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nin belirlenmesi gerekli olduðu halde Hanefîler, her meyve türünün yetiþme süresi
ve hasat mevsiminin genellikle bilindiðini
ve bu konuda oluþan örfü dikkate alarak istihsan yoluyla müsâkatta sürenin belirlenmesini zorunlu görmezler (Serahsî, XXIII,
104; Kâsânî, VI, 186). Müsâkata konu yapýlacak bað veya bahçenin çekiþmeye yol
açmayacak þekilde taraflarca bilinmesi gerekir. Akid konusunun iki bahçeden biri
þeklinde belirtilmesi veya belli bir bahçenin sýnýr ve özellikleri öðrenilmeden akde
konu yapýlmasý çekiþmeye yol açacak nitelikte bilinmezliklerden sayýlýr (Ýbn Kudâme,
V, 400).
Akidden veya iþin tabiatýndan aksi anlaþýlmadýkça akid konusu bað bahçe geciktirilmeden iþletmeciye teslim edilir. Ýþletmecinin yapmakla yükümlü olacaðý iþlerin kapsamý öncelikle akde bakýlarak belirlenir. Akidde yer almayan hususlar iþin
tabiatý ve yöre örfü esas alýnýp çözüme
kavuþturulur. Bu konuda fýkýh eserlerinde yer alan ayrýntýlar belirtilen kuralýn uygulamalarý mahiyetindedir. Meyvenin nitelik ve niceliðine yararý olan sulama, budama, su kanallarýný onarma, bekçilik ve
aþýlama gibi bakým iþleriyle meyvelerin toplanmasý iþletmeciye aittir. Meyve artýþýna
etkisi olmayan, bahçenin çevresine tel örgü çekme vb. iþlerle artýþa etkisi olsa bile
kuyu kazmak gibi bahçeye kalýcý þekilde
katký saðlayan iþler ise iþletmecinin yükümlülükleri kapsamýnda deðildir. Bazý fakihler, iþletmeciye ait olan iþleri belirlemek
üzere “her sene bakým için tekrarlanan türden olma” kriterinden söz ederler (a.g.e.,
V, 402). Mahsul taraflar arasýnda belirlenen esaslara göre paylaþýlýr. Hiç ürün
alýnmamýþsa taraflar sonuca katlanýr. Fâsid müsâkatta çýkan ürünün tamamý bað
veya bahçe sahibine ait olur, iþletmeci de
emeðine karþýlýk ecr-i misle hak kazanýr.
Müsâkatý meþrû sayanlarýn çoðunluðuna göre müsâkat taraflarý baðlayan (lâzým)
bir akiddir. Haklý bir sebep (özür) bulunmadýkça tek taraflý iradeyle bozulamaz; iþletmecinin hýrsýzlýkla tanýnmasý veya müsâkat konusu bað bahçeyi satmadan ödeyemeyeceði bir borç altýna girmesi karþý
taraf için haklý sebep sayýlýr. Ýmam Mâlik
mudârebenin iþe koyulmakla, müsâkatýn
akdin kurulmasýyla baðlayýcýlýk kazanacaðý kanaatindedir. Ýþletmeci toprak sahibinin izni olmadýkça iþletme hakkýný üçüncü
bir kiþiye devredemez. Hanbelî mezhebinde hâkim kanaat ise bu akdin baðlayýcý olmadýðý yönündedir (Serahsî, XXIII, 101; Kâsânî, VI, 187; Ýbn Rüþd, II, 208; Ýbn Kudâme, V, 404-405).

Ýþletmeci henüz iþe baþlamadan taraflardan birinin ölmesi, belirlenen sürenin
sona ermesi, aðaçlarýn istihkak yoluyla baþkasýnýn eline geçmesi, taraflarýn akdi feshetme konusunda anlaþmasý (ikale) veya
haklý sebebe dayanarak akdin tek taraflý
iradeyle feshedilmesi durumunda müsâkat sona erer. Meyveler olgunlaþmadan
bað bahçe sahibinin ölmesi halinde mirasçýlarý iþletmecinin iþe devam etmesine, iþletmecinin vefatý durumunda da bað bahçe sahibi onun mirasçýlarýnýn iþi sürdürmesine engel olamaz (Mecelle, md. 1448).
Kararlaþtýrýlan süre tamamlandýðý halde
meyveler henüz toplanmýþ deðilse istihsan
deliline binaen müsâkat akdinin süresi hasat sonuna kadar kendiliðinden uzar ve iþletmeci dilerse çalýþmasýný sürdürür; ancak bu durumda ecr-i misl talep edemez.
BÝBLÝYOGRAFYA :

el-Muva¹¹aß, “Müsâkat”, 1-3; Buhârî, “el-Harþ
ve’l-müzâra.a”, 14, 18, “Ýcâre”, 3; Ebû Dâvûd,
“Büyû.”, 43; Tirmizî, “Ahkâm”, 41-42; Müzenî,
el-MuÅta½ar (nþr. Abdülkadir Þâhîn), Beyrut 1419/
1998, 168-171; Ýbnü'l-Cellâb, et-Tefrî£ (nþr. Hüseyin b. Sâlim ed-Dehmânî), Beyrut 1408/1988, II,
201-203; Ýbn Hazm, el-Mu¼allâ, VIII, 229-232;
Serahsî, el-Mebsû¹, XXIII, 101, 104; Kâsânî, Bedâßi £, VI, 185-188; Burhâneddin el-Mergýnânî, elHidâye, Bulak 1318, VIII, 45-49; Ýbn Rüþd, Bidâyetü’l-müctehid, Ýstanbul 1985, II, 204-209; Ýbn
Kudâme, el-Mu³nî, Riyad, ts. (Mektebetü’r-Riyâdi’l-hadîse), V, 391-416; Osman b. Ali ez-Zeylaî,
Tebyînü’l-¼ašåßiš, Bulak 1315, V, 284; Sübkî,
Fetâvâ, Beyrut, ts. (Dârü’l-maârif), I, 389-461;
Ýbnü’l-Murtazâ, el-Ba¼rü’z-zeÅÅâr, San‘a 1409/
1988, IV, 68-69; Þirbînî, Mu³ni’l-mu¼tâc, II, 322
vd.; Kadýzâde, Netâßicü’l-efkâr (Ýbnü’l-Hümâm,
Fet¼u’l-šadîr [Bulak] içinde), VIII, 45-49; Ýbn Âbidîn, Reddü’l-mu¼târ [Kahire], V, 200, 204; Mecelle, md. 1441-1448; Sýddîk M. Emîn ed-Darîr,
el-øarar ve e¦eruh fi’l-£uš†d fi’l-fýšhi’l-Ýslâmî:
Dirâse mušårene, Kahire 1386/1967, s. 462479; “Müsâkat”, Mv.F, XXXVII, 112-147.

ÿHamdi Döndüren

–

—
MÜSAKKAFÂT
(  ) א
Vakfa gelir (galle) saðlayan ev,
dükkân gibi üstü kapalý (müsakkaf)
akar için kullanýlan bir terim

˜

(bk. GALLE; VAKIF).

–
˜

™
—

MÜSAMAHA
(   ) א

™

Sözlükte “kolaylýk göstermek, yumuþak
davranmak, hatayý görmezlikten gelmek”
anlamýndaki müsâmaha kelimesi (Lisânü’l£Arab, “smh” md.; Tâcü’l-£arûs, “smh” md;

Kåmus Tercümesi, I, 904), ayný kökten ge-

len tesâmuh ve semâha ile birlikte ahlâk
terimi olarak insanlara yükümlülükler konusunda kolaylýk göstermeyi, toplumsal
yapýyý sarsýcý mahiyette olmayan hata ve
kusurlarý hoþ görmeyi, çeþitli düþünce,
inanç ve davranýþlarý özgürce dile getirmeyi ifade eder. Günümüz Arapça’sýnda müsamaha yerine daha çok tesâmuh ve semâha, Türkçe’de ise hoþgörü kelimeleri
kullanýlmaktadýr. Bu kelimelerin tolerans
(Fr. tolérance) karþýlýðýnda kullanýmý Osmanlýlar’ýn son döneminde Batý’dan gelen
tesirle olmuþtur. Ancak tolerans kelimesi,
hem sözlük anlamý hem de kültürel muhtevasý bakýmýndan müsamaha ve hoþgörünün içerdiði gönüllülük ve samimiyet karakterinden oldukça uzaktýr. “Tahammül
etmek” mânasýndaki Latince “tolerare” fiilinden gelen tolerans her ne kadar günümüzde kýsmen olumlu bir vurguya sahipse de genellikle kötü veya olumsuz bir durum karþýsýnda “tahammül etme, tâviz
verme, felâketlere katlanma, sýkýntý çekme” anlamýnda pasif bir tutumu ifade etmektedir. Müsamaha ise kökündeki “cömertlik ve kerem” mânasýnýn da gösterdiði gibi olumlu bir içerik taþýmakta ve aktif bir tavrý ifade etmektedir. Nitekim ahlâk filozoflarý erdem tasniflerinde müsâmahayý sehâvet kapsamýnda zikretmiþlerdir (meselâ bk. Ýbn Miskeveyh, s. 43). Müslüman düþünürlerin fazileti “nefiste yerleþmiþ meleke” diye tanýmlamalarý, Ýslâm’da
müsamahanýn “katlanma” þeklindeki eðreti tutumdan ziyade insanýn ahlâkî kiþiliðinin bir parçasý olarak anlaþýlmasý gerektiðini ortaya koymaktadýr. Ayrýca Ýslâm kelimesinin “barýþa girme” mânasý dikkate
alýndýðýnda toplumsal barýþýn en önemli
unsurlarýndan biri olarak algýlanan müsamaha ile Ýslâm arasýnda semantik bir bütünlük olduðu anlaþýlýr. Kur’ân-ý Kerîm’de
geçen “safh” kelimesinin “kötülük edenin
kötülüðünü görmezlikten gelme” þeklindeki anlamý yanýnda (Fahreddin er-Râzî,
XI, 88; Kurtubî, II, 71; VI, 62) “baský ve zor
kullanmama” mânasýna da geldiði ve aftan daha ileri bir davranýþý ifade ettiði belirtilmiþtir (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât,
“sfh” md.). Buna göre safh kelimesinin
muhtevasý günümüzde müsamahaya yüklenen anlamla örtüþmektedir.
Kur’ân-ý Kerîm’de müsamaha kelimesi
geçmez; ancak baþta af ve onunla birlikte
zikredilen safh kelimeleri olmak üzere hilim, silm, sabýr, sulh, lîn (yumuþaklýk) gibi
kavramlarla Ýslâm’ýn müsamahakârlýðýný
ifade eden pek çok âyet bulunmaktadýr. Bu
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âyetlerde dinî ve dünyevî hayata iliþkin olarak insanlarýn gücünü aþan veya hayatlarýný zorlaþtýran mükellefiyetlerden muaf tutulmasý veya yükümlülüklerinin hafifletilmesi, Ýslâm’ýn temel kurallarýný sarsmadýkça daima kolaylýðýn tercih edilmesi istenmekte; müslümanlarýn diðer insanlarýn
kiþiliklerine, düþünce ve inançlarýna saygý
göstermeleri, onlara farklýlýklarýný koruma
ortamý saðlamalarý emredilmektedir. Hadis mecmualarýnda da bu tür açýklamalarýn yanýnda müsamaha ile ayný kökten gelen deðiþik kelimelerin yer aldýðý ifadelerde müsamaha müslümanýn temel ahlâkî
özelliklerinden biri olarak gösterilmiþtir.
Konuya iliþkin âyet ve hadisler, Ýslâm medeniyetinde bir yandan Ýslâm ümmetinin
kendi arasýndaki iliþkilerin kolaylýk ve hoþgörü temeli üzerine oturtulmasýna, öte
yandan deðiþik dinlere ve kültürlere mensup olanlarýn inanç farklýlýklarýna saygý gösterilmesine temel teþkil etmiþtir. Ýnsanlarýn faaliyet alanlarýna, sosyal çevrelerine
ve konumlarýna göre ferdî ve toplumsal
düzeyde farklý müsamaha tarzlarýndan söz
edilebilir.
1. Ýslâm dini yükümlülüklerde kolaylýk
ilkesini benimsemiþ ve Ýslâmî literatürde
bu ilke çoðunlukla müsamaha kavramýyla belirtilmiþtir. Buna göre Allah insanlar
için zorluk deðil kolaylýk murat eder (elBakara 2/185). Hz. Muhammed insanlýða
rahmet olarak gönderilmiþtir (el-Enbiyâ
21/107). Allah insanlarý ancak güçlerinin
yettiði kadarýyla yükümlü kýlar (el-Bakara
2/286). O’nun dinî hükümler koymasýndan
maksat insanlara zahmet vermek deðil onlarý arýndýrmak ve kendileri için nimetini
tamamlamaktýr (el-Mâide 5/6). Bu ilkelerin ýþýðýnda fýkýh kaynaklarýnda dinî hükümlerin yerine getirilmesinde karþýlaþýlan güçlüklere veya engellere göre kolaylaþtýrýcý
çözümler ve ruhsatlar geliþtirilmiþtir. Ýnsanlarýn günah iþleme niyetleri olmaksýzýn
sehven veya unutarak yaptýklarýnýn baðýþlanacaðýna dair âyetler de (el-Bakara 2/
225, 286) ayný tutumu yansýtmaktadýr.
2. Müslümanlar kendi aralarýndaki iliþkilerde de hoþgörülü ve kolaylaþtýrýcý olmaya özendirilmiþtir. Allah’ýn affýnýn geniþliðini ifade eden âyetler, O’nun kullarýna müsamahasýný göstermesi yanýnda dolaylý olarak insanlarý da müsamahakâr olmaya teþvik etmektedir (meselâ bk. en-Nahl 16/61;
eþ-Þûrâ 42/25, 30). Hz. Peygamber, teblið ettiði dinin iki temel özelliðinden birini
“hanefiyye” (tevhidi esas alan dosdoðru
din), diðerini de “semha” (geniþlik, kolaylýk ve rahatlýk) olarak açýklamýþtýr (Müs-
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ned, I, 236; VI, 116, 233; Buhârî, “Îmân”,

29). Ayrýca müsamahakâr kiþileri Allah’ýn
rahmetiyle müjdelemiþ (Buhârî, “Büyû.”,
16; Ýbn Mâce, “Ticârât”, 26) ve bunlarýn
müsamahalarý sayesinde cennete gireceklerini bildirmiþtir (Müsned, II, 210). Bu hadisler, hem Ýslâmiyet’in yükümlülüklerde
kolaylýk yolunu seçtiðine hem de müslümanlarýn beþerî iliþkilerde hoþgörülü davranmalarý gerektiðine iþaret etmektedir
(ayrýca bk. Buhârî, “Îmân”, 29, “.Ýlim”, 11;
Müslim, “Cihâd”, 6-7). Bazý hadislerde müsamaha konusu -alýþveriþte, evlilik külfetlerinde, cezalandýrmada olduðu gibi- uygulama planýnda da ele alýnýp teþvik edilmiþtir (meselâ bk. eþ-Þûrâ 42/40; Müsned,
V, 319; VI, 385; Buhârî, “Büyû.”, 16; Tirmizî, “Büyû.”, 74). “Müsamaha et ki müsamaha göresin” meâlindeki hadis (Müsned,
I, 248) müsamahanýn beþerî iliþkilerde ilke olarak alýnýp uygulanmasýný isteyen dikkat çekici öðütlerdendir. Ebü’l-Hasan elMâverdî, Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn isimli
eserinde (s. 331-332) müsamahanýn gönüller üzerindeki yatýþtýrýcý ve kaynaþtýrýcý
etkisini, toplumsal barýþ ve sevgiye katkýsýný ifade ederken bunun gerekçesini, “ruhlarý kolaylýk ve müsamaha ile yumuþatmanýn yakýnlaþtýrýcý ve rahatlatýcý davranýþlarla kaynaþtýrmanýn ahlâka en uygun tutum
olduðu” þeklinde ifade etmekte, beþerî iliþkilerde benlik davasýndan uzak durup müsamaha yolunu seçenlerin hem ahlâkta ve
edepte en güzel olaný yakalamýþ hem de
insanlarýn gönüllerinde en üstün mevkiyi
kazanmýþ olacaklarýný belirtmektedir.
3. Ýslâm dini farklý inanç ve kültürlerden gelen kiþilere karþý müsamahalý olmayý ilke olarak benimsemiþ, Kur’ân-ý Kerîm’de ve hadislerde konuyla ilgili prensipler
müslüman fertlerin, toplumlarýn ve yöneticilerin inanç ve düþünce farklýlýklarýna
karþý müsamahayý bir zihniyet þeklinde benimseyip yaþatmalarýný saðlamýþtýr. Her ne
kadar müslümanlara karþý düþmanca tutumlarýný inatla sürdüren Mekke putperestlerini zararsýz hale getirmek üzere güç
kullanmaya izin veren, hatta bunu emreden âyetler varsa da bu âyetlerde bile,
“... fakat aþýrý gitmeyin, Allah aþýrý gidenleri sevmez ... Eðer onlar savaþý durdurursa ... bilinmelidir ki Allah baðýþlayýcýdýr,
merhametlidir ... Savaþmaktan vazgeçerlerse artýk haksýzlýk yapanlardan baþkasýna
saldýrmak yoktur” (el-Bakara 2/190-192) gibi ifadelerle âdil savaþ kurallarýndan söz
edilmekte, böylece “mukabele bi’l-misl” ilkesine vurgu yapýlmaktadýr. Kur’ân-ý Kerîm’de, risâletin baþlangýcýndan itibaren Ýslâm’ý yok etmek için mücadele eden put-

perestlerle dostluk kurulmasý yasaklanmakla birlikte müslümanlarýn fiilen düþmanlýk göstermeyen müþriklerle iyi iliþkiler içinde olmasýna izin verilmiþtir (elMümtehine 60/8-9). Taberî, bu âyetlerin
hangi dinden ve etnik kökenden olursa olsun bütün topluluklarla iyilik ve adalet esasýna dayalý iliþkiler kurmaya izin veren bir
kural ortaya koyduðunu belirtir (Câmi£u’lbeyân, XXVIII, 66). Nitekim Mekke’nin fethinden sonra putperestlerin Ýslâm’a ve
müslümanlara tecavüz imkânlarý fiilen ortadan kalkýnca Hz. Peygamber’in onlara
karþý tutumunda da bir yumuþama süreci baþlamýþ, Resûl-i Ekrem, fetih sýrasýnda
evlerini terketmiþ olan Mekkeliler’in evlerine dönmelerine izin vermiþtir (Ýbn Hiþâm, IV, 32).
Hz. Peygamber’in görevinin ilâhî emirleri insanlara teblið edip onlarý uyarmak
olduðunu, vicdanlar üzerinde baský kurmak
gibi bir görevinin bulunmadýðýný belirten
birçok âyet (meselâ bk. Âl-i Ýmrân 3/20;
eþ-Þûrâ 42/48; el-Gaþiye 88/22) ve özellikle, “Dinde zorlama yoktur ...” prensibi (elBakara 2/256); inanç konusunda psikolojik bir gerçeðe iþaret etmesi yanýnda din
ve inanç özgürlüðünü de ortaya koymuþ,
bunu evrensel bir ahlâk ve hukuk ilkesi haline getirmiþtir. Yine, “Eðer rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanlarýn hepsi iman
ederdi. Sen iman etsinler diye insanlar üzerinde baský mý kuracaksýn?” (Yûnus 10/99)
ve, “Her birinize bir din yolu ve yol yöntem
verdik. Allah dileseydi sizi bir tek ümmet
yapardý ...” (el-Mâide 5/48) meâlindeki
âyetler insanlarýn farklý inançlara sahip
bulunmasýnýn ilâhî iradenin sonucu, dolayýsýyla ontolojik bir gerçek olduðunu göstermektedir. Ýslâm’ýn diðer kitabî dinleri
asýllarý itibariyle hak olarak tanýmasý ve
Resûlullah’ýn kendisiyle görüþme yapmak
üzere Medine’ye gelen Necran hýristiyanlarýnýn Mescid-i Nebevî’de âyin yapmalarýna
müsaade etmesi (Ýbn Hiþâm, II, 206), Yemen’e vali olarak gönderdiði Muâz b. Cebel’e yahudilere dinleri konusunda problem çýkarmamasý tâlimatýný vermesi (Belâzürî, s. 71) gibi örnekler de müslümanlarýn bunlara karþý bir yakýnlýk hissetmelerine yol açmýþ, böylece müslüman toplumlarda Ýslâm tarihi boyunca kalýcý bir müsamaha ruhunun geliþmesinde büyük tesiri
olmuþtur. Bu müsamahakârlýk sadece ferdî ve ahlâkî bir tavýr olarak kalmayýp hukukî
ve siyasî norm haline dönüþmüþ, bunun
ilk örneðini de Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden sonra düzenlenen ve Medine Sözleþmesi olarak anýlan anayasa oluþturmuþtur. Bu metinde, müslümanlarla
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birlikte Medine’deki yahudilerin de din ve
vicdan hürriyeti gibi temel haklarý güvence altýna alýnmýþtýr.

baðlayýp saðlýklý bir süreç olarak deðerlendirmek gerekir.

Devlet tarafýndan haklarý güvence altýna alýndýðý için “zimmî” veya “ehl-i zimme”
denilen gayri müslim tebaa hakkýnda uygulanan sistem inanç, ibadet, eðitim, bayram ve eðlence, cenaze törenleri, isim koyma gibi farklý alanlarda o çaðlarýn þartlarý
içinde deðerlendirildiði ve diðer devletlerin
uygulamalarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda önemli haklar ve imtiyazlar içerdiði görülür. Bu
sistemde gayri müslimler genellikle yönetimle geniþ çaplý sorunlar yaþamamýþ; bu
husustaki olumsuzluklar, baþta misyonerlik faaliyetleri olmak üzere Batý etkisinin ve
müdahalelerinin süreklilik kazandýðý XIX.
yüzyýldan itibaren ortaya çýkmaya baþlamýþtýr (geniþ bilgi için bk. Arnold, tür.yer.;
Öztürk, tür.yer.; Jaffad, II/1 [1954], s. 6076; Abdul Ali, LVI/ 2 [1982], s. 105-120; ayrýca bk. GAYRÝ MÜSLÝM; MÝLLET).
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Ýslâm’da ilâhî otoriteyi temsil eden, dinî
inanç konusunda kendisini yanýlmaz sayan
kilise benzeri bir otorite, buna baðlý olarak dinden saptýðý iddia edilenleri cezalandýran engizisyon benzeri bir kurum, aforoz
etme ve yakarak öldürmeye kadar varan
cezalandýrma þekilleri gibi dinî yapýlanma
ve uygulamalar bulunmadýðý için Ýslâm tarihinde müslümanlarýn kendi aralarýnda da
bir dinî hoþgörüsüzlük geliþmemiþ; akaid
ve kelâm kitaplarýnda rastlanan dalâlet,
küfür ve irtidad isnatlarý kurumsal ve sistemli bir cezalandýrma uygulamasýna yol
açmamýþtýr. Abbâsîler döneminde bir ara
görülen mihne olaylarý, Osmanlýlar devrinde rastlanan birkaç idam hadisesi gibi örnekler ise Ýslâm’ýn müsamahakâr karakterini zedeleyecek boyutta olmayýp bunlar
görünüþte dinî gerekçelere dayandýrýlsa da
gerçekte siyasî sebeplerle açýklanmaktadýr.
Öte yandan gerek Ýslâm ümmetinin kendi içinde geliþen dinî konulardaki anlayýþ,
yorum ve uygulama farklýlýklarýna, gerekse diðer dinlere ve kültürlere karþý gösterilen müsamahakâr tavýr Ýslâm’ýn temel
inanç, ibadet ve ahlâk ilkelerinden tâviz
verilmesi, bunlarý tahrip edecek boyuttaki aþýrýlýklar karþýsýnda bir ilgisizliðin ortaya çýkmasý sonucunu doðuracak derecede
bir ölçüsüzlüðün geliþmesine imkân tanýnmamýþtýr. Son zamanlarda Batý hýristiyan
dünyasýnýn inisiyatifinde sürdürülen dinlerarasý diyalog çalýþmalarý hakkýnda müslüman fikir adamlarýnýn yaptýðý tartýþmalarý ve Ýslâm toplumlarýnýn bu tartýþmalara
gösterdiði ilgiyi de bu duyarlýlýðýn etkisine
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Diðer Dinlerde. Tolerans kavramý, hem
doktrinel hem siyasî - hukukî anlamýyla bütün dinler ve cemaatler arasý iliþkilere konu olmakla birlikte daha ziyade evrensellik
ve hakikat iddiasýna sahip tek tanrýlý dinî
gelenekler, bilhassa dogma ve kurtuluþ
merkezli Katolik Hýristiyanlýk’la baðlantýlý
olarak gündeme gelmektedir. Eski Yunan
ve Roma’nýn eklektik ve çok tanrýlý ulus dinleriyle ahlâkî - pratik vurguya sahip mistik
Uzakdoðu dinlerinin ise öz itibariyle diðer
inançlara karþý daha açýk olduðunu söylemek mümkündür (Batuhan, s. 52).
Bir nevi millî tanrý inancýna dayanan eski Ýsrâil dininde kutsal topraklar dýþýnda
yaþayan diðer milletlerin kendi çok tanrýlý
inançlarýný devam ettirmeleri normal kabul edilmekle birlikte (Tesniye, 4/19) Ken‘ân iline yerleþtikten sonra Ýsrâiloðullarý
arasýnda putperestliðe ve farklý dinî uygulamalara göz yumulmamýþtýr. Tevrat’ta, o
bölgede yaþayan kavimlerin (putperestler)
yok edilmesi ve Mûsâ þeriatýna uymayan
Ýsrâiloðullarý’nýn ölümle cezalandýrýlmasý
emredilir (Tesniye, 13/6-19; 17/2-5). Ýbrânî

peygamberlerine ait kitaplarda da putperest toplumlarýn lânetlenip cezalandýrýlmasýndan bahsedilmekle beraber (Ýþaya, 45/
14-17; Yeremya, 10/25; 21-22) asýl tenkit
konusu Ýsrâil Tanrýsý’ný terkedip putperest
kavimlerin peþinden giden Ýsrâiloðullarý’dýr. Haþmoni hânedaný devrindeki baðýmsýzlýk döneminde siyasî sebeplerle, Ýsrâil
soyundan olmayan bazý Sâmî gruplarýna
(Ýdumiler ve Ýturiler) zorla Ýsrâil dininin benimsetildiði görülür.
Cemaat içi ve cemaat dýþý gruplar arasýnda öngörülen ayýrým Ortaçað yahudi
öðretisinde daha belirgindir. Yahudi âlimleri, putperestlerden daha tehlikeli kabul
ettikleri heretiklerle dinî - dünyevî her türlü temasýn kesilmesini ve hatta öldürülmelerini gerekli görmüþtür (Hullin, 13a-b;
Gittin, 45b; Avodah Zara, 26a-b; Mishneh
Torah, Edut, 11/10; Mamrim, 3). Daha sonra ortaya çýkan gruplara da (Karai, Sabataist, Hasidik ve Reformist) cemaat dýþýna atma (herem) cezasý geç döneme kadar uygulanmýþtýr. Genel olarak Ortaçað
yahudi öðretisinde nihaî kurtuluþ yahudilere mahsus olmakla birlikte diðer inançlara yönelik tolerans, yahudilerin siyasî
özerkliklerini kaybettikleri milâdî ilk asýrdan modern Ýsrail Devleti’nin kuruluþuna
kadar yahudi tarihinde fazla karþýlýk bulmamýþtýr. Bununla birlikte, yahudi aydýnlanmasýnýn öncülerinden sayýlan Baruch
Spinoza ve Moses Mendelssohn gibi düþünürler tolerans ve eþitlik yanlýsý görüþler ortaya koymuþlardýr (Katz, s. 169-181).
Günümüzde ise liberal yahudi oluþumlarý
Ortodoks otoritelerce tanýnmamasýna raðmen Yahudiliðin tolerans yanlýsý kanadýný
meydana getirir.
Tolerans kavramýnýn hýristiyan dünyasýnda sistematik olarak kullanýmý Ortaçað’dan öncesine gitmez. Kelimeye farklý dönemlerde deðiþik anlamlar yüklenmiþ, erken Hýristiyanlýk devrinde (Yeni Ahid ve kilise babalarýnýn yazýlarý), hýristiyan fertlerin dinî-dünyevî her türlü sýkýntýya ve olumsuz duruma sabýrla tahammül göstermeleri þeklinde dinî - ferdî bir vurgu öne çýkmýþtýr (Korintoslular’a Ýkinci Mektup, 1/6;
Augustine, s. 833-834). Ortaçað’da ise (Kilise kanunlarý: XII-XIII. yüzyýl) kelime “gücü elinde bulunduran, iyiyi ve doðruyu temsil ettiðine inanýlan kesimin (kilisenin) kötüler (kâfir ve ahlâksýzlar) karþýsýnda iradî
olarak pasif tutum sergilemesi, onlarý engellememesi” anlamýnda dinî - siyasî bir
vurgu kazanmýþtýr (Aquinas, IX, 142-143).
Dolayýsýyla pasif ve ferdî mânada sabýr ve
tahammül gösterme durumundan aktif
olarak ve bir otorite adýna izin verme ya73

