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deliller mevcut deðilmiþ gibi farzedilerek
berâet-i asliyye ilkesinin geçerli olacaðýný
ifade etmiþtir. Muhaddisler ise bu sýralamada neshi tercihin önüne alýp bu üç ihtimal söz konusu olmadýðýnda çekimser
kalmak veya delillerin geçersizliðine hükmetmek gerektiðini belirtmiþtir. Zâhirîler’den bir gruba ve bazý Þâfiîler’e göre
teâruz halinde bir tercih sebebi bulununcaya veya birinin diðerinden tarih itibariyle önceliði tesbit edilinceye kadar deliller
geçersiz sayýlýr ve onlarla amel etmekten
uzak durulur. Aralarýnda Karâfî’nin de bulunduðu bazý âlimler ise teâruz halinde delillerin geçerliliðini yitireceðini savunmak
yerine muhayyerlik imkâný varsa kiþilerin
istedikleri delille amel edebileceklerini söylemiþtir.
Deliller arasýnda teâruz konusunda klasik dönemde yazýlan Risâletü’t-te£âru²
(Râgýb Paþa Ktp., nr. 1455, istinsahý 601/
1205) ve er-Risâletü’s-sâ¹ý£iyye fi’t-te£âru² (Burdur Ýl Halk Ktp., nr. 241, istinsahý
1212/1796) adlý çalýþmalar bulunmakta, Kâtib Çelebi, Necmeddin et-Tûfî’nin Def£u’tte£âru² £ammâ yûhimü’t-tenâšu² fi’lKitâb ve’s-sünne ve Sirâceddin el-Urmevî’nin Risâle fî em¦ileti’t-te£âru² fi’lu½ûl adýyla eserler yazdýklarýný kaydetmektedir (Keþfü’¾-¾unûn, I, 756, 848). Günümüzde de bu konuyu çeþitli yönleriyle ele alan birçok çalýþma yapýlmýþtýr (bk.
bibl.).
Fýkýh. Teâruz fýkýhta kaideler, hükümler, ispat vasýtalarý ve ayný müctehide ait
ictihadlar arasýndaki çeliþkiyi ifade edecek
þekilde kullanýlmýþtýr. Bununla birlikte literatürde teâruz yerine baþka terimlere yer
verildiði de görülmektedir. Nitekim Mecelle’de hukuk kaideleri arasýndaki çeliþkiyi teâruz (md. 28, 46), ispat vasýtalarý (þahitler) arasýndaki çeliþkiyi ihtilâf (md. 17121715), bir davacýnýn daha önce davasýný
geçersiz kýlacak þekilde bir söz söylemesini veya davranýþ sergilemesini ya da sükûtta bulunmasý tenâkuz terimiyle ifade
edilmiþtir (md. 1615, 1656). Teâruz fýkýh
usulü ve fýkýh ilimlerinde mahal, gerçeklik, fâil ve yöntem açýsýndan farklýlýk taþýmaktadýr. Fýkýh usulünde teâruz þer‘î delillerle ilgilidir; gerçekte mevcut deðildir,
müctehid açýsýndan görünüþte mevcuttur ve bunu incelemek müctehidin vazifelerindendir. Fýkýhtaki ise teâruz ispat vasýtalarýyla ilgili olup bilgi yetersizliði sebebiyle insanýn hata etmesi dolayýsýyla gerçekten var olabilir ve bunu inceleyip bir sonuca varmak hâkimlerin görevidir. Ayrýca
pek çok yöntemde aralarýnda ortaklýk bu-

lunmakla birlikte usuldeki teâruzu giderme yöntemlerinin hepsi ispat vasýtalarýndaki teâruzu gidermede kullanýlamaz. Meselâ deliller arasýndaki teâruz nesih gerekçesiyle giderilebilirken ispat vasýtalarý için
nesih söz konusu olamaz. Karâfî fýkýhta teâruzun iki delil, iki beyyine, iki asýl (kaide),
iki zâhir, asýl ve zâhir arasýnda olmak üzere beþ farklý biçimde gerçekleþtiðini, bütün bunlarda âlimlerin ihtilâf ettiklerini
kaydetmektedir. Þam müftüsü Mahmûd
Hamza’nýn davalardaki çeliþkiyi konu edinen et-Tefâvu² fi’t-tenâšu² adlý eseri
Bereketzâde Ýsmâil Hakký tarafýndan Tenâkuz-i Fýkhî adýyla Türkçe’ye tercüme
edilmiþtir (Ýstanbul 1307). Muhammed Abdullah Muhammed eþ-Þinkýtî’nin Te£âru²ü’l-beyyinât fi’l-fýšhi’l-Ýslâmî: Dirâse
mušårene beyne’l-me×âhibi’l-erba£a’sýnda (Riyad 1412/1992) ispat hukukundaki teâruz meselesi dört mezhep açýsýndan ele alýnarak geniþ biçimde incelenmiþtir.
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Ýki varlýk veya iki kavram arasýndaki
farklýlýðý ifade eden
mantýk terimi.
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Sözlükte “farklý ve ayrý olmak” anlamýndaki tebâyün “iki kavramdan her birinin
diðerinin hiçbir ferdine yüklenmemesi” þeklinde tanýmlanýr. Meselâ at denilen hiçbir
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varlýða insan, insan denilen hiçbir varlýða
at denilmediðinden at ve insan kavramlarý arasýnda tebâyün vardýr. Tebâyün yerine
onunla ayný kökten türeyen mübâyenet
de kullanýlýr. Tebâyün tümel ve tikel olarak ikiye ayrýlýr. Tümel tebâyün “iki kavramdan her birinin diðerinin hiçbir ferdine yüklenmemesi”, tikel tebâyün “iki kavramdan birinin diðeri yokken anlaþýlabilir
olmasý” mânasýna gelir (Tehânevî, I, 157).
At ve insan kavramlarý tümel tebâyüne,
kara ve metal kavramlarý tikel tebâyüne
örnek teþkil eder. Çünkü bir þeyin kara olmasý onun metal olmasýný gerektirmediði gibi metal olmasý da kara olmasýný gerektirmez.
Bu aslî kullaným dýþýnda mantýkçýlar tebâyün kelimesine dört ayrý anlam verir. Birincisi iki kavramýn beraberce doðru olmasýnýn imkânsýzlýðýdýr (Seyyid Þerîf elCürcânî, Þer¼u’l-Mevâšýf, s. 166). Meselâ
beyaz ve siyah nitelikleri ayný anda bir þeye
yüklenemez, çünkü bir þey ayný anda hem
beyaz hem de siyah olamaz. Ýkincisi iki kavramýn ifade ettiði varlýðýn özüne iliþkin (zatî) bir nitelikte ortak olmamasýdýr (Tehânevî, I, 157). Meselâ insan ve kitap kavramlarý herhangi bir zatî nitelikte ortak deðildir. Üçüncüsü birleþik mahiyetin, bir kýsmý diðerine yüklenmeyen parçalarý arasýndaki iliþkidir (Seyyid Þerîf el-Cürcânî,
Þer¼u’l-Mevâšýf, s. 115). Meselâ su hidrojen ve oksijenden oluþan birleþik bir niteliktir ve hidrojenle oksijenden biri diðerine yüklenmez. Dördüncüsü bir lafzýn eþ
anlamlý olmadýðý diðer lafýzlara kýyasla durumudur. Meselâ insan ve kalem kelimeleri eþ anlamlý deðildir. Mantýkçýlar bu tür
lafýzlara eþ anlamlý lafýzlarýn mukabili olarak mütebâyin lafýzlar adýný verirler (Kutbüddin er-Râzî, s. 44). Tebâyün matematikte iki tam sayýnýn birden baþka tam
sayýya kesirsiz biçimde bölünememesi durumu için de kullanýlýr. Meselâ yedi ve dokuz sayýlarý arasýnda böyle bir tebâyün vardýr, çünkü bunlar birden baþka tam sayýya
bölünemez. Ýkisi de birden baþka bir tam
sayýya bölünebilen sayýlar arasýndaki iliþkiye ise “iþtirak” veya “müþâreket” denir
(Tehânevî, I, 156).
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Kur’ân-ý Kerîm’in
yüz on birinci sûresi.
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Mekke döneminde Fâtiha’dan sonra nâzil olmuþtur. Beþ âyet olup fâsýlasý “  ،C ”
harfleridir. Adýný ilk kelimesi tebbetten (elleri kurusun) alýr. Hadis kaynaklarý ile ilk
dönem tefsirlerinde sûre Mesed, Ebû Leheb ve Leheb adlarýyla da anýlýr. Sûrenin
nüzûlüyle ilgili olarak kaynaklarda çok sayýda rivayet yer almaktadýr. Bunlarýn en
meþhuru þöyledir: Kur’an’da, “En yakýn akrabaný uyar” meâlindeki âyetin (eþ-Þuarâ
26/214) inmesi üzerine Resûlullah bir sabah vakti Safâ tepesine çýkýp Kureyþ mensuplarýna seslenmiþ, Kureyþ mensuplarý
etrafýnda toplanýnca, “Size þu daðýn arkasýndan bir düþman süvari birliðinin gelmekte olduðunu söylesem bana inanýr
mýsýnýz?” diye sormuþ, onlar da, “Daha önce senin herhangi bir yalanýný duymadýk”
demiþtir. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem
kendisinin þiddetli bir azap öncesinde gönderilmiþ uyarýcý bir elçi olduðunu bildirmiþtir. Dinleyiciler arasýnda bulunan amcasý
Ebû Leheb onu azarlamýþ ve, “Kahrolasý!
Bizi bunun için mi buraya çaðýrdýn?” diyerek uzaklaþmýþtýr. Bu olayýn ardýndan, Ebû
Leheb’in kullandýðý “tebb” kavramýyla baþlayan bu sûre nâzil olmuþtur (Müsned, I,
281, 307; Buhârî, “Tefsîr”, 111; Tirmizî,
“Tefsîr”, 111). Sûrenin ilk üç âyetinde asýl
adý Ebû Utbe Abdüluzzâ olan, fakat yüzünün güzelliði dolayýsýyla babasý tarafýndan
“Ebû Leheb” (alev alev parýldayan) künyesiyle anýlan amcasýna beddua edilmekte, sahip olduðu servetin ve çocuklarýnýn
kendisini cehennem ateþinden kurtaramayacaðý haber verilmektedir. Son iki âyette

Tebbet sûresi

Ebû Leheb’in karýsý Ümmü Cemîl Ervâ’nýn
da alev alev tutuþan cehenneme gireceði
bildirilmektedir; çünkü o Hz. Peygamber’e
eziyet etmek için dikenler taþýyýp geçeceði yola sermekteydi.
Kur’ân-ý Kerîm’de Münâfikun, Kâfirûn gibi Ýslâmiyet’e cephe alanlarýn, ayrýca Mutaffifîn gibi (ölçü ve tartýda hile yapan)
hususlarda dürüst davranmayanlarýn bu
nitelikleriyle ilgili isimler taþýyan sûreler
bulunduðu halde belli bir kiþinin þahsýný konu alan baþka bir sûre yoktur. Ebû
Mansûr el-Mâtürîdî bu hususta þu yorumu yapar: Tebbet sûresinde Resûl-i Ekrem’in hak peygamber oluþunun üç yönlü bir ispatý vardýr. Birincisi, ilk inen sûrelerden biri olan bu sûrede Ebû Leheb’in
ve karýsýnýn cehenneme gireceðinin bildirilmesi ve yaklaþýk on yýl sonra ölen Ebû
Leheb’in de küfür üzere ölmesidir. Ýkincisi, Ýslâmiyet’in çok az taraftarýnýn bulunduðu bir sýrada Hâþimîler’in reisi Ebû Leheb gibi bir kiþi hakkýnda bu kadar aðýr
bir ifadenin kullanýlmasýdýr; bu da ancak
Allah’ýn, peygamberini korumasý sayesinde mümkün olabilir. Üçüncüsü, Resûlullah’ýn son derece kibar bir þahsiyet olmasýna raðmen böyle aðýr bir üslûba yer verilmesidir; bu ise din konusunda hiç kimseye boyun eðmemesi esasýnýn bir gereðidir (Âyât ve süver, s. 94; krþ. Fahreddin
er-Râzî, XXX, 168). Bazý tefsir kitaplarýnda
yer alan (Zemahþerî, VI, 495; Beyzâvî, IV,
462), “Allah Teâlâ’nýn Tebbet sûresini okuyan kimse ile Ebû Leheb’i ayný mekânda
bir araya getirmeyeceðini umarým” meâlindeki hadisin mevzû olduðu ifade edilmiþtir (Muhammed et-Trablusî, II, 729).
Uri Rubin, Tebbet sûresini Ýslâm âlimlerinin anlayýþýndan farklý biçimde yorumlayan
bir makale yazmýþtýr (“Abu Lahab and Sura CXI”, BSOAS, XLII [1979], s. 13-28).
BÝBLÝYOGRAFYA :

Müsned, I, 281, 307; Taberî, Câmi £u’l-beyân
(nþr. Sýdký Cemîl el-Attâr), Beyrut 1415/1995,
XV, 438-445; Mâtürîdî, Âyât ve süver min Teßvîlâti’l-Æurßân (nþr. Ahmet Vanlýoðlu), Ýstanbul 2003,
s. 94; Vâhidî, Esbâbü’n-nüzûl (nþr. Eymen Sâlih
Þa‘bân), Kahire 1424/2003, s. 376-377; Zemahþerî, el-Keþþâf (nþr. Âdil Ahmed Abdülmevcûd
v.dðr.), Riyad 1418/1998, VI, 495; Fahreddin erRâzî, Mefâtî¼u’l-³ayb, Beyrut 1411/1990, XXX,
165-173; Beyzâvî, Envârü’t-tenzîl, Beyrut 1410/
1990, IV, 462; Muhammed et-Trablusî, el-Keþfü’l-ilâhî £an þedîdi’²-²a£f ve’l-mev²û£ ve’l-vâhî
(nþr. M. Mahmûd Ahmed Bekkâr), Mekke 1408/
1987, II, 729; Ca‘fer Þerefeddin, el-Mevsû£atü’lÆurßâniyye Åa½âßi½ü’s-süver, Beyrut 1420/2000,
XII, 283-301; Seyyid Muhammed Hüseynî, “Sûre-i
Tebbet”, DMT, IX, 422; Muhammed Ali Feþârikî,
“Tebbet”, DMBÝ, XIV, 415-416.

ÿAbdülhamit Birýþýk

