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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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