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Sâlikin cem‘ halinden ayrýlýp
halk ile Hakk’ý birbirinden

ayrý varlýklar olarak görmesi 
anlamýnda tasavvuf terimi;

cem‘iyyetin karþýtý
(bk. CEM‘; CEM‘ÝYYET).
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Dinî, fikrî veya siyasî birliðin
parçalanmasý.

˜ ™

Sözlükte “ayýrma, ayýrt etme, parçala-
ma; daðýlma, parçalanmýþlýk” anlamlarýn-
daki tefrika terim olarak belirli bir dinî,
fikrî veya siyasî birliðe sahip insan toplu-
luklarýnýn bölünüp parçalanmasýný, fýrka-
lara ayrýlmasýný ifade eder. Tefrikanýn kar-
þýtý vahdet / cemâattir. Tefrika, “görüþ ay-
rýlýðýna düþme” anlamýna gelen ihtilâfla
yakýndan iliþkilidir. Ýhtilâf bazý durumlar-
da tefrika ile eþ anlamlý gibi kullanýlsa da
genelde fikir ayrýlýklarýný belirtir. Dinî yo-
rumlarda ortaya çýkan görüþ farklýlýðý de-
rinleþerek sosyal ve siyasal parçalanma-
lara yol açabilir; bunun aksine sosyal ve si-
yasal çekiþmeler þiddetlenip dini yorumla-
mada kalýcý ihtilâflara ve ayrýþmalara gö-
türebilir. Naslarda dinin aslî yapýsýný ve üm-
metin bütünlüðünü bozacak her türlü par-
çalanma yasaklanmakla birlikte en tehli-
keli olaný, geçmiþ ümmetlerde görüldüðü
gibi fikrî ve siyasî bölünmelerin dinde ka-
lýcý fýrkalaþmalara, bunun da dinî metin-
lerin ve hükümlerin tahrifine yol açmasý-
dýr. Dinde tefrika ve ihtilâfýn sebebi, vahiy-
le gelen bilgilere muhalefet edip nefsânî
arzulara uyma ve taþkýnlýk yapma (baðy)
þeklinde ifade edilir (el-Bakara 2/90, 213;
Âl-i Ýmrân 3/19; eþ-Þûrâ 42/14). Tasavvufta
tefrika iki anlamda kullanýlýr. Ýlkinde cem‘
halinin zýddýný ve kulun cem‘ halinden ay-
rýlýp kendi benliðine dönmesini, ayrý ayrý
varlýklarý görmesini, ikincisinde cem‘iyyet
halinin karþýtýný ve maddî kaygýlar sebebiy-
le insanýn huzursuz olmasýný ifade eder.

Kur’ân-ý Kerîm’de tefrika kelimesinin tü-
revleri hem sözlük hem terim anlamýn-
da birçok âyette geçmektedir (meselâ bk.
Âl-i Ýmrân 3/105; eþ-Þûrâ 42/14; el-Beyyine
98/4). Ayrýca ihtilâf kavramý yanýnda “ni-
zâ‘” kökünün türevleri de benzer mânada
kullanýlýr (Âl-i Ýmrân 3/152; el-Enfâl 8/46;
Tâhâ 20/62). Kur’an’da insanlarýn tek bir
topluluk (ümmet) halinde iken inanç ayrýlý-
ðýna düþtükleri (el-Bakara 2/213), özellikle

Ehl-i kitabýn kendilerine ilim geldikten son-
ra nefsânî arzularýna uyarak hak yoldan
saptýðý (el-Bakara 2/253; Âl-i Ýmrân 3/19;
el-Câsiye 45/17) belirtilir. Parçalanýp bö-
lünmenin dinî tebliðin ortadan kalkmasý-
na yol açacaðý ifade edilerek geçmiþ üm-
metlerden örnekler verilir (er-Rûm 30/32;
ayrýca bk. Âl-i Ýmrân 3/105; el-En‘âm 6/
159). Ýsrâiloðullarý’nýn dinleri konusunda
ayrýlýða düþmelerini eleþtiren ifadelerin ar-
dýndan, “Sonra da seni din konusunda bir
þeriat sahibi kýldýk; sen ona uy, bilmeyen-
lerin arzularýna uyma” (el-Câsiye 45/18; ay-
rýca bk. el-Mâide 5/48) buyurulur. Baþka
bir âyette, “Hep birlikte Allah’ýn ipine sým-
sýký sarýlýn; parçalanýp bölünmeyin” (Âl-i
Ýmrân 3/103) buyurularak müslümanlarýn
dinî ilkeler ve Hz. Peygamber’in sünneti
etrafýnda toplanmalarý emredilir (ayrýca
bk. el-En‘âm 6/153; el-Enbiyâ 21/92; el-
Mü’minûn 23/52). Üzerinde birleþilmesi
gereken hususlar inanç esaslarý ve amelî
hayatýn temel kurallarýyla ilgili hükümler-
den oluþur; bunlar Kur’an’da “hak din, hu-
dûdullah, Allah’ýn hükmü, þeriat” tabirle-
riyle, hadis ve fýkýh kaynaklarýnda ayrýca
“sünnet-i nebeviyye” terkibiyle ifade edilir.
Kur’an’da toplumun inanç, ahlâk ve dav-
ranýþ esaslarý ortaya konmuþtur (el-Baka-
ra 2/285; el-En‘âm 6/149-153; el-Ýsrâ 17/
23-39). Müminlerin kardeþ olduðu dile ge-
tirilirken (el-Hucurât 49/10) tevhid inancý
ve din ilkeleri hususunda ayrýlýða düþül-
memesi, siyasal birliðin ve barýþýn korun-
masý istenir (el-Enfâl 8/46). Müminlerden
iki grubun birbiriyle savaþmasý durumun-
da aralarýnda barýþýn tesis edilmesi, aksi
halde haksýzlýkta direnip barýþa yanaþma-
yan tarafla Allah’ýn emrine boyun eðince-
ye kadar savaþýlmasý emredilir (el-Hucurât
49/9; Þevkânî, V, 73).

Hadislerde de tefrika kýnanýr, müslü-
manlarýn birlik halinde bulunmalarý hu-
susu vurgulanýr: “Birbirinizi kýskanmayýn,
alýþveriþte birbirinizi aldatmayýn, birbirini-
ze düþmanlýk beslemeyin, birbirinize sýrt
çevirmeyin, birinin pazarlýðý üzerine pazar-
lýk yapmayýn; ey Allah’ýn kullarý kardeþ olun!
Müslüman müslümanýn kardeþidir; ona zul-
metmez, onu yardýmsýz býrakmaz, onu kü-
çük görmez” (Müslim, “Birr”, 32); “Mü-
minler bir binanýn tuðlalarý gibi birbirine
baðlýdýr” (Müslim, “Birr”, 65); “Müslüman-
lar birbirini sevmede ve korumada bir vü-
cudun organlarý gibidir. Vücudun herhan-
gi bir organý rahatsýzlanýrsa diðerleri de
bu yüzden ateþlenir, uykusuz kalýr” (Buhâ-
rî, “Edeb”, 27; Müslim, “Birr”, 66). Hadis-
lerde cemaat kelimesi “namaz kýlmak üze-
re bir araya gelen topluluk” þeklindeki fýk-

için bu ayrýlýk talâk sayýlmayýp fesih kabul
edilir. Bu görüþ ayrýlýðýnýn önemi talâk sa-
yýsýnýn eksilip eksilmemesinde görülür.
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ne göre karar verecek bir hakeme baþvu-
rulmasý öðütlenir (meselâ bk. en-Nisâ 4/
35). Bir hadiste, “Size namaz, oruç ve sa-
dakadan daha faziletlisini haber vereyim
mi? Bu, insanlarýn arasýný uzlaþtýrmaktýr;
çünkü iliþkilerin bozulmasý týraþlayýcýdýr;
saçý týraþ eder demiyorum, fakat dini tý-
raþlar” buyurulmuþtur (Tirmizî, “Sýfatü’l-
kýyâme”, 56).

Naslarda dinle ilgili tefrikadan sonra en
çok sakýndýrýlan husus siyasî alandaki tef-
rikadýr. Tarihte ve günümüzde siyasî ikti-
dar mücadeleleri iç savaþlara, anarþi ve te-
röre yol açmýþ, naslarda sakýndýrýlan tef-
rikanýn sayýsýz menfi örnekleri görülmüþ-
tür. Sahâbe devrindeki ridde ve fitne olay-
larý, isyanlar konuyla ilgili fýkhî hükümle-
rin konulmasýný hazýrlayan kötü tecrübe-
lerdir. Hadislerde ýsrarla cemaate sarýlma-
nýn, siyasal birliði korumanýn emredilmesi
bu tür çatýþmalara yol açacak tefrikadan
uzaklaþtýrmayý hedefler. Bu arada adalet-
sizliðin ve siyasal uygulamalardaki mem-
nuniyetsizliðin çözümünün müslümanlarý
zayýflatacak, parçalayacak ve daha büyük
zulümlere yol açacak iç çatýþmalarda aran-
mamasý gerektiði vurgulanýr. Dinî inanç-
larýn ve þer‘î hükümlerin inkârýna varan
irtidad hali dýþýnda, mevcut sorunlarýn si-
yasal birliðin korunmasýyla çözüme kavuþ-
turulmasý tavsiye edilir. Aslýnda hilâfet ku-
rumunun ve devlet yönetiminin meþruiye-
tinin temel gerekçelerinden biri de cema-
atin birliðinin korunmasýdýr; dolayýsýyla
devlet yöneticilerinin birleþtirici olmasý ge-
rekir. Ancak naslarda bölünüp fýrkalara
ayrýlmanýn kýnanmasý, Ýslâm tarihinde iti-
kadî ve siyasî fýrkalarýn ortaya çýkmasýna
ve dinden sapmalara engel olamamýþtýr.
Çatýþmalarýn çoðu dini yorumlamada gö-
rüþ ayrýlýklarýndan ziyade siyasal çekiþme-
lerden kaynaklanmýþtýr (Reþîd Rýzâ, III, 8).
Her itikadî ve siyasî fýrkanýn kendi yoru-
munu dinin sahih yolu olarak ileri sürme-
si ve kendi iktidar mücadelesini meþrûlaþ-
týrmak amacýyla naslarý te’vile yönelmesi
karþýsýnda hadislerde bildirilen cemaatin
ne olduðu hususunda erken dönemlerden
itibaren yorumlar yapýlmýþ, sonuçta bunu
ifade etmek için ümmetin üzerinde bir-
leþtiði, Hz. Peygamber’in sünnetini ve as-
habýnýn yolunu ifade eden “Ehl-i sünnet
ve cemaat” tabiri benimsenmiþtir.

Kaynaklarda her görüþ ayrýlýðýnýn kýna-
nan tefrika ve ihtilâf çerçevesinde yer al-
mayacaðý, bilgi ve anlayýþ farký gibi ihtilâf-
lardan kaçýnmanýn mümkün olmadýðý ifa-
de edilir (a.g.e., IV, 23). Gerek inançla ge-
rekse ahlâkî ve amelî alanla ilgili, “kat‘iy-

yât” denilen hükümlerde görüþ ayrýlýðýnýn
veya dinin temel hükümlerine (usûlü’d-dîn)
yeni ilâveler yapmanýn sapkýnlýða yol açan
bir tefrika kabul edildiði, genellikle amelî
ahkâm sahasýnda kalan ictihad meselele-
rinde görüþ ayrýlýðýnýn ise meþrû olduðu
belirtilir (Karaman, III, 409). Naslarda ký-
nanan bölünme ve fýrkalaþma, itikadî ko-
nularda zan ve keyfî arzulara dayalý görüþ-
lerle doðru yoldan ayrýlmak, sübjektif de-
ðerlere veya siyasal ideolojilere uyarak dini
tahrif etmek, iç kargaþaya yol açýp müs-
lümanlarýn birliðini parçalamaktýr. Nasla-
rý anlama ve uygulama çabasýyla ictihada
açýk hususlarda farklý yorumlarýn ortaya
konulmasý Kur’an’da övülen düþünme, ak-
letme ve ibret alma gibi iyi niyetli zihnî ça-
balarýn bir neticesi olup kýnanan tefrika
sýnýrlarý içinde yer almaz. Dinin esaslarýn-
da birlik halinde olmak þartýyla bunlarý ger-
çekleþtirmede baþvurulan yollarda ihtilâf
meþrûdur. Çeþitli dinî ilimlerin ortaya çý-
kýp geliþmesi tefrikayý, keyfîliðe dayalý ih-
tilâflarý bertaraf etmeyi, arzularýn yerine
hikmetin konulmasýný ve birliði saðlamayý
hedeflerken bir baþka yönden düþünme
ve ictihada dayalý görüþ ayrýlýklarýnýn yo-
lunu açar. Ayný þekilde Ýslâm’ýn temel de-
ðerlerini benimsemekle birlikte bunlarý uy-
gulamada farklý yollar tutan siyasî, fýkhî,
içtimaî teþkilâtlanmalar ve cemaatleþme-
ler de kýnanan tefrika kapsamýna girmez.
Bu tür oluþumlar çeþitli yönlerden dinin
öðretilmesine, dinî deðerlerin yayýlmasý-
na ve müslüman toplumun ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasýna katký saðlamakla dine hiz-
met etmiþ olur. Birliðin duygu, düþünce ve
hareket beraberliðiyle pekiþtirilmesi “tev-
hîd-i kulûb, tevhîd-i efkâr, tevhîd-i ef‘âl”
diye adlandýrýlýr. Bu birlik tabii, ilmî ve zevk-
lere dayalý farklýlýklarý yok ederek tek tip in-
san yetiþtirmeyi hedefleyen bir anlayýþ ol-
mayýp çeþitlilik içinde birlik sonucuna var-
ma çabasýdýr.

Ümmetin düþünce birliðini saðlayan
prensipler içinde kültür ve eylem birliðine
yönelik hususlar da yer alýr. Baþta namaz
olmak üzere hemen bütün ibadetlerde bir-
liðe katkýda bulunan unsurlar mevcuttur.
Müslümanlar arasýnda akrabalýk veya men-
faat gibi baþkaca bir bað olmadan yalnýz
din kardeþliðinden gelen bazý hak ve yü-
kümlülükler konulmuþ, bunlarýn hem ce-
maat halinde yaþamayý kolaylaþtýrýp pekiþ-
tirmesi hem de dinî yükümlülüklerin ye-
rine getirilmesine vesile teþkil etmesi he-
deflenmiþtir. Bu baðlamda selâmýn yay-
gýnlaþtýrýlmasý, hastalarýn ziyaret edilme-
si, cenazelere katýlma, bayramlarda zi-

hî anlamý yanýnda (bk. CEMAAT), “Ýslâm di-
nine mensup olanlar, onlarýn yolu, siyasî
birlik” mânalarýnda da kullanýlýr. “Bir karýþ
da olsa cemaatten ayrýlan kiþi Ýslâm baðýný
boynundan çözmüþ olur” (Tirmizî, “Edeb”,
78); “Allah ümmetimi sapýklýk üzerinde
birleþtirmez; Allah’ýn eli cemaatle birlik-
tedir; kim cemaatten ayrýlýrsa cehenne-
me ayrýlmýþ olur” (Tirmizî, “Fiten”, 7) me-
âlindeki hadislerde ikinci anlamdaki ce-
maatten söz edilmektedir. Bu tür hadis-
ler, toplumun siyasî birlik ve bütünlüðü-
nü de kapsayacak þekilde yorumlanmýþ-
týr. Hadislerde hem inanç ve yaþam birli-
ðinin hem siyasal birliðin bozulmasý bað-
lamýnda tefrikadan sakýndýrýlýr. Müslü-
manlarýn ferdî hayatlarýnda da cemaatle
birlikte bulunmalarý tavsiye edilir. Fitne
zamanlarý dýþýnda yalnýz baþýna yaþama
(inzivâ) hoþ görülmez. Bu husus, “Cema-
atten ayrýlmayýn, ayrýlýktan sakýnýn. Þüp-
hesiz þeytan tek baþýna kalanlarla birlik-
tedir, iki kiþiden ise uzaktýr. Kim cennetin
ortasýný isterse cemaate yapýþsýn” (Tirmi-
zî, “Fiten”, 7; ayrýca bk. Nesâî, “Tahrîmü’d-
dem”, 6); “Cemaatten ayrýlmayýn, zira sü-
rüden ayrýlaný kurt kapar” (Ebû Dâvûd,
“Salât”, 46) anlamýndaki hadislerde açýk-
ça görülür.

Ýnsanlar yaratýlýþlarý gereði birlikte ya-
þamaya muhtaçtýr. Hayatýn zorluklarýnýn
aþýlmasý, huzur ve güvenliðin saðlanmasý
ancak toplu halde barýþ içinde yaþamakla
mümkündür. Ýslâmiyet insanlar arasýnda-
ki farklýlýklarý tanýþma ve dostluða vesile
olarak görür; tek üstünlük ölçüsünün yal-
nýz Allah’a karþý duyulan derin saygý (tak-
vâ) olduðunu bildirir (er-Rûm 30/22; el-Hu-
curât 49/13). Kur’an’da, “Takvâ ve iyilik
üzerine yardýmlaþýn, günah ve düþmanlýk
üzerine yardýmlaþmayýn” buyurulur (el-
Mâide 5/2); hak dinden uzaklaþýlmasý, müs-
lümanlarýn birliðinin parçalanmasý veya bu-
na alet olunmasý þiddetle kýnanýr (et-Tev-
be 9/107-108). Diðer bir âyette toplumun
fýrkalara ayrýlýp birbirine düþürülmesi Al-
lah’ýn gönderdiði azap çeþitleri arasýnda
sayýlýrken (el-En‘âm 6/65) bir hadiste de,
“Cemaatte rahmet, tefrikada azap vardýr”
buyurulur (Müsned, IV, 375). Ailede, top-
lumda, sosyal ve ekonomik kuruluþlarda
tefrikadan sakýndýrýlýrken Allah’a, resulü-
ne ve müslüman yöneticiye itaat edilme-
si, ihtilâf çýkmasý durumunda Allah’ýn hü-
kümlerine baþvurulmasý emredilir (en-Ni-
sâ 4/59, 65, 69). Anlaþmazlýða düþüp mü-
cadele ve savaþ yoluna gidilmesinin par-
çalanmaya ve yýkýcý sonuçlara yol açacaðý
uyarýsýnda bulunulur; bunun yerine barý-
þýn tercih edilmesi ve Allah’ýn hükümleri-
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Kur’ân-ý Kerîm âyetlerini açýklamayý
ve yorumlamayý ifade eden terim;
Kur’an âyetlerini yorumlama ilmi

ve bu alandaki eserlerin
ortak adý.˜ ™

Sözlükte “açýklamak, beyan etmek” an-
lamýndaki fesr kökünden türeyen tefsîr
“açýklamak, ortaya çýkarmak, kelime ve-
ya sözdeki kapalýlýðý gidermek” demektir.
Kur’ân-ý Kerîm’in yorumu için fesr ve ayný
anlamda tefsire kelimeleri kullanýlýrsa da
tefsir yaygýnlýk kazanmýþtýr. Tefsir kelime-
sinin maklûb olduðu ve fesr ile benzer an-
lamlar taþýyan sefr kökünden geldiði de ile-
ri sürülmüþtür. Sefr kelimesinin kadýnýn yü-
zünü açmasý, baþtaki sarýðýn alýnmasýyla
baþýn ortaya çýkmasý ve sabahýn aydýnlýkla
belirmesi gibi “bir þeyin üzerindeki perde-
nin kalkmasý ve belli olmasý, kapalý bir þeyin
aydýnlanmasý” anlamlarýnda kullanýldýðý bi-
linmektedir. Ýnsanýn iç yüzünü, tabiatýný or-
taya çýkaran “sefer” de bu kökten gelmek-
tedir (Cevherî, e½-Øý¼â¼, “sfr” md.; Râgýb
el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “sfr” md.; ayrýca
bk. Hâlid b. Osman es-Sebt, I, 25-29). “Be-
yan etmek” anlamýndaki tefsirin çoðulu
tefsîrât, bu alanda yazýlan eserlere veri-
len isim olarak tefâsîrdir. Tefsiri çeþitli ta-
nýmlarý bir araya getirerek þöylece tarif et-
mek mümkündür: “Sarf, nahiv ve belâgat
gibi dil bilimlerinden; esbâb-ý nüzûl, nâsih-
mensuh, muhkem-müteþâbih gibi Kur’an
ilimlerinden; hadis ve tarih gibi rivayet ilim-
lerinden; mantýk ve fýkýh usulü gibi yön-
tem bilimlerinden yararlanýlarak Kur’an’ýn
mânalarýnýn açýklanmasýný ve ondan hü-
küm çýkarýlmasýný öðreten ilim” (ayrýca bk.
Zerkeþî, I, 104-105). Bu tanýmla baþka eser-
lerin yorumu kapsam dýþýnda tutulmuþ ve
tefsirin mutlaka bir dayanaðýnýn olmasý-
na, tefsir iþini yapacak kiþinin baþta dil ve
Kur’an ilimleri olmak üzere pek çok konu-
da bilgisinin bulunmasýna vurgu yapýlmýþ-
týr. Tefsiri, “Allah’ýn Kur’ân-ý Kerîm’deki mu-
radýný beþerin gücü oranýnda bulmaya yar-
dýmcý olan bir ilim dalý” þeklinde kýsaca ta-
rif etmek de mümkündür. Ebû Hayyân el-
Endelüsî’nin, “Tefsir Kur’an lafýzlarýnýn söy-
leniþ keyfiyetinden, lafýzlarýn müfred ve
terkip halindeki delâletlerinden ve hüküm-
lerinden, terkip halinde iken ortaya çýkan
mânalarýndan bahseden ilim dalýdýr” bi-
çimindeki tanýmý ise (el-Ba¼rü’l-mu¼î¹, I,
121) tefsirin hem dil ilimleriyle iliþkisine
dikkat çekmekte hem de maksadýnýn la-
fýz ve cümlelerdeki anlamý ortaya çýkarmak

olduðunu belirtmektedir. Cürcânî’ye göre
tefsir âyetin mânasýnýn, onunla ilgili kýs-
salarýn ve sebeb-i nüzûlünün anlama çok
açýk biçimde delâlet eden kelimelerle açýk-
lanmasýdýr (et-Ta£rîfât, “et-tefsîr” md.). Mü-
fessir Ýbn Akýle, Ýmam Mâtürîdî’nin, “Tef-
sir Kur’an lafzý ile kastedilenin ne olduðu-
nu kesin olarak bildirmek ve Allah üzerine,
lafýzdan kastettiði anlamýn o olduðu hu-
susunda þahitlikte bulunmaktýr. Bu mâ-
nayý kesinlikle bildiren bir delil ortaya ko-
nursa bu sahih bir tefsirdir, aksi takdirde
yapýlan iþ re’y ile tefsir olur ki bu yasaklan-
mýþtýr” þeklindeki sözlerini uygun bulur.
Burada, tefsirle te’vilin ince bir ayýrýma tâ-
bi tutulduðu ve kendisinde ihtimalin söz
konusu olduðu, te’vilin aksine tefsirde ke-
sinlik bulunduðu düþüncesi kendini gös-
termektedir.

Kur’ân-ý Kerîm’in yorumu hakkýnda tef-
sir dýþýnda “te’vil, tebyin, beyan, tâlim, taf-
sil, tasrif, i‘rab, þerh, tavzih” gibi kelime-
ler de kullanýlmaktadýr. Te’vil kavramýnýn
kökü “evl” olup “bir þeyin dönüp dolaþýp
vardýðý son nokta, sözün neticesi, iþin âký-
beti, rüyanýn yorumu” gibi anlamlara ge-
lir. Terim olarak te’vil “Allah’ýn Kur’an laf-
zýnda açýk olmayan muradýný kelâmýn aký-
þýna, Kitap ve Sünnet’e uygun düþecek
tarzda ilgili lafzýn muhtemel mânalarýndan
çýkararak açýklamak” demektir. Kur’an’ýn
çeþitli yerlerinde geçen kelime (M. F. Ab-
dülbâký, el-Mu£cem, “evl” md.) Âl-i Ýmrân
sûresinde (3/7) terim anlamýna zemin ha-
zýrlayacak biçimde müteþâbih âyetlerin
açýklanmasý kapsamýnda kullanýlmýþtýr.
“Rüyanýn yorumu” anlamýnda daha çok
Yûsuf kýssasýnda geçen te’vil kelimesi (Yû-
suf 12/6, 21, 36, 37, 44, 45, 100, 101) te-
rim mânasýný teyit eder mahiyettedir. Hz.
Mûsâ ile Hýzýr kýssasýnda olaylarýn iç yüzü-
nün açýklanmasýyla ilgili biçimde te’vil keli-
mesi yer almaktadýr (el-Kehf 18/78, 82; ay-
rýca bk. TE’VÝL). Kur’ân-ý Kerîm’de muh-
telif þekillerde ve anlamlarda geçen “be-
yan” kökü bazý yerlerde Kur’an’ýn açýklan-
masý için kullanýlmýþtýr. Kýyâme sûresin-
de Kur’an’ý çabucak ezberlemek için dilini
depreþtiren Hz. Peygamber’e hitap edilir-
ken, “Sonra onun açýklamasý da bize ait-
tir” buyurularak (el-Kýyâme 75/19), beyan
kelimesine yer verilmiþtir. Kur’ân-ý Ke-
rîm’i açýklama (tebyin) görevinin Resûl-i
Ekrem’e ait olduðu yine Kur’an’da bildiril-
mektedir. Nahl sûresinde (16/44, 64; ayrý-
ca bk. el-Mâide 5/15, 19; Ýbrâhîm 14/4; ez-
Zuhruf 43/63) Resûlullah’a, indirilen Kur’an’ý
beyan etme ve ihtilâfa düþülen konularý
çözümleyecek biçimde onu açýklama gö-
revi verilmektedir. Bu kelimeler Kur’an’ýn

yaretleþme vb. hususlarý emreden naslar
gündelik hayatta sevgi ve hoþgörüye da-
yalý bir toplum kurmanýn esaslarýný teþkil
eder. Cuma ve bayram namazlarý gibi bir
kýsým ibadetlerin ancak cemaat halinde
eda edilebilmesi ibadetlerin birleþtirici ro-
lünü vurgulamaktadýr. Ýbadetlerde ve mu-
âmelâtta bazý hükümler cemaatin birliði-
nin korunmasý kuralýna dayandýrýlmýþtýr.
Müslümanlarýn yönetim iþlerini danýþma
ile yürütmesi (eþ-Þûrâ 42/38), birden fazla
halifenin meþrû kabul edilmemesi, meþ-
rû yönetime isyanýn haram oluþu, bir yere
yönetici tayin edilirken veya yeni bir uygu-
lama yapýlýrken o yöredeki insanlar ara-
sýnda tefrika çýkmamasýna özen gösteril-
mesi, bir mahalde oturanlarýn rýza göster-
mediði kiþinin onlara namazda imamlýk
yapmasýnýn mekruh kabul edilmesi, ayný
mescidde ilkiyle ayný anda cemaatle ikinci
bir namaz kýlmanýn yasaklanmasý, bir müs-
lümaný veya müslüman topluluðunu cin-
siyeti, soyu, dili, rengi, maddî eksiklik ve
kusurlarý yönünden küçümsemenin ve kö-
tü lakap takmanýn haram kýlýnmasý, zekât
ve diðer malî tedbirlerle müslümanlar ara-
sýndaki malî dengenin korunmasý gibi me-
seleler hep birliðin korunmasý esasýna da-
yanýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

et-Ta£rîfât, “Tefrika” md.; Fîrûzâbâdî, el-Æåmû-
sü’l-mu¼î¹, “frk” md.; Müsned, IV, 375; Gazzâlî,
el-Æý½tâsü’l-müstaš¢m, Dýmaþk 1413/1993, s. 62-
81; Ýbn Teymiyye, Mecmû£atü’l-fetâvâ (nþr. Âmir
el-Cezzâr – Enver el-Bâz), Mansûre 1426/2005, XI,
55; Þevkânî, Fet¼u’l-šadîr, Beyrut 1412/1991, V,
73; Reþîd Rýzâ, Tefsîrü’l-menâr, III, 7-12; IV, 19-
54; Rýdvân Seyyid, el-Ümme ve’l-cemâ£a ve’s-sul-
¹a, Beyrut 1986; Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’ân (trc.
Muhammed Han Kayanî v.dðr.), Ýstanbul 1997,
I, 283; Yûsuf el-Kardâvî, e½-Øa¼vetü’l-Ýslâmiyye
beyne’l-iÅtilâfi’l-meþrû£ ve’t-teferruši’l-me×mûm,
Beyrut 1412/1992; Said Nursi, Ýhlas ve Uhuvvet
Risaleleri (haz. Ýsmail Mutlu), Ýstanbul 2001; Hay-
reddin Karaman, Ýslâm’ýn Iþýðýnda Günün Me-
seleleri, Ýstanbul 2001, III, 402-418; Ramazan Al-
týntaþ, “Ýslâm Düþüncesinde Tevhid ve Tefrika”,
Cumhuriyet Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Der-
gisi, sy. 1, Sivas 1996, s. 111-121; Hayati Höke-
lekli, “Tefrika”, Ýslâm’da Ýnanç, Ýbadet ve Günlük
Yaþayýþ Ansiklopedisi, Ýstanbul 1997, IV, 316-
318; Ýzzet Er, “Vahdet”, a.e., IV, 421-424; Muham-
med Ali Lisânî Feþârikî, “Tefrika”, Dâniþnâme-i
Cihân-ý Ýslâm, Tahran 1382/2003, VII, 614-617.

ÿTuncay Baþoðlu

– —
TEFRÝT
( o�)7�
א )

Ahlâkî davranýþlarda
itidal noktasýnýn altýnda kalan
sapmalar için kullanýlan terim

(bk. FAZÝLET; ÝTÝDAL).
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