
DiLDAR ALi 

Dildar Ali, ilk öğrenimini Leknev yakı
nındaki Sendile'de Haydar Ali b. Mevla 
Hamdullah'tan yaptıktan sonra İlaha
bad'da Seyyid Gulam Hüseyin'den mate
matik okudu. Ardından Ray BereyiT' de 
(Rai Bareilly) akli ilimler konusunda Mev
la Babullah'tan faydalandı. Daha sonra 
öğrenimine Feyzabad ve Leknev'de de
vam etti. Vahid ei-Bihbehani diye tanı
nan Muhammed Bakır BihbehanT' den 
kendi eseri el-Feva ,idü'l - lja ,iriyye'yi 
ve Ebü Ca'fer et-Tüsfnin el-İstibşar' ını, 
Seyyid Ali TabatabaT'den de Riyaiü'l
mesa, il adlı eserini okudu. Bu arada 
hadis ve tarih konusunda Muhammed 
Mehdi eş-Şehristani'den faydalandı. Da
ha sonra Necef'e giderek Muhammed 
Mehdi Bahrülulüm'un derslerine devam 
etti. Bir müddet Samerra'da kaldıktan 
sonra Meşhed'e gitti. Burada Muham
med Mehdi b. Hidayetullah ei-İsfahani'
nin derslerine katıldı ve 1200 ( 1786) yı
lında ondan icazet aldı. Hindistan'a dö
nerek memleketi olan Nasirabad'a yer
leşti. Nasirabad'da bir mescid ve on mu
harrem törenlerinin icrası için Gufran 
Meab adını verdiği bir Hüseyniyye* in
şa ettirdi. Çalışmalarından haberdar olan 
Udhiler (EvedhTier) Devleti'nin başveziri 

Hasan Rıza'nın daveti üzerine Leknev'e 
giderek oraya yerleşti. Burada ilmi fa
aliyetlerini sürdüren ve Sultan Asafüd
devle ile iyi münasebet ler kuran Dildar 
Ali, bu bölgede İsnaaşeriyye Siası 'nın ilk 
defa cuma namazı ve cemaatle namaz 
kılmasını, ilim ve vaaz meclisleri kurma
sını sağladı. Şii-Ca'feri anlayışının yayıl

ması için sarfettiği gayretlerden dolayı 

çevresinde "el -allametü'l-faik, kitabul
lahi'n-natık, hatemü'l-müctehidin, şem
sü'l-enam, hüccetullah ale'l-alemin, aye
tullahi'l-uzma fi'l-ewelin ve'l-ahirin" gi
bi unvaniarta anıldı ve şöhreti Hindistan 
sınırlarını aştı . Bazı eserlerinin Irak'ta 
yayılması neticesinde kendisinden ders 
okumak için çok sayıda talebe Leknev'e 
geldi. Öğrencileri arasında en ünlüleri 
Seyyid Ahmed ei-Muhammedabadi, Mu
hammed Ali en-Nisabüri el-Kentüri, Emir 
Murtaza b. Muhammed ei-Keşmiri ve oğ
lu Sultanülulema Seyyid Muhammed'dir. 
Dildar Ali 19 Receb 123S'te (2 Mayıs 1820) 
Leknev'de vefat etti ve daha önce yap
tırdığı Gufran Meab Hüseyniyyesi 'nde 
defnedildi. 

Eserleri. Dildar Ali'nin hadis, akaid ve 
kelam, fıkıh, tarih, felsefe, mantık ve di
ğer konularda yazdığı otuza yakın ese
rin bir kısmı şunlardır: t. el-Erba cune 
IJ.adişen. ilim ve alimterin faziletine dair 

298 

hadisleri ihtiva eder (Aga Büzürg-i Tahra
ni, e?·:?erı<a, I. 415). 2. cİmadü'l-İslam ii 
cilmi'l-kelam (Mir,atü'f.cu~ül) . Beş bü
yük ciltten oluşan eserde ketarn ilminin 
beş konusu (tevhid, adi, nübüwet, ima
rnet ve mead) işlenmiştir. Eserin ilk üç 
cildi neşredilmiştir (Leknev 1318; yazma 
nüshaları için bk. Zübeyd Ahmed, ll, 369). 

3. İIJ.ya,ü 's - sünne ve imatetü'l-bidca. 
Abdülaziz ed- Di h levi' nin Tu]J.fe -i İş na 
cAşeriyye adlı eserinin mead ve rec'at 
konularına karşı yazılan bu reddiye mü
ellifin hayatında Kalküta'da basılmıştır 

(Aga Büzürg-i Tahrani, e?·:?err'a, I. 309). 4. 

Ifüsamü '1- İslam. DihlevT' nin Tu]J.fe 'sinin 
nübüwet bahsi üzerine yazılan Farsça 
bir reddiyedir (Hindistan 12 i 5; b k. a.g.e., 
VII, 12). s. eş-Şavarimü'l-ilalıiyye. Tu]J.
fe 'nin adi konusu üzerine yazılmış bir 
reddiyedir (Ali el-Fadıl en-Necefı, s. 420). 

6. ljatimetü Kitabi' ş - Şavarim ii işba
ti'l - imame (Aga Büzürg-i Tahran!, e?·:?e· 
rr'a, X, 44). 7. ıwm~ar. TulJ.fe'nin on ikin
ci babı üzerine yazı lan reddiyedir (a.g.e., 
X, 44). 8. Risale fi'l-gaybe fi'r-reddi 
cale't- TulJ.fe (Zübeyd Ahmed, Il, 326). 9. 

Müntehe'l-efkiir ii uşUli'l-fı1).h. Çağda
ŞI Muhakkık ei-KummT'nin Metalibü'l -
1).avanin adlı eserine yazdığı reddiyedir 
(Leknev 1330). 10. Esasü'l-uşul fi'r-red
di 'ale'l-Feva, idi'l-medeniyye. Mu
hammed Emin ei -EsterabadT'nin icti
had ve taklit konusundaki düşünceleri
ni reddetmek amacıyla yazılan bu kitap, 
Seyyid Mehdi Bahrülulı1m ve Seyyid Ali 
Tabata baT' nin takırizleriyle Hindistan· da 
neşredilmiştir (Aga Büzürg-i Tahran!, e?· 
:?err'a, II, 4-5). 11 . Şer]J.u biibi't - tahiire. 
12. Şer]J.u biibi'ş-şavm. 13. Şer]J.u bii
bi'z-zekiit. Bu üç kitap, Bi]J.arü'l-envar 
yazarı Muhammed Bakır ei -MeclisT'nin 
babası Muhammed Takr ei-MeclisT'nin 
Ifadi1).atü '1 -müttalpn adlı eserinin anı
lan bablarının şerhleridir. 14. Risiile fi'l 
cum 'a. 15. er-Risaletü'?-?ehebiyye. Al
tın ve gümüş kapları kullanmanın fıkhi 
hükmüne dairdir. 16. İş are tü '1- a]J.zan ii 
ma1).teli'l -Ifüseyin caleylıi's-seliim. Hz. 
Hüseyin' in Kerbela 'da şehid edilmesi ko
nusunu işleyen bir eserdir. 17. Şer]J.u Hi
dayeti'l-IJ.ikme. Sadreddin eş-Şirazi'ye 
ait felsefi eser üzerine yazılan şerhtir 
(son yedi eser için bk. Aga Büzürg-i Tahra
ni, Taba~at, ll, 521-522) . 18. Ifaşiyetü Şer

IJ.i Süllemi ·ı- c ulı1m. Hamdullah Sendi
levi'nin mantık konusundaki eserinin ha
şiyesidir. Bazı bölümleri Süllemü'l- culUm 
ile birlikte neşredilmiştir (Aga Büzürg-i 
Tahrani, e?·:?err'a, VI, 123). 19. eş-Şiha
bü'ş - şal!.ıb. Süfiyye'nin vahdet-i vücı1d 

anlayışına karşı yazılan bir reddiyedir. 20. 

Risale fi'l- cevab c an es, ileti Muham-
med Semi' eş-Şuti. . 

Dildar Ali'nin bunlardan başka oğ lu 

Mehdi Ali'nin ölümü üzerine yazdığı Mes
kenü'l-1).ulub ile Şehid-i Sani'nin vefa
tı dolayısıyla kaleme aldığı Meskenü'l
fu, ad ve el -Meva 'iiü'l-lfüseyniyye, 
dutran me, ab adlı eserleri de zikredi
lebilir (geniş bilgi için bk. Aga Büzürg-i Tah
rani, Taba~at, ll, 519-523; Acyanü'ş-Şf'a, 

Muhsin el-Emin, VI, 426). 
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Arapça'da s-e -1 kökünden suiil, te
se'ül ve mes'ele "sorma, isteme, dilen
me" anlamına gelir. Dilenciliği ifade et
mek üzere bu kökten gelen kelimelerin 
yaygın kullanımının yanı sıra lll. (IX.) yüz
yıldan itibaren küdye ve tekdie kelime
lerine de rastlanmakta, dilenci karşılı

ğında mükeddl kelimesinin kullanıldığı 

görülmektedir. özellikle mesela Cahiz'e 
ait Kitabü Hiyeli'l-mükeddin adlı ese
rin adında da görüldüğü üzere edep* li
teratüründe rastlanan bu kelimenin as
lı, muhtemelen Farsça'da "dilenci" anla
mına gelen geda kelimesidir. Klasik Arap
ça'nın daha sonraki dönemlerinde "et
rafta dolanmak, dilenmek" anlamında 

derveze fiili, dilenci karşılığında ise mü
t ederviz kelimesi yer yer kullanılmıştır. 
Bu kelimenin de Farsça ası llı olduğu bi
linmektedir. Ayrıca İslam Ortaçağı'nda 
dilenci, dolandırıcı, şartatan ve hilebaz
la rın topluca kastedildiği benı1 sasan ta
birine de rastlanmaktadır ki bu tabir 
toplumun en düşük tabakasını oluştu

ran, kısmen Fars kökenli serseri dilen
ciler güruhunu ifade et mek üzere kul
lanılmıştır. 



Kur'an-ı Kerim'de, diğer anlamları dı
şında özellikle dilencilikle ilgili olarak üç 
ayette "isteyen. dilenen" anlamında sail, 
bir ayette bunun çağulu (sai!Tn) geçmek
tedir; ayrıca bir ayette de fıil kahbın

da kullanılmıştır (la yes'e!Gn - dilenmezler). 
Bu ayetlerin ikisinde, ihtiyacından dola
yı isteyenin ve yoksulun zenginlerin mal
larında belli bir hakkı olduğu bildiril
mekte (ez-Zariyat 51 1 ı 9; el-Mearic 70/ 
25). birinde de Hz. Peygamber'e hitaben. 
"isteyeni azarlama" buyurulmaktadır (ed
Duha 93 / 10) İyi bir müminin başlıca di
ni ve ahlaki niteliklerinin sıralandığı di
ğer bir ayette ise (el-Bakara 2/ 177) bu 
müminin malından verdiği kimseler ara
sında ihtiyacından dolayı isteyenler de 
sayılmaktadır. Böylece Kur'an-ı Kerim'in, 
ihtiyacını arzederek yardım isteyen bir 
kimsenin boş çevrilmesini uygun görme
diği anlaşılmaktadır. Fakat öte yandan 
Bakara süresinin 273. ayetinde dilenci
lik insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir 
tutum olarak değerlendirilmiştir. Bura
da mal yardımı yapılmaya ehil kimse
lerden söz edilirken, "Durumlarını bilme
yen, müstağni davranmalarından dolayı 
onları zengin zanneder. Sen onları görü
nüşlerinden tanırsın; onlar insanlardan 
ısrarla yardım dilenmezler" denilmekte
dir. Fahreddin er-Razi, özellikle son cüm · 
!eye dayanarak ayette ısrarlı olmaksızın 
ve yüzsüzlük etmeden dilenenierin kı

nanmadığı görüşünde olanların bulun
duğunu hatırlatarak kendisinin ise bu 
görüşe katılmadığını belirtmiştir. Zira 
ayetin başında geçen. " Durumlarını bil
meyen, müstağni davranmalarından do
layı onları zengin zanneder" ifadesi di
lenciliğin onur kırıcı bir davranış oldu
ğunu açıkça göstermekte ve dalaylı ola
rak dilencileri kınamaktadır (Mefatfhu ' l

gayb, VII, 88). 

Hadis kaynaklarında dilencilikle ilgili 
açıklamalar geniş yer tutar. Hatta bir
çok hadis kitabında bu konuya dair özel 
bablar ayrılmıştır. Hz. Peygamber. pren
sip olarak en temiz kazancın el emeği 
ve alın teriyle sağlanan kazanç olduğu
nu vurgulamıştır (bk. Wensinck, f\1iftal:ıu 

künQzi's-sünne, "su'&l" md.). ResGl-i Ek
rem'in, yeni müslüman olan bazı kim
selerden Allah'ın birliğine inanıp O'na 
ibadet etmeleri ve namaz kılmaları ya
nında dilencilik yapmayacaklarına dair 
söz alması (bk. Müslim, "Zekat", 108; ibn 
Mace, "CiMd", 41; Ebu Davud, "Zekat", 
27). İslam'ın dilencilik karşısındaki tavrını 
göstermesi bakımından ilgi çekicidir. 

Kur'an'da olduğu gibi hadislerde de 
şerefini koruyan yoksullarla fakirliği is
tismar eden ve dilenmeyi bir kazanç yo
lu sayanlar arasındaki ahlaki farka dik
kat çekilmiştir. Bu hadislerin birinde, 
"Yoksul (miskin) bir iki hurma veya bir
kaç lokma ile baştan savılan kişi değil
dir; asıl yoksul müstağni davranan (mü
teaffif) kimsedir. isterseniz, «Onlar insan
lardan ısrarla istemezler» ayetini okuyu
nuz" (Müslim. "Zekat", 102) denilerek di
lenmenin İslam ahlakında başlıca bir fa
zilet olan mali iffet anlayışıyla bağdaş
madığı ortaya konmuştur. Elinin eme
ğiyle geçinme imkanı varken dilenenle
rin, özellikle bu şekilde mal biriktirmek 
için avuç açıp isteyenlerin aslında cehen
nem ateşi talep ettiklerini (Müslim, "Ze
kat", 105); bunların, dünyada yüzsüzlük 
ederek dilenmelerine karşılık ahirette 
yüz etleri soyulmuş olarak Allah'ın hu
zuruna çıkacaklarını ifade eden (Buharf, 
"Zekat", 52; Müslim, "Zekat", 103, 104) 
hadisler dilenciliğin uhrevi cezasının ağır
lığını göstermektedir. Ayet ve hadisler
de, başkasından yardım istemenin hem 
onur kırıcı hem de uhrevi cezalar gerek
tiren bir tutum olarak gösterilmesi saha
bileri derinden etkilemiştir. Nitekim, "On
lardan birinin kamçısı yere düşse her
hangi bir kimseden kamçısını kendisine 
vermesini bile istemez" anlamındaki ri
vayet. sahabilerin dilencilik karşısındaki 
duyarlılıklarını ifade etmek üzere çeşitli 
kaynaklarda ve değişik ifadelerle nakle
dilmiştir (mesela bk. Müslim, "Zekat", 108; 
Ebu Davud. "Zekat", 27) 

islam alimleri dilenciliğin prensip ola
rak caiz görülmemesinin sebeplerini şöy
le sıralamışlardır : 1. Allah Kur'an-ı Ke
rim'de insanlar da dahil olmak üzere bü
tün canlıların rızıklarını vereceğini vaad 
etmiştir (mesela bk. Hud ll 1 6) . Bundan 
dolayı ihtiyaç sahibi olan insan bunu ön
ce Ailah'a arzetmelidir. Şu halde başka
larına el açmak, Allah' ın bütün canlılara 
verdiği rızık garantisine güvenmeme an
lamı taşır. Kölenin dilenmesi nasıl efen
disine hakaret ise kullarının başkaları

na el açması da Allah · a karşı saygısız
lıktır. 2. Bir müslüman kendisini sadece 
Allah karşısında küçük görebilir. Bu du
rum kulluk anlamına geldiği için zillet 
değil izzettir. Dilenci ise sabırsızlık gös
tererek ihtiyacını Allah'tan başkasına ar
zettiği için kendisini küçük düşürmüş
tür. Böyle davranınakla da kendisine 
haksızlık etmiş sayılır. 3. Dilenciye yar
dım eden kişi her zaman samimi olma-
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yabilir. Başka bir ifadeyle insan bazan 
vermediği takdirde kendisine yapılacak 
tarizlerden utandığı, bazan da gösteriş

ten (riya) hoşlandığı için dilenciye yardım 
yapma durumunda kalabilir. Bu şekilde 
gerçekleşen dilencilik ise vereni psiko
lojik baskı altında tutma anlamı taşıdı
ğından bir bakıma zulüm ve eziyet olur. 

Tarih boyunca her ülkede zenginlerin 
yanında fakirler ve yoksullar da bulun
muştur. Kur'an ve Sünnet'in ruhuna uy
gun olan davranış, ülkedeki fakirierin 
tesbit edilerek ihtiyaçlarının devletin sos
yal kuruluşları tarafından karşılanması
dır. Eğer devletin bu tür kuruluşları yok
sa veya bunlar yetersiz kalıyorsa o tak
dirde zengin olan kişilerin fakirierin ihti
yaçlarını karşılaması gerekir. islam alim
lerine göre bir kişi çalışamayacak dere
cede güçsüz düşmüş ve herhangi bir şe
kilde zaruri ihtiyaçları karşılanmamışsa 
onun dilenmesi caizdir. Buna göre is
lam'da dilencilik kazanç yolu değil za
ruret haliyle sınırlı bir ruhsattır. İslam 
alimleri bu ruhsatın verilmesinde aşağı
daki şartları aramışlardır: 1. Başkaları

na el açan kişinin gerçekten zaruret için
de olması gerekir. Bu durumdaki bir 
kimse, bir süre beklemekle ihtiyacını kar
şılama imkanına sahipse ve bundan do
layı ağır zarar görmeyecekse beklemeyi 
tercih ederek dilencilik yapmamalıdır. 
Dilenmeyi mubah kılan zaruret halinin 
tesbiti çeşitli dönem ve yerlerdeki eko
nomik şartlara göre değişmektedir. Me
sela bir günlük (sabah akşam) yiyeceğe 
sahip bulunan müslümanın dilenıneye 
hakkı olmadığı vurgulanmıştır. Buna gö
re sabit gelirli kimseler ücret veya ma
aşlarını alabilecekleri, ticaret veya zana
atla uğraşanlar da mali imkanlarına ka
vuşacakları zamana kadar ödünç vb. bir 
yolla asgari geçimlerini sağlayamayacak 
durumda bulunuyarıarsa dilenebilirler. 
Dilenme, ihtiyaç sahibinin içinde bulun
duğu zaruret haliyle orantılı ve onunla 
sınırlı olmalıdır. Zaruret hali ortadan 
kalkınca başkalarına el açmaktan vaz
geçmek gerekir. 2. Dilenen kişi şahsiyeti
ni korumalıdır. Uygun gördüğü varlıklı ki
ş iye ihtiyacını anıatmakla yetinmeli, on
dan açıkça bir şey istememelidir. Eğer 
isternek mecburiyetinde kalırsa ısrar et
memeli ve kendisini küçük düşürücü 
davranışlardan kaçınmalıdır. 3. Kendi
sinden yardım istenen kişinin seçimin
de isabetli hareket edilmelidir. Yardımı

na başvurulacak kimsenin fakirin halin
den anlayan, malında yoksulun da hak-
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kı bulunduğunun şuurunda olan, dilen
eiyi azarlamayan, yaptığı iyiliği başa kak
mayan (bk. el-Bakara 2/ 264), ayrıca al
çak gönüllü, güler yüzlü ve hoşgörülü bir 
kişi olması arzu edilir. Alimler, gönül rı
zası ile vermeyen kişiden sadaka alma
yı caiz görmemişler ve bu şekilde alınan 
şeyin mümkünse aynının, değilse bede
linin geri verilmesi gerektiğini söylemiş
lerdir. 
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ıııeJ A Li ToKSARI 

D TA SAVVUF. Dilencilik bir meslek, 
dilenrnek de bir geçim yolu olarak kabul 
edilmernekle beraber başlangıçtan beri 
İslam toplumunda çeşitli sebeplerle di
lenenler ve bu yolla geçimlerini sağlayan 
zümreler görülmüştür. Bunların başında 

bazı mutasawıflar ve dervişler gelir. Dün
yayı terkeden, var olan mal ve servetle
rini elden çıkardıktan sonra fakir bir ha
yat yaşayan bazı sGfTier geçinebilmek için 
zaman zaman dilenrnek zorunda kalır
lardı. İlk safilerden Ebü'I-Hüseyin en
NGrfnin dilendiği, EbG Said el-Harraz'ın 
''şey'en lillah" deyip halka avuç açtığı bi
linmektedir (Ebu Talib ei-Mekki, ll, 206; 
Gazza.Ji, N, 216) . Büyük sGfiler de mürid
Ierin kibrini kırmak ve mütevazi olmala
rını sağlamak maksadıyla onları dilendi
rir, melamet ehli ise kınanmak için hem 
dilenir hem de çevrelerinde toplananla
ra dilencilik yapmalarını emrederlerdi. 
Bu yüzden Bağdatlı bir süfi, nefsine di
lencilik zilletini tartırmadan ağzına bir 
lokma koymazdı (Serrac, s. 253) . 

Çalışıp kazanmayı terkederek bütün 
zamanı ibadete ayırmanın ve rızık ko-
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nusunda Allah'a tevekkül etmenin dini 
bir tavır olduğuna inanan dervişler ge
çim sıkıntısı çekince dilenrnek zorunda 
kaldıklarından (Ebu Talib el-Mekki, ı, 29; 
II, 192) Cüneyd-i Bağdadi gibi ünlü süti
ler sadakalarını dervişlere veren servet 
sahiplerini övmüşlerdir (Serrac, s. 466). 
Şeyhler, tasawuf yoluna girmek isteyen
leri odun taşıtmak, abctesthane temiz
letmek ve dilencilik yaptırmak suretiyle 
dener, çile çektirir ve bu şekilde benlik
lerini kırarlardı. 

Tekkeler kurulduktan sonra dervişie
rin eline "keşkül -i fukara" denilen bir 
çanak verilir, bunu alan derviş "şey'en 
lillah" diyerek topladığı sadakaları ve er
zakı tekkeye getirirdi; böylece vakıfla
rın yanı sıra bu yoldan da bazı tekke sa
kinlerinin gıda ihtiyacı karşılanırdı. Bu
nunla beraber süfllerin çoğunda bir za
ruret hali olmadan dilenmeme, dilenrnek 
zorunda kalınca da bunu ihtiyaç haliyle 
sınırlı tutma yönünde kuwetli bir tema
yü! mevcuttur. Bişr el -Han üç çeşit der
viş bulunduğunu söyler. Bazıları ne dile
nir ne de verileni alır; bazıları dilenmez, 
ancak verilince alır; bazıları da zaruret 
halinde ihtiyacı kadar dilenir (Ebü Talib 
el-Mekki, ll. 195; SülemT, s. 47). Süfilikte 
aslolan, Allah 'tan başka hiç kimseden 
hiçbir şey beklememek ve istememek
tir. Bundan dolayı Rabia ei-Adeviyye gi
bi süfiler, belli bir mertebede Allah'tan 
kendi zatından başkasını isterneyi uy
gun bulmamışlardır. Bununla beraber 
mecburiyet karşısında dilenenierin dav
ranışlarını düzenleyen birtakım kurallar 
da konulmuştur. Buna göre ihtiyaç için
de bulunan fakir önce sabreder, dilen
mez, mecbur olunca sadece zaruri ihti
yacını karşılayacak kadar dilenir; helal 
yoldan kazananlardan yardım ister; di
lenmeyi adet ve meslek haline getirmez; 
kendisine yardım edeni övmez. verme
yeni de yermez ; verilenin ihtiyaçtan faz
la olan kısmını tasadduk eder (Ebü Ta
lib el-MekkT, ll, ı 95; Gazzali, N, 206). 

İlk safiler arasında yaygın olmayan di
lencilik sonraki asırlarda yaygınlaşmış 

ve birtakım dilenci derviş zümreleri or
taya çıkmıştır. Uzun saçlı, sakallı , yırtık 

ve yamalı cübbeli, derbeder görünüm
lü dervişler dualar ve ilahiler okuyarak, 
bazan halkın keramet saydığı acayip ha
reketler yaparak özellikle üç aylarda ve 
hasat zamanlarında dolaşır ve bu yol
dan geçimlerini sağlamaya çalışırlardı. 

Esasen sözlükte derviş kelimesi "dilen
ci" anlamına gelir (Dihhuda, Xlll , 520) . 

Bazı medrese öğrencileriyle hocaları
nın bilhassa üç aylarda ve hasat mev
simlerinde halkı irşad amacıyla dolaşıp 

vaaz ve nasihat etmelerini, buna karşı

lık halkın onlara ayni veya nakdi hedi
yeler vermesini dilencilik şeklinde yo
rumlamak isabetli değildir. Zira İslami 
bilgi ve kültürün halk arasında yayılma
sında önemli payı olan bu uygulamanın 
istismarı neticesinde ortaya çıkan ve di
lenciliğe varan tutum ve davranışlara 

karşı bizzat ulema ve vaizler de müca
dele etmişlerdir (bk. CER). 

İslam'da dilenrnek hoş karşılanmamak
la beraber Kur'an - ı Kerim varlıklı kişileri 

isteyene yardımda bulunmaya teşvik eder 
(b k. el-Bakara, 2/ ı 77; ez-Zariyat 51 1 19; 

ei-Mearic 70/ 25; ed-Duha 93/ ıO; Fahred
din er-Razi, V, 42 ; XXVIII, 205-220; XXXII, 
219). At üstünde bile gelse dilencinin eli
nin boş çevrilmemesini tavsiye eden bir 
hadis de rivayet edilir (el-Muvatta', "Şa
dalş:a", 3; Ebü Davüd, "Zekat", 33). 

İslam 1'ileminde çaresiz kaldıklarından 
dilenenler olduğu gibi dilenciliği meslek 
edinenler de mevcuttur. Yollarda, kav
şaklarda, cami kapılarında avuç açıp di
lenenler arasında, bu yoldan kazandık
ları paratarla büyük servet sahibi olanlar 
bulunduğu gibi sakat insanları ve özel
likle çocukları dilenıneye zorlayanlar, hat
ta sırf dilencilik yaptırmak için çocukla
rı sakat hale getirenler de vardır. Geçin
mek için yüzsuyu dökerek zaruret ölçü
sünde dilenenlerle para kazanmak için 
dilenenierin eşit tutulamayacağı açıktır. 
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