TAÐRÎR

lanýlmaktadýr (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“grr”, “pd.a” md.leri). Hadislerde de taðrîr kelimesi yer almamakla birlikte yine ayný kökten gelen birçok kelime “aldatma,
aldanma” vb. mânalarda, had‘ ve gýþ kökünden bazý kelimeler “alýþveriþte ve diðer
hususlarda aldatma” anlamýnda ve “hýlâbe”
( .&<> ) kelimesi “alýþveriþte aldatma” mânasýnda geçmektedir (Wensinck, el-Mu£cem, “grr”, “pd.a”, “gþþ”, “plb” md.leri).
Kur’an’da ticarî iliþkilerin karþýlýklý rýzaya
dayanmasý ilkesi vurgulanýp aldatma vb.
bâtýl yollarla kazanç saðlama yasaklandýðý
gibi (el-Bakara 2/188; en-Nisâ 4/29, 161)
özellikle alýþveriþlerde ölçü ve tartýnýn tam
yapýlmasý, hileli yollarla insanlarýn mallarýnýn eksiltilmemesi istenmiþ ve buna aykýrý davrananlarýn helâk olacaðý bildirilmiþtir (el-A‘râf 7/85; er-Rahmân 55/9; el-Mutaffifîn 83/1-3). Ticarî ve sosyal iliþkilerde
aldatma yasaðý deðiþik ifade ve üslûplarla hadislerde de yer almýþ, bilhassa satýlacak deve ve davarlarýn memelerindeki
sütü biriktirmeyi yasaklayan ve literatürde “musarrât hadisi” diye bilinen rivayet
fakihlerin fiilî taðrîrle ilgili deðiþik bakýþ
açýlarýnýn esas delilini oluþturmuþtur. Hile ve sahtekârlýk yaparak insanlarý aldatmanýn dünyevî ve uhrevî sorumluluk gerektiren bir davranýþ ve bu yolla elde edilen kazancýn haram olduðu kabul edilmekle birlikte fýkýhta ilke olarak ticarî ve
sosyal iliþkilerde güven ve istikrar ortamýnýn korunmasýna, ciddi bir ihlâl veya gerekçe olmadýkça akidlerin bozulmamasýna önem verildiði için taðrîr vb. irade kusurlarýnýn yapýlan akidler üzerindeki etki derecesi ve sonuçlarý tartýþýlmýþ, bu
konuda oldukça ayrýntýlý bir taðrîr / tedlîs
doktrini geliþtirilmiþtir (bk. HÝLE). Bu çerçevede güven esasýna dayalý akidlerde yanýltýcý sözler söylenmesi ve yalan beyanda
bulunulmasý akdin hükümlerini doðrudan
etkileyen bir durumdur (bk. ÝSTÝRSÂL; MURÂBAHA; TEVLÝYE; VADÎA). Fakihlerin bir
kýsmýna göre pazarlýða dayalý satýþlardaki (müsâveme), “Daha önce þu fiyatý verdiler, vermedim” veya, “Maliyeti þu, bundan aþaðýsý zarar eder” gibi beyanlar, gerçeðe aykýrý olmasý ve satýmýn gabn-i fâhiþ
içermesi durumunda alýcý için akdi feshetme yetkisi veren sözlü taðrîr kabul edilmiþtir. Taðrîr, satýcýnýn muhatabýný aldatmak amacýyla sözleþmeye konu olan malda kendisi tarafýndan bilinen bir kusuru
açýklamayýp susmasý gibi olumsuz davranýþlarla da meydana gelebilir. Buna “taðrîr bi’l-kitmân” denilmektedir. Fakihlerin
çoðunluðu, bu durumda alýcýnýn sözleþmeyi bozma olduðu gibi kabul etme hu376

susunda muhayyer sayýlmasý için gizlenen
kusurun ayýp muhayyerliði doðuracak ölçüde olmasýný þart koþarken Mâlikîler kusur ne olursa olsun bu muhayyerliðin tanýnacaðý görüþündedir (ayrýca bk. AYIP).
Öte yandan üçüncü kiþilerin katkýsýyla
meydana gelen aldatma þekilleri arasýnda, bir satým akdinde mal sahibiyle anlaþmalý üçüncü kiþinin satýn almak niyeti olmadýðý halde gerçek müþterileri kandýrmak için alýcý gibi görünüp satýþa arzedilmiþ mala deðerinden fazla fiyat teklif etmesi anlamýna gelen “neceþ” özel bir yer
tutar (bk. MÜZAYEDE).
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Vezin gereði lafzýn baþka bir þekle
dönüþtürülmesi anlamýnda
edebiyat terimi.
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Sözlükte “deðiþtirmek” mânasýna gelen
taðyîr “kelimelerde harekeleme ve noktalama hatalarý yapmak” anlamýnda kullanýlmýþtýr. Edebiyat terimi þeklinde ilk

defa Kudâme b. Ca‘fer tarafýndan (Ýdrîs
en-Nâkurî, s. 361-362) þiirde lafýzla veznin
uyuþmasýna dair kusurlar arasýnda sayýlmýþ, “vezin gereði lafzýn halinin ve þeklinin bir baþka þekle dönüþtürülmesi” diye
tanýmlanmýþ, örnek olarak Nâbiga ez-Zübyânî’nin þu beyti kaydedilmiþtir:
“1א2 3/#  $ 4 5+,,/.6)! . 7 8  ”
(Büyük Yemen krallarýna ait her aðýr ve
bol zýrh ve Süleyman dokumasý her etekli ve çivili zýrh). Beyitte Hz. Süleyman’ýn ismi vezin gereði Süleym’e dönüþtürülmüþtür; aslýnda þair zýrh yapmasýyla tanýnan
Ebû Süleyman’ý (Dâvûd) kastetmektedir.
Bunun gibi Esved b. Ya‘fur’un .9(& :; ”
“ "<4 =&% ; ;א5+ ,/94 % (Çivileri güvenli ve Sellâm’ýn babasý Dâvûd dokumasý saðlam bir zýrh getirilmesini istedi) beytinde Süleyman’ýn ismi Sellâm þeklinde yazýlmýþtýr (Našdü’þ-þi£r, s. 207-208).
Taðyîr daha çok zarûrât-ý þi‘riyye kapsamýnda incelenir. Ebû Saîd es-Sîrâfî, Süleyman isminin Süleym biçimine dönüþtürülmesini özel isimlerin hem nesirde hem
þiirde deðiþtirilebileceði þeklinde deðerlendirmiþtir. Ona göre bu kelimedeki deðiþiklik gramer açýsýndan iki türlü açýklanabilir: Telaffuzun kolaylaþtýrýlmasý amacýyla elif ve nûn harflerinin düþürülmesi,
yine söyleniþi kolaylaþtýrmak için kelimede zâit harfler olan yâ, elif ve “nûn”un düþürülüp küçültme ismi haline getirilmesi.
Buna göre verilen örnekte kurallý bir taðyîr bulunmaktadýr. Süleyman’ýn Sellâm’a
çevrildiði ikinci örnekte ise böyle bir kural
söz konusu deðildir. Sîrâfî’ye göre bu, þiirde câiz olmakla birlikte nesirde câiz sayýlmayan türe örnek teþkil etmektedir (¿arûretü’þ-þi£r, s. 142-145). Ýbn Reþîk el-Kayrevânî taðyîri þiirde kaçýnýlmasý gereken hususlar arasýnda saymýþ, ancak bu türden
deðiþikliklere eski þairlerde çokça rastlanýldýðýna dikkat çekmiþ, onlarýn Arapça’nýn
aslî sahipleri olmalarý dolayýsýyla mâzur görülebileceðini, fakat sonraki þairlerde hoþ
karþýlanamayacaðýný ifade etmiþtir; ayrýca yukarýdaki ilk örnekte yer alan kusurun
ikincisine göre daha hafif olduðunu belirtmiþtir (el-£Umde, II, 267-269). Taðyîri belâgat terimi kabul edenler de vardýr. Buna
göre taðyîr vezin veya kafiyenin tutturulabilmesi için kelimenin aslî þeklinden baþka bir þekle dönüþtürülmesidir. Genelde
þiir için bir kusur þeklinde deðerlendirilmesine raðmen bu dönüþüme ifade sýrasýnda iþaret edilmesi durumunda kusur
olmaktan çýkýp þiirin güzelliðini arttýran bir
özellik haline gelebileceði belirtilmiþtir (Tehânevî, I, 490).

TÂHÂ HÜSEYÝN
BÝBLÝYOGRAFYA :

Lisânü’l-£Arab, “gyr” md.; Tehânevî, Keþþâf
(Dahrûc), I, 490; Kåmus Tercümesi, II, 61; Kudâme b. Ca‘fer, Našdü’þ-þi £r (nþr. M. Abdülmün‘im
Hafâcî), Beyrut, ts. (Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye), s.
207-208; Ebû Saîd es-Sîrâfî, ¿arûretü’þ-þi £r (nþr.
Ramazan Abdüttevvâb), Beyrut 1405/1985, s.
142-145; Ýbn Reþîk el-Kayrevânî, el-£Umde (nþr.
M. Muhyiddin Abdülhamîd), Beyrut 1401/1981,
II, 267-269; Ýbn Usfûr el-Ýþbîlî, ™arâßirü’þ-þi £r (nþr.
Seyyid Ýbrâhim Muhammed), Beyrut 1980, s. 168;
Bedevî Tabâne, Mu£cemü’l-belâ³ati’l-£Arabiyye,
Riyad 1402/1982, II, 624-625; Ýdrîs en-Nâkurî, elMu½¹ala¼u’n-našdî fî Našdi’þ-þi £r, Trablus 1984,
s. 361-362; Ahmed Matlûb, Mu£cemü’l-mu½¹ala¼âti’l-belâ³ýyye ve te¹avvürühâ, Beyrut 2000,
s. 394.

ÿSedat Þensoy

–

—
TÂHÂ HÜSEYÝN
( +?,@A )
(1889-1973)

˜

Mýsýrlý düþünür, edebiyatçý
ve eleþtirmen.
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Mýsýr’ýn Minye bölgesindeki Megaga köyünde doðdu. On üç çocuklu bir ailenin yedinci çocuðudur. Küçük yaþta görme duyusunu kaybetti. Dokuz yaþýnda iken hýfzýný, 1902’de girdiði Ezher’de ilk ve orta öðrenimini tamamladý. Muhammed
Abduh’un derslerinden oldukça etkilendi. Edebiyat derslerini bir reformcu olan
Seyyid el-Mersafî’den almak istemesi ve
edebiyata yönelmesi bazý hocalarýn tepkisine yol açtý ve mezuniyet sýnavlarýnda
baþarýsýz kabul edildi. 1910 yýlýnda Mýsýr
Üniversitesi’nin (Kahire Üniversitesi) Edebiyat Bölümü’ne kaydoldu. Burada Ignazio Guidi, Carlo Alfonso Nallino, G. Miloni,
Enno Littmann, D. Santillana ve Louis Massignon’un derslerine girdi. 1914’te Mýsýr
Üniversitesi’nin ilk mezunu olarak TârîÅu
Ebi’l-£Alâß el-Ma£arrî adlý teziyle doktor
unvanýný aldý. Bu tez ¬ikrâ Ebi’l-£Alâß elMa£arrî adýyla basýldý. Ayný yýl tarih alanýnda uzmanlaþmasý amacýyla üniversite
tarafýndan Paris’e gönderildiyse de on ay
sonra üniversitedeki malî kriz yüzünden
geri çaðrýldý. 1915 Mayýsýnda arkadaþlarýyla birlikte es-Süfûr gazetesini çýkardý.
Bu yýlýn sonlarýnda Montpellier’de tanýþtýðý, hem eþi (1917) hem gören gözü olacak Susanne Bresseau ile birlikte Paris’e
gitti ve Sorbonne Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’ne kaydoldu. 1917’de Tarih Bölümü’nde lisans eðitimini, ertesi yýl Emile Durkheim ve Paule Cassanova’nýn danýþmanlýðýnda hazýrladýðý Etude analytique
et critique de la philosophie sociale
d’Ibn Khaldoun baþlýklý teziyle doktora-

sýný tamamladý. 1919’da Roma tarihiyle
ilgili bir tez daha hazýrladý. Ayný yýlýn sonlarýnda Mýsýr’a dönünce Mýsýr Üniversitesi’nde Eski Yunan ve Roma Tarihi Kürsüsü’ne kürsünün ilk profesörü sýfatýyla tayin edildi. 1925’te Arap Edebiyatý Bölümü
baþkaný oldu. 1926’da yayýmlanan, Ýslâm
öncesi Arap þiiriyle Kur’ân-ý Kerîm’deki kýssalarýn güvenilirliðini sorguladýðý Fi’þ-þi£ri’l-Câhilî adlý kitabý yüzünden sapkýnlýkla itham edildi ve kitap yasaklandý. 1928’de Edebiyat Fakültesi’nin dekanlýðýna getirildiyse de siyasî sebeplerle ayný gün istifa etmek zorunda kaldý. 1930’da Edebiyat Fakültesi’ne ilk Mýsýrlý dekan olarak tekrar tayin edildi, ancak politik yazýlarý sebebiyle 1932’de görevden alýndý. Bu dönemde Muhammed Hüseyin Heykel’in sahibi
olduðu es-Siyâse ile Vefd Partisi’nin yayýn organý Kevkebü’þ-þarš gazetelerinde
makaleler yazdý. Bir süre sonra Vâdî gazetesini satýn aldý ve üniversiteye geri dönünceye kadar bu gazeteyi çýkardý. 1934’te üniversiteye alýndý. 1936-1939 yýllarýnda
Edebiyat Fakültesi dekanlýðý yaptý. 19391942 arasýnda Eðitim Bakanlýðý kültür genel murakýbý ve bakanlýk sanat danýþmaný sýfatýyla çalýþtý. 1942-1944 yýllarýnda Ýskenderiye Üniversitesi’nin (Câmiatü Fârûk
el-evvel) kuruluþunda rol aldý ve bu üniversitenin ilk rektörü oldu. 1944’te yaþ haddinden emekliye ayrýldý. 1945-1948 yýllarý
arasýnda kendi kurduðu yayýnevi ve onun
yayýn organý olan el-Kâtibü’l-Mý½rî’nin yöneticiliðini yaptý. Tâhâ Hüseyin, kariyerinin
zirvesine 1950’de tayin edildiði ve iki yýl
sürdürebildiði Eðitim bakanlýðý döneminde ulaþtý. 1963’te Ahmed Lutfî es-Seyyid’in
ölümü üzerine 1940 yýlýndan beri faal üye
olarak çalýþtýðý Mecma£u’l-lu³ati’l-£Arabiyye’nin baþkanlýðýna seçildi ve hayatýnýn
sonuna kadar bu görevi sürdürdü. 1973’te Kahire’de öldü.
Tâhâ Hüseyin’in fikrî kimliðinin oluþtuðu ve ilk ürünlerini verdiði ortam Osmanlý Devleti’nin sona erdiði ve Arap dünyasýnýn sömürgeleþtirildiði döneme rastlar.
Ezher Üniversitesi’nde öðrenci iken Muhammed Abduh ile Ahmed Lutfî es-Seyyid’in etkisinde kalan Tâhâ Hüseyin, daha
sonra Abduh’un görüþlerini tamamen terkedip Ýslâmsýz bir Mýsýr hayali kurmaya
baþlar. Onun din ve millet iliþkisine yaklaþýmý, çaðdaþlarý Abbas Mahmûd el-Akkad
ve Muhammed Hüseyin Heykel gibi 19301940 yýllarýnda kýsmî bir deðiþiklik geçirir.
Bu çerçevede ileri sürdüðü düþünceler Mýsýr halkýnýn yükseliþinde dinin rolünü arttýrýcý nitelikte görülebilir. Tâhâ Hüseyin’e

göre ilk zamanlarda din her þeyi kontrol
ederken daha sonra akýl dinden tam anlamýyla baðýmsýz hale gelmiþ, ancak son
aþamada her ikisi de kendine ait yere çekilerek belirli bir denge oluþmuþtur. Kapitalizm ile sosyalizm arasýnda bir tür orta
yol olan Ýslâm dini Mýsýr millî birliðinin güçlendirilmesi ve Mýsýr milletinin inþasýnda
önemli bir unsurdur. Bu sebeple okullarda Mýsýr millî tarihi baðlamýnda geliþen Ýslâmiyet öðretilmelidir. Ancak Ýslâmiyet toplumu, siyaseti ve ekonomiyi deðil bireyin
duygularýný yönlendirmeli ve ilâhî olup olmamasý tartýþýlmaksýzýn Mýsýr toplumunun
tarihî geliþiminde görüldüðü gibi “geleneksel din” olarak alýnmalýdýr.
Dönemin birçok müslüman entelektüelinde görülen medeniyet kavramý tartýþmalarýnda Mýsýr açýsýndan farklý düþünceler geliþtiren Tâhâ Hüseyin bu düþüncelerini bürokraside görev yaptýðý dönemlerde yürürlüðe koymaya çalýþmýþtýr. 1938’de yayýmlanan ve en sistematik eseri kabul edilen Müstašbelü’¦-¦ešåfe fî Mý½r
adlý kitabýnda Mýsýr’ýn kültürel bakýmdan
Doðu’ya deðil kadîm Mýsýr kültürünün oluþumuna katkýda bulunduðu Yunan felsefesi, Roma hukuku ve siyasal örgütüyle
hýristiyan ahlâkî deðerlerinin sentezi olan
Batý’ya ait olduðunu ileri sürmüþtür. Ona
göre Mýsýr baþýndan beri ve en azýndan antik dönemden itibaren Akdeniz kültür ve
medeniyet havzasýnýn inþasýnda bulunmuþ, bu rolünü Ýslâm dünyasýna dahil olduðunda da sürdürmüþtür. Mýsýr’ýn medeniyet yarýþýnda “medeniyet yýkýcý” Türkler yüzünden geri kaldýðýný, ancak her þeye
raðmen Ezher’in Ýslâm medeniyetini Türkler’e karþý koruduðunu söyler. Modern çaðda bütün medenî deðerleri Arapça üreterek Arap dünyasýna yayan Mýsýr yeniden
köklerine dönmüþ, her þeyiyle yeniden Avrupalýlaþma’ya baþlamýþtýr. Batýlýlaþma sürecinde Avrupa’nýn hýristiyan, Mýsýr’ýn müslüman kalmasý dinle medeniyetin kendi
alanlarýný aþmadýklarý sürece belirleyici bir
unsur teþkil etmez. Esasen Ýslâm ile Hýristiyanlýk ayný öze sahiptir ve Ýslâmiyet yeni bir þey getirmekten ziyade ruhban sýnýfýný reddetmesi gibi pek çok konuda Hýristiyanlýðý tamamlamak iddiasýndadýr.
Bu radikal Batýlýlaþma taraftarlýðýna raðmen Tâhâ Hüseyin kendini Arap kültür mirasýndan soyutlamamýþ ve özellikle dilin
milleti koruma fonksiyonunu dikkate alarak Arapça’yý önemsemiþtir. Firavunlar dönemine saygý duymakla birlikte Mýsýr’ýn
Arap tarihi devresini merkeze almýþ ve
Arapça’yý Mýsýr ulusu için dinden daha
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