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karþýlanmaktadýr. Kaynaklarda ayný veya
yakýn anlamda teâvün (yardýmlaþma), tezâ-
hür (sýrt sýrta verme), tenâsur (yardýmlaþma),
tedâmün (birine destek verme), teâlüf (kay-
naþma), teâhî (kardeþlik baðý oluþturma), te-
vâsül (birbiriyle iliþki kurma) gibi kavramlar
geçmektedir. Modern Arapça’da tesânüd
yerine daha çok tekâfül kullanýlmaktadýr.

Kur’ân-ý Kerîm’de tesânüd kelimesi geç-
memekle birlikte müminlerin kardeþ oldu-
ðu ilkesi benimsenerek (el-Bakara 2/220;
Âl-i Ýmrân 3/103; el-Hucurât 49/10) daya-
nýþmanýn psikolojik ve ahlâkî zemini hazýr-
lanmýþ, birçok âyette doðrudan ve dolaylý
biçimde dayanýþma ve paylaþmanýn sos-
yal ve insanî deðeri üzerinde durulmuþ-
tur. Bazý âyetlerde teâvün (el-Mâide 5/2),
tezâhür (el-Bakara 2/85; el-Kasas 28/48; et-
Tahrîm 66/4) ve kefâlet (Râgýb el-Ýsfahâ-
nî, el-Müfredât, “kfl” md.; M. F. Abdülbâ-
ký, el-Mu£cem, “nfk” md.) kavramlarý geç-
mektedir. Birçok âyette müminlerin birbi-
rine maddî yardýmda bulunmasýný teþvik
için kullanýlan “infak” da bunlara eklene-
bilir. Mâûn sûresinin son âyetinde geçen
“mâûn” kelimesi müfessirler tarafýndan
yardýmlaþmanýn örnekleri olan “zekât, sa-
daka, yiyecek içecek; insanlarýn yardým
maksadýyla aralarýnda alýp verdikleri kap
kacak gibi þeyler” diye açýklanmýþtýr (Tabe-
rî, XII, 709-715; Fahreddin er-Râzî, XXXII,
108-109; Elmalýlý, IX, 6163-6164). Kur’an’-
daki ülfet kavramý da (Âl-i Ýmrân 3/103;
el-Enfâl 8/63) “birlikte yaþama eðilimi” bi-
çiminde yorumlanmýþ ve Allah’ýn insanlý-
ða bir lutfu olarak görülmüþtür (Gazzâlî,
II, 157, 158). Mâverdî, ülfetle ilgili âyetleri
açýklarken Medineli Evs ve Hazrec kabile-
leri arasýnda köklü bir düþmanlýk varken
Ýslâm sayesinde birbirine sýmsýký baðlanan
kardeþler ve dayanýþma içinde olan dost-
lar haline geldiklerini ifade eder (Edebü’d-
dünyâ ve’d-dîn, s. 149-150). Ýlgili âyetler
incelendiðinde din kardeþliðinin ilk þartý-
nýn baþkalarýna karþý kötü duygular bes-
lemekten ve zararlý davranýþlardan sakýn-
mak, ikinci þartýnýn da din kardeþlerine
karþý iyi duygular beslemek ve sýkýntýlarý-
ný paylaþmak olduðu görülür (meselâ bk.
el-En‘âm 6/151-153; el-Ýsrâ 17/23-38; el-
Hucurât 49/9-13). Ýnsanýn öncelikle yakýn
çevresiyle ilgilenmesi ve onlarla dayanýþ-
ma içinde bulunmasý onun tabiatýnýn bir
gereði olup Kur’ân-ý Kerîm’de bu duru-
mun dikkate alýndýðý ve ilgili âyetlerde bu
çevrenin öncelik sýrasýna göre ana babayý
ve diðer akrabayý, yakýn ve uzak komþuyu,
yakýn arkadaþý, yetimleri, yoksullarý, yol-
cularý ve kiþinin sorumluluðu altýnda bulu-
nan baþka insanlarý, nihayet yardýma muh-

taç herkesi kuþatacak biçimde geniþlediði
görülür (el-Bakara 2/83, 177; en-Nisâ 4/36;
el-Ýsrâ 17/26). Ancak Kur’an’da dayanýþ-
manýn özellikle iyilik ve takvâ konularýnda
olmasý istenir; kötülük, düþmanlýk ve sal-
dýrganlýk türünden iþlerde yardýmlaþma
yasaklanýr (el-Mâide 5/2).

Hadislerde tesânüd (Tirmizî, “Tefsîr”, 20;
Dârimî, “Mukaddime”, 24) ve tezâhür
(Müsned, V, 100; Müslim, “Talâk”, 30; el-
Muva¹¹aß, “Talâk”, 22, 23) kavramlarý söz-
lük anlamlarýyla kullanýlmýþtýr. Buhârî’nin
el-Câmi£u’½-½a¼î¼’inde “et-Te.âvün fî
binâ,i’l-mescid” (“Salât”, 63), “Te.âvünü’l-
mü,minîn ba.duhum ba.dan” (“Edeb”, 36)
baþlýklý iki bab bulunmaktadýr. Ýkinci babda
zikredilen bir hadiste Resûlullah’ýn, “Mü-
minler topluluðu tuðlalarý birbirini tutan
binaya benzer” buyurduðu ve ardýndan
parmaklarýný birbirine kenetlediði ifade
edilir. Ayný yerdeki baþka bir rivayette bir
kiþinin ihtiyacýný arzetmesi üzerine Re-
sûlullah’ýn yanýndakilere dönerek, “Ona
yardýmcý olursanýz ecrinizi alýrsýnýz; Allah
dilediði þeyi peygamberinin diliyle söyle-
terek gerçekleþtirir” dediði bildirilir. Hadis
mecmualarýnda ana babaya saygý, sýla-i
rahim, yetimleri, yoksullarý, kimsesizleri hi-
maye, komþu haklarý, sadaka, infak ve ih-
san, birlik ve kardeþlik, ziyaret, hediyeleþ-
me, dostlara yemek yedirme ve misafir-
perverlik gibi konulara dair hadisler ayný
zamanda yardýmlaþma ve dayanýþmayý içe-
rir. Bununla ilgili bir hadiste, “Müminler
birbirini sevmekte, birbirine acýmakta ve
himaye etmekte bir organý hasta oldu-
ðunda diðerleri de acý çekip uykusuz ka-
lan bir bedenin organlarý gibidir” buyurul-
muþtur (Müsned, IV, 270; Buhârî, “Edeb”,
27; Müslim, “Birr”, 66). Resûl-i Ekrem’in
hicretin hemen ardýndan Medine’de ger-
çekleþtirdiði faaliyetler arasýnda selâmlaþ-
manýn yaygýnlaþtýrýlmasý, açlarýn doyurul-
masý, yakýnlarýn ziyaret edilip gözetilme-
si, mescid ve mektep yapýlmasý gibi sos-
yal konulara dair tavsiyelerin ön plana çýk-
týðý görülür (Makrîzî, I, 69). Bu uygulama-
larýn en önemlisi bazý Mekkeli sahâbîlerin
önce kendi içlerinde, daha sonra ensar-
dan bazý kimselerle kardeþ ilân edilmesi-
dir (bk. MUÂHÂT). Bu kardeþliðin taraflar
arasýnda veraset iliþkisine kadar gitmesi,
Medine’de yerleþen ilk Ýslâm toplumunda
sosyal adaletin ve dayanýþmanýn güçlendi-
rilmesi yolunda atýlmýþ önemli bir adým-
dýr (Hamîdullah, I, 196). “Medine anaya-
sasý” denilen ve bilinen ilk yazýlý anayasa
kabul edilen belgede Medine þehir devle-
tini oluþturan müslümanlar, yahudiler ve
diðer gruplarýn birbiriyle iliþkilerinin dü-
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Toplumda
bireylerin ve gruplarýn

birbiriyle dayanýþma halinde
yaþamasýný ifade eden ahlâk terimi.

˜ ™

Sözlükte “dayanmak, yaslanmak” anla-
mýndaki sened kökünden türeyen tesânüd
“dayanmak, yaslanmak” (istinâd) ve “her
topluluðun kendi sancaðý altýnda toplan-
masý” þeklinde iki farklý mânaya gelmek-
tedir (Cevherî, e½-Øý¼â¼, “snd” md.; Lisâ-
nü’l-£Arab, “snd” md.; Tâcü’l-£arûs, “snd”
md.). Kelime Türkçe’de toplumu oluþturan
bireylerin birbiriyle dayanýþma ve yardým-
laþma içinde olmasýný, birbirine güç ve des-
tek saðlamasýný ifade eden ahlâk terimi
þeklinde kullanýlmaktadýr. Bugünkü Türk-
çe’de yeni kelime olarak dayanýþma ile
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geçirildiði en önemli kurumlardýr. Menfa-
ati halka tahsis edilen vakýf eserleri, insan-
larýn onurunu zedelemeden ihtiyaçlarýnýn
karþýlanýp sýkýntýlarýnýn giderilmesi gibi bü-
yük yararlarý yanýnda dolaylý olarak sosyal
barýþýn korunup desteklenmesine de önem-
li katký saðlamaktadýr.

Ýslâm âlimleri insanýn sosyal varlýk olu-
þunu onun kendi kendine yetersizliðinin,
dolayýsýyla dayanýþmaya ihtiyacýnýn zorun-
lu sonucu olarak görmüþlerdir. Konuyu fel-
sefî açýdan ele alan ilk müslüman düþü-
nürlerden Fârâbî, insanýn kendi varlýðýný
sürdürebilmesi ve insanî yetkinliðini ka-
zanabilmesi için gerekli olan þartlarý elde
edebilmesinin diðer insanlarla bir arada
dayanýþma içinde yaþamasýna baðlý oldu-
ðunu, yeryüzünde toplumlarýn meydana
gelmesinin temelinde bu zorunluluðun bu-
lunduðunu belirtir. Fârâbî, bu açýdan top-
lumsal dayanýþmayý -hadiste görüldüðü
gibi- bir bedenin organlarý arasýndaki iliþ-
kiye benzetir (Ârâßü ehli’l-medîneti’l-fâ²ý-
la, s. 117-119). Bu temel fikir Ýslâm düþü-
nür ve âlimleri arasýnda ortak bir kabul
haline gelmiþtir. Meselâ Râgýb el-Ýsfahânî
de yalnýz baþýna yaþayan insanýn en basit
ihtiyaçlarýný bile gideremeyeceðini, bu se-
beple insanlarýn yardýmlaþma ve dayanýþ-
maya muhtaç olduklarýný ifade ederek es-
ki siyaset kültüründeki, “Ýnsan tabiatý ge-
reði medenî bir varlýktýr” sözüyle Resûl-i
Ekrem’in müminler topluluðunu tuðlala-
rý birbirini tutan binaya, yine müslüman-
lar arasýndaki sevgi, merhamet baðlarýný
biri hastalandýðýnda diðerleri de acý his-
seden organlar arasýndaki güçlü iliþkiye
benzeten hadislerinin bu gerçeði dile ge-
tirdiðini kaydeder (e×-¬erî£a, s. 374). Ýbn
Haldûn ayný sebeplerle insanýn toplumsal
bir varlýk olarak yaratýldýðýný, dayanýþma
ve yardýmlaþmaya ihtiyacý bulunduðunu
söyler (Mušaddime, s. 42-43). Ayný düþü-
nür, ülfetin önemiyle ilgili âyeti (el-Enfâl
8/63) açýklarken kalplerin deðersiz heves-
lere ve dünyaya kapýlmasý durumunda bu-
nun benlik çekiþmeleri doðuracaðýný ve ih-
tilâflarý arttýracaðýný, buna karþýlýk kalple-
rin dünya heveslerinden vazgeçip Allah’a
yönelmesi ve O’na teslim olmasý halinde
benlik davalarýnýn ortadan kalkýp yardým-
laþma ve dayanýþmanýn yayýlacaðýný belir-
tir (a.g.e., s. 157).
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Allah’ýn
noksan sýfatlardan münezzeh

ve yüce olduðuna inanýp
bunu sözleri ve davranýþlarýyla

belirtme anlamýnda terim.
˜ ™

Sözlükte “suda hýzla yüzüp mesafe al-
mak” mânasýndaki sebh (sibâha) kökün-
den türeyen tesbîh, terim olarak Cenâb-ý
Hakk’ý ulûhiyyetle baðdaþmayan her tür-
lü eksiklik ve noksanlýktan tenzih etmeyi
ifade eder. Ayný kökten sübhâne kelime-
sine lafza-i celâlin eklenmesiyle oluþturu-
lan sübhânellah terkibi tesbihle ayný an-
lama gelir. Her iki terim de Allah’tan baþ-
kasýna nisbet edilemez. Kur’ân-ý Kerîm’de
seksen dokuz yerde geçen “sebh” kavra-
mý ikisi Mekkî, beþi Medenî yedi sûrenin
(Ýsrâ, Hadîd, Haþr, Saf, Cum‘a, Tegabün,
A‘lâ) baþýnda farklý þekillerde yer alýr. Bu
sûrelerden Mekke’de nâzil olan Ýsrâ ve A‘lâ
dýþýndakiler “Müsebbihât” diye anýlýr. Söz
konusu sûrelerde ilk âyetlerin muhtevasý
tesbih ve tenzih kavramlarýnýn âdeta bi-
rer gerekçesi niteliðindedir. Râgýb el-Ýsfa-
hânî, tesbihin terim anlamýnýn kelimenin
kökündeki “hýzlý biçimde yüzme” mânasýy-
la alâkalý olduðuna dikkat çekerek bu kav-
rama “kulun Allah’a ibadet etme niyetiy-
le her türlü kötülükten hýzla uzaklaþmasý”
anlamý verir (el-Müfredât, “sbh” md.). Bu-
radan hareketle tesbihe “insanýn sürekli
biçimde ilâhî kontrol altýnda bulunduðu-
nu bilmesi, daima iyi ve yararlý iþler yap-
maya çalýþmasý” þeklinde daha kapsamlý
bir içerik belirlemek mümkündür.

zenlenmesi, idarî ve adlî yapýlarýn, din ve
vicdan hürriyetinin belirli esaslara baðlan-
masý yanýnda toplumsal dayanýþma bilin-
cinin geliþtirilmesi de amaçlanmýþtýr. Hz.
Peygamber’in hicretin 5. senesinde (626-
27) baþ gösteren kýtlýk üzerine kendisini
hicret etmeye mecbur býrakan Mekkeli-
ler’in yardým isteðine olumlu cevap ver-
mesi (a.g.e., I, 274) Ýslâm’da tesânüdün
insanî boyutunu göstermesi bakýmýndan
önemlidir.

Fýkýh eserlerinde, gerek akrabalar ge-
rekse müslümanlar arasýnda yardýmlaþma
ve dayanýþmayý teþvik eden âyetlerden ha-
reketle muhtaç durumda olanlara yardým
etmenin öncelikle yakýnlarýnýn görevi oldu-
ðu belirtilir. Hanefîler’e göre aradaki din
farký bile akrabalarýn bu yükümlülüðünü
ortadan kaldýrmaz. Yardýmlaþma ve daya-
nýþmada gönüllü davranma esastýr, ancak
bakým yükümlülüðünü yerine getirmek-
ten kaçýnan akraba aleyhine dava açýlabi-
lir. Kaynaklarda akrabalarla ilgili dayanýþ-
manýn çerçevesi oldukça geniþ tutulmuþ-
tur. Ancak muhtaç kimse bu çerçeveye gi-
remeyecek kadar kimsesiz ve himayesiz
ise bu durumda büyük aile olan toplum
devreye girer ve muhtacý destekleme gö-
revi ona düþer; bazan toplum adýna bu gö-
revi devlet yerine getirir. Devlet görevini ih-
mal ederse muhtaç durumda olana yargý
aracýlýðýyla hakkýný alma yolu açýktýr (M.
Ebû Zehre, s. 69-74; M. Receb Beyyûmî,
II, 1154-1163). Fârâbî bazý siyaset bilimci-
lerinin, devlet gelirlerinden bir kýsmýný ih-
tiyaç sahibi ve düþkün kesimlerle çalýþma
gücü bulunmayanlarýn bakýmýna ayýrmak
gerektiði düþüncesinde olduklarýný ifade
eder (Fu½ûl münteze£a, s. 76). Zekât, kur-
ban, sadaka-i fýtýr, fidye, kefâret, nezir,
karz gibi konulara ve kardeþlik, yardým-
laþma, paylaþmaya dair âyet ve hadisler
Ýslâm kültüründe tesânüdün kurumlaþma-
sýnda önemli ölçüde etkili olmuþtur (M.
Ebû Zehre, s. 97-101; Kemâl Bû Zeyd, III,
1204-1206). Meselâ yemini bozmak, ihram-
da iken avlanma yasaðýna uymamak, kas-
ten ramazan orucunu bozmak gibi bazý
suçlar için konulan kefâretler (el-Bakara 2/
184, 196; el-Mâide 5/89; el-Mücâdile 58/
3-4), bir yandan cezalandýrma amacý ta-
þýrken diðer yandan yoksul ve düþkünlere
maddî destek saðlama hedefine hizmet
etmektedir. Ayrýca Ýslâm’ýn dört temel iba-
deti olan namaz, oruç, zekât ve haccýn da
toplumsal iletiþimi ve dayanýþmayý geliþ-
tirici etkileri vardýr. Ýlkini bizzat Hz. Pey-
gamber’in gerçekleþtirdiði, daha sonraki
dönemlerde çok geniþleyen vakýflar Ýslâm
medeniyetinde tesânüd ilkesinin hayata
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