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TRAMPA

masý ribâ hükümlerini gündeme getirmez.
Bu durumda bedeller arasýndaki nisbet-
sizlik ribâ deðil gabn olarak nitelenir.

Her iki bedelin peþin kararlaþtýrýlmasý
yönüyle trampa selemden, her iki bede-
lin ferden tayin edilmesi yönüyle de mut-
lak bey‘den ayrýlýr. Trampada mübadele
edilen iki ayn arasýnda deðer yönünden
denklik saðlamak için bedellerden birine
para eklenebilir. Bu durumlarda gerçek-
leþen karma iþlem yapý itibariyle çift iþ-
lem sayýlýr. Paranýn tekabül ettiði kadarýy-
la normal bey‘, geri kalan kýsmý bakýmýn-
dan trampa kabul edilir; çünkü iþlemin
asýl hedefi mübadele edilen mallardýr, di-
ðeri ise tâli niteliktedir. Ana iþlem tram-
pa, tâli olaný normal bey‘dir. Böyle bir iþ-
lemde akid kurulduktan sonra ifa edilin-
ceye kadarki aþamada ortaya çýkacak so-
runlar açýsýndan akdin bu karma yapýsý
problem çözümünde önemini korur ve as-
la yok sayýlmaz. Zira karþýlýklý bedeller ara-
sýndaki dengeyi saðlayan bu tâli iþlemdir
ve asýl akdin gerçekleþmesinde taraflarýn
iradesini belirleyecek öneme sahiptir.

Trampa akdinde þüf‘a ve görme mu-
hayyerliðinin varlýðý özel ihtimamý gerek-
tiren bir husustur. Trampaya konu olan
bedellerden birinin þüf‘a hakký barýndýr-
masý ve hak sahibinin bu hakkýný kullan-
maya kalkmasý halinde karþý bedel olarak
kararlaþtýrýlan mal taayyün ettiði için þüf‘a
hakký sahibinin bu malý aynen temin et-
mesi çoðu zaman imkânsýzdýr. Bu durum-
da o malý sahibinden rayiç bedel üzerin-
den satýn alýp satýcýya teslim edebilir. Mal
sahibi malýný satmaya yanaþmazsa malýn
kýymetini ödeme yoluna gider. Aynýn de-
ðeri bilirkiþi tarafýndan belirlendikten son-
ra bu miktara diðer taraf itiraz etse bile
malýn bizzat kendisinin temininde ýsrar et-
mesine itibar edilmez. Diðer tarafýn bu ýs-
rarýna itibar edilip satýcý da bunu satma-
ya yanaþmazsa veya bu durumu fýrsat bi-
lip gerçek deðerinin üzerinde bir fiyat ta-
lep ederse þüf‘a hakký sahibinin bu hak-
kýný kullanmasý zora sokulmuþ olur. Ancak
trampanýn yapýsý gerekçe gösterilip þüf‘a
hakkýnýn iptali yoluna gidilemez. Trampa-
ya konu olan bedellerden biri veya her iki-
si taraflarca görülmeden akde konu ya-
pýlmýþsa bu takdirde her iki taraf görme
muhayyerliðine sahiptir. Bu durum görme
muhayyerliðini geçerli sayan Hanefîler için
söz konusudur. Bunu geçerli saymayan
Þâfiîler için böyle bir ihtimal gündeme gel-
mez. Trampada taraflardan biri veya her
ikisi için þart muhayyerliði ileri sürülmüþ-
se bu muhayyerlik etkisiz hale gelmedikçe
akid baðlayýcýlýk kazanmaz.
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Bir alfabede yer alan harflerin
bazý özel iþaretler ilâvesiyle

baþka bir alfabenin
karakterlerine çevrilmesi, çevriyazý.˜ ™

Bir alfabede mevcut seslerin / harflerin
bazý özel iþaretler kullanýlarak baþka bir
alfabenin harflerine dönüþtürülüp onlar-
la gösterilmesini ifade eden transkripsi-
yon (Fr. transcription) uygulamada diðer
alfabelerin, yaygýnlýðý sebebiyle Latin alfa-
besine çevrilmesi þeklinde kendini gös-
terir. Transkripsiyon Göktürk, Uygur, Kiril,
Grek vb. alfabelerin seslerinin Latin alfa-
besindeki karakterlere çevrilmesi þeklin-
de görüldüðü gibi daha çok þarkiyat çalýþ-
malarýna paralel olarak Arapça metinlerin,
Arap alfabesinin kullanýldýðý Farsça ve Ur-
duca metinlerin ve ayný alfabeyle yazýlmýþ
Türkçe metinlerin Latin harflerine dönüþ-
türülmesi þeklinde uygulanýr. Özellikle þar-
kiyatçýlarla bazý çaðdaþ Türk âlimlerinden
bilimsel çalýþma ve neþir yapanlar arasýnda
yaygýndýr. Bu tür metinlerin Latin harfleriy-
le yazýlmasýna “Latinizasyon”, bu duruma
getirilmiþ metinlere “Latinize” denilir. Teo-
ride yazý çevrimi karþýlýðýnda “transkrip-
siyon” ve “harf çevrimi” anlamýnda trans-
literasyon diye anýlan iki yöntem söz konu-
sudur. Transkripsiyon usulünde her harfe
karþýlýk bir harf kullanýlýr. Arap alfabesin-
de sesli harfler bulunmadýðýndan bu yön-
temde ünlüler çeviriye yansýtýlmaz:

“����� ��	 
�� �� ��� ���� ���� ��”: “Mn
‘yyr ‘ph b-cnb lm ymt htty y‘mlh” gibi.
Transliterasyon yönteminde ise okuyuþ ve
telaffuza yansýyan harflerin karþýlanmasý
esas olduðu için Arap alfabesindeki ünlüler
(harekeler) bu yöntemde karþýlýk bulur: “Men

mektedir. Normal bey‘de ise önce ifasý ge-
reken edim semendir. Semen ifa edilin-
ceye kadar karþý taraf mebî‘ üzerinde ha-
pis hakký ileri sürebilir. Burada her iki ta-
raf hapis hakkýna sahiptir.

Yine normal bey‘de mebî‘ tek olduðu
için onun ifa öncesinde helâk olmasý ak-
din infisahýna yol açarken trampada her
iki bedel de mebî‘ konumunda bulundu-
ðundan bedellerden birinin helâki akdin
infisahýný gerektirmez. Çünkü geride bir
mebî‘ daha bulunmaktadýr. Her iki mebî‘
de akid için amaç konumundadýr. Bu açý-
dan trampa bey‘den farklý bir durum ar-
zetmektedir. Normal bey‘de semen deðil
mebî‘ akdin maksadý sayýlmýþtýr. Semenin
helâki akdin varlýðýný etkilemezken me-
bî‘in helâki etkiler. Trampada ise bedel-
lerden hiçbiri semen konumunda deðildir.
Ýnfisah açýsýndan bey‘ ile trampa arasýn-
daki bu fark ikale hakkýnda da geçerlidir.
Normal bey‘de mebî‘ konumundaki bedel
helâk olduðunda ikale yapma imkâný kal-
mazken semenin helâki ikalenin yapýlma-
sýna engel teþkil etmez. Trampa akdin-
deki her iki bedelin mebî‘ niteliði taþýma-
sý sebebiyle bedellerden biri helâk olsa bi-
le geride yine mebî‘ konumunda bir bedel
vardýr ve bunun varlýðý ikalenin hâlâ müm-
kün olduðunu gösterir. Bu durumda ikale
yoluna gidilmiþse helâk olan bedelin kýy-
meti ödenir. Öte yandan bedellerden biri-
nin zapta uðramasý durumu farklý deðer-
lendirilmiþ ve akdin varlýðýna engel sayýl-
mýþtýr.

Trampa ekonomisinden paralý ekono-
miye geçiþi hedefleyen Hz. Peygamber ri-
bevî mallar arasýnda gerçekleþen trampa
için daha sýký þartlar getirmiþtir. Aralarýn-
da cins birliði ve eþitlik bulunmasý, peþi-
nen mübadele edilmesi þeklinde özetlene-
bilecek olan bu þartlar fýkýhta geniþ tar-
týþmalara yol açmýþ ve geniþ anlamýyla bey‘
akdine dair fýkhî hükümlerde müctehidle-
rin ribâ yasaðýnýn gerekçesine (illet) dair
benimsediði farklý yaklaþýmlar ekseninde
þekillenmiþtir (bk. FAÝZ). Hanefîler’e göre
para taraflarýn belirlemesine raðmen mu-
ayyen hale gelmeyeceðinden para müba-
delesinin hiçbir þekilde trampa sayýlmaya-
caðý açýktýr. Buðday, arpa, hurma gibi ribe-
vî mallarýn mübadelesinde trampadan söz
edilebilmesi için iki bedelin de akdin kuru-
luþu sýrasýnda ferden muayyen hale getiril-
mesi gerekir. Bu durumda ise faizden ka-
çýnmak için iki bedel arasýnda cins birliði,
peþin ve eþit miktarda olma þartlarý ara-
nacaktýr. Bu sebeple ribevî mallarýn tram-
pasýnýn pratik bir deðeri pek yoktur. Sade-
ce bedellerden birinin ribevî mallardan ol-
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ystems für die islamischen Literaturs-
prachen, dem 18. Internationalen Ori-
entalistenkongress vorgelegt (Glück-
stadt-Hamburg 1931); Die Transliterati-
on der arabischen Schrift in ihrer An-
wendung auf die Hauptliteratursprac-
hen der islamischen Welt (Leipzig 1935;
Wiesbaden [Steiner] 1969).

Ruhi Özcan, Ýlmî, Millî ve Amelî Trans-
kripsiyon Ýmlâsý (ÝMAT) adýyla bir kitap-
çýk yayýmlamýþ (Ýstanbul 1977) ve uygula-
ma kolaylýðý sebebiyle (-h)� ،(.h)] ،(.s)�
(-k)� ،(-z)� ،(-t)� ،(-d)� ،(-s)	 ،(-z)
 (yu-
muþak) karþýklýklarýný önermiþtir. Alman þar-
kiyatçýsý Carl Brockelmann’ýn Geschichte
der arabischen literatur’unda (GAL) uy-
guladýðý transkripsiyon sistemi bir iki de-
ðiþiklikle Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat
Fakültesi Dergisi ve M. Fuat Sezgin’in
Geschichte des arabischen schriptums
(GAS) adlý kitabý gibi eserler için benim-
senmiþtir. GAL transkripsiyon dizgesinde
“�q, �š ve �ð” iken anýlan dergide “�k,
�þ, �c” olarak deðiþtirilmiþ, “�p, ]h, �t
w / u, �g, �., �ç, �t, 	þ, 
d” karþýlýkla-
rýnda ve diðer harflerde uyum saðlanmýþ-
týr. Hemze baþta a, i, u, içte ve sonda “ ’”
ile; üstün a, esre i, ötre u ile; uzatma har-
fin üzerine konan tire (-) ile; diþil takýsý (�)
duruþta a, geçiþte t ile gösterilmiþ; harf-i
ta‘rif (א�) kamerî harflerde al-, þemsî harf-
lerde idgamla (aþ-, an- gibi) ve tamlama
þeklindeki özel isimler tek kelime halinde
yazýlmýþtýr.

Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si’nce düzenlenen Türk bilimsel çevriyazý
Türkçe Ýslâm Ansiklopedisi, Türk üni-
versitelerinin bilimsel çalýþma ve neþir-
leri, Arapça, Farsça metin, eser adý, özel
isim ve yer adlarýyla Arap alfabesiyle ya-
zýlmýþ eski Türkçe metinler için uygulan-
mýþtýr. Bunun önceki sistemden farký Arap
dili seslerinin yanýnda Farsça ve Türkçe’ye
özgü “� ��=:” seslerinin p, ç, j, n, g þek-
linde karþýlanmýþ olmasý, ayrýca “
z, �s,
�k, �cd, �þ” karþýlýklarýnýn deðiþikliði,
Türk dilinin fonetik özelliði dikkate alýnarak
ünlülerin “a, ýi, oö, uü” biçiminde karþýlan-
masý, a ile gösterilen üstün harekesinin sa-
dece Muhammed ve Ahmed isimlerinde
e ile gösterilmiþ olmasýdýr. Yine bu sistem-
de i‘rab ünlüleri belirtilmemiþ, harf-i ta‘rif
þemsî harflerde de küçük harfle ve “al-”
(al-Nacm) þeklinde, ulama halinde kesmey-
le ayrýlarak (va’l-) gösterilmiþtir. Kitap ad-
larýnda sadece birinci kelimenin ilk harfi
büyük yazýlmýþtýr. Baþta “ibn”, baba-oðul
arasýnda ise bin (b.) olarak kaydedilmiþ,
uzatma iþareti (-) (Abu) ulama halinde Abu’l-
Nasr þeklinde yazýlmamýþ, harf-i cerler mec-
rurlarýndan tire ile (-) ayrýlmýþtýr.

Zeki Velidi Togan, Tarihte Usûl adlý ese-
rinde bunlardan farklý olarak “�ñ, �q, �x”
karþýlýklarýna yer vermiþ, transkripsiyon sis-
teminde kelime sonu ünlülerinin (i‘rab ha-
rekeleri) gösterilmemesi (sahib al-gavs al-
hadýd), gösterilmesi halinde ise tire (-)
iþaretiyle kelimeden ayrýlmasý (sahib-u’l-
gavs-i’l-hadýd) veya hem ayrýlmasý hem kü-
çük punto ile yazýlmasý (sahib-ü’l-gavs-i’l-
hadýd) þeklinde üç seçeneðe yer vermiþ-
tir. Alman Þarkiyat Cemiyeti’nin Ýslâm Eser-
leri Transkripsiyon Komisyonu’nun sundu-
ðu raporda kelime sonu ünlülerini çizgi ile
ayýrmadan Arapça için dört, Farsça için
iki ve Türkçe için beþ biçim önerilmiþtir.

Türkiye Diyanet Vakfý Ýslâm Ansik-
lopedisi’nde (DÝA) Türkçe Ýslâm Ansik-
lopedisi’nin transkripsiyon sistemi uygu-
lanmýþ, ancak burada Türkçe okuyuþ esas
alýnarak harf-i ta‘rif “al-” deðil “el-” þeklin-
de ve þemsî harflerle birlikte idgamla (eþ-
þems, en-necm) yazýlmýþ, üstün (-) kalýn
ünsüzlerde a, ince ünsüzlerde e ile karþý-
lanmýþ, kelime sonu ünlülerinin harekeleri
gösterilmiþtir. Arapça-Farsça kelime, özel
isim ve yer adlarýnýn imlâsýnda Türkçe söy-
leyiþe riayet edilmekle birlikte harf dev-
riminden önceki ve sonraki döneme ait
isimlerde farklý bir yöntem uygulanmýþ-
týr. Buna göre açýk hecelerdeki uzunluk-
lar düzeltme ( ˆ ) iþaretiyle (Mâtürîdî), ka-
palý hecelerdeki uzunluklar ise daha çok
terkiplerde gösterilmiþtir (Necmeddin ^
Necmeddîn-i Kübrâ). Kaf ve gayýn har-
finden sonra gelen ünlünün kalýn olarak
uzatýlmasý için düz çizgi (-) kullanýlmýþ (Ka-
sým, müttaký, Galib), hece sonundaki ga-
yýnlar ise “ð” harfiyle belirtilmiþtir (Suðrâ,
fârið). Hece sonunda ayýn ve hemzelerle
bir sessizden sonra hece baþýnda bulunan
ayýn ve hemzeler “ ‘ ’ ” iþaretleriyle göste-
rilmiþtir (Ca‘fer, Mes‘ûd; lü’lü’, Me’mûn).
Kelime sonundaki ayýnlar genellikle belir-
tilirken hemzeler belirtilmemiþtir (Abdün-
nâfî‘, Sebe [Sebe’]). Kiþi adlarýnda -baþta-
ki isim zinciri dýþýnda- “b.”den sonra ge-
len, -isim halinde kullanýlan- harf-i ta‘rifli
kelimelerin baþýndaki “el-” yazýlmamýþ (Ab-
dullah b. Mübârek), sýfat ve nisbelerde ise
korunmuþtur (Abdullah el-Harrâz, Abdül-
kahir el-Baðdâdî). Arapça, Farsça ve Urdu-
ca kitap ve makale adlarýnda Türkçe oku-
yuþ esas alýnmak suretiyle tam transkrip-
siyon uygulanmýþtýr (TârîÅu Ba³dâd, Dâßi-
retü’l-Ma£ârif-i Büzürg-i Ýslâmî, Æurßân-ý Ke-
rîm key Urdû Terâcim, kitâbiyât). Daha çok
Türk okuyucusuna hitap eden transkrip-
siyon sistemlerinde harf-i ta‘rifin “el-” de-
ðil “al-” þeklinde, ayrýca þemsî harflerle de

.ayyere epâhu bi-zenbin lem yemüt hat-
tâ ya.melehû” gibi. Bu yöntem daha yay-
gýn görülür ve transkripsiyon denince bu
uygulama akla gelir. Anýlan metinlerin ori-
jinal harfleriyle (Arap harfleri) yazýlmasý
esas olmakla birlikte gerek Türkiye’de ge-
rekse diðer ülkelerde eserlerin Latin alfa-
besine çevrilmesi bir bakýma ihtiyaç hali-
ni almýþtýr ve özellikle þarkiyatçýlar için bir
zorunluluk olmuþtur. Öte yandan Türkiye’-
de Arapça metinlerin yaný sýra Arap alfabe-
siyle yazýlmýþ Türkçe metinlerdeki “]��”
(hph), “��	” (þss) “
���” (czçz), “��”
(tt) gibi benzer sesleri birbirinden ayýrma-
dan okuma alýþkanlýðý onlarýn Latin harf-
leriyle gösterilmesini gerekli kýlmýþtýr. Bu
seslerin birbirinden ayrýlmadan yazýlmasý
bilimsel metoda aykýrý olduðu gibi kelime-
lerin asýllarý konusunda da problemler or-
taya çýkarmaktadýr. Ayrýca Hamza el-Ýsfa-
hânî, Bîrûnî ve Ýbn Hazm gibi âlimlerin be-
lirttiði gibi Arap alfabesinde sadece nokta-
larla birbirinden ayrýlan, ayný þekle sahip
harflerin mevcudiyeti, ünsüzler için müsta-
kil þekillerin bulunmayýp sadece hareke-
lerle gösterilmesi, ibare içinde yer alan ke-
limelerin sonlarýndaki ünlülerin (i‘rab ha-
rekeleri) tayininde güçlüklerin bulunma-
sý gibi özellikler tarih boyunca “tashif” ve
“tahrif” diye anýlan birçok hatalý okuma-
ya ve yazýma yol açmýþtýr. Bu da söz ko-
nusu metinlerin sakýncalarý bertaraf ede-
cek bir transkripsiyon sistemiyle yazýlma-
sýný zorunlu hale getirmiþtir.

Latin harflerini kullanan milletler Arap-
ça metinler için transkripsiyon sistemleri
geliþtirmiþ, þarkiyatçýlar ülkeden ülkeye az
çok deðiþen þekiller kullanmýþtýr. Londra’-
da kurulan The Royal Asiatic Society, Do-
ðu dilleri için ilk defa standart bir trans-
kripsiyon sistemi belirlemek amacýyla bir
komisyona hazýrlattýðý Sanskrit ve Arap al-
fabelerini karþýlayan harfler listesini 1894’-
te Journal of the Asiatic Society (JRAS)
aracýlýðýyla yayýmlamýþtýr. 1925’te Kopen-
hag’da düzenlenen konferansta “Trans-
kription phonétique et translitération”
baþlýðýyla transkripsiyon ve transliteras-
yon sistemlerini içeren bir bildiri yayým-
lanmýþ ve 1926’da bir kitapçýk halinde ba-
sýlmýþtýr. Alman Þarkiyat Cemiyeti (DGM)
bünyesinde Ýslâm Eserleri Transkripsiyon
Komisyonu oluþturulmuþ, 1935 yýlýnda Ro-
ma’da düzenlenen XIX. Milletlerarasý Müs-
teþrikler Kongresi’nde olduðu gibi deðiþik
þehirlerde düzenlenen toplantýlarda trans-
kripsiyon sorunu ele alýnmýþtýr. Franz Ta-
eschner transkripsiyon önerilerini þu eser-
lerinde ortaya koymuþtur: Vorschlang
eines internationalen Transkriptionss-
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seslerinin, ayrýca özgün sesler olan “:p
“�'g ,�., �t, �þ, ]h harflerinin gösteril-
mesinde uzlaþma bulunduðu, yine özgün
sesler olan “ � � � � � � � � � = � :
�z, d, dh; �p, kh, x; =ç, ®; �dj, ð; s, t, th;

�g, gh; � ç, z-; � c, d; � þ, š, sh; � j, ÿ;
�v, w; �k, q” þeklinde deðiþik karþýlýklarla
gösterildiði sonucuna götürmektedir.
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TRAVNÝK

Bosna-Hersek’te tarihî bir kasaba.
˜ ™

Bosna’nýn orta kesimlerinde Saraybos-
na’nýn 90 km. kuzeybatýsýnda deniz seviye-
sinden 504 m. kadar yüksekte yer alýr. De-
rin vadisinde kuzeydeki Vlaši@ ile (1943 m.)
güneydeki Vilenica (1235 m.) daðlarýnýn
arasýnda uzanan küçük bir akarsu olan
Lašva ýrmaðý þehri ikiye böler. Travnik’in
12 km. güneyinde endüstri bölgesi Yeni
Travnik (Novi Travnik) bulunmaktadýr. Trav-
nik Osmanlý döneminde XVI. yüzyýlda or-
taya çýkmýþtýr. Zamanla hýzlý þekilde büyü-
yerek ülkenin taþra merkezlerinin en bü-
yüklerinden biri haline gelmiþtir. 1699-
1851 yýllarý arasýnda Bosna vezirlerinin ika-
met ettiði yer olup bu dönemde pek çok
cami, okul, hamam, tekke ve diðer bina-
larla donatýlmýþtýr. Osmanlý döneminde
Travnik’in ana nüfusunu müslümanlar teþ-
kil etmiþtir. Þehir çevredeki daðlardan gö-
rüldüðü üzere, Osmanlý geçmiþinin bir gö-
rüntüsünü sunar.

Travnik’in bulunduðu yer tarih öncesin-
den itibaren yerleþime açýk olmuþtur. Pek
çok arkeolojik bulgunun, paranýn, serami-
ðin ve yapý kalýntýlarýnýn ortaya koyduðu
gibi burada Roma dönemine kadar inen
bir yerleþme yeri mevcuttu. VI ve VII. yüz-
yýllardaki Slav iþgalleri esnasýnda bu yöre
tamamen ýssýzlaþtý. Yeniden iskânýn oluþ-
tuðuna dair izler XIII. yüzyýldan itibaren
görülür. 1244’te Laþva bölgesi (^upa) Ma-
car Kralý II. Bela’nýn hâkimiyetindeydi. Laþ-

idgam edilmeden yazýlmasý isabetli görün-
memektedir.

Bu transkripsiyon sistemlerinin incelen-
mesi, dillerde yaygýn ve iþlek olan “�t, �b
“�y, %h, "n, !m,  l, �k, �f, �s, �z, �r, �d
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Arap, Fars ve Kiril harflerinin Latin harflerine çevrilmesine dayalý bazý transkripsiyon sistemleri tablosu 
(diðer alfabe harflerinin Latin harflerinden karþýlýklarý için bk. HARF) 


