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iken tükettiniz, size verilen nimetlerin zev-
kini orada sürdünüz” denileceði (el-Ahkaf
46/20) beyan edilir. Kâfirlere hitap eden
ikinci âyet, ayný zamanda dünyada nefsin
arzuladýðý zevklere gereðinden fazla ilgi
göstermemeleri için müslümanlara bir
uyarý niteliðindedir. Kur’an’da Bedir’de el-
de edilen ganimetlere iþaret edilerek, “Ar-
týk elde ettiðiniz bu meþrû ve temiz ka-
zançlarýnýzdan yiyiniz” meâlindeki âyetle
(el-Enfâl 8/69) insanlar meþrû kazanca teþ-
vik edildiði gibi, “Kazandýklarýnýzýn iyilerin-
den ... harcayýn” âyetiyle (el-Bakara 2/267)
hayýr için meþrû ve kýymetli þeylerden
harcama yapýlmasý emredilmiþtir. Hz. Pey-
gamber de, “Allah tayyibdir, ancak tayyib
olan hayrý kabul eder” buyurmuþtur (Müs-
lim, “Zekât”, 64; Tirmizî, “Tefsîr”, 3).
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Cezayir Islah Hareketi’nin 
önderlerinden,
gazeteci-yazar.
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Cezayir’in güneydoðusundaki Sîdî Ukbe
köyünde doðdu. Arap asýllý olup sonradan
Berberîler ülkesine yerleþen bir aileye men-
suptur. Altý yaþlarýnda iken ailesiyle birlik-
te Hicaz’a göç ederek Medine’ye yerleþti-
ler. Ukbî burada Kur’ân-ý Kerîm’i ezberle-
di; dinî ilimlerde tahsil gördü ve öðreni-
mini tamamlayýp Mescid-i Nebevî’de ho-
calýk yaptý. I. Dünya Savaþý’ndan önce der-
gi ve gazetelerde yayýmlanan makaleleri
yüzünden Osmanlý hükümetince Arap mil-
liyetçisi olmakla itham edildi ve 1917’de
Türkiye’de mecburi ikamete tâbi tutuldu.
Ýki yýl sonra Hicaz’a dönünce Mekke Emî-
ri Þerîf Hüseyin tarafýndan çok iyi karþý-
landý ve Æýble gazetesiyle el-Matbaatü’l-

emîriyye’nin yayýn müdürlüðüne getirildi.
Mart 1920’de Cezayir’e gitti. Bir taraftan
ailesinin emlâki ve geçimiyle meþgul olur-
ken diðer taraftan yerleþtiði Biskire (Biskre)
þehrinin camilerinde ders verdi ve o gün-
lerde çýkmaya baþlayan Øada’½-Øa¼râß ve
el-Münšý× gibi gazetelerde makaleler
yazdý. Makalelerinde bazý cemaat ve tari-
katlarý Ýslâm inancýndan sapmakla itham
edip eleþtirdi ve Ýslâmî ýslah hareketine ön-
derlik yapmaya çalýþtý. Bu maksatla 8 Ey-
lül 1927’de Biskire’de el-I½lâ¼ adlý bir ga-
zete neþretmeye baþladýysa da Fransýzlar
buna engel oldu; gazetenin ikinci sayýsý 7
Eylül 1929’da yayýmlanabildi. Ukbî bu ga-
zetedeki yazýlarýnda Cezayir halkýný Fran-
sýz vatandaþlýðýný boykot etmeye çaðýrdý.
1927’de baþþehir Cezayir’e yerleþti. Bir fe-
sat yuvasý haline gelen þehirde dinî ýslah
hareketini yürüttü. Bu alanda bir teblið-
ci görevini üstlendi, toplum kesimleri ve
özellikle iþçi sýnýfý arasýnda büyük ilgi gör-
dü. Bundan dolayý kendisine baþþehrin mü-
rebbisi denildi.

1931’de Cezayir’de Cem‘iyyetü’l-ulemâi’l-
müslimîn’in kuruluþunda önemli rol oy-
nayan Ukbî, derneðin isteði üzerine baþ-
þehir ve çevresindeki kasaba ve köylerde
teblið faaliyetlerini sürdürdü. Ukbî’nin ýs-
lah çabalarýný yakýndan izleyen Fransýzlar,
18 Þubat 1932’de çýkardýklarý bir bildiriy-
le Cem‘iyyetü’l-ulemâ mensuplarýnýn cami-
lerde vaaz vermesini ve ders okutmasýný
yasakladýlar. Ukbî, Muhammed Saîd ez-
Zâhirî ile birlikte 1933’te dernek adýna peþ-
peþe üç gazete yayýmladýysa da (es-Sün-
netü’n-nebeviyye, eþ-Þerî£atü’l-Mu¼am-
mediyye, e½-Øýrâ¹ü’s-sevî) bunlar Fransýz
sömürge yönetimi tarafýndan kapatýldý.
Fransýzlar derneðe 1935 yýlýna kadar yeni
bir gazete çýkarma hakký tanýmadý. 1935’-
te derneðin neþrettiði el-Be½âßir gaze-
tesinin yönetimini yine Ukbî üstlendi. An-
cak ertesi yýl Cezayir müftüsü Mahmûd b.
Dâlî’yi öldürmeye azmettirmekle suçla-
narak tutuklandý, cinayetle ilgisi olmadý-
ðý anlaþýlýnca serbest býrakýldý. Daha son-
ra Fransýz sömürge yönetimiyle mücade-
leyi býrakan Ukbî din eðitimiyle ilgili çalýþ-
malarýna devam etti. 21 Mayýs 1960’ta Ce-
zayir þehrinde ölünceye kadar bu faaliyet-
lerini sürdürdü.
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mutlu hayat için rablerine þükredeceði be-
lirtilir (el-Hac 22/24).

“O Peygamber … temiz olan þeyleri he-
lâl, pis olan þeyleri haram kýlar” âyetinde
(el-A‘râf 7/157) yer alan tayyibât ve habâis
kelimeleri nesnelerin doðasýndaki temiz-
lik ve kirliliðe iþaret eder. Bu âyet, bir ta-
raftan Resûlullah’ýn dinen temiz veya pis
sayýlan þeyleri belirlemede yetkili kýlýndý-
ðýna iþaret ederken (Ýbn Emîru Hâc, III,
193) diðer taraftan Ýslâm’da helâl kabul
edilen yiyeceklerin ayný zamanda insan ta-
biatýna uygun, zevkiselime uygun, temiz
ve lezzetli olduðunu gösterir (Fahreddin
er-Râzî, V, 4). Öte yandan peygamberlere
ve müminlere temiz gýdalarla beslenip iyi
iþler yapmalarýnýn emredilmesi (el-Baka-
ra 2/172; el-Mü’minûn 23/51), ayrýca, “Biz
insanlarý þerefli kýldýk ... Kendilerini iyi ve
temiz þeylerle rýzýklandýrdýk” (el-Ýsrâ 17/
70); “Allah size þekil verip þekillerinizi gü-
zel kýldý, size temiz þeyleri rýzýk yaptý” (el-
Mü’min 40/64) meâlindeki âyetler, insanýn
yaratýlýþtan sahip kýlýndýðý mânevî üstün-
lük ve fiziksel güzellikleri koruyabilmesi için
tabiatýna uygun temiz yiyeceklerle beslen-
mesinin önemine iþaret eder. Her konuda
orta yolu temsil eden Ýslâmiyet, bir yiye-
ceðin dinen helâl sayýlabilmesi için onun
özü itibariyle temiz ve zararsýz olmasý ya-
nýnda meþrû yollarla elde edilmesi ve ha-
zýrlanmasýnda þer‘î usullere riayet edilme-
sini de þart görür (el-Mâide 5/3-5).

“Allah’ýn size helâl kýldýðý temiz ve lez-
zetli yiyecekleri kendinize haram kýlma-
yýn” âyetinde (el-Mâide 5/87) tayyibât ke-
limesiyle bazý yiyeceklerdeki tat ve lezzet
verici özelliðe vurgu yapýlmaktadýr. Mâide
sûresinin 82. âyetinde içlerinde keþiþlerin
ve ruhbanlarýn bulunmasý sebebiyle hýris-
tiyanlarý öven Allah ayný âyette ruhban-
lýðýn bir yaþam tarzýna dönüþtürülmesi-
ni yasaklamýþ, bu anlayýþý zulüm ve had-
di aþma diye nitelendirmiþtir (a.g.e., XII,
59-60). Âyet ayný zamanda dinen yasak-
lanmayan lezzetli yemekler yemenin, mu-
bah zevk ve eðlencelerden yararlanma-
nýn -bazý sûfîlerin düþündüðünün aksine-
takvâ ve fazilete aykýrý olmadýðýný göste-
rir. Nitekim Resûl-i Ekrem’in de her þe-
yin en iyisini ve en güzelini sevdiði (Müs-
ned, I, 220, 276, 349), kendisine hediye edi-
len güzel, temiz ve lezzetli þeyleri zühd adý-
na reddetmediði (Buhârî, “Hibe”, 9; “Li-
bâs”, 80) belirtilmiþtir. Öte yandan dünya
hayatýnda inanan ve inanmayan herkesin
faydalandýðý lezzetlerden âhirette sadece
müminlerin yararlanacaðý (el-A‘râf 7/32),
inkârcýlara ise, “Siz güzel þeyleri dünyada

TAYYÝB el-UKBÎ



198

TAYYÝB el-UKBÎ

48/9). Hadislerde terim mânasýyla ta‘zîr
geçmemekle birlikte ta‘zîr uygulamasýna
dair çok sayýda örnek bulunmaktadýr ve
ta‘zîrin genel çerçevesinin çizilmesinde bu
hadisler önemli rol oynamýþtýr (meselâ bk.
Buhârî, “Muhâribîn”, 12, 19, 26, 29; Müs-
lim, “Hudûd”, 40). Ceza hukukunun genel
kaidelerini tesbit eden âyetler ve hadisler
ta‘zîr cezalarýnýn niteliðini ve sýnýrlarýný da
belirlemektedir.

Ta‘zîr cezalarý, had ve cinayetlerde oldu-
ðu gibi emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-mün-
ker vazifesini yerine getirmenin önemli
araçlarýndan olup din, akýl, can, ýrz ve ma-
lýn korunmasý þeklindeki beþ temel ama-
ca uygun biçimde þer‘an mâsiyet olduðu
bildirilmiþ, ancak toplumlarýn kendi þartla-
rýna göre düzenlenmek üzere cezalarý ta-
yin edilmemiþ fiillere yöneliktir. Bu ceza-
lar Allah haklarý ve kul haklarýnýn korun-
masýný hedefler; kötülüklerin yaygýnlaþma-
sýný, bireylere ve topluma zarar vermesini
önleyici, suç iþleyenleri te’dib ve ýslah edi-
ci özellikler taþýr. Siyâset-i þer‘iyye veya ký-
saca siyaset özellikle Hanefî literatürün-
de “cezanýn aðýrlaþtýrýlmasý” anlamýyla ta‘zî-
rin kapsamýna girer; ancak genel anlam-
da siyâset-i þer‘iyye ta‘zîri de kapsayan da-
ha geniþ bir takdir alanýný ifade eder ve
sadece yönetimin takdirine býrakýlmýþ ce-
zaî kararlarý deðil idarî karar ve uygula-
malarý da kapsar (bk. SÝYÂSET-i ÞER‘ÝYYE).
Emir bi’l-ma‘rûf, ta‘zîrin ve genelde siyâ-
set-i þer‘iyyenin meþruiyetini saðlayan te-
mel görevi ifade ederken kamu düzenini
ve genel ahlâký korumaya yönelik idarî bir
görev olarak hisbe emir bi’l-ma‘rûfun uy-
gulanmasýný içerir ve muhtesibin idarî yet-
kilerinin yaný sýra belirli bazý alanlarda ta‘-
zîr cezasý takdir ve uygulama yetkisi de
bulunur. Bir bakýma, dava ve þahit getir-
me söz konusu olmadan kendi müþahede-
siyle müdahalede bulunabileceði hususlar-
da muhtesibe kazâî yetki devri yapýlmak-
tadýr. Muhtesibin burada kadýdan farký da-
va ve ispat gerektirmeyen sýnýrlý alanlar-
da bu yetkiye sahip bulunmasý, ayrýca ce-
zayý bizzat infaz edebilmesidir. Bedene yö-
nelik müessir fiillerde diyet ve erþten fark-
lý þekilde, tesbiti hâkimin takdirine býra-
kýlmýþ tazminatý ifade eden hükûmet-i adl
ise ta‘zîrin hususi bir þeklidir (bk. HÜKÛ-
MET-i ADL).

Ta‘zîr Cezalarýnýn Mahiyeti ve Kapsa-
mý. Ta‘zîr cezalarý aslî ceza niteliðinde ola-
bileceði gibi aslî cezaya bedel veya ek ceza
niteliðinde de olabilir. Ta‘zîr cezasýný ge-
rektiren suçlar þer‘an mâsiyet kabul edil-
diði bilinen, ancak karþýlýðýnda had ve ký-
sas gibi muayyen bir ceza konulmayan fi-

illerden meydana gelir. Ta‘zîr cezalarý iþle-
nen suçlar, cezaî ehliyet, verilecek cezanýn
türü, miktarý, suçun ispatý, cezayý takdir
edenler ve uygulayanlar bakýmýndan had
ve kýsastan ayrýlýr. Önemli bir kýsmý fakih-
ler arasýnda genel kabul görmemekle ve-
ya bütün ta‘zîr cezalarýna uygulanabilecek
birer kural olmamakla birlikte ta‘zîr ceza-
larýnýn hadlerden ayrýldýðý baþlýca nokta-
lar þunlardýr: Bu cezalar belirlenmemiþ-
tir; mâsiyet söz konusu olmaksýzýn te’dib
amaçlý verilebilir (meselâ çocuklara da uygu-
lanabilir); tövbe ve afla düþebilir; suçlunun
haline ve mevkiine göre farklýlýk taþýyabi-
lir; cezanýn infazý sýrasýnda suçlunun ölü-
mü veya sakat kalmasý gibi durumlarda
tazmin gerekir; þahitlik sayý ve þartlarý
aranmaz; yönetici veya hâkim kendi bilgi
ve gözlemlerine dayanarak hüküm vere-
bilir; þüphe cezayý düþürücü bir rol oyna-
maz; zaman aþýmý geçerlidir; devlet baþka-
ný dýþýnda muallim, ebeveyn, vasî, efendi
tarafýndan -kendi maiyetindekilere- uygu-
lanabilir; suçlunun ve maðdurun haline,
suçun büyüklüðüne ve miktarýna göre ce-
za deðiþebilir; farklý bölgelerin ve çaðla-
rýn âdetlerine göre ceza deðiþebilir; farklý
ceza seçenekleri arasýnda seçim yapýlabi-
lir; hadlerde kazf dýþýnda tamamen Allah
hakký galip iken ta‘zîr gerektiren suçlar
hem kul hakký hem Allah hakký aleyhine iþ-
lenebilir. Ta‘zîrin sözlük anlamýndan hare-
ketle öðretmenin öðrencisini, ebeveynin
çocuklarýný, efendinin kölesini te’dib edici
fiillerinin genellikle ta‘zîr cezasý kapsamýn-
da ele alýnmasý ta‘zîrin literatürde daha
çok terbiye edici ve önleyici tedbirler ara-
sýnda görüldüðünü ortaya koymaktadýr.
Fakat ta‘zîr cezalarý çerçevesinde aðýr ce-
zalarýn da yer aldýðý ve bunlarýn farklý amaç-
larý içerdiði göz önünde bulundurulduðun-
da bazý âlimlerin, eðitime yönelik te’dib
ile suçu cezalandýrmaya ve tekrarýný önle-
meye yönelik ta‘zîr cezalarýný birbirinden
ayýrýp ele almalarýnýn daha isabetli oldu-
ðu söylenebilir.

Ta‘zîr cezasý belirlenirken ta‘zîr konusu
fiil (suç), fâil (suçlu), maðdur, zarar ve ceza-
nýn uygunluðu gibi unsurlar dikkate alýnýr.
1. Suç. Ta‘zîr konusu suçlar farzlarý terk
veya haramlarý iþleme þeklinde ortaya çý-
kan mâsiyetlerden oluþur. Ýbadetlerde ve
aileyle ilgili muâmelâtta kefâret gerekti-
ren mâsiyetler ta‘zîr cezasý kapsamý dýþýn-
dadýr. Ayrýca had ve kýsas uygulanan suç-
larda ta‘zîr cezasý aslî ceza þeklinde uygu-
lanamaz. Mendubun terki veya mekru-
hun iþlenmesi tek baþýna ta‘zîr cezasý ge-
rektirmemekle birlikte tekerrür veya ilâve
unsurlar dolayýsýyla bir mâsiyetin teþek-

Cezâßiriyye: 1349-1358 (1931-1939), Dýmaþk
1408/1988; a.mlf., “Cem‘iyyetü’l-ulemâi’l-müs-
limîn”, DÝA, VII, 336-338; Ebü’l-Kasým Sa‘dullah,
el-¥areketü’l-va¹aniyyetü’l-Cezâßiriyye, Beyrut
1992, II, 386, 392-393, 399-409; III, 10, 22, 42-
45, 54, 55, 67, 89-90, 100-103, 108, 141, 155,
186, 219, 222.
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Bir lafzýn ifade ettiði nesneye
veya kavrama ait unsurlardan

birine veya birkaçýna
delâlet etmesi anlamýnda

mantýk terimi
(bk. DELÂLET).
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Sinan Paþa’nýn
(ö. 891/1486)

Türk secili nesir üslûbunda
ve tasavvufî münâcât türünde

çýðýr açan eseri
(bk. SÝNAN PAÞA).
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(bk. DABBE).
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(bk. SAYGI).
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Had ve kýsas cezalarý dýþýnda
yöneticinin veya hâkimin
takdirine býrakýlan ceza.
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Sözlükte “engellemek, te’dib etmek;
desteklemek, saygý göstermek” mânala-
rýnda karþýt anlamlý kelimelerden (ezdâd)
olan ta‘zîr fýkýhta had suçlarý ve cinayet-
lerdeki gibi belirli cezasý bulunmayan suç-
lara verilecek, miktarý ve uygulanmasý yö-
neticiye veya hâkime býrakýlmýþ cezalarý
ifade eder. Ta‘zîr kökünden gelen fiiller,
“desteklemek, saygý göstermek” anlamýy-
la Kur’an’da çeþitli âyetlerde yer almakta-
dýr (el-Mâide 5/12; el-A‘râf 7/157; el-Feth


