübn da
ima şeciiatin karşıtı olarak gösterilir. Na
slrüddln-i TQsl'den itibaren Farsça ya
zılan ahlak kitaplarında, ayrıca Osmanlı 
Türkçesi'nde cü b n yerine bed- dili ( öd lek
lik, yüreksizlik) kelimesi de kullanılmıştır 
(mesela b k. Naslrüddln-iTGsl, s. I 69; Dev
van!, s. 146; Kınalızade Ali Efendi, I, 107-
108). 

Kur'an-ı Kerim'de cübn kelimesi geç
mez. Sıkça kullanılan havf, haşyet. tak
vii, işfiik, vecel ve rehbet gibi kavramlar 
da korku anlamını içermekle birlikte 
cübn, özellikle kişinin gerçek veya hayall 
bir tehlike karşısında hissettiği kontrol 
edilemez. önlenemez. panik derecesine 
kadar varabilen bir tedirginlik ve telaş 
hali için kullanılırken anılan kavramların 
geçtiği ayetlerin önemli bir kısmı daha 
çok ahlaki' ve dini sebeplerden dolayı his
sedilen şuurlu endişeyi, Allah'a karşı gel
mekten. O'nun koyduğu yasakları ihlal 
etmekten ve bunun sonucunda cezalan
dırılmaktan duyulan korkuyu, bu anlam
da otoriteye ve kurala saygıyı ifade eder 
(bk. HAVF) . Ayrıca birçok ayette bu kav
ramlar, "istenmeyen bir durumla karşı
laşmaktan korkup kaygılanma" şeklindeki 
sözlük anlamıyla da geçmektedir ( mese
la bk. Al-i İmran 3/28; Yusuf ı 2/13; el-isra 
ı 7/31). Ragıb ei-İsfahanl. bu manadaki 
korkunun her insanın tabii yapısının ay
rılmaz bir özelliği olduğunu belirtir (el
Müfredat, "b.vf'' md.). Havf ve haşyet kav
ramlarının yer aldığı ayetlerin bir kısmın
da mürninler insanlardan ve düşmanla
rından değil Allah'tan korkup çekinmeye, 
O'nun buyruk ve yasakları çerçevesinde 
hareket etmeye çağrılmaktadır (el-Sa
kara 2/150; Al-i İmran 31175; el-Ahzab 33/ 
37). 

Hadislerde ise belirtilen kavramların 
yanında cübn kelimesi de geçmektedir. 
Buharl'nin el-Cami'u'ş-şaf:ıil:ı'inin "Ci
had" bölümünün yirmi dördüncü babı 
"Savaşta Şecaat ve Cübn" başlığını taşır. 

Bazı hadislerde çocuk sevgisinin insanı 
cimrileştirdiği ve korkaklaştırdığı ifade 
edilir (Müsned, VI, 409; Tirmizi, "Birr", I I; 

ibn Mace, "Edeb", 3). Genel olarakinsan
lar hakkında düşünülebilen en kötü ve al
çaltıcı iki huyun cimrilik ve korkaklık ol
duğunu belirten Hz. Peygamber (Müs
ned, ll , 302, 320; EbG DavGd. "Cihad", 21). 
hemen bütün hadis mecmualarında yer 
alan bir duasında Allah'a sığındığı sıkın
tılı durumlar ve kötülükler arasında kor
kaklığı da zikretmiştir (mesela bk. Müs
ned, ı . 22, 54. 183; Buhar!, "Da'avat", 36-
38, 40-42; Müslim, "Zikir", 49-5 ı) . Ayrıca 

müslümanlara haklarını. inanç ve değer
lerini koruyup savunma, düşmana karşı 
koyma konularında cesaret ve kahraman
lık duyguları aşılayan ayet ve hadislerde 
dalaylı olarak korkaklığın bir erdemsizlik 
olduğu da ortaya konmaktadır. 

Edebi -ahlaki mahiyetieki eserlerin ce
saret ve korkaklık konularına ayrılan bö
lümlerinde cesaretin önemi, korkaklığın 
kötülüğü ve zararları hakkındaki edebi 
sözler nakledilir (mesela bk. ihrahim b. 
Muhammedei-Beyhaki, s. 541-547; ibn 
Abdülber, ı. 466-483). İslam düşünce 
tarihinde Yunan kaynaklı felsefenin et
kisiyle oluşan ve zamanla filozoflarla 
birlikte İbn Hazm. Ragıb ei-İsfahanl. 
Gazzall g ibi diğer birçok alimce de be
nimsenen sistematik fazllet-rezllet 
(erdem -erdemsizl ik) teorisi çerçevesin
de ele alınan başlıca erdemsizlikler ara
sında korkaklığa da yer verilmiştir. Bu 
sistemde dört temel fazilet (hikmet, şe
caat, iffet, adalet) benimsenirken rezllet 
konusunda iki farklı tasnif yapılır. Rezl
letleri faziletierin karşıtı olarak gösteren 
Stoa kaynaklı tasnife göre şecaatin karşıtı 
daima cübn kelimesiyle karşılanan kor
kaklık. reziletieri faziletierin ifrat ve tef
riti olarak gösteren ve genel kabul gören 
Aristo kaynaklı tasnife göre ise şecaatin 
ifratı tehewür (saldırganlık), tefriti ise 
korkaklıktır (bk. FAZiLET; İTİDAL). 

Kaynaklarda kontrolsüz öfke ve tehev
vürün zararları üzerinde önemle durul
makla birlikte aklın kontrolünde bir öfke 
duygusunun yaşatılması ve yiğitlik erde
minin geliştirilmesi gerektiğine, hem fer
di hakları ve değerleri hem de zayıfların 
ve mazlumların hakkını korumanın ancak 
bu sayede mümkün olduğuna, cesaret
ten yoksunluğun gayretsizlik, hamiyet
sizlik, kişilik zafiyeti gibi insan onuruna 
yakışmayan ve onun alçaklıkla damgalan
masına yol açan sonuçlar doğuracağına 
dikkat çekilir (mesela bk. Maverdl, s. 247-
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249; İbn Hazm,s. 32; Gazzall, lll, 168-169). 
Bu sebepledir ki şecaat dört temel erdem
den biri sayıldığı gibi korkaklık da bir tür 
hastalık kabul edilerek tedavi yolları gös
terilir (ayrıca b k. ŞECAAT ) . 
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KORKISAWAD 
( ~ı_;.: ~),r ı 

(1908-1992) 

Irak kültür tarihine dair 
çalışmalarıyla tanınan alim. 

_j 

Musul'da doğdu. Geçimini marangoz
lukla sağlayan hıristiyan bir ailenin çocu
ğudur. Babası Hanna. aile mesleğini ge
liştirerek tambur ve ud yapımına yönel
diğinden Awad (udcu) lakabıyla tanın
mıştı . Korki's Awad öğrenimine Musul'da 
başladı . Bağdat'ta Darülmuallimln'den 
mezun olduktan (i 926) sonra on yıl öğ
retmenlikyaptı. Ardından Bağdat'taki Ta
rihi Eserler Dairesi müdürlüğüne, bir süre 
sonra da Irak Müzesi Kütüphanesi mü
dürlüğüne tayin edildi ve kütüphaneyi 
kısa sürede düzenleyip geliştirdi. Bu gö
revden ayrıldığında kütüphanedeki kitap 
sayısı60 .000 'e yükselmişti. Korki's, resmi 
görevle gönderildiği Amerika'da Şikago 
Üniversitesi'nde kütüphanecilik dersleri 
verdi. Arapça yazmaları tesbit etmek üze
re çeşitli ülkelerde çalışmalar yaptı. Ar
dından Bağdat'taki Müstansıriyye üniver
sitesi Kütüphanesi müdürlüğüne getiril
di, bu görevi sırasında kütüphanenin fih
rist ve katalog larını hazırladı. Bağdat, Dı-
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maşk ve Arnman dil akademileriyle Hin
distan ilim Akademisi'ne üye seçilen Kor
kls Bağdat'ta vefat etti. 

Korkls Awad. Anistas ei-Kermill'nin sa
dık bir öğrencisi olmuş. onun ölümünden 
sonra Ya'küb Serkls'ten istifade etmiştir. 

Bağdat'taki Mektebetü'l-müsenna yayı
nevinin sahibi Kasım Receb ile araların
da sağlam bir dostluk kurulmuş. birçok 
alim ve şarkiyatçı ile onun vasıtasıyla ta
nışmıştır. Kasım Receb'in çıkardığı Me
celletü'l-Mektebe ve diğer dergilerde 
çok sayıda bilimsel makalesi yayımlan
mıştır. Kardeşi Mlhall de değerli bir alim
dir. 

Eserleri. Korkls'in çeşitli alanlarda alt
mış kadar eseri bulunmaktadır. Başlıca 
eserleri şunlardır : Nübe?, tô.ri l]iyye ii 
uşuli esmô.'i'l-emkineti'l-'Ira]fıyye ve 
feva'idi ha?,e'l-baJ:ış (Bağdad ı 952); el
Mal]tutatü '1-'Arabiyye ii Mektebeti'l
MetJ:ıafi'l-'Irô.]fi bi-Bagdô.d (l-ll. Bağ

dad 1957); el-Mal]tıltatü'l-edebiyye ii 
Mektebeti'l-MetJ:ıafi'l- 'Ira]fi (Bağda d 
1958); el-Mebô.J:ıişü'l-lugaviyye ii mü
'ellefati'l-'Ira]fıyyine'l-muJ:ıdeşin 1800-
1965 (Bağdad I 965); Uşulü esma'i'l-me~ 
vazı'i'l-'In'l]fıyye(Kahire 1967): Muşta
laJ:ıô.tü ~lmi'l-ciraJ:ıô.t ve 't-teşriJ:ı (Bağ
dad ı 968); MuştalaJ:ıô.tü mulfavemeti'l
mevô.d ve hendeset isô.leti'l-ma' (Bağ
dad I 968); Mu'cemü '1-mü 'ellifine'l- 'Irô.
]fıyyin fi'l -]farneyni't-tô.si' 'aşere ve'l
'ışrin 1800-1969(1-lll , Bağdad 1969) ; el
ljalil b. AJ:ımed el-Ferahidi: l:fayatüh 
ve aşaruh fi'l-mevaci1'1-'Arabiyye ve'l
ecnebiyye (Bağdad 1 392/1972, kardeşi 
M!hall ile birlikte); Sibeveyhiİmamü'n
nüJ:ıat ii aşari'd-darisine l]ilô.le işney 
'aşere lfamen (Bağdad 1398/1 978); Me
şô.dirü 't - türaşi'l-'askeri 'inde '1- 'Ara b 
(I-lll, Bağdad I 401/198 I ; askerlik, savaş, 
savaş alet ve silahlarına dair 6733 Arapça 
ve 837 adet diğer dillerde yazılmış eser 
yazma nüshaları ve baskılarıyla incelen
miştir) ; A]fdemü '1-ma{ıtutati '1-'Arabiy
ye fi'l-mektebôti'l- 'alemi'l-mektabe 
mün?,ü şadri'l-İslô.m J:ıatta seneti 500 
(1106) (I-II, Bağdad 1982): ljaza'inü'l-kü
tübi'l-]fadime ii' I-'I raif mün?,ü a]fde
mi'l- 'u ş ur J:ıatta seneti 1000 li'l-hicreti 
( Beyrut ı 406/1 986); Meşadirü 'n -nebô.ta
ti't-tıbbiyye ~nde'l-'Ara b (Bağdad ı 406/ 
I 986; eserde ş ifa lı bitkilere dair Arapça 63 I 
kaynak yazmalarının bulunduğu kütüpha
neler, basıldığı yer ve tarihleriyle tanıtıl
mıştır); Edebü'r-resa'il beyne'l-AWsi 
ve'J-Kermeli(Beyrut 1407/ 1987, kardeşi 
Mlha!l ile birlikte; Mahmud Şükr! el-Al Gs! 
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ile Anistas ei-Kermell arasında yazışılmış 
olan dil, t arih , kültür, edebiyat, uygarlık, 
yazma ve basma eserler gibi konulara da
ir 542 mektubun tahkikidir; diğer eserleri 
ve yaptığı neşirl e r için bk. Kork!s Avvad, 
Mu'cem, lll , 62-66; a.mlf., e?-l.el].a'irü'ş
Şarl!:ıyye, I, 43- I 24; Ce lll Atıyye, VII-VIII 

[1990J, S. 131-159) . 
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KORKU 

(bk.HAVF). 

KORKU NAMAZI 

(bk. SAlATÜ'I-HAVF). 

KORKUT, Besim 
(1904-1975) 

Boşnak asıllı alim. 

_j 

_j 

_j 

Travnik'te (Bosna) doğdu . Korkut aile
sinden Ahmed Mü ni b Efendi'nin oğludur. 

ilk öğreniminden sonra Travnik Rüşdiye
si, Saraybosna'daki Okruzna Medresesi 
ve Kadılık Yüksek Okulu'ndan mezun ol
du (ı 925). Yüksek öğrenimini Ezher Üni
versitesi'nde tamamladı. 1931'de mem
leketine dönünce liselerde din dersi öğ
retmenliği yaptı. 1940-1944 yıllarında 
Saraybosna'daki Yüksek islami-ilahiyat 
Okulu'nda islam tarihi öğretim görevlisi 
olarak çalıştı. 1945'te Saraybosna'daki Di
yanet işleri Başkanlığı'na üye seçildi, bir 
taraftan da lise öğretmenliğine devam 
etti. 1947-1950 yılları arasında Bosna
Hersek Halk Hükümeti'nin Milli Eğitim 
Bakanlığı ile Yüksek Öğrenim ve ilmi Mü
esseseler Komitesi'nde çalıştı. Araştırma
cı olarak görev yaptığı Saraybosna Şarki-

yat Enstitüsü'nden "ilmi danışman" un
vanıyla emekliye ayrıldı (ı 967). Daha son
ra Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakül
tesi Doğu Dilleri Bölümü'nde sözleşmeli 
hoca olarak Arapça dersleri okuttı.i . 30 
Kasım 1975'te Saraybosna'da vefat etti. 
Arapça ve Almanca bilen Besim Korkut 
daha çok Arapça'dan Boşnakça'ya yaptı

ğı çevirilerle tanınmış. makalelerinde çe
şitli ilmi konuların yanı sıra Arapça ve is
lami ilimler alanında yayımianmış klasik 
eserlerin ve dergilerin tanıtırnma önem 
vermiştir. 

Eserleri. 1. Istorija Islama (Sarajevo 
ı 93 5). ilkokulların yedinci sınifları için ka
leme alınan islam tarihi ders kitabıdır. z. 
Kratak Pregled Povijesti Islama (Sara
jevo 1935). Muhtasar bir islam tarihidir. 
3. Gramatika Arapskog Jezika za I i II 
Razred Klasicnih Gimnazija (Sarajevo 
ı 952). Liselerin bir ve ikinci sınıfları için 
hazırlanmış Arapça gramer kitabıdır. 
Eserin üç ve dördüncü sınıflar için hazır
lanan ll. cildi basılmamıştır. 4. Kelila i 
Dimna (Sarajevo I 953). Korkut ayrıca on 
beş kadar binbir gece hikayesini tercü
me etmiş, bu hikayeler kitap halinde de 
yayımlanmıştır (Beograd ı 953- ı 959; Sara
jevo 1955, 1960). S. Arapski Dokumenti 
u Driavnom Arhivu u Dubrovniku
Al-Wathaiqu 1-'arabiyyatu ii Dari 
1-mahf(lz{iti bi Mddinati Dubrovnik 
(Dubrovnik Devlet Arşivi'ndeki Arapça 
belgeler [1, Sarajevo 1960; II . Sarajevo 
1961; lll, Sarajevo 19691). 6 . Kur'an s 
Prevodom (Sarajevo 1977, 1979, 1984). 
Kur'an-ı Kerim'in Boşnakça'ya ilk çevirisi 
sayılmaktadır. 
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