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Ýnsanî hasletler
ve erdemli davranýþlar için kullanýlan
ahlâk terimi.
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Mürur tezkiresi örneði

bilgi baþlýklarýnýn matbu olarak hazýrlandýðý 14 × 28 cm. ebadýnda kâðýtlar olup
bilgilerin el yazýsý ile doldurulduðu dikkati
çeker. Kâðýdýn üst tarafýnda bir çerçeve
içinde “mürur tezkiresi” yazýsý bulunur,
boydan orta kýsmýnda sað tarafta hangi
devletin tebaasý olduðu, nerede ikamet ettiði, kendisi ve babasýnýn adlarý, nereden
nereye seyahat edeceði gibi hususlar yer
alýrdý. Yol üzerindeki zabtiye çavuþlarý ve
diðer ilgililerce seyahatine engel olunmamasý, bir güçlükle karþýlaþtýðý takdirde yardýmda bulunulmasý hususlarýna yer verilir
ve hemen altýna mühür basýlýrdý. Bu kýsmýn solunda çerçeve içinde seyahat edecek þahsýn eþkâlinin yazýldýðý yer vardýr. Burada yaþ, boy, sakal - býyýk ve göz renkleri
belirtilir. Tezkire sahibi silâhlý olarak seyahat edecekse buna da ayrýca iþaret edilir.
Tezkire sahipleri geçtikleri yerlerde bu tezkireyi ibraz ederler. Bir bölgeden çýktýklarýnda çýkýþ yaptýklarýna dair tezkirenin arkasýna þerh konarak mühür basýlýp tarih
atýlýr. Eðer geçilen yerde herhangi bir salgýn hastalýk varsa tezkire sahibinin bu hastalýktan salim olduðuna dair not konur.
Asayiþ ve emniyet açýsýndan mahallî idarecilere kolaylýk saðlayan ve iç göçü bir ölçüde kontrole yönelik olan bu uygulama,
ayný zamanda seyahat belgesini elinde tutana da geçeceði yerlerde keyfî herhangi
bir davranýþla karþý karþýya kalmasýný önleyici, vergi veya farklý maddî zorlamalar-

dan koruyucu bir güven temin ediyordu.
Yurt içi seyahat izinleri XIX. yüzyýlda þehrin idarecileri ve mahkeme görevlilerince
verilmekteydi. Bir þehre gitmek isteyen kiþi önce mahalle imamýndan nereye ve hangi amaçla gideceðine dair bir pusula alýr,
kadýya gidip bunu gösterir ve haracýný ödedikten sonra tezkire hazýrlanýrdý. Medrese öðrencileri izinli olduklarýnda müderrisleri kendisine kefil olur, ancak bu þartla tezkire alabilirlerdi. Büyük þehirlere göçü önlemek ve iç güvenliði saðlamak için
mürur tezkiresi verme iþi bilhassa 1830’lara doðru daha da önem kazandý, nüfus
iþleriyle ilgili Defter Nezâreti oluþturulunca
bu nezârete havale edildi. 1841’de Men‘-i
Mürûr Nizâmnâmesi çýkarýlarak memleket
içerisinde dolaþým bir nizam altýna alýnmýþtýr. Yabancýlar için pasaport sisteminin devreye giriþiyle bu tip geçiþ ve seyahat belgelerine ihtiyaç kalmamýþtýr. Cumhuriyet devrinde yerli halkýn mürur tezkiresi mecburiyeti kaldýrýlmýþtýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :
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Sözlükte “erkek” anlamýndaki mer’ kökünden türeyen mürûet (mürüvvet) “tam
erkeklik” veya “mükemmel insaniyet” demektir (Lisânü’l-£Arab, “mr,e” md.; Tâcü’l£arûs, “mr,e” md.). Mer’ kelimesinin “efendi” ve mürûetin “efendilik” (siyâde) mânasýna geldiði de belirtilmiþ, Ýbn Kuteybe’nin £Uyûnü’l-aÅbâr’da (I, 411-413) mürüvvet konusunu “Kitâbü’s-Sü,düd” (siyâde) baþlýðý altýnda iþlemesi buna delil olarak gösterilmiþtir (ÝA, VIII, 815). Ancak kelimenin Câhiliye devri edebiyatýnda -ahde
vefa, cömertlik, baðýþlama gibi bir kýsmýný Ýslâm’ýn da benimsediði ahlâkî erdemleri kýsmen içermekle birlikte- daha ziyade kiþinin bedenî üstünlüklerini ifade etmek üzere kullanýldýðý, “ahlâkî ve mânevî
meziyetler” anlamýný Ýslâmî dönemde kazandýðý anlaþýlmaktadýr. Râgýb el-Ýsfahânî, e×-¬erî£a ilâ mekârimi’þ-þerî£a adlý
eserinde (s. 143) insana has erdemlere insaniyet dendiðini, kiþinin insaniyetinin bu
erdemlerdeki üstünlüðü oranýnda olduðunu ifade ettikten sonra insaniyetle mürüvvetin birbirine yakýn anlamlar taþýdýðýný belirtmektedir. Müellif mürüvvetin iki
farklý etimolojisinin bulunduðunu söyler.
Kelime ya “yemeðin lezzetli ve faydalý olmasý, rahatlýkla yutulup hazmedilmesi”
anlamýndaki mer’ veya “erkek” anlamýndaki mürûet kökünden gelmektedir. Birinci etimolojiye göre bu erdem, temiz tabiatlý insanlarca kolaylýkla benimsenen iyi
huylarý ve fiilleri ifade eden bir isim olup
bu da insaniyet demektir. Ýkinci etimolojiye göre mürüvvet erkeklere mahsus meziyetleri ifade etmektedir ve erkeklikle ayný mânaya gelmektedir. Ýsfahânî, bu ikinci
görüþü açýklarken kendi döneminin erkekler lehine olan ayýrýmcý telakkisini de ortaya koymaktadýr.
Kur’ân-ý Kerîm’de mürüvvet kelimesi
geçmez. Ancak birçok kaynakta mürüvvet
konusu ele alýnýrken çeþitli âyetlere atýf
yapýlarak bunlarýn mürüvvetin kapsamýna
giren erdemleri ihtiva ettiði belirtilmektedir. Râgýb el-Ýsfahânî, “Muhakkak ki Allah adaleti, ihsaný ve akrabaya yardým etmeyi emreder; hayâsýzlýðý, kötülüðü ve
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zorbalýðý yasaklar” meâlindeki âyette (enNahl 16/90) mürüvvetin tam açýklamasýnýn
yer aldýðýna dair bir görüþü nakletmektedir (bk. e×-¬erî£a ilâ mekârimi’þ-þerî£a, s.
144; Mu¼âŠarâtü’l-üdebâß, I, 301). Ebû
Mansûr es-Seâlibî’nin Mirßâtü’l-mürûßât’ýnýn baþlarýnda bu görüþ Muhammed b.
Harb el-Hilâlî’ye nisbet edilmektedir. Yine
burada kaydedildiðine göre Süfyân b. Uyeyne’ye, “Kur’an’da birçok konuyu bulup çýkardýn, onda mürüvvet de var mýdýr?” diye sorulunca, “Kolaylýðý seç, iyi olaný emret, cahillerden yüz çevir” meâlindeki âyeti
(el-A‘râf 7/199) okumuþtur. Zira bu âyet
bütün davranýþ güzelliklerinin ve ahlâkî erdemlerin özeti gibidir. Bu eserde affetme, yapýcý davranýþlar ortaya koyma, kötülükleri iyiliklerle telâfi etme, iyiliðe iyilikle karþýlýk verme, insanlara güzel sözler
söyleme, kibirden sakýnma, harcamalarda
ölçülü olma, serveti hem dünya hem âhiret iyiliði için kullanma gibi davranýþlarý
öðütleyen âyetler de mürüvvetle ilgili görülmüþtür (s. 73-75). Ayný rivayeti aktaran
Ýbn Hüzeyl’in yorumuna göre kolaylýðý seçme kötülük yapanlarý baðýþlamak, müminlere yumuþak davranmak gibi iyi huylu
insanlara mahsus özellikleri; iyi olaný emretme akrabalýk baðlarýný canlý tutmak,
helâl - haram konularýnda Allah’ýn hükümlerini çiðnemekten sakýnmak, bakýþlarýný
haramdan korumak, ebedî hayata hazýrlýklý olmak gibi güzellikleri içerir. Cahillerden
yüz çevirme ise hilim erdemiyle donanmak, zulüm ehlinden uzak durmak, aþaðýlýk kimselerle dalaþmaktan, cahillerin seviyesine düþmekten sakýnmak gibi davranýþlarý kapsamaktadýr (£Aynü’l-edeb ve’ssiyâse, s. 132-133).
Sahih kaynaklarda mürüvvet kelimesi
sadece bir hadiste, “Kiþinin onurlu oluþu
dinini, mürüvvetli oluþu aklýný, soylu oluþu ahlâkýný yansýtýr” þeklinde geçmektedir (el-Muva¹¹aß, “Cihâd”, 25; Müsned, II,
365). Ýbn Hibbân bu hadiste mürüvvetle
akýl arasýnda iliþki kurulmasýný aklýn doðru
yolu izlemenin ve hatadan kurtulmanýn bilgisini ifade etmesi þeklinde açýklamaktadýr (Rav²atü’l-£ušalâß ve nüzhetü’l-fu²alâß,
s. 229). Ýçinde mürüvvet kelimesi geçmemekle birlikte cömertlik, sevgi, hediyeleþme, yardýmlaþma, hayýrda öncü olma, sözünde durma, herkese güven verme, hayâ, dilini küfür ve kötü sözlerden koruma,
misafirperverlik gibi konulara dair pek çok
hadis mürüvvet kapsamýnda zikredilmektedir (meselâ bk. Ebû Mansûr es-Seâlibî,
s. 81-85).
Mürüvvetle ilgili birçok tanýmda onun
dinî olmaktan ziyade dünyevî iþlerle ilgili,
62

insanýn sosyal konumunu güçlendiren bir
içeriðe sahip olduðu görülmektedir. Kaynaklarda sýkça geçen, “Mürüvvet baðýna
sýmsýký sarýlarak dünyanýn zahmetlerinden
kurtul; takvâ baðýna sarýlarak âhiret sýkýntýlarýndan kendini koru” þeklindeki söz de
bu ayýrýma iþaret etmektedir (Ýbn Hüzeyl,
s. 131). Yahyâ b. Hâlid el-Bermekî “kiþinin
evinin geniþ, hizmetçilerinin çok, cinsel gücünün yerinde ve hayatýnýn rahat olmasý,
çevresine iyilik etmesi, dostlarýna bol bol
ikramda bulunmasý” þeklindeki mürüvvet
tanýmýyla bunun dünyevî nimetleri kapsayan bir kavram olduðuna iþaret etmiþtir (Ebû Mansûr es-Seâlibî, s. 95). Mürüvvetin dünyevî olan içeriði Abdullah b. Mukaffa‘ýn Kelîle ve Dimne’si, Ýbn Kuteybe’nin £Uyûnü’l-aÅbâr’ý, Câhiz’in el-Beyân
ve’t-tebyîn’i gibi edebî eserlerde de görülür. Ýlk eserde kaydedildiðine göre mürüvvetsiz insanlar kemik bulunca sevinen
köpekler gibi küçük þeylerle avunur, önemsiz þeylere razý olurlar. Fazilet ve mürüvvet
ehli olanlar ise kendilerine lâyýk olan þeyleri elde ederek onlarla yücelmek isterler
ve küçük þeylerle yetinmezler” (Kelîle ve
Dimne, s. 132; ayrýca bk. s. 133, 138, 139,
140). Abdullah b. Mukaffa‘ýn mürüvveti
akýl, zekâ, saðlam görüþ gibi kavramlarla
birlikte kullanmasý kelimenin özellikle ilk
dönemlerde zihnî bir muhteva taþýdýðýný,
dolayýsýyla insaný onurlu ve saygýn kýlan erdemlerin öncelikle zihinsel yetenekler olarak anlaþýldýðýný göstermektedir. Mürüvvetin mutlaka insaný onurlu ve saygýn kýlan tutum ve davranýþlarla ilgili olduðu,
kendini övmek, sokak ortasýnda yemek yemek, dostuna verdiði maldan para kazanmak, insanlarýn içinde soyunmak, dostunun aleyhinde konuþulan yerde durmak
gibi örnekler sýralanarak yapýlan olumsuz
içerikli tanýmlardan da anlaþýlmaktadýr
(Ýbn Hibbân, s. 233-234; Ebû Mansûr esSeâlibî, s. 174-179). “Açýktan yapýldýðýnda
utanç veren þeyi gizli olarak da yapmamak” þeklindeki mürüvvet tanýmý Nûþirevân ve Muhammed b. Ali gibi bilge kiþilere
nisbet edilerek pek çok kaynakta zikredilir (meselâ bk. Ebû Mansûr es-Seâlibî, s.
89; Mâverdî, s. 315).
Ýbn Hibbân birçok ahlâkî erdemi mürüvvet kapsamýnda gösteren, ayrýca insanýn
sosyal durumunu geliþtirmesi için ihtiyaç
duyduðu akýl, zekâ, mal ve evlât zenginliði gibi imkânlarý mürüvvetten sayan yirmi
üç deðiþik taným sýraladýktan sonra kendi tarifini “Allah’ýn ve müslümanlarýn çirkin gördüðü tutumlardan uzak durmak,
Allah ve müslümanlar tarafýndan sevilen
hasletlerle donanmak” þeklinde vermekte,

mürüvvetin akýlla ilgisine dair hadisi kaydettikten sonra kiþiye mürüvvetini göstermede yardýmcý olan en önemli þeyin temiz
servet olduðunu belirtmektedir (Rav²atü’l£ušalâß ve nüzhetü’l-fu²alâß, s. 230-232).
Diðer birçok kaynakta da mürüvvetin mal
varlýðý ve baþkalarýna ikramla ilgisi sýk sýk
vurgulanmýþ, hatta mürüvvetin onda dokuzunun sofra hakkýnda olduðu belirtilmiþtir (Ýbn Hüzeyl, s. 133-134).
Ýslâm ahlâk kültürünün olgunluk dönemine ait en önemli çalýþmalardan olan Mâverdî’nin Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn’inde
mürüvvetin oldukça geniþ bir ahlâkî muhtevada incelendiði görülmektedir. Eserinin tamamýný mürüvvetin bir açýklamasý
olarak gösteren Mâverdî daha baþta mürüvveti, “nefsin, kendisinden kasýtlý olarak
çirkin bir hareket sâdýr olmayacak þekilde en üstün melekeler kazanmýþ olmasý”
þeklinde tanýmlayarak bu kapsam geniþliðini ortaya koymaktadýr. Yine bu eserde
yer alan bir açýklamada mürüvvetin þartlarý “haramlardan uzak durmak, günahlardan arýnmak, hüküm verirken âdil ve
dürüst olmak, haksýzlýktan sakýnmak, hakký olmayan þeye göz dikmemek, zayýfa karþý güçlüye arka çýkmamak, onurlu kiþiye
karþý onursuzun yanýnda yer almamak,
günah ve kötülük doðuracak bir durumu
gizlememek, insanýn adýný ve þöhretini kirletecek iþler yapmamak” þeklinde sýralanmýþtýr. Mürüvvetin yaratýlýþtan gelmeyip
ahlâk yolunda gösterilen çabalarla kazanýlabileceðine dikkat çeken ve insanýn kendi
gayretiyle elde edeceði en üstün kazancýn mürüvvet olduðunu belirten Mâverdî,
mürüvvetin þartlarýný ve gereklerini ferdî
ve içtimaî ahlâk bakýmýndan sistematik biçimde incelediði eserinde kavramýn tarih
içinde kazandýðý zengin ahlâkî muhtevayý
mükemmel bir þekilde ortaya koymuþtur.
Hadis ilminde güvenilir bir râvinin sahip olmasý gereken beþ þarttan biri kabul
edilen mürüvvet, râvinin dinî ve ahlâkî ölçülerle örf ve âdetler açýsýndan itibarýný
zedeleyici davranýþ ve sözlerden uzak durmasýný ifade eder. Diðer bir söyleyiþle mürüvvet sahibi olmak kiþinin Allah’a karþý
sorumluluklarýnda, kendisiyle, baþkalarýyla, diðer canlýlarla ilgili davranýþ ve tutumlarýnda ahlâkî olgunluða eriþmesi demektir. Mürüvveti, “nefsi kötülüklerden alýkoymak ve halkýn kötü gördüðü davranýþlardan uzak durmak” diye tanýmlayanlara göre toplumda ayýp sayýlan bir fiili iþlemek,
ahlâksýz kabul edilen kiþilerle arkadaþlýk
etmek, kýyafet ve görünümüyle karþý cinse benzemek, mahrem sayýlan yerleri açmak mürüvveti yok eden davranýþlardýr.
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Bu tür davranýþlar râvinin ciddiye alýnmamasýna ve rivayetlerine güvenilmemesine
sebep teþkil eder. Bazý âlimler mürüvvetin
zaman, mekân ve cinsiyete göre deðiþtiðini ileri sürerek onu adâlet þartýna dahil
etmek istememiþlerse de (Þemseddin esSehâvî, I, 291; Tâhir el-Cezâirî, I, 97) hadis
âlimlerine göre mürüvvete aykýrý davranan
râvinin kendisi güvenilir, rivayeti de makbul sayýlmamýþ, mürüvvet vasfýndan yoksun bulunmanýn akýl noksanlýðýndan, dinî
emirlere karþý kayýtsýz kalmaktan veya hayâsýzlýktan kaynaklandýðý kabul edilmiþtir.
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Sözlükte “öne geçmek, rakiplerini geride býrakmak” anlamýndaki sebk kökünden
türeyen müsâbaka, sibâk ve istibâk kelimeleri fýkýhta dar anlamýyla at yarýþýný, geniþ anlamýyla birden fazla kiþi ya da takým
arasýnda ödüllü veya ödülsüz olarak düzenlenen her türlü yarýþmayý belirtmek için
kullanýlýr. Klasik literatürde özel yarýþ türlerini ifade eden baþka terimler de vardýr.
Meselâ remy / rimâye ok atmayý ve ok atma yarýþýný, bazan da her türlü atýcýlýk ve
atýþ yarýþlarýný ifade eder. Münâdale / nidâl de ok atmayý ve atýþ yarýþlarýný anlatan
bir kavramdýr. Rihân / mürâhene / muhâtara kavramlarý ise dar anlamda at yarýþlarýný, özellikle de ödüllü at yarýþlarýný ifade eder; ancak ödül konularak düzenle-

nen her türlü yarýþmayý ve bu nitelikteki
yarýþlarýn sonucu üzerinde bahis tutuþmayý
kapsayacak þekilde kullanýmlarýna da rastlanýr.
Kur’ân-ý Kerîm’de müsabaka kelimesi
geçmemekle birlikte ayný kökten deðiþik
kelimeler yer almakta, bunlardan “yarýþma” mânasýna gelenlerden sadece biri
oyun ve eðlenme (Yûsuf 12/25), diðerleri
ise hayýrlý iþler yapma ve ilâhî baðýþa eriþip cennete girebilmek için çaba harcama
(el-Bakara 2/148; el-Mâide 5/48; el-Mü’minûn 23/61; el-Hadîd 57/21) baðlamýnda
kullanýlmaktadýr. Öte yandan bazý âyetlerde, klasik kaynaklarda en fazla üzerinde
durulan at yarýþlarýnýn temel unsuru olan
atlardan ve at yetiþtirmekten söz edilmektedir (el-Enfâl 8/60; Sâd 38/31-33). Hadis
ve siyer kaynaklarýnda ise bizzat Resûlullah’ýn bazý müsabakalara seyirci veya yarýþmacý olarak katýldýðýný ve özellikle at, deve ve ok yarýþlarýný teþvik ettiðini, hatta kazananlarý ödüllendirdiðini ifade eden çok
sayýda rivayet yer almaktadýr (Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 60; Tirmizî, “Cihâd”, 22; Ýbn
Kayyim el-Cevziyye, s. 21-22, 24-25, 28;
Þevkânî, VIII, 87-93, 95-98, 103-106).
Baþta at ve deve yarýþlarýyla ok atma yarýþý olmak üzere eþek, katýr, fil, güvercin,
inek, horoz gibi hayvan yarýþlarý; sýrýk, mýzrak, kargý, sapan ve mancýnýkla atýþ yarýþlarý; koþu, güreþ, bilek güreþi, yüzme, dalgýçlýk, aðýrlýk kaldýrma, tekne yarýþý gibi
müsabakalarý dinî hükümler bakýmýndan
ele alan klasik literatür, kültür tarihi açýsýndan ve özellikle bunlarýn teknik düzeni
ve terminolojisi hakkýnda zengin bilgiler
içermektedir. Ayrýca tavla, satranç gibi bazý oyunlarýn da müsabaka baðlamýnda ele
alýndýðý görülmekte, bilhassa Hanefî eserlerinde dinî ilimler alanýnda bilgi yarýþmasý yapýlmasýndan söz edilmektedir.
Kaynaklarda genellikle müsabakanýn cevazý hakkýnda icmâ bulunduðu (Ýbn Kudâme, VIII, 651), bedeni ve zihni güçlendirerek düþmana karþý hazýrlýklý bulunma
özellik ve amacý dikkate alýnýp belli müsabakalarýn sünnet veya müstehap, hatta
farz-ý kifâye olduðu belirtilir; naslarda olumsuz biçimde anýlan veya dinin ilkeleriyle çatýþan müsabakalar ise haram yahut mekruh diye nitelenir. Hz. Peygamber’in konuya iliþkin söz ve uygulamalarýný içeren rivayetlerin sübût ve delâlet yönünden farklý
deðerlendirmelere tâbi tutulmasý yanýnda,
gerek içerdiði unsurlar gerekse dýþ baðlantýlarý bakýmýndan müsabakanýn bazý þekillerinin giriftlikler taþýmasý da Ýslâm âlimlerinin bir kýsým müsabakalarýn dinî hükmü konusunda farklý görüþler ortaya koymasýnda etkili olmuþtur. Kaynaklarda mü-

sabaka ile ilgili hükümler, genellikle bunlarýn ivazlý (bedel karþýlýðýnda, ödüllü) olup
olmamasýna göre bir ayýrým yapýlarak iþlenmektedir.
Ývazlý olmayan müsabakalar klasik doktrindeki hâkim eðilime göre genel serbestlik kapsamýnda olup hakkýnda yasaklayýcý bir nas yoksa ve dinen sakýncalý bir unsur taþýmýyorsa ilke olarak câizdir. Buna
karþýlýk yasak olduðu bildirilen veya dinin ilkeleriyle çatýþan müsabakalar, meselâ köpek, horoz ve koç dövüþü, canlý bir
havyaný hedef seçerek yapýlan, hayat ve
vücut bütünlüðü için tehlike arzeden, hayvanlara eziyet içeren yarýþlar ittifakla haram görülmüþtür. Bedelsiz bile olsa satranç, tavla vb. müsabakalarýn haram veya
mekruh olduðunu söyleyenler de bu oyunlarla ilgili yasaklayýcý rivayetleri veya bunlardaki sakýncalý unsurlarý dikkate almaktadýr. Daha çok Hanefîler’in temsil ettiði
yaklaþýma göre ise naslarda belirtilen at ve
deve yarýþý, ok atma, koþu müsabakalarý
dýþýnda kalanlar dinen tasvip edilmeyen
eðlence kapsamýnda deðerlendirildiðinden
câiz görülmemiþtir; bazý kaynaklarda güreþ de meþruiyeti nasla sabit müsabakalar arasýnda zikredilir. Kâsânî tarafýndan
dile getirilen bu olumsuz bakýþa göre bir
hadiste (Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 23; Nesâî,
“Payl”, 8) belirli oyun ve yarýþlarýn dýþýnda
kalanlar “bâtýl” olarak nitelendirildiði için
bunlarýn yasak olmasý asýl, câiz olmasý istisnadýr (Bedâßi£u’½-½anâßi£, VI, 206). Bir kýsým Hanefî eserlerinde ödülsüz yarýþlarýn
tamamýnýn mubah sayýldýðý ifade edilirse
de baþka eserlerde bu hüküm cihada hazýrlýk amacýyla kayýtlanmakta ve sýrf eðlence amacýyla düzenlenen müsabakalarýn mekruh olduðu belirtilmektedir (Ýbn
Âbidîn, V, 258-259). Çoðunluðun anlayýþýna göre ise hadiste geçen “bâtýl” sözü
“yasak” deðil, “boþ ve faydasýz” anlamýna
gelmekte ve bu tür iþler de esas itibariyle mubah çerçevesine girmektedir. Konuyu daha çok “meysir” yasaðý ile iliþkilendiren Mâlikî fakihlerinin de Hanefîler’inkine
benzer bir yaklaþýma sahip bulunduðu görülmektedir. Ancak onlar meysiri maddî
karþýlýk içeren kumarla sýnýrlý tutmayýp iki
taraf için kazanýp kaybetme riski bulunan,
din ve topluma dönük bir fayda saðlamayan ve özü itibariyle ibadetleri ve aslî görevleri ihmale götüren her türlü oyun ve eðlenceyi bu kapsamda deðerlendirmiþlerdir (Refîk Yûnus el-Mýsrî, s. 28-30, 48-49).
Ývazlý müsabakanýn da cevazýnda ilke
olarak ihtilâf bulunmamakla birlikte müsabakanýn tür ve þartlarý konusunda farklý
görüþler vardýr. Fakihlerin çoðunluðu, ko63

