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universitatis Upsaliensis (Uppsala 1849).
Uppsala Üniversitesi Kütüphanesi’nde bu-
lunan Arapça, Farsça ve Türkçe 512 yaz-
manýn Latince tanýtýmýný içermektedir. 10.
Codices orientales bibliothecæ regiæ
universitatis Lundensis (Lundae 1850).
Lund Üniversitesi Kütüphanesi’nde mev-
cut elli Ýslâmî yazmanýn tanýtýmýdýr. 11.
Codices orientales bibliothecæ regiæ
universitatis Lundensis, Supplementa
(Lund 1853). Önceki çalýþmanýn zeyli nite-
liðinde olan bu katalogda yirmi Ýslâmî yaz-
ma tanýtýlmýþtýr.

Tornberg, Ýslâm nümismatiðine büyük
ilgi duymuþ ve Ýsveç’te bulunan II-V. (VIII-
XI.) yüzyýllara ait Ýslâmî sikkeler üzerine
önemli iki çalýþma yapmýþtýr: Symbolæ
ad rem numariam Muhammedanorum
(I-IV, Uppsala 1846-1862), Numi cufici Re-
gii numophylacii Holmiensis (Uppsala
1848). Tornberg’in diðer çalýþmalarý ara-
sýnda, Ârâmî lehçeleriyle ilgili olarak Peter
David Malmquist ve Peter Reinhold Berg-
man ile birlikte hazýrladýðý De linguæ
aramææ dialectis (Uppsala 1842), Sür-
yânî ve Arap lehçelerine dair Nya eröf-
ringar pa sprakforskningens omrade
(Fray 1842), teolojiyle ilgili De principiis
scripturae sacrae interpretandae, ad
placita reformatorum revocatis (Uppsa-
la 1845), Ýsveççe kaleme aldýðý Arabernas
läroaustalter under medeltiden (Orta-
çað’da Arap medreseleri) (Lund 1858), Sur
l’étude des langues orientales dans les
universités (1863) ve J. J. Berggren ta-
rafýndan hazýrlanan Guide français-ara-
be vulgaire’in yayýmý (Uppsala 1844) zik-
redilebilir. Tornberg 1850-1856 yýllarý ara-
sýnda Mîrhând’ýn Rav²atü’½-½afâ adlý Fars-
ça umumi tarihini yayýma hazýrlamýþsa da
yaklaþýk 3700 sayfa tutan bu çalýþma neþ-
redilmemiþtir (Moberg, II [1907-1908], s.
114-115).
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TORTOSA

(bk. TURTÛÞE).
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TORUMTAY CAMÝÝ ve TÜRBESÝ

(bk. GÖKMEDRESE CAMÝÝ).
˜ ™

– —
TORUN

˜ ™

Torun kelimesinin Arapça’da en bilinen
karþýlýðý sözlükte “hizmet ve yardým etmek,
hýzlý davranmak” anlamýndaki “hfd” kö-
künden türeyen hafîd olup torunun cin-
siyeti belirtilmek istendiðinde hafîd / hafî-
de ayýrýmý yapýlýr. Kelime Kur’ân-ý Kerîm’de
bir yerde çoðul þekliyle (hafede) geçmek-
te, insanýn evlât ve torun sahibi olmasýnýn
Allah’ýn nimetlerinden olduðu bildirilmek-
tedir (en-Nahl 16/72). “Soy, kabile” mâna-
sýndaki sýbt kelimesi kýz-erkek ayýrýmý ya-
pýlmadan torunu karþýlamakla birlikte ba-
zan hafîdin erkek çocuktan torunlarý, sýbtýn
kýz çocuktan torunlarý ifade ettiði görülür.
Bu anlamda Hz. Hasan ve Hüseyin için
Peygamber’in sýbtlarý denilmiþtir. Kur’an’-
da sýbt kelimesinin çoðulu “esbât” Hz. Ya‘-
kub’un çocuklarý ve onlarýn neslinden ge-
len on iki yahudi kabilesi anlamýnda geç-
mektedir (bk. ESBÂT). Hadislerde de sýbt
ve esbât genelde bu mânada kullanýlmýþ-
týr (Wensinck, el-Mu£cem, “sbt” md.). “Nâ-
file” kelimesi diðer birçok anlamýnýn yaný
sýra torun anlamýna da gelir; Kur’ân-ý Ke-
rîm’de bir yerde buna iþaret vardýr (el-En-
biyâ 21/72). Geniþ anlamýyla “veled” keli-
mesi çocuk ve torunlarý, “ibn” ve “bint”
oðul ve kýzlarý ve onlarýn çocuklarýný ifade
eder. Ayrýca “fer‘” (çoðulu fürû) kelimesi
çocuk ve torunlarý kapsar. Âyet ve hadis-
lerde, fýkýh literatüründe özellikle miras,
mahremiyet ve aile hukuku gibi ahvâl-i
þahsiyye alanýnda torunlarla ilgili hüküm-

kalan para ile devam ettirdi. 1847’de üni-
versitelerden sorumlu Ýsveç veliahdý Karl’ýn
(daha sonra Ýsveç Kralý XV. Karl) aracýlýðýy-
la Lund Üniversitesi’nde Doðu dilleri pro-
fesörlüðüne tayin edildi; 1850 yýlýnda or-
dinaryüslüðe yükseldi. 1858-1859 ve 1861-
1862 yýllarýnda rektörlük görevini yürüt-
tü. Ölümüne kadar üniversitede Arapça,
Farsça ve Ýbrânîce dersleri verdi. 6 Eylül
1877 tarihinde Lund’da öldü. Ýsveç’in Do-
ðu dilleri alanýnda yetiþtirdiði çok yönlü,
önemli bilim adamlarýndan olan Tornberg
Fransýzca, Almanca, Ýngilizce, Latince, Arap-
ça, Farsça, Ýbrânîce ve Türkçe’ye vâkýftý.

Eserleri. 1. Fragmenta quædam libri
¥usn al-mu¼ådhara f¢ akhbår Mi½r wa-
al-Qåhira (I-IV, Uppsala 1834-1835). Sü-
yûtî’ye ait eserin ilk dört bölümünün neþ-
ri ve Latince çevirisidir. 2. Fragmentum
libri Margarita mirabilium, auctore Ibn
el-Vard¢ (I-II, Uppsala 1835-1839). Sirâ-
ceddin Ýbnü’l-Verdî’nin ƒarîdetü’l-£acâßib
ve ferîdetü’l-³arâßib adlý eserinin ilk beþ
bölümünün neþri ve Latince tercümesidir.
3. Ibn Khalduni Narratio de expediti-
onibus Francorum in terras islamismo
subjectas (Uppsala 1840). Ýbn Haldûn’un
eserlerinde yer alan, Haçlýlar’ýn Ýslâm ül-
kelerindeki savaþlarýyla ilgili bilgilere dair
bölümlerin neþrini ve Latince çevirisini içer-
mektedir. 4. Mirkhonds berättelse am
Askaniernas konungätt i Persien (Lund
1863). Mîrhând’ýn Rav²atü’½-½afâ adlý Fars-
ça eserinin Partlar’la (Eþkâniyân) ilgili bö-
lümünün neþri ve Ýsveççe tercümesidir. 5.
Primordia dominationis murabitorum
e libro arabico vulgo Kartås inscripto,
auctore Ab†-L-Hhassano ibn Ab¢ Ze-
ra£ (Uppsala 1839). Ýbn Ebû Zer‘in el-Enî-
sü’l-mu¹rib adlý eserinin Murâbýtlar’ýn or-
taya çýkýþýyla ilgili bölümünün neþridir. 6.
Annales regum Mauritaniæ, a condito
Idrisidarum imperio ad annum fugae
726 (I-II, Uppsala 1843-1846). Ýbn Ebû
Zer‘in ayný eserinin ilk iki cildinin neþri ve
Latince çevirisidir. 7. el-Kâmil fi’t-târîÅ
(I-XII, Leiden 1851-1871). Tornberg’in ha-
yatýnýn eseri diye nitelendirilebilecek olan
bu çalýþma Ýbnü’l-Esîr’in umumi tarihinin
Berlin, British Museum, Paris ve Uppsala
nüshalarýna dayanan neþri olup Tornberg’in
adýný bilim dünyasýnda ölümsüzleþtirmiþ-
tir. Tornberg eserle ilgili iki ciltlik bir indeks
yayýmlamýþ (Leiden 1874-1876), ayrýca el-
Kâmil’de Ýspanya’nýn fethine dair kýsým-
larý neþrederek Ýsveççe’ye tercüme etmiþ-
tir (1865). 8. Kur’ân-ý Kerîm’in Ýsveççe’ye
tercümesi (Lund 1874). 9. Codices Ara-
bici, persici et turcici bibliothecæ regiæ
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karýlan kanunlarda -mirasçý sayýlmayan ya-
kýnlara vasiyetin zorunlu (vâcip) olduðunu
savunanlarýn da görüþünden yararlanýla-
rak- bu durumdaki torun veya torunlarýn
babalarýna halef olacaðý, yani kendileri le-
hine onun payý kadar vasiyette bulunul-
muþ gibi iþlem yapýlacaðý hükmü benim-
senmiþtir. Mirastan pay alamayan akra-
baya vasiyeti emreden âyetteki (en-Nisâ
4/8) emir sîgasý büyük çoðunluða göre
nedb, bazý sahâbî ve tâbiîlerle Ýbn Hazm’a
göre vücûb ifade etmektedir. Ancak bu
âlimler vasiyet edilecek miktarý belirleme-
miþ ve bunu ilgilinin takdirine býrakmýþtýr.
Günümüzde Ýslâm ülkelerinin bir kýsmýn-
da, terekenin üçte birini aþmamak þartýy-
la babasýnýn hayatta olmasý durumunda
alacaðý miktarý dede yetiminin vâcip vasi-
yet yoluyla alacaðý hükmü benimsenmiþ-
tir. Þâfiîler dýþýndaki ekseriyete göre belli
durumlarda oðlun oðlu ninesi üzerinde
velâyet hakkýna sahiptir. Büyük çoðunlu-
ða göre torunla dede ve ninenin birbirleri
lehine þahitliði geçersizdir. Süt emme yo-
luyla torun sayýlanlar evlilik yasaðý ve mah-
remiyet açýsýndan neseben torunlarla ayný
hükümde, miras ve nafaka hükümleri açý-
sýndan ise yabancý hükmündedir.
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Ýtalya’nýn orta kesiminde
tarihî bölge.

˜ ™

Batýda Tiren denizi, doðuda Apenin dað-
larýyla çevrilmiþ olan bölgenin yüzölçümü
23.000 km2, merkezi Floransa’dýr (Firen-
ze). Orta Ýtalya’nýn en önemli kültürel ve
turizm bölgesi özelliði taþýmaktadýr. Flo-
ransa, Pisa ve Siena þehirleri, Ortaçað ve
Yeniçað’dan kalma eserlerle ün yapmýþtýr.
Toskana günümüzde de Ýtalya’nýn önemli
bir tarým, ticaret ve turizm bölgesidir. Baþ-
lýca akarsuyu Arno nehridir. Kýyýya yakýn
olan Elbe adasý Toskana bölgesine aittir.

Tarihin eski çaðlarýnda Etrüskler’in yer-
leþtiði bu bölge daha sonra Romalýlar’ýn
idaresine girdi. Batý Roma Ýmparatorlu-
ðu’nun yýkýlmasýndan sonra bölgedeki þe-
hirler kendi yönetimlerini kurdu. Pisa þeh-
ri limaný sayesinde güçlendi. Bölgenin Ýs-
lâm dünyasýyla ilk münasebeti 871’de Sa-
lerno’nun Kuzey Afrika’dan gelen müslü-
man ordularýn hücumuna mâruz kalma-
sýyla gerçekleþti. Pisalýlar 1011’de Papa IV.
Sergio tarafýndan düzenlenen Haçlý sefe-
rine katýldýlar ve Ýslâm ordularýna karþý sa-
vaþtýlar. 1118’de Sicilya adasýna ve onun
merkezi Palermo þehrine yapýlan saldýrý
askerî yönden baþarýlý olmadý, fakat mad-
dî gücü geliþtirdi. Ortadoðu ve Kuzey Af-
rika’daki müslümanlarla iliþkiler ticaretin
hareketlenmesini saðladý. Bu askerî ve si-
yasî yayýlma teþebbüsleri diðer þehirlerin
de canlanmasýna yol açtý. Floransa, Lucca
ve Siena kendi ölçülerinde geliþti. Floran-
sa 1175 ile 1293 yýllarý arasýnda Toskana
bölgesinin en güçlü þehriydi. Bütün Ýtal-
ya’yý sarsan, Guelfo ve Ghibellino diye ad-
landýrýlan partiler arasýndaki çekiþmeler za-
manla ilim, kültür ve ekonomi alanlarýn-
da olumlu yönde etki yaptý. Ancak yabancý
hâkimiyetinin aðýrlýðý siyasal alanda his-
sedildi. Fransa, II. Charles d’Anjou devrin-
de hissedilir bir baský kurdu (1267-1285).
Medici ailesinin iktidara gelmesiyle birlik-
te ekonomik bakýmdan büyük geliþme ya-
þandý. Bu yeni giriþim sermaye ile bera-
ber güçlü bir denizcilik faaliyetinin doð-
masýný saðladý. 1422 yýlý bir dönüm nok-
tasý teþkil etti. Livorno Limaný yeni rejime
baðlandý, artýk liman olmayan Pisa’nýn de-
niz geleneðinin yenilenmesi, dönemin güç-
lü ticaret merkezleri durumundaki Ceno-
va ile Venedik cumhuriyetlerine yeni bir
alternatif oluþturdu. Medici ailesi 1434’te
Cosimo adlý üyesinin çabalarý sonucunda
tam bir egemenliðe kavuþtu. Devlet siste-
mi içinde oligarþik seçim usulleri getirildi,

ler yer alýrken çoðu yerde “ibnü’l-ibn (oð-
lun oðlu), bintü’l-ibn (oðlun kýzý), ibnü’l-bint
(kýzýn oðlu), bintü’l-bint (kýzýn kýzý)” gibi tam-
lamalarýn yaný sýra oðul ve kýzlarý kapsa-
yan veled kelimesi kullanýlarak “veledü’l-
veled (çocuðun çocuðu), veledü’l-ibn (oðlun
çocuðu), veledü’l-bint (kýzýn çocuðu)” gibi ter-
kiplerin yer almasý çocuklarýn ve torunla-
rýn cinsiyetlerine göre farklý hükümlere tâ-
bi olmasý sebebiyledir.

Mahrem akraba sayýlan torunla dede
ve ninesi arasýnda dinî, ahlâkî, hukukî yü-
kümlülükler ve haklar vardýr. Torunla de-
de ve nineleri arasýnda ebedî evlilik yasa-
ðý ve örtünme konusu dahil usul-fürû ara-
sýndaki mahremiyetle ilgili hükümler ge-
çerlidir; torunlar erkek ve kýz evlât hük-
mündedir. Mâlikîler dýþýndaki çoðunluða
göre ihtiyaç durumunda torunla dede ve
nine arasýnda nafaka yükümlülüðü doð-
maktadýr. Bu sebeple fakihlerin ekseriye-
tine göre torunla dede ve nine birbirine
zekât veremez; Mâlikîler’e göre verebilir.
Miras hukuku açýsýndan oðlun oðlu asabe
grubundandýr; kýz kardeþleri, amca kýzla-
rý ve belli durumlarda halalarýyla birlikte
bulunduðunda mirasý onlarla ikili birli pay-
laþýr. Kýzýn oðlu zevi’l-erhâm grubuna da-
hildir. Doktrinde tartýþma bulunsa da ço-
ðunluða göre bu grup karý-koca dýþýnda
belirli pay (farz) sahibidir ve asabenin yok-
luðu halinde mirasa hak kazanýr. Oðlun ký-
zý tek baþýna mirasçý olursa malýn yarýsý-
ný alýr; birden fazla oðul kýzý varsa bunlar
malýn üçte ikisini alýr; erkek kardeþleri var-
sa malý ikili birli paylaþýrlar; bir kýzla bir-
likte oðlun kýzlarý varsa kýz malýn yarýsýný,
oðlun kýzlarý altýda bir hisse alýrlar; iki kýz,
oðlun oðlu ve oðlun kýzlarý varsa iki kýzýn
alacaðý üçte ikiden artakalanýný ikili birli
paylaþýrlar; ancak bu son durumda oðlun
oðlu yoksa oðlun kýzlarý miras alamaz.

Ýslâm miras hukukunda geçerli olan ve
yakýn akrabanýn uzak akrabanýn mirastan
pay almasýný engellemesini ifade eden
“hacb” kuralý sonucu fakihlerin büyük ço-
ðunluðuna göre oðul varken torun miras-
tan pay alamaz. Meselâ üç oðlu bulunan
mûrisin bir oðlu kendisinden önce ölmüþ-
se onun çocuðu veya çocuklarý mirasçý ola-
maz; zira sað olan amcalarý dedelerine da-
ha yakýndýr, diðerlerinin miras hakkýný ön-
ler. Her ne kadar Ýslâm hukukuna göre ha-
yattaki amcalar velâyet hak ve sorumlu-
luklarý gereði yeðenlerinin hukukunu gö-
zetmek ve sorumluluklarýný üstlenmek du-
rumunda iseler de “dede yetimi’’ adýyla bi-
linen bu meselede dede mirasýndan mah-
rumiyetin muhtemel sakýncalarýný berta-
raf etmek üzere bazý Ýslâm ülkelerinde çý-
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