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ZÝLHÝCCE

yâ b. Muhammed el-Kazvînî, s. 71) bu ri-
vayetleri doðrulama imkâný bulunmamak-
tadýr. Ýbn Abbas’ýn, “Mûsâ’ya otuz gece va-
de verdik” âyetinde geçen (el-A‘râf 7/142)
“otuz gece” ifadesini zilkade ayý olarak yo-
rumladýðý nakledilir (Þevkânî, II, 242). Ýs-
lâm tarihinde zilkade ayýnda meydana ge-
len önemli olaylardan Hendek (Ahzâb) Gaz-
vesi, Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Cahþ
ile evlenmesi, Benî Kurayza Gazvesi, Um-
re Seferi, Umretü’l-kazâ, Resûl-i Ekrem’in
Meymûne bint Hâris ile evlenmesi zikre-
dilebilir. Ramazan ve kurban bayramlarý
arasýnda kaldýðý için zilkade ayýnda nikâh
kýyýlamayacaðý yönündeki inanýþlarýn dinî
dayanaðý yoktur. Haram aylar olan zilka-
de, zilhicce, muharrem ve recebde (Hane-
fîler’e göre tercihen bu aylarýn perþembe, cuma
ve cumartesi günlerinde) oruç tutmak müs-
tehaptýr. Türk dinî mûsikisinde þevval, zil-
kade ve zilhicce aylarýnda genellikle hac
ilâhileri okunur. Bu aylarda güftelerinde
haccý, Kâbe sevgisi ve hasretini dile geti-
ren eserler icra edilir. Yine iki bayram ara-
sýnda yer aldýðýndan Türk halk kültüründe
özellikle kadýnlar arasýnda “aralýk” þeklinde
isimlendirilen zilkade ayý Osmanlý belgele-
rinde “ .kýsaltmasýyla gösterilmiþtir ”5א
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ZÝLLET
( �� א	=	 )
Ýnsanýn 

aþaðýlanmasýna yol açan 
zayýf ve itibarsýz konum anlamýnda

Kur’an tabiri.
˜ ™

Sözlükte “zayýf, âciz ve itibarsýz olmak,
aþaðýlanmak, yenik düþüp boyun eðmek”
anlamýndaki züll kökünden türeyen zillet
bir kimsenin baþkalarý karþýsýnda beden-
sel, psikolojik, ekonomik, sosyal statü vb.
yönlerden zayýflýðýný ve etkisizliðini ifade

eder. “Güç, üstünlük, saygýnlýk” mânasýn-
daki izzetin karþýtýdýr. Zillet yerine zül ve
mezellet de kullanýlýr. Birini aþaðýlamaya,
küçük düþürmeye izlâl, bu duruma düþen
kimseye zelîl (çoðulu ezille) denir (Râgýb
el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “cll” md.; Lisânü’l-
£Arab, “cll” md.). Esmâ-i hüsnâ hadisin-
de geçen (Ýbn Mâce, “Du.â,”, 10; Tirmizî,
“Da.avât”, 82) zül kökünden müzil “dile-
diði kimseyi üstünlükten yoksun býrakýp
hor ve hakir düþüren” anlamýndadýr. “Me-
hânet, tehâsüs, temelluk, denâet” gibi zil-
lete yakýn anlamlar içeren baþka kavram-
lar da vardýr (meselâ bk. Râgýb el-Ýsfahâ-
nî, s. 291; Gazzâlî, III, 368, 369). Bazý kay-
naklarda tevazuun ifratýnýn kibir / tekeb-
bür, tefritinin ise zillet olduðu belirtilir.
Râgýb el-Ýsfahânî zillet yerine “bir kimse-
nin, hakkýný kaybetmeye yol açacak dere-
cede kendini alçaltmasý” þeklinde açýkla-
dýðý “daa” (��C	א) kavramýný kullanýr (e×-¬e-
rî£a, s. 299). Gazzâlî’ye göre tevazu kibir ve
zilletin itidal noktasý olmakla birlikte te-
vazu ile zillet arasýndaki sýnýr deðiþkendir.
Buna göre bir kimsenin ilim, meslek, mev-
ki gibi hususlarda kendisinden daha aþa-
ðý durumda bulunan birine karþý tevazu-
da aþýrýya kaçmasý zillet sayýlýr (Ý¼yâß, III,
368-369).

Kur’ân-ý Kerîm’de yedi âyette zillet, on
altý âyette ayný kökten isim ve fiiller baþ-
lýca üç anlam çevresinde toplanýr. 1. Bazý
âyetlerde zillet ve türevleri yaygýn kulla-
nýmýna uygun biçimde “aþaðýlanma, âciz-
lik” mânasýna gelir. Bir âyette kudreti ve
hükümranlýðý mutlak olan Allah’ýn diledi-
ðini aziz, dilediðini zelil kýlacaðý belirtilir
(Âl-i Ýmrân 3/26). Ýsrâiloðullarý’nýn Sînâ çö-
lünde Hz. Mûsâ’ya karþý sergiledikleri sert
ve saygýsýz tavýrlarý, Medine yahudilerinin
Resûl-i Ekrem’e yönelik hasmane tutum-
larý sebebiyle zilletle damgalandýklarý (el-
Bakara 2/61; Âl-i Ýmrân 3/112), Mûsâ’nýn
Tûrisînâ’ya çýkmasýnýn ardýndan buzaðýya
tapmaya kalkýþan Ýsrâiloðullarý’nýn Allah’ýn
öfkesine ve dünya hayatýnda zillete mâ-
ruz kaldýklarý (el-A‘râf 7/152), Ýslâm aleyhi-
ne yahudilerle iþ birliði yapan Medine mü-
nafýklarýnýn da zillete düþürülenler arasýn-
da yer alacaklarý (el-Mücâdile 58/20) bil-
dirilir. Zillet kavramý altý âyette inkârcýla-
rýn âhiretteki deðersizliðini ve aþaðýlanmýþ-
lýk durumunu anlatýr (M. F. Abdülbâký, el-
Mu£cem, “cll” md.). Sabâ melikesi Hz. Sü-
leyman’dan aldýðý mektup üzerine çevre-
sindekilere bilgi verirken, “Krallar bir ülke-
ye girdiler mi oranýn altýný üstüne getirir,
halkýnýn ulularýný zelil yaparlar” demiþti (en-
Neml 27/34). 2. Bir kýsým âyetlerde zillet
kavramý cümledeki baðlamýna göre olum-
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ZÝLKADE
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Hicrî yýlýn on birinci ayý,
dört haram aydan biri.

˜ ™

Zilkade (zülka‘de, zilki‘de) kamerî yýlýn þev-
valden sonra, zilhicceden önce gelen on
birinci ayýdýr. Haram aylardan olduðu için
“zü’l-ka‘deti’l-harâm” þeklinde de anýlýr. Câ-
hiliye Araplarý bu ay girdiðinde kutsallýðý-
na karþý saygýlarýndan dolayý savaþ ve sal-
dýrýyý, kötü söz ve kötü davranýþý, hatta
hayvanlarý için otlak aramayý býrakmala-
rý sebebiyle bu ayýn “oturmakla geçen ay,
oturma zamaný” anlamýnda “zü’l-ka‘de”
diye adlandýrýldýðý, Ýslâm’dan önce Arab-ý
bâide (Âd ve Semûd) döneminde “haykal”,
Arab-ý âribe devrinde ise “harf”, “hüvâ‘” ya
da “renne” adýyla anýldýðý nakledilmekte-
dir. Zilkade isminin, hicrî takvimde yer alan
diðer ay adlarý gibi milâdî V. yüzyýlýn baþ-
larýnda Hz. Peygamber’in babasýndan be-
þinci dedesi Kilâb b. Mürre tarafýndan be-
lirlendiði, Ýslâmiyet’in zuhuru döneminde
de Araplar’ýn bu isimleri kullanmakta ol-
duðu belirtilmektedir. Câhiliye devrinde ha-
ram aylarýn ilki olan zilkade ayýnda ticarî
açýdan büyük önem taþýyan panayýrlar dü-
zenlenir, Mekke’de Ukâz ve Mecenne pa-
nayýrlarý da bu ayda kurulurdu.

Bazý kaynaklarda zilkade ayýnda mey-
dana gelen olaylar arasýnda Hz. Ýbrâhim
ile Ýsmâil’in Kâbe’nin temellerini yükselt-
meleri, denizin Hz. Mûsâ için yarýlmasý,
Hz. Yûnus’un balýðýn karnýndan çýkmasý
zikredilmekle birlikte (meselâ bk. Zekeriy-
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masý, baþkalarýna ihtiyaç duymayacak ka-
dar varlýk sahibi olmasý, özellikle nefsini
tamahtan arýndýrýp zilletten korunmasý ge-
rektiði belirtilmiþtir. Filozof Ebü’l-Hasan el-
Âmirî ilim ve hikmeti, cömertlik ve adale-
ti seçen, iffetini koruyan, ibadete devam
eden, tevekkülünde ve akîdesinde sami-
mi olan kimsenin, bu erdemlerin kendisine
kazandýracaðý zihinsel ve ruhsal geliþmiþ-
lik sayesinde zillet ve kaygýlardan kurtula-
caðýný ve özgürlük, adalet, gayret, onur gi-
bi niteliklerle donanacaðýný söyler (el-Emed
£ale’l-ebed, s. 107). Aþýrý arzu ve beklenti-
lerin insaný zillete düþüreceðini belirten
Ýbn Hibbân, özgürlüðü seven kimsenin
kendisine ait olmayan þeylerle ilgilenmek-
ten kaçýnmasýný öðütler (Rav²atü’l-£uša-
lâß ve nüzhetü’l-fu²alâß, s. 142). Ýbn Hazm
açgözlülüðü her türlü zilletin, keder ve
mutsuzluðun temeli sayar, bunun zýddý-
nýn ruh temizliði olduðunu yazar. Ona gö-
re tamah olmasaydý kimse kimsenin önün-
de eðilmezdi (Ahlâk ve Davranýþ Tarzlarý,
s. 66, 76). Erdemli insan için þeref mal-
dan daha deðerlidir (a.g.e., s. 109). Ayný
görüþleri tekrarlayan Mâverdî de minnet
altýnda kalmaktan sakýnmayý tavsiye eder;
çünkü minnet özgür insanýn köleleþmesi-
ne yol açar. Allah’ýn hür yarattýðý insanýn
baþkasýna köle olmasý yakýþmaz. Kiþinin
kendini küçük düþürmemesi için baþkasý-
na ihtiyaç duymaktan kurtulmasý, bunun
için de meþrû yoldan kazanç saðlamasý ge-
rekir; zira helâl kazanç insaný zillete düþ-
mekten kurtarýr (Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn,
s. 308, 314-321). Mutasavvýflara göre ver-
mekte izzet, almakta zillet vardýr (Serrâc,
s. 263). Bununla birlikte bazýlarý nefsi riyâ
ve kibirden korumak amacýyla zilleti geçi-
ci bir terbiye aracý kabul eder. Allah’ýn ku-
luna verdiði en büyük izzet ona nefsinin
zilletini göstermesidir (Kuþeyrî, et-Ta¼bîr,
s. 49). Kaynaklarda nefsin gururunu kýr-
mak için dilencilik yapan, zelil ve hakir gö-
rünmekten hoþlanan sûfîlere dair menký-
beler anlatýlýr (meselâ bk. Hücvîrî, s. 605;
Kuþeyrî, er-Risâle, I, 435, 436, 438; Ferîdüd-
din Attâr, s. 557).
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ZÝLYEDLÝK

Mâlik sýfatýyla veya mâlik gibi
tasarruf etme niyetiyle

bir mal üzerinde kurulan fiilî hâkimiyet
anlamýnda fýkýh terimi.

˜ ™

Arapça’da aidiyet, sahiplik bildiren zû/zî
harfiyle “el” anlamýndaki yed kelimesin-
den oluþan ve “bir þeyi elinde bulunduran
kimse, sahip” anlamýna gelen zilyed Me-
celle’de, “Zilyed bir ayna bilfiil vaz‘-ý yed
eden yahut tasarruf-ý müllak ile tasarrufu
sabit olan kimse” þeklinde tanýmlanýr (md.
1679). Zilyedlik de mâlik sýfatýyla veya mâ-
lik gibi tasarruf etme niyetiyle bir ayn üze-
rinde kurulan fiilî hâkimiyettir. Klasik kay-
naklarda zilyedliði ifade etmek üzere yed,
sâhibü’l-yed, zi’l-yed, vad‘u’l-yed, milkü’l-
yed gibi kavramlar kullanýlmýþ, Mâlikîler
ise genellikle hiyâze kelimesini tercih et-
miþtir. Hukuk kaynaklarýnda zilyedlik kabz
ve istîlâ kavramlarýyla da ifade edilmiþtir
(bk. ÝSTÎLÂ; KABZ). Belli þartlarda mülkiyet
kazandýrýcý bir yol olduðundan konunun za-
man aþýmý kavramýyla da ilgisi vardýr.

Zilyedlik konusuyla ilgili bilgiler klasik fý-
kýh literatürünün muâmelâtla ilgili rehin,
þüf‘a, dava, þahitlik, gasp, ihyâü’l-mevât,
arazi gibi bölümlerinde meseleci bir me-
totla verilmiþ, zilyedlik kavramýna dair na-
zarî konu ve kurallar da bu kaynaklarda
konuya iliþkin fýkhî meseleler ve çözüm yol-
larý iþlenirken belirginleþmeye baþlamýþtýr.
Günümüzde de eþya hukukunun en prob-
lemli alanlarýndan birini teþkil eden zilyed-
liðin iliþkili olduðu alanlarýn geniþliði dik-
kate alýndýðýnda bu durum tabii karþýlan-
malýdýr. Klasik kaynaklarda zilyedliðin açýk
bir tanýmý yapýlmamýþ olmakla birlikte fa-
kihler, daha baþtan itibaren mülkiyetle zil-
yedliðe ayýrarak bunlarýn arasýnda fark bu-
lunduðunu, mülkiyet delilinin zilyedlik de-
lilinden daha kuvvetli, zilyedliðin ise mülki-

lu anlamda da kullanýlýr. Meselâ evlâdýn
ebeveynine karþý görevleri arasýnda sayý-
lan zül (el-Ýsrâ 17/24), müminlerin nitelik-
leri arasýnda zikredilen ezille (el-Mâide 5/
54) “þefkat, merhamet, tevazu, yumuþak-
lýk” gibi mânalarla açýklanmýþtýr (Taberî,
IV, 626-627; VIII, 61; Ýbn Sîde, XI, 47; Þev-
kânî, II, 60; III, 247-248). 3. Âyetlerde zil-
let kavramý “bir þeyin elde edilebilir, kulla-
nýþlý ve yararlanýlabilir olmasý” anlamýnda
da geçer. Dünyanýn ve dünyevî nimetlerin
insanlarýn yararlanmasýna elveriþli kýlýnma-
sý (el-Bakara 2/71; Yâsîn 36/72; el-Mülk
67/15), cennet meyvelerinin uzanýp alýna-
bilecek kadar yakýn olmasý (el-Ýnsân 76/
14; krþ. Taberî, XII, 364-365; Þevkânî, V,
404) bu kavramla ifade edilmiþtir.

Zillet kavramý hadislerde de genellikle
“aþaðýlanma, âcizlik, zayýflýk” mânasýnda
kullanýlýr. “Allahým! Yoksulluktan, kýtlýktan,
zilletten, zulmetmek ve zulme uðramak-
tan sana sýðýnýrým” þeklinde dua eden Hz.
Peygamber (Ebû Dâvûd, “Vitir”, 32; Ne-
sâî, “Ýsti.âce”, 14-16; Ýbn Mâce, “Du.â,”, 3)
müminin kendini zillete düþürmesini uy-
gun görmemiþtir (Müsned, V, 405; Ýbn Mâ-
ce, “Fiten”, 21; Tirmizî, “Fiten”, 66). Müs-
lümanlarýn zayýf durumda bulunduðu bir
zamanda Resûl-i Ekrem ileride Ýslâm’ýn bü-
tün evlere gireceðini, Allah’ýn Ýslâm’ý aziz,
küfrü zelil kýlacaðýný bildirmiþtir. Bu hadisi
rivayet eden Temîm ed-Dârî daha sonra
onun bu müjdesinin gerçekleþtiðini, müs-
lümanlarýn mal, itibar ve izzet sahibi ol-
duklarýný, buna karþýlýk inkârcýlarýn gün
geçtikçe zillete düþtüklerini belirtmiþtir
(Müsned, IV, 103, 614; ayrýca bk. Ebû Dâ-
vûd, “Ramaçân”, 9; Ýbn Mâce, “Ýkame”,
178). Nitekim Medineliler de zelil durum-
da iken Ýslâm sayesinde onur ve itibar ka-
zanmýþlardýr (Müsned, III, 57). Mekke müþ-
riklerinin Hudeybiye Antlaþmasý’nýn baþ-
lýðýna, “Allah’ýn elçisi Muhammed” yerine
“Abdullah oðlu Muhammed” yazýlmasýnda
direnmeleri ve Hz. Peygamber’in buna ra-
zý olmasý üzerine Hz. Ömer, “Niçin bize bu
zilleti kabullenmek düþüyor?” demiþ, an-
cak sonralarý Hz. Peygamber’in ne kadar
isabetli davrandýðýný anlamýþtýr (Müsned,
IV, 325). Hadislerde müslümanlarýn birbi-
rini zelil ve hakir görmemeleri (Müsned, I,
41; VI, 256), küçük düþürülenlerin hakla-
rýný savunmalarý (Müsned, III, 487), özellik-
le yöneticilerini aþaðýlamaktan sakýnmala-
rý (Müsned, V, 165, 387, 406) istenmiþtir.

Ahlâk ve âdâba dair kitaplarda insanýn
saygýnlýðýný korumasýnýn önemi üzerinde
durulmuþtur. Kiþinin kendini zillete düþü-
recek tutumlardan sakýnmasý, toplumda
saygýnlýk kazanacak davranýþlarda bulun-
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