
yerlerine açılan okullarda en çok orta eği
tim seviyesinde eğitim verildiği için kıta
nın tamamında üniversite mezunu olan
ların sayısı 1950'1i yıllarda bile birkaç yüz 
kişiyi geçmiyordu. 
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Türkçe'de "ağır ve kötü söz söyleme, ır
za ve namusa dokunan ayıp ve çirkin ifa
deler kullanma, küfretme" anlamına gelen 
sövme ile ilgili olarak Arapça'da (se bb ve 
şetm). yanında ta'n, la'net, hakaret gibi 
kelimeler kullanılmaktadır. Sövme ahla
ken kınanan bir davranış olduğu gibi ge
nellikle suç sayılan bir fiil olması yönüy
le ceza hukukunda özel şekilde incelenir. 
Kur'an-ı Kerim'de seb kelimesi iki defa (ei
En'am 6/108), hadislerde seb ve şetm ke
limeleri yaygın biçimde sözlük anlamla-

rında geçer (Wensinck, el-Mu' cem, "sbb", 
"ştm" md. leri) . Sözlükte "kesici veya deli
ci aleti vücuda batırma" manasındaki ta'n 
"eleştirme" yanında "sözlü saldırı ve kötü
leme" anlamında da kullanılır. Bu kelime 
Kur'an- ı Kerim'de iki yerde "dine yönelik 
sözlü saldırı" manasında (en-N isa 4/46; et
Tevbe 9/ ı 2). hadislerde "silahla yaralam ak, 
başkasının soyunu küçümseyip kötülemek 
ve ayıplamak" anlamında yer almıştır (Wen
sinck, el-Mu'cem, "t<{n" md.). Pıkıhta ay
rıca davada güvenilir olmadıkları vb. se
beplerle karşı tarafın şahitlerine itiraz et
meyi ifade eder. "Allah'ın rahmetinden 
uzak bırakılma" anlamına gelen la'net ke
limesi "bu yönde beddua etme" yanında 
kötü söz söyleme manası kastedilerek de 
kullanılmaktadır (bk. LANET). Pıkıhta seb 
genellikle "kötü söz söyleme" anlamıyla 
ele alınmakla birlikte bazı fakihler bunun 
iftira, aşağılama ve kusur isnat etmeyi 
kapsayan bir kavram olarak düşünülme
si gerektiğini söylemişlerdir (Muhammed 
b. Ahmed ed-DesGki, IV, 309; Mv.F, XXIV, 
I 33). Yine seb ve kazf (z ina iftirası ) keli
melerinin birbirinin yerine kullanıldığı gö
rülür. öte yandan hakaret, sözlükte "bir 
şeye veya bir kimseye yönelik küçültücü 
ve aşağılayıcı söz ve davranış" manasma 
gelir. Kelam ve fıkıh literatüründe dine, 
dini değerlere ve insanlara sövme fiili sö
vülen şeyle birlikte zikredilerek seb, şetm 
ve ta'n kelimeleriyle ifade edilmiştir: Seb
bü'd-dehr, şetmü'r-resfıl ve et-ta'n fi's-sa
habe gibi. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda şe
refe karşı suçlardan sayılan hakaret "bir 
kimseye onur, şeref ve saygınlığını renci
de edebilecek nitelikte somut bir fiil veya 
olgu isnat etmek ya da yakıştırmalarda 
bulunmak yahut sövmek suretiyle bir kim
senin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak" 
şeklinde tanımlanmıştır (md. 125). 765 sa
yılı kanunda hakaret ve sövme suçları ayrı 
ayrı düzenlenmişken yeni kanunda sövme 
hakaret suçu içinde değerlendirilmiştir. Ay
nı maddeye göre hakaret suçunun kişinin 
dini, siyasi, içtimaL felsefi inanç. düşünce 
ve kanaatlerini açıklamasından, değiştir
mesinden, yaymaya çalışmasından. men
sup olduğu dinin emir ve yasaklarına uy
gun davranmasından dolayı veya mensup 
bulunduğu dine göre kutsal sayılan değer
lerden bahisle işlenmesi cezayı ağırlaştırı
cı sebeplerdir. 

Kur'an-ı Kerim'de konuşma organları 
olan dil ve iki dudak Allah ' ın insana ver
diği başlıca nimetler arasında gösterilmiş 
(el-Beled 90/9), birçok ayet ve hadiste ko
nuşma yeteneğinin iyilik yolunda, din, ah-
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lak ve nezaket kurallarına uygun biçimde 
kullanılması istenmiş (mesela bk. el-Sa
kara 2/263; en-Nisa 4/5. 8, 9, 63, 148; el-is
ra 17/23, 28; Taha 20/44; el-Ahzab 33/32, 

70; Müsned, V, 225; İbn Mace, "Fiten", 12; 

Tirmizi, "Birr", 53, 65; "Zühd", 63). kıya

met günü insanlara dünyada yapılıp edi
lenlerin hesabı sorulurken dillerinin de ta
nıklık edeceği uyarısında bulunulmuştur 

(en-Nur 24/24; Taberl, xvıı ı . 105) . İslam 
ahlakıyla ilgili eserlerde "adabü'l-lisan" ve 
"afatü'l-lisan" gibi başlıklar altında dilin in
sanın yaratılış hikmetine uygun biçimde 
Allah'a kulluk ve insanlara iyilik yolunda 
kullanılmasının gerekliliği üzerinde önem
le durulmuştur. Gazzall konuşma ve dilin 
öneminden söz ederken, "Allah'ın en de
ğerli nimetlerinden ve akıllara durgunluk 
veren ince sanat eserlerinden biri olan 
dilin cirmi küçük ise de itaati veya cürmü 
çok büyük olabilir. İman veya inkarın dille 
ifade edilmesi bu organın önemini göster
meye yeter" demektedir (İ/:ıya', lll. 108) 

İslam ahlakçılarının dilin afetleri arasında 
saydıkları kötülüklerden biri de sövmek 
ve lanet içeren sözler söylemektir. Zira 
Kur'an'da ve hadislerde bu davranış biçi
minin müslümana yakışmayacağı bildiril
miştir. Mesela bir ayette övgüye layık mü
minlerin nitelikleri anlatılırken, "Kendini 
bilmez kimseler onlara sataştığında 'se
lam' deyip geçerler" buyurularak (el-Fur
kan 25/63) seviyesiz kişilerin kötü sözleri
ne benzer şekilde karşılık verme yerine, 
"Kem söz sahibine aittir" düşüncesiyle ha
reket edilmesi tavsiye edilmiştir. Bu bağ
lamda dini değerlere hakaret konusunun 
özel bir önem taşıdığına dikkat çekilen bir 
ayette müşriklerin putları hakkında haka
ret içeren sözler söylenmemesi istenmiş, 
böyle bir fiili n onları Allah hakkında yakı
şıksız sözler söylemeye sevkedebileceği be
lirtilmiştir (el-En 'am 6/108). Bu ayetin, yan
lışlığı açık biçimde görülse bile karşı ta
rafın manevi değerlerini küçültücü sözler 
söylemenin gereksiz tartışmalara ve on
ların da hak inancı tahkir etmelerine yol 
açacağına, böylece batı! inançların ı sür
dürmelerine ortam hazırlanmış olacağına 
yönelik bir uyarı içerdiği açıktır. "Mümin, 
insanların şerefine saldıran, lanet okuyan, 
çirkin konuşan ağzı bozuk kişi değildir" 
buyuran (Tirmizi. "Birr'', 48) Hz. Peygam
ber'in bu ilkeye hayatında titizlikle uydu
ğu ve sövgü ya da çirkin söz sayılabilecek 
ifadeler kullanmadığı bilinmektedir (Buha
r!. "Edeb", 38, 44) ResCıl-i Ekrem'in, Cahili
ye döneminin kötü davranışlarından arın
maları için ashabını eğitirken bu konuyu 
özel olarak vurguladığı örnekler de vardır. 
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Nitekim İslam'a yeni giren Cabir b. Süleym'e 
kimseye sövmemesi tavsiyesinde bulun
muş, o da buna uyarak hayatı boyunca 
hiçbir insana veya hayvana kötü söz söy
lememiştir (Ebü Davüd, "Libas", 25) . Söv
menin sosyal hayatta açtığı yaralara ve ki
şinin dindarlığına verdiği zarariara deği
şik vesilelerle dikkat çeken Hz. Peygam
ber (mesel.§ bk. Buhar!, "İman", 36; Müs
lim, "Birr", 68) ölülere sövme adetini şid
detle eleştirmiş ve bunun hayattakileri 
üzeceği uyarısında bulunmuştur (Tirmizi. 
"Birr'', 51) . Yine hadislerde ana babaya, 
sahabllere, zamana, rüzgara, hastalığa 
ve hayvaniara sövmek de yasaklanmıştır 
(Wensinck, el-Mu'cem, "sbb" md.). öteyan
dan hac ve oruç gibi ibadetleri yerine geti
rirken kişinin daha dikkatli olması ve ken
disine kötü söz söylense bile buna kötü 
sözle mukabelede bulunmaması emredil
miştir (el-Bakara 2/197; Buharı, "Şavm", 9). 

Genellikle sövmenin her türü dinen hoş 
karşılanmamakla birlikte bu fıilin dini hük
mü sözün sahibine ve konumuna göre 
değerlendirilerek belirlenmeye çalışılmış
tır. Allah Teala, peygamberler, ilahi kitap
lar ve melekler gibi temel inanç öğelerine 
hakaret müslümanı dinden çıkarır. Din
den çıkmayı gerektirmeyen durumlarda 
insana, insani değerlere veya canlı cansız 
nesneye yönelik olarak örfen sövgü sayı

lan bir söz söylemek kural olarak haram 
sayılmıştır. Kişiyi kötü söz söyleme yönel
ten etkeniere göre bunun haram olmaya
cağı durumlardan da söz edilmiş, mesela 
kişinin yakalandığı hastalığın verdiği ıstı

rabın etkisiyle hastalığa sövmesi mekruh, 
kendisine söven kişiye -zina iftirası olma
mak kaydıyla- aynı şekilde veya benzer bir 
ifadeyle karşılık vermesi tenzihen mekruh, 
hatta bazı alimlerce caiz diye nitelenmiş
tir; ancak hiç karşılık vermemek daha üs
tün sayılmıştır. Fakihler konuyu ceza hu
kuku açısından da incelemişler, dinden çı
karan sövgüye irtidad, iffetli insana zina 
iftirası içeren sövgüye kazf hükümlerinin, 
diğer sövgülere ise kural olarak ta'zir ce
zasının uygulanması gerektiğini belirtmiş

ler, ancak ebeveynin eviadına kötü söz söy
lemesi gibi durumları bundan istisna et
mişlerdir. Sövgünün üstü kapalı şekilde ya
pılması da aynı sonucu doğurur. Bazı alim
lere göre dini esaslara hakaret irtidad
dan daha büyük bir suç olduğundan mür
tedin tövbesi kabul edildiği halde bu su
çu işieyenin tövbesi kabul edilmez; bazı
larına göre ise bu kişilere de diğer mür
tedterin hükümleri uygulanır ve tövbeleri 
kabul edilir. Fakihler, gayri müslim vatan
daşın Allah'a, Hz. Muhammed'e ve pey-
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gamber olduğunda ittifak bulunan bir 
şahsa sövmesi durumunda zimmet söz
leşmesine riayetsizlik sebebiyle ta'zir ve
ya ölüm cezasına çarptırılacağı kanaatin
dedir. Ölüm cezasını Hanefiler tekerrür 
halinde, Şafiiler zimmet sözleşmesinde bu 
yönde hüküm bulunması durumunda gün
deme getirir. Malikiler ve Hanbel'iler bu 
davranıştan dolayı kural olarak ölüm ceza
sı verilmesi gerektiğini, ancak müslüman 
olması halinde cezanın düşeceğini belir
tir. 

İslam atimleri ResGl-i Ekrem' e dil uzatıl
ması konusuna ayrı bir duyarlılık göster
miş ve buna dair özel eserler kaleme al
mışlardır. Takıyyüddin İbn Teymiyye'nin 
es-Sarimü'l-mes](ıl'ü ve Takıyyüddin es
Sübk'i'nin es-Seyfü '1-meslCJ.l'ü bu türü n 
meşhur örnekleri arasında sayılabilir. Ehl-i 
sünnet illimlerinin bir kısmı sahabeye söv
menin küfrü gerektireceğini savunurken 
çoğunluk bu fiili işieyenin kafir değil bid'at
çı ve sapkın olarak niteleneceği kanaatin
dedir. Ancak Kur'an'ı inkar anlamına ge
leceğinden (en-N ür 24/11) Hz. Aişe'nin iffe
tine iftira etmenin küfrü gerektireceğinde 
görüş birliği bulunmaktadır (bk. SABBE) 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü'l- Eslr, en-Nihiiye, Il, 330; lll, 127; Lisa
nü'l-'Arab, "sbb", "ştm", "t'an" md.leri; Müs
ned, V, 225; Tabert Cami'u'l-beyan, XVlll, 105; 
Gazzall, İf;ya' (Beyrut), lll, 108; Şirblnl, Mugni'l
mu!;tac, IV, 157, 258; Buhfıti, Keşşafü'l-kına', 
VI, 171-172, 177; Muhammed b. Ahmed ed-De
sfıkl, I;IB.şiye 'ale'ş-Şerf:ıi'l-kebir, Kahire 1328-> 
Beyrut, ts. (Darü'l-fikr), IV, 309-313; İbn Abidin, 
Reddü 'l-mu!;tar (Kahire). IV, 231-238; V, 466; 
"Sebb", Mv.F, XXIV, 133-144; L. Wiederhold, 
"Shatm" , EJ2 Suppl. (İng.). s. 725-727; Mustafa 
Çağrıcı. "Konuşma Adabı", İslam'da İnanç, iba
det ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi (ed. İbra
him Kafi Dönmez). İstanbul 2006, lll, 1135-1136; 
Ahmet Saim Kılavuz, "Sebb ve Şetm", a.e., IV, 
1742-1743; "Sövme", a.e., IV, 1810. 

ı 

L 

Iii MEHMET BOYNUKALIN 

SÖZLÜK 
_j 

Sözlüğün Arapça karşılığı olan lugat ke
limesi "söz söylemek, boş konuşmak; kuş 
ötmek" anlamlarındaki lağv kökünden tü
remiş bir isim olup "toplum bireylerinin 
duygu ve düşüncelerini birbirine anlat
mak için kullandıkları kelimelerden mey
dana gelen eser" demektir. IV. (X.) yüzyı
lın sonlarına kadar yazılan lugat kitapları 
konularına göre değişik adlar taşıdığından 
sözlük kavramını karşılayan ortak bir te
rim henüz mevcut değildi. Bu dönemde ve 
daha sonraki süreçte lugat kelimesi "dil, 
lehçe" manasma geliyordu. "Sözlük bilimi" 

anlamında ilmü'l-luga ve mu'cemiyyat ile 
sözlük karşılığı olarak kullanılan mu'cem 
ve kamOs kelimeleri sonradan terim hali
ne gelmiştir. Mu'cem "sözün kapalı ve an
laşılmaz olması" manasındaki ucme kökün
den ism-i mef'QI veya masdar olup "kapa
lılığı ve bilinmezliği gideritmiş söz" demek
tir. Sözlük alimleri, "kelimelerin alfabetik 
dizimi" anlamında kullandıkları mu'cem te
rimini hadisçiferden almakla birlikte bu
nun tarihi kesin şekilde bilinmemektedir. 
Bu konuda bilinen husus, İbn Faris'in (ö. 

395/ 1004) bir sözlüğüne belki de ilk defa 
Mu'cemü me]fayisi'l-luga adını vermiş 
olmasıdır. EbQ Hilal el-Askeri de ( ö. 400/ 
1009) kullanımdan kalkmış kelimelere dair 
sözlüğünü Mu'cem (el-Mu'cem) ii balfa
ya (bakıyyeti) 'I-eşya' diye adlandırmış

tır. Kamus kelimesinin "suya dalmak" an
lamındaki kamstan türediği veya gavstan 
dönüştüğü kabul edilir. Batlamyus'a göre 
kamus Grekçe okeanustan (okyanus) gel
miştir. Arap coğrafyacıları kelimeyi Okıya
nOs biçiminde almışlar ve manasını tam 
karşılamak üzere "Bahrü'I-OkıyanGsi'l-mu

hit" (arzı kuşatan deniz, Atlas Okyanusu) 
şeklinde kullanmışlardır. Bu terkip zaman
la "el-kamGsü'l-muhit" olmuştur. IV. (X.) 
yüzyılın ortalarından itibaren bazı Arap 
müelliflerinin lugatlarına deniz adını ver
meleri gelenek halini almıştır. Nitekim Sa
hib b. Abbad sözlüğüne el-Mu]J.it, İbn Si
de el-MuJ:ıkem ve'l-muJ:ıitu'l-a'~am adı
nı koymuştur. Bu geleneğin bir devamı 
olarak FlrGzabadi yazdığı sözlüğü el-Ka
musü'l-muJ:ıit diye isimlendirmiştir. Bu 
sözlüğün ilim muhitlerinde çok ilgi gör
mesiyle kamus kelimesi "sözlük'' anlamın

da kullanılmaya başlanmıştır. 

Tarihçe. Bilinen en eski sözlük Samiler 
(Asurlular 1 Akkadlar) tarafından milattan 
önce 3000'1i yılların başlarında Sumerce
Akkadca olarak kil tabietiere yazılmıştır. 
Bu sözlüğün bir nüshası, Asur Banibal'in 
(m ö. 669-633) Nineva'da (Ninova) kurdu
ğu kütüphanede bulunuyordu; günümüz
de bazı parçaları British Museum'da mev
cuttur. Bunu milattan öncesine ve sonra
sına ait Çince ve Yunanca bazı sözlükler 
takip etmiştir. Modern sözlüklere benzer 
ilk örnek, İskenderiye Kütüphanesi'nin yö
neticisi Bizanslı Aristophanes'in (ö. m.ö. 
180) hazırladığı güncel, eski, eş anlamlı 
ve teknik kelimelerle atasözlerini içeren 
Lexicon'udur. 

Araplar'da sözlükle ilgili bazı faaliyetler, 
Kur'an'da manaları bilinmeyen (garlb) ke
limeler hakkında sahabilerin sorduğu so
rulara Hz. Peygamber'in verdiği cevaplar
la başlamıştır. Bu tür faaliyetler ashap dev-


