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SEBR ve TAKSİM 
( ~~.9 _r.-Jf ) 

Ketarn ve fıkıh usulü terimi. 
_j 

Sözlükte "incelemek, denemek, tahmin 
etmek, ölçüp takdir etmek" anlamında
ki sebr ile "parçalara, kıs ı rnlara ayırmak" 

manasma gelen taksim kelimelerinden 
oluşan sebr ve taksim, terim olarak bir 
konuda muhtemel seçenekleri belirleyip 
(hasr) ardından birer birer eleyerek (hazf) 
tek bir seçenek bırakma yöntemini ifade 
eder. Aynı anlamda olmak üzere bazan bu 
kelimelerden birinin tek başına kullanıldığı 
da olur. Bir akıl yürütme türü olarak se br 
ve taksimin kullanımı kelam, cedel, fıkıh 
usulü ve fürO-i fıkıhla sınırlı kalmamış, he
men bütün ilimlerde bu yöntemden ya
rarlanılmıştır. Ancak İslami ilimler tarihi 
açısından bu metodun önce kelam ve ce
del eserlerinde iddiayı delillendirme ve akli 

illeti belirlemede kullanıldığı ve daha son
ra fıkıh usulüne girdiği söylenebilir. Bazı 
alimler, "Acaba onlar herhangi bir yaratı
cı olmadan mı yaratıldılar yoksa kendileri 
mi yaratıcıdır?" mealindeki ayeti (et-Tür 
52/35) bu akıl yürütme türünün Kur'an'da
ki kullanımlarına örnek olarak gösterirler. 
Burada i nsanın var oluşuyla ilgili ihtimal
ler sıralanıp Allah'ın yaratması dışındaki 

lerin geçersiz olduğu ortaya konmuştur. 
Kur'an'dan gösterilen bir başka misal, Ca
hiliye döneminde haram sayılan sekiz çift 
hayvanın helalliğini ifade eden ayetlerdir 
(ei-En'arn 6/143-145). Bu ayetlerde haram 
kılınabilecek cinsler tek tek sıralanarak her 
biri hakkında delil istenmiş ve haramlık 
iddiası reddedilmiştir. 

Sebr ve taksimin hasır 1 münhasır ve 
münteşir olmak üzere iki türü vardır. İl
kinde dışarıda hiçbir seçenek bırakılmaz; 
ikincisinde belirlenenler dışında seçenek
lerin bulunması ihtimal dahilindedir. Ke
lam ilminde kullanılan sebr ve taksim me
todu daha çok birinci türle ilişkilendirilmiş
tir. Mesela, "Alem ya hadis veya kadim
dir; kadim olmadığı ispat edildiğinde zo
runlu olarak hadis olduğu anlaşılır" deni
lir. Fıkıh usulünde ilietin tesbiti metotla
rından biri olan sebr ve taksim, asim illet 
olması muhtemel vasıflarının tamamının 
belirlenmesinden sonra bunların birer bi
rer elenerek tek bir vasfın bırakılması ve 
kalan vasfın illet olduğunun kabul edil
mesi işlemidir. Mesela şarabın haramlık 
hükmünün illeti belirlenirken sıvılık, kır
mızılık. köpük atma, sarhoş edicilik gibi 
vasıfların her biri ele alınmakta, ardından 
sarhoş edicilik dışındaki vasıfların illet ola
mayacağı tesbit edilmektedir. Usulcülerin 
bir kısmı sebri ilgili vasıfları belirlemek, 
taksimi de bunları elemeye tabi tutmak 
şeklinde tanımlarken diğer bir kısmı her 
iki işlemi sebr ve taksim terkibiyle ifade 
etmektedir. 

Sebr ve taksim terimlerini kullanma
makla birlikte muhteva açısından bu me
tottan ilk söz eden usuleünün Cessas ol
duğu görülmektedir ( el-Fuşul, N, ı 58- ı 59). 
Cessas. Bakıllanl, Ebü'I-Hüseyin el-Basri ve 
İmamü'I-Haremeyn ei-Cüveynl gibi usul
cülere göre asim muallel olduğunda itti
fak bulunuyarsa sebr ve taksim isabetli bir 
metottur; hatta bu durumda Bakıliani 
onu en isabetli metot sayar. Gazzall'ye gö
re asıl hakkında böyle bir ittifak bulunma
sa da sebr ve taksim isabetli bir metot
tur. Pakihlerin akıl yürütme faaliyetlerinin 
çok defa sebr ve taksim metoduyla yapıl
dığını ve fıkhi meselelerde sebrin hasr ba
kımından zan ifade etmesinin yeterli ola-
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cağını söyleyen Gazzali buna ilaveten sebr 
ve taksimin ilietin belirlenmesinde tek ba
şına yeterli delil sayılacağını, vasıfta ayrı
ca "münasebe"nin şart olmadığını ifade 
ederek riba illetinin tesbitini örnek gös
termektedir. Gazzall'ye göre ilietin belir
lenmesinde sebrin netice vermesi için üç 
şeyin ispat edilmesi gerekmektedir: Ala
mete ihtiyaç bulunması (hükmün muallel 
olması), sebrin hasredici olması, yani illet 
olabilecekleri kuşatması. diğer illetierin (va
sıfların) geçersiz kılınması (Mi'yarü'l-'ilm, s. 
145; el-Müstaşfa, ll, 295-296) . Pahreddin 
er-Razi de buna yakın bir görüşü savunur 
ve kural olarak hükümterin muallel oldu
ğu kabulünden yola çıkarak hasredici ol
sun olmasın sebrin isabetli bir metot ol
duğunu söyler. Usulcülerin bir kısmı sebr 
ve taksimin hasredici olmasını şart koş
makla birlikte çoğunlukla fıkhi meseleler
de farklı bir ihtimalin bulunmadığını ke
sin biçimde söylemek mümkün olmadı
ğından müctehidin gücü yettiği kadarıyla 
bütün ihtimalleri incelemesi şart koşul
muş ve hasredicilik vasfının zanni olması 
yeterli görülmüştür. Pahreddin er-Razi'
den ve ona benzer şekilde Cüveynl ve İbn 
Serhan gibi bazı usulcülerden rivayet edi
len, arneli hükümlerle ilgili ictihadlarda 
münteşir sebr ve taksimin de hüccet sa
yıldığı yolundaki görüş bu şekilde (mücte
hid nazarında bütün ihtimalierin tüketilmesi, fa
kat hakikatte başka bir ihtimalin olabileceği şek
linde) anlaşılmalıdır. Sebr ve taksimin ilie
tin belirlenmesinde izlenecek metotlardan 
biri olarak görülemeyeceğini benimseyen 
bir grup usulcü ise bu faaliyetin sadece 
münasebe veya şebeh metotlarına ekle
nen bir şart yahut bu vasıfları tesbite ya
rayan bir işlem niteliğinde değerlendirile
bileceğini düşünür. 

V. (Xl.) yüzyıldan itibaren mütekellimin 
usulcüleri genellikle sebr ve taksimi ilietin 
belirlenmesinde izlenen metotlardan biri 
diye kabul ederken Hanefiler farklı bir yol 
tutmuşlardır. Cessas'tan farkl ı olarak Se
rahsi ve Pezdevi döneminden itibaren Ha
nefi usulcülerin istinbat yolu ile ilietin tes
bitinde sadece te'sir metodunu kabul et
tikleri görülür (el-Uşul, ll, 231-232; Sern'a
ni, ll, 159) Onlar sebr ve taksimi ya Se
rahsi ve Pezdevi'de görüldüğü gibi mut
lak şekilde reddetmişler veya müteahhi
rin Hanefi usulcülerinde olduğu gibi, as
lın muallel olduğunun bilinmesi, illet olabi
lecek vasıflardan bir kısmının mülga olu
şunun nas veya icma ile bilinmesi (diğer 
bir ifadeyle ilietin mücmel olarak bi linmesi) ve 
sebrin de hasredici olması gibi bazı şart

lar dahilinde kabul edileceğini, ancak bu 
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durumda ilietin tesbitinin nas, icma veya 
te'slr gibi Hanetiler'ce makbul olan illeti 
belirleme yollarından birine raci olacağını 
söylemişlerdir. Müteahhirln Hanefileri müs
takil bir metot olarak düşünmedikleri sebr 
ve taksimle tenkihu'l-menat yöntemi ara
sında paralellik kurmaktadır (Molla Fenarl. 
Il, 303-304; ayrıca bk. MENAT). 
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ı ı 
SEBT 

L 
(bk. sABiT). 

_j 

ı ı 

SEBT 
(~1) 

İsrailoğulları'na 
bazı işleri yapmanın yasaklandığı gün, 

L 
yahudi kutsal günü. 

_j 

Arapça'da cumartesi günü için kullanı
lan sebt kelimesine sözlüklerde "sakin ol
ma, dinlenme, ara verme" gibi anlamlar 
verilmiştir (Lisanü'l-'Arab, "sbt" md.; Ta
cü'l-'arüs, "sbt" md.). Anılan günün sebt 
olarak adlandırılması, Allah'ın bu günde 
yaratma işine başlayıp yine bu günde ya-
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ratmaya son verdiği ve İsrailoğulları'na bu 
günde işe ara vermelerini emrettiği şek
linde açıklanmıştır. Bir hadiste şöyle de
nilmiştir: "Allah toprağı cumartesi, dağla
rı pazar, ağaçları pazartesi, rnekruh şey
leri salı, n uru çarşamba günü yaratmış, 
binek hayvanlarını perşembe günü yay
mış ve Adem'i cuma günü ikindi vaktin
den sonra gündüzün en son saatinde en 
son mahlük olarak yaratmıştır" (Müslim, 
"Şıfatü'l-münafil):ln", 27). Farklı bir rivaye
te göre yaratma işi haftanın ilk günü olan 
pazar günü başlayıp cuma gününe kadar 
sürmüş, Allah yeri pazar ve pazartesi, gök
leri salı ve çarşamba, ikisi arasında bulu
nanları perşembe ve cuma günleri yarat
mış, yedinci güne denk gelen cumartesi 
günü yaratma olmayıp bu günde yaratı

lışın tamamlanmasıyla yaratma işine son 
verilmiştir. Bir görüşe göre bu güne sebt 
denilmesinin sebebi onun haftanın yedin
ci ve son günü olmasıdır. Sebtin günlerin 
ilki olduğunu söyleyenler de vardır ( Tacü 'l
'arüs, "sbt" md.). 

Tevrat'ta yer alan, Allah'ın yeri ve gök
leri -pazar ile cuma arasına denk gelen
altı günde yarattığı, sonra işi bırakıp isti
rahate çekildiği (Tekv!n, 2/1-2), İsrailoğul
ları'na da bu günde işe ara verip dinlen
melerini emrettiği (Çıkış, 20/8- ı ı), bu se
beple yedinci günün sebt olarak isimlen
dirildiği yolundaki kayıt İslam alimlerince 
kabul görmemiştir. Zira yorulmaktan mü
nezzeh olan Allah'ın istirahate ihtiyacı bu
lunmayacağı açıktır (Lisanü'l-'Arab, "sbt" 
md.; Tacü'l-'arüs, "sbt" md.). Nitekim, "An
dolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasında 
bulunanları altı günde yarattık; bize hiç
bir yorgunluk değmedi" mealindeki ayet
te (Kat 50/38) bu husus açıkça ifade edil
mektedir. Geç dönemlere ait sözlüklerde 
sebt kelimesine "istirahat" anlamı veril
mekle birlikte Ragıb el-İsfahanl "sebete" 
fiilinin manasını "durdurmak, işe ara ver
mek" şeklinde açıklamış ve sebt gününde 
Allah'ın yaratma işini bitirmesinden bah
setmiştir (el-Müfredat, "sbt" md.). Aynı şe

kilde Matürldl ve Zemahşerl de sebti "İs
railoğulları'nın işi terkedip ibadetle meş
gul olmaları gereken gün" diye açıklamış, 
böylece dinlenmeden ziyade işi durdur
ma manasma vurgu yapmıştır (Te'vWit,ı, 
150-151; el-Keşşaf, II, 164). Kur'an'da ya
ratılışla bağlantılı olarak geçen "altı gün" 
ifadesi (el-A'rat 7/54; Yunus 10/3; Hud lll 
7; Kaf 50/38) İslam alimleri tarafından fark
lı biçimlerde yorumlanmıştır. Bazı alimler 
bunu pazarla cuma arasındaki günler bi
çiminde anlarken diğer bir kısım alimler 
gün kelimesinin gerek Arapça'da gerek-

se Kur'an ve hadislerde farklı anlamlarda 
kullanımından hareketle (el-Hac 22/47; es
Secde 32/5; er-Rahman 55/29; el-Mearic 
70/4) buradaki günü ahiret ölçeğinde bin 
veya elli bin yıla denk gelen gün ya da sü
resi belli olmayıp yeryüzü ölçeğindeki gü
ne eşit, daha kısa veya daha uzun zaman 
dilimi, devir ya da aşama olarak kabul et
miştir (Fahreddin er-Razl, XIV, ı 00; Kur
tubl, IV, 2 I 9; Ebü'l-Fida İbn Kes!r, ll, 229; 
Elmalılı, lll, 2172-2173). 

Sebt kelimesinin İbranice'deki karşılığı 
şabattır (şabbat). Şabat, yahudilerin cu
ma gün batımından cumartesi gün batı
rnma kadar süren haftalık dinlenme gü
nünü ifade eder. Kelimenin fiil biçimi olan 
şavat "ara vermek, durdurmak; sona er
mek, dinlenmek; kutlamak" gibi manala
ra gelir. Şabat kalıbının kökeni açık değil
dir. Arapça "sebete" fiilinin şavata dayan
dığı kabul edilirken fiilin kökeninin Arap
ça'daki "bette" (kesmek) fiilinin karşılığı 
olan İbranice batattan geldiği de ileri sü
rülmüştür (Koehler - Baumgartner, IV, 
1407). Şabatın kökeniyle ilgili ortaya atı

lan teoriler içinde en güçlü olanı bunun 
Babil geleneğindeki dolunay kültüyle bağ
lantılı olduğu görüşüdür. Buna göre İbra
ni şabatı, Babil dilinde ayın on beşinci gü
nü için kullanılan ve köken olarak "tamam
lama" anlamına gelen şapattu(m) veya 
şabattu(m)dan gelmiştir. Ayın tamamla
nıp dinlendiği dolunay gününü ifade eden 
şapattu(m)un kökeninin de "kalp dinlen
mesi" veya "ara dinlenme" manasındaki 
Sumerce şa-bata dayandığı kabul edilir. 
Yedinci günle ve işe ara vermeyle ilgisi bu
lunmayan Babil şabatı daha ziyade tanrı
ların yatıştırılması ve kefaret vurgusuna 
sahip bir gün olarak bilinir. Buna karşılık 
Babil geleneğinde ayın yedinci gününün 
(aynı zamanda 14, 21, 28 ve 19. günlerin) 
uğursuz kabul edildiği ve bu günde yöne
tici konumundaki kişilerin belli işleri yap
maktan uzakdurduğu kaydedilmiştir (Clay, 
s. 55-57; ERE, X, 890). 

Sebt kelimesi Kur'an'da İsrailoğulları'na 
atıfla beş ayette geçer. Bunlardan dör
dünde "es-sebt" (el-Bakara 2/65; en-Nisa 
41!54; el-A'raf 71!63; en-Nahll6!!24), bi
rinde "ashabü's-sebt" (en-Nisa 4/47) iba
releri yer alır. Ayrıca bir ayette ( el-A'raf 71 
163) fiil şekliyle (yevme la yesbitun) kulla
nılmıştır. Bu ayetlerde daha ziyade iş yap
ma ve bilhassa avianma yasağıyla bağlan
tılı olarak zikredilen sebt gününe saygı 
Hz. Musa döneminden itibaren İsrruloğul
Iarı'na farz kılınmış bir emir diye gösteri
lir. Deniz kıyısında yaşayan kavme men
sup bir grubun yasağa karşı gelerek bu 


