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TA‘DÎL
(bk. CERH ve TA‘DÎL).
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TA‘DÎL
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Þahidin güvenilir olduðunun
bildirilmesi anlamýnda
fýkýh terimi
(bk. TEZKÝYE).
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TA‘DÎL-i ERKÂN
( !")  א

˜

Namazýn rükünlerini
hakkýyla yerine getirme anlamýnda
bir fýkýh terimi.
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Sözlükte “doðrultmak, düzgün hale getirmek, iyileþtirmek” anlamýndaki ta‘dîl
kelimesiyle “bir þeyin en güçlü ve saðlam
yönü” mânasýna gelen rüknün çoðulu erkândan oluþan ta‘dîl-i erkân terkibi fýkýh
terimi olarak namazýn kýyam, rükû ve secde gibi rükünlerini yerli yerinde, acele etmeden ve sükûnet içinde yerine getirmeyi ifade eder. Fýkýh kitaplarýnda ayný anlamda i‘tidâl de kullanýlýr. “Tume’nîne” ise
(huzur ve iç rahatlýðý) kiþinin ta‘dîl-i erkâna riayet ettiðine kanaat getirmesi ve yaptýðý ibadetin bu yönden içine sinmesi demektir. Kur’ân-ý Kerîm’de namazý samimiyet ve ciddiyetle yerine getiren müminlerin (hâþiûn) kurtuluþa ereceði bildirildiði
gibi (el-Mü’minûn 23/1-2) bu ibadetin emredildiði âyetlerde “namaz kýlma” (sallâ) fiili yerine namaz (salât) kelimesine yüklem
yapýlarak “bir þeyi hakkýný vererek ifa etme” anlamýndaki “ekame” fiili kullanýlmýþtýr (meselâ bk. el-Bakara 2/3, 277; el-A‘râf
7/170; et-Tevbe 9/5). “Namazý benden gördüðünüz þekilde kýlýn” diyen Hz. Peygamber (Buhârî, “Ecân”, 18) namazý sükûnet
ve huþû içinde kýlma ve rükünlerini usulüne uygun olarak yerine getirme hususunda örnek teþkil etmesi yanýnda (Buhârî,
“Ecân”, 122, 127; Müslim, “Salât”, 193,
196; Ebû Dâvûd, “Salât”, 154), “Rükû ve
secdeleri tam yapýn” (Buhârî, “Eymân”, 3);
“Rükû ve secdeleri güzel yapýn” (Müsned,
II, 234, 319, 505); “Sizden biriniz rükû ve
secdelerden kalkarken belini tam doðrult366

madýkça namazý geçerli olmaz” (Ebû Dâvûd, “Salât”, 143) þeklindeki açýklamalarýyla ta‘dîl-i erkânýn önemine dikkat çekmiþ ve bunlara uymayanlarý uyarmýþtýr.
Meselâ gereklerine riayet etmeden namaz
kýlan bir bedevîye, “Dön ve namazýný yeniden kýl, çünkü sen namaz kýlmýþ olmadýn”
diyerek namazý üç defa tekrar ettirmiþ,
sonunda yine eksik kýldýðýný söylemesi ve
bedevînin doðrusunu öðretmesini istemesi üzerine ona namazýn kurallarýna uygun
kýlýnýþ biçimini tarif etmiþ, bu arada özellikle rükünleri mutmain olacak biçimde
yerine getirmesi gerektiðini belirtmiþtir
(Buhârî, “Ecân”, 95, 122; Tirmizî, “Salât”,
110). Ayrýca, “Hýrsýzýn en kötüsü namazýndan çalandýr” buyurmuþ, “Kiþi namazýndan nasýl çalar?” diye sorulunca “rükû ve
secdesini tam yapmayarak” cevabýný vermiþtir (el-Muva¹¹aß, “Kasrü’s-salât”, 72).
Ta‘dîl-i erkâna riayet için namazýn her rüknü sükûnet içinde, acele etmeden ve biri
diðerinden ayýrt edilecek biçimde yerine
getirilmeli, meselâ rükûdan doðrulduktan
sonra vücut dimdik hale gelmeli, en az bir
defa “sübhânellah” diyecek kadar ayakta
durup hareketsiz kalmalý, iki secde arasýnda da bu ölçüye uyulmalýdýr.
Namazýn mânevî temeli olan huþûun
gerçekleþmesinde önemli rolü bulunan ta‘dîl-i erkâna riayet edilmemesi, namaz ibadetinin Allah’ý yüceltme ve bunu kalbin
derinliklerinde hissetme anlamýyla baðdaþmaz (Þah Veliyyullah ed-Dihlevî, II,
424). Mâlikî, Þâfiî, Hanbelî, Ca‘ferî, Zeydî
ve Zâhirî mezhepleriyle Hanefîler’den Ebû
Yûsuf’a göre ta‘dîl-i erkânýn hükmü farz,
Ebû Hanîfe ve Muhammed b. Hasan’a göre vâcip, bazý Hanefî âlimlerine göre ise
vâcibe yakýn müekked sünnettir; ancak
mezhepte vücûb görüþü tercih edilmiþtir
(Ýbn Âbidîn, I, 465). Ta‘dîl-i erkânýn farz olmadýðý kanaatini taþýyan fakihler rükünlerin zâhirî ve örfî anlamlarýný, meselâ örfe göre bir an bile dik durmaya “ayakta
durma” (kýyam) denmesini esas almýþlardýr. Farz olduðu görüþünü benimseyenlere göre ta‘dîl-i erkânýn terki halinde namaz bâtýl olur ve buna riayet ederek yeniden kýlýnmasý gerekir. Vâcip olduðu kanaatini taþýyanlara göre ta‘dîl-i erkânýn
unutulup terkedilmesi durumunda sehiv
secdesi, kasten terkedilmesi halinde namazýn iadesi, ayrýca Allah’tan af dilenmesi gerekir. Ta‘dîl-i erkâna uymadan kýlýnan
namazý sýfatýndaki noksanlýk sebebiyle eksik (kasýr) edâya örnek gösteren bazý Hanefî usulcüleri þu açýklamayý yapar: Bu durumda eksiklik mümkünse misliyle telâfi

edilir, deðilse noksanlýk hükmen sâkýt olur,
fakat bundan dolayý mükellef günah iþlemiþ sayýlýr. Ta‘dîl-i erkânýn misliyle telâfisi
mümkün olmadýðýna göre terki halinde eksik edâdan ötürü kiþi günahkâr olur (Ebû
Ali eþ-Þâþî, s. 150).
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TA‘DÎL ve TECVÎR
( ) א  א

Allah’ýn mutlak adalet sahibi oluþunun
insanlara yönelik fiillerinde
bir sýnýrlama getirip getirmediði
tartýþmalarýný ifade eden
kelâm terimi.
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Sözlükte “doðru olmak, adaletle hükmetmek” anlamýndaki adl kökünden türeyen ta‘dîl “adalete nisbet etmek, adalet sahibi olduðunu söylemek” mânasýna
gelir. “Zulmetmek” anlamýndaki cevr kökünden türeyen tecvîr ise “zulme nisbet
etmek” demektir (Lisânü’l-£Arab, “.adl”,
“cvr” md.leri). Literatürde adl ve zulüm
yerine hikmet ve sefeh kelimeleri de kullanýlýr. Allah’ýn âdil ve hakîm olduðu, her fiilinde bir hikmet ve amacýn bulunduðu hususu bütün kelâmcýlar tarafýndan kabul
edilmiþtir. Ancak ilâhî fiillerin bir illete veya amaca baðlanmasýnýn O’nun ulûhiyyeti-

