TEBDÝL GEZMEK

hasekisi, I. Abdülhamid þerif, III. Selim delilbaþý, kalyoncu, zaîm kýyafetleriyle dolaþmýþtýr. Padiþahlar tebdile çýkarken onlara
refakat edenler de farklý kýlýklara bürünürdü. IV. Murad tebdil gezilerinde vezîriâzamýný, bazan musahibini yanýna alýrdý.
Padiþahlar tebdilikýyafetle ava çýktýklarýnda gördükleri olumsuzluklara müdahale eder, tedbir alýnmasýný emreder, bazan rastladýklarý bu davranýþlar yüzünden
ölüm dahil aðýr cezalar verirlerdi. IV. Murad’ýn Maltepe menzilinde tebdil gezerken
sefer hazýrlýklarýný yetersiz bulduðu Cigalazâde Mahmud ve Yûsuf, Sultanzâde Mehmed ile Vezir Mustafa paþalarýn sürgüne
gönderilmesini emretmiþ (Naîmâ, II, 760),
Baðdat seferi sýrasýnda tesadüf ettiði tütün içen on dört neferi cezalandýrmýþtýr.
III. Mustafa da rastladýðý bir sefâret tercümanýnýn kimliðini araþtýrarak onun ricâl
konaklarýna gidip casusluk yaptýðýný anlayýnca katlini istemiþtir. Ayný padiþah, sarý
mest ve renkli elbise giymeme yasaðýna
uymayan bir hýristiyan ekmekçiyi ve bir
yahudiyi görünce ölümle cezalandýrmýþtýr.
Padiþahlarý tebdil gezerken tanýdýðýný belli etmek, onlarla konuþmak, arzuhal sunmak âdet deðildi; böyle davrananlar aðýr
þekilde cezalandýrýlýrdý. III. Mustafa’nýn tebdil gezilerine dair örnekler veren Þem‘dânîzâde, “Bir padiþahýn sýrf haþmet olsun
diye þehirde tebdil gezerken hiç olmazsa bir bî-edebi katl veya baþka bir þekilde
te’dib ve sebepli sebepsiz bir diðerini olmayacak bir ihsanda bulunarak ihya etmelidir, böylece herkes edebini takýnýp keremini umar olsun” derken tebdil gezmenin bir baþka vechesine iþaret eder (Müri’t-tevârîh, II/A, s. 35).
Ýç ve dýþ bunalýmlarýn Osmanlý Devleti’ni ciddi anlamda sarstýðý dönemlerde hükümdarlýk yapan I. Abdülhamid ve III. Selim’in sýkça tebdile çýkýp halkýn nabzýný tutmaya çalýþtýklarý anlaþýlmaktadýr. Ýktidarlarýnýn meþruiyet araçlarýndan biri olarak
tebdilin kullanýlmasýnýn özellikle reformcu
hükümdarlar döneminde daha sýk görülmesi þaþýrtýcý deðildir. I. Abdülhamid’in ulemâ kavuðu üzerine yeþil destar sarýp maiyetine silâhdar aða, mâbeyin aðalarý ve
çavuþlardan bazýlarýný alarak sur içi Ýstanbul’unu, çarþý pazarlarý ve kapanlarý teftiþ ettiði, bu gezilerin sabahleyin baþlayýp
ikindi vaktine kadar sürdüðü, bunun ardýndan Ýstanbul halkýna, çarþý ve pazarlara dair sert emirler çýkardýðý belgelerden
anlaþýlmaktadýr. III. Selim’in tahta cülûsundan itibaren aksaklýklarý, yolsuzluklarý kontrole özel bir önem verdiði bilin214

mektedir. Tebdilikýyafetle Kýzkulesi’ni teftiþ eden III. Selim kule dizdarýnýn görev baþýnda olmadýðýný görünce bulunup denize
atýlmasýný emretmiþ, araya girenlerin ricasý üzerine canýný baðýþlayarak görevinden uzaklaþtýrmýþtýr. Bir defasýnda Baruthâne-i Âmire’ye gittiðinde kendisini tanýmayan görevlilerin þikâyetlerini duyunca
durumlarýnýn iyileþtirilmesini istemiþtir. Bu
arada sýkça tebdil gezmesinin tehlikelerinden bahseden Þeyhülislâm Mehmed Þerif
Efendi’yi azletmiþtir.
II. Mahmud’un da halk arasýna karýþtýðýna, Tophâne-i Âmire’de top dökümünü
seyrettiðine, ateþ tâlimi ve toplarýn süratiyle ilgilendiðine dair kayýtlar vardýr. Tanzimat dönemiyle birlikte padiþahlar artýk
bu tür uygulamalara baþvurmamýþtýr. Tebdil gezme esas itibariyle padiþahlar hakkýnda kullanýlmakla birlikte sadrazam, yeniçeri aðasý, subaþý, nâib gibi yetkililer teftiþ maksadýyla tebdilikýyafete baþvurmuþtur. Tebdil gezme sýrasýnda sayýlarý on ikiyi
bulan tebdil hasekileri padiþahýn maiyetinde bulunur, belli zamanlarda bunlar kýyafet deðiþtirip Ýstanbul’da dolaþýr ve gizli
emirlerle vilâyetlere gönderilirdi. Kayýkla
tebdilikýyafet gezen padiþahýn kayýðýný çeken kürekçilere “tebdîl-i hümâyun hamlacýsý” denilmiþ, tebdille Boðaziçi’nde bindiði
kayýða da “tebdil piyadesi” adý verilmiþtir.
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Ýmâmiyye Þîasý’nýn
devlet baþkanlýðý, dolayýsýyla
siyasî hâkimiyet konusunda
kendileri gibi düþünmeyenlerle
iliþkiyi kesmesi anlamýnda bir terim.
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Sözlükte “hastalýktan kurtulup þifa bulmak; sevilmeyen biriyle ilgiyi kesip ondan
uzaklaþmak” anlamlarýndaki ber’ (bür’, bürû’) kökünden türeyen ve ayný mânaya gelen teberrînin (teberrü’) karþýtý “sevmek,
severek baðlanmak” anlamýna gelen velâyet kökünden türeyen tevellîdir (Farsça’da
bu kelimeler teberrâ ve tevellâ þeklinde kullanýlýr). Terim olarak teberrî (berâet) “Ýmâ-

miyye Þîasý’nýn devlet baþkanlýðý, dolayýsýyla siyasî hâkimiyet konusunda kendileri
gibi düþünmeyen kiþi ve zümrelerle iliþkisini kesmesi”, tevellî ise “bu hususta kendileri gibi düþünenlerle dostluk içinde bulunmasý” demektir. Ýlk Ýslâmî gruplardan
Hâricîler, Hz. Ali baþta olmak üzere bütün
düþmanlarýndan ilgilerini kestiklerini beyan ederek teberrî anlayýþýný yaygýnlaþtýrmaya çalýþmýþtýr. Ezârika’nýn kurucusu Nâfi‘ b. Ezrak’ýn kendisiyle birlikte savaþa katýlmayanlarla iliþkisini kestiði, fakat daha
önce bunlarý benimseyip sevenlerden teberrî etmediði, Necde b. Âmir’e mensup
olanlarýn Ebû Füdeyk’ten teberrî ettikleri, Yezîdiyye’nin Muhakkime-i Ûlâ’yý ve Ýbâzýyye’yi sevip benimsediði, bazý bid‘atçýlardan ise teberrî ettiði (Eþ‘arî, s. 86-87, 92,
103) dikkate alýndýðýnda teberrî ve tevellî
yöntemlerinin Hâricîler arasýnda erken dönemlerden itibaren kullanýldýðýný söylemek
mümkündür. Ýmâmiyye Þîasý’nýn teberrî anlayýþý ise deðiþik merhalelerden geçerek
bir mezhep prensibi haline gelmiþtir. Þiî
kaynaklarýnda, baþta Hz. Ebû Bekir ile
Ömer olmak üzere Hz. Ali’nin “düþman”larýndan ilk teberrî eden ve onlarýn küfre
girdiðini söyleyen kiþinin Abdullah b. Sebe olduðu ileri sürülür (Kummî, s. 20; Nevbahtî, s. 19). Hz. Ali ve Muâviye taraftarlarýnýn birbirini itham etmeleri Ali’nin vefatýndan sonra devam etmiþ, bir taraftan
Ali muhaliflerinin küfre girdiði ileri sürülürken diðer taraftan onun ve mensuplarýnýn idarede yetersiz olduðu söylenmiþtir.
Bu dönemde Hz. Ali taraftarlarý, Muâviye
ve yandaþlarýyla ilgili teberrîlerini siyasî propaganda aracý þeklinde kullanýyor, ilk iki
halifeye yönelik teberrîlerini, onlarýn Hz.
Ali’ye Allah tarafýndan verilen hakkýn kullanýlmasýna engel olmalarý iddiasýna dayandýrýyordu. Ayný devirlere ait Ýmâmiyye

TEBERRU

nakillerinde velâyet dinî bir prensip diye
öne çýkarýlýp teberrî bu prensibin içinde
mütalaa edilirken zamanla teberrî imanýn
aslî prensibi olarak ileri sürülmeye baþlanmýþtýr. Ýslâm’ýn esaslarý bu ekole ait birçok haberde namaz, zekât, oruç, hac ve
velâyet þeklinde ele alýnýp bir anlamda teberrî-tevellî içinde düþünülürken Ca‘fer esSâdýk’tan nakledilen ve imanýn sýnýrlarýný
belirleyen bir hadiste Allah’tan baþka ilâh
bulunmadýðý, Hz. Peygamber’in Allah’ýn
elçisi olduðu ve onun getirdiklerine inanmanýn zarureti zikredildikten sonra diðer
esaslar sýralanmýþ, ardýndan “velimizi sevip benimseme, düþmanýmýza karþý düþmanlýk etme” þeklinde tevellî ile teberrî
iki ayrý prensip halinde ortaya konulmuþtur
(Küleynî, II, 18-24). Daha sonra bunu teyit
eden bazý hadislerde berâet (teberrî) müminin mecburi on görevinin dokuzuncusu
olarak belirtilmiþtir (Berký, I, 13; Ýbn Bâbeveyh, Kitâbü’l-ƒi½âl, s. 402).
Ýmâmiyye Þîasý, teberrî ve tevellî konusundaki düþüncelerini Hz. Peygamber’in
Gadîr-i Hum’da Ali için söylediði nakledilen
hadislere dayandýrýr. Buna göre Resûlullah
kimin mevlâsý ise Ali de onun mevlâsýdýr,
Allah Ali’yi seveni sever, ona karþý çýkaný
cezalandýrýr; Allah için sevmek, Allah için
buðzetmek, Allah’ýn velîlerini sevmek ve
O’nun düþmanlarýndan uzaklaþmak kâmil
imandandýr (Küleynî, II, 125). Hz. Ali’yi sevmeyen, Ali’nin düþmanlarýyla ilgisini kesip
onlara düþman olmayan kimsenin imaný
kabul edilmez (Berký, s. 264; Ýbn Bâbeveyh,
Emâlî, s. 122). Böylece Hz. Ali’yi sevmek
ve ona tâbi olmakla ilgili tevellî prensibinin yanýnda Ali’nin düþmanlarýndan veya
onun haklarýný engelleyenlerden teberrî
etme anlayýþý zaman içinde Hz. Ali’nin aile
fertleri ve neslinden gelen imamlar için
de uygulanmaya baþlanmýþtýr. Ýmâmiyye
Þîasý’na göre teberrî edilmesi gerekenler
ilk üç halife ile Hz. Âiþe baþta olmak üzere
Cemel Vak‘asý’nda Ali’ye karþý çýkanlar, Sýffîn Savaþý’nda Muâviye’nin yanýnda yer
alanlar, hakem olayý (tahkîm) münasebetiyle Amr b. Âs ve Ebû Mûsâ el-Eþ‘arî, ayrýca Nehrevan Savaþý’nda Hz. Ali’ye karþý
mücadele eden Hâricîler ve onlarý destekleyenlerdir. Daha sonra Ali neslinden gelen imamlarla Ehl-i beyt’e karþý çýkan, onlara düþmanlýk besleyen ve genellikle “tâgut” (put) diye adlandýrýlan kimselerden teberrî edilmesi dinî bir vecîbe sayýlmýþtýr.
Fiilen teberrî edip münasebetlerin kesilmesi mümkün olmadýðý durumlarda gönülden buðzetmekle birlikte takýyye ile hareket etmek de mezhebin benimsediði bir
husustur.
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Karþýlýksýz kazandýrma iþlemlerinin
ortak adý.
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Sözlükte “bir þeyi içinden gelerek ve karþýlýk beklemeden vermek” anlamýndaki teberru‘ kelimesi fýkýhta kiþinin yükümlü olmadýðý bir þeyi karþýlýksýz vermesini ifade
eder. Teberru edene müteberri‘ denir. Ayný eylemi belirtmek üzere tatavvu‘ da (gönüllü olarak yapma) kullanýlýr. Ancak fýkýh
kitaplarýnda tatavvu daha çok ibadette,
teberru ise muâmelât konularýnda yaygýn
kullanýma sahiptir ve ilkinde bedenî, ikincisinde malî fedakârlýk söz konusudur.
Teberru, hukukî iþlemlerin tasnifinde ve
haksýz (sebepsiz) iktisap durumlarýnýn belirlenmesinde özel bir öneme sahiptir.
a) Hukukî iþlemler (tasarruf) çeþitli açýlardan tasnife tâbi tutulmuþ olup yapýsý
bakýmýndan kazandýrma (temlîk) iþlevi görenler “temlîkât” diye adlandýrýlmýþ, bunlar da ivaz karþýlýðýnda yapýlanlar (muâvazât)
ve karþýlýksýz yapýlanlar (teberruât) þeklinde
iki gruba ayrýlmýþtýr. Teberruât baðýþlama
kastýyla yapýlan bütün kazandýrma iþlemlerinin ortak adýdýr. Genellikle hibe, ýtk, vasiyet, vakýf, sadaka, kefil açýsýndan baþlangýcý itibariyle kefâlet, iâre, baþlangýcý itibariyle karz, muhâbât satýþý (gerçek deðerinin
altýnda yapýlan ve alýcýyý kollama amacý belirgin
olan satýþ), ibrâ, muîr açýsýndan rehn-i müs-

teâr, ikrar ve bazý durumlarda sulh bu
kapsamda deðerlendirilmiþtir. Bu tür iþlemlerin geçerliliði için teberruya ehil olma þartý aranýr ve bu þart ehliyet ve yetki
açýsýndan ele alýnýr. Ehliyet açýsýndan karþýlýksýz kazandýrma türünden iþlemleri ancak tam edâ ehliyetine sahip kiþiler yapabi-

lir. Yetki açýsýndan ise müflisin ve ölümcül
hastalýða (maraz-ý mevt) yakalanmýþ kiþinin durumu özellik arzeder. Tam edâ ehliyetine sahip olsa bile borçlarý mal varlýðýný
aþmýþ kiþinin alacaklýlarýndan mal kaçýrma anlamýna gelebilecek ve ölümcül hastalýða yakalanmýþ kimsenin vârislerini ve
alacaklýlarýný zarara sokacak iþlemleri hakkýnda bazý kýsýtlamalar getirilmiþtir ki bunlarýn baþýnda teberru türünden iþlemler
gelmektedir (bk. ÝFLÂS; MARAZ-ý MEVT).
Umumi vekâletin kapsamýna dair yorumlarda da vekilin teberru türünden iþlem
yapmaya yetkili olmadýðý, zira bu vekâletin sadece muâvazât türünden iþlemler konusunda vekile yetki verdiði belirtilir. Yine
kanunî temsilcinin (veli veya vasi) kýsýtlý üzerinde sahip bulunduðu yetkinin kapsamý
açýklanýrken onun mal varlýðýndan teberru
türünden iþlemler yapmaya yetkili olmadýðýna dikkat çekilir.
Teberrunun geçerliliðiyle ilgili diðer þartlar ve hükümler þöylece özetlenebilir: Teberru konusunun mevcut olmasý gerekir.
Zira teberru ayný zamanda bir temlik iþlemidir, temlik ise ancak mevcut üzerinde
etkili olur. Bir teberru türü sayýlan hibede
hibe konusu þeyin kabzedilmesi þart koþulduðu için alacaðýn hibesi bu açýdan tartýþýlmýþ, borçluya yapýlan hibe hem kýyasen hem istihsanen, üçüncü þahsa yapýlan hibe ise sadece istihsanen geçerli sayýlmýþtýr (Kâsânî, VI, 119). “Memlük olan
temlik edilebilir” kaidesi gereði herkesin
kullanýmýna açýk olan mubah mallar temlike, dolayýsýyla teberruya konu teþkil etmez. Teberru türünden akidlerde kabulün rükün olup olmadýðý tartýþýlmýþtýr. Züfer dýþýndaki Hanefîler, hibe ve âriyet gibi
akidlerde istihsan deliline dayanarak kabulü rükün saymamýþlardýr. Bu tür akidler kabz gerçekleþmeden in‘ikad etmeyeceðinden kabz kabule karine sayýlmýþtýr.
Muâvazât grubuna giren akidler garar ve
cehalet hükümleri bakýmýndan sýký þartlara baðlanýrken genellikle garar ve cehaletin teberruât türünden iþlemlerin sýhhatini etkilememesi kuralý benimsenmiþtir. Çünkü ilk gruptakiler pazarlýk esasýna
dayanmakta, ikinci gruptakilerle karþý tarafa fayda saðlama amaçlanmakta ve bunlar çoðunlukla kabz ile hüküm ifade ettiðinden iþleme konu malla ilgili garar ve
cehalet o sýrada zaten giderilmiþ olmaktadýr. Fâsid þartlarýn ivazlý akidleri etkilediði halde teberru türü iþlemlere etkisi yoktur. Teberru yoluyla yapýlan temliklerde
þüf‘a iþlemez. Iskat türünden sayýlmayan
bazý teberru iþlemleri kabzdan önce teberru eden açýsýndan baðlayýcý deðildir. Hi215

