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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-
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– —TITVÂNÎ

(bk. İBN TÂVÎT et-TITVÂNÎ).
˜ ™

– —TITVÂNÎ, Muhammed Dâ vûd
( محّمد داود التطواني )

Muhammed b. el-Hâc Ahmed

b. Dâ vûd

et-Týtvânî el-Endelüsî

(1901-1984)

Faslýfýkýhâlimi,
tarihçi ve gazeteci.˜ ™

12 Zilhicce 1318’de (2 Nisan 1901)Fas’ınTıtvânşehrindeEndülüsasıllıbirfakihinoğluolarakdoğdu.1912yılındanitibarenbabasındanvebaştaMuhammedb.Tâ-vîtet-TıtvânîveMuhammedb.Muham-medel-Merîret-Tıtvânîolmaküzereşeh-
rin önem li âlim le rin den dinî ilim ler tah sil etti.ÖzelliklefakihvetarihçiEbü’l-AbbasAhmedb.Muhammeder-Ruhûnîvefa-kihAhmedez-Zevâkî’ninderslerinede-vametti.1920’debabasıtarafındanFasşehrinegönderildi.KaraviyyînÜniversi-tesi’ndeikiyılokudu,Ahmedb.Hayyât,EbûŞuaybed-DükkâlîveMuhammedb.Arabîel-Alevîgibiâlimlerdendersaldı.Tıtvân’adöndüktensonraadliyeteşkilâ-tındaçalışmayabaşladı.Muhammedb.Abdülkerîmel-Hattâbî’ninsömürgecilerekarşıbaşlattığıbağımsızlıkmücadelesisı-rasındaelEh râmgazetesininmuhabirli-ğiniyaptı.1925’tearkadaşlarıylabirlikteKuzeyAfrika’dahimayedönemindeöğ-retimdiliArapçaolanvemodernusuldeöğretimyapan,sömürgeyönetimindenbağımsızel-Medresetü’l-ehliyye’yikurduvemüdürlüğünüüstlendi.KuzeyMağ-rib’demillîhareketin,kültüreluyanışınvemillîgazeteciliğinöncülüğünüyapan-larınçoğuburadanmezunoldu;bunlarHizbü’l-ıslâhi’l-vatanî’nin kurucuları veyöneticileriarasındayeraldı.Tıtvânî’nin
gay ret le ri ne ti ce sin de 1928’denitibarenTıtvânlıöğrencilerinNablusveMısırgibiilimmerkezlerinegönderilmesiyleDoğuİslâmdünyasınakültürelvesiyasalaçılımgerçekleşti.AynıyıliçindearkadaşlarıylabirlikteTıtvân’dakiilkbüyükmatbaaşir-ketinikurdu.KuzeyAfrika’daistiklâlmü-cadelesininvebağımsızlıkdüşüncesininyayılmasındabüyükroloynadı.

1930’daFas’ınİspanyahimayesindekibölgesindeİslâmîöğretiminıslahıiçinku-rulanheyeteüyeseçildiveheyetadınaıs-lahprojesinihazırladı.BuyıllardaFasşeh-rinegiderekAllâlel-FâsîveMuhammedb.Hasanel-Vezzânîilegizlitoplantılaryaptı.

etTe× ki re’nin çeşitli ilmî neşirlerigerçekleştirilmiştir. Örnek olarak Ah-medHicâzîes-Sekkå’nınDârü’l-kütübi’l-ilmiyye’deki neşri (Bey rut 1405/1985), Dârü’l-fikr’deyapılandiğerbirneşir(bas
kı ye ri ve ta ri hi yok),Seyyidel-Cemîlîile
(Ka hi reBey rut 1407/1987)EbûSüfyânMahmûd b. Mansûr el-Bestavîsî’nin
(Me di ne 1417/1997)ikicilthalindekine-şirlerizikredilebilir(di ğer bas kı la rı için 
bk. Meş hûr Ha san Mah mûd Sel mân, s. 
133).EserinözellikleBestavîsîneşrindehadislerintahrîcivetenkidiyapılmış,za-yıfveuydurmarivayetlere,menkıbeveİsrâiliyattürünakilleredikkatçekilerekbunlaradayananyanlışinançlaraişaretedilmiştir.Buolumlutesbitlergözönünealındığındamüellifinte’villeridolayısıy-labazılarıncabid‘atçılıklasuçlanmasınıntasvipedilemeyeceğianlaşılır.etTe× ki

re,Abdülvehhâbeş-Şa‘rânî tarafından
MuÅ ta ½a ru Te× ki re ti’lÆur ¹u bîadıylaihtisaredilmiştir(Ka hi re 1898).Şa‘rânîbu
ese rin de etTe× ki re’de mev cut 291ba bı219’aindirmiş,Kurtubî’ninkitabındakifasılllarıkaldırmışvegereklibilgileribabiçindevermiştir.Şa‘rânîayrıcaKurtubî’nineserindekiölümveâhiretledoğrudanilgiliolmayanhususları,azkullanılankelimele-rinaçıklamalarını,zoranlaşılanifadelerinizahlarını,dilbilgisitahlilvedeğerlendir-melerini,kıssavemenkıbeleriçıkarmıştır
(T trc. Ha san Tah sin Emiroğ lu, Kı sal tıl mış 
Tez ki re-i Kur tu bî, Kon ya 1995). etTe× ki

re’ninDârü’l-fikrbaskısınıniçkapağındaŞa‘rânî’yenisbetedilensözkonusumuh-tasarınonaaitolmadığışeklindebiriddiailerisürülmüşsedeherhangibiraçıklamayapılmamıştır.EseriM.İbrâhimSâlimde
Yev mü’lfev zi’lek beradıylaözetlemiş
(Ka hi re 1405/1984),Celâleddines-Süyûtî
Şer¼u’½½udûrfîşer¼i¼âli’lmevtâfi’l
šu bûrismiyleşerhetmiş(Ka hi re 1309, 
1329), Ki tâ bü’lBer zaÅ diye meşhurolanbuşerhFarsça’yaçevrilmiştir(Lahor 

1871). etTe× ki re’yeAbdüsselâmb.İbrâ-himel-Lekånîde¥âşiye£alâTe×kireti’l
Æur ¹u bîadıylabirhâşiyeyazmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:Kurtubî, el-Câmi£, I, 137, 378; II, 193, 241; a.mlf., et-Te× ki re fî a¼vâli’l-mevtâ ve umûri’l-
âÅi re (nşr. Ebû Süfyân Mah mûd b. Mansûr elBes
ta vî sî), Me di ne 1417/1997, I-II; Keş fü’¾-¾unûn, I, 
390; Broc kel mann, GAL, I, 529; Suppl., I, 737; 

He diy ye tü’l-£ârifîn, II, 129; MeşhûrHasanMah-
mûd Sel mân, el-İmâmü’l-Æur ¹u bî şeyÅu eßimme-
ti’t-tef sîr, Dı maşk 1413/1993, s. 133; TayyarAl-tıkulaç,“Kurtubî,Muhammedb.Ahmed”, DİA, 
XXVI, 455-457; MetinYurdagür,“Lekånî,Abdüs
selâmb.İbrâhim”, a.e., XXVII, 130.

ÿİlyasÇelebi

ağlamasındanacıduyması,MünkerveNekir’insorgulamasıgibikonularanlatıl-dıktansonrabunlaraaçıklamaniteliğindealtıfaslayerverilir.Buçerçevederuhlanefsinayrışeylerdeğilaynışeyolduğu,ka-birazabınınbirimtihansayıldığı,buaradaçocuklarındakabirsualiylekarşılaşacağı,kabrincennetbahçelerindenbirbahçeveyacehennemçukurlarındanbirçukuroluşununyorumu,kabirehlineâhirette-kiyerleriningösterilmesi,peygamberveşehidlerincesetlerininkabirdeçürümedi-ğigibikonularsıralanır(s. 4200).İkincibölümde ikinci defa sûra üfürülmesi,ölülerindiriltilmesi(ba’s),arasâtmeyda-nındatoplanması(haşr),şefaat,amelle-rintartılması,insanlarınsorguyaçekiliphaklıilehaksızarasındahükümverilmesi
(mîzankısâs),havz-ıkevser,a‘râftakalan-lar,sırat,cennetvecehennem,müminle-rinAllah’ıgörmesi(rü’yetullah),müslümanvemüşrikçocuklarınınâhirettekikonu-mugibihususlarelealınır(s. 200605).Üçüncübölümdefitnelerinkıyameteya-kındönemdeyağmurtanelerivedenizdalgalarıgibiortayaçıkması,Hz.OsmanileHz.Hüseyin’inşehidedilmesi,yaşana-cakçeşitlikargaşalıklar,bazışehirlerinfa-ziletivefethi,mehdî,deccâl,nüzûl-iÎsâ,Ye’cûcveMe’cûc,dâbbetü’l-arz,güneşinbatıdandoğmasıgibiolaylarayerverilir
(s. 606800). Te× ki re tü’lÆur ¹u bîCenâb-ıHak’tanmüslümanolarakölmeyi,şehidlervesâlihlerleberaberhaşredilmeyi,kurtu-luşaerenmüttakilerarasındabulunmayıvebueserinlutf-iilâhîyemazharolmasınıtalepedenbirniyazlasonaerer.Kurtubî,Eş‘ariyyemezhebinebağlıolupeserindebumezhebinâlimlerindenBâkıl-lânî,İmâmü’l-Haremeynel-Cüveynî,Ebûİshakel-İsferâyînî,Ebü’l-AbbasAhmedb.İbrâhimel-Kalânisî,Fahreddiner-RâzîveİbnAtıyyegibişahsiyetlerdenfaydalan-mış,onlarınkonuylailgiligörüşlerinibe-nimsemiştir.Ancakrivayetlerikaydeder-keninançhususundagösterilmesigere-kenhassasiyetitamolarakgöstermemiş,birçokzayıf,hattauydurmarivayeteveİsrâiliyattürühaberlereyervermiştir.Ese-rinilmîneşrinigerçekleştirenlerdenEbûSüfyânMahmûdb.Mansûrel-Bestavîsîbutürrivayetlerekendimukaddimesindeişaretetmiştir.etTe× ki re’deayrıcabaşta
Kü tübi Sit teileİmamMâlik’inelMu

va¹ ¹aß ı,Dârimî’ninesSünen’iveAhmedb.Hanbel’inelMüsned’iolmaküzeremuteberhadiskaynaklarındannakilleryapılmıştır.AncakKurtubî’ninbueserin-dekaydettiğibazıgörüşlerekelâmcılaritibaretmemiştir.


