AYINTABf. Mehmed Mün1b
daraba d 1913-1916) bir asır kadar önce
basılan bu eser (I-ll, istanbul 1241), ondan bahseden Türk müelliflerinin hemen
hepsi tarafından es-Siyerü1-kebir'in
tercümesi olarak kaydedilmişse de onun
değil şerhinin tercümesi dir. Ayıntabi tercümeye ekiediği geniş mukaddimede
eserin değerini ve muhtevasını belirttikten sonra Şeybanl ve Serahsl hakkında
biyografik bilgiler de vermektedir. · Bu
eserin askerliğin ve gazanın faziletine
dair kısımları, eskiden yeniçerileri cesaretlendirrnek için okutulan Hamzaname vb. kitaplar yerine Il. Mahmud' un
emriyle alay müftüleri ve tabur imamlarınca askerlere ve zabitlere okutulmuştur. 2. Teysirü'l-mesir fi Şerfıi's
Siyeri1-kebir. ŞerJ:ıu's-Siyeri1-kebir'
deki izaha muhtaç bazı meseleleri açık
lamak için kaleme aldığı bu Arapça eser,
aslında es-Siyerü'l-kebir'in bir haşiye
si durumunda olup biri müellif hattı (Süleymaniye Ktp., Hüsrev Paşa, nr. 382) olmak üzere çeşitli yazma nüshaları mevcuttur (Süleymaniye Ktp , Mihrişah Sultan, nr. 110, Hasan Hüsnü Paşa, nr. 535;
İÜ Ktp., AY, nr. 5867; TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 726; Arif Hikmet Ktp. !Medine].
Fıkh-ı Hanefı, nr. 58 !yeni 92]. 59 !yeni
95!) 3. Zeyl-i Devhatü'l-meşayih. Müstakimzade Süleyman Efendi'nin (ö 1202/
1787), Osmanlı Devleti'nin başlangıcın
dan kendi zamanına kadar şeyhülislam
lık yapan kişilerin biyografilerini ihtiva
eden Devhatü'l - meşayih adlı eserinin
zeylidir. Ayıntabi bu esere iki zeyil yazmıştır. Bunlardan birincisi Müftizade Ahmed Efendi'den Aşir Efendi'ye kadar sekiz, ikincisi ise Aşir Efendi'den Mehmed
Salih Efendizade Ahmed Esad Efendi 'ye
kadar üç şeyhülislamın hal tercümesini
içine alır. Sefinetü'l-fesaha adıyla da
anılan bu zeyillerin de çeşitli yazma nüshaları vardır (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2265, 2441/2. Hüsrev Paşa, nr.
391 / 4, Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 1148;
iü Ktp., TY, nr. 2558, 6198, 9823). 4. elHikmetü'l-garra' ii ahkami1-gaza'. Cihadın faziletlerine dair olan bu eser bazı kaynaklarda Ayıntabi'nin Türkçe orijinal bir eseri olarak gösterilmekteyse
de bir nüshasından (İÜ Ktp., TY, nr. 2203)
anlaşıldığına göre aslı Muhammed Akli
ei-Mekkl'ye ait olup Ayıntabi tarafından
Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Eserin bir
başka yazma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Esad Efendi, nr. 3 19).
Ayıntabi'nin diğer başlıca

saleleri de
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şunlardır:

eser ve riMünşeat- Tevarih-

Kasaid ve Eş'ar Mecmuası (İÜ Ktp., TY,
nr. 5493); Asarü1-hikem ii nakşi1-ka
dem (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud
Efendi, nr. 2184) ; Temhidü1-mevlr1d ii
mehdi1-vücı1d (İÜ Ktp, TY, nr. 6692);
İlm-i Arı1z (Mfzan-ı Selim, iü Ktp., TY,
nr. 2979, 5616, 9729; Süleymaniye Ktp.,
Se rez, nr. 2767, Halet Efendi, nr. 739); İm
tihan Risalesi (İÜ Ktp., TY, nr. 2474); Nohud Yakısı Riscllesi (Süleymaniye Ktp.,
Hafid Efendi, nr. 72/5); Man;ç;ılmetü vilcldet-i ljadice Sultan (İÜ Ktp., A 5944)
Bu son risale Arapça'dır (Ayıntabi'nin
eserleri ve yazma nüshaları hakkında geniş bilgi için M. Tayyib Okiç' in bibliyografyadaki makalesine bakılabilir).
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ve ahlak alanında
değişik anlamlarda kullanılan
bir terim.

_j

D FIKIR. Sözlükte "kusur, eksiklik, leke, utanç veren söz ve davranış" anlamına gelen ayıp, İslam borçlar hukukunda akde konu olan malın insanlar nazarındaki kıymet ve itibarını azaltan arızl
kusur ve eksikliğini ifade eder. Mecelle ayıbı, alışveriş akdi açısından "ehil ve
erbabı arasında malın değerine noksanlık getiren kusur" (md. 338), icare akdi
açısından ise "akid konusu menfaatin
tamamen fevt veya muhtel olmasına sebep olan şey" (md. 514) diye tarif etmiş
tir. Hanefiler ayıbın tarifinde objektif bir
kıymet azalmasını ölçü alırken Şafiiler
ayrıca "ilgili tarafın akidden beklediği
haklı maksadı engelleyen" eksiklikleri
de ayıp içerisinde mütalaa ederek sübjektif bir ölçünün kabulüne imkan tanı ·
mışlardır.

İslam hukukunda ayıp öncelikle akdin
kurulması

yönünden inceleme konusu
olur ve buna "uyQbü 'r-rıza " (akdi rızaya

ait eksiklikler) denir. Akdi rızaya ait ayıp
lar, ya akid esnasında ya da akidden sonra ortaya çıkar. Akid sıra sında ortaya çı
kan ve taraflardan bir veya ikisinin akde rızasını yok eden veya yok sayılması
nı mümkün kılan eksiklikler hata, hile
ve ikrah şeklinde üç ana başlıkta toplamr. Her üç halde de bu fiiliere maruz
kalan kimse akdi yapma yönünde tercihte bulunsa bile gerçekte akde rızası
yoktur. Akidlerin kuruluşunda rıza esas
olduğundan bu akidler, rızaya arız olan
ayıbın derecesine göre, ya hiç kurulmamış kabul edilir veya mağdur olan tarafa akdi feshetme hakkı tanını r.
Akid tamamlandıktan sonra ortaya çı
kan ayıplara gelince. iki taraflı (muavazalı) akidlerde akid yapıldıktan sonra, fakat akid konusu malın karşı tarafa teslim edilmesinden önce bu malın kısmen
veya tamamen yok olması, kiralanmış
veya r ehin verilmiş olması ya da akid
konusu malda önceden mevcut fakat
hiç kimsenin bilmediği bir kusurun ortaya çıkması gibi durumlardır. Bu durumlarda ifa kısmen veya tamamen imkansızlaştığı, geciktiği veya akidden beklenen fayda azaldığı için, bundan zarar
gören tarafın akde başlangıçtan itibaren rızası yok farzedilir ve bu grup eksiklikler de "akdi rızaya ait ayıplar" çerçevesinde mütalaa edilir.
Akde konu teşkil eden mal ve hizmette ortaya çıkan ayıplar ikiye ayrılır. Malda akid öncesinde veya en azından akid
sırasında mevcut olan ayıplara "ayb-ı kadim", akid sonrası arız olan ayıp la ra ise
"ayb-ı hadis" denir. Bu konuda önemli
olan, ayıbın akid konusu malda ne zaman ortaya çıktığı değil, ne zamandan
beri mevcut bulunduğu hususudur.
islam borçlar hukukunun temel kaldelerinden biri, tarafların akid yaparken rı
zayı esas almaları, birbirlerine haksızlık
etmemeleri ve üzerinde akidleştikleri
mallarda mevcut ayıp ve kusurları gizlememeleridir. Bununla birlikte taraflar
kul hakkını çiğneme ve bunun vebali ile
Allah katına çıkma pahasına da olsa,
zaman zaman ellerindeki malların ayıp
ve kusurunu gizlemiş veya akid konusu
malda iki tarafın da akid sırasında farkına varmadığı eski bir ayıp ortaya çık
mış olabilir. İslam hukukunda her iki
ihtimale karşı da tedbir alınmıştı r. Eğer
ayıp akid öncesinde mevcut olup ilgili
taraf bu ayıba akid sonrası muttali olmuşsa bundan zarar görecek olan tarafın ayıp sebebiyle akdi bozma. yani "h ı
yarü'l-ayb" hakkı vardır. Ayıba razı olur-

AYlP
sa karşılığında bir indirim talebinde bulunamaz. Fakat dilerse akdi bozar ve ku surlu malı iade ederek karşılığında verilenleri geri alır. Eğer malın ayıbı bilindiği halde gizlenmiş ise bundan zarar görecek tarafın hıyarü'l-ayb hakkı yanı sı
ra aldatma sebebiyle de akdi bozma
hakkı vardır. Her iki durumda da "vaki
zararın izale edilmesi" kaidesinden ve
mağdur olan tarafın başlangıçta bilmediği bu ayıba rızasının bulunmadığı, daha doğrusu tarafların rızasının akid konusu mal ve hizmetin her türlü ayıptan
uzak olması esasına dayandığı noktasından hareket edilmektedir.
Hangi malda ne miktar eksiklik ve bohususu tamamıyla cemiyetin kıymet ölçüsü ve telakkilerine bağlı örfT bir meseledir. İslam
hukukuna dair yazılmış eserlerde örnek
kabilinden söz konusu edilen ayıplar akde, akid konusunun cinsine ve kullanım
alanına bağlı olup bu da toplumdan topluma farklılıklar göstermektedir. Bununla birlikte satın alınan evin çürük, hayvanın kör, tarlanın çorak, kitabın eksik
olması, kiralanan değirmenin suyunun
kesilmesi, işçinin hastalanması gibi arı
zl durumlar, akidden ve akid konusun dan beklenen menfaati engellediği veya
en azından eksiittiği için kaynaklarda
öteden beri ayıp sayılmış ve bundan zarar görecek olan tarafa akdi bozma hakzukluğun ayıp sayılacağı

kı tanınmıştır.

Ayıba göre daha sübjektif bir karakter taşıyan ve genellikle akid konusundan değil de taraflardan kaynaklanan
özürler (mazeret) sebebiyle akidlerin feshedilmesi hususu tartışmalı olmakla birlikte, hukuken ayıp sayılan bir eksiklik
veya fazlalığın mevcudiyeti halinde akdin feshedilebileceği. hemen hemen bütün İslam hukukçuları tarafından benimsenmiştir. Ancak fesih hakkının hangi durumlarda sona ereceği veya sona
ermiş sayılacağı hususu her akdin nevine göre bazı farklılıklar gösterir. Mesela alışveriş akdinde müşteri ayıbı bilerek ve ayıba razı olarak malı almış veya
bu malda tasarruf yapmışsa. ayıp muhayyerliği hakkı doğduktan sonra bu
hakkından açıkça veya delaleten vazgeçmişse, ayıp izale edilmiş , mal yok olmuş
veya malda ciddi değişiklik ve ilaveler
vuku bulmuş ve böylece m~lın iadesi
maddeten veya hukuken imkansız hale
gelmişse ... bu ve benzeri durumlarda
artık müşterinin alışveriş akdini feshedip malı geri vermesinden söz edilemez.
Belki. haklı olduğu ölçüde, zararının karşılanması yönüne gidilir.

mal sahibinin çıkacak
sorumlu olmayacağını (beraet)
şart koşması geçerli olmakla birlikte bu
şartın hangi ayıpları kapsayacağı hususu İslam hukukçuları arasında tartış
malıdır. Çoğunluğa göre, sadece o anda
mevcut ayıptan sorumlu olunamayacağı
ileri sürülebilir. Akid sonrası ve kabz öncesi ortaya çıkacak ayıpta sorumluluk
devam eder. Ebü Hanife ve Ebü Yüsuf'a
göre ise bu şart her iki nevi ayıbı da kapsar. Ancak akdi emniyetin sağlanması
ve beklenmedik zararın önlenmesi için
mutlak sorumsuzluk şartının değil, sadece bilinen mevcut ayıptan veya mahiyeti ve sınırları önceden belirlenebilir
müstakbel ayıptan sorumsuzluk şartının
geçerli kabul edilmesi. böylece hile ve
haksızlığa imkan tanınmamas ı gerekir.
Akid

yapılırken

ayıptan

kusursuz ve ayıpsız olması
olup ayıp sıfat-ı arıza olduğu için bu
konuda ispat yükü, ayıbın mevcudiyetini ileri süren tarafa aittir. Akde konu
teşkil eden mal veya hizmetteki ayıbın
ne zamandan beri mevcut olduğu, ayıp
sayılıp sayılamayacağı gibi hususlarda
taraflar arasında anlaşma sağlanamaz
sa ayıbın İslam hukukunun ispat ve muhakemat usulü çerçevesinde tesbit ve
i spatı mümkündür. Açıkça görülen ayıp
ların yanı sıra ancak doktor. veteriner,
mühendis gibi uzmanların tesbit edeceği ayıplar, sadece kadınların bilebileceği
ayıplar ve bir de kullanma ve deneme
sonucu anlaşılabilen ayıplar mevcuttur.
Bu sebeple ayıbın tesbitinde müşahe
de. bilirkişi. şahit. tecrübe veya sadece
kadınların şahittiği gibi vasıtalara baş
vurulur.
Eşyanın

asıl
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D AHLAK. İslam cemiyetinin ortak
ve objektif ahlak kurallarına aykırı olan,
başkalarının kınamasına yol açan tutum
ve davranışlara ayıp denir.
Ayıp, klasik İslam ahlakı alanındaki kitaplarda daha çok "uyübü'n-nefs" (nefsin ayıp l arı) şeklinde geçer ve bütün ahlaki kusurları içine alır. Ayıp sayılan bir
davranış, genellikle, benimsenen ve faydasına inanılan sosyal kaidelerin ihlaline yol açtığı için, hukuki bir müeyyidesi
bulunmasa bile ayıplama ve yerme diye

adlandırılan

dini- sosyal müeyyidelerle
ve bunlar kişide utanma ile
pişmanlık hislerini doğurur : bu sonuncular da onu nefsinin ayıplarını düzeltmeye yöneltir. Bu ise kişinin tecrübelerden faydalana rak kendini bir nevi eğit
mesidir. Hz. Peygamber. "Bütün insanlar hata işler, ancak hata işleyenierin en
hayırlısı hatalarından dönendir" (Tirmizi.
"~yamet", 49) anlamındaki hadisi ile bu
eğitimin dini-ahlaki değerini göstermiş
tir.
karşılaşır

Genellikle ahlak kitaplarının ilk bölümünü teşkil eden "ma'rifetü'n-nefs" (ken dini tanıma). ahlak eğitiminin ilk ve en
önemli şartıdır. Zira. "insan ayı pla rını bilirse bunları gidermesi de kolaylaşır"
(Gazzall, lll, 64) ve böylece "kendi ayıpları
yüzünden başkalarına kızmak zorunda
kalmaz" (Maverdl. s. 344). Gazzalf. nefsin
ayıplarını tanımanın ve onla rı gidermenin başlıca yollarını şöyle sı ralar: 1. Bilgili. basiretli, nefislerin gizli ayıplarını sezebilen üstatlardan faydalanmak : z. Zeki.
dürüst, ayıplarımızı gören ve düzeltmemize yardımcı olan dostlar edinmek: 3.
Düşmanlarımızın tenkitlerini ayıplarımı
zı keşfetmekte fırsat saymak : 4. Başka
larında gördüğümüz ayıpları kendi netsimizde de aramak. Bu tavsiyelerden
son üçü İbn Miskeveyh'in Teh?ibü'l-al]lak 'ında da yer almaktadır. Ancak o. Galen'den aldığı ikinci tavsiyenin gerçekleştirilmesini pratikte imkansız görmekte, yine Galen'e nisbet ettiği üçüncü yolu daha faydalı bulmakla birlikte, Kindi'nin muhtemelen bugün mevcut olmayan bir eserinden naklettiği dördüncü
yolu ötekilerden daha faydalı görmektedir: ayrıca, "Işığıyla ayı aydınlatan güneş gibi erdemlerimizle başka insanlara yararlı olmalıyız" anlamındaki sözü
dolayısıyla KindT'yi takdir etmektedir.
İslam ahlakçıları , ayıp sayılan davranışları herkesin gözü önünde işlemenin
gizlisine göre daha kötü olduğunu ıs 
rarla belirtmişler, kişinin ayıplarını insanlardan saklamasının ve toplumun da
bu tür davranışlar karşısında duyarlı olmasının önemi üzerinde durmuşlardır.
Hz. Peygamber, Tirmizi'nin es-Sünen 'inde ("Tefsir", 6) yer alan uzun bir hadisinde bu içtimal hassasiyetin kaybolması ile belirecek ahlaki buhranın sosyal
çöküntülere yol açacağına işaret etmiş 
tir. Ancak İslam ahlakına göre, ayıplan
ma veya başka herhangi bir içtimal baskıya maruz kalma endişesiyle kötülükten kaçınmak kişiye fazilet kazand ır
maz. Hiçbir ayıp Allah'a gizli kalamayacağından insan öncelikle O'ndan haya
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