TEBSIRATÜ’l-EDÝLLE

tidlâllerde terimlerin sözlük anlamlarý öne
çýkarýlmýþtýr. Atýflardan anlaþýldýðý üzere
(I, 25) kitapta Ebû Hanîfe’nin el-£Âlim
ve’l-müte£allim’i ile el-Fýšhü’l-ekber’inden büyük ölçüde faydalanýlmýþtýr. Konular tartýþýlýrken verilen örnekler, eserin üslûbu, yöntemi ve açýklama biçimi büyük
çapta Kitâbü’t-Tev¼îd’e benzemektedir.
Öte yandan Kitâbü’t-Tev¼îd’in müellifine nisbeti, orijinalliði ve otantikliði konusunda Teb½ýratü’l-edille’nin büyük bir
önem taþýdýðýný söylemek gerekir (Özervarlý, sy. 1 [1997], s. 20, 22-28). Teb½ýratü’l-edille’de Mâtürîdî’nin bugüne ulaþmayan eserleri zikredilir, Teßvîlâtü’l-Æurßân
ve Kitâbü’l-Mašålât’tan ibareler nakledilir (I, 162, 305, 359, 829). Eserinde Ebû Hanîfe ve Mâtürîdî’ye ait fikirlere büyük sadakat gösteren müellif, Eþ‘arî’ye karþý takýndýðý tavýrla onu zaman zaman Ehl-i sünnet dýþýnda gördüðünü ima eder. Özellikle
tekvin konusunda Eþ‘ariyye’ye karþý sert
bir tutum ortaya koymasý dikkat çekicidir. Müellifin baþta Mu‘tezile ve Eþ‘ariyye
olmak üzere diðer mezheplerle yaptýðý tartýþmalardan bu mezheplere ait literatüre
vâkýf olduðu anlaþýlmaktadýr. Nitekim Teb½ýratü’l-edille ile Abdülkahir el-Baðdâdî’ye ait el-Esmâß ve’½-½ýfât’taki bazý ibareler arasýnda büyük benzerlik bulunmaktadýr (el-Esmâß ve’½-½ýfât, vr. 20b-23b; krþ.
Teb½ýratü’l-edille, I, 142-149, 151, 152-154).
Teb½ýratü’l-edille sonraki Mâtürîdiyye
âlimlerinin çalýþmalarý için temel kaynak
niteliðindedir. Nûreddin es-Sâbûnî’ye ait
el-Kifâye ve el-Bidâye’deki tartýþmalar
sýrasýnda verilen örnekler, kullanýlan üslûp, yöntem ve açýklamalar Sâbûnî’nin eserden büyük ölçüde faydalandýðýný göstermektedir. Nitekim onun Teb½ýratü’l-edille’den daha üstün bir eserin bulunamayacaðýný söylediði bilinmektedir (Fahreddin
er-Râzî, s. 23). Bunun yanýnda Teftâzânî
ve Beyâzîzâde Ahmed Efendi gibi âlimlerin Teb½ýratü’l-edille’den nakilde bulunmasý (Þer¼u’l-£Ašåßid, s. 74, 119; Ýþârâtü’lmerâm, s. 23, 55, 76, 214, 217-218, 235, 236,
243), Necmeddin en-Nesefî’ye ait £Ašåßid
metninin Teb½ýratü’l-edille’nin bir fihristi mahiyetinde görülmesi (Keþfü’¾-¾unûn,
I, 337), eserin geç dönem kelâm âlimlerinin baþvurduðu kaynaklardan birini oluþturduðunu ortaya koymaktadýr.
Teb½ýratü’l-edille’nin baþta Ýstanbul olmak üzere çeþitli yerlerdeki kütüphanelerde yazma nüshalarý bulunmaktadýr (Brockelmann, I, 757; Teb½ýratü’l-edille, nþr. Cl.
Salamé, s. s-t; a.e., nþr. Hüseyin Atay,
neþredenin giriþi, I, 62-71). Eserin ilk ilmî
neþri, bu nüshalarýn bir kýsmýndan hare226

ketle Muhammed el-Enver Hâmid Îsâ tarafýndan doktora çalýþmasý olarak hazýrlanmýþtýr (1977, Ezher Üniversitesi Usûlüddîn Fakültesi). Eseri ayrýca Claude Salamé
(Dýmaþk 1990-1993) ve Hüseyin Atay (I,
Ankara 1993; II, Ankara 2003, Þaban Ali
Düzgün ile birlikte) yayýmlamýþtýr. H. Sabri Erdem Tebsýratü’l-Edille’ye Semantik Yaklaþým adýyla bir doktora tezi hazýrlamýþ (1988, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü), M. Sait Özervarlý da yüksek lisans çalýþmasý yapmýþtýr (bk. bibl.). Süleyman Toprak “Nesefî’nin Tabsýratü’l-Edille’sinde
Kaza ve Kader” adýyla bir makale yazmýþtýr (SÜ Ýlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 1 [Konya 1985], s. 122-135).
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Sözlükte “güler yüzlü olmak; güler yüzle karþýlamak; müjdelemek” anlamýndaki
beþr (büþûr) kökünden türeyen tebþîr
“müjdelemek” demektir (Lisânü’l-£Arab,
“bþr” md.; Kåmus Tercümesi, II, 160). Kelime mutlak þekilde zikredildiðinde sevindirici haber vermeyi ifade ederken belirleyici bir kaydýn bulunmasý durumunda kötü
haber vermeyi de kapsar. Genellikle karþýtý
olan inzâr ile birlikte kullanýlmasý iyi habere tahsisini belirtmektedir. Beþr kavramý
türevleriyle birlikte Kur’ân-ý Kerîm’de sekseni aþkýn yerde geçmektedir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “bþr” md.). Bazý peygamberlerin doðum müjdeleriyle Hz. Îsâ’nýn Ahmed adlý bir peygamberin geleceðini haber vermesi (es-Saf 61/6) bunlar
arasýnda sayýlabilir. Kur’an’da bütün peygamberlerin uyarýcý (nezîr) ve müjdeleyici
(mübeþþir), Kur’an’ýn da insanlarý doðruya
ve hayra ulaþtýracak düsturlarý içeren bir
kitap olduðu (Fussýlet 41/4) beþîr kelimesiyle ifade edilmektedir. Kur’ân-ý Kerîm’de müjdeleyip özendirmek amacýyla güzel
bir amelin daha hayýrlýsýyla (en-Neml 27/
89) veya on katýyla (el-En‘âm 6/160) karþýlýk göreceði bildirilmiþ, Bakara sûresinde mallarýný Allah yolunda harcayanlarýn
karþýlýðý her baþaðýnda 100 tane bulunan
yedi baþaklý buðday tohumu tanesine benzetilmiþtir (el-Bakara 2/261). Ýmam Mâtürîdî bu ifadenin, Allah rýzasý için harcama
yapan kimsenin geride kalan malýna Cenâb-ý Hakk’ýn vereceði bereket mânasýna gelebileceðini söylemiþtir (Teßvîlâtü’lÆurßân, II, 174). Tebþîr Hz. Peygamber’in
beyanlarýnda, “Kolaylaþtýrýn, güçleþtirmeyin; müjdeleyin, nefret ettirmeyin” þeklindeki emirle (Buhârî, “.Ýlim”, 11; Müslim,
“Cihâd”, 5) bir düstur olarak yer almýþtýr.
Wensinck’in el-Mu£cem’inde dokuz hadis
kaynaðýna atýflar yapýlarak çeþitli müjdeleme örnekleri verilmektedir (“bþr” md.).
Hadislerde mümine ölümü anýnda cennet
müjdelenirken kâfire de cehennemin hazýrlandýðý (Buhârî, “Rikak”, 41; Tirmizî, “Cenâ,iz”, 67), gece karanlýðýnda mescide yürüyerek gidenin kýyamet günü nurla müjdeleneceði (Tirmizî, “Salât”, 51; Ebû Dâvûd, “Salât”, 49), on sahâbînin cennetle
müjdelendiði vb. konulara temas edilmektedir.
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Kur’an’da ve hadiste yer alan ifadelerden tebþîrin mutlak þekilde hayrý ve iyiliði
çaðrýþtýrdýðý, fakat ayný kavram þerle kayýtlandýðýnda muhatabýn hassasiyetle uyarýldýðý anlaþýlmaktadýr. Nitekim, “Onlarý can
yakýcý bir azapla müjdele” meâlindeki âyetler (Âl-i Ýmrân 3/21; en-Nisâ 4/138), iman
edip sâlih amel iþleyen kullarýn cennetle
müjdelenmesini gerektirdiði gibi aksi davranýþlarda bulunan kimselerin azapla uyarýlmasýnýn gerektiðini ortaya koymaktadýr.
Peygamberlerin müjdenin yaný sýra uyarma görevlerinin de bulunmasý, tebþîr ile
inzârýn dine davet konusunda birbirini tamamlayan iki yöntem olduðunu göstermektedir. Zira insanda dengenin saðlanmasý ve korunabilmesi için bu kavramlarýn birlikte kullanýlmasý icap eder. Nitekim
birçok âyette tebþîr ile inzâr bazan bu kavramlar zikredilmese de yan yana geçmektedir. Allah’ýn kullarýna hitap etmesi sýrasýnda tebþîr ve inzâr ile saðlanan dengenin benzeri insanýn Allah’a yönelik davranýþlarýnda havf ve recâ þeklinde ortaya çýkmaktadýr. Ýmanýn hakikatinin bu kavramlar arasýnda yer almasý insanýn da iki yarý
çember biçiminde tasavvur edilen dairenin ortasýnda bulunduðunu hatýrlatmaktadýr (Cemâleddin el-Kasýmî, I, 126). Kiþinin
kendi hayatýnda ve toplum içinde olumlu
fonksiyonlar icra edebilmesi tebþîr ve inzâr yarým dairelerinin birleþmesini zorunlu kýlar. Ýnzâr bir itici güç olarak insaný arkadan sevkederken tebþîr önüne çýkabilecek engelleri aþmasýný saðlar. Ýmanýn birey ve toplum temelinde fayda saðlamasý için inzâr ve tebþîrin etkili rol oynamasý
gerekir. Tebþîr modern dönemde Hýristiyanlýðýn yayýlmasý amacýyla yürütülen misyonerlik faaliyetlerini, mübeþþir misyonerleri ifade etmek üzere de kullanýlmaktadýr.
Ýsmâil Hakký Bursevî Mecîßü’l-beþîr liecli’t-tebþîr adýyla bir eser yazmýþ (Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, nr. 789/2 [müellif hattý]), Bilâl Temiz Kur’ân-ý Kerîm
Terbiyesinde Mükâfat ve Ceza Metodu (Tebþîr ve Ýnzâr) ismiyle yüksek lisans
tezi hazýrlamýþtýr (1990, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
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Ebû Seleme Mûsâ b. Ýsmâîl
et-Tebûzekî el-Basrî
(ö. 223/838)
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Hadis hâfýzý.

yer almýþ; Yahyâ b. Maîn, Ýbn Sa‘d, Buhârî, Ebû Hâtim er-Râzî, Ýbn Hibbân ve Zehebî gibi âlimler onun hadis rivayeti açýsýndan güvenilir kabul edildiðini söylemiþtir. Ebû Hâtim er-Râzî, “Basra’da kendilerinden hadis rivayet ettiðim kiþiler içinde
hadisi en güvenilir olaný Tebûzekî’dir” diyerek onun hadis ilmindeki yerine iþaret
etmiþtir. Yahyâ b. Maîn’in kendisinden otuz
beþ bin civarýnda hadis aldýðýnýn söylenmesi onun ne kadar hadis rivayet ettiðine dair
bir fikir verir.
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Muhtemelen 136’da (753-54) doðdu.
Tebûzekî nisbesiyle anýlmasý konusunda
farklý rivayetler vardýr. Evinde muhtemelen Râmhürmüz’e baðlý Tebûzek köyünden gelenleri misafir ettiði veya Basra’daki Tebûzek mahallesinden bir ev satýn aldýðý yahut gübre veya tavuk sakatatý sattýðý için bu nisbeyi aldýðý söylenmiþtir. Ayrýca
Benî Minkar’ýn mevlâsý olduðundan Minkarî diye de anýlmýþtýr. Onun bu nisbe ile
anýlmaktan hoþlandýðý, fakat Tebûzekî denmesini istemediði bilinmektedir. Basra’da
yaþayan Tebûzekî 160 (777) yýlýndan itibaren hadis dinlemeye baþladý. En yaþlý hocasý tâbiîlerden A‘yen el-Hârizmî’dir. Onun
hadis dinlemeye baþladýðý yýl vefat eden
Þu‘be b. Haccâc ile Ýsrâil b. Yûnus’tan çok
az hadis alabilmiþtir. Basra’da hadisleri
konularýna göre tasnif eden ilk muhaddislerden biri olan Saîd b. Ebû Arûbe’den hadis ve fýkýh okudu. Uzun süre talebelik ettiði Hammâd b. Seleme, Cerîr b. Hâzim,
Yezîd b. Ýbrâhim et-Tüsterî gibi âlimlerden çok sayýda hadis rivayet etti. Ayrýca
Ebân b. Yezîd, Abdullah b. Mübârek ve
Mübârek b. Fedâle gibi þahýslardan hadis
öðrendi. Tebûzekî’nin talebeleri arasýnda
Yahyâ b. Maîn, Muhammed b. Yahyâ ezZühlî, Ebû Zür‘a er-Râzî, Ebû Hâtim erRâzî, Ýbn Þeybe, Ýbnü’l-Cüneyd el-Huttelî,
Ýbn Ebû Hayseme ve torunu Ýbn Ebû Âsým
gibi hadis âlimleri yer almýþ, Buhârî ile Ebû
Dâvûd da ondan hadis dinlemiþtir. Müslim ile diðer Kütüb-i Sitte müellifleri Tebûzekî’nin rivayetlerini bir baþka râvi vasýtasýyla rivayet etmiþtir. Tebûzekî kýzý Esmâ’yý muhaddis Ebû Âsým en-Nebîl’in oðlu Amr ile evlendirdi ve bu evlilikten Kitâbü’s-Sünne müellifi Ýbn Ebû Âsým dünyaya geldi. Saç ve sakallarýný kýna ile boyadýðý zikredilen Tebûzekî Receb 223’te (Haziran 838) Basra’da vefat etti. Tebûzekî
hadis hâfýzý, hüccet ve imam gibi sýfatlarla da anýlmýþtýr. Rivayetleri baþta Kütüb-i
Sitte olmak üzere birçok hadis kitabýnda
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Suudi Arabistan’ýn kuzeybatýsýndaki
önemli þehirlerden biri olup ayný adý taþýyan idarî bölgenin (imâre) merkezidir. Suriye bölgesiyle Vâdilkurâ ve Hicaz’ý birbirine
baðlayan Tebük Dýmaþk’a 500 km., Medine’ye 700 km., Ürdün sýnýrýna 140 km.
mesafededir. Ýslâm coðrafyacýlarý Tebük’ün
Suriye ile Arap yarýmadasýný birbirinden
ayýrdýðýný kaydetmekle birlikte bazýlarý þehrin Suriye’ye, bazýlarý da Arap yarýmadasýna dahil olduðunu belirtir (Ýstahrî, s. 20;
Makdisî, s. 179; Abdullah al-Wohaibi, s.
272-276). Tarihi milâttan önceki asýrlara
uzanan eski bir yerleþim yeri olan Tebük
muhtemelen coðrafyacý Batlamyus’un Thapaua adýyla kaydettiði yerdir (EI 2 [Ýng.], X,
50). Ýslâm’dan önce Roma ve Bizans Ýmparatorluðu hâkimiyetinde kalan bölgede
yaþayan Benî Kelb, Lahm, Âmile ve Cüzâm
gibi Arap kabileleri zamanla Bizans’ýn etkisiyle Hýristiyanlýðý kabul etti. Tebük Ýslâm
tarihinde Hz. Peygamber’in 9 (630) yýlýnda Bizans’a karþý düzenlediði gazve dolayýsýyla meþhur olmuþtur (bk. TEBÜK GAZVESÝ). Hz. Ebû Bekir, 633 yýlý sonbaharýnda Þürahbîl b. Hasene’yi 3000 kiþilik bir birlikle Tebük-Maan istikametine gönderdi.
Emevîler döneminde Halife Ömer b. Abdülazîz tarafýndan 99 (717) yýlýnda Tebük’te Resûl-i Ekrem’in mescid olarak kullandýðý yerde bir cami yaptýrýldý. Mescidü’ttevbe adýyla bilinen cami bu güzergâhtan
hacca gidenlerin ziyaret ettiði bir yer oldu.
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