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Karþýlýksýz kazandýrma iþlemlerinin
ortak adý.
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Sözlükte “bir þeyi içinden gelerek ve kar-
þýlýk beklemeden vermek” anlamýndaki te-
berru‘ kelimesi fýkýhta kiþinin yükümlü ol-
madýðý bir þeyi karþýlýksýz vermesini ifade
eder. Teberru edene müteberri‘ denir. Ay-
ný eylemi belirtmek üzere tatavvu‘ da (gö-
nüllü olarak yapma) kullanýlýr. Ancak fýkýh
kitaplarýnda tatavvu daha çok ibadette,
teberru ise muâmelât konularýnda yaygýn
kullanýma sahiptir ve ilkinde bedenî, ikin-
cisinde malî fedakârlýk söz konusudur.
Teberru, hukukî iþlemlerin tasnifinde ve
haksýz (sebepsiz) iktisap durumlarýnýn be-
lirlenmesinde özel bir öneme sahiptir.

a) Hukukî iþlemler (tasarruf) çeþitli açý-
lardan tasnife tâbi tutulmuþ olup yapýsý
bakýmýndan kazandýrma (temlîk) iþlevi gö-
renler “temlîkât” diye adlandýrýlmýþ, bun-
lar da ivaz karþýlýðýnda yapýlanlar (muâvazât)
ve karþýlýksýz yapýlanlar (teberruât) þeklinde
iki gruba ayrýlmýþtýr. Teberruât baðýþlama
kastýyla yapýlan bütün kazandýrma iþlem-
lerinin ortak adýdýr. Genellikle hibe, ýtk, va-
siyet, vakýf, sadaka, kefil açýsýndan baþlan-
gýcý itibariyle kefâlet, iâre, baþlangýcý itiba-
riyle 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 iþ-
lemlerin geçerliliði için teberruya ehil ol-
ma þartý aranýr ve bu þart ehliyet ve yetki
açýsýndan ele alýnýr. Ehliyet açýsýndan kar-
þýlýksýz kazandýrma türünden iþlemleri an-
cak tam edâ ehliyetine sahip kiþiler yapabi-

lir. Yetki açýsýndan ise müflisin ve ölümcül
hastalýða (maraz-ý mevt) yakalanmýþ kiþi-
nin durumu özellik arzeder. Tam edâ ehli-
yetine sahip olsa bile borçlarý mal varlýðýný
aþmýþ kiþinin alacaklýlarýndan mal kaçýr-
ma anlamýna gelebilecek ve ölümcül has-
talýða yakalanmýþ kimsenin vârislerini ve
alacaklýlarýný zarara sokacak iþlemleri hak-
kýnda bazý kýsýtlamalar getirilmiþtir ki bun-
larýn baþýnda teberru türünden iþlemler
gelmektedir (bk. ÝFLÂS; MARAZ-ý MEVT).
Umumi vekâletin kapsamýna dair yorum-
larda da vekilin teberru türünden iþlem
yapmaya yetkili olmadýðý, zira bu vekâle-
tin sadece muâvazât türünden iþlemler ko-
nusunda vekile yetki verdiði belirtilir. Yine
kanunî temsilcinin (veli veya vasi) kýsýtlý üze-
rinde sahip bulunduðu yetkinin kapsamý
açýklanýrken onun mal varlýðýndan teberru
türünden iþlemler yapmaya yetkili olma-
dýðýna dikkat çekilir.

Teberrunun geçerliliðiyle ilgili diðer þart-
lar ve hükümler þöylece özetlenebilir: Te-
berru konusunun mevcut olmasý gerekir.
Zira teberru ayný zamanda bir temlik iþ-
lemidir, temlik ise ancak mevcut üzerinde
etkili olur. Bir teberru türü sayýlan hibede
hibe konusu þeyin kabzedilmesi þart ko-
þulduðu için alacaðýn hibesi bu açýdan tar-
týþýlmýþ, borçluya yapýlan hibe hem kýya-
sen hem istihsanen, üçüncü þahsa yapý-
lan hibe ise sadece istihsanen geçerli sa-
yýlmýþtýr (Kâsânî, VI, 119). “Memlük olan
temlik edilebilir” kaidesi gereði herkesin
kullanýmýna açýk olan mubah mallar tem-
like, dolayýsýyla teberruya konu teþkil et-
mez. Teberru türünden akidlerde kabu-
lün rükün olup olmadýðý tartýþýlmýþtýr. Zü-
fer dýþýndaki Hanefîler, hibe ve âriyet gibi
akidlerde istihsan deliline dayanarak ka-
bulü rükün saymamýþlardýr. Bu tür akid-
ler kabz gerçekleþmeden in‘ikad etmeye-
ceðinden kabz kabule karine sayýlmýþtýr.
Muâvazât grubuna giren akidler garar ve
cehalet hükümleri bakýmýndan sýký þart-
lara baðlanýrken genellikle garar ve ceha-
letin teberruât türünden iþlemlerin sýh-
hatini etkilememesi kuralý benimsenmiþ-
tir. Çünkü ilk gruptakiler pazarlýk esasýna
dayanmakta, ikinci gruptakilerle karþý ta-
rafa fayda saðlama amaçlanmakta ve bun-
lar çoðunlukla kabz ile hüküm ifade etti-
ðinden iþleme konu malla ilgili garar ve
cehalet o sýrada zaten giderilmiþ olmak-
tadýr. Fâsid þartlarýn ivazlý akidleri etkiledi-
ði halde teberru türü iþlemlere etkisi yok-
tur. Teberru yoluyla yapýlan temliklerde
þüf‘a iþlemez. Iskat türünden sayýlmayan
bazý teberru iþlemleri kabzdan önce te-
berru eden açýsýndan baðlayýcý deðildir. Hi-

nakillerinde velâyet dinî bir prensip diye
öne çýkarýlýp teberrî bu prensibin içinde
mütalaa edilirken zamanla teberrî imanýn
aslî prensibi olarak ileri sürülmeye baþlan-
mýþtýr. Ýslâm’ýn esaslarý bu ekole ait bir-
çok haberde namaz, zekât, oruç, hac ve
velâyet þeklinde ele alýnýp bir anlamda te-
berrî-tevellî içinde düþünülürken Ca‘fer es-
Sâdýk’tan nakledilen ve imanýn sýnýrlarýný
belirleyen bir hadiste Allah’tan baþka ilâh
bulunmadýðý, Hz. Peygamber’in Allah’ýn
elçisi olduðu ve onun getirdiklerine inan-
manýn zarureti zikredildikten sonra diðer
esaslar sýralanmýþ, ardýndan “velimizi se-
vip benimseme, düþmanýmýza karþý düþ-
manlýk etme” þeklinde tevellî ile teberrî
iki ayrý prensip halinde ortaya konulmuþtur
(Küleynî, II, 18-24). Daha sonra bunu teyit
eden bazý hadislerde berâet (teberrî) mü-
minin mecburi on görevinin dokuzuncusu
olarak belirtilmiþtir (Berký, I, 13; Ýbn Bâbe-
veyh, Kitâbü’l-ƒi½âl, s. 402).

Ýmâmiyye Þîasý, teberrî ve tevellî konu-
sundaki 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 sev-
meyen, 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 prensibi-
nin 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, Sýf-
fîn Savaþý’nda Muâviye’nin yanýnda yer
alanlar, hakem olayý (tahkîm) münasebe-
tiyle Amr b. Âs ve Ebû Mûsâ el-Eþ‘arî, ay-
rýca Nehrevan Savaþý’nda Hz. Ali’ye karþý
mücadele eden Hâricîler ve onlarý destek-
leyenlerdir. Daha sonra Ali neslinden ge-
len imamlarla Ehl-i beyt’e karþý çýkan, on-
lara düþmanlýk besleyen ve genellikle “tâ-
gut” (put) diye adlandýrýlan kimselerden te-
berrî edilmesi dinî bir vecîbe sayýlmýþtýr.
Fiilen teberrî edip münasebetlerin kesilme-
si mümkün olmadýðý durumlarda gönül-
den buðzetmekle birlikte takýyye ile hare-
ket etmek de mezhebin benimsediði bir
husustur.
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Sâlikin 
her þeyden yüz çevirip

bütün varlýðýyla
Allah’a yönelme halini ifade eden

tasavvuf terimi.
˜ ™

Sözlükte “kesilmek, kopmak, uzaklaþ-
mak” anlamýna gelen tebettül kelimesi,
Kur’ân-ý Kerîm’de “kiþinin her þeyden uzak-
laþarak kendini tamamen Allah’a vermesi
ve bütünüyle O’na yönelmesi” mânasýnda
kullanýlmýþtýr (el-Müzzemmil 73/8). Birçok
âyette dünya hayatýnýn önemsizliði anla-
týlmýþ, bu hayatýn çekiciliðine aldanýlma-
masý istenmiþ, âhiretin ise daha önemli
ve hayýrlý olduðu, dünya hayatýna karþýlýk
âhiret hayatýný feda etmenin aðýr bir aza-
bý gerektireceði bildirilmiþ, mal ve evlât
dünya hayatýnýn cezbedici süsü diye nite-
lendirilmiþ, kalýcý iyi amellerin Allah katýn-
da daha deðerli kabul edildiði belirtilmiþ-
tir (el-Bakara 2/86; Âl-i Ýmrân 3/185; en-
Nisâ 4/77; el-Kehf 18/46; Lokmân 31/33;
en-Nâziât 79/38-39). Bu sebeple tasavvuf
ehli dünyadan ve dünya nimetlerinden
uzak durmayý tercih etmiþ, kulluðu tam
olarak gerçekleþtirebilmek için mâsivâyý bý-
rakýp bütünüyle Allah’a yönelmeyi gerekli
görmüþtür. Evlenmeyip erkeklerden uzak
durduðu için Hz. Meryem’e ve mâsivâdan
yüz çevirdiði için Hz. Fâtýma’ya tebettül
ile ayný anlama gelen “Betûl” sýfatý verilmiþ-
tir.

Tebettül kavramý “kendini tamamen iba-
dete verme” anlamýndaki ruhbanlýðý, dola-
yýsýyla evlenmemeyi de kapsar. Ancak Hz.
Peygamber’in açýklamalarý (Müsned, I, 175;
III, 158, 245; V, 17; VI, 125, 157, 253; Buhâ-
rî, “Nikâh”, 8; Müslim, “Nikâh”, 6-8) bu
davranýþlarýn Ýslâmiyet’te tasvip edilmedi-
ðini, dolayýsýyla tebettülün bu hususlarý
içermediðini göstermektedir. Nitekim ba-
zý sahâbîler bir araya gelerek gecelerini na-
maz kýlmak, gündüzlerini oruç tutmakla
geçirmeye, eþleriyle bir araya gelmeme-
ye niyet ettiklerinde, “Ey iman edenler!
Allah’ýn size helâl kýldýðý þeylerin temiz ve
güzel olanlarýný haram saymayýn. Sýnýrý aþ-
mayýn, haddi tecavüz etmeyin; Allah had-
di tecavüz edenleri sevmez” meâlindeki
âyet inmiþ (el-Mâide 5/87) ve Hz. Peygam-
ber onlarý bu davranýþlarýndan menetmiþ-
tir.

Tasavvuf ile tebettül kelimelerinin ayný
mânaya geldiðini söyleyen bazý sûfîler ta-
savvufun Kur’ân-ý Kerîm’deki karþýlýðýnýn

tebettül olduðunu düþünmüþlerdir. Te-
bettülü tasavvufî bir mertebe þeklinde ilk
defa ele alan Hâce Abdullah-ý Herevî, bu
kavramý “sâlikin her þeyi bir yana býraka-
rak bütünüyle Allah’a yönelmesi” þeklin-
de tanýmlamýþ ve üç dereceye ayýrmýþtýr.
Birinci derecedeki tebettül, insanlara kar-
þý bir beklenti içinde bulunma ve bu se-
beple onlarý önemseme duygusundan kur-
tulmaktýr. Sâlikin bu duygudan arýnmasý
nefsini Allah’a teslim etmesi, ilâhî hükme
rýza göstermesi ve her þeyin O’ndan gel-
diðini (tevhîd-i ef‘âl) müþahede etmesiyle
mümkündür. Ýkinci derecedeki tebettül
sâlikin nefsinin arzu ve isteklerinden uzak-
laþarak Allah’la ünsiyet kurmasý, böylece
ilâhî keþfe ulaþmasýdýr. Tebettülün ilk de-
recesi halkýn teveccühünü önemsememek,
ikinci derecesi nefsin arzularýna meylet-
memektir. Zira arzu ve istekler nefse ha-
yat veren unsurlardýr. Bunlara olan meyil
ortadan kalktýðýnda nefis etkisini kaybe-
der ve kalp süflî âleme yöneltmekten kur-
tulur. Fýtratýndaki zâtî sevgiyle Allah’a dö-
nerek O’nunla ünsiyet halinde olmanýn esin-
tisini teneffüs etmeye baþlar. Ýlâhî ünsiyet
ve yakýnlýðý elde ettiðinde keþfin nurunu
beklemeye koyulur. Üçüncü derecedeki te-
bettül ise sâlikin kendini sülûkünde me-
safe almaya adamasýdýr. Bunu gerçekleþ-
tirebilmesi için istikamet üzere olmasý,
vuslat arzusunun kendisini bütünüyle kap-
lamasý ve cem‘ mertebesinin baþlangýcýna
ulaþmaya gayret etmesi gerekir. Zira cem‘
mertebesinin baþlangýcý, Hakk’ýn nurunun
parýltýlarýnýn ortaya çýktýðý ve bu nur sebe-
biyle sâlikin fenâ haline doðru sürüklen-
diði yerdir.

Abdürrezzâk el-Kâþânî, tebettül kavra-
mýnýn kayýtsýz þartsýz mâsivâdan tecridi
ifade ettiðini belirterek avamýn tebettü-
lünü “insanlardan bir beklenti içinde ol-
mak”, müridin tebettülünü “nefsin yönel-
diði þeyleri düþünmekten uzaklaþmak”, vâ-
sýlýn tebettülünü “Hak’tan baþka her þey-
den soyutlanmak” þeklinde tanýmlamýþtýr
(Tasavvuf Sözlüðü, s. 118-119). Kâþânî ay-
rýca tebettülün birinci derecesini korku ve-
ya ümit sebebiyle kiþinin lezzetlerden uzak-
laþmasý, ikinci derecesini nefsin hevâ ve
arzularýndan kesilmesi sonucu dünya ile
ilgisinin kalmamasý ve fýtrî, zâtî mahbu-
buna dönmesi, üçüncü derecesini de hiç-
bir þeye alâka duymamasý þeklinde açýk-
lamýþ, son mertebenin ancak ahadiyyet
nurunun insaný tamamen kuþatmasýyla
gerçekleþeceðini ve onu fenâ makamýna
ulaþtýracaðýný belirtmiþtir (Þer¼u Menâzil,
s. 75-76).

benin kuruluþu geleceðe izâfe edilemeye-
ceði gibi meydana geleceði þüpheli bir ha-
diseye de baðlanamaz. Zira ayný zaman-
da bir temlik iþlemi sayýldýðýndan hibe bu
tür durumlara elveriþli deðildir.

b) Yapýlan bir iþ, harcama veya ödeme-
nin sebepsiz iktisap teþkil edip etmediði
belirlenirken teberru terimine sýkça atýf
yapýlýr. Þöyle ki: Bir iþ, harcama veya öde-
me ya ifa ya borçlandýrma ya da baðýþla-
ma amacýyla yapýlýr. Bu üç amaçtan birine
dayanmadan gerçekleþen kazandýrma hu-
kukî sebepten mahrum olduðu için hak-
sýz iktisap teþkil eder ve iadeyi gerektirir.
Ortada bir borç iliþkisi varken borçlunun
borcuna uygun hareketi ifa þeklinde de-
ðerlendirilir. Fakat borç iliþkisi bulunma-
dýðý halde kiþi baþkasý için iþ, harcama ve-
ya ödeme yapmýþ ve bunu teberru kastýy-
la yaptýðýný açýkça belirtmemiþse, hatta
bunu borçlandýrma amacýyla yaptýðýný id-
dia ederse bu iddianýn hukuk tarafýndan
kabul edilip karþý tarafýn borçlu sayýlmasý
tartýþmalýdýr. Bu iddia esas alýnýrsa hak-
sýz iktisaba dayalý borç söz konusu olur;
haksýz iktisaba hükmedilmezse yapýlan iþ,
harcama ve ödeme teberru þeklinde de-
ðerlendirilir ve rücû hakký söz konusu ol-
maz. Bu baðlamda teberru terimi haksýz
iktisap teþkil etmeyecek biçimde iþ, har-
cama veya ödemenin ifa ya da borçlandýr-
ma amacý taþýmaksýzýn yapýlmasýný ifade
eder. Aslýnda meselenin bu yönü temsil
yetkisiyle yakýndan ilgilidir. Temsil yetkisi-
nin varlýðý ve kapsamýna iliþkin deðerlen-
dirmeler teberru sonucuna ulaþma husu-
sunda belirleyici bir role sahiptir; kiþinin
fuzûlî sayýldýðý yahut yetkili olmakla birlik-
te yetki sýnýrýnýn dýþýna çýktýðýnýn belirlen-
diði durumlarda yapýlan iþ, harcama ve
ödemeler genellikle teberru kabul edilir.
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