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TEBSIRATÜ’l-EDÝLLE

ketle Muhammed el-Enver Hâmid Îsâ ta-
rafýndan doktora çalýþmasý olarak hazýrlan-
mýþtýr (1977, Ezher Üniversitesi Usûlüd-
dîn Fakültesi). Eseri ayrýca Claude Salamé
(Dýmaþk 1990-1993) ve Hüseyin Atay (I,
Ankara 1993; II, Ankara 2003, Þaban Ali
Düzgün ile birlikte) yayýmlamýþtýr. H. Sab-
ri Erdem Tebsýratü’l-Edille’ye Seman-
tik Yaklaþým adýyla bir doktora tezi ha-
zýrlamýþ (1988, AÜ Sosyal Bilimler Enstitü-
sü), M. Sait Özervarlý da yüksek lisans ça-
lýþmasý yapmýþtýr (bk. bibl.). Süleyman Top-
rak “Nesefî’nin Tabsýratü’l-Edille’sinde
Kaza ve Kader” adýyla bir makale yazmýþ-
týr (SÜ Ýlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 1 [Kon-
ya 1985], s. 122-135).
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Burhâneddin Ýbn Ferhûn’un
(ö. 799/1397)

Mâlikî mezhebine göre
muhakeme usulünü konu alan eseri

(bk. ÝBN FERHÛN, Burhâneddin).
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Ýlâhî emirlere uyanlarý
iyi bir sonucun beklediðini

haber verme anlamýnda terim.
˜ ™

Sözlükte “güler yüzlü olmak; güler yüz-
le karþýlamak; müjdelemek” anlamýndaki
beþr (büþûr) kökünden türeyen tebþîr
“müjdelemek” demektir (Lisânü’l-£Arab,
“bþr” md.; Kåmus Tercümesi, II, 160). Ke-
lime mutlak þekilde zikredildiðinde sevin-
dirici haber vermeyi ifade ederken belirle-
yici bir kaydýn bulunmasý durumunda kötü
haber vermeyi de kapsar. Genellikle karþýtý
olan inzâr ile birlikte kullanýlmasý iyi habe-
re tahsisini belirtmektedir. Beþr kavramý
türevleriyle birlikte Kur’ân-ý Kerîm’de sek-
seni aþkýn yerde geçmektedir (M. F. Ab-
dülbâký, el-Mu£cem, “bþr” md.). Bazý pey-
gamberlerin doðum müjdeleriyle Hz. Îsâ’-
nýn Ahmed adlý bir peygamberin gelece-
ðini haber vermesi (es-Saf 61/6) bunlar
arasýnda sayýlabilir. Kur’an’da bütün pey-
gamberlerin uyarýcý (nezîr) ve müjdeleyici
(mübeþþir), Kur’an’ýn da insanlarý doðruya
ve hayra ulaþtýracak düsturlarý içeren bir
kitap olduðu (Fussýlet 41/4) beþîr kelime-
siyle 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) kar-
þýlýk göreceði bildirilmiþ, Bakara sûresin-
de mallarýný Allah yolunda harcayanlarýn
karþýlýðý her baþaðýnda 100 tane bulunan
yedi baþaklý buðday tohumu tanesine ben-
zetilmiþtir (el-Bakara 2/261). Ýmam Mâtü-
rîdî bu ifadenin, Allah rýzasý için harcama
yapan kimsenin geride kalan malýna Ce-
nâb-ý Hakk’ýn vereceði bereket mânasý-
na gelebileceðini söylemiþtir (Teßvîlâtü’l-
Æurßân, II, 174). Tebþîr Hz. Peygamber’in
beyanlarýnda, “Kolaylaþtýrýn, güçleþtirme-
yin; müjdeleyin, nefret ettirmeyin” þeklin-
deki emirle (Buhârî, “.Ýlim”, 11; Müslim,
“Cihâd”, 5) bir düstur olarak yer almýþtýr.
Wensinck’in el-Mu£cem’inde dokuz hadis
kaynaðýna atýflar yapýlarak çeþitli müjde-
leme örnekleri verilmektedir (“bþr” md.).
Hadislerde mümine ölümü anýnda cennet
müjdelenirken kâfire de cehennemin hazýr-
landýðý (Buhârî, “Rikak”, 41; Tirmizî, “Ce-
nâ,iz”, 67), gece karanlýðýnda mescide yü-
rüyerek gidenin kýyamet günü nurla müj-
deleneceði (Tirmizî, “Salât”, 51; Ebû Dâ-
vûd, “Salât”, 49), on sahâbînin cennetle
müjdelendiði vb. konulara temas edilmek-
tedir.

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’in-
den büyük ölçüde faydalanýlmýþtýr. Konu-
lar tartýþýlýrken verilen örnekler, eserin üs-
lûbu, yöntemi ve açýklama biçimi büyük
çapta Kitâbü’t-Tev¼îd’e benzemektedir.
Öte yandan Kitâbü’t-Tev¼îd’in müellifi-
ne nisbeti, orijinalliði ve otantikliði konu-
sunda Teb½ýratü’l-edille’nin büyük bir
önem taþýdýðýný söylemek gerekir (Özer-
varlý, sy. 1 [1997], s. 20, 22-28). Teb½ýra-
tü’l-edille’de Mâtürîdî’nin bugüne ulaþma-
yan eserleri zikredilir, Teßvîlâtü’l-Æurßân
ve Kitâbü’l-Mašålât’tan ibareler nakledi-
lir (I, 162, 305, 359, 829). Eserinde Ebû Ha-
nîfe ve Mâtürîdî’ye ait fikirlere büyük sa-
dakat gösteren müellif, Eþ‘arî’ye karþý ta-
kýndýðý tavýrla onu zaman zaman Ehl-i sün-
net dýþýnda gördüðünü ima eder. Özellikle
tekvin konusunda Eþ‘ariyye’ye karþý sert
bir tutum ortaya koymasý dikkat çekici-
dir. Müellifin baþta Mu‘tezile ve Eþ‘ariyye
olmak üzere diðer mezheplerle yaptýðý tar-
týþmalardan bu mezheplere ait literatüre
vâkýf olduðu anlaþýlmaktadýr. Nitekim Teb-
½ýratü’l-edille ile Abdülkahir el-Baðdâdî’-
ye ait el-Esmâß ve’½-½ýfât’taki bazý ibare-
ler arasýnda büyük benzerlik bulunmak-
tadýr (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 üs-
lûp, yöntem ve açýklamalar Sâbûnî’nin eser-
den büyük ölçüde faydalandýðýný göster-
mektedir. Nitekim onun Teb½ýratü’l-edil-
le’den daha üstün bir eserin bulunamaya-
caðýný söylediði bilinmektedir (Fahreddin
er-Râzî, s. 23). Bunun yanýnda Teftâzânî
ve Beyâzîzâde Ahmed Efendi gibi âlimle-
rin Teb½ýratü’l-edille’den nakilde bulun-
masý (Þer¼u’l-£Ašåßid, s. 74, 119; Ýþârâtü’l-
merâm, s. 23, 55, 76, 214, 217-218, 235, 236,
243), Necmeddin en-Nesefî’ye ait £Ašåßid
metninin Teb½ýratü’l-edille’nin bir fihris-
ti mahiyetinde görülmesi (Keþfü’¾-¾unûn,
I, 337), eserin geç dönem kelâm âlimleri-
nin baþvurduðu kaynaklardan birini oluþ-
turduðunu ortaya koymaktadýr.

Teb½ýratü’l-edille’nin baþta Ýstanbul ol-
mak üzere çeþitli yerlerdeki kütüphaneler-
de yazma nüshalarý bulunmaktadýr (Broc-
kelmann, 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 hare-
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Cemâleddin el-Kasýmî, Tefsîrü’l-Æå½ýmî: Me¼âsi-
nü’t-teßvîl (nþr. M. Fuâd Abdülbâký), Kahire 1376/
1957, I, 81, 116-128; T. Ýzutsu, Ýslâm Düþünce-
sinde Ýman Kavramý (trc. Selahaddin Ayaz), Ýs-
tanbul 1984, s. 209-211.
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Ebû Seleme Mûsâ b. Ýsmâîl
et-Tebûzekî el-Basrî

(ö. 223/838)

Hadis hâfýzý.
˜ ™

Muhtemelen 136’da (753-54) doðdu.
Tebûzekî nisbesiyle anýlmasý konusunda
farklý rivayetler vardýr. Evinde muhteme-
len Râmhürmüz’e baðlý Tebûzek köyün-
den gelenleri misafir ettiði veya Basra’-
daki Tebûzek mahallesinden bir ev satýn al-
dýðý yahut gübre veya tavuk sakatatý sattý-
ðý için bu nisbeyi aldýðý söylenmiþtir. Ayrýca
Benî Minkar’ýn mevlâsý olduðundan Min-
karî diye de anýlmýþtýr. Onun bu nisbe ile
anýlmaktan hoþlandýðý, fakat Tebûzekî den-
mesini istemediði bilinmektedir. Basra’da
yaþayan Tebûzekî 160 (777) yýlýndan itiba-
ren hadis dinlemeye baþladý. En yaþlý ho-
casý 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 muhaddis-
lerden biri olan Saîd b. Ebû Arûbe’den ha-
dis ve fýkýh okudu. Uzun süre talebelik et-
tiði Hammâd b. Seleme, Cerîr b. Hâzim,
Yezîd b. Ýbrâhim et-Tüsterî gibi âlimler-
den 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 ez-
Zühlî, Ebû Zür‘a er-Râzî, Ebû Hâtim er-
Râzî, 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. Müs-
lim ile diðer Kütüb-i Sitte müellifleri Te-
bûzekî’nin rivayetlerini bir baþka râvi vasý-
tasýyla rivayet etmiþtir. Tebûzekî kýzý Es-
mâ’yý muhaddis Ebû Âsým en-Nebîl’in oð-
lu Amr ile evlendirdi ve bu evlilikten Kitâ-
bü’s-Sünne müellifi Ýbn Ebû Âsým dün-
yaya geldi. Saç ve sakallarýný kýna ile boya-
dýðý zikredilen Tebûzekî Receb 223’te (Ha-
ziran 838) Basra’da vefat etti. Tebûzekî
hadis hâfýzý, hüccet ve imam gibi sýfatlar-
la da anýlmýþtýr. Rivayetleri baþta Kütüb-i
Sitte olmak üzere birçok hadis kitabýnda

yer almýþ; Yahyâ b. Maîn, Ýbn Sa‘d, Buhâ-
rî, Ebû Hâtim er-Râzî, Ýbn Hibbân ve Ze-
hebî gibi âlimler onun hadis rivayeti açý-
sýndan güvenilir kabul edildiðini söylemiþ-
tir. Ebû Hâtim er-Râzî, “Basra’da kendile-
rinden hadis rivayet ettiðim kiþiler içinde
hadisi en güvenilir olaný Tebûzekî’dir” di-
yerek onun hadis ilmindeki yerine iþaret
etmiþtir. Yahyâ b. Maîn’in kendisinden otuz
beþ bin civarýnda hadis aldýðýnýn söylenme-
si onun ne kadar hadis rivayet ettiðine dair
bir fikir verir.
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Suudi Arabistan’da
tarihî bir þehir.
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Suudi Arabistan’ýn kuzeybatýsýndaki
önemli þehirlerden biri olup ayný adý taþý-
yan idarî bölgenin (imâre) merkezidir. Su-
riye bölgesiyle Vâdilkurâ ve Hicaz’ý birbirine
baðlayan Tebük Dýmaþk’a 500 km., Medi-
ne’ye 700 km., Ürdün sýnýrýna 140 km.
mesafededir. Ýslâm coðrafyacýlarý Tebük’ün
Suriye ile Arap yarýmadasýný birbirinden
ayýrdýðýný kaydetmekle birlikte bazýlarý þeh-
rin Suriye’ye, bazýlarý da Arap yarýmada-
sýna 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 Tha-
paua adýyla kaydettiði yerdir (EI2 [Ýng.], X,
50). Ýslâm’dan önce Roma ve Bizans Ým-
paratorluðu hâkimiyetinde kalan bölgede
yaþayan Benî Kelb, Lahm, Âmile ve Cüzâm
gibi Arap kabileleri zamanla Bizans’ýn et-
kisiyle Hýristiyanlýðý kabul etti. Tebük Ýslâm
tarihinde Hz. Peygamber’in 9 (630) yýlýn-
da Bizans’a karþý düzenlediði gazve dola-
yýsýyla meþhur olmuþtur (bk. TEBÜK GAZ-
VESÝ). Hz. Ebû Bekir, 633 yýlý sonbaharýn-
da Þürahbîl b. Hasene’yi 3000 kiþilik bir bir-
likle Tebük-Maan istikametine gönderdi.
Emevîler döneminde Halife Ömer b. Ab-
dülazîz tarafýndan 99 (717) yýlýnda Tebük’-
te Resûl-i Ekrem’in mescid olarak kullan-
dýðý yerde bir cami yaptýrýldý. Mescidü’t-
tevbe adýyla bilinen cami bu güzergâhtan
hacca gidenlerin ziyaret ettiði bir yer oldu.

Kur’an’da ve hadiste yer alan ifadeler-
den tebþîrin mutlak þekilde hayrý ve iyiliði
çaðrýþtýrdýðý, fakat ayný kavram þerle ka-
yýtlandýðýnda muhatabýn hassasiyetle uya-
rýldýðý anlaþýlmaktadýr. Nitekim, “Onlarý can
yakýcý bir azapla müjdele” meâlindeki âyet-
ler (Âl-i Ýmrân 3/21; en-Nisâ 4/138), iman
edip sâlih amel iþleyen kullarýn cennetle
müjdelenmesini gerektirdiði gibi aksi dav-
ranýþlarda bulunan kimselerin azapla uya-
rýlmasýnýn gerektiðini ortaya koymaktadýr.
Peygamberlerin müjdenin yaný sýra uyar-
ma görevlerinin de bulunmasý, tebþîr ile
inzârýn dine davet konusunda birbirini ta-
mamlayan iki yöntem olduðunu göster-
mektedir. Zira insanda dengenin saðlan-
masý ve korunabilmesi için bu kavramla-
rýn birlikte kullanýlmasý icap eder. Nitekim
birçok âyette tebþîr ile inzâr bazan bu kav-
ramlar zikredilmese de yan yana geçmek-
tedir. Allah’ýn kullarýna hitap etmesi sýra-
sýnda tebþîr ve inzâr ile saðlanan denge-
nin benzeri insanýn Allah’a yönelik davra-
nýþlarýnda havf ve recâ þeklinde ortaya çýk-
maktadýr. Ýmanýn hakikatinin bu kavram-
lar arasýnda yer almasý insanýn da iki yarý
çember biçiminde tasavvur edilen daire-
nin ortasýnda bulunduðunu hatýrlatmakta-
dýr (Cemâleddin el-Kasýmî, I, 126). Kiþinin
kendi hayatýnda ve toplum içinde olumlu
fonksiyonlar icra edebilmesi tebþîr ve in-
zâr yarým dairelerinin birleþmesini zorun-
lu kýlar. Ýnzâr bir itici güç olarak insaný ar-
kadan sevkederken tebþîr önüne çýkabi-
lecek engelleri aþmasýný saðlar. Ýmanýn bi-
rey ve toplum temelinde fayda saðlama-
sý için inzâr ve tebþîrin etkili rol oynamasý
gerekir. Tebþîr modern dönemde Hýristi-
yanlýðýn yayýlmasý amacýyla yürütülen mis-
yonerlik faaliyetlerini, mübeþþir misyoner-
leri ifade etmek üzere de kullanýlmakta-
dýr.

Ýsmâil Hakký Bursevî Mecîßü’l-beþîr li-
ecli’t-tebþîr adýyla bir eser yazmýþ (Süley-
maniye Ktp., Hâlet Efendi, nr. 789/2 [mü-
ellif hattý]), Bilâl Temiz Kur’ân-ý Kerîm
Terbiyesinde Mükâfat ve Ceza Meto-
du (Tebþîr ve Ýnzâr) ismiyle yüksek lisans
tezi hazýrlamýþtýr (1990, Dokuz Eylül Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
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