TESALYA
yay.), Larissa 2006, s. 16-35; a.mlf., “To Pistopointiko genniseos ton Ambelakion, Othomanikes
piges tis idrusis kai tis istorias tous 1455-1570”,
Thessaliko Imerologio, sy. 29, Larissa 1996, s.
89-96; sy. 31 (1997), s. 277-278; a.mlf., “I emphanisis kai proimi istoria tis Karditsa symphona
me tis Othomanikes Piges”, a.e., sy. 53 (2008), s.
65-82; a.mlf., “Durbalý Sultan Resurrected? /
Durbalý Sultan Yeniden Ortaya mý Çýkýyor?”, Türk
Kültürü ve Hacý Bektaþ Velî, sy. 52 (Ýrene Melikof Anýsýna), Ankara 2009, s. 53-57; A. Petronótis, “Othomaniká Arhitektonímata Thessalikoú
Almiroú”, Archaiopthiotika, II, Almiros 1997, s.
23-124; J. Alexander, “Thessaly, Hellas, Vlachia
and the Earthquake of 1544”, Natural Disasters
in the Ottoman Empire (ed. E. Zachariadou),
Rethymnon 1999, s. 223-240; N. Rimatisídis,
“Synoptikí perigraphí tis Thessalías, Smyrni
1874”, Thessalía, Istorikes Piges, s. 17-23 (36/
37); P. G. Tsiakoumis, O Tekes ton Bektasidon
sto Ireni Pharsalon, Athens 2006; S. Laiou, “Some Considerations Regarding Çiftlik Formation
in the Western Thessaly, Sixteenth-Nineteenth
Centuries”, The Ottoman Empire, The Balkans,
The Greek Lands: Toward a Social and Economic History (ed. E. Kolovos v.dðr.), Ýstanbul
2007, s. 255-277; N. Beldiceanu – P. S. Nasturel,
“La Thessalie entre 1454/55 et 1506”, Byzantion, LIII, Bruxelles 1983, s. 104-156; N. Beldiceanu,
“Timariotes chrétiens en Thessalie, 1454/55”,
Südost-Forschungen, XLV, Leipzig 1986, s. 4581; P. Magdalino, “Between Romaniae: Thessaly
and Epirus in the Later Middle Ages”, Mediterranean Historical Review, IV, London 1989, s.
87-100; N. Karafillis, “To gephira tou Moscholouriou, Phriloi-Paradóseis-Istorí”, Thessaliko Imerologio, sy. 20 (1991), s. 81-91; J. C. Alexandropoulos, “Ta othomaniká tourkiká éngrafa tis Ierás
Monís Dousíkou, i moní os ta mésa tou 16ou
aióna”, Trikalina, XIV, Trikala 1994, s. 101-120;
A. Savvidis, “Splittered Medieval Hellenism, the
Semiautonomous State of Thessaly and its Place in History, 1213-1470”, Byzantion, LXVIII
(1998), s. 406-418; a.mlf., “Tesalya”, EI 2 (Ýng.), X,
420-422.

ÿMachýel Kýel

–

˜

TESÂNÜD
( A9 ) א
Toplumda
bireylerin ve gruplarýn
birbiriyle dayanýþma halinde
yaþamasýný ifade eden ahlâk terimi.
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Sözlükte “dayanmak, yaslanmak” anlamýndaki sened kökünden türeyen tesânüd
“dayanmak, yaslanmak” (istinâd) ve “her
topluluðun kendi sancaðý altýnda toplanmasý” þeklinde iki farklý mânaya gelmektedir (Cevherî, e½-Øý¼â¼, “snd” md.; Lisânü’l-£Arab, “snd” md.; Tâcü’l-£arûs, “snd”
md.). Kelime Türkçe’de toplumu oluþturan
bireylerin birbiriyle dayanýþma ve yardýmlaþma içinde olmasýný, birbirine güç ve destek saðlamasýný ifade eden ahlâk terimi
þeklinde kullanýlmaktadýr. Bugünkü Türkçe’de yeni kelime olarak dayanýþma ile
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karþýlanmaktadýr. Kaynaklarda ayný veya
yakýn anlamda teâvün (yardýmlaþma), tezâhür (sýrt sýrta verme), tenâsur (yardýmlaþma),
tedâmün (birine destek verme), teâlüf (kaynaþma), teâhî (kardeþlik baðý oluþturma), tevâsül (birbiriyle iliþki kurma) gibi kavramlar
geçmektedir. Modern Arapça’da tesânüd
yerine daha çok tekâfül kullanýlmaktadýr.
Kur’ân-ý Kerîm’de tesânüd kelimesi geçmemekle birlikte müminlerin kardeþ olduðu ilkesi benimsenerek (el-Bakara 2/220;
Âl-i Ýmrân 3/103; el-Hucurât 49/10) dayanýþmanýn psikolojik ve ahlâkî zemini hazýrlanmýþ, birçok âyette doðrudan ve dolaylý
biçimde dayanýþma ve paylaþmanýn sosyal ve insanî deðeri üzerinde durulmuþtur. Bazý âyetlerde teâvün (el-Mâide 5/2),
tezâhür (el-Bakara 2/85; el-Kasas 28/48; etTahrîm 66/4) ve kefâlet (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “kfl” md.; M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “nfk” md.) kavramlarý geçmektedir. Birçok âyette müminlerin birbirine maddî yardýmda bulunmasýný teþvik
için kullanýlan “infak” da bunlara eklenebilir. Mâûn sûresinin son âyetinde geçen
“mâûn” kelimesi müfessirler tarafýndan
yardýmlaþmanýn örnekleri olan “zekât, sadaka, yiyecek içecek; insanlarýn yardým
maksadýyla aralarýnda alýp verdikleri kap
kacak gibi þeyler” diye açýklanmýþtýr (Taberî, 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” biçiminde yorumlanmýþ ve Allah’ýn insanlýða bir lutfu olarak görülmüþtür (Gazzâlî,
II, 157, 158). Mâverdî, ülfetle ilgili âyetleri
açýklarken Medineli Evs ve Hazrec kabileleri arasýnda köklü bir düþmanlýk varken
Ýslâm sayesinde birbirine sýmsýký baðlanan
kardeþler ve dayanýþma içinde olan dostlar haline geldiklerini ifade eder (Edebü’ddünyâ ve’d-dîn, s. 149-150). Ýlgili âyetler
incelendiðinde din kardeþliðinin ilk þartýnýn baþkalarýna karþý kötü duygular beslemekten ve zararlý davranýþlardan sakýnmak, ikinci þartýnýn da din kardeþlerine
karþý iyi duygular beslemek ve sýkýntýlarýný paylaþmak olduðu görülür (meselâ bk.
el-En‘âm 6/151-153; el-Ýsrâ 17/23-38; elHucurât 49/9-13). Ýnsanýn öncelikle yakýn
çevresiyle ilgilenmesi ve onlarla dayanýþma içinde bulunmasý onun tabiatýnýn bir
gereði olup Kur’ân-ý Kerîm’de bu durumun dikkate alýndýðý ve ilgili âyetlerde bu
çevrenin öncelik sýrasýna göre ana babayý
ve diðer akrabayý, yakýn ve uzak komþuyu,
yakýn arkadaþý, yetimleri, yoksullarý, yolcularý ve kiþinin sorumluluðu altýnda bulunan 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 dayanýþmanýn özellikle iyilik ve takvâ konularýnda
olmasý istenir; kötülük, düþmanlýk ve saldýrganlýk türünden iþlerde yardýmlaþma
yasaklanýr (el-Mâide 5/2).
Hadislerde tesânüd (Tirmizî, “Tefsîr”, 20;
Dârimî, “Mukaddime”, 24) ve tezâhür
(Müsned, V, 100; Müslim, “Talâk”, 30; elMuva¹¹aß, “Talâk”, 22, 23) kavramlarý sözlük anlamlarýyla kullanýlmýþtýr. Buhârî’nin
el-Câmi£u’½-½a¼î¼’inde “et-Te.âvün fî
binâ,i’l-mescid” (“Salât”, 63), “Te.âvünü’lmü,minîn ba.duhum ba.dan” (“Edeb”, 36)
baþlýklý iki bab bulunmaktadýr. Ýkinci babda
zikredilen bir hadiste Resûlullah’ýn, “Müminler topluluðu tuðlalarý birbirini tutan
binaya benzer” buyurduðu ve ardýndan
parmaklarýný birbirine kenetlediði ifade
edilir. Ayný yerdeki baþka bir rivayette bir
kiþinin ihtiyacýný arzetmesi üzerine Resûlullah’ýn yanýndakilere dönerek, “Ona
yardýmcý olursanýz ecrinizi alýrsýnýz; Allah
dilediði þeyi peygamberinin diliyle söyleterek gerçekleþtirir” dediði bildirilir. Hadis
mecmualarýnda ana babaya saygý, sýla-i
rahim, yetimleri, yoksullarý, kimsesizleri himaye, komþu haklarý, sadaka, infak ve ihsan, birlik ve kardeþlik, ziyaret, hediyeleþme, dostlara yemek yedirme ve misafirperverlik gibi konulara dair hadisler ayný
zamanda yardýmlaþma ve dayanýþmayý içerir. Bununla ilgili bir hadiste, “Müminler
birbirini sevmekte, birbirine acýmakta ve
himaye etmekte bir organý hasta olduðunda diðerleri de acý çekip uykusuz kalan bir bedenin organlarý gibidir” buyurulmuþtur (Müsned, IV, 270; Buhârî, “Edeb”,
27; Müslim, “Birr”, 66). Resûl-i Ekrem’in
hicretin hemen ardýndan Medine’de gerçekleþtirdiði faaliyetler arasýnda selâmlaþmanýn yaygýnlaþtýrýlmasý, açlarýn doyurulmasý, yakýnlarýn ziyaret edilip gözetilmesi, mescid ve mektep yapýlmasý gibi sosyal konulara dair tavsiyelerin ön plana çýktýðý görülür (Makrîzî, I, 69). Bu uygulamalarýn en önemlisi bazý Mekkeli sahâbîlerin
önce kendi içlerinde, daha sonra ensardan bazý kimselerle kardeþ ilân edilmesidir (bk. MUÂHÂT). Bu kardeþliðin taraflar
arasýnda veraset iliþkisine kadar gitmesi,
Medine’de yerleþen ilk Ýslâm toplumunda
sosyal adaletin ve dayanýþmanýn güçlendirilmesi yolunda atýlmýþ önemli bir adýmdýr (Hamîdullah, I, 196). “Medine anayasasý” denilen ve bilinen ilk yazýlý anayasa
kabul edilen belgede Medine þehir devletini oluþturan müslümanlar, yahudiler ve
diðer gruplarýn birbiriyle iliþkilerinin dü-
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zenlenmesi, idarî ve adlî yapýlarýn, din ve
vicdan hürriyetinin belirli esaslara baðlanmasý yanýnda toplumsal dayanýþma bilincinin geliþtirilmesi de amaçlanmýþtýr. Hz.
Peygamber’in hicretin 5. senesinde (62627) baþ gösteren kýtlýk üzerine kendisini
hicret etmeye mecbur býrakan Mekkeliler’in yardým isteðine olumlu cevap vermesi (a.g.e., I, 274) Ýslâm’da tesânüdün
insanî boyutunu göstermesi bakýmýndan
önemlidir.
Fýkýh eserlerinde, gerek akrabalar gerekse müslümanlar arasýnda yardýmlaþma
ve dayanýþmayý teþvik eden âyetlerden hareketle muhtaç durumda olanlara yardým
etmenin öncelikle yakýnlarýnýn görevi olduðu belirtilir. Hanefîler’e göre aradaki din
farký bile akrabalarýn bu yükümlülüðünü
ortadan kaldýrmaz. Yardýmlaþma ve dayanýþmada gönüllü davranma esastýr, ancak
bakým yükümlülüðünü yerine getirmekten kaçýnan akraba aleyhine dava açýlabilir. Kaynaklarda akrabalarla ilgili dayanýþmanýn çerçevesi oldukça geniþ tutulmuþtur. Ancak muhtaç kimse bu çerçeveye giremeyecek kadar kimsesiz ve himayesiz
ise bu durumda büyük aile olan toplum
devreye girer ve muhtacý destekleme görevi ona düþer; bazan toplum adýna bu görevi devlet yerine getirir. Devlet görevini ihmal 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 bilimcilerinin, devlet gelirlerinden bir kýsmýný ihtiyaç sahibi ve düþkün kesimlerle çalýþma
gücü bulunmayanlarýn bakýmýna ayýrmak
gerektiði düþüncesinde olduklarýný ifade
eder (Fu½ûl münteze£a, s. 76). Zekât, kurban, sadaka-i fýtýr, fidye, kefâret, nezir,
karz gibi konulara ve kardeþlik, yardýmlaþma, paylaþmaya dair âyet ve hadisler
Ýslâm kültüründe tesânüdün kurumlaþmasýnda önemli ölçüde etkili olmuþtur (M.
Ebû Zehre, s. 97-101; Kemâl Bû Zeyd, III,
1204-1206). Meselâ yemini bozmak, ihramda iken avlanma yasaðýna uymamak, kasten 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 taþýrken diðer yandan yoksul ve düþkünlere
maddî destek saðlama hedefine hizmet
etmektedir. Ayrýca Ýslâm’ýn dört temel ibadeti olan namaz, oruç, zekât ve haccýn da
toplumsal iletiþimi ve dayanýþmayý geliþtirici etkileri vardýr. Ýlkini bizzat Hz. Peygamber’in gerçekleþtirdiði, daha sonraki
dönemlerde çok geniþleyen vakýflar Ýslâm
medeniyetinde tesânüd ilkesinin hayata

geçirildiði en önemli kurumlardýr. Menfaati halka tahsis edilen vakýf eserleri, insanlarýn onurunu zedelemeden ihtiyaçlarýnýn
karþýlanýp sýkýntýlarýnýn giderilmesi gibi büyük yararlarý yanýnda dolaylý olarak sosyal
barýþýn korunup desteklenmesine de önemli katký saðlamaktadýr.
Ýslâm âlimleri insanýn sosyal varlýk oluþunu onun kendi kendine yetersizliðinin,
dolayýsýyla dayanýþmaya ihtiyacýnýn zorunlu sonucu olarak görmüþlerdir. Konuyu felsefî açýdan ele alan ilk müslüman düþünürlerden Fârâbî, insanýn kendi varlýðýný
sürdürebilmesi ve insanî yetkinliðini kazanabilmesi için gerekli olan þartlarý elde
edebilmesinin diðer insanlarla bir arada
dayanýþma içinde yaþamasýna baðlý olduðunu, yeryüzünde toplumlarýn meydana
gelmesinin temelinde bu zorunluluðun bulunduðunu belirtir. Fârâbî, bu açýdan toplumsal dayanýþmayý -hadiste görüldüðü
gibi- bir bedenin organlarý arasýndaki iliþkiye benzetir (Ârâßü ehli’l-medîneti’l-fâ²ýla, s. 117-119). Bu temel fikir Ýslâm düþünür ve âlimleri arasýnda ortak bir kabul
haline gelmiþtir. Meselâ Râgýb el-Ýsfahânî
de yalnýz baþýna yaþayan insanýn en basit
ihtiyaçlarýný bile gideremeyeceðini, bu sebeple insanlarýn yardýmlaþma ve dayanýþmaya muhtaç olduklarýný ifade ederek eski siyaset kültüründeki, “Ýnsan tabiatý gereði medenî bir varlýktýr” sözüyle Resûl-i
Ekrem’in müminler topluluðunu tuðlalarý birbirini tutan binaya, yine müslümanlar arasýndaki sevgi, merhamet baðlarýný
biri hastalandýðýnda diðerleri de acý hisseden organlar arasýndaki güçlü iliþkiye
benzeten hadislerinin bu gerçeði dile getirdiðini 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 düþünür, ülfetin önemiyle ilgili âyeti (el-Enfâl
8/63) açýklarken kalplerin deðersiz heveslere ve dünyaya kapýlmasý durumunda bunun benlik çekiþmeleri doðuracaðýný ve ihtilâflarý arttýracaðýný, buna karþýlýk kalplerin dünya heveslerinden vazgeçip Allah’a
yönelmesi ve O’na teslim olmasý halinde
benlik davalarýnýn ortadan kalkýp yardýmlaþma ve dayanýþmanýn yayýlacaðýný belirtir (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.
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Sözlükte “suda hýzla yüzüp mesafe almak” mânasýndaki sebh (sibâha) kökünden türeyen tesbîh, terim olarak Cenâb-ý
Hakk’ý ulûhiyyetle baðdaþmayan her türlü eksiklik ve noksanlýktan tenzih etmeyi
ifade eder. Ayný kökten sübhâne kelimesine lafza-i celâlin eklenmesiyle oluþturulan sübhânellah terkibi tesbihle ayný anlama gelir. Her iki terim de Allah’tan baþkasýna nisbet edilemez. Kur’ân-ý Kerîm’de
seksen dokuz yerde geçen “sebh” kavramý 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 birer gerekçesi niteliðindedir. Râgýb el-Ýsfahânî, tesbihin terim anlamýnýn kelimenin
kökündeki “hýzlý biçimde yüzme” mânasýyla alâkalý olduðuna dikkat çekerek bu kavrama “kulun Allah’a ibadet etme niyetiyle her türlü kötülükten hýzla uzaklaþmasý”
anlamý verir (el-Müfredât, “sbh” md.). Buradan hareketle tesbihe “insanýn sürekli
biçimde ilâhî kontrol altýnda bulunduðunu bilmesi, daima iyi ve yararlý iþler yapmaya çalýþmasý” þeklinde daha kapsamlý
bir içerik belirlemek mümkündür.
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