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Ýnsanýn sosyal bir varlýk olmasý ve top-
lu halde yaþamasý, toplu halde yaþayan in-
sanlarýn da birbirlerinin yardýmýna ihtiyaç
duymasý sebebiyle Ýslâmî literatürde yar-
dým ve yardýmlaþmaya dair çok sayýda kav-
ram bulunmaktadýr. “Yardým etmek” an-
lamýndaki avn kökünden türeyen teâvün
ve muâvene “yardýmlaþma” mânasýnda en
sýk rastlanan kelimelerdendir. Ýâne ve ma-
ûnet kelimeleri de “yardým etmek” mâna-
sýnda kullanýlýr. Yardým eden kimseye ve
genellikle iþe yarayan her þeye muîn, bi-
rinden yardým istemeye istiâne, kendisin-
den yardým istenen kiþiye müsteân denir
(Lisânü’l-£Arab, “.avn” md.). Yine ayný kök-
ten gelen mâûn insanlara faydalý olan þey-
leri anlatýr (Taberî, XII, 709). Modern Arap-
ça’da kooperatif için teâvüniyye kelimesi
kullanýlýr. “Birine yardýmcý olup yükünü sýrt-
lama, yükünü paylaþma” anlamýndaki zahr
kökünden türeyen tezâhür ve müzâhere
“birbirine destek olmak, yardýmlaþmak”,
zâhir ve zahîr de “yardým eden” demektir
(Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “zahr” md.;
Lisânü’l-£Arab, “zahr” md.). “Yardým et-
mek” mânasýna gelen bir baþka kelime de
nasrdýr. Nasr “mazluma yardým etmek”,
nusret ise “yardým etmenin güzelliði (hüs-
nü’l-maûne)” diye açýklanýr. Ayný kökten nâ-
sýr ve nasîr “yardým eden”, tenâsur “yar-
dýmlaþma”, müstansýr “yardým isteyen”
mânasýndadýr. Nasîrin çoðulu olan ensâr
kelimesi Mekke muhacirlerine yardým eden
Medineli müslümanlar hakkýnda kullanýl-
mýþtýr (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “nsr”
md.; Lisânü’l-£Arab, “nsr” md.). Bunlarýn
yanýnda sözlükte “birinin bakýmýný, ihtiyaç-
larýný üzerine almak” anlamýndaki “kefl” kö-
künden türeyen “tekâfül” “birbirine kefil
olmak, birbirinin ihtiyacýný karþýlamak” de-
mektir. Bir kimsenin bakýmýný üzerine ala-
na kâfil ve kefîl denir. Modern Arapça’da
“et-tekâfülü’l-ictimâî” sosyal dayanýþmayý
ifade eder. Ýslâmî kaynaklarda ayrýca “te-

âdud, tesânüd, tevâsul, ülfet / teâlüf, ih-
san, infak” gibi kavramlar da yardýmlaþma
baðlamýnda kullanýlmaktadýr.

Kur’ân-ý Kerîm’de iâne kavramý iki âyet-
te yer alýr (el-Kehf 18/95; el-Furkan 25/4).
Dört âyette istiâne masdarýndan gelen
fiiller özellikle “Allah’tan yardým isteme”
anlamýnda, iki âyette müsteân “yardýmý
umulan” mânasýnda Allah’ýn sýfatý olarak
geçer (Yûsuf 12/18; el-Enbiyâ 21/112). Te-
âvün kavramýnýn iki defa zikredildiði Mâi-
de sûresinin 2. âyetinde, kötülük edenlere
karþý hissedilen öfkenin intikamcý ve sal-
dýrgan tutumlara yol açmamasý gerektiði
belirtildikten sonra, “Ýyilik ve takvâda yar-
dýmlaþýn, kötülük ve düþmanlýk yolunda
yardýmlaþmayýn” buyurulmak suretiyle Câ-
hiliye asabiyetinin beslediði, hiçbir ahlâkî
ölçü tanýmayan kabileci dayanýþma ve yar-
dýmlaþma reddedilir. Þevkânî buradaki yar-
dýmlaþmanýn bütün iyilikleri, yardýmlaþma
yasaðýnýn da bütün kötülükleri kapsadýðý-
ný söyler (Fet¼u’l-šadîr, II, 10). Kurtubî’ye
göre iyilik ve takvâda yardýmlaþmanýn çe-
þitli yollarý vardýr ve herkesin yardýmý ken-
di yetenek ve imkânlarýna göredir; mese-
lâ âlim bilgisiyle, zengin malýyla baþkasýna
yardým eder (el-Câmi£, VI, 46-47). Mâverdî
bu âyette insanlara yardýmlaþma emre-
dilirken iyilik ile takvânýn birlikte zikredil-
mesinin sebebini þöyle açýklar: “Çünkü Al-
lah’ýn hoþnutluðu takvâ ile, insanlarýn hoþ-
nutluðu iyilikle kazanýlýr; bu ikisine sahip
olan kimse tam mutluluða ve sonsuz ni-
mete sahip olur” (Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn,
s. 184). Kur’an’da zahr ve türevleri de sýk-
ça geçmektedir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£-
cem, “zhr” md.). Üç âyette müzâhere (et-
Tevbe 9/4; el-Ahzâb 33/26; el-Mümtehine
60/9), üç âyette de tezâhür (el-Bakara 2/
85; el-Kasas 28/48; et-Tahrîm 66/4) mas-
darýndan fiil kalýplarý bulunur. Mâide sû-
resinin 2. âyetindeki teâvün yerine Baka-
ra sûresinin 85. âyetinde tezâhür masda-
rýndan bir fiil kullanýlýr ve yahudileri eleþ-
tiri baðlamýnda, “Sonra siz ... kötülük ve
düþmanlýk yolunda onlarla yardýmlaþýyor-
sunuz” ifadesi geçer. Tezâhür ve müzâhe-
re kavramýnýn yer aldýðý diðer âyetlerde de
haklý ve meþrû olmayan yardýmlaþmalar
nehyedilir. Beþ âyette zahîr kelimesi yer
alýr (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “zahr”
md.). Nasr masdarýnýn türevleri de hem
Allah’a hem insanlara nisbet edilerek bir-
çok âyette kullanýlmýþtýr (a.g.e., “nsr” md.).
Bir âyette, “Allah size yardým ederse ar-
týk sizi hiç kimse yenemez; sizi yardýmsýz
býrakacak olursa O’nun dýþýnda size yar-
dým edebilecek kim vardýr? Müminler yal-

tarihî þartlarýný yansýttýðý gerçeði burada
incelenemeyecek kadar ayrýntýlýdýr.

Ýkinci tür yaratýlýþ felsefesi tek tanrýlý
dinlerde ortaya çýkan yoktan yaratýlýþ (ex
nihilo) biçimidir. Bu yaratýlýþ anlayýþýnda
Tanrý mevcut olan her þeyi tamamen yok-
tan var etmiþ ve tamamen iradî þekilde
düzenlemiþtir. Ex nihilo modelinin iki örne-
ði Yahudilik ve Hýristiyanlýk’týr. Yahudilik’-
te yaratýlýþla ilgili anlatýmlar büyük oran-
da Tevrat’ýn Tekvîn kitabýnýn ilk dört bö-
lümünde bulunur. Birinci bölümün birin-
ci cümlesinden ikinci bölümün dördüncü
cümlesine kadar yer alan kýsýmda hiçbir
þey yokken Tanrý’nýn ilk temel formlarý ya-
ratmasý ele alýnýr. Önce ýþýk, sonra sularýn
arasýndan gök kubbenin yaratýlýþý, deniz-
ler ve bitkilerin yaratýlýþý, hayvanlarýn ya-
ratýlýþý, insanýn Tanrý sûretinde yaratýlýþý
anlatýlýr. Bu yaratýlýþ iþlemi altý günde ta-
mamlanýr ve yedinci gün kutsanýr. Bura-
ya kadar nakledilen yaratýlýþ öyküsü ikin-
ci bölümden üçüncü bölümün sonuna ka-
dar farklý þekilde tekrarlanýr. Bu bölüm-
deki ana konu Âdem ile Havvâ’nýn cen-
netteki hayatýdýr. Tanrý topraktan Âdem’i,
onun kaburga kemiðinden Havvâ’yý yara-
týr. Kýssanýn geri kalan kýsmý yýlanýn Hav-
vâ ile Âdem’i kandýrmasý ve onlarýn cen-
netten çýkarýlmasýyla ilgilidir. Cennetten
uzaklaþtýrma tarihsel yaratýlýþýn baþlangý-
cýný teþkil eder. Yaratýlýþýn amacý Tanrý’ya
kulluktur. Ýnsan bütün yaratýlmýþlarýn üze-
rinde bir konuma yerleþtirilerek bu amacýn
anlamý açýklanýr. Kabalacý yaratýlýþ doktri-
ni, yaratýlmayý Tanrý’nýn belli aþamalar ha-
linde on ayrý þekilde tecellisi þeklinde al-
gýlayýp Ýslâm tasavvufundaki vahdet-i vu-
cûd fikrine yaklaþýr. Hýristiyanlýk’ta yara-
týlýþ büyük oranda Yahudilik’teki doktrin
çerçevesinde yorumlanmýþsa da kilise ba-
balarý yaratýlýþýn altý günde vuku bulduðu
yolundaki ifadeyi sembolik bir anlatým ola-
rak kabul eder. Hýristiyan yaratýlýþ doktri-
nini Yahudilik’ten ayýran en önemli husus
þeytanýn yaratýlýþ konusundaki mistik mis-
yonudur. Þeytan, Âdem ile Havvâ’nýn ya-
ratýlma süresinde tarihsel ve zamansal
boyutlarýn oluþumunda âdeta görünme-
yen mistik bir rol oynar. Onun yoldan çý-
karmasý eylemi zaman ve tarihin teþekkül
mantýðýna zemin hazýrlar. Buradan hare-
ketle gnostik Hýristiyanlýk yaratýlýþ ve kur-
tuluþ süreçlerini þeytanýn misyonu ile iliþ-
kilendirir.
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dýmlaþmaya engel oluþturmadýðýna iþaret
eder.

Hadislerde de yardýmlaþmayla ilgili çok
sayýda kavram geçmektedir; birçok hadis
mecmuasýnda bu konuya özel bablar ay-
rýlmýþtýr. Bir kutsî hadiste, “Yalnýz benim
rýzam için birbirine yardým edenler sevgi-
mi hak etmiþtir” buyurulur (Müsned, IV,
386). Buhârî’nin müslümanlar arasýndaki
yardýmlaþmaya (teâvün) ayýrdýðý babda yer
alan bir hadise göre (“Edeb”, 36) Resûlul-
lah, “Müminler aralarýndaki iliþkiler baký-
mýndan taþlarý birbirine kenetlenmiþ bi-
naya benzer” demiþ, ardýndan bunu iki eli-
nin parmaklarýný birbirine kenetleyerek gös-
termiþtir. “Sadaka her müslümanýn vazife-
sidir” ifadesiyle baþlayan bir hadiste mad-
dî yardýmýn yanýnda hayýr amaçlý çalýþma-
nýn, bedenle yardým etmenin, iyiliðin ya-
yýlmasý ve kötülüðün önlenmesi çabalarýna
katýlmanýn, nihayet kötülükten uzak dur-
manýn bile sadaka olduðu bildirilir (Müs-
ned, IV, 395, 411; Buhârî, “Zekât”, 30,
“Edeb”, 33; Nesâî, “Zekât”, 56). Bu hadi-
se göre, günümüzde anlamý çok basitleþ-
tirilen sadaka Ýslâmî anlayýþ açýsýndan her
türlü meþrû yardýmlaþmayý kapsayan bir
kavramdýr. “Güçlü isen gücünü zayýflara
yardým için kullan ki bu senin sadakan ol-
sun” mânasýndaki hadiste de (Müsned, V,
154) bu husus görülmektedir. “Kardeþi-
nin ihtiyacýný gideren kimsenin ihtiyacýný
da Allah giderir” (Müsned, IV, 104; Buhâ-
rî, “Mezâlim”, 3; Müslim, “Birr”, 58); “Bir
kimse kardeþine yardým ettiði müddetçe
Allah da ona yardýmýný sürdürür” (Müs-
ned, II, 274) meâlindeki hadisler yardým-
laþmanýn hem dinî deðerine hem toplum-
sal yararýna iþaret etmektedir. Hadislerde
zulme uðrayana yardým etme hususu da
sýkça geçer (Wensinck, el-Mu£cem, “.avn”,
“zlm”, “nsr” md.leri), bu arada zalime yar-
dým etmekten de söz edilir. Hz. Peygam-
ber, “Zalime yardým iki elini yakalayýp zul-
münü engellemekle olur” buyurmuþtur.

Müslüman âlim ve düþünürler, hem in-
sanýn sosyal bir canlý olduðu þeklindeki
Aristocu görüþe (Aristote, s. 461-463) hem
de ilgili âyet ve hadislere (el-Enfâl 8/63;
Müsned, II, 400; V, 335) atýfta bulunarak
insanlarýn tek baþlarýna üstesinden ge-
lemeyecekleri ihtiyaçlarla kuþatýldýklarýný,
toplumsal hayatýn, devlet ve hukuk gibi
kurumlarýn bu ihtiyaçlarý yardýmlaþarak
karþýlama zaruretinden doðduðunu söyle-
miþlerdir. Fârâbî, el-Medînetü’l-fâ²ýla’-
nýn “Ýhtiyâcü’l-insân ile’l-ictimâ‘ ve’t-teâ-
vün” baþlýðý altýnda (s. 117-119), her bire-
yin kendisine gerekli þeyleri tek baþýna el-

de etmesi mümkün olmadýðýndan insan-
larýn topluluklar oluþturmayý ve birbiriyle
yardýmlaþmayý saðlayacak bir fýtratta ya-
ratýldýðýný belirtir ve buradan hareketle
kendi toplum ve devlet felsefesini kurar.
Fârâbî’ye göre erdemli toplumun üyeleri
kendi yeteneklerini en iyi biçimde kulla-
narak mükemmel bir toplum kurabilirler.
Ýnsan tabiatý hakkýnda kötümser bir an-
layýþ taþýyan Mâverdî’ye göre insan muh-
taç olmadýðýný gördüðü zaman doðasý ge-
reði azgýnlaþýr, saldýrganlýk onun hâkim
özelliðidir. Ýnsaný uysallaþtýran þey kendi
baþýna yetersizliðinin farkýna varmasýdýr,
Ýlâhî irade onu canlýlar arasýnda en âciz
varlýk olarak yaratmýþtýr. Dolayýsýyla insan
fýtrî eksikliðinden dolayý hemcinsinden yar-
dým bekler (Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn, s.
132). Bütün insanlar eþit yetenek ve im-
kânlarla dünyaya gelselerdi hiç kimse di-
ðerinden yardým alamayacak, sonuçta ih-
tiyaçlarýn karþýlanamamasý yüzünden in-
sanlýk helâk olacaktý. Ýnsanlarýn deðiþik ye-
teneklerle donatýlmasý ve farklý imkânla-
ra kavuþturulmasýyla onlarýn aralarýnda ile-
tiþim kurmalarý, birbirleriyle kaynaþmala-
rý, dayanýþma ve yardýmlaþma içinde bu-
lunmalarý ve bu suretle eksiklerini gider-
meleri amaçlanmýþtýr. Âyetlerde belirtil-
diði üzere (Hûd 11/118; en-Nahl 16/71)
bu durum insanlýk için Allah’ýn bir lutfu-
dur (a.g.e., s. 135). Râgýb el-Ýsfahânî de
insanlarýn hayatlarýný sürdürebilmeleri için
yardýmlaþmak zorunda olduklarýný belirt-
tikten sonra bir topluluðun (sûfîlerin), “Cin-
leri ve insanlarý yalnýz bana ibadet etsin-
ler diye yarattým” meâlindeki âyete (ez-
Zâriyât 51/56) dayanarak dünya iþlerini ter-
ketmeyi fazilet saymalarýný eleþtirmiþtir.
Çünkü Allah’ýn kullarýna faydalý olacak iþ-
ler yapmak da büyük bir ibadettir. Nite-
kim, “Bütün insanlar Allah’ýn ailesidir, in-
sanlarýn en hayýrlýsý Allah’ýn ailesine en çok
faydasý dokunandýr” anlamýndaki hadis
(Ebû Ya‘lâ, VI, 65; Taberânî, VI, 252-253)
bunu göstermektedir (Râgýb el-Ýsfahânî,
e×-¬erî£a, s. 387-388, 402-403).

Bu görüþlere Gazzâlî ve Ýbn Haldûn gibi
sonraki düþünürler de katýlmýþtýr. Gazzâ-
lî’ye göre siyaset de toplumsal zaruretin
bir neticesidir. Ýnsanlarýn çeþitli tehlikele-
re karþý birbirinden güç ve yardým alma-
ya ihtiyaç duymalarý yerleþim birimlerinin
doðmasýný saðlamýþ, ancak toplumsal ha-
yat sürtüþmeleri de beraberinde getirmiþ-
tir. Nihayet bütün bu zaruretler insanlar
arasýnda barýþ, adalet, sosyal dayanýþma
ve yardýmlaþmayý gerçekleþtirecek siyasî
kurumlarýn ortaya çýkmasýna vesile olmuþ-

nýz Allah’a güvensinler” buyurulmuþtur
(Âl-i Ýmrân 3/160). Kur’ân-ý Kerîm’de ilk
müslümanlarýn müþriklerle savaþlarýnda
Allah’ýn onlara yardým ettiði (meselâ bk.
Âl-i Ýmrân 3/123; et-Tevbe 9/25; el-Feth
48/3), buna karþýlýk inkârcýlarýn dünyada
da âhirette de ilâhî yardýmdan mahrum
kalacaklarý (meselâ bk. Âl-i Ýmrân 3/22, 56;
en-Nahl 16/37; Fussýlet 41/16) bildirilir. Dua
mahiyetindeki bazý âyetlerde peygamber-
lerin ve müminlerin Allah’tan yardým dile-
dikleri anlatýlýr (meselâ bk. el-Bakara 2/250,
286; el-Mü’minûn 23/26). Dört âyette mü-
minlerin Allah’a yardýmýndan söz edilmiþ
(el-Hac 22/40; Muhammed 47/7; el-Hadîd
57/25; el-Haþr 59/8), bu tür ifadeler “Al-
lah’ýn dinine, peygamberine, kullarýna yar-
dým etme; Allah’ýn koyduðu kurallara uy-
ma, ahde baðlý kalma” þeklinde açýklan-
mýþtýr (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “nsr”
md.; Taberî, IX, 166-167; XI, 310; Þevkâ-
nî, III, 515; V, 37). Zekât ve kefâretle ilgili
âyetlerin amacý müslümanlar arasýnda yar-
dýmlaþmayý sürekli kýlmak ve yardýmý bir
kurum haline getirmektir. Ayrýca sadaka,
ihsan, in‘am, it‘am, infak, îsâr, ikram, bezl
gibi kavramlarla yardýmlaþmayý teþvik eden
çok sayýda âyet vardýr. Fecr sûresinde (89/
17-26) Mekke müþriklerinin bencillik ve
maddeperestlikleri, yetimlerin ve muhtaç-
larýn sýkýntýlarý karþýsýndaki duyarsýzlýklarý
aðýr biçimde eleþtirilmekte, bu yüzden bü-
yük cezaya çarptýrýlacaklarý bildirilmekte-
dir. Yâsîn sûresinde (36/47) muhtaçlara
yardým etmeye çaðýrýlan Mekke müþrik-
lerinin, “Allah’ýn doyurmadýklarýný biz mi
doyuracaðýz” demeleri açýk bir sapkýnlýk
olarak nitelendirilmektedir. Haþr sûresin-
de (59/9) Mekke muhacirlerine kucak açan
Medineli müslümanlardan söz edilirken,
“Onlar kendileri darlýk içinde olsalar bile
muhacirleri kendi öz canlarýna tercih eder-
ler” buyurulmaktadýr. Bu âyet, bir müslü-
manýn din kardeþini gerektiðinde kendi-
sine tercih etmesinin yüksek bir ahlâkî
erdem olduðuna iþaret eder. Medineli ilk
müslümanlarýn Kur’an’da ensar adýyla
onurlandýrýlmasý ve hatýralarýnýn ebedîleþ-
tirilmesi (et-Tevbe 9/100, 117) onlarýn bu
yardým severliklerinden kaynaklanmýþtýr.
Kur’an’da ensar kelimesi Hz. Îsâ’nýn havâ-
rileri için de kullanýlmakta (Âl-i Ýmrân 3/52;
es-Saf 61/14) ve bir yoruma göre Kur’an’-
da hýristiyanlara verilen nasârâ ismi bu-
radan gelmektedir (Râgýb el-Ýsfahânî, el-
Müfredât, “nsr” md). Mümtehine sûresin-
de (60/8-9) müslümanlarýn kendilerine za-
rar vermeyen gayri müslimlere iyilik etme-
lerine izin veren âyetler din farkýnýn yar-
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ri arasýnda yer aldýðý belirtilir. Bu yüküm-
lülüðü yerine getirmekten kaçýnan akra-
ba aleyhinde dava açýlabilir (M. Ebû Zeh-
re, s. 69-74). Ýbn Hazm iyilik ve takvâyý em-
reden, kötülük, aþýrýlýk ve saldýrganlýðý ya-
saklayan âyetlerle Hz. Ömer’in uygulama-
sýný delil göstererek susuzluk, açlýk, yýlan
sokmasý gibi bir tehlike ile karþýlaþan bi-
rine elinden geldiði halde yardým etme-
diðinden onun ölümüne yol açan kimse-
ye eðer bu sonucun doðacaðýný önceden
biliyorsa taammüden, bilmiyorsa hataen
adam öldürme cezasýnýn uygulanmasý ge-
rektiðini söyler (el-Mu¼allâ, X, 522-523).
Ýmam Mâlik, Ebû Yûsuf ve Muhammed
b. Hasan eþ-Þeybânî gibi birçok fakih de
ayný görüþtedir (Teckânî, s. 264-265).

Dinin ve dindarlýðýn yardýmlaþmaya et-
kisi üzerine yapýlan araþtýrmalarda din-
darlýðýný içine sindirmiþ, özümsemiþ bi-
reylerde yardým etme iradesinin bu du-
rumda bulunmayanlara göre daha güçlü
olduðu tesbit edilmiþtir (geniþ bilgi için
bk. Ayten, s. 94-120). Ýslâm’da hayýr yap-
ma ve sevap kazanma niyetine dayanan
zekât, sadaka-i fýtýr, kurban, nezir, karz,
kefâret, vakýf vb.ne dair hüküm ve uygu-
lamalarýn temel hedefi toplumda yardým-
laþmanýn kurumsallaþmasýný saðlamaktýr.
Baþta vakýflar olmak üzere bütün Ýslâm
beldelerinde erken dönemlerden itibaren
muhtaçlara hizmet vermek amacýyla ku-
rulan aþevi, dârülaceze, yetimler evi, ima-
ret, hastahane gibi pek çok kurum müs-
lümanlarýn dayanýþma ve yardýmlaþma ru-
hunu ortaya çýkaran hayýr müesseseleridir
(ayrýca bk. CÖMERTLÝK; ÝHSAN; ÝN‘ÂM; ÝN-
FAK; TESÂNÜD).
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Türk ve Moðol devletlerinde
hükümdar buyruðu ya da fermaný.

˜ ™

Türkçe’den Moðolca’ya geçen yarlýk ke-
limesi Türk ve Moðol dillerinde “buyruk,
emir, ferman” anlamýna gelir. Geniþ coð-
rafyalara hâkim olan Moðol hanlarý, ken-
dilerini Çin imparatorlarý gibi “Gök’ün oðul-
larý” diye gördükleri ve yeryüzünde ken-
dilerine eþit insanlarýn bulunmadýðýný dü-
þündükleri için baþkalarýna söyledikleri
yahut yazdýklarý her þeyi “büyüðün küçü-
ðe söylediði söz, emir” telakki etmiþ ve
dîvân-ý inþâlarýnda çýkan bu tür yazýlara
yarlýk demiþlerdir (Grigoryev, s. 19-21). Ýlk
Moðol hanlarýnýn yarlýklarý sözlüdür. Bun-
larýn yazýya geçirilmesi fikri, diðer birçok
uygulamada olduðu gibi XIII. yüzyýlýn ba-
þýnda Uygurlar’dan alýnmýþtýr. Bu sebep-
le Moðol hanlarýnýn yarlýklarý özellikle ya-
pý ve formül açýsýndan Uygur yarlýklarýnýn
etkisi altýnda kalmýþtýr (Poçekaev, s. 62).
Gerek Büyük Moðol Ýmparatorluðu’nda
gerekse Altýn Orda Hanlýðý’nda çok sayýda
Uygur’un kâtiplik yapmasý ve Altýn Orda
bürokrasisinde baþlangýçta Uygur dilinin
kullanýlmasý söz konusu etkiyi daha belir-
gin duruma getirmiþtir. Hâkimiyet altýn-
daki Ruslar’la Litvanyalýlar, hanlardan ge-
len her yazýya yarlýk denmesine o kadar
alýþmýþlardý ki kendilerinin hana gönder-
dikleri mektuplara bile yarlýk demeye baþ-
lamýþlardýr. Meselâ Nikonovskaya Yýllý-
ðý’nda, “1379’da Ryazan Knezi Oleg yar-
lýkla birlikte elçisini Mamay Mirza’nýn ya-
nýna gönderdi” cümlesi yer almaktadýr
(Grigoryev, s. 25). Yarlýk yazma geleneði
Büyük Moðol Ýmparatorluðu’ndan sonra
Moðolistan’da ve Cengizoðullarý’nýn kur-
duklarý devletlerde devam etmiþtir.

tur (Ý¼yâß, I, 12-13, 55; II, 193-194; III, 10,
281; el-Ýšti½âd, s. 235; el-Maš½adü’l-esnâ,
s. 70). Ýbn Haldûn da insanlar için toplu
yaþamanýn zorunluluðunu filozoflarýn, “Ýn-
san doðasý gereði medenîdir” þeklinde ifa-
de ettiklerini belirttikten sonra, insanla-
rýn en zorunlu ihtiyacý olan besinlerin üre-
tilmesinden yenmeye hazýr duruma geti-
rilmesine kadar birçok alete, iþ ve iþlem-
lere ihtiyaç bulunduðunu, bir kiþinin tek
baþýna bunlarý baþarmasýnýn düþünüleme-
yeceðini söyler (Mušaddime, s. 41-43). Ýbn
Haldûn medeniyet teorisini bu temel dü-
þünce üzerine kurmaktadýr. Ýhvân-ý Safâ
topluluðunun dost tanýmý, onlarýn yardým-
laþma ve dayanýþmaya ne kadar üstün bir
meziyet olarak baktýklarýný gösterir. Buna
göre hakiki dost düþmanlarýna karþý dos-
tuna yardým eder, sýkýntý ve belâlar karþý-
sýnda dostuna dayanak, zor zamanlarýn-
da destek olur. Dost dostun arkasýnda ka-
ledir; dostu onu andýðýnda yardýmýna ko-
þar, unutulsa da unutmaz. Dostuna iyilik
etmesini öðütler ve bu hususta ona öncü
olur; malýný ve canýný dostuna adar. Aydýn-
lýk dostlar din ve dünya hayatýnýn huzuru
için birbirine yardým ederler; zengin âlime
malýyla, âlim zengine bilgisiyle yardýmcý
olur; böylece herkes herkesin kurtuluþu-
na katký saðlar, diðerinden de bir karþýlýk
beklemez (er-Resâßil, IV, 44-45, 55-56).

Ahlâk ve fýkýh kitaplarýnda yardýmlaþ-
mayla ilgili çeþitli ilkelerden söz edilir. Ön-
celikle herkes kendi ihtiyacýný yine kendi
imkânlarýyla karþýlamaya çalýþmalý, baþka-
sýnýn eline bakmamalýdýr; çünkü birinden
yardým almak bir tür esirliktir; özgür kal-
mak isteyen kiþi hiç kimseden yardým bek-
lemez; asýl zenginlik ve onur bundadýr. Yar-
dým eden kimse de karþýlýk beklememeli,
yardým alan ise imkân ölçüsünde bunun
karþýlýðýný vererek iyilik sahibine teþekkür
etmelidir. Ebû Hâtim el-Büstî’ye göre akýl-
lý kiþi özellikle düþmanýna, aptal, günah-
kâr ve yalancýlara, kendisinden bir beklen-
tisi bulunanlara ihtiyacýndan söz etmez
(Rav²atü’l-£ušalâß, s. 142, 144, 250; Mâ-
verdî, s. 199, 205-206). Ýbn Hazm iyilik ya-
pana teþekkür etmenin farz olduðunu be-
lirtir, yapýlan iyiliðe aynýyla veya daha faz-
lasýyla karþýlýk vermeyi öðütler. Bununla
birlikte iyilik edenin kötü iþlerine yardýmcý
olmak bir teþekkür sayýlmaz. Yanlýþ ve hak-
sýz iþlerde yardýmlaþanlar gerçekte birbir-
lerine kötülük etmiþ sayýlýrlar (el-AÅlâš
ve’s-siyer fî müdâvâtü’n-nüfûs, s. 88).

Fýkýh kitaplarýnda ilgili âyet ve hadisler-
den hareketle muhtaçlara yardým etme-
nin öncelikle onlarýn yakýnlarýnýn görevle-


