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Kiþinin canýna veya malýna yönelik
bir tehlike karþýsýnda
inancýný gizleyip gerektiðinde
aksini söylemesi anlamýnda
bir terim.
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Sözlükte “bir kimseyi tehlikeden korumak” anlamýndaki vaky (vikaye) kökünden
türeyen takýyye “kendini korumak, sakýnmak” mânasýna gelir (Lisânü’l-£Arab, “vky”
md.; Kåmus Tercümesi, IV, 1221-1222). Takýyye Kur’an’da geçmemekle birlikte Âl-i
Ýmrân sûresindeki (3/28) “tükat” kelimesinin ayný mânada takýyye þeklinde de okunduðu bilinmektedir (Þerîf er-Radî, V, 194;
Bennâ, s. 172). Zorunlu durumlarda baþvurulabilecek bir kolaylýk (ruhsat) olan takýyye müminlerin kendilerinden olanlarý býrakýp kâfirleri dost edinmemelerini, fakat
onlardan sakýnýp korunma halinin bundan
istisna edildiðini belirten yukarýdaki âyete
dayanmaktadýr. Bunun dýþýnda Kur’an’da,
kalbi imanla huzur bulduðu halde küfür
ve inkâra zorlanan kimsenin mâzur sayýldýðýný ifade eden âyetle (en-Nahl 16/106)
Firavun’un tebaasýndan olup imanýný gizleyen kimseden övgü ile bahsedilen âyetten

(el-Mü’min 40/28) hareketle tehlike karþýsýnda kiþinin asýl inancýný gizleyebileceði
kabul edilmiþtir. Rivayete göre ilk müslümanlardan Ammâr ile babasý Yâsir ve annesi Sümeyye’yi müþrikler dinden dönmeye zorlamýþ, babasý ile annesi bunu reddedince öldürülmüþ, Ammâr ise eziyetlere dayanamayýp sözle inkârda bulunmuþtur. Daha sonra durumu Hz. Peygamber’e
bildirdiðinde Resûlullah cebir karþýsýnda
böyle davranýlabileceðini söylemiþtir (Taberî, XIV, 237-238; Ýbnü’l-Esîr, IV, 131). Bu
olay hakkýnda nâzil olan Nahl sûresindeki
âyet (16/106) benzeri durumlarda takýyye
uygulamasýnýn bir ruhsat sayýldýðýný teyit
etmiþtir. Bununla birlikte cebirle karþýlaþan bir müminin takýyyeye baþvurmayýp
ölümü tercih etmesi hemen bütün Ýslâm
fýrkalarýnca daha üstün bir davranýþ olarak
deðerlendirilmiþtir (Þerîf er-Radî, V, 195196).

Takýyye ilk Ýslâm mezheplerinden olan
Hâricîler arasýnda genellikle benimsenmemiþ, ancak baþta Necedât olmak üzere
mezhebin bazý gruplarýnýn Âl-i Ýmrân (3/
28) ve Mü’min (40/28) sûrelerindeki âyetlere dayanarak bu yöntemi câiz gördükleri ileri sürülmüþtür (Þehristânî, I, 122, 125).
Sonraki dönemlerde bir kýsým Hâricîler’in
bulunulan ülkeyi “dârü’t-takýyye” ve “dârü’lalâniyye” diye nitelendirmeleri de onlarýn
bu konudaki tavrýný belirtmektedir. Takýyye hemen bütün Þiî fýrkalarýnca uygulanan
bir esas kabul edilmiþtir. Þîa’nýn kollarý içinde Ýsmâiliyye özellikle gizlilik (setr) devrelerinde bu prensibi uygulamýþ, Ýmâmiyye’den Ahbâriyye, Usûliyye, Þeyhiyye ve Bâbiyye de bu esasa baðlý kalmýþtýr. Zeydiyye ilke bakýmýndan takýyyeye muhalif görünse de zaman zaman uygulamaktan geri kalmamýþtýr (Kâmil eþ-Þeybî, XVI [1962],
s. 233). Özellikle Ýmâmiyye’de muhaliflerin
baskýsýndan kurtulmak, isyan etmeye elveriþli bir durum ortaya çýkýncaya kadar
toplumun ve yöneticilerin dikkatini çekmemek için takýyye yöntemine baþvurulmuþtur. Ýmâmiyye’ye göre bu nevi takýyye uygulamasý ilk dönemlerden itibaren baþlamýþtýr. Resûlullah’ýn vefatýndan sonra ilk
üç halifenin hilâfeti devrinde asýl hak sahibi olan Hz. Ali’nin sükût etmesi bir takýyye olduðu gibi oðlu Hasan’ýn Muâviye
ile hilâfet konusunda anlaþmasý da takýyye mahiyetindedir. Buna göre Hz. Hüseyin’in Emevîler’e karþý baþlattýðý hareket
takýyye ilkesiyle baðdaþmamaktadýr. Ardýndan gelen Zeynelâbidîn, Muhammed elBâkýr ve Ca‘fer es-Sâdýk gibi imamlarýn
mevcut idareye isyan edilmesini câiz görmemeleri de takýyye uygulamasý þeklinde

görülmüþtür. Özellikle Muhammed el-Bâkýr ve Ca‘fer es-Sâdýk zamanýnda geliþen
aþýrý Þiî ihtilâlci hareket mensuplarý takýyyeye daha çok yönelmiþlerdir. Bu tür bir
takýyye, dinin kâfirler karþýsýnda bir mümine tanýdýðý ruhsatýn ötesinde belirli Þiî
gruplarýn maksatlarýna ulaþabilmek için
uyguladýklarý bir yöntemdir. Diðer bir ifadeyle takýyye muhaliflere karþý uygulanan
siyasî bir mahiyete bürünmüþ, istenen sonuca ulaþabilmek için söylenen sözleri zâhir ve bâtýn diye ikiye ayýrýp ilkini herkesin,
ikincisini ancak mezhep mensuplarýnýn anlayabileceði bir terminoloji oluþturulmuþtur.
Muhammed el-Bâkýr ve Ca‘fer es-Sâdýk
dönemlerinde nakledilen haberlerde takýyyenin dinin onda dokuzunu teþkil ettiði, takýyyesi olmayanýn dininin olmayacaðý, çok az istisna dýþýnda her þeyde takýyye yapýlabileceði, takýyyenin Allah’ýn dininin önemli bir unsurunu meydana getirdiði, mümin için bir kalkan sayýldýðý (Küleynî, II, 217-221), takýyyeyi terkedenin Allah’a, resulüne ve imamlara muhalefet etmiþ olacaðý düþüncesi yaygýnlýk kazanmýþ,
hatta, “Sizin Allah katýnda en üstününüz
en çok sakýnanýnýzdýr” meâlindeki âyette
(el-Hucurât 49/13) yer alan “etka” kelimesi Ca‘fer es-Sâdýk’tan nakledildiðine göre
“en çok takýyye uygulayan” þeklinde anlaþýlmýþtýr (Ýbn Bâbeveyh, s. 128). Takýyye,
sonraki dönemlerde de bir mezhep prensibi halinde on iki imam devrine kadar devam
etmiþ, bir imamýn doðumu, yetiþmesi,
gaybete girmesinin açýklanmasý ve isminin söylenmesi bile menedilerek tam anlamýyla bir gizlilik ortamý oluþturulmuþtur.
Son imamýn gaybetinden zuhuruna kadar
devam edecek olan dönemler de takýyye
dönemi kabul edilmiþ, bu süre içinde takýyyeye uymanýn bir vecîbe sayýldýðý ileri
sürülmüþtür. Takýyye, ancak on ikinci imamýn ortaya çýkýp bütün dünyayý hâkimiyeti
altýna alacaðý devirle sona erecektir (a.g.e.,
s. 127-128).
Ýmâmiyye’nin Ahbâriyye kolunca benimsenen takýyyeye uyma zarureti yanýnda
Usûliyye’ye mensup mutedil bazý Þiî âlimleri farklý görüþler belirtmiþtir. Þeyh Müfîd’e göre, bazan takýyyenin uygulanmasý
terkinden daha faziletli olabileceði gibi uygulanmamasýnýn faziletli olacaðý yerler de
vardýr. Cana veya mala yönelik bir tehlikenin bulunmasý durumunda takýyye uygulamasý dinen câizdir ve ilke bakýmýndan
zaruret halinde söylenecek bütün sözlerde takýyye meþrû görülmüþtür. Bunun yanýnda barýþ ve huzurun saðlanmasý için takýyyeye baþvurulmasý gerekebilir. Ancak
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müminlerin katledilmesi gibi sonuçlar doðuracak durumlarda takýyye uygulanmasý
câiz görülmemiþtir (Evâßilü’l-mašålât, s.
55). Þeyh Müfîd’in çaðdaþý Þerîf er-Radî’nin nakline göre bir müminin kâfirler arasýnda yalnýz kalmasý, yardým ve destekten
yoksun olmasý durumunda takýyye uygulayýp düþmana karþý iyi davranabilir. Zira
takýyye kalple deðil sözledir. Kalbin lisanla
söylenenin aksine inancýný korumasý gerekir (¥ašåßišu’t-teßvîl, V, 194).
Takýyye, teþekkül dönemlerinde bazý aþýrý düþüncelerin Þiî gruplarýnca benimsenmesi, tarih boyunca siyasetten uzak kalmayan Þîa’nýn karþýlaþtýðý olaylar çerçevesinde varlýðýný sürdürebilmesi ve mensuplarýný muhalif fýrkalardan koruyabilmesi gibi etkenlerle bir mezhep prensibi haline
getirilmiþtir. Kur’ân-ý Kerîm’de de iþaret
edildiði gibi insan topluluklarý tarih boyunca zayýflar ve güçlüler diye ikiye ayrýlmýþ
ve zayýflar güçlülerin baskýsýndan kurtulmak için bazý yöntemler kullanmak mecburiyetinde kalmýþtýr. Müslüman topluluklar, müslüman olmayan veya kendi mezheplerini benimsemeyen gruplarla bir arada yaþamýþtýr. Hemen bütün dinlerin mensuplarýnda bu farklýlýklardan kaynaklanan
anlaþmazlýklar görülmüþtür. Müslümanlarýn içinde en önemli anlaþmazlýk ise Þiîler’le Sünnîler arasýnda çýkmýþtýr. Sünnî mezheplerin büyük çoðunluða sahip bulunmasý Þiîler’in baský altýnda kalmasý sonucunu
doðuran en önemli etkendir. Ancak Þiîliðin baþlangýçtan beri siyaset aðýrlýklý bir
mezhep olmasý, iktidarda kaldýklarý dönemlerde bile arzularýnýn tam anlamýyla
gerçekleþmemesi psikolojik bir çöküntüye
yol açmýþ, bu yüzden meydana gelen siyasal ve sosyal tatminsizlik takýyye yöntemiyle kontrol altýna alýnabilmiþtir (krþ. Kâmil eþ-Þeybî, XVI [1962], s. 248-267). Bu
arada çaðdaþ Þîa âlimlerinden Hamîd Ýnâyet, Þîa’nýn geleneksel takýyye ilkesini pasif tutumlarýn mazereti olmaktan çýkarýp
samimiyet ilkesiyle çeliþmeyecek biçimde
sýnýrlandýrmaya çalýþmanýn modern zamanlarýn bir yöneliþi sayýldýðýný (DÝA, XXII, 266),
Seyyid Ahmed Kesrevî ise Þîa’nýn benimsediði takýyye ilkesiyle insanlarý yalancýlýða sevkettiðini (a.g.e., XXV, 311) ileri sürmüþtür. Takýyyenin Þîa tarafýndan özel içerikli bir ilke haline getirilmesi diðer Ýslâm
mezheplerince bir kusur kabul edilip eleþtirilmiþ, dürüstlüðü ortadan kaldýran bir
unsur diye nitelendirilmiþtir. Bu deðerlendirmeye bazý þarkiyatçýlar da katýlmýþtýr
(meselâ bk. Goldziher, s. 181).
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Klasik Ýslâm astronomisinin
son büyük temsilcisi
olduðu kabul edilen
Osmanlý âlimi.

Þehâbeddin Ahmed b. Muhammed elGazzî ve Muhammed b. Muhammed Ýbn
Maðûþ Dýmaþk’ta ders gördüðü diðer hocalarýdýr. Ailesinin 957 (1550) yýlý civarýnda Ýstanbul’a gitmesi üzerine öðrenimini
orada Çivizâde Mehmed Efendi, Ebüssuûd
Efendi, Kutbüddinzâde Mehmed Efendi
ve Saçlý Emîr’in yanýnda tamamladý. Bilgi
birikiminin artmasýný ve özellikle astronomi ve matematik konularýnda derinleþmesini saðlayan bu öðrenim sürecinden sonra Mýsýr’a giderek Kahire’de Þeyhûniyye ve
Sargatmýþiyye medreselerinde müderrislik yaptý. Ardýndan Ýstanbul’a geldi ve Sadrazam Semiz Ali Paþa zamanýnda Edirnekapý Medresesi’ne müderris tayin edildi.
Ancak bir süre sonra ailevî sebeplerle Kahire’ye döndü ve orada müderrislik görevini sürdürdü. Bu arada Mýsýr kadýlýðýna
getirilen Çivizâde Mehmed Efendi’ye vekâlet etti. Mýsýr kadýlýðýna tayin edilen Kazasker Molla Abdülkerim Çelebi ile babasý
Kutbüddin Efendi’nin teþvikleriyle astronomi ve matematik üzerinde yoðunlaþtý.
Takýyyüddin, bilimsel kiþiliðinin oluþumunu
derinden etkilediði anlaþýlan Abdülkerim
Çelebi’ye büyük saygý beslemiþ ve optik hakkýndaki kitabýný ona ithaf etmiþtir.
Matematik ve astronomi araþtýrmalarýný en ileri düzeye ulaþtýrdýðý sýrada tekrar
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4 Ramazan 932 (14 Haziran 1526) tarihinde Dýmaþk’ta Türk kökenli bir aile içinde dünyaya geldi. Nev‘îzâde Atâî yanlýþ olarak 927’de (1521) Kahire’de doðduðunu
söyler ve bu bilgi daha sonra bazý araþtýrmacýlar tarafýndan tekrarlanýr. Eserlerinde isim zinciri Ebû Bekir Takýyyüddin Muhammed b. Zeynüddin Ma‘rûf b. Ahmed
er-Râsýd ed-Dýmaþký þeklindedir. Takýyyüddin’in bazý kitaplarýnda verilen tam isim
zincirinin dokuz ve onuncu sýrasýnda yer
alan Mengüpars ve Humâr Tegin adlý atalarý Nûreddin Mahmud Zengî ve Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin kumandanlarýndandý. Babasýnýn ve kendisinin taþýdýðý Sahyûnî nisbesi de Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Mengüpars’a verdiði Lazkiye yakýnlarýndaki Sahyûn (Sýhyevn) Kalesi’yle ilgilidir. Takýyyüddin
ilk eðitimini, Necmeddin el-Gazzî’nin Dýmaþk’ta müderrislik yaptýðýný ve 971’de
(1564) Üsküdar’da öldüðünü söylediði (elKevâkibü’s-sâßire, III, 207-210) babasý Kadý Zeynüddin Ma‘rûf Efendi’den aldý. Kutbüddin Ýbn Sultân, Kemâleddin Ýbn Hamza, Þemseddin Ýbn Tolun, Takýyyüddin Ebû
Bekir b. Muhammed el-Belâtunusî, Takýyyüddin Ebû Bekir b. Muhammed el-Karî,

III. Murad Þehinþahnâmesi ’nde Takýyyüddin er-Râsýd’ý
maiyetindeki astronomlarla birlikte çalýþýrken gösteren
minyatür (ÝÜ Ktp., FY, nr. 1404, vr. 57 a )

