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TETÂÎ

vardırkibudaanılanişlemdemüteverrı-kınkurumvefinansörünmüşteriolduğuşekildir.Şöylekibankamüşterisi,belirlibirmalısatınalmasıiçinbankayabellibirmeblağparayatırır,bankaonunadınabumalısatınaldıktansonraüzerindeanlaş-tıklarıbirkârileyineonunvekilisıfatıyla
va de li ola rak ken di si ne (ban ka)satar.Böy-lecebankamüşterisibelirlenenvadeninsonundahemyatırdığıparayıhemkârıalmışolur.Buteverruktürümevduatsahibininparasınıbellibirvadeilefaiz-siz,fakatriskvegetirigarantiliolarakbankayayatırmasınıteminiçinuygulananbiryöntemdir(a.g.e., s. 12241229; Me cel

le tü Mec ma£i’l-fıšhi’l-İs lâmiy yi’d-dü velî, 
XIX/3 [2013], s. 874; Æa râ rât ve tav ½iy yâ-
tü, s. 581).Günümüzde uygulanan teverrukunhükmükonusundabazıaraştırmacılaralışverişinhelâl,faizinharamolduğuna
da ir ge nel il ke (elBa ka ra 2/275),Hayberhurmalarıhadisi(el-Mu va¹¹aß, “Büyû£”, 20, 

21; Bu hâ rî, “Büyû£”, 89, “Vekâlet”, 3; Müs
lim, “Müsâšåt”, 95),malınaynıkişiyesatıl-mamasısebebiylebey‘u’l-îneolmadığıvebuişlemeinsanlarınihtiyacınınbulunmasıgibidelilleredayanarakcevazverselerdeulemânınbüyükçoğunluğuişlemincâizolmadığıgörüşündedir.Mezhepkaynak-larındabey‘u’l-înetartışmalarıdışındabuşekliyleteverrukuncevazınadairibareninyeralmadığı,“el-umûrbi-makåsıdıhâ”ka-idesi,birsatışiçindeikisatışyasağıilesatımakdininveşartınberaberbulunma-masıgerektiği(çün kü ban ka ma lı sa ta ca
ğı nı ken di si ne şart koş ma sa mü te ver rık 
bu ak di ka bul et me ye cek tir)vebey‘u’l-îneniyetininaçıkolmasıbuişlemicâizgörme-yenlerintemeldayanaklarınıteşkiletmek-tedir.Ayrıcabankanınmalsatınalmayaveyapiyasayagirmeyeihtiyacınınbulun-madığı,malınneolduğununveniteliğininbileçoğuzamanbilinmediği,bütünbun-lararibâyıgizlemekamacıylabaşvuruldu-ğuveihtiyaçlarınkarşılanmasıiçinbaşkayöntemlerindebulunduğuteverrukucâiz
gör me yen le rin ka na at le ri ni des tek le mek içinkullandıklarıdelillerdir(Mün zir Kahf – 
İmâd Be re kât, s. 1224, 12301249; Ali Muh
yid din Ali Ka ra dâ ğî, s. 238240).Pekçokilmîtoplantıdaelealınante-verrukişlemiyleilgiligenelkanaatinikincigörüşdoğrultusundaolduğusöylenebilir.Konu1998’deRâbıtatü’l-âlemi’l-İslâmîtoplantısındaelealınmış(ka rar nr. XV/5) veneticedebankanınmülkiyetindekibirmalın müşteriye gerçekten satılması,malınbankayadoğrudanveyabiraracıvasıtasıyladahadüşükbirfiyatatekrar

(Bu hû tî, III, 186; Mus ta fa esSüyûtî, III, 
62; Ab dul lah b. Sü ley man elMenî‘, sy. 72 
[2004], s. 354; Mv.F, XIV, 147).MeselâİbnÂbidîn,bey‘u’l-îneninfarklıanlamlardakullanıldığınadeğindiktensonraikiörnekverir.Birinci örneğegörekendisindenborçparaisteyenbirineborçvermekis-temeyenkimseisteyeneşöyleder:“Çarşı-
da 10lirayasatabileceğinbuelbiseyiben
sa na 12lirayasatayım.”Okişideelbiseyi
va de li ola rak 12lirayasatınalıppeşin10 lirayasatar,böylecediğerinevadeli12 li ra borçlanmışolur.Birdebununüçtaraflı-sıvardır.Buörnekteüçüncübirkişimalı
10lirayaalarakilksatıcıyaaynıfiyattansatar.Böyleceparayaihtiyacıolankişiel-biseyisatankişiye12liraborçlanmışolur
(Red dü’l-mu¼ târ, XV, 567572).İşlembuhaliyle,bazışartlarariayetedildiğitakdir-deveteverrukkonusumalınilkakdiya-panlarlailgisibulunmayanbirşahsasatıl-masıdurumundabirkısımaraştırmacılartarafındancâizgörülmektedir(Me cel le tü 
Mec ma£i’l-fıšhi’l-İs lâmiy yi’d-dü velî, XIX/3, 
s. 873).Zirabudurumdataraflararasındaöncedenbiranlaşmayokkenbirbirindenayrıikiakidsözkonusuolmaktadır.Buse-bepleteverruktalebindebulunanınniyetigizliolupbunuilksatıcıveikincimüşteri-ninbilmemesigerekir.Kaynaklarınbirkıs-mındabutüriçin“munzabıtteverruk”ifadesikullanılmaktadır(kla sik te ver ru kun 
hük mü ne da ir fark lı gö rüş ler için bk. İbn 
Âbidîn, XV, 568572; Ali Muh yid din Ali Ka
ra dâ ğî, s. 2644; Mün zir Kahf – İmâd Be re
kât, s. 12201224).Teverruksonyıllardafaizsizbankacılıkkapsamındaelealınan,bazıkurumlarcauygulananveçokçadaeleştirilenbiriş-lemolarakgündemegelmektedir.Bankateverrukuveyamunazzamteverrukadıverilenuygulamalarşuşekildegerçekleş-mektedir:Parayaihtiyacıolankişisatıcıya
(ban ka)başvurur;gerçekleşecekişlemlerüzerinebağlayıcıbirvaadleanlaşmaya-pıldıktansonrabanka,teverruktalebindebulunankişininnakitparaeldeetmesiiçinyapılmasıgerekenşeyleriüstlenir:İstenenmalıalır,müteverrıkavadeliolaraksatarveonunvekilisıfatıylaikincibirmüşte-riyemalıpeşinsatıpteslimeder,aldığıparayıdamüteverrıkaverir,müteverrıkdaürününbedelinitaksitlebankayaöder.Buişlemgenellikleuluslararasıpiyasalar-dandemir,bakır,buğday,hampetrolgibiürünlerinalınmasısırasındabirkaçdaki-kaiçindegerçekleşir.Sözkonusuişlemdeamaçmaleldeetmekdeğilbankayıvekilkılarakmalıbirbaşkasınasatmaktadır.Bir
de ters te ver ruk (ette ver ru ku’laksî) te ri mi 

Abdüs selâm Ted mürî), Bey rut 1419/1999, III, 61-
62; Şa‘rânî, e¹-ªabašåtü’s-su³râ (nşr. Ab dül kå dir 
Ah med Atâ), Ka hi re 1410/1990, s. 70-71; Bed-reddinel-Karâfî, Tevşî¼u’d-Dîbâc (nşr. Ali Ömer), 
Ka hi re 1425/2004, s. 171; İbnü’l-Kådî, Dür re tü’l-
¼icâl, II, 162; AhmedBâbâet-Tinbüktî, Ney lü’l-
ib tihâc (nşr. Ab dül hamîd Ab dul lah elHe râ me), 
Trab lus 1989, s. 588, 603; Gazzî, el-Ke vâ ki bü’s-
sâßire (nşr. Ha lîl elMansûr), Bey rut 1418/1997, 
I, 94; II, 20-21; Keş fü’¾-¾unûn, II, 1628; İbnü’l-İmâd, Şe ×e rât (Ar naût), X, 314; Demîrî, ÆuŠâtü 
Mı½r (nşr. Ab dürrâzık Ab dürrâzık Îsâ – Yûsuf Mus
ta fa elMah mûdî), Ka hi re 2000, s. 266-270, 271; 
Broc kel mann, GAL, I, 551; Î²â ¼u’l-meknûn, I, 
201, 334, 431; II, 449; He diy ye tü’l-£ârifîn, II, 
236; Sezgin, GAS, II, 435; Abdülhayel-Kettânî, 
Fih ri sü’l-fehâris, I, 216, 263; II, 783, 784; Zi riklî, 

el-A£lâm (Fet hul lah), V, 302; el-Fih ri sü’ş-şâmil: 
el-Fıšh ve u½ûlüh (nşr. elMec mau’lme lekî), Am-
man 1422-23/2001-2002, V, 123, 161-162, 310; 
VII, 217; AliHakanÇavuşoğlu, Irak Mâ li kî Eko lü 
(dok to ra te zi, 2004), MÜ Sos yal Bi lim ler Ens ti tü-
sü, s. 89; MuhammedMahlûf, Şe ce re tü’n-nûri’z-
ze kiy ye fî ¹abašåti’l-Mâli kiy ye (nşr. Ali Ömer), 
Ka hi re 1428/2007, II, 132; Muhammedel-Alemî, 
ed-Delîlü’t-târiÅî li-müßel lefâti’l-me×he bi’l-Mâ-
li kî, Ra bat 1433/2012, s. 127, 133, 137, 138, 
153-154, 177, 236, 346, 427; Münîrb.Muhtâret-Telîlî,“etTetâßî,Ebû £AbdillâhŞemsüddîn
Mu¼ammedb.İbrâhîm”, Mv.AU, IV, 391-395.

ÿMuratŞimşek

– —TEVERRUK
( التوّرق )

Nakitparaeldeetmekamacýyla
birmalývadelisatýnalýp

dahadüþük
peþinbirbedelkarþýlýðýnda

satýcýdan baþkasýna
satma iþlemi için kullanýlan terim.

˜ ™

Sözlükte“basılıdirhemler”(gümüşpara) anlamındakiverıkkelimesindentüreyen
teverruköncelerisadecegümüşparata-lebiniifadeederkendahasonraaltınvekâğıtparatalebinideiçerirhalegelmiştir
(Ab dul lah b. Sü ley man elMenî‘, sy. 72 
[1425/2004], s. 353).Fıkıhterimiolaraknakitparaeldeetmekiçinbirmalıvadeilealıpbunusatıcıdanbirbaşkasınaalışfi-yatındandahadüşükpeşinbirfiyatasat-mayıifadeeder(el-Me£â yî rü’ş-şer£iyye, 
s. 412; Me cel le tü Mec ma£i’l-fıšhi’l-İs lâ-
miy yi’d-dü velî, XIX/3 [2013], s. 873; Æa-
râ rât ve tav ½iy yâ tü, s. 580).Teverruktamüşterininamacımaldanfaydalanmakdeğilonusataraknakitparaeldeetmek-tir.Akdîilişkiaçısındanüçtaraflıbirişlemolanteverruktataraflarteverrukutalepedenkişiile(ilk müş te ri ve ikin ci sa tı cı, 
mü te ver rık/müs tev rık),ilksatıcıveikincimüşteridir.Hanbelîkaynaklarındabirterimola-rakgeçenteverrukdiğermezheplerde“bey‘u’l-îne”kapsamındadeğerlendirilir
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TEZKÝRETÜ’l-KURTUBÎ

fi’lvašti’lÅâ²ır”, a.e., XV/21 (1427/2006), s. 
63-94; “etTeverruš:¥aš¢šatühveenvâ£uh(el
Fıš hiy yü’lma£rûf ve’lma½ra fiy yü’lmü na¾ ¾am)”, 
Me cel le tü Mec ma£i’l-fıšhi’l-İs lâmiy yi’d-dü velî, 
XIX/3, Cid de 1434/2013, s. 7-874 (bir çok ilim 
ada mı nın te ver ruk la il gi li teb liğ le ri ne yer ve rilmiş
tir);MünzirKahf–İmâdBerekât,“etTeverruš
fi’tta¹bîši’lmu£â½ır”, el-Müßte me rü’l-£ilmî es-se-
ne vî er-râbi£  £aşer li’l-müßes sesâti’l-mâ liy ye el-
İs lâ miy ye (Câ mi a tü’limâ râ ti’lAra biy ye ti’lmütte
hi de), s. 1217-1250 (http://slconf.ua eu.ac.ae/
prev_conf/2007/pro ce eding/45.swf) (12.01.2016); 
“Teverruš”, Mv.F, XIV, 147-148.

ÿİsmailCebeci

– —TEZKÝRETÜ’l-KURTUBÎ
( تذكرة القرطبي )

Muhammedb.Ahmedel-Kurtubî’nin
(ö. 671/1273)

ölümveâhiretahvaline
dair eseri.

˜ ™

TamadıetTe× ki re fî a¼vâli’lmevtâ 

ve umû ri’lâÅire’dir.Kurtubîmukad-dimedeeserinyazılışamacınınefsiiçinöğüt,ölümdensonrasâlihamelşeklindebelirtirvemuhtevasınıkısacatanıtır.Mü-ellif,bueserdeelealdığıkonularlailgilian-laşılmasızorifadeleriaçıklamaya,azkulla-nılanlafızlarıizahetmeyevebazıhadislerişerhetmeyeçalıştığınısöyler.OnagörebuhusustaönemliolanHz.Peygamber’insözlerinindoğruanlaşılmasıdır.Müellifel

Câ mi£ lia¼kâmi’lÆurßânadlıtefsirindebueserineatıftabulunmuş(me selâ bk. 
I, 137, 378; II, 193, 241),böylecekitabınkendisinenisbetiniteyitetmiştir.etTe×

ki re’desistematikbirplanuygulanmayıpmukaddimedebelirtildiğiüzereeserbab-
la ra (291 bab)vebazıbablardafasıllaraayrılmıştır.Bablarbirbütünhalindegözönünealındığındakitabınüçanabölüm-denoluştuğusöylenebilir. İlkbölümdeölümvekabirhayatınıilgilendirenhusus-lar,ikincibölümdeâhiretahvali,üçüncübölümdekıyametalâmetleri vebüyükkargaşalıklar(eşrâtısâatvemelâhim) ko nu edinilmiştir.Eserinbirincibölümündeölümütemen-nietmeme,fakatonuniçinhazırlıkyap-ma,dünyayakapılmama;ölününarka-sındanağlamanınmeşrûolupolmadığı,ölümacıları,ölümanındakelime-işehâ-detintelkini,Cenâb-ıHak’tandünyadanimanlaayrılmanınistenmesi,Azrâil’inge-lişi,tövbekapısınınkapanışı;bedendençıkanruhunnereyegittiği,semadaruhla-rınbirbiriylekarşılaşması;ölünündefnivebuesnadaKur’anokumanınhükmü,ölü-lerinkabirdebirbiriniziyaretetmesi,kab-rinölüyüsıkması,yakınlarınınkendisiiçin

ği,zirataraflararasında-açıkça,zımnenveyaörfen-yapılananlaşmanınzimmet-tekindendahafazlapeşinpara(faiz) el de etmeamacınayönelikbirhileiçerdiğibe-lirtilmiştir(ka rar nr. 179 [XIX/5]; Me cel le tü 
Mec ma£i’l-fıšhi’l-İs lâmiy yi’d-dü velî, XIX/3 
[2013], s. 873874; Æa râ rât ve tav ½iy yâ tü, 
s. 581).AvrupaFetvaHeyetideaynıyılko-nuyuelealmış,teverruklailgiliMecmau’l-fıkhi’l-İslâmîveRâbıtatü’l-âlemi’l-İslâmîkararlarınıbenimsediğinibelirtmiştir(Ali 
Muh yid din Ali Ka ra dâ ğî, s. 236237).Sonuçolarakbankateverrukununuy-gulamadaalınantedbirlerleşeklîbirişlemhalinegeldiğivefaizsizfinanskurumları-nınfaizlibankalardanfarklıolduğudüşün-cesinegölgedüşürdüğügörülmektedir.Nitekimyapılaneleştirilerdebuişleminekonomikbirkatkısağlamadığı,güvensarsıcıolduğu,mahallîpiyasalarabirfay-davermediğiveaslındabiryatırımyahutfinansmanyoluolmadığıdilegetirilmekte-
dir (Mu ham mad Ayub, s. 350; el-Me£â yî-
rü’ş-şer£iy ye, s. 413; Ali Muh yid din Ali 
Ka ra dâ ğî, s. 6, 22; Mün zir Kahf – İmâd 
Be re kât, s. 1227).

BİBLİYOGRAFYA:

Li sâ nü’l-£Arab, “vrš” md.; Fîrûzâbâdî, el-Æå-
mû sü’l-mu ¼î¹, “vrš” md.; Bu hû tî, Keş şâ fü’l-šınâ£, 
III, 186; Mustafaes-Süyûtî, Me¹âli bü üli’n-nühâ 
fî şer¼i øåye ti’l-mün tehâ (nşr. M. Zü heyr Şâ vîş), 
[bas kı ye ri yok] 1415/1994, III, 62; İbnÂbidîn, 
Red dü’l-mu¼ târ (nşr. Hüsâmed din b. M. Sâ lih 
elFerfûr), Dı maşk 1421/2000, XV, 567-572; Ah-medFehdReşîdî, £Ame liyyâtü’t-te ver ruš ve ta¹-
bî šå tü ha’l-išti½âdiy ye fi’l-ma½âri fi’l-İs lâ miy ye, 
Am man 2005; MuhammadAyub, Un ders tan ding 
Is la mic Fi nan ce, West Sus sex 2007, s. 350; Ned-
ve tü’t-te ver ruš ve’t-tevrîš bey ne’ş-şerî£ati’l-İs-
lâ miy ye ve’t-ta¹ bî ši’l-mâliy yi’l-mu£â½ır [9 min 
×il ka£de 1428 h el-muvâfıš 19 min nu vembr 
2007 m], Ka hi re, ts. (Câ mi a tü’lEz her Mer ke zü 
Sâ lih Ab dul lah Kâ mil li’lik tisâdi’lİs lâ mî); el

Me£â yî rü’ş-şer£iy ye (Hey’etü’lmu hâ se be ve’l
mürâcaa li’lmü es se sâti’lmâ liy ye ti’lİs lâ miy ye), 
Me nâ me 1431/2010, s. 409-413; Æa râ rât ve 
tav ½iy yâ tü Mec ma£i’l-fıšhi’l-İs lâmiy yi’d-dü velî 
1406-1432/1985-2011 (nşr. Ah med Ab dü lalîm 
Ebû Ali yû), Cid de 1432/2011, s. 580-581; AliMuhyiddinAliKaradâğî, et-Te ver rušu’l-ma½rafî 
bey ne’t-te ver ru ši’l-mün Ša bı¹ ve’t-te ver ruši’l-
mü na¾ ¾am: Di râ se fıšhiy ye mušåre ne, Bey rut 
1432/2011, s. 6, 22, 26-44, 236-237, 238-240; Abdullahb.Süleymanel-Menî‘,“etTeß½îlü’lfıšhî
li’tteverruš fî Šav£i’li¼tiyâcâti’ttemvîliyye
ti’lmu£â½ıra”, Me cel le tü’l-Bu ¼û ¦i’l-İs lâ miy ye, 
sy. 72, Ri yad 1425/2004, s. 351-382; Æa râ râ-
tü Mec ma£i’l-fıšhi’l-İs lâ mî 1977-2004/1398-
1424, Mek ke 1424/2004, s. 320-321, ka rar nr. 
XV/5; Me cel le tü’l-Mec ma£i’l-fıšhiy yi’l-İs lâ mî, 
XV/17, Mek ke 1425/2004, s. 287-289; XVI II/20 
(1426/2005), s. 413-415; XX/23 (1428/2007), s. 
355-356; Abdullahb.Muhammedes-Saîdî,“et
Teverruškemâtecrîhi’lma½ârifü’lİslâmiyye”, 
a.e., XV/18 (1425/2004), s. 173-224; M.Emîned-Darîr,“¥ükmü’tteverruškemâtecrîhi’lma½ârif

satılmaması(böy le ol du ğu tak dir de ribâ 
için hi le içe ren bey‘u’lîne ha li ne ge lir) şartıylacâizkabuledildiğiifadeedilmiştir.YineRâbıta’nın2003toplantısındaalınan
ka rar da (ka rar nr. XVII/2)bankalarınger-çekleştirdiğiteverrukişleminincâizolma-dığıaçıkçaifadeedilmiş,gerekçeolarakdamalınmüteverrıkasatılmasındanson-rabirbaşkamüşteriyebankatarafındansatılmasıiçinvekâletşartınınbulunması,kabzşartınınihlâledilmesiveişleminşeklîbirmuamelevasfıtaşımasıgibisebeplerzikredilmiştir.Ayrıcaonbeşincidönemtoplantılarındacevazkararınınmülkiyet,kabzvedamângibişartlarıtaşıyangerçekteverrukiçingeçerliolduğubelirtilmiştir.Râbıtatü’l-âlemi’l-İslâmî2007toplantı-sında(ka rar nr. XIX/4)teverrukişlemininharamolanînesatışınabenzediğiiçincâizgörülmediğiteyitedilmişvebuişlemingerçekekonomikişlemleriamaçlayanİs-lâmekonomisininhedeflerineuymadığıifadeedilmiştir(Me cel le tü’l-Mec ma£i’l-fıš-
hiy yi’l-İs lâ mî, bk. bibl.).Dünyadafaizsizbankacılıksektöründeuygulanacakstandartlarıbelirlemero-lünesahiptemelkurumlardanbiriolanHey’etü’l-muhâsebeve’l-mürâcaali’l-mü-essesâti’l-mâliyyeti’l-İslâmiyye,2006’da yayımladığı30numaralıstandarttatever-rukişleminincâizgörülmesiiçinşutemelşartlarınyerinegetirilmesigerektiğinibe-lirtmiştir:Malınmevcutolmasıvesatıştanöncesatıcınınmülkiyetindebulunması,malınaltın,paraveyaparacinsindenbirşeyolmaması,malınsatıcınındiğermal-larındanayrılacakşekildetayinedilmesi,maleldedeğilsevasfınıanlatmakveyanu-munesinigöstermeksuretiyletanıtılması,hakikiveyahükmîbiryollakabzedilmesi,-haramolanînesatışınadüşmemekiçin-malınüçüncübirtarafasatılmasıvebumalınşart,anlaşmayahutörfyoluylasa-tıcıyageridönmemesi,malınvadelialımakdivepeşinsatımakdiarasındabirbağ-lantıbulunmaması,müşterininsatışko-
nu sun da ku ru mu ve kil et me me si (an cak 

sis tem bu na izin vermi yor sa kabz şar tıy la 
müm kün ola bi lir),kurumunmüşteriyesattığımalımüşteriadınasatacaküçün-cübirtarafiçinvekâletdüzenlememesi,satınalınanmalımüşterininkendisininveyakurumdışındabirvekilinsatması
(el-Me£â yî rü’ş-şer£iy ye, s. 412). 2009’da teverrukişlemininelealındığıMecmau’l-fıkhi’l-İslâmîtoplantısındabenimsenennihaîkararda işlemindoğalbirşekildegerçekleşipgereklişartlarıtaşıdığıtak-dirdecâizolduğuifadeedildiktensonrabankateverrukununcâizkabuledilmedi-


