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yüzük oyunu Türk edebiyatýnda mecaza
en çok konu olan hususlardandýr. Bektaþî
geleneðinde Hz. Peygamber’in Hz. Ali’ye
hediye ettiði ileri sürülen yüzük de çeþitli
menkýbelere konu teþkil etmiþtir.

Türkler, Ýslâm öncesi dönemlerden iti-
baren yüzüðü niþan alâmeti olarak kullan-
mýþtýr. Türkçe’de niþanlanmak için “yüzük
takmak”, niþaný bozmak için de “yüzüðü
atmak” tabirleri geçer. Söz kesildikten son-
ra oðlan evinden kýz evine, kurdelelerle
süslenmiþ bir tabla veya sepet içerisinde
niþan yüzüðünün de konduðu bir bohça-
nýn gönderilmesi bir Osmanlý-Türk gelene-
ðidir. Osmanlýlar’da padiþah tarafýndan da-
matlýða seçilen kimsenin gelin sultan için
yolladýðý aðýrlýklar arasýnda mutlaka deðer-
li taþlarla süslenmiþ bir yüzük bulunurdu.
IV. Mehmed’in kýzý Hatice Sultan’ýn çeyi-
zinde 4000 kuruþ deðerinde bir adet el-
mas yüzük vardý.
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™ FIKIH. Süs, alâmet, niþan olarak ve
mühür, uður, saðlýk gibi gerekçelerle hem
kadýnlar hem erkekler tarafýndan kullaný-
lan yüzük fýkýhta yapýldýðý maden ve kul-
lananýn erkek veya kadýn olmasý gibi ba-
zý açýlardan tartýþma konusu yapýlmýþtýr.
Kur’ân-ý Kerîm’in çeþitli âyetlerinde yer-
yüzündeki her þeyin insanlar için yaratýl-
dýðý, iyi ve temiz þeylerin helâl, kötü ve
çirkin þeylerin haram kýlýndýðý, þâriin is-
tisnaî bir yasaklamasý bulunmadýðý süre-
ce insanoðluna bahþedilen nimetlerin he-
lâlliðinin asýl olduðu belirtilmiþ (el-Bakara
2/29; el-Mâide 5/4-5; el-A‘râf 7/32, 157; Yû-
nus 10/59); buna karþýlýk dünya malýna ta-
mah etme, dünya malý ile övünme, lüks
ve israfa kaçma gibi davranýþlar birçok
âyette kýnanmýþtýr (Âl-i Ýmrân 3/14; Tâhâ
20/13; et-Tekâsür 102/1-2). Bu genel hü-
kümler dýþýnda Kur’an’da yüzükle ilgili özel
bir hüküm yer almamakla birlikte hadis
kaynaklarýnda yüzüðe dair Hz. Peygam-
ber’den ve sahâbeden gelen rivayetlerin
hayli fazla olduðu görülür (Buhârî, “Li-
bâs”, 45-56; Müslim, “Libâs”, 51-65; Ebû
Dâvûd, “Pâtem”, 1-5; Tirmizî, “Libâs”, 13-
17, 43-44; Nesâî, “Zînet”, 42-53; Ýbn Mâ-
ce, “Libâs”, 39-43). Resûl-i Ekrem’in dev-
let baþkanlarýna gönderdiði Ýslâm’a davet
mektuplarýnda mühür gibi kullandýðý al-
týn bir yüzüðünün bulunduðu, fakat bir
süre sonra sahâbeden birçok kiþinin altýn
yüzük yaptýrmasý üzerine bu yüzüðü çýka-
rýp attýðý ve hutbeye çýkarak bir daha onu
kullanmayacaðýný açýkladýðý rivayet edilir.
Daha sonra gümüþten bir yüzük edinerek
hayatýnýn sonuna kadar mühür olarak onu
kullanmýþ, ardýndan gelen üç halife de ay-
ný yüzüðü mühür gibi kullanmayý sürdür-
müþtür. Hz. Peygamber bu yüzüðü kaþý
avuç içine gelecek biçimde sað veya sol
elinin serçe parmaðýna takardý. Mühür
yetkisi bulunmayanlarýn bu þekilde mühür
yaptýrmasýný da yasaklamýþtýr (Buhârî, “Li-
bâs”, 46, 50-52; Müslim, “Libâs”, 53-58;
Ebû Dâvûd, “Pâtem”, 1, 3, 5; ayrýca bk. MÜ-
HÜR). Hadis kaynaklarýnda Resûlullah’ýn
helâya girerken yüzüðünü çýkardýðý (Tir-
mizî, “Libâs”, 16; Nesâî, “Zînet”, 53); gü-
müþ bir yüzük taktýðý, ancak insanlarýn
onu taklit edip gümüþ yüzük edinmele-
rinden rahatsýzlýk duyduðu ve yüzüðü çý-

yüzüklerin kaþlarý baþta güzel koku olmak
üzere bir miktar sývýnýn muhafaza edil-
mesine imkân vermekteydi. Hz. Peygam-
ber yüzüðünün kaþýna misk koyan bir ka-
dýnýn kokusunu övmüþtü (Nesâî, “Zînet”,
33, 76). Kirman Selçuklularý’nýn kurucusu
Kavurd Bey’in idam edilmesinden sonra
halkýn tepki göstermesini önlemek için yü-
züðündeki zehri içerek intihar ettiði duyu-
rulmuþtu. Ankara Savaþý’nda Timur’a ye-
nilip esir düþen Yýldýrým Bayezid’in yüzü-
ðünde bulunan zehri içerek intihar ettiði
rivayet edilmektedir.

Ýbnü’n-Nedîm, gizli ilimlerin icra þekil-
lerinden birinin de yüzüðün üzerine bir-
takým semboller yazýlarak gerçekleþtirildi-
ðini kaydeder (el-Fihrist, s. 369). Týlsýmlý
yüzüðün þifa verici, uðurlu ve koruyucu
olduðuna inananlar vardý. Ayrýca yüzüðün
çeþitli figürlerin iþlendiði kaþýna bakýlýnca
kederlerin yok olacaðýna inananlar mev-
cuttu (Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, XI, 206). Kâþ-
garlý Mahmud, kaþ adlý beyaz taþla kaþý ya-
pýlan bir yüzük taþýyanlarýn susuzluktan
ve yýldýrým düþmesinden emin olacaklarý-
na inanýldýðýný kaydeder (Dîvânü lugåti’t-
Türk Tercümesi, III, 22, 152). Akiðin mü-
barek sayýldýðý ve bu taþtan yüzük kullan-
manýn fakirliði giderdiði, gümüþ baþta ol-
mak üzere bazý madenlerden yapýlan yü-
zükler takýldýðýnda þeytanýn kiþiden uzak-
laþacaðý gibi Hz. Peygamber’e nisbet edi-
len, sýhhatleri tartýþmalý rivayetler akik kaþ-
lý gümüþ yüzüðün ilgi görmesine yol açmýþ-
týr (Ýbn Hacer, X, 323; Müttaký el-Hindî, VI,
663-664).

Yüzük Türk ve Fars edebiyatlarýnda çe-
þitli mecazi anlatýmlara konu olmuþtur.
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, üzerinde pa-
diþahýn isminin nakþedildiði bir yüzükle
süslemesiz bir altýn yüzük arasýnda bir tar-
týþma düzenleyerek mensur bir münazara
örneði vermiþtir. Buna göre iktidarý tem-
sil eden yüzüðün ele geçirilebilmesi için
her biri yüzüðe benzeyen bir halka olan
bilgi, oruç ve aþk öðelerinin bir araya gel-
mesi gerekir (Fîhi mâ fîh, s. 116, 217). Es-
ki Türk edebiyatýnda hâle el veya parmaða
takýlan altýn yahut gümüþ yüzüktür. Fin-
canlarýn altýna yüzük saklayarak oynanan
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yüzük takmasýnýn haramlýðý hususunda
yaygýn bir kabul bulunmakla birlikte bu
hükmün illeti konusunda görüþ birliði yok-
tur. Haram hükmünün taabbüdî olduðu-
nu savunanlarýn yaný sýra birçok âlim altý-
nýn israf ve övünme vasýtasý olmasýný ha-
ramlýðýnýn illeti sayar. Altýn ve gümüþ kap
kacaðýn genelde yasaklanmasý da bu gö-
rüþü desteklemektedir. Günümüzde niþan
ve evlilik için takýlan altýn yüzüðün mubah
olduðunu söyleyenler sahâbeden bazýlarý-
nýn altýn yüzük kullandýðýna dair rivayet-
leri, ulemânýn az miktarda altýn ve ipeðin
kullanýmýna izin vermesini ve evlilik için bir
alâmet olmak üzere kullanýlmasýnýn süs-
lenme amacý taþýmayacaðý gibi hususla-
rý delil getirirler. Altýn yüzüðün erkeklere
haram olmakla birlikte niþan için mubah
olduðunu ileri süren Kâmil Miras, gerek-
çe olarak Ýmam Muhammed’in övünme
kastý bulunmadan altýn ve gümüþ kapla-
rýn kullanýmýný câiz gördüðünü, altýnýn bol-
laþmasý sebebiyle niþan yüzüðünün gös-
teriþ vesilesi kabul edilemeyeceðini ve ni-
þan yüzüðü kullanmanýn örfen zaruret ha-
line geldiðini ileri sürer (Tecrîd Tercemesi,
IV, 287-289).

Demir, kurþun, bakýr gibi madenlerden
yapýlan yüzükler konusunda ise farklý gö-
rüþler vardýr. Hanefîler’de, Mâlikîler’de ve
Hanbelîler’de tercih edilen görüþe göre
hem kadýn hem erkekler için bu tür yü-
zükler mekruhtur (Ýbn Receb, s. 41; Hat-
tâb, I, 181; Ýbn Âbidîn, IX, 517). Þâfiîler’e
göre demir ve kurþundan yapýlmýþ yüzü-
ðü takmak mubahtýr; gümüþ yüzük tak-
mak ise erkekler için sünnet, kadýnlar için
mubahtýr (Hatîb eþ-Þirbînî, I, 461, 579).
Akik, yakut, zümrüt gibi kýymetli taþlar-
dan yapýlan veya kaþýnda bu tür taþlar kul-
lanýlan yüzükler de farklý görüþler bulun-
makla birlikte genelde mubah kabul edilir
(Ýbn Âbidîn, IX, 518; Abîr bint Ali el-Mü-
deyfir, II, 636-640). Konuyla ilgili Hz. Pey-
gamber’den nakledilen rivayetlerin genel
perspektifine bakýldýðýnda diðer süs eþ-
yalarýnda görüldüðü gibi temel vurgunun
dünya malýna tamahtan, kibir, gurur, lüks
ve israftan kaçýndýrmaya yönelik olduðu,
ayrýca gayri müslimlere benzememe, ka-
dýn ve erkeðin karþý cinse benzememesi
prensiplerinin dikkate alýndýðý görülmek-

tedir. Yüzüðün bilhassa erkekler için ör-
fen israf sayýlacak bir miktara veya deðe-
re ulaþmamasý gerektiðinin özellikle be-
lirtilmesi de bu sebepledir.

Yüzüklere süsleme yapýlmasý ve yazý yaz-
dýrýlmasý, bu çerçevede âyet, zikir cümle-
si veya isim nakþedilmesi mubah kabul
edilmiþtir. Resim yaptýrýlmasý ilke olarak
uygun sayýlmamakla birlikte sahâbîlerden
bazýlarýnýn kaþýnda hayvan resmi bulunan
yüzük taþýmalarý, bu tür resimlerin küçük
olmasý sebebiyle canlý resmine dair yasa-
ðýn sakýncalarýný taþýmadýðý þeklinde an-
laþýlabilir (Ýbn Receb, s. 59-80). Kaynak-
larda ayrýca yüzüðün sað ele takýlmasýný
tercih eden ve Hz. Peygamber’den gelen
rivayetler gereði serçe parmaðý dýþýndaki
parmaklara yüzük takýlmasýný mekruh sa-
yan görüþlere de rastlanýr (bk. a.g.e., s. 83-
97; M. Abdülazîz Amr, s. 489-492). Bun-
larýn yanýnda abdest ve gusül esnasýnda
parmaktaki yüzüðün oynatýlarak altýna su
girmesinin saðlanmasýna, sol elde ise ve-
ya üzerinde zikir ibaresi bulunuyorsa he-
lâya girerken çýkarýlmasýna dair görüþ ve
tavsiyeler de burada kaydedilebilir (çeþitli
fýkhî konularla ilgili ayrýntýlý bir inceleme
için bk. Ýbn Receb, s. 101-145).
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karýp attýðý (Buhârî, “Libâs”, 47; Müslim,
“Libâs”, 59); Habeþ kralýndan gelen hedi-
yeler arasýndaki bir altýn yüzüðe elini sür-
meden onu kýz torununa verdiði (Ýbn Mâ-
ce, “Libâs”, 40); gümüþ dýþýnda demir, ba-
kýr, tunç gibi madenlerden yapýlmýþ yü-
züklerin takýlmasýný müþrik âdeti sayarak
çirkin gördüðü ve gümüþten yapýlan yü-
züðün 1 miskali geçmemesini istediði ri-
vayetleri de vardýr (Ebû Dâvûd, “Pâtem”,
4; Tirmizî, “Libâs”, 43). Diðer bir rivayette
ise Hz. Peygamber’in, evlenmek isteyen
fakir bir sahâbîden mehir olarak baþka bir
þey bulamýyorsa demirden bir yüzük ge-
tirmesini söylediði nakledilir (Buhârî, “Li-
bâs”, 49).

Bu rivayetler ýþýðýnda konuyu deðerlen-
diren âlimlerin çoðunluðu erkek ve kadýn-
lar için yüzük takmayý mubah kabul etmiþ-
tir. Bunun yanýnda yüzük takmayý sünnet
kabul edenler bulunduðu gibi Resûl-i Ek-
rem’in yüzüðü mühür gibi kullanmasýný
esas alýp mühür yetkisi olmayanlarýn yü-
zük takmasýný, ayrýca erkeklerin süs ama-
cýyla yüzük takmasýný mekruh sayanlar da
vardýr (Ýbn Receb, s. 21-28). Hadislerde
genel olarak altýndan yapýlmýþ süs eþya-
sýný kullanmayý erkeklere yasaklayan riva-
yetlerin yaný sýra özel olarak altýn yüzük
takmanýn yasaklandýðýný bildiren rivayet-
ler de vardýr (Müslim, “Libâs”, 3, 31, 51).
Buna karþýlýk ashaptan altýn yüzük kulla-
nýmýný haram görmeyen veya Hz. Peygam-
ber’in hediye etmiþ olmasý sebebiyle bu-
na ruhsat tanýndýðý kanaatini taþýyanlarýn
da bulunduðu anlaþýlmaktadýr. Nitekim
Hz. Ömer’in Suheyb’i altýn yüzük taktýðý
için uyarmasý üzerine Suheyb’in, “Bunu
senden daha hayýrlý olan Resûlullah gör-
dü de bir þey demedi” karþýlýðýný verdiði
(Nesâî, “Zînet”, 42), altýn yüzük kullanýmý-
ný yasaklayan hadisin râvisi Berâ b. Âzib’in
de elindeki altýn yüzüðü çýkarmasýný söy-
leyenlere bu yüzüðü bizzat Hz. Peygam-
ber taktýðýndan onu çýkaramayacaðýný söy-
lediði nakledilir (Müsned, IV, 294).

Sahâbe döneminde böyle bir görüþ fark-
lýlýðý bulunsa da sonraki dönem âlimleri
arasýnda kadýnlarýn altýn ve gümüþ yüzük,
erkeklerin ise sadece gümüþ yüzük taka-
bilecekleri þeklinde genel bir kanaat orta-
ya çýkmýþtýr. Öte yandan erkeklerin altýn


