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benin kuruluþu geleceðe izâfe edilemeyeceði gibi meydana geleceði þüpheli bir hadiseye de baðlanamaz. Zira ayný zamanda bir temlik iþlemi sayýldýðýndan hibe bu
tür durumlara elveriþli deðildir.
b) Yapýlan bir iþ, harcama veya ödemenin sebepsiz iktisap teþkil edip etmediði
belirlenirken teberru terimine sýkça atýf
yapýlýr. Þöyle ki: Bir iþ, harcama veya ödeme ya ifa ya borçlandýrma ya da baðýþlama amacýyla yapýlýr. Bu üç amaçtan birine
dayanmadan gerçekleþen kazandýrma hukukî sebepten mahrum olduðu için haksýz iktisap teþkil eder ve iadeyi gerektirir.
Ortada bir borç iliþkisi varken borçlunun
borcuna uygun hareketi ifa þeklinde deðerlendirilir. Fakat borç iliþkisi bulunmadýðý halde kiþi baþkasý için iþ, harcama veya ödeme yapmýþ ve bunu teberru kastýyla yaptýðýný açýkça belirtmemiþse, hatta
bunu borçlandýrma amacýyla yaptýðýný iddia ederse bu iddianýn hukuk tarafýndan
kabul edilip karþý tarafýn borçlu sayýlmasý
tartýþmalýdýr. Bu iddia esas alýnýrsa haksýz iktisaba dayalý borç söz konusu olur;
haksýz iktisaba hükmedilmezse yapýlan iþ,
harcama ve ödeme teberru þeklinde deðerlendirilir ve rücû hakký söz konusu olmaz. Bu baðlamda teberru terimi haksýz
iktisap teþkil etmeyecek biçimde iþ, harcama veya ödemenin ifa ya da borçlandýrma amacý taþýmaksýzýn yapýlmasýný ifade
eder. Aslýnda meselenin bu yönü temsil
yetkisiyle yakýndan ilgilidir. Temsil yetkisinin varlýðý ve kapsamýna iliþkin deðerlendirmeler teberru sonucuna ulaþma hususunda belirleyici bir role sahiptir; kiþinin
fuzûlî sayýldýðý yahut yetkili olmakla birlikte yetki sýnýrýnýn dýþýna çýktýðýnýn belirlendiði durumlarda yapýlan iþ, harcama ve
ödemeler genellikle teberru kabul edilir.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Serahsî, el-Mebsû¹, VII, 227; VIII, 60; XI, 133,
180, 196; XII, 35, 48; XIV, 142; XVII, 60, 195;
XVIII, 27; XIX, 170; XXV, 162; XXVIII, 10; XXIX, 38;
Gazzâlî, el-Vasî¹ fi’l-me×heb (nþr. Ahmed Mahmûd Ýbrâhim – M. M. Tâmir), Kahire 1417/1997,
III, 235; Kâsânî, Bedâßi £, V, 153-155; VI, 5-6, 13,
16, 19, 40-41, 118-119, 214, 219; Muvaffakuddin Ýbn Kudâme, el-Mu³nî (nþr. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî – Abdülfettâh M. el-Hulv), Kahire 1411/1990, IV, 306; VI, 513; VIII, 486, 488;
XIV, 101; Buhûtî, Keþþâfü’l-šýnâ£ (nþr. M. Emîn
ed-Dannâvî), Beyrut 1417/1997, III, 38, 78, 103,
145-150; Muhammed b. Ahmed ed-Desûký, ¥âþiye £ale’þ-Þer¼i’l-kebîr, Kahire 1328, III, 231,
292, 307, 326, 353, 373; Ahmed ez-Zerka, Þer¼u’l-šavâ£idi’l-fýšhiyye, Beyrut 1403/1983, s.
237; Âdil b. Abdülkadir b. Muhammed Velî Kuteh,
el-Æavâ£id ve’Š-Šavâbi¹ü’l-fýšhiyyetü’l-Æarâfiyye: Zümretü’t-temlîkâti’l-mâliyye, Beyrut 1425/
2004, II, 741-744; “Teberru.”, Mv.F, X, 65-68.

ÿBilal Aybakan

216

–

˜

TEBETTÜL
( 3   ) א
Sâlikin
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Allah’a yönelme halini ifade eden
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Sözlükte “kesilmek, kopmak, uzaklaþmak” anlamýna gelen tebettül kelimesi,
Kur’ân-ý Kerîm’de “kiþinin her þeyden uzaklaþarak kendini tamamen Allah’a vermesi
ve bütünüyle O’na yönelmesi” mânasýnda
kullanýlmýþtýr (el-Müzzemmil 73/8). Birçok
âyette dünya hayatýnýn önemsizliði anlatýlmýþ, bu hayatýn çekiciliðine aldanýlmamasý istenmiþ, âhiretin ise daha önemli
ve hayýrlý olduðu, dünya hayatýna karþýlýk
âhiret hayatýný feda etmenin aðýr bir azabý gerektireceði bildirilmiþ, mal ve evlât
dünya hayatýnýn cezbedici süsü diye nitelendirilmiþ, kalýcý iyi amellerin Allah katýnda daha deðerli kabul edildiði belirtilmiþtir (el-Bakara 2/86; Âl-i Ýmrân 3/185; enNisâ 4/77; el-Kehf 18/46; Lokmân 31/33;
en-Nâziât 79/38-39). Bu sebeple tasavvuf
ehli dünyadan ve dünya nimetlerinden
uzak durmayý tercih etmiþ, kulluðu tam
olarak gerçekleþtirebilmek için mâsivâyý býrakýp bütünüyle Allah’a yönelmeyi gerekli
görmüþtür. Evlenmeyip erkeklerden uzak
durduðu için Hz. Meryem’e ve mâsivâdan
yüz çevirdiði için Hz. Fâtýma’ya tebettül
ile ayný anlama gelen “Betûl” sýfatý verilmiþtir.
Tebettül kavramý “kendini tamamen ibadete verme” anlamýndaki ruhbanlýðý, dolayýsýyla evlenmemeyi de kapsar. Ancak Hz.
Peygamber’in açýklamalarý (Müsned, I, 175;
III, 158, 245; V, 17; VI, 125, 157, 253; Buhârî, “Nikâh”, 8; Müslim, “Nikâh”, 6-8) bu
davranýþlarýn Ýslâmiyet’te tasvip edilmediðini, dolayýsýyla tebettülün bu hususlarý
içermediðini göstermektedir. Nitekim bazý sahâbîler bir araya gelerek gecelerini namaz kýlmak, gündüzlerini oruç tutmakla
geçirmeye, eþleriyle bir araya gelmemeye niyet ettiklerinde, “Ey iman edenler!
Allah’ýn size helâl kýldýðý þeylerin temiz ve
güzel olanlarýný haram saymayýn. Sýnýrý aþmayýn, haddi tecavüz etmeyin; Allah haddi tecavüz edenleri sevmez” meâlindeki
âyet inmiþ (el-Mâide 5/87) ve Hz. Peygamber onlarý bu davranýþlarýndan menetmiþtir.
Tasavvuf ile tebettül kelimelerinin ayný
mânaya geldiðini söyleyen bazý sûfîler tasavvufun Kur’ân-ý Kerîm’deki karþýlýðýnýn

tebettül olduðunu düþünmüþlerdir. Tebettülü tasavvufî bir mertebe þeklinde ilk
defa ele alan Hâce Abdullah-ý Herevî, bu
kavramý “sâlikin her þeyi bir yana býrakarak bütünüyle Allah’a yönelmesi” þeklinde tanýmlamýþ ve üç dereceye ayýrmýþtýr.
Birinci derecedeki tebettül, insanlara karþý bir beklenti içinde bulunma ve bu sebeple onlarý önemseme duygusundan kurtulmaktýr. Sâlikin bu duygudan arýnmasý
nefsini Allah’a teslim etmesi, ilâhî hükme
rýza göstermesi ve her þeyin O’ndan geldiðini (tevhîd-i ef‘âl) müþahede etmesiyle
mümkündür. Ýkinci derecedeki tebettül
sâlikin nefsinin arzu ve isteklerinden uzaklaþarak Allah’la ünsiyet kurmasý, böylece
ilâhî keþfe ulaþmasýdýr. Tebettülün ilk derecesi halkýn teveccühünü önemsememek,
ikinci derecesi nefsin arzularýna meyletmemektir. Zira arzu ve istekler nefse hayat veren unsurlardýr. Bunlara olan meyil
ortadan kalktýðýnda nefis etkisini kaybeder ve kalp süflî âleme yöneltmekten kurtulur. Fýtratýndaki zâtî sevgiyle Allah’a dönerek O’nunla ünsiyet halinde olmanýn esintisini teneffüs etmeye baþlar. Ýlâhî ünsiyet
ve yakýnlýðý elde ettiðinde keþfin nurunu
beklemeye koyulur. Üçüncü derecedeki tebettül ise sâlikin kendini sülûkünde mesafe almaya adamasýdýr. Bunu gerçekleþtirebilmesi için istikamet üzere olmasý,
vuslat arzusunun kendisini bütünüyle kaplamasý ve cem‘ mertebesinin baþlangýcýna
ulaþmaya gayret etmesi gerekir. Zira cem‘
mertebesinin baþlangýcý, Hakk’ýn nurunun
parýltýlarýnýn ortaya çýktýðý ve bu nur sebebiyle sâlikin fenâ haline doðru sürüklendiði yerdir.
Abdürrezzâk el-Kâþânî, tebettül kavramýnýn kayýtsýz þartsýz mâsivâdan tecridi
ifade ettiðini belirterek avamýn tebettülünü “insanlardan bir beklenti içinde olmak”, müridin tebettülünü “nefsin yöneldiði þeyleri düþünmekten uzaklaþmak”, vâsýlýn tebettülünü “Hak’tan baþka her þeyden soyutlanmak” þeklinde tanýmlamýþtýr
(Tasavvuf Sözlüðü, s. 118-119). Kâþânî ayrýca tebettülün birinci derecesini korku veya ümit sebebiyle kiþinin lezzetlerden uzaklaþmasý, ikinci derecesini nefsin hevâ ve
arzularýndan kesilmesi sonucu dünya ile
ilgisinin kalmamasý ve fýtrî, zâtî mahbubuna dönmesi, üçüncü derecesini de hiçbir þeye alâka duymamasý þeklinde açýklamýþ, son mertebenin ancak ahadiyyet
nurunun insaný tamamen kuþatmasýyla
gerçekleþeceðini ve onu fenâ makamýna
ulaþtýracaðýný belirtmiþtir (Þer¼u Menâzil,
s. 75-76).
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Sözlük anlamý “tâbiîni izleyenler”dir; tâbiînle müslüman olarak görüþen ve müslüman olarak ölenleri daha özel anlamýyla tâbiîn neslinin âlimlerinden hadis rivayet edenleri ifade eder. Tebeu’t-tâbiîn sahâbe ve tâbiînden sonraki üçüncü nesildir
ve etbâu’t-tâbiîn (etbâ‘) diye de anýlýr. Tebeu’t-tâbiîn devrinin baþlangýcýný ve sonunu kesin sýnýrlarla belirlemek mümkün deðildir. Hadis râvilerini tabakalara ayýran bazý âlimler, tebeu’t-tâbiîn dönemini son tâbiî kabul edilen Halef b. Halîfe’nin vefat tarihi olan 180 (796) yýlýnda baþlatmakta ve
220 (835) yýlýnda sona erdirmektedir. Ancak tebeu’t-tâbiîn devri çok daha erken
tarihte baþlamýþ olan Þu‘be b. Haccâc ve
Ýmam Mâlik gibi bu neslin önde gelen þahsiyetleri 180 yýlýndan önce vefat etmiþlerdir. Dolayýsýyla bu neslin bazý üyeleri 220
yýlý gibi geç tarihlere kadar hayatta kalmýþ
olsalar bile onlarýn çoðunluðunun yaþadýðý
dönemi, tâbiîn döneminin bir kýsmýný içine alacak þekilde yaklaþýk 135-190 (752806) yýllarý arasýnda kabul etmek daha uygun görünmektedir. Bir kimsenin tebeu’ttâbiînden sayýlmasý için bir tâbiîyi kýsa bir

süre de olsa görmesi yeterli olmakla birlikte bu neslin birçoðu tâbiînle beraber yaklaþýk ayný devirde yaþamýþtýr. Tabakat kitaplarýnda 190’dan (806) sonra vefat edenlerin tebeu’t-tâbiînden olup olmadýðýnýn
tartýþýlmasý da 135-190 yýllarý arasýnýn tebeu’t-tâbiîn devri kabul edilmesi gerektiði
görüþüne aðýrlýk kazandýrmaktadýr. Bu devrin baþlangýcý Abbâsîler’in yönetime geçtiði yýllara rastlar. Endülüs’te ayný dönemde Abdurrahman b. Muâviye’nin kurduðu
Endülüs Emevî Devleti hüküm sürmektedir. Abbâsîler’in hilâfeti ele geçirmeleriyle
birlikte Araplar’la mevâlî arasýnda görülen ayrýlýklar büyük ölçüde ortadan kalkmýþ, hatta mevâlî Araplar’a karþý birçok
alanda ve özellikle ilmî faaliyetlerde üstünlük kazanmýþtýr.
Farklý kültürlere mensup insanlarýn Müslümanlýðý kabul etmesi, tercüme faaliyetlerinin baþlamasý ve Abbâsî halifelerinin
âlimleri desteklemesi gibi etkenler ilmî faaliyetleri tebeu’t-tâbiîn döneminde daha
da hýzlandýrmýþtýr. Bu devirde henüz medrese gibi kurumlar bulunmadýðýndan ilmî
faaliyetler camilerde ve evlerdeki ders halkalarýnda devam ettirilmiþ ve isnad kullanýmý yaygýnlaþýp hadisler isnadlý þekilde
rivayet edilmiþtir. Tâbiîn devrinden beri birer ilim merkezi olma özelliðini koruyan
Medine, Kûfe, Basra ve Dýmaþk gibi þehirlerin yaný sýra Abbâsî Devleti’nin baþþehri
Baðdat tebeu’t-tâbiîn döneminin ortalarýnda kurulmuþ ve kýsa zamanda bir ilim
merkezi haline gelmiþtir. Bu þehirleri Mýsýr, Vâsýt, Horasan, Nîþâbur ve Rey takip
etmiþtir. Abbâsî Devleti sýnýrlarý içerisinde
meydana gelen kültürel geliþmelerden Endülüs Emevî Devleti etkilendiði için Kurtuba (Cordoba), Ýþbîliye (Sevilla) ve Tuleytula (Toledo) gibi þehirlerde de ilmî faaliyetler yürütülmüþtür.
Tâbiîn döneminde Ömer b. Abdülazîz’in
tâlimatýyla baþlayan tedvîn faaliyeti tebeu’ttâbiîn devrinde geliþerek devam etmiþ, bu
faaliyet neticesinde hadislerin yanýnda sahâbe ve tâbiîn fetvalarý da derlenmiþtir.
Tedvîn esnasýnda toplanan malzeme herhangi bir sýra gözetilmeden yazýlmaktaydý.
Ancak bu þekilde meydana getirilen eserlerden yararlanmanýn güçlüðü kýsa sürede farkedilince tedvînle birlikte tasnife de
aðýrlýk verilmiþ ve sistematik eserler telif
edilmeye baþlanmýþtýr. Bunun ilk ürünleri
musannef tarzýndaki eserler olup bazýlarý
günümüze ulaþmýþ, bazýlarý daha sonra
tasnif edilen eserlerin içinde kýsmen yer
almýþtýr. Tedvîn ve tasnif sürecinde Medine’de Mâlik b. Enes, Ýbn Ebû Zi’b; Mekke’de Ýbn Cüreyc, Süfyân b. Uyeyne; Bas-

ra’da Saîd b. Ebû Arûbe, Þu‘be b. Haccâc,
Rebî‘ b. Sabîh, Hammâd b. Seleme; Yemen’de Ma‘mer b. Râþid; Kûfe’de Süfyân
es-Sevrî, Ýbn Ebû Zâide; Dýmaþk’ta Evzâî,
Saîd b. Beþîr; Rey’de Cerîr b. Abdülhamîd;
Horasan ve Merv’de Abdullah b. Mübârek;
Vâsýt’ta Hüþeym b. Beþîr öne çýkan âlimlerdir. Öte yandan tebeu’t-tâbiîn devrinde isnad sistemi iyice geliþtiðinden sayýlarý gittikçe artan rivayetlerin, uydurma hadislerin ve bunlarýn râvilerinin durumunu
inceleyen birçok âlim yetiþmiþtir. Þu‘be b.
Haccâc, Süfyân es-Sevrî, Mâlik b. Enes,
Abdurrahman b. Mehdî ve Yahyâ b. Saîd
el-Kattân dönemin önde gelen tenkitçileridir. O zamana kadar râviler hakkýnda sözlü
olarak aktarýlan bilgiler bu dönemde derlenip kayýt altýna alýnmýþtýr. Hadis ilmiyle
beraber Hz. Peygamber’in hayatýný ve savaþlarýný ele alan siyer ve megazî türleri
de geliþmiþtir. Tedvîn devrinin baþlarýnda
bazý müellifler siyer ve megazîye dair bilgileri toplamýþlardý. Bu faaliyetleri sürdüren birçok tebeu’t-tâbiîn âlimi bu konuda
kitaplar yazmýþtýr. Bunlarýn en önde gelenleri Ma‘mer b. Râþid, Ebû Ma‘þer esSindî ve Mu‘temir b. Süleyman’dýr.
Tebeu’t-tâbiîn döneminde en çok geliþme gösteren ilim dallarýndan biri de fýkýhtýr. Halkýn Emevî yönetiminden duyduðu
rahatsýzlýðý iyi deðerlendiren, onlarýn Ýslâm dinini ve hukukunu ihmal ettiklerini,
kendilerinin Ýslâmî hükümleri hayata geçireceklerini iddia ederek iþ baþýna gelen
Abbâsîler, Ýslâmî ilimleri ve özellikle fýkhýn
geliþimini desteklemiþtir. Halife Mansûr,
Irak ve Baðdat’taki ulemânýn yaný sýra Medine’ye gittiði sýralarda Ýbn Ebû Zi’b ve
Mâlik b. Enes gibi âlimlerle görüþüp tavsiyelerini dinlemiþ, âlimlere ihsanlarda bulunmuþ, bütün ülkeye gönderdiði fermanlarla ulemânýn eser telif etmesini istemiþtir. Onun ve ardýndan gelen halifelerden Mehdî-Billâh ile Hârûnürreþîd’in ülkede hukuk birliðini saðlamak için birtakým giriþimlerde bulunduklarý ve bu konuda Mâlik b. Enes gibi fakihlerin görüþlerini aldýklarý bilinmektedir. Ayný devirde
Kûfe’de Ebû Hanîfe, Süfyân es-Sevrî, Ebû
Yûsuf, Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî;
Þam’da Evzâî ve Mýsýr’da Leys b. Sa‘d gibi âlimler fýkýh alanýnda faaliyetlerini sürdürmüþlerdir. Mehdî-Billâh ve Hâdî-Ýlelhak
dönemlerinde kadýlýk yapan Ebû Yûsuf’a
çok deðer veren Hârûnürreþîd, Ýslâm tarihinde ilk defa ihdas edilen baþkadýlýk (kadýlkudât) görevini ona vermiþtir. Fýkýh alanýnda sonraki devirlerde örnek alýnýp kaynak kabul edilen birçok eser tebeu’t-tâbiîn
devrinde yazýlmýþtýr. Bunlardan Mâlik b.
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