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197). Kitabýn isimleri içinde en uzunu, Ýh-
san Abbas’ýn 1956’daki neþrine esas aldýðý
bir yazmaya ait olup Risâle fî Müdâvâ-
ti’n-nüfûs ve teh×îbi’l-aÅlâš ve’z-zühd
fi’r-rezâßil þeklindedir. “Müdâvâtü’n-nü-
fûs” tabiri ayný zamanda eserin merkezî
terimlerinden olup bu durum, Ýslâm ah-
lâk felsefesinin ilk dönemlerinden itiba-
ren ahlâk meselelerine hastalýk ve tedavi
þeklindeki týp terimleriyle yaklaþma gele-
neðinin bir sonucudur. Eserin çeþitli say-
falarýnda farkedilen tecrübeli insanlara has
üslûba bakýldýðýnda Müdâvât’ý bir olgun-
luk dönemi ürünü saymak gerekir. Meselâ
yaþlýlýðýn belirtisi olarak elden giden gü-
zellikten söz ederken Ýbn Hazm’ýn kendi
yaþlýlýðýna göndermede bulunmasý (s. 69-
70) bunu desteklemektedir. Kitapta yer
alan döneminin ilim adamlarýyla ilgili bazý
bilgiler de ayný izlenimi vermektedir.

Ahlâkî ve hikemî özdeyiþlere sýkça baþ-
vurularak tahlil yönteminden zaman za-
man uzaklaþýlmýþ olsa da eserin bir iç bü-
tünlüðe sahip olduðu görülmektedir. Bir
mukaddime ve on iki bölüm halinde dü-
zenleniþi de bu bütünlüðü bir ölçüde yan-
sýtýr. Müellif mukaddimede eserini yazar-
ken dayandýðý birikimden söz etmekte ve
telif amacýný dile getirmektedir. “Ruhlarýn
Hastalýklarý ve Ahlâkýn Düzeltilmesi” baþ-
lýðý altýnda bütün insan davranýþlarýnýn te-
melinde yatan ve ahlâkî bir dengeye otur-
tulmamasý durumunda mânevî hastalýk-
lara yol açan kaygýdan kurtulma meselesi
ele alýnmaktadýr. “Akýl ve Ýç Huzuru” adlý
bölümde aklýn ahlâkî erdemlere dayalý hu-
zurlu bir hayatý mümkün kýlmadaki öne-
mi üzerinde durulmakta, “Ýlim” baþlýðý al-
týnda, bilgi peþinde geçecek bir hayatýn in-
saný anlamsýz çaba ve kaygýlardan uzaklaþ-
týrdýðý ve onu Allah’a yaklaþtýrdýðý temasý
iþlenmektedir. “Ahlâk ve Yaþama Biçimi”,
kaygýnýn giderek insan ruhunda olumsuz
sonuçlar doðurmasýný önleyecek ahlâkî bir
hayat tarzý hakkýndaki öðütleri, erdemli-
lik üzerine yapýlmýþ, yer yer kiþisel gözlem
ve tecrübelere dayalý tahlilleri içeren bir
bölümdür. “Kardeþlik, Arkadaþlýk ve Öðüt
Verme” ile “Sevgi ve Türleri” baþlýklarý, ah-
lâkýn yalnýzca ferde iliþkin bir nitelik olma-
yýp erdem fikrine dayalý toplumsal iliþki-
ler aðý içinde gerçekleþeceðini okuyucuya
hatýrlatmaktadýr. Müellifin fizikî güzellik
konusundaki bir soruya kýsaca cevap ver-
diði ara bölümde güzelliðin izafî olduðu ve
herkes için geçerli bir tanýmýnýn bulun-
madýðý vurgulanmaktadýr. Ardýndan Hz.
Peygamber’in bir yetkinlik ve erdemlilik
ölçüsü diye nitelendirildiði ve temel er-

demlerin ele alýndýðý bölüm gelmektedir.
Daha sonraki bölümde ahlâkýn bozulmasý
ve tedavi yollarý meselesi yeniden ele alýn-
makta, psikolojik bir rahatsýzlýk olarak ken-
dini beðenmiþlik üzerinde geniþçe durul-
maktadýr. Eserin sonlarýna doðru ahlâkî
deðerlere iliþkin bazý özel tesbitler, þöhret
eðilimi, ilim meclislerinde izlenecek ahlâkî
tutum ve edep ölçüleri söz konusu edil-
mektedir.

Müdâvâtü’n-nüfûs, genel özelliði itiba-
riyle dinî ahlâk literatürüne ait olup müel-
lifi dinî ölçü ve deðerlere sýký sýkýya baðlý-
dýr. Meselâ Ýbn Hazm, eserin tamamýnda
erdem kavramýyla ilgili birçok teorik ay-
rýntýya girmekle birlikte temel düþünce-
sini, “Dini olmayanýn ahlâký da yoktur” (s.
16) gibi özdeyiþlerle hissettirmekte, er-
demli olup kurtuluþa ermek isteyenlerin
Allah resulünün ahlâkýný izlemesi gerekti-
ðini belirtmekte (s. 24), Ýslâm peygambe-
rini bütün faziletlerin kendisinde toplan-
dýðý örnek þahsiyet olarak tanýmlamakta-
dýr (s. 56). “Rabbinin azametinden korkup
nefsi boþ arzulardan alýkoyan kimsenin va-
racaðý yer cennettir” meâlindeki âyet (en-
Nâziât 79/40-41) Ýbn Hazm’a göre bütün
erdemleri kendinde toplayan bir ahlâkî il-
keye iþaret etmektedir (s. 19). Müellifin,
ahlâk anlayýþýný ortaya koyarken metnin
dokusunu felsefî kavram, yaklaþým ve li-
teratür dünyasýna açýk tuttuðu da gözlen-
mektedir. Çözümlemelerini yer yer hulk-
tabiat, fazîlet - rezîlet, þehvânî -gadabî -
nâtýk nefis, lezzet-elem, saadet-þakavet
vb. terimlere dayandýrmasý, ahlâk konu-
sunda eser vermiþ eski ve yeni filozoflara
atýfta bulunmasý (s. 33) eserin ahlâk fel-
sefesine bakan yönünü ortaya koymakta-
dýr. Ancak Ýbn Hazm sadece bir aktarýcý
gibi davranmamýþ, geçmiþ teorik birikimi
kendi gözlem ve tecrübelerine ait veriler-
le birleþtirmiþtir.

Eserdeki akýl -nakil iliþkisi müellifin te-
mel yaklaþýmýnda daha açýk biçimde orta-
ya konmuþtur. Bunun ilk önermesi kaygý-
dan kurtulmanýn bütün insanlarýn davra-
nýþýný yönlendiren yegâne sâik olduðu (s.
13-15), ikinci önermesi de kaygýdan ger-
çek anlamda kurtulmanýn Allah’a yönel-
me ve âhiret için çalýþma dýþýnda bir yo-
lunun bulunmadýðýdýr (s. 14-16). Ýlk öner-
me gözlem ve okuma çabalarýnýn ardýn-
dan ulaþýlmýþ aklî bir genellemedir. Ýbn
Hazm, bu genellemeyi Allah’ýn aydýnlat-
masýyla ulaþtýðý özgün fikir olarak deðer-
lendirmektedir. Ýkincisi gerçek kurtuluþu
dinde gören bir zihniyet dünyasýnýn teza-
hürüdür. Ýslâm ahlâk felsefesi literatürün-

deki elemden kurtuluþ meselesine dair fi-
kirleri gözden geçirmiþ olsa da Ýbn Hazm’ýn
bu meseleyi ele alýþ tarzýnýn belli bir öz-
günlük taþýdýðý görülmektedir (Mâcid Fah-
ri, s. 236).

Müdâvât’taki ahlâk ve karakter, erdem
ve erdemsizlik, ahlâk bilgisi, pratik akýl,
haz, dostluk ve sevgi gibi kavramlar hak-
kýndaki çözümlemeler þöyle özetlenebilir:
Müellif, ahlâkî bünyeyi oluþturan temel
nitelik ve þartlarýn bir yönüyle tabii özel-
lik taþýdýðýný, diðer yönüyle de ilâhî bir ba-
ðýþ olduðunu ileri sürmektedir. Tabii un-
surlarýn birleþimi, insan tercihini aþacak
biçimde belli bir fizyolojik yapýnýn oluþu-
munu saðladýðý gibi erdemli olmayý müm-
kün kýlan imkân ve þartlarýn insan irade-
sini aþan bir ilâhî baðýþ olma niteliði de
vardýr. Meselâ baþlý baþýna bir deðer olan
ilim, bütün iradeye dayalý kazanýmlarýn
ötesinde ilâhî baðýþ olmaksýzýn gerçekle-
þemez. Ayrýca bu erdem bile kiþinin güzel
ahlâklý olmasýna yetmeyebilir. Sayýlarý az
da olsa bazý sýradan insanlarýn güzel ah-
lâklý olduðu, buna karþýlýk nebevî ve felse-
fî birçok bilgi kaynaðýndan beslendikleri
halde azýmsanmayacak sayýdaki insanýn
bayaðý bir ahlâkî hayat yaþadýðý görülebil-
mektedir. Bu tesbit güzel ahlâkýn bir ilâhî
baðýþ olduðunu göstermektedir. Asýl olan
ahlâkî yapýnýn niteliði ve zor da olsa deði-
þebilme yeteneðidir. Nitekim Ýbn Hazm,
ahlâkî yapýsýnýn deðiþeceðine önceleri inan-
mazken bunun böyle olmadýðýný bir has-
talýk sebebiyle bizzat kendisinde gözlem-
lemiþtir (el-AÅlâš ve’s-siyer fî müdâvâti’n-
nüfûs, s. 25, 67, 70, 78). Ahlâkýn iyi yönde
deðiþmesi için yapýlacak iþ doðru bilgi ve
erdemli davranýþ bütünlüðünü saðlamak-
týr (s. 92). Yalnýzca peygamberler, saf tabi-
atlarý ve doðrudan Allah tarafýndan eðitil-
miþ olmalarý sebebiyle diðer insanlardan
ahlâk bilgisi edinmeye ihtiyaç duymaz (s.
25).

Müellif erdemi, Aristocu geleneði izle-
yerek “ifrat ve tefrit denilen iki aþýrý ucun
ortasý” þeklinde tanýmlamaktadýr (s. 80).
Eflâtuncu üçlü nefis teorisi üzerine kurdu-
ðu, klasik ahlâk kitaplarýnda çoðunlukla
hikmet, þecaat, iffet, adalet þeklinde sýra-
lanan erdem þemasý farklý bir terminolo-
jiyle adalet, derin kavrayýþ, þecaat ve cö-
mertlik diye verilmektedir. Bu dört ana er-
deme karþýlýk dört erdemsizlik ise zulüm,
bilgisizlik, korkaklýk ve cimriliktir. Diðer er-
demler dört ana erdemin birleþiminden
meydana gelir. Bazý erdemler ise ana er-
demlere göre tür konumundadýr (s. 58-
59). Ahlâkî olgunluða doðru yol alan kiþi-
nin peygamberler dýþýnda kimsenin mü-
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asýl hedefinin ülfet olduðunu ve farklý ka-
rakterdeki insanlara karakterlerine uygun
biçimde davranmayý gerektirdiðini belir-
tir (Þer¼u Øa¼î¼i’l-BuÅârî, VII, 294-295).
Ýbn Hacer el-Askalânî de müdârâyý “bilgi-
siz kiþiyi eðitmek, günahkârý kötü fiilin-
den vazgeçirmek gibi faaliyetlerde bulu-
nurken muhataba karþý yumuþak davran-
mak” þeklinde tanýmlamýþtýr (Fet¼u’l-bârî,
XXII, 330). Kaynaklarda, müdârânýn bir za-
rarýn önlenmesi veya bir hayrýn gerçekleþ-
mesi gibi Allah rýzâsýna uygun amaçlara
dayandýðýna dikkat çekilerek böyle bir ga-
ye taþýmayan, çýkar saðlama ve mevki ka-
zanma gibi sebeplerle insanlara karþý hoþ
görünmeye “müdâhene” denildiði ve bu-
nun haram olduðu belirtilmektedir (bk.
MÜDÂHENE).

Müdârâ kelimesi Kur’ân-ý Kerîm’de geç-
memekte, bazý hadis mecmualarýnda Hz.
Peygamber’in konuyla ilgili tavsiyeleri yer
almaktadýr. Buhârî, “Ýnsanlara Müdârâ”
baþlýklý babda (“Edeb”, 82) içinde müdârâ
kelimesi geçmemekle birlikte konuya dair
olan hadislere yer vermiþ, ayrýca ashaptan
Ebü’d-Derdâ’nýn muhtemelen müþriklerin
ve münafýklarýn ileri gelenlerini kastede-
rek söylediði, “Biz bazý kimselere karþý içi-
miz öfke dolu olduðu halde güler yüzlü ol-
maya çalýþýrdýk” anlamýndaki sözünü nak-
letmiþtir. Burada geçen bir hadise göre
Resûlullah kendisini ziyaret etmek isteyen
bir kimsenin gýyabýnda, “O adam kabilesi
içinde çok kötü biridir ama býrakýn gelsin”
demiþ, adam huzuruna geldiðinde onu sý-
cak karþýlamýþ, daha sonra bu tutumunun
sebebini soran Hz. Âiþe’ye, onu kendi hu-
zurunda yüz bulamamýþ insan durumuna
düþürüp kýyamet gününde Allah’ýn huzu-
runda daha da kötü bir hale gelmesini is-
temediði için böyle davrandýðýný söylemiþ-
tir. Bu hadis müdârânýn meþrû ve men-
dup olduðuna dair en önemli delil sayýl-
mýþtýr. Yine hadis mecmualarýnda “Resû-
lullah’ýn, kadýnlarýn psikolojik özellikleri dik-
kate alýnarak onlara karþý nazik davranýl-
masý yönündeki öðütleri yer almaktadýr
(Dârimî, “Nikâh”, 35; Buhârî, “Nikâh”, 79;
Tirmizî, “Talâk”, 12).

Bazý kaynaklarda Hz. Peygamber’in,
“Farz namazla emrolunduðum gibi insan-
lara müdârâ etmekle de emrolundum”
dediði (Þîrûye b. Þehredâr ed-Deylemî, I,
76), aklýn baþta gelen gereðinin Allah’a
imandan sonra insanlara müdârâ etmek
olduðunu söylediði (Beyhaký, VI, 343), in-
sanlara müdârâ etmenin sadaka yerine
geçeceðini belirttiði (a.g.e., VI, 344) yö-
nünde yer alan rivayetlerin sýhhati þüphe-
li kabul edilmiþse de (Aclûnî, I, 228, 507-

508; II, 280; Ýbn Ebü’d-Dünyâ, s. 23-25 [nâ-
þirin dipnotlarý]) bu tür sözler, Kur’an’ýn
ve sahih hadislerin genel öðretisine uygun
olmasý yanýnda tarih boyunca Ýslâm top-
lumlarýnýn hâkim karakteri haline gelmiþ
olan hoþgörünün ilkelerini içermesi baký-
mýndan da önem taþýmaktadýr. Ýbn Ebü’d-
Dünyâ’nýn bu tür rivayetleri topladýðý Mü-
dârâtü’n-nâs adlý eserinde (bk. bibl.) çe-
þitli baþlýklar altýnda 186 hadis ve haber
yer almaktadýr.

Tasavvuf literatüründe ahlâk terbiyesi
bakýmýndan büyük deðer verilen müdârâ
konusu genellikle uhuvvet, sohbet, sabýr,
ülfet gibi kavramlar çerçevesinde ele alý-
narak insanlara karþý güler yüzlü, tatlý dil-
li ve hoþgörülü olmanýn, onlardan gelebi-
lecek sýkýntýlara katlanmanýn önemi üze-
rinde durulmuþtur. Hz. Peygamber’in mü-
dârâsýndan bazý örnekler nakleden Þehâ-
beddin es-Sühreverdî’nin kaydettiðine gö-
re aile, çocuklar, komþular, dostlar ve bü-
tün insanlara karþý müdârâ göstermek sû-
fiyyenin ahlâkýndandýr. Kiþinin gerçek ka-
rakteri sýkýntýlara katlanma derecesiyle or-
taya çýkar. Ýnsanýn aklýnýn güçlü, ilminin ve
hilminin zengin olduðunu müdârâdan da-
ha iyi gösterecek bir erdem yoktur. Çün-
kü bu erdem sayesinde nefsin bencilliði
kýrýlýr, nefret duygusu yatýþtýrýlýr (£Avâri-
fü’l-ma£ârif, V, 136-137, 139). Öte yandan
sûfîlere göre bir kimsenin kendisiyle iyi
geçinebilmeleri için insanlarý zahmete sok-
masý tasavvufî ahlâkla baðdaþmaz (Hüc-
vîrî, II, 583; Þehâbeddin es-Sühreverdî, V,
214).

Ýbn Kuteybe’nin £Uyûnü’l-aÅbâr’ý (I,
449-450; III, 26-30) ve Ýbn Abdülber en-Ne-
merî’nin Behcetü’l-mecâlis’i (I, 661-666)
gibi edebî -ahlâkî mahiyetteki eserlerde
insanlara müdârâ etmenin toplumsal iliþ-
kiler açýsýndan getireceði faydalara dair
hadislerden ve sahâbe sözlerinden baþla-
yarak hakîmane sözler ve þiirler derlen-
miþtir. Þiî literatüründe de Hz. Ali’ye mü-
dârâ konusunda hikmetli sözler isnat edil-
miþtir (Hâdî el-Müderrisî, s. 446-448).
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Ýbn Hazm’ýn
(ö. 456/1064)

ahlâka dair eseri.
˜ ™

Telif edildiði dönemden itibaren çeþitli
isimlerle anýlan eserin yaygýn adý, birinci
bölümün baþlýðýný oluþturan “müdâvâtü’n-
nüfûs ve ýslâhu’l-ahlâk” ifadesiyle ilgili ol-
malýdýr. Ayrýca önsözde kitabýn yazýlýþ ama-
cý da ayný terimlerle açýklanmaktadýr. Kita-
býn diðer bir adý el-AÅlâš ve’s-siyer olup
bu da bir bölüm baþlýðýdýr. Her iki isim bir-
leþtirilerek el-AÅlâš ve’s-siyer fî müdâ-
vâti’n-nüfûs þeklinde de anýlmaktadýr. Biz-
zat müellif de eserini deðiþik isimlerle zik-
retmektedir. Meselâ 439 (1047) yýlýndan
önce kaleme aldýðý bilinen et-Tašrîb li-
¼addi’l-man¹ýš adlý kitabýnda (IV, 318-319)
eseri Fî AÅlâši’n-nefs ve Fî AÅlâši’n-
nefs ve’s-sîreti’l-fâ²ýla þeklinde kaydeder.
Müellifin buradaki ifadelerinden et-Taš-
rîb’i telif ettiði sýrada Müdâvât’ý yazmayý
planladýðý anlaþýlmaktadýr. et-Tašrîb’de
pratik aklýn tanýmý ile Müdâvât’taki ta-
nýmlama aynýdýr (krþ. el-AÅlâš ve’s-siyer
fî müdâvâti’n-nüfûs, s. 57). Ayrýca akýl gü-
cünün ahlâkî hayattaki kontrol edici iþlevi
de -et-Tašrîb’de belirttiði þekilde- Müdâ-
vâtü’n-nüfûs’ta (s. 18-19) müstakil bir
baþlýk altýnda ele alýnmaktadýr. Bu ben-
zerlikler eserin Ýbn Hazm’a aidiyeti konu-
sunda þüpheye yer býrakmamaktadýr. Ýbn
Hazm’a en yakýn kaynak olan Ýbn Hay-
yân’ýn günümüze ulaþmayan el-Metîn ad-
lý eserinden aktarmalarda bulunan Ýbn
Bessâm (e×-¬aÅîre, s. 171) ve ayný kaynaðý
izleyen Yâkut (Mu£cemü’l-üdebâß, XII, 252)
eserin adýný Ýbn Hazm’ýn atfýnda olduðu
gibi Kitâbü AÅlâši’n-nefs þeklinde ver-
mekte, Makkarî de ayný bilgiyi tekrarla-
maktadýr (Nef¼u’¹-¹îb, II, 79). Zehebî ise Ýbn
Hazm’ýn ikinci atfýnda geçen “ahlâk” ve
“sîret” kelimelerinden ötürü olsa gerek iki
cilt zannettiði eseri es-Siyer ve’l-aÅlâš
adýyla anmaktadýr (A£lâmü’n-nübelâß, XVIII,
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197). Kitabýn isimleri içinde en uzunu, Ýh-
san Abbas’ýn 1956’daki neþrine esas aldýðý
bir yazmaya ait olup Risâle fî Müdâvâ-
ti’n-nüfûs ve teh×îbi’l-aÅlâš ve’z-zühd
fi’r-rezâßil þeklindedir. “Müdâvâtü’n-nü-
fûs” tabiri ayný zamanda eserin merkezî
terimlerinden olup bu durum, Ýslâm ah-
lâk felsefesinin ilk dönemlerinden itiba-
ren ahlâk meselelerine hastalýk ve tedavi
þeklindeki týp terimleriyle yaklaþma gele-
neðinin bir sonucudur. Eserin çeþitli say-
falarýnda farkedilen tecrübeli insanlara has
üslûba bakýldýðýnda Müdâvât’ý bir olgun-
luk dönemi ürünü saymak gerekir. Meselâ
yaþlýlýðýn belirtisi olarak elden giden gü-
zellikten söz ederken Ýbn Hazm’ýn kendi
yaþlýlýðýna göndermede bulunmasý (s. 69-
70) bunu desteklemektedir. Kitapta yer
alan döneminin ilim adamlarýyla ilgili bazý
bilgiler de ayný izlenimi vermektedir.

Ahlâkî ve hikemî özdeyiþlere sýkça baþ-
vurularak tahlil yönteminden zaman za-
man uzaklaþýlmýþ olsa da eserin bir iç bü-
tünlüðe sahip olduðu görülmektedir. Bir
mukaddime ve on iki bölüm halinde dü-
zenleniþi de bu bütünlüðü bir ölçüde yan-
sýtýr. Müellif mukaddimede eserini yazar-
ken dayandýðý birikimden söz etmekte ve
telif amacýný dile getirmektedir. “Ruhlarýn
Hastalýklarý ve Ahlâkýn Düzeltilmesi” baþ-
lýðý altýnda bütün insan davranýþlarýnýn te-
melinde yatan ve ahlâkî bir dengeye otur-
tulmamasý durumunda mânevî hastalýk-
lara yol açan kaygýdan kurtulma meselesi
ele alýnmaktadýr. “Akýl ve Ýç Huzuru” adlý
bölümde aklýn ahlâkî erdemlere dayalý hu-
zurlu bir hayatý mümkün kýlmadaki öne-
mi üzerinde durulmakta, “Ýlim” baþlýðý al-
týnda, bilgi peþinde geçecek bir hayatýn in-
saný anlamsýz çaba ve kaygýlardan uzaklaþ-
týrdýðý ve onu Allah’a yaklaþtýrdýðý temasý
iþlenmektedir. “Ahlâk ve Yaþama Biçimi”,
kaygýnýn giderek insan ruhunda olumsuz
sonuçlar doðurmasýný önleyecek ahlâkî bir
hayat tarzý hakkýndaki öðütleri, erdemli-
lik üzerine yapýlmýþ, yer yer kiþisel gözlem
ve tecrübelere dayalý tahlilleri içeren bir
bölümdür. “Kardeþlik, Arkadaþlýk ve Öðüt
Verme” ile “Sevgi ve Türleri” baþlýklarý, ah-
lâkýn yalnýzca ferde iliþkin bir nitelik olma-
yýp erdem fikrine dayalý toplumsal iliþki-
ler aðý içinde gerçekleþeceðini okuyucuya
hatýrlatmaktadýr. Müellifin fizikî güzellik
konusundaki bir soruya kýsaca cevap ver-
diði ara bölümde güzelliðin izafî olduðu ve
herkes için geçerli bir tanýmýnýn bulun-
madýðý vurgulanmaktadýr. Ardýndan Hz.
Peygamber’in bir yetkinlik ve erdemlilik
ölçüsü diye nitelendirildiði ve temel er-

demlerin ele alýndýðý bölüm gelmektedir.
Daha sonraki bölümde ahlâkýn bozulmasý
ve tedavi yollarý meselesi yeniden ele alýn-
makta, psikolojik bir rahatsýzlýk olarak ken-
dini beðenmiþlik üzerinde geniþçe durul-
maktadýr. Eserin sonlarýna doðru ahlâkî
deðerlere iliþkin bazý özel tesbitler, þöhret
eðilimi, ilim meclislerinde izlenecek ahlâkî
tutum ve edep ölçüleri söz konusu edil-
mektedir.

Müdâvâtü’n-nüfûs, genel özelliði itiba-
riyle dinî ahlâk literatürüne ait olup müel-
lifi dinî ölçü ve deðerlere sýký sýkýya baðlý-
dýr. Meselâ Ýbn Hazm, eserin tamamýnda
erdem kavramýyla ilgili birçok teorik ay-
rýntýya girmekle birlikte temel düþünce-
sini, “Dini olmayanýn ahlâký da yoktur” (s.
16) gibi özdeyiþlerle hissettirmekte, er-
demli olup kurtuluþa ermek isteyenlerin
Allah resulünün ahlâkýný izlemesi gerekti-
ðini belirtmekte (s. 24), Ýslâm peygambe-
rini bütün faziletlerin kendisinde toplan-
dýðý örnek þahsiyet olarak tanýmlamakta-
dýr (s. 56). “Rabbinin azametinden korkup
nefsi boþ arzulardan alýkoyan kimsenin va-
racaðý yer cennettir” meâlindeki âyet (en-
Nâziât 79/40-41) Ýbn Hazm’a göre bütün
erdemleri kendinde toplayan bir ahlâkî il-
keye iþaret etmektedir (s. 19). Müellifin,
ahlâk anlayýþýný ortaya koyarken metnin
dokusunu felsefî kavram, yaklaþým ve li-
teratür dünyasýna açýk tuttuðu da gözlen-
mektedir. Çözümlemelerini yer yer hulk-
tabiat, fazîlet - rezîlet, þehvânî -gadabî -
nâtýk nefis, lezzet-elem, saadet-þakavet
vb. terimlere dayandýrmasý, ahlâk konu-
sunda eser vermiþ eski ve yeni filozoflara
atýfta bulunmasý (s. 33) eserin ahlâk fel-
sefesine bakan yönünü ortaya koymakta-
dýr. Ancak Ýbn Hazm sadece bir aktarýcý
gibi davranmamýþ, geçmiþ teorik birikimi
kendi gözlem ve tecrübelerine ait veriler-
le birleþtirmiþtir.

Eserdeki akýl -nakil iliþkisi müellifin te-
mel yaklaþýmýnda daha açýk biçimde orta-
ya konmuþtur. Bunun ilk önermesi kaygý-
dan kurtulmanýn bütün insanlarýn davra-
nýþýný yönlendiren yegâne sâik olduðu (s.
13-15), ikinci önermesi de kaygýdan ger-
çek anlamda kurtulmanýn Allah’a yönel-
me ve âhiret için çalýþma dýþýnda bir yo-
lunun bulunmadýðýdýr (s. 14-16). Ýlk öner-
me gözlem ve okuma çabalarýnýn ardýn-
dan ulaþýlmýþ aklî bir genellemedir. Ýbn
Hazm, bu genellemeyi Allah’ýn aydýnlat-
masýyla ulaþtýðý özgün fikir olarak deðer-
lendirmektedir. Ýkincisi gerçek kurtuluþu
dinde gören bir zihniyet dünyasýnýn teza-
hürüdür. Ýslâm ahlâk felsefesi literatürün-

deki elemden kurtuluþ meselesine dair fi-
kirleri gözden geçirmiþ olsa da Ýbn Hazm’ýn
bu meseleyi ele alýþ tarzýnýn belli bir öz-
günlük taþýdýðý görülmektedir (Mâcid Fah-
ri, s. 236).

Müdâvât’taki ahlâk ve karakter, erdem
ve erdemsizlik, ahlâk bilgisi, pratik akýl,
haz, dostluk ve sevgi gibi kavramlar hak-
kýndaki çözümlemeler þöyle özetlenebilir:
Müellif, ahlâkî bünyeyi oluþturan temel
nitelik ve þartlarýn bir yönüyle tabii özel-
lik taþýdýðýný, diðer yönüyle de ilâhî bir ba-
ðýþ olduðunu ileri sürmektedir. Tabii un-
surlarýn birleþimi, insan tercihini aþacak
biçimde belli bir fizyolojik yapýnýn oluþu-
munu saðladýðý gibi erdemli olmayý müm-
kün kýlan imkân ve þartlarýn insan irade-
sini aþan bir ilâhî baðýþ olma niteliði de
vardýr. Meselâ baþlý baþýna bir deðer olan
ilim, bütün iradeye dayalý kazanýmlarýn
ötesinde ilâhî baðýþ olmaksýzýn gerçekle-
þemez. Ayrýca bu erdem bile kiþinin güzel
ahlâklý olmasýna yetmeyebilir. Sayýlarý az
da olsa bazý sýradan insanlarýn güzel ah-
lâklý olduðu, buna karþýlýk nebevî ve felse-
fî birçok bilgi kaynaðýndan beslendikleri
halde azýmsanmayacak sayýdaki insanýn
bayaðý bir ahlâkî hayat yaþadýðý görülebil-
mektedir. Bu tesbit güzel ahlâkýn bir ilâhî
baðýþ olduðunu göstermektedir. Asýl olan
ahlâkî yapýnýn niteliði ve zor da olsa deði-
þebilme yeteneðidir. Nitekim Ýbn Hazm,
ahlâkî yapýsýnýn deðiþeceðine önceleri inan-
mazken bunun böyle olmadýðýný bir has-
talýk sebebiyle bizzat kendisinde gözlem-
lemiþtir (el-AÅlâš ve’s-siyer fî müdâvâti’n-
nüfûs, s. 25, 67, 70, 78). Ahlâkýn iyi yönde
deðiþmesi için yapýlacak iþ doðru bilgi ve
erdemli davranýþ bütünlüðünü saðlamak-
týr (s. 92). Yalnýzca peygamberler, saf tabi-
atlarý ve doðrudan Allah tarafýndan eðitil-
miþ olmalarý sebebiyle diðer insanlardan
ahlâk bilgisi edinmeye ihtiyaç duymaz (s.
25).

Müellif erdemi, Aristocu geleneði izle-
yerek “ifrat ve tefrit denilen iki aþýrý ucun
ortasý” þeklinde tanýmlamaktadýr (s. 80).
Eflâtuncu üçlü nefis teorisi üzerine kurdu-
ðu, klasik ahlâk kitaplarýnda çoðunlukla
hikmet, þecaat, iffet, adalet þeklinde sýra-
lanan erdem þemasý farklý bir terminolo-
jiyle adalet, derin kavrayýþ, þecaat ve cö-
mertlik diye verilmektedir. Bu dört ana er-
deme karþýlýk dört erdemsizlik ise zulüm,
bilgisizlik, korkaklýk ve cimriliktir. Diðer er-
demler dört ana erdemin birleþiminden
meydana gelir. Bazý erdemler ise ana er-
demlere göre tür konumundadýr (s. 58-
59). Ahlâkî olgunluða doðru yol alan kiþi-
nin peygamberler dýþýnda kimsenin mü-

463

MÜDDESSÝR SÛRESÝ

kemmel olmadýðýný bilmesi gerekir. Bazý
maddî, fizyolojik veya biyolojik üstünlük-
lerle böbürlenmek, þöhret tutkunu olmak
erdem yolunda ifsat edici etkiye sahiptir.
Bunun yaný sýra dünyevî hazlar karþýsýn-
da ihtirasa kapýlmak da bütün küçük dü-
þürücü ve kaygý verici durumlarýn ana se-
bebidir (s. 52-53).

Eserde vurgulanan, dünyevî olanýn ge-
çiciliðiyle kaygýdan kurtulmanýn yalnýzca
uhrevî bir yöneliþle saðlanacaðý düþüncesi
müellifin dostluk ve sevgiye iliþkin tesbitle-
riyle tamamlanmaktadýr. Buna göre dost-
luk iliþkileri doðruluk, dayanýþma, baþkasýný
tercih, sýrdaþlýk, öðütlere açýk olma, hoþ-
görü gibi hasletlerin yeþerdiði ortamý ha-
zýrlar (s. 39 vd.). Ýbn Hazm sadece Allah
için olan dostluk ve kardeþliði anlamlý bul-
makta, ister erdemli bir hayat için daya-
nýþmayý isterse de saf sevgiyi amaçlasýn
yalnýz bu tür dostluðun gerçek olduðunu
belirtmektedir (s. 42).

Müdâvâtü’n-nüfûs’un günümüze iki
yazmasý ulaþmýþtýr. Bunlardan ilki Ýhsan
Abbas’ýn neþrinde esas aldýðý X. (XVI.) yüz-
yýla ait bir mecmua içinde yer almaktadýr
(Süleymaniye Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 2704,
vr. 196a-221a). Bu yazmanýn mevcut yegâ-
ne nüsha olduðu þeklindeki kanaatin aksi-
ne (el-AÅlâš ve’s-siyer, neþredenin giriþi,
s. 52) eserin Ýstanbul’da bir baþka nüsha-
sý daha bulunmaktadýr (ÝÜ Ktp., nr. 3422).
Kitabýn XX. yüzyýlýn baþýndan itibaren çok
sayýda baskýsý yapýlmýþtýr: Mustafa el-Kab-
bânî (Dýmaþk 1323; Kahire 1333), Muham-
med Hâþim el-Kütübî (Kahire veya Dýmaþk
1324), Ahmed Ömer el-Mahmesânî (Ka-
hire 1325), Muhammed Edhem (kýsaltýl-
mýþ olarak, Kahire 1329/1911), el-Matba-
atü’l-Cemâliyye (Kasým Emîn’in sunuþuy-
la, Kahire 1331), Ýhsan Abbas (Resâßilü Ýbn
¥azm el-Endelüsî [Kahire, ts. [1956], Bey-
rut 1980, 1987, I, 321-415), Nada Tomiche
(Fransýzca tercümesiyle birlikte, Beyrut
1961), Dârü’s-sekafeti’l-Arabiyye (Kahire
1962), Fuâd E. el-Bustânî (seçilmiþ metin-
ler ve inceleme, Beyrut 1966), Abdurrah-
man Muhammed Osman (Medine 1390/
1970), Dârü’l-âfâký’l-cedîde (Beyrut 1978),
Mâcid Fahrî (seçilmiþ metinler; el-Fikrü’l-
aÅlâš¢ el-£Arabî içinde, Beyrut 1978, I,
148-173), Müessesetü Nâsýri’s-sekafiyye
(Beyrut 1979), Eva Riad (Uppsala 1980),
Tâhir Ahmed Mekkî (Kahire 1401/1981,
1412/1992), Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye (2. bs.,
Beyrut 1985), Ebû Huzeyfe Ýbrâhim b. Mu-
hammed (Tanta 1987), Âdil Ebü’l-Muâtî
(Kahire 1408/1988). Müdâvât’ýn Ýspanyol-
ca tercümesi M. Asin Palacios (Los carac-
teres y la conducta. Tradato de moral prác-

tica por Abenhazam de Córdoba, Madrid
1916), Fransýzca çevirisi Nada Tomiche
(Arapça neþriyle birlikte; Epitre morale,
Beyrut 1961), Ýngilizce tercümesi Muham-
mad Abu Laila (In Pursuit of Virtue, The
Moral Theology and Psychology of Ibn
Hazm al-Andalusi [384-450 AH. 994-
1064] with a translation of his book Al-
Akhlaq wa’l-Siyar, London 1990) tarafýn-
dan yapýlmýþtýr. Eseri Selahattin Kip Ne-
fislerin Tedavisi baþlýðýyla Türkçe’ye çe-
virmiþtir (Kayseri, ts.).
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Kur’ân-ý Kerîm’in
yetmiþ dördüncü sûresi.

˜ ™

Adýný ilk âyette yer alan müddessir (ör-
tüsüne bürünen) kelimesinden alýr. Mekke
döneminin ilk yýllarýnda nâzil olmuþtur.
Elli altý âyet olup fâsýlasý � ، � ، � ، � ، � ، א
harfleridir. Sûrenin ilk âyetleri, çoðunluk
tarafýndan kabul edildiðine göre Alak sû-
resinin ilk beþ âyetinden sonra inmiþtir.
Bu âyetlerde Allah Teâlâ Hz. Peygamber’e,
“Ey örtüsüne bürünen!” diye hitap ederek
artýk insanlarý uyarmak için harekete geç-
mesini, rabbinin büyüklüðünü tanýmasýný,
elbisesini temiz tutmasýný ve kötülükler-
den sakýnmasýný emretmektedir. Bu âyet-
lerin nüzûl sebebiyle ilgili olarak Resûl-i
Ekrem’in Mekke yollarýnýn birinde yürür-
ken bir ses duyduðu, fakat kimseyi gör-
mediði, korkarak evine geldiði, bir köþeye
çekilip, “Beni örtün” dediði, bunun üzeri-
ne ilk âyetlerin nâzil olduðu þeklindeki ri-
vayetin yaný sýra (Mâtürîdî, vr. 842a; Kurtu-
bî, XIX, 59-60) müþriklerin kendisine “si-
hirbaz” demelerinden dolayý Resûlullah’ýn

üzüldüðü, evine girip örtüsüne büründü-
ðü görüþü de mevcuttur (Mâtürîdî, vr. 842a;
Fahreddin er-Râzî, XXX, 190). Ýlk rivayetin
sýhhatinde tereddüt gösteren Mâtürîdî’-
nin de belirttiði gibi Hz. Peygamber’e ge-
len vahyin, muhtevasý anlaþýlmayan bir ses-
ten ibaret olmasý, ayrýca onun korkup bir
örtüye bürünmesi yadýrganan bir husus-
tur. Bir önceki Müzzemmil sûresi de ayný
mânadaki hitapla baþlamaktadýr. Bu iki
sûrede yer alan “örtüsüne bürünen” ni-
telemesi Râzî’nin de kýsmen iþaret ettiði
üzere mecazi mânada olmalýdýr ve ilâhî hi-
tabýn asýl amacý muhtemelen, Hz. Muham-
med’in nübüvvet ve risâlet görevinin ge-
reði olarak artýk teblið faaliyetine baþla-
masýnýn istenmesidir. Kaynaklarda sebeb-i
nüzûl diye gösterilen sihirbazlýk ithamý ise
muhtemel görünmemektedir. Çünkü müþ-
riklerin bu iddiada bulunmasý için Kur’an
metninden epeyce bir kýsmýn vahyedilme-
si gerekir. Halbuki Müzzemmil ve Müd-
dessir sûreleri ilk nâzil olan âyetlerden oluþ-
maktadýr.

Hem nazmý hem mâna ve muhtevasý
açýsýndan yüksek edebî deðere sahip bu-
lunan Müddessir sûresinin temel konusu-
nun muhataplarýna sorumluluk duygusu
telkin etmekten ibaret olduðunu söylemek
mümkündür. Yâsîn sûresinde de beyan
edildiði gibi (36/6) atalarý ilâhî bir tebliðle
uyarýlmayan Kur’an’ýn ilk muhataplarý güç-
lünün haklý olduðu düþüncesiyle hayatlarý-
ný sürdürmekte, toplumda kadýnlara, köle,
fakir ve kimsesiz zümrelere zalimce dav-
ranmakta sakýnca görmemekteydi. Çün-
kü insanýn yaptýðý kötülüðün yanýna kâr
kalacaðýna, baþka bir hayatýn ve hesap gü-
nünün bulunmadýðýna inanýyorlardý. Müd-
dessir sûresi, ilk ilâhî mesajlardan biri ola-
rak dünyadaki davranýþlarýn karþýlýðýnýn gö-
rüleceði ebedî hayatý vurgulu bir þekilde
dile getirmektedir.

Müddessir sûresinin ilk âyetleri
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Sûrenin yedi emir içeren ilk yedi âyeti-
nin muhatabý Resûlullah olup bunlarda
yukarýda sýralananlar yanýnda insanlara
yapacaðý iyilikleri gözünde büyütüp baþa
kakmamasý, davet ve teblið faaliyetlerin-
de karþýlaþacaðý güçlüklere rabbinin rýzasý
için sabretmesi istenmektedir. Bu emir ve
tavsiyeler Hz. Peygamber’in þahsýnda da-
vet ve irþad görevi yapacak herkese yö-
neliktir. Âhiret sorumluluðu taþýmasý ge-
reken her insaný hedef alan bundan son-
raki âyetlerde kýyametin bir gün kopacaðý-
na temas edildikten sonra (âyet 8-10) ye-
tenekli, güçlü, zengin, fakat gerçeðe kar-
þý inatçý ve kibirli bir tip tasvir edilmekte,
böylesinin cehennemin maddî ve ruhî tah-
ribatý büyük olan bölümüne (sekar) atý-
lacaðý bildirilmektedir (âyet 11-30). Sözü
edilen bu kiþiyle Asr-ý saâdet döneminde
Velîd b. Mugýre’nin kastedildiði belirtil-
mektedir (Taberî, XXIX, 99). Daha sonra
nefsânî arzularýn baskýsýndan kurtulmak
için en güçlü uhrevî müeyyide olan cehen-
nemden söz edilmekte ve inançsýz her in-
sanýn dünyada yaptýklarýnýn cezasýný ora-
da çekeceði belirtilmektedir (âyet 31-38).
Burada cehennem ehlinin dünyadaki kö-
tü vasýflarý þöyle haber verilmektedir: Al-
ný secdeye varmamak, fakirleri doyurma-
mak, gaflet içinde bulunanlardan ayrýlma-
mak ve nihayet bunlarýn etkisiyle büyük
hesap gününün vukuuna inanmamak (âyet
39-47). Sûrenin son dokuz âyetinde ümit
baðladýklarý kiþilerin ve putlarýn bâtýl eh-
line âhirette hiçbir fayda saðlayamayaca-
ðý bildirildikten sonra böylelerinin bunca
uyarýlara raðmen öðüt kabul etmedikle-
ri, âdeta her birine özel bir ilâhî mesajýn
gelmesini bekledikleri, ancak böyle bir þe-
yin mümkün olmadýðý ifade edilmektedir.
Bazý kaynaklarda Müddessir sûresinin fa-
ziletiyle ilgili olarak yer alan, “Allah Müd-
dessir sûresini okuyan kimseye Mekke’de
Muhammed’i tasdik eden ve yalanlayan
kimselerin her biri sayýsýnca on sevap ve-
rir” meâlindeki hadisin (meselâ bk. Ze-
mahþerî, IV, 188; Beyzâvî, IV, 349) sahih ol-
madýðý anlaþýlmaktadýr (Muhammed et-
Trablusî, II, 725).

Müddessir sûresine dair yapýlan çalýþ-
malar arasýnda Abdülhamîd Mustafa Ýb-
râhim’in Teßemmülât belâ³ýyye fî sû-
reti’l-Müdde¦¦ir (Kahire 1987) ve Halûk
Nurbâki’nin Kur’ân’ýn Matematik Sýrla-
rý (Ýstanbul 1987, s. 7-49) isimli eserleriyle
M. Cuypers’in “Structures rhétoriques de
la sourate 74 (al-Muddaththir)” (Luqmân,
XIII/2 [1997], s. 37-74) ve Uri Rubin’in, “The
Shrouded Messenger on the Interpreta-
tion of al-Muzzammil and al-Muddaththir”

(Jerusalem Studies in Arabic and Islam,
XVI [1993], s. 96-107) baþlýklý makaleleri
zikredilebilir.
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Yaþlarý
veya ayný hocalardan hadis almalarý

dolayýsýyla akran olan râvilerin 
birbirinden hadis rivayet etmesi 

anlamýnda bir terim.
˜ ™

Arapça’ya Farsça’dan geçen dîbâc ke-
limesinden türetilen müdebbec sözlükte
“ipekle süslenmiþ þey” anlamýna gelir. Ke-
lime çirkin yüzlü adam, bir tür çirkin su
kuþu için de kullanýlmaktadýr. Hadis teri-
mi olarak akran sayýlan kiþilerden sadece
birinin diðerinden rivayette bulunmasýna
“rivâyetü’l-akrân”, karþýlýklý olarak rivayet-
te bulunmalarýna müdebbec denmekte,
bu olaya da tedbîc adý verilmektedir. Hâ-
kim en-Nîsâbûrî ile Ýbnü’s-Salâh eþ-Þehre-
zûrî müdebbec için akran olmayý þart ko-
þarken Dârekutnî ve Zeynüddin el-Irâký
gibi muhaddisler, iki râvinin birbirinden ri-
vayette bulunmasýna da ayný ismin veri-
lebileceðini söylemiþlerdir. Bu durumdaki
râvilerden birinin yaþça küçük, diðerinin
büyük olmasý halinde buna da “rivâye-
tü’l-ekâbir ani’l-asâgir” denir. Müdebbece
olumlu anlam verip iki akranýn birbirinden
rivayetini âlî isnad kabul edenler yanýnda
olumsuz anlam yükleyerek nâzil isnad sa-
yanlar da vardýr. Süyûtî buna olumlu ba-
kan âlimlerden biridir (Tedrîbü’r-râvî, II,
248). Zeynüddin el-Irâký, bu terimin ilk de-
fa Dârekutnî tarafýndan dîbâcetân (yüzün
iki tarafý, yanaklar) kelimesine benzetile-
rek türetildiðini söylemekte, böylece iki ak-
ran râvinin yüzün iki yanaðýna benzetildiði
anlaþýlmaktadýr. Ýbn Hacer de bu yorumu
benimsemektedir (Nüzhetü’n-na¾ar, s. 58).

Müdebbecin örnekleri sahâbeden Hz.
Âiþe ile Ebû Hüreyre’nin, tâbiînden Zührî
ile Ömer b. Abdülazîz’in, tebeu’t-tâbiînden

Ýmam Mâlik ile Evzâî’nin ve sonraki taba-
kadan Ahmed b. Hanbel ile Ali b. Medînî’-
nin birbirinden yaptýklarý rivayetlerde gö-
rülmektedir. Hâkim en-Nîsâbûrî karþýlýklý
olarak birbirinden rivayette bulunanlara
sahâbeden baþlayarak altýncý tabakaya ka-
dar örnekler vermekte, ardýndan karþýlýk-
lý olmaksýzýn biri diðerinden rivayette bu-
lunan rivâyetü’l-akrân türünün örnekleri-
ni zikretmektedir (Ma£rifetü £ulûmi’l-¼a-
dî¦, s. 215-220). Bir hadisin isnadýnda iki-
den fazla, hatta bazan altý akranýn bir ara-
ya geldiði rivayetler tesbit edilmiþtir. Ha-
tîb el-Baðdâdî, altý tâbiînin bir isnadda bir
araya geldiði bir hadisin çeþitli rivayetleri-
ni derleyip onlarýn sýhhat durumunu müs-
takil bir risâlede incelemiþtir (Mahmûd et-
Tahhân, s. 200). Üç veya dört râvinin bir
araya geldiðini gösteren örnekler daha
fazladýr (Þemseddin es-Sehâvî, IV, 170-
171). Akran rivayetlerinin bilinmesi saye-
sinde senede yanlýþlýkla râvi ilâve edilmesi
veya atýf harfi olan “vav” yerine “an” eda-
týnýn yazýlmasý gibi hatalar tesbit edilebil-
mektedir.

Müdebbec rivayetleri derleyen eserler
kaleme alýnmýþtýr. Dârekutnî el-Müdeb-
bec adlý kitabýnda, karþýlýklý olarak birbi-
rinden rivayet eden ve tek taraflý olarak
biri diðerinden hadis öðrenen akranlarýn
rivayetlerini bir araya getirmiþtir. Ýbn Ha-
cer el-Askalânî bu konuda iki kitap yaz-
mýþtýr. et-Ta£rîc £ale’t-tedbîc’de Dâre-
kutnî’nin adý geçen eseriyle Ebü’þ-Þeyh ve
Ýbnü’l-Ahrem’in akran rivayetlerine dair
kitaplarýný özetlemiþ, ayrýca el-Efnân fî ri-
vâyeti’l-ašrân’ý (el-Mu¼arrec mine’l-mü-
debbec) kaleme almýþtýr (a.g.e., IV, 169).
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kemmel olmadýðýný bilmesi gerekir. Bazý
maddî, fizyolojik veya biyolojik üstünlük-
lerle böbürlenmek, þöhret tutkunu olmak
erdem yolunda ifsat edici etkiye sahiptir.
Bunun yaný sýra dünyevî hazlar karþýsýn-
da ihtirasa kapýlmak da bütün küçük dü-
þürücü ve kaygý verici durumlarýn ana se-
bebidir (s. 52-53).

Eserde vurgulanan, dünyevî olanýn ge-
çiciliðiyle kaygýdan kurtulmanýn yalnýzca
uhrevî bir yöneliþle saðlanacaðý düþüncesi
müellifin dostluk ve sevgiye iliþkin tesbitle-
riyle tamamlanmaktadýr. Buna göre dost-
luk iliþkileri doðruluk, dayanýþma, baþkasýný
tercih, sýrdaþlýk, öðütlere açýk olma, hoþ-
görü gibi hasletlerin yeþerdiði ortamý ha-
zýrlar (s. 39 vd.). Ýbn Hazm sadece Allah
için olan dostluk ve kardeþliði anlamlý bul-
makta, ister erdemli bir hayat için daya-
nýþmayý isterse de saf sevgiyi amaçlasýn
yalnýz bu tür dostluðun gerçek olduðunu
belirtmektedir (s. 42).

Müdâvâtü’n-nüfûs’un günümüze iki
yazmasý ulaþmýþtýr. Bunlardan ilki Ýhsan
Abbas’ýn neþrinde esas aldýðý X. (XVI.) yüz-
yýla ait bir mecmua içinde yer almaktadýr
(Süleymaniye Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 2704,
vr. 196a-221a). Bu yazmanýn mevcut yegâ-
ne nüsha olduðu þeklindeki kanaatin aksi-
ne (el-AÅlâš ve’s-siyer, neþredenin giriþi,
s. 52) eserin Ýstanbul’da bir baþka nüsha-
sý daha bulunmaktadýr (ÝÜ Ktp., nr. 3422).
Kitabýn XX. yüzyýlýn baþýndan itibaren çok
sayýda baskýsý yapýlmýþtýr: Mustafa el-Kab-
bânî (Dýmaþk 1323; Kahire 1333), Muham-
med Hâþim el-Kütübî (Kahire veya Dýmaþk
1324), Ahmed Ömer el-Mahmesânî (Ka-
hire 1325), Muhammed Edhem (kýsaltýl-
mýþ olarak, Kahire 1329/1911), el-Matba-
atü’l-Cemâliyye (Kasým Emîn’in sunuþuy-
la, Kahire 1331), Ýhsan Abbas (Resâßilü Ýbn
¥azm el-Endelüsî [Kahire, ts. [1956], Bey-
rut 1980, 1987, I, 321-415), Nada Tomiche
(Fransýzca tercümesiyle birlikte, Beyrut
1961), Dârü’s-sekafeti’l-Arabiyye (Kahire
1962), Fuâd E. el-Bustânî (seçilmiþ metin-
ler ve inceleme, Beyrut 1966), Abdurrah-
man Muhammed Osman (Medine 1390/
1970), Dârü’l-âfâký’l-cedîde (Beyrut 1978),
Mâcid Fahrî (seçilmiþ metinler; el-Fikrü’l-
aÅlâš¢ el-£Arabî içinde, Beyrut 1978, I,
148-173), Müessesetü Nâsýri’s-sekafiyye
(Beyrut 1979), Eva Riad (Uppsala 1980),
Tâhir Ahmed Mekkî (Kahire 1401/1981,
1412/1992), Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye (2. bs.,
Beyrut 1985), Ebû Huzeyfe Ýbrâhim b. Mu-
hammed (Tanta 1987), Âdil Ebü’l-Muâtî
(Kahire 1408/1988). Müdâvât’ýn Ýspanyol-
ca tercümesi M. Asin Palacios (Los carac-
teres y la conducta. Tradato de moral prác-

tica por Abenhazam de Córdoba, Madrid
1916), Fransýzca çevirisi Nada Tomiche
(Arapça neþriyle birlikte; Epitre morale,
Beyrut 1961), Ýngilizce tercümesi Muham-
mad Abu Laila (In Pursuit of Virtue, The
Moral Theology and Psychology of Ibn
Hazm al-Andalusi [384-450 AH. 994-
1064] with a translation of his book Al-
Akhlaq wa’l-Siyar, London 1990) tarafýn-
dan yapýlmýþtýr. Eseri Selahattin Kip Ne-
fislerin Tedavisi baþlýðýyla Türkçe’ye çe-
virmiþtir (Kayseri, ts.).
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Kur’ân-ý Kerîm’in
yetmiþ dördüncü sûresi.
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Adýný ilk âyette yer alan müddessir (ör-
tüsüne bürünen) kelimesinden alýr. Mekke
döneminin ilk yýllarýnda nâzil olmuþtur.
Elli altý âyet olup fâsýlasý � ، � ، � ، � ، � ، א
harfleridir. Sûrenin ilk âyetleri, çoðunluk
tarafýndan kabul edildiðine göre Alak sû-
resinin ilk beþ âyetinden sonra inmiþtir.
Bu âyetlerde Allah Teâlâ Hz. Peygamber’e,
“Ey örtüsüne bürünen!” diye hitap ederek
artýk insanlarý uyarmak için harekete geç-
mesini, rabbinin büyüklüðünü tanýmasýný,
elbisesini temiz tutmasýný ve kötülükler-
den sakýnmasýný emretmektedir. Bu âyet-
lerin nüzûl sebebiyle ilgili olarak Resûl-i
Ekrem’in Mekke yollarýnýn birinde yürür-
ken bir ses duyduðu, fakat kimseyi gör-
mediði, korkarak evine geldiði, bir köþeye
çekilip, “Beni örtün” dediði, bunun üzeri-
ne ilk âyetlerin nâzil olduðu þeklindeki ri-
vayetin yaný sýra (Mâtürîdî, vr. 842a; Kurtu-
bî, XIX, 59-60) müþriklerin kendisine “si-
hirbaz” demelerinden dolayý Resûlullah’ýn

üzüldüðü, evine girip örtüsüne büründü-
ðü görüþü de mevcuttur (Mâtürîdî, vr. 842a;
Fahreddin er-Râzî, XXX, 190). Ýlk rivayetin
sýhhatinde tereddüt gösteren Mâtürîdî’-
nin de belirttiði gibi Hz. Peygamber’e ge-
len vahyin, muhtevasý anlaþýlmayan bir ses-
ten ibaret olmasý, ayrýca onun korkup bir
örtüye bürünmesi yadýrganan bir husus-
tur. Bir önceki Müzzemmil sûresi de ayný
mânadaki hitapla baþlamaktadýr. Bu iki
sûrede yer alan “örtüsüne bürünen” ni-
telemesi Râzî’nin de kýsmen iþaret ettiði
üzere mecazi mânada olmalýdýr ve ilâhî hi-
tabýn asýl amacý muhtemelen, Hz. Muham-
med’in nübüvvet ve risâlet görevinin ge-
reði olarak artýk teblið faaliyetine baþla-
masýnýn istenmesidir. Kaynaklarda sebeb-i
nüzûl diye gösterilen sihirbazlýk ithamý ise
muhtemel görünmemektedir. Çünkü müþ-
riklerin bu iddiada bulunmasý için Kur’an
metninden epeyce bir kýsmýn vahyedilme-
si gerekir. Halbuki Müzzemmil ve Müd-
dessir sûreleri ilk nâzil olan âyetlerden oluþ-
maktadýr.

Hem nazmý hem mâna ve muhtevasý
açýsýndan yüksek edebî deðere sahip bu-
lunan Müddessir sûresinin temel konusu-
nun muhataplarýna sorumluluk duygusu
telkin etmekten ibaret olduðunu söylemek
mümkündür. Yâsîn sûresinde de beyan
edildiði gibi (36/6) atalarý ilâhî bir tebliðle
uyarýlmayan Kur’an’ýn ilk muhataplarý güç-
lünün haklý olduðu düþüncesiyle hayatlarý-
ný sürdürmekte, toplumda kadýnlara, köle,
fakir ve kimsesiz zümrelere zalimce dav-
ranmakta sakýnca görmemekteydi. Çün-
kü insanýn yaptýðý kötülüðün yanýna kâr
kalacaðýna, baþka bir hayatýn ve hesap gü-
nünün bulunmadýðýna inanýyorlardý. Müd-
dessir sûresi, ilk ilâhî mesajlardan biri ola-
rak dünyadaki davranýþlarýn karþýlýðýnýn gö-
rüleceði ebedî hayatý vurgulu bir þekilde
dile getirmektedir.

Müddessir sûresinin ilk âyetleri


